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KONUNUN KÜRESEL ISINMA İLE İLİŞKİSİ

Çevre ve doğal kaynakların kirlenmeye karşı korunması, çevre kirliliğinin
önlenmesi açısından son derece önemli olmakla birlikte kirlenmiş alanların
temizlenmesi de mevcut çevre kirliliklerinin çözümünde büyük önem
arzetmektedir.
Toprak kirliliği açısından bakıldığında, ağır metallerin en önemli kirletici
kaynaklar arasında olduğu görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Çevre
Koruma Ajansı (EPA)’nın hazırladığı 129 tane öncelikli çevre kirleticiler
arasında yer alan ağır metaller, en önemli çevre kirletici gruplardan birini
oluşturmaktadır.

Ağır metaller, atmosferik
taşınım, biyolojik arıtım
çamurlarının boşaltımı,
hayvan dışkıları ile evsel
atıklarının
uzaklaştırılması gibi
prosesler sonucunda
toprağa karışmaktadır.
Toprakların ağır
metallerle kirlenmesi,
endüstriyel ve tarımsal
faaliyetler sonucu
olabildiği gibi, ağır metal
içeren kayaçların çeşitli
nedenlerle çözünerek su
ve toprak ortamına
taşınması ile de ortaya
çıkabilmektedir.

Burda yenisin galiba ?

Atom ağırlıkları 63 ile 200 arasında olan Pb, Cd, Hg, Ar, Cr gibi ağır metallerin
çevreye yayılmaları başlıca aşağıdaki şekillerde olmaktadır:
• Egzoz gazı kaynaklı yayılımlar (Kurşun),
• Madencilik kaynaklı yayılımlar (Krom, Bor),
• Endüstriyel kaynaklı yayılımlar;
o Pil üretimi ve Kullanımı (Cıva, Kadmiyum)
o Demir Çelik sanayi ve atıkları (Krom)
o Petrol rafinerisi (Kurşun)
o Boyalar (Kurşun, Kadmiyum)
o Elektronik sanayi ve ölçü aletleri (Cıva)
• Tıbbi kaynaklı yayılımlar (Cıva)
• Doğal kaynaklı yayılımlar (Kurşun, Cıva, Krom, Kadmiyum, Bor)
• Termik santrallerde kaynaklı yayılımlar (Kurşun, Civa, Krom, Kadmiyum)
• Tarımsal kaynaklı yayılımlar (Kadmiyum)

Toprakların ağır metallerle kirlenmesinin
önlenmesi amacıyla günümüzde birçok
kontrol yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu
yaklaşımlardan en yaygın olarak
kullanılanları;
1. Kirleticiye müdahalede bulunmayarak,
kirlenmiş alanın kullanımını yasaklamak,
2. Kirleticiyi bölge içerisinde immobilize
etmek ve bölgeyi kontrol altına almak,
3. Kirlenmiş toprağı nihai bertaraf
sahasına taşıyarak depolamak,
4. Toprağı yerinde(in-situ) veya bölge
dışında(ex-situ) arıtmak şeklindedir.

Kirlenmiş toprakların arıtımı amacıyla kullanılan ve
fiziksel, kimyasal, termal ve biyolojik prosesleri içeren
birçok metot bulunmaktadır. Bu metotlar;

• İzolasyon ve immobilizasyon teknolojileri,
• Mekanik ayırma teknolojileri,
• Pirometalurjik teknolojiler,
• Elektrokinetik teknolojiler,
• Biyokimyasal teknolojiler,
• Toprağı su / sıvı ile yerinde(in-situ) temizleme
teknolojileri,
• Toprak yıkama (kimyasal sızma) teknolojileri ile,
• Fitoremediasyon teknolojileri olarak
sıralanabilmektedir.

Fitoremediasyon teknolojileri ile bitkilere ağır metaller geçer. Bu yolla
topraklar temizlenebilir. Bunun için uygun pH şarttır.

Yüksek Cd

Düşük Cd

Kontrol

Yapılan araştırmalarda Thlaspi c. bitkisinin topraktaki farklı pH ortamında ve
farklı konsantrasyonlardaki Cd metaline karşı en olumlu tepkiyi yüksek pH’larda
verildiği görülmektedir.

KÜRESEL ISINMA NEDİR?

İnsan tarafından
atmosfere verilen
gazların sera etkisi
yaratması sonucunda,
dünya yüzeyinde
sıcaklığın artmasına
küresel ısınma denir.

Dünya sıcaklığı değişiyor
Küresel ısınmanın etkisi,
hava sıcaklıklarının dünyanın
her yerinde artması biçiminde
olmayacak.

Sıcaklığın artış oranı, orta
enlemlerde ve ekvatorda,
kutuplardakinden daha farklı
olacak. Örneğin ekvatorda, bu
artışın, dünya ortalamasının çok
altında olacağı tahmin ediliyor.

Yeni yağış düzeni
Küresel ısınmanın önemli
etkilerinden olan iklim
kuşaklarının kayması sonucu,
yağmur kuşağı kuzeye doğru
genişleyecek. Bu genişleme
sonunda yağışlar her bölgede
artmayıp, belli bölgelerde
yoğunlaşacak.
Güney Avrupa'daki yaz
yağmurları azalırken,
Amerika, Avrupa ve Asya'nın
55 Kuzey enleminin
yukarılarında kar yağışı
artacak.

İnsan da tehlikede
• Küresel ısınma, kalp, solunum yolu, bulaşıcı, alerjik ve
diğer bazı hastalıklara sebep olacak.

