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ÖN SÖZ 

Dünyada hızla kirlenen doğal kaynakların başında sular gelmekte, denizler 
de bu hızlı kirlenmeden payını almaktadar. Denizlere bırakılan tehlikeli ve 
zararlı atıklar, özellikle turizm ve balıkıçılığı olumsuz etkilemekte ve bu 
durum devletleri kirlil iğe karşı ve deniz ortamını korumaya yönelik tedbir 
almaya yöneltmektedir. 

Çevrenin korunması hedefi gözetilmeden hazırlanan kalkınma politikalarının 

bir sonucu olarak; sanayi at ıkları, tarımsal gübre ve ilaçlar, tehlikeli, toksik 
ve nükleer atıkların boşaltılması deniz kirlenmesinin en önemli nedenleridir. 
insan hatalarından kaynaklanan deniz kazaları da denizlerin kirletilmesinde 
etkin bir faktördür. Başta Türk Boğazları Bölgesi olmak üzere denizlerimiz 
süratle kirlenmekte ve kaynaklarımız yok olmaktadır. 

Dünyanın en dar ve kavisli su yollarından biri olup, Akdeniz ile Karadeniz 
arasında önemli bir koridor konumunda bulunan Türk Boğazları; yılda 

55000 civarındaki geminin geçmesinden dolayı sürekli kaza ve kirlilik riski 
altındadır. Geçen gemilerin yaklaşık % 18' i ise tehlikeli yük taşıyan 

tankerlerdir. İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi ' nde deniz 
canlılarının sayılarının azaldığını görebilmekteyiz. 

Dünya denizlerinin korunması için başta UNEP, IMO olmak üzere bir çok 
uluslararas ı kuruluş etkin olarak görev yaJPmakta, ülkemiz de bu kuruluşların 

üyesi olup, yapılan çalışmaları yakından t:akip etmektedir. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevreye olan duyarlılığın ve al ınan 

tedbirlerin en üst seviyeye geldiği bu dıönemde Türk Deniz Araştırmaları 
Vakfı (TÜDAV)'nın öncülüğünde son dıerece deneyimli bilim adamlarının 
ve uzmanların hazırladığ ı bu kitabın deniz kirliliğinin tanınması, tedbirlerin 
alınması, uluslararası çalışmaların tanıtılması ve deniz çevresinin 
korunmasının bilimsel esaslar çerçevesindle yapılması bakımından önemli bir 
kaynak olacağına inan ıyorum. 

Denizlerimizin korunması ve denizciliğimizin tanıtılmas ı amacıyla yapılan 

önemli çalışmalardan biri olan bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen 
herkese teşekkürlerimi sunarım. 

İsmet YILMAZ 
Denizcilik Müsteşarı 
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Bölüm 1 

1-Çevre Kirliliği 

Kasım Cemal Güven 

Çevrenin kirlenmesi 19. yüzyılda sanayi devrimi ile başladı. İlkel metotlar 

ile yapılan sanayi ürünlerinin atıklarının çevreyi kirletmesinin boyutu 

sanayinin gelişmesine bağlı alınan karşı önlemlere rağmen, kimyasal 

ürünlerin çoğalması ile daha da arttı. Çevre kirlenmesinin başlıca nedeni 

bugün sayısı 1 O milyonu aşan kimyasalların sentezi esnasındaki işlemlerden 

doğan maddelerin ve ana ürünlerin kullanılması yanında bunların ve 

parçalanma ürünlerinin ortama bulaşmasıdır. Bu arada bu maddelerin farklı 

toksisiteye sahip olması pek çok sorun doğurmuştur. Bu maddeler arasında 

çok kullanılan pestisidler çevre kirliliği açısından çok önem taşımaktadır. 

Uzun süre çevrede kalabilen bu maddeler mutajen, teratojen ve daha 

önemlisi kanserojen olabilirler. Kullanılma alanlarının çok geniş olması bu 

maddelerin çevreye ve canhlara zararlarının artmasına sebep olmaktadır. 