• Sürekli sıcak hava, seller, fırtınalar gibi hava olayları,
psikolojik rahatsızlıklar, hastalıklara ve ölümlere yol
açacak.

• Hava sıcaklığının
artması ve su
kaynaklarındaki azalma,
kolera tipi hastalıkları
yaygınlaştıracak.

• Yeni alanlara yayılan
böcekler ve diğer
hastalık taşıyıcılar,
bulaşıcı hastalıkların
çoğalmasına neden
olacak.

KÜRESEL ISINMANIN NEDENLERİ NELERDİR?
DOĞAL NEDENLER

Güneşin Etkisi
Güneş'ten gelen
ultraviyole ışınım
kimyasal reaksiyonların
oluştuğu (ve dolayısıyla
atmosferin tamamını
etkileyen) ozon tabakası
üzerinde değişikliğe yol
açacaktır.

Dünyanın Presizyon Hareketi

1930 yılında Sırp bilim adamı Milutin MİLANKOVİÇ Dünya'nın
Güneş çevresindeki yörüngesinin her doksan beş bin yılda biraz
daha basıklaştığını göstermiştir. Bunun dışında her kırk bir bin yılda
Dünya'nın ekseninde doğrusal bir kayma ve her yirmi üç bin yılda
dairesel bir sapma bulunduğunu belirtmiştir.
Günümüz bilim adamlarının bir çoğu Dünya'nın bu hareketlerinden
dolayı zaman zaman soğuk dönemler yaşadığını ve bu soğuk
dönemler içindeyse yüz bin yıllık periyotlarda on bin yıl süreyle sıcak
dönemler geçirdiğini bildirmektedir. Bu da Dünya'nın doğal
ısınmasının bir nedenini oluşturmaktadır.

El Nino'nun Etkisi
"Güney salınımı sıcak olayı"
olarak tanımlanabilecek El
Niño hareketi, 1990-1998
yıllarında tropikal doğu
Pasifik Okyanusu'nda deniz
yüzeyi sıcaklıklarının
normalden 2-5º daha yüksek
olmasına neden olmuştur.
Özellikle 1997 ve 1998
yıllarındaki rekor düzeyde
yüzey sıcaklıklarının
oluşmasında, 1997-1998
kuvvetli El Niño olaylarının
etkisinin önemli olduğu kabul
edilmektedir.

YAPAY NEDENLER

Fosil Yakıtlar
Kömür, petrol ve doğalgaz
dünyanın bugünkü enerji
ihtiyacının yaklaşık %75'lik
bölümünü sağlamaktadır.
Yapılarında karbon ve hidrojen
elementlerini bulunduran bu
fosil yakıtlar, uzun süreçler
içerisinde oluşmakta fakat çok
çabuk tüketilmektedir.

Sera Gazları
Yeryüzüne ulaşan ışınlar geriye
dönerken atmosferdeki su buharı
ve diğer gazlar tarafından
tutularak Dünya'yı ısıtmakta
olduğundan yüzey ve troposfer,
olması gerekenden daha sıcak
olur. Bu olay, Güneş ışınlarıyla
ısınan ama içindeki ısıyı dışarıya
bırakmayan seraları andırır; bu
nedenle de doğal sera etkisi
olarak adlandırılır.

Karbondioksit
Dünya'nın ısınmasında önemli
bir rolü olan CO2, Güneş
ışınlarının yeryüzüne ulaşması
sırasında bu ışınlara karşı
geçirgendir. Böylece
yeryüzüne çarpıp
yansıdıklarında onları soğurur.
CO2'in atmosferdeki
kosantrasyonu 18. ve 19.
yüzyıllarda 280-290 ppm
arasında iken fosil yakıtların
kullanılması sonucunda
günümüzde yaklaşık 350
ppm'e kadar çıkmıştır. Yapılan
ölçümlere göre atmosferdeki
CO2 miktarı 1958'den itibaren
%9 artmış ve günümüzdeki
artış miktarı yıllık 1 ppm olarak
hesaplanmıştır.

Metan
Oranı binlerce yıldan beri
değişmemiş olan metan gazı, son
birkaç yüzyılda iki katına çıkmış ve
1950'den beri de her yıl %1 artmıştır.
Yapılan son ölçümlerde ise metan
seviyesinin 1,7 ppm'e vardığı
görülmüştür. Bu değişiklik CO2
seviyesindeki artışa göre az olsa da,
metanın CO2'den 21 kat daha kalıcı
olması nedeniyle en az CO2 kadar
dünyamızı etkilemektedir.

Azot oksit ve Su Buharı
• Arabaların egzozundan da
çıkmakta olan bu gaz, çevre
kirlenmesine neden
olmaktadır.
• Sera etkisine yol açan
gazlardan en önemlilerinden
biri de su buharıdır. Fakat
troposferdeki yoğunluğunda
etkili olan insan kaynakları
değil iklim sistemidir. Küresel
ısınmayla artan su buharı
iklim değişimlerine yol
açacaktır.

Kloroflorohidrokarbonlar
CFC'ler klorin, flüorin,
karbon ve çoğunlukla da
hidrojenin karışımından
oluşur. Bu gazların
çoğunluğu 1950'lerin
ürünü olup günümüzde
buzdolaplarında,
klimalarda, spreylerde,
yangın söndürücülerde
ve plastik üretiminde
kullanılmaktadır. Bilim
adamları bu gazların
ozonu yok ederek
önemli iklim ve hava
değişikliklerine neden
olduklarını
kanıtlamışlardır.

Ozon
Ozon tabakasının incelmesi "Küresel Isınma"yı dolaylı yoldan
arttırmaktadır. USNAS'ın 1979'da yayınladığı raporda, ozon
tabakasında %5 - %10 arasında bir azalma olduğu gözlemlendiği öne
sürülmüştür.

Şehirlerin Isı Adası Etkisi
•

Güneşli ve sıcak günlerde,
yoğun nüfuslu ve yüksek
binaların sıklıkla görüldüğü
kentsel bölgelerin çevrelerine
göre daha sıcak olmaları,
şehirlerin ısı adası etkisini
oluşturur.

•

Kentleşmiş alanlarda hava
dolaşımının yapılaşmanın
artışıyla engellenmesi ve doğal
iklim ortamının bozulması yerel
bir ısınmaya yol açar. Bu tür
yerel ısınmalar da küresel
ısınmayı arttırıcı etkidedir.

•

Örnek Şehirler:Detroit (USA),
Los Angeles (USA) ,Hong Kong
(ÇİN)...

Gelişmiş Ülkelerin Kayıtsızlık Nedenleri
Petrol fiyatı artıyor.
Madenler ve petrol
Öncelikle Kanada ve Rusya,
bir ölçüde de ABD ve
Danimarka şimdiye kadar
-50°’ye varan aşırı soğuklar
nedeniyle kullanamadıkları
bir kaç milyon kilometre
karelik alanı kullanıma
açıyorlar. Altın, gümüş,
petrol, doğal gaz, kurşun,
elmas, çinko kaynayan bu
bölgenin yeraltı
zenginlikleri Kuzey
Kutbu’na kıyısı olan ülkeler
için son derecede önemli
bir gelir kaynağı olacak.

Strateji
Panama Kanalı ABD deniz kuvvetlerinin ve
Amerikan ticaret filosunun yumuşak karnı.
Bu kanalın işlemesine mani olabilecek bir
deniz kazası veya terörist saldırı hem deniz
kuvvetlerinin ikiye bölünmesine hem de iki
okyanus arasındaki ticaretin kilitlenmesine
yol açabilir.

Kısalan Ticaret Yolları

Eriyen buzlar sayesinde Batı Avrupa, Doğu Asya ve
Kuzey Amerika limanları yaklaşık 5000 ile 15 000 km
kadar birbirlerine yaklaşacaktır. 3000-4000 konteynır
taşıyabilen bir yük gemisinin günlük maliyetinin 10 bin
dolar olduğunu dikkate alınırsa bu çok önemli bir
kazançtır.

Nel er ol u yor
• Kutuplardaki buzullar
eriyor.
• Deniz suyu seviyesi
yükseliyor.
• Kıyı kesimlerinde toprak
kayıpları artıyor.
• Bazı bölgelerde kasırgalar,
seller ve taşkınların
şiddeti ve sıklığı artıyor.
• Yer yer kuraklıklar,
çölleşmeler oluşuyor.

KÜRESEL ISINMANIN GENEL ETKİLERİ VE ALINABİLECEK BASİT
ÖNLEMLER

Biz neler yapabiliriz?
• Enerji dostu ampuller
kullanılmalı.
• Televizyonlar bekleme
konumunda
bırakılmamalı.
• Doğru ışıklandırma
kullanılmalı.
• Klima yerine vantilatör
kullanılmalı.
• Evler ısı kaybına karşı
yalıtılmalı.
• Eşyalar, radyatörleri
kapatmayacak şekilde
yerleştirilmeli.

•

Su kaynaklarının kıtlığı da bir başka önemli sorun. Ancak,
alınabilecek önlemler de yok değil.
• Diş fırçalama, bulaşık yıkama, traş esnasında musluk açık
bırakılmamalı.
• Daha az su tüketen yeni teknoloji klozetler kullanılmalı.
• Klozetlere asılan temizleme maddeleri kullanılmamalı.
• Çamaşır suyu tüketimi en aza indirilmeli.
• Akan tesisatlar onarılmalı.
• Hortumla sulama ve yıkama yapılmamalı.
• Suyu, kireç ve bakterilerden arındıran filtreler kullanılmalı.

Çevre örgütleri, tüketicileri
ulaşım sektörü konusunda
da uyarıyor:
• Toplu taşıma araçları
tercih edilmeli.
• Kısa mesafelere arabayla
gitmek yerine, yürümeli.
• Kurşunsuz benzin tüketen
araçlar tercih edilmeli.
• Aracın taşıma kapasitesi
aşılmamalı.
• Uzun duraklamalarda
aracın kontağı kapatılmalı.

Daha çok

Çevre örgütleri, tüketicilere geri
dönüşümü bir yaşam tarzı olarak
benimsemelerini, alışveriş sırasında
aşırı tüketimden kaçmalarını öğütlüyor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tüketiciler, uzun ömürlü ürünlere
yönelmeli.
Geri dönüştürülemeyen ambalajlarda
satılan ürünler
alınmamalı.
Başta PVC olmak üzere, plastik
ambalajlardan kaçınmalı.
Şişe ve kavanoz gibi cam ürünler tercih
edilmeli.
Plastik poşet ve yiyecek kapları gibi
ürünler yeniden
kullanılmalı.
Alışverişlerde plastik poşet
kullanılmamalı.
Cam malzemeler, organik çöplerle birlikte
atılmamalı.

KAĞIT

Gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelen
bilgisayarların yarattığı kirlilik de azımsanacak gibi
değil
• Elektrik tüketimi daha düşük modeller alınmalı.
• Yazıcıdan kağıt çıktısı alınması asgariye
indirilmeli.
• Bilgisayarlar bekleme konumunda bırakılmamalı.
• Kullanılmayan bilgisayarlar atılmamalı.