Buna ek olarak saflığının kontrolünün sınırlı ve pek güç olması sorunları 

artırmaktadır. 

Bunun yanında kimya sanayiinin ürettiği sayısız maddeler arasında uçucu 

maddelerin (asitler, alkoller, solventler) havaya karışması ~e bu havanın 

ülkeler arası dolaşımı canlılar üzerine menfi etki yapmaktadır. 

Bu aktif maddeler dışında hayvanlara suni besin olarak kullanılan 



maddelerin de zararlı olanları vardır. Yem olarak kullanılan karışımların 

kalitesi, kimyasallarla bulaşmış olması, onu yiyen canlı kadar o canlıyı veya 

ürününü (süt, et, yumurta, peynir, yoğurt) gıda olarak kullanan insan için çok 

zararlı sonuçlar doğurmaktadır .. 

Diğer bir kirletici insanın alışkanlığiı olarak kullandığı sigaradır. Bu, 

kullanan kadar etrafındakilere zarar vemnektedir. 

Hava kirliliğine önemli bir diğer sebebi de eksozdan çıkan petrole ait 

yanmadan veya yanma sonucu ortaya çıkan gazlardır. Bunların içinde 

kanserojen olanlar vardır. 

Diğer değişik kirleticiler havaya fabrika bacalarından çıkan gazlar, azot 

oksitler, sülfür dioksit ve mineral maddelerdir. Bunlar yağmur ile toprağa, 

suya bu laşarak çevre kirliliğinin boyutlarını artırırlar. 

Kirlenme doğal bir sonuçtan da olabil iır. Bunlar denizlerde, karada olduğu 

gibi meydana gelen volkanik olaylar, petrol sızıntısı , yağmurların meydana 

getirdiği sellerin taşıdığı karaya ait parçacıklar, bunların içerdiği doğal 

anorganik/organik maddelerdir. 

Diğer bir büyük sorunda şehir atıklarının denize verilmesi ve bunun sonucu 

değişik maddelere ait kirlilik yanında mikrobiyal kirlenmeyi doğurmasıdır. 

Doğanın kirlenmesinde atıkların çok önemli rolü vardır. 

Bütün bu olaylar sonunda kirliliği oluşturan maddeler suya, nehire ve son 

olarak denize ulaşır ve bunlar denizlerin kirlenmesini ortaya çıkarır. Bunun 

sonucu deniz canlılarında, ölüm ve tür yok olması görülür. Denizin kendisi, 

bu kirlilik maddelerini her ne kadar de~~işt i rir bu diğer bir deyimle tasfiye 

ederse de burada bir sınır vardır. Bu sınır doğa tarafından belirlidir ve 

sonuçta bu sınırın, insanın bilgisizliği sonucu aşılması ile denizler kirlenir. 

Kirlilik analizinde öncelik : Enviromental Protection Agency (EPA) 1978' 

de bu konuda bir öncelik listesi hazırlad ıı. Bunu National Resources Defence 



Council organize etti. İlk olarak 114 kimyasal ajana öncelik tanındı ve bunu 

Chemical Abstract Servis (CAS)' ın kayıt no. göre hazırladı. Bu maddeleri; 

46 Nötral, 11 asidik, 26 pestisid ve 31 teımizlenebilir organik madde olarak 

sınıflandırdı. Buna 13 metal (Sb, As, Be, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Se, Ag, Tb ve 

Zn) ile değişik madde grubundan siyanür, asbest, fenol ilave edilerek liste 

129' a çıkarıldı. 1979' da da Federal Register 15 analitik metodu bu 

maddeler için önerdi. Bu metod ''600 rrıethod" olarak tanımlandı. Bunun 

içinde GC, GC/MS, HPLC' ye ait teknikler veri ldi. 1979' da EPA, suda 

inorganik madde, CN, fenol analizi için metot belirtti. Asbest için ise 

elektron mikroskobu ile elemental analiz ve elektron difraksiyon metotlarını 

önerdi. 