EKOLOJİ VE ÇEVRE BİLİMLERİ
Çevre sorunları dünyanın pek çok yerinde, bu arada Türkiye' de son 20
yılda güncel yaşama iyice girmiş konulardır. Ormanların tahribi ve Erozyon
sorunu, hızlı nüfus artışı, düzensiz şehirleşme ve yeşil alanların eksikliği,
kıyıların bozulması, sanayide kullanılan kimyasal maddelerin insan
sağlığına etkisi, nükleer enerji ve termik santrallarla ilgili sorunlar sadece
Türkiye' de değil, dünyanın pek çok ülkesinde çözümleri aranan sorunlar
haline gelmiştir.

Ekoloji, insan ve diğer canlıların
birbirleriyle ve çevreleriyle olan
ilişkilerini inceleyen bilim dalı
olarak tanımlanmaktadır. Ekoloji,
bir anlamda çok yeni, başka bir
anlamda da, epeyce eski bir
bilim dalıdır.

Günümüzdeki çevre bilimleri, ekolojiden kaynaklanmış olmakla
birlikte ekoloji ile eşanlamlı değildir. Çevre bilimleri, ekolojiden
başka bilim dallarını da bünyesinde toplayan, disiplinler arası bir
alan olarak, son yirmi yılda ortaya çıkmıştır.

BİTKİLERİN ÖNEMİ
Canlılar havadaki karbondioksitin ve havanın ısısının sürekli
olarak artmasına neden olurlar. Her yıl insanların,
hayvanların ve toprakta bulunan mikroorganizmaların
yaptıkları solunum sonucunda yaklaşık 92 milyar ton ve
bitkilerin solunumları sırasında da yaklaşık 37 milyar ton
karbondioksit atmosfere karışır. Ayrıca fabrikalarda ve
evlerde kaloriferler ya da soba kullanılarak tüketilen yakıtlar
ile taşıtlarda kullanılan yakıtlardan atmosfere verilen
karbondioksit miktarı da en az 18 milyar tonu bulmaktadır.
Buna göre karalardaki karbondioksit dolaşımı sırasında
atmosfere bir yılda toplam olarak yaklaşık 147 milyar ton
karbondioksit verilmiş olur. Bu da bize doğadaki
karbondioksit içeriğinin sürekli olarak artmakta olduğunu
gösterir.

Bu artış dengelenmediği takdirde ekolojik dengelerde bozulma
meydana gelebilir.

Fakat ağaçların ve tüm yeşil bitkilerin gerçekleştirdiği fotosentez
işlemiyle, oksijen sürekli olarak yeniden üretilir ve denge korunur.
İşte ağaçların hayatımızdaki bu büyük önemini gören bilim
adamları, ağaçların görevini yerine getirecek sentetik ağaçlar üretme
yoluna gitmişlerdir.

Sentetik Ağaçlar Neler Yapabiliyorlar?
Kolombiya Üniversitesi'nden Dr. Klaus Lackner'ın projesiyle
geliştirilecek sentetik ağaçlar, gerçek ağaçların fotosentez
sırasında yaptığı gibi havadaki karbondioksiti emecek, ancak
ağaçlarda olduğu gibi oksijen üretmeyecekler.
Sentetik ağaç üretiminde en önemli konu
havadaki karbondioksitin yakalanması ve
ağacın bünyesinde saklanması. Bunun için
karbondioksit emici maddeyle kaplanacak
sentetik yapraklar, karbondioksiti ağacın içinde
tutacaklar. Dr. Lackner'a göre en büyük
harcama yaprakları kaplayacak bu emici
materyali dönüşümlü hale getirebilmek için
yapılacak.
Sentetik bir ağaç her yere dikilebiliyor. Örneğin eve dikilen bir televizyon
ebadındaki sentetik ağaç, aile fertlerinden yayılan karbondioksiti emebilecek.

Ya Gerçek Ağaç Neler Başarıyor?
Eğer başarılı olunabilirse, sentetik bir ağaç sadece atmosferdeki karbondioksidi
emmeye yarayacak. Diğer taraftan gerçek bir ağaca baktığımızda, atmosferdeki
karbondioksiti emmek yanında, ağacın daha birçok mucizevi işlemi
gerçekleştirdiğini görürüz.

Öncelikle gerçek bir ağaç fotosentez
adlı mucizeyi gerçekleştirir. Yani
atmosferdeki karbondioksidi ve ısıyı
alarak besin üretir, yerine doğaya
oksijen verir ve yeryüzündeki dengeyi
sağlar.

Atmosferdeki oksijen miktarının
korunması içinse başka bir
doğal kaynak yoktur. Bu yüzden
tüm canlı sistemlerdeki
dengelerin korunması için
ağaçların ve tüm yeşil bitkilerin
varlığı şarttır.

Bu mükemmel sentezin hayati önem taşıyan bir diğer ürünü de canlıların
besin kaynaklarıdır. Fotosentez sonucunda ortaya çıkan bu besin kaynakları
"karbonhidratlar" olarak adlandırılır. Glukoz, nişasta, selüloz ve sakkaroz
karbonhidratların en bilinenleri ve en hayati olanlarıdır. Fotosentez
sonucunda üretilen bu maddeler hem bitkilerin kendileri, hem de diğer
canlılar için çok önemlidir. Gerek hayvanlar gerekse insanlar, bitkilerin
üretmiş olduğu bu besinleri tüketerek hayatlarını sürdürebilecek enerjiyi elde
ederler. Hayvansal besinler de ancak bitkilerden elde edilen ürünler
sayesinde var olabilmektedir.