Bu konularda önemli sorun kirliliğin tayini/analizidir. Burada yukarıda 

belirtildiği gibi çok modem aletler geliştirilmiştir. Bu yeni teknik ve aletlerle 

analiz dönemi başlamıştır. Şüphesiz burada önemli konu aletin seçilmesidir. 

Bir Amerikalı bilim adamı "Deniz Kimyası" kitabının· ön sözünde analizde 

kullanılacak alet seçimi ile ilgili hususta bir Türk atasözüne yer vermiştir. Bu 

Türk atasözünün yerinde kullanılması onun kültür yapısını göstermesi 

yanında kullanılacak aletin seçimin de öne:mini vurgulamaktadır. 

Aşağıda 600 metot'a ait listede kirletici grupları ve sayısı gösterilmiştir. 

Temizlenebilir 28; Aromatik 7; Akrolein/Akırilonitril 2; Fenoller (kloro,nitro) 1 I; 
Benzidin 2; Ftalat 6; Nitrozamin 3; Pestisid 25; Nitro aromatik 4; PAHs 16; Haloeter 
5; Klorlu hidrokarbonlar 9; TCDD 1 dir. 
Çevreyi kirleten madde sayısı bugün on binlere varır. Her ana maddenin analizi için 

ayrı yöntem ve bunun metabolizma/parçalanma Urilnlerinin tayini için pek çok 

yöntem gereklidir dolayısı ile bu oldukça güçtiür. Yeni aletler ile analizde hassasiyet 

• 
Finally, it is useful to remember the Turkish proverb; 

" One should not descend into a deep well on an old rope" 
D. F. Martin: Marine Chemistıy, (Marcel Dekker, New York, 1968). 



sınırları nanogram/pikogram seviyesine inmiştir. Bunun için tavsiye edilen aletler; 

GC, GC/MS, GC/MS MS, LC, LC- MS, IR, UV, UVF, AAS, ICP, iyon 

kromatografisi vd dir. 

Bu kitapta kayıtlı bazı kısaltma/ tariflere ait bilgiler: 

Ölçümlere ait bazı bilgiler: 

ppm Molekül ağırlığı x 1000 
22.4. ı 

Molekül ağırlığı µg/ 
m3 

0.0224 

µg/ mJ 0.0224 = 
ppm 

Molekül ağırlığı 
pH değerlendirilmesi : 

pH Hiyon 
molO 

Çok kararlı alkali 14 ıo-14 

13 10·13 
12 ıo· l 2 

Çok alkali 1 ı ıo- '' 
9 10·9 

Hafif alkali 8 10·8 

pH H iyon 
Toksisite belirlenmesi : 

Unite kısaltması: 

µg-ı ( mg(kg -ı) 

ng -ı (µg kg -ı) 

pq g-ı 

µgm dm- 3 

Nötral 

Hafif asit 
10·6 

7 

5 

Kuvvetli asit 4 
3 
2 
1 

Çok kuvvetli asit O 

ppm 

ppb 

ppt 

µg ,-ı 

molo 
ıo·' 

6 

10·S 

104 

ıo·J 

ıo·2 
10·1 
100 

Akut: KISa bir sürede genelde ölümle sonuçlanan etki.Kronik: Uzun bir sürede 
genelde ölüm veya subletal etki,letal: Ölümle sonuçlanan etki,Subletal: Ölüm yapan 
seviye altı fakat büyüme ve üremde azalma,Kumulatif: Devamlı doz ile etki artması 
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1. Havada kirlilik parametreleri 
Hava ve karayı kirleticilerin denize olan belirgin etkisi dolayısı ile bu kirletici maddeler 
hakkında bilgiler bu bölümde öncelikle verilmiştir 

l. Havada kirlilik parametreleri 
1.1. Hava 

1. 1.1. Havanın yapısındaki gazlar; COı. Ozon 
1.1.2. Havayı kirleticiler; CO, asit yağmurları 
1.1.3. Havada metaller 
1. l.4. Havada petrol ürünleri 
1. 1.5. Dioxinler 
1.1.6. PCBs 
1. 1.7. Solventlcr 
1. 1 .8. Havada polen kirliliği 

1.2. Hava kirliliğinin iklime etkisi 

Havanın yapısı {°/o) : 
Azot 
Oksijen 
Karbondioksit 
Argon 
Neon 
Helium 
Kripton 
Ksenon 
Su buharı 

Yer Yüzeyi 
77.8 
20.945 
0.03 
0.95 
0.0018 
0.0!0053 
o.oıooı 

0.0000809 
Değişik 

1.1 Hava yapısındaki gazlara ait bilgiler 

Karbondioksit (C02) 

Havada nonnal şart larda % 0.03 miktarında bulunur. Bu solunum, 

fennantasyon ve yanma sonucu ortaya ç.ıkar. Petrol, odun, kömür, tütün, 

kağıt, yaprak ve karbon içeren bütün maddelerin yanmasından oluşur. 

Bitkiler ise C02 ' i fotosentezde kullanırlar. 

5 



Ozon (03) 

Oksijen UV ı şığa tutulunca veya elektrik deşarjında enerji absorbe ederek 

allotropik şekli alan ozona dönüşür. 

Güneş ışmı UV' ce zengindir ve atmosforin üst bölgelerinde oksijen kısmen 

ozona çevrilir. Ozon çok az olarak hava akımı ile alt katmana iner, deniz 

seviyesinde çok düşük miktarda bulunur. Ozon atmosferin üst seviyelerinde, 

güneş ışınındaki UV' yi tutar. Bu koruyucu etkiden dolayı yer yüzeyinde UV 

miktarı düşüktür. Böylece ozon bir filtre görevi yapar ve dünyayı zararlı 

ışınların etkisinden korur. Ozon' un miktarı mevsime göre değişir ve bu 

iklime etki eder. Ozon' un azalmasına bir sebepte sprey ve buz dolapları 

veya giyim eşyası temizlemesinde kullanı lan klorofluorokarbon bileşiklerdir. 

Bunlar Freon, Fr igen diye kısa ad ile adland ı rılır. Freon, 1930 yılında 

bulunmuştur, kaynama derecesi çok düşüıktür. Bunların sayı ları çok fazladır. 

Karbon sayısı 1 - 4 olan bu bileşikler metan, etan, propan, butan' dan 

türeyen maddelerdir. Kimyasal yapısı C F Cl dir. Burada F, CI sayısı karbon 

atomuna göre değişir. Örneğin diklor difluor metan CF2Ch. mono flour 

triklor etan C2H2FCh. 

Havada gazların kalış suresi: 

co 
COı 
H2S 
SOı 
NO 
Hidrokarbon 
Ozon 

6 

0.08 - 2.7 sene 
2 - 10 sene 
0.08- 2 gün 
20 dak.- 7 gün 
4 -5 gün 
1.5 - 2 sene 
2 saat- 3 gün 

Havada bulunma limitleri 

N02 100 µg/m3 sene (0.05 
ppm) 
Hidrokarbon 160 µg/m 3 

(metan hariç) 

CO 1 O mg/m3 8 saat 

Ozon 255 µglm 3 max. 
saat 

Kurşun 

H2S 

1.5 µg/m 3 max. 

1 O ppm. 40 saat. 



Bunların bazı tarının kısaltılmış adları aşağıdadır; 

Diklordifluormetan (Fi 2A ), Diklormonofluormetan (F2 J A), Difluordiklorrnetan (F22A ), 

Tetrafluordikloretan (F l l 4A), Monofluortrikloretaı:ı (F 11 A). 

Klorofluorokarbon bileşiklerinin UV ve 0 3 ile reaksiyonu sonucu ozon parçalanır. 