Ağaçların yaprakları,
havadaki kirletici maddeleri
yakalayan mini filtrelere
sahiptir. Yaprak üzerinde
gözle görülmeyen binlerce
tüy ve gözenek vardır.
Gözenekler havayı kirleten
tanecikler halindeki
maddeleri tutarlar ve
sindirilmek üzere bitkinin
diğer bölümlerine
gönderirler. Ağaçlar
mevcut yaprak
ağırlıklarının 5-10 katına
kadar toz tutabilirler, ağaçlı
bir alandaki bakteri oranı
ile ağaçsız bir alandaki
bakteri miktarları oldukça
büyük bir farklılık gösterir.

Metal

BİTKİLERDE AĞIR METAL BİRİKİMİ
1. Egzoz gazı kaynaklı ağır metal yayılımı
Çağımızda doğal dengeyi ve canlıları tehdit eden en önemli tehlikelerin
başında çevre sorunları gelmektedir. Bu sorunların birisi de otoyolların
kenarındaki taşıtlardan gelen ağır metal kirliliğidir.

Son zamanlarda yol kenarlarındaki ağır metal kirlenmesinin nedenleri bir
çok kişi tarafından araştırılmıştır. Bu tür araştırmaların esas nedeni besin
zincirleri yoluyla zehirli ağır metallerin insanlara geçmesi ve insanların
sağlığına önemli derecede zarar vermiş olmasıdır.

Trafik kökenli ağır metaller yol kenarlarında önemli çevre
kirliliğine yol açmaktadır. Bitkiler ağır metalleri kökleriyle alıp
diğer organlarında depo edebildikleri gibi stomaları ile de
bünyelerine katarlar.

Bitkilerin bu ağır metal
kirliliğinden etkilenmeleri,
kirleticinin miktarına, kirletici
kaynağın uzaklığına,maruz
kalma süresine ve
meteorolojik şartlara bağlıdır.
Yaprak yüzeyinin tüylü
olması, mum tabakası
içermesi de ağır metal
tutulmasını arttıran
etmenlerdir.

1. Endüstiyel kaynaklı ağır metal yayılımı
Son yıllarda nüfustaki hızlı
artış, enerji ve besin yetersizliği,
düzensiz kentleşme, insanların aşırı
tüketim isteği ve baş döndürücü bir
hızla gelişen teknolojik ilerlemeler,
çevre kirliliği sorununun önemini iyice
hissettirir hale getirmiştir. Söz konusu
sorunların çözümlenmesinde önemli rol
oynayan
teknolojik
gelişmeler,
insanlığın yararına birçok yeni ve
alternatif
ürünler
sunarken
küçümsenmeyecek oranda ve nitelnicel yönden oldukça farklı atıklar
oluşmaktadır. Bu tür katı ve sıvı
atıkların
arıtımları
mevcut
konvansiyonel arıtım süreçleri ile yeterli
düzeyde yapılamamaktadır.

Kurşun, çinko,bakır, kobalt, kadmiyum, krom, nikel, arsenik, civa ve
gümüş gibi metal iyonları, kalıcı etkilerinden dolayı canlı sistemleri ve
çevre sağlığı yönünden önem taşımakta olup belirli bir sınırı aşınca
da son derece toksik etki göstermektedir.
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1. Pil üretimi ve Kullanımı (Cıva, Kadmiyum)
Piller, motorlarda, elektronik cihazlarda, saatlerde, kameralarda,
hesap makinelerinde, işitme aletlerinde, kablosuz telefonlarda,
oyuncaklarda v.b. yerlerde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Son
yıllarda artan pil kullanımı insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike
oluşturmaktadır. Dolayısıyla kullanılmış pillerin tehlike oluşturmaması
için ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanılması gerekmektedir.

Atık piller emniyetli şekilde kullanılmalı, paketlenmeli,
depolanmalı, toplanmalı, taşınmalı ve bertaraf edilmelidir. Atık
pillerde çöpe atıldığı zaman hava, su ve toprak kaynaklarını
kirletir.

1. Termik santrallerden kaynaklı ağır metal yayılımları
(Kurşun, Civa, Krom, Kadmiyum)
Ülkemizde üretilen 115 bin gigawatt elektriğin
yaklaşık %30’u yüksek küllü ve düşük kalorili
linyit kömürlerinin termik santrallerde yakılması
ile üretilmektedir. Son rakamlara göre termik
santrallerde yılda tüketilen linyit miktarı 40
milyon tondur. Bu boyutta bir tüketimin ülkemiz
madenciliği için ne kadar büyük bir itici güç
olduğu açıktır. Ancak, yakma sonucu ortaya
çıkan kül miktarı 15 milyon tondur ve ve
neredeyse tümü doğaya terkedilmektedir.
Bünyelerinde yüksek miktarlarda toksik ağır
metaller içerebilen uçucu küllerin, doğayı
kirleten devasa atık yığınları olarak görülmesi,
geleceğe yönelik olarak madencilik sektörümüz
için çok ciddi bir tehlikedir.

1. Tarımsal kaynaklı yayılımlar (Kadmiyum)
Bitkisel besinler besin zincirinin ilk halkasını oluşturduğundan dolayı,
gıda üretiminde tarımsal verimi artırmak başlıca amaç olmuştur. Bu
amaçla sorumsuz ve bilinçsiz şekilde kullanılan pestisitler,
insektisitler, organik ve inorganik gübreleme ve atık sular bitki
yetiştirmede sorun oluşturmaktadır.