Bu reaksiyon şeması aşağıda gösterilmiştir. 

eF2 eı2 + UY -+ er+ CF2 cı 
er+ 03 -.. eı o + oı 
cı o + o --+ er+ 02 

Buna göre UV ışını ile serbest klor radikali oluşur ve bu tekrar 0 3' ye etki ile oksijen 

ve klor ve bundan klormonooksit oluşturur. Bu klormonooksitten tekrar klor ve 

oksijen molekülü meydana gelir. Ortaya çıkan klor tekrar devreye girer ve ozonu 

parçalamaya devam eder. Bunun sonucu 1 ;atom klor 10.000 molekül ozonu, 

oksijene döndürür. Bu 40 km' yükseklikte olur ve % 0.5 ozon azalmasına sebep 

olur. NASA 1978 - 1984 arası ozon kaybını % 3, olarak hesaplamıştır. 

Diğer taraftan oksijen molekülü, oksijen atomuna dönüşür ve oksijen atomu 

diğer oksijen molekülü ile ozonu oluşturur. 

02~20 

0 + 02 ~ 03 

Kısa dalga UY buna sebep olur. Fakat bu yer yüzeyinde olmaz ancak 

atmosferin yüksek bölgesinde oluşur. Buna bir dizi reaksiyon ile oluşan 

oksijen de NO + Ü3 --. NıO + 0 2 katkıda bulunur. 

NOı +O -.N0 + 02 

Fakat meydana gelen NO, ozona etki eder, reaksiyon ters döner, N02 ve 0 2 

meydana gelir. 

Ozonu aynca protein, nükleik asit (DNA) da absorbe eder. UY, ozon 

tabakasınca filtre edilmez ise bu dünya yüzeyine varır ve mutajenik etki 

gösterir ve kansere sebep olur. 

Ozon 0.05 - 0.1 ppm konsantrasyon da bazı şahıslarda göz adelesin de koordinasyon 

zayıflığına sebep olur. 0.12 ppm standart olup, 0.17 ppm solunum fonksiyonunu 
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zayıflatır, solunum organlarında tahriş yapar ve astım, anfızem, kronik bronşit yapar. 

Uçakta 30.000 fitte ozon konsantrasyonu artar ve 80.000 fitte dışarıda 12 ppm' e 

ulaşır ve bu kısa zamanda öldürücüdür. 

1.2. Havayı kirleticiler 

Hava yapısına giren kirlilik unsurları CO, asit yağmurları, metaller, petrol, 

dioksin, PCB, solventler ve polen konuharına ait bilgiler aşağıda verilmiştir. 

1.2.1. Karbonmonoksit (CO) 

Karbon monoksit havada otomobil yakıtının tam yanmamasından, onnan, ot 

yanmasından, volkanlardan meydanıa gelir. Ayrıca atmosferin üst 

tabakasındaki kimyasal reaksiyonlardan doğar. Aynı şekilde doğalgaz ve 

fuel oil'in tam yanmaması ile %5 karbonmonoksit doğar. Dizel araba 0.074 

Lb/galon, sigara v.b. %4 karbonmonoksit doğurur. Yer seviyesindeki 

karbonmonoksit havada 0.1 mg/m3 iken, ağır trafik sonucu 80 -150 mg/m3
' 

e ulaş ı r. Karbonmonoksit araba kullananlarda görüş kaybı, baş ağrısı yapar 

ve kalp üzerine menfi etki eder. CO' in hemoglobin ile birleşmesi kalp için 

çok zararlıdır. Karbonmonoksit hemoglobini karboksihemoglobine çevirir ve 

bu 0 2 naklini engeller sonuçta dokuda anoksia oluşur. 1000 ppm (%0.1) 

konsantrasyonundaki karbonmonoksit, şuur kaybı, solunum azalması ve 1 

saat sonra da ölüm görülür. 500 ppm (%0.5) konsantrasyonunda; baş ağr1sı , 

solunum zayıflığı , uzun süre maruz kalmada bulantı , huzursuzluk, solunum 

hızlanması, konfuzyon, syanoz, solgunluk meydana gelir. 