Son yıllarda tarımsal alanların ağır metal kontaminasyonunda görülen
artış, bu metallerin bitkiler üzerindeki zararlı etkileri ile ilgili çalışmalara
ilgiyi arttırmıştır. Çinko ve bakır gibi ağır metallerin proteinlerin ve
enzimlerin katalitik ve yapısal bileşenleri olarak, normal bitki büyüme
ve gelişmesi için kofaktör olarak gerekli olduğu bilinmektedir. Ancak bu
mikro besinler ile kadmiyum, nikel ve kurşun gibi ağır metallerin
fazlalığı bitkilerde toksik etki yapmaktadır. Bitkiler gübrelerden,
pestisitlerden, evsel ve sanayi atıklarından toprağa bulaşmış olan ağır
metalleri bünyesinde biriktirme eğilimindedir.

AĞIR METALLERİN BİTKİLERE ETKİLERİ
Ağır metaller endüstriyel
faaliyetler, kentsel atıklar,
madencilik, tarımda gübre
ve pestisid kullanılması,
motorlu taşıtların eksoz
gazları ve volkanik faaliyet
gibi pek çok kaynaktan
etrafa yayılmakta, tarım ve
ziraat ile ormancılıkta büyük
problemler oluşturmaktadır.
Ağır metallerin çevrede
yaygın bir şekilde birikmesi,
bitkiden insana hemen her
çeşit
organizma
için
boyutları giderek artan bir
tehlike oluşturmaktadır.

Civa çevrede yaygın olarak bulunan, bitkilerde
biriken ve düşük konsantrasyonlarda bile önemli
toksik etkiler meydana getiren bir ağır metaldir.
Civanın kök, gövde ve fide büyümesi,
çimlenmesi, fotosentez, enzimatik faaliyetler,
protein sentezi ve benzeri olayları önemli
oranlarda ve genelde olumsuz yönde etkilediği
anlaşılmıştır.

Ağır metale maruz kalmış birçok bitkide
strese cevap olarak serbest prolin
birikiminin olduğu görülmüştür.
Oryza sativa bitkisi CuSO4’a
bırakıldığında
prolin
miktarının
kaydedilmiştir.

maruz
arttığı

Silene vulgaris’in metale toleranslı olan ve
olmayan ekotipleri Cu, Cd ve Zn ile muamele
edildiğinde yapraklarda prolin miktarının
oldukça attığı ve özellikle de metale toleranslı
olan ekotipte bu miktarın toleranslı olmayan
ekotipe göre 5-6 kat daha fazla olduğu tespit
edilmiştir.
Buğday bitkisine Zn ve Cu uygulamasıyla
prolin miktarının arttığı bildirilmiştir.

Ağır metallerin bitkilerdeki protein miktarını
azalttığı konusunda çok sayıda rapor
mevcuttur.

Pb, Zn ve Cd un Hordeum vulgare
bitkisinde;
Co, Cr ve Cu ın karnabahar fidelerinde;
Cu ve Pb un Zea mays bitkisinde;
Cu ve Zn nin Scenedesmus acutus’da
protein miktarını azalttığı bildirilmiştir.
Cu ın Triticum aestivum L. cv. Vergina’da
protein ve çözülebilir azot miktarını
azalttığı görülmüştür.

Ağır metaller bitkinin klorofil içeriğini de
önemli oranlarda etkiler.

Phaseolus vulgaris L. fidelerine 0,05 -0,4
mM civa uygulandığı zaman klorofil
içeriğinin azaldığı bildirilmiştir.
Lycopersicum esculentum fideleri 10-50 µM
uygulandığında klorofil miktarının azaldığı
bildirilmiştir.
Phaseolus vulgaris L. fideleri farklı
konsantrasyonlarda kurşun ve civa ağır
metallerine maruz bırakıldığında total
klorofil miktarının azaldığı ve bu azalmanın
enzimlerin inaktive olması ile ilişkili
olmasından dolayı olduğu rapor edilmiştir.

Bir tarım bitkisi olan ayçiçeği bütün dünyada olduğu gibi
yurdumuzda da önemli besin maddeleri arasında sayılmakta ve geniş
alanlarda tarımı yapılmaktadır. Ayçiçeği veriminin arttırılması diğer bazı
faktörlerle birlikte toprak ve suyun kalitesine bağlıdır. Gerek toprak ve
gerekse suyun kalitesini bozan etmenlerden biri de ağır metallerdir.

BİTKİLERİN BAŞARDIKLARI
1. Toprağın gönüllü temizleyicileri: bitkiler
Çevreye zarar veren maddeleri yok etmek veya bunların tesirini azaltmak
için bitkilerin kullanılmasına, ‘bitkilerle iyileştirme metodu’ denir.

Bazı bitki türlerinde, topraktan
bünyelerine gelen Zn, Cd ve Ni gibi
ağır metalleri; gövde, filiz ve
yapraklarda biriktirme kâbiliyeti
bulunmaktadır.

1. Toprağın temizlenmesinde bitkiler nasıl vazife görür?

Son zamanlarda, toprak temizleme
konusunda oldukça faydalı olduğu
tahmin edilen Thlaspi caerulescens
bitkisi üzerinde araştırmalar
yapılmaktadır. Thlaspi, brokoli ve
lahana ailesinin cılız bir ferdidir. Bu
bitki, yüksek nispette çinko ve
kadmiyum ihtiva eden toprakta
yetişir.

Ağır metal varlığında geniş kök yapısı oluşan bu bitkilerde saçak kökler
vasıtasıyla gelen metaller önce gövdeye, oradan da diğer kısımlara
taşınarak yapraklarda depolanır. Thlaspi gibi depolayıcılar, metal
depolamanın mekanizmasını açıklamak, hattâ bu hâdisede rol oynayan
biyolojik sistemi aydınlatmak için iyi bir model teşkil etmektedir. Bu
bitkilerin genetik yapısına, topraktaki ağır metallerin çözünürlüğünün
artırılmasında, metallerin köklere ulaştırılmasında ve bu ulaştırmaya
vesile olacak proteinlerin üretilmesinde rol oynayan genler konulmuştur.

Thlaspi bitkisindeki çinko
depolama mekanizması
araştırılırken, bitkinin bazı
kısımlarının çinkonun taşınması
için uyarıldığı tespit edilmiştir.
Normal bitkilerde çinko
taşınmasında vazifeli proteinleri
şifreleyen genlerin okunması
çinko miktarına göre
ayarlanırken, Thlaspi’de bu
genlerin okunması bitkideki
çinko miktarından bağımsız
olup, dokudaki çinko miktarı çok
yüksek seviyelere ulaşıncaya
kadar taşıyıcı proteinlerin
sentezlenmesi devam eder.
Böylece, topraktan fazla
miktarda çinko taşınmasına
imkân sağlanır.

1. Alüminyumun zararı nasıl azaltılabilir?
Yerkabuğunda en çok bulunan sekiz elementten (oksijen,
silisyum, demir, magnezyum, sodyum, potasyum, alüminyum,
kalsiyum) biri olan alüminyum, topraktaki kilin ana
bileşenlerindendir. Bazik veya nötr pH değerlerinde
alüminyum, bitkiler için problem oluşturmaz. Bununla birlikte,
asidik topraklarda alüminyumun toprakta çözünebilir bir şekli
olan Al(+3), bitki köklerini tehdit eder bir seviyede zehirlidir.

Mutasyona uğramış Arabidopsis’in
alüminyumu zararsız hâle getirme
kabiliyetiyle donatılmış olduğu tespit
edilmiştir. Eğer burada rol oynayan genler
tespit edilebilirse, alüminyuma karşı hassas
arpa gibi bitkilerin direncini artırmak için gen
nakli yapmak mümkün olabilecek, böylece
arpa verimliliği artırılabilecektir.

1. Arsenikle beslenen bitki
Arsenik topraktaki yabancı otları ve
böcekleri öldürmek için kullanılan ziraî
ilâçların üretiminde kullanılır. Pteris
vittata isimli eğreltiotunun arsenik
depolamaya uygun bir yapıda
yaratıldığı belirlenmiştir. Eğreltiotunda
topraktakinden 200 kat daha fazla
arsenik bulunduğu keşfedilince, bitkinin
arsenikle beslendiği anlaşılmıştır. Bu
keşfin bilhassa sanayi ve maden
bölgelerindeki tarım arazilerinin
temizlenmesinde yeni ufuklar açacağı
düşünülmektedir.

1. Radyoaktif sezyum nasıl temizlenir?

Radyoaktif sezyum-134 ve sezyum-137 ile kirlenmiş toprak
üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde, sezyum-137’nin
toprak yüzeyinde yol açtığı kirliliğin tesirleri azaltılsa da, bu
elementin bulunduğu bölgenin hâlâ radyoaktif kirlilik tehdidi
altında olduğu görülmüştür.

Enerji girdisinden dolayı çok pahalıya mal olan diğer temizleme
teknikleriyle kıyaslandığında, bitkilerle iyileştirme çok avantajlı bir
tekniktir. Sezyum toprakta bulunduğu şekliyle bitki tarafından
çekilmemektedir. Sezyum-137 elementinin toprakta çözülmesine
amonyum iyonları vesile olmaktadır.

AĞIR METALLERİN ÇEVREDEKİ ARTIŞINI ÖNLEME YOLLARI

- Hava kirliliğinin yoğun olduğu büyük illerimizde
kaliteli ve temiz linyitin yakılması için gerekli
tedbirler alınmalıdır.
- Kentsel ısınmada doğal gazın kullanımının
artırılması ve yoğun hava kirliliği yaşanan illerimize
doğal gazın götürülmesi gerekmektedir.
- Yakıtların tekniğe uygun olarak yakılabilmesi için
kazanın, yakıtın yanma özelliğine göre
standartlarına uygun olarak üretilmesi ve uygun
yanma şartlarının sağlanması gerekmektedir

- Kazan yakıcıların periyodik zamanlarda eğitilerek, uygun yakma kurallarını
öğrenmeleri sağlanmalıdır.

- Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma
zorunluluğu getirilmelidir.
- Sadece uçucu kül için elektrofiltre
bulunan
termik
santrallere
desülfürizasyon tesislerinin de zorunlu
olarak kurdurulması sağlanmalıdır.

- Bina projelerinde, baca ve kazanın konacağı yer standartlara uygun olmalı
ve ısı yalıtımına önem verilmelidir.

- Motorlu taşıtlar için; karbüratör ayarı şartı getirilmeli portatif CO ve HC için
kurşuna dayanıklı katalizörler veya oksidasyon katalizörleri kullanılmalı,
sekonder hava NOX için egzoz gazı resürkülasyonu uygulanmalıdır.
Almanya’ da olduğu gibi benzindeki kurşun miktarı 0.15 gr/lt seviyesine
indirilmeli ve kademeli olarak kurşunsuz benzine geçilmelidir.

ÇEVREMİZDE AĞIR METAL ARTIŞININ SONUÇLARI
Atmosferdeki kükürt ve azot oksit
emisyonlarının azaltılması uzun vadede
gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan
çevrede yarattıkları olumsuz etkileri
nedeniyle emisyonlarının azaltılması için
gereken önlemlerin vakit kaybetmeden
alınmasının zorunluluğu açıkça
görülmektedir. Bunun yanında acil önlem
olarak bir bölgede hava kirliliği,
teknolojik önlemler tespit edilerek
dikkatle gözden geçirilmeli ve
uygulanmalıdır. Asit depolanması
sorununa bilimsel yönden çözüm yolları
ararken, zarar tespitleri yapılmalı ve
ekosistem detaylı bir şekilde
incelenmelidir. Ayrıca problem politik ve
bilimsel olarak benimsenmelidir.

AĞIR METALLERİN CANLILAR İÇİN ZARARLARI
Ağır metaller, vücudumuzda toksik etki bırakıyor. Sinsice yavaş yavaş birikerek,
hücre ölümlerine sebep olarak sinsi Hastalıkların temelini atıyor. Her gün maruz
kaldığımız ağır metallere karşı nasıl korunabiliriz.

İnsan ve hayvanlar için hayati önemi olan metaller, endüstri ve uygarlığın temelini
oluşturmaktadırlar. İnsan vücudu için gerekli olmayan metaller başta besinler
olmak üzere su veya hava gibi yollarla vücuda alınarak bir 'metal yükü' oluşumuna
neden olmaktadırlar.

Bu metallerden bazıları (alüminyum, Vanadyum, titanyum, krom,
stronsiyum, kalay, kurşun ve kadmiyum gibi) yaşam süresince
vücutta birikerek önemli sorunlara yol açmaktadırlar.

Hemen hemen tüm metaller belirli bir miktarın üzerinde
alındıklarında toksik etki yaratırlar. Hatta metallerin büyük bir
kısmı, çok düşük derişimlerde bile toksik etki yarattıkları için
sağlık ve çevre açısından çok önemlidirler.

Metaller vücudumuza nasıl giriyor?

Metallerin çoğu besinlerle ve içme suları ile vücuda alınmaktadır.
Bu metaller besinlerin normal bileşeni olduğu gibi kirlilik olarak da
bulunabilirler. Metal içeren pestisit kalıntıları, çevre kirlenmesi sonucu
metallerin besin zincirine geçmesi, metalden yapılmış veya metal bileşikleri
içeren besin kaplarından metallerin besinlere geçmesi örnek verilebilir.

Denizler ve akarsular nasıl kirleniyor?

Hava, su ve toprak, doğal kaynaklar ve teknolojik nedenlerle metallerle
kirlenebilir. Böylece metaller çevrede jeolojik ve biyolojik devirlerle tekrar
dağılıma uğrarlar. Bu dağılım ve taşınma sonucu metaller emisyona
uğradıkları yerlerden çok uzaklarda da birikerek çevredeki
konsantrasyonları artar.

Deniz ve okyanuslar da insan aktivitesi sonucu
metallerle kirlenmektedirler. Metaller biyolojik
parçalanmaya dayanıklıdır. Ayrıca birçokları
çevrede bitki ve hayvanlarda birikerek besin
zincirinin en ucunda olan insana kadar
ulaşmaktadırlar.

Mineral yataklarından geçen sular buradaki
metalleri çözerek zararlı hale gelmektedirler.
Ayrıca endüstri atıkları olarak atılan metaller
akarsuları kirleterek, bitki ve hayvanlara zarar
vermektedirler.

Havayı zehirleyip, ondan sonra soluyoruz!

Fosil kaynaklı katı ve sıvı yakıtların içerdiği birçok metal yakın
çevremizdeki havayı, endüstride metal filizlerinin çıkarıldığı, kavrulduğu
ve işlendiği yerlerde de gerek işyeri atmosferi ve gerekse endüstri
çevresinin havasını kirletmektedirler. Böylece havada bulunan bu
zehirler solunum yoluyla insanı doğrudan etkilemektedirler. Endüstride
metallerin işlenmesi ve teknoloji sırasında doğrudan maruz kalma ile
birçok mesleksel zehirlenmeler olmaktadır

Hücreler nasıl ölüyor?
Metallerin toksik etkileri, her metalin
özelliğine
göre
değişmektedir.
Genelde ağır metaller organik
bileşiklerle kompleks oluşturarak
toksik etki yaratırlar. Biyolojik
moleküller fonksiyonlarını yerine
getirebilmek
için
birtakım
özelliklerini kaybederler ve sonuçta
etkilenmiş
hücrelerin
ölümü
gerçekleşir. Metaller bu gruplarla
bağ yaptıkları zaman, önemli enzim
sistemlerinin aktifliğini bozabilirler
veya protein yapısını etkileyebilirler.

Ağır metallerin yanında, sigara,
kızartma, alkol en önemli serbest
radikallerdir, serbest radikaller
vücutta birikirse kansere sebep olur.

A C E vitaminleri hücrelerin etrafında biriken serbest radikalleri
temizler. Siyah üzümün çekirdeği ve kabuğunda, balda, yeşil çayda,
turunçgillerde, vişnede, sarımsakta, soğanda, yeşillik salatalıklarda,
meyvelerin bir çoğunda antioksidan etki bulunmaktadır.

Hazırlayanlar:
Güler KARACA

Serkan ÇELİK

Örümcek Ağı
Sunumun Değerlendirmesi