Tedavi: Yer değiştirme, temiz hava, 0 2 uygulanması, suni teneffüs, %20 mannitol 1 

g/kg i.v./20 dak' da, prednisolon lmg/kg i.v/ im. Diazepam 0.1 mg/kg i.v.(yavaş) 

verilerek konvtilsiyon ön lenir ve Fenitoin ilı~ devam edilir. 

1.2.2.Asit Yağmurları 

Asit yağmuru ile ilgili ilk yayın İngiltere'de 1872' de Smith tarafından 

yapıldı. Isınma için kömür yakma döneminde kömürün içerdiği kükürt 

yanma sonucu oksijen mevcudiyetinde: kükürt dioksit' e dönüşür. Buna ek 
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olarak volkanlardan çıkan S02 de atmosfere karışır. Elektrik üretimi için 

kömür kullanılmasında keza S02 doğa.r. Ayrıca elektrik santralleri, 

otomobiller, maden fırınları azot oksitleri dloğurur. Ayrıca havanın azotu da 

oksijenle birleşir ve azot oksidleri meydana getirir. 

Bu kükürt dioksit ve azot oksit aşağıda belirtilen reaksiyon ile asitlerine; 

sulfürik asit ve nitrik asit' e dönüşür. 

Havada oluşan kuvvetli asitler: H2 S04 , HN03 , HCL <lir. 

Sülfürik asit oluşumu: 
S02 + OH -+ HOS02 Diğer bir oluşum 

HOS02 + 0 2 -+ H02 + S03 SOı + HıO .....,. SOı. HıO 

S01 + HıO -+ Hı S04 
HS03 ile pH 2-7 arasında değişir. 

Havaya ait bazı limit değerler 

Sülfür dioksit 
*80µg/m3 yıllık ortalama (0.03 ppm), 365 
µg/m 3 (0.14 ppm) max. 24 h. 

S02 için, EPA sınırı: 
Atmosferde 0.2 - 0.4 ppb 
[ndüstrial olmayan şekli O.O 1 ppm 
EPA 24 saat için 0.14 ppm 
Astım krizi başlangıcı için 0.5 ppm(min.) 
Bronş spazmı için 1 ppm (1 h.) 
Koku sınırı normal insanda 0.5 - l ppm 

10µ' dan küçük partikül maddeler 
*50 µg/m3 yıllık ortalama 150 µg/m3 max. 24 h 

* İnsan sağlığı için standartları 

Aı'.ot dioksit 
* 1 00 µg/m3 yıJlık ortalama (0.05ppm) 

Hidrokarbonlar 
*160 µg/m 3 

Karbonmonoksit 
"'1 Omg/m3 max. 8 h (9 ppm) 40 mg/m3 (35 
ppım) max. 1 h 

Own 
*235 µg/m 3 max. 1 h (0. 12 ppm) 

Kurşun 

* 1 .5 µgf.m3 (max) 
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Karbonik asit oluşumu: 

Havadaki C02 ve su ile birleşerek karbonik asit oluşturur. Bu pH'yı aside 

dönüştürür. 

C02 + H 20 -+ H2 C03 +-+ H+ + HC0-3 

Asit yağmurları özellikle göllerde balık ölümüne ve burada hayatın son 

bulmasına sebep olur. Asit yağmurları, göllerde suyun pH' sını 6.8' den 5' e 

düşürür. pH 5.8' de fitoplanktonlar ölür ve balık azalır, pH' ın 5.4' e düşmesi 

ile de krustaseler kaybolur. pH 3' ve altında göllerde balıkta mukus 

yığışması sonucu ölüme sebep olur. 

Ayrıca bu ölüme ağır metallerin asit ortamda çözünmesi ile de balıkta ağır 

metal zehirlenmesi meydana gelir. Buna ait örnekler; USA, Kanada, Norveç 

ve İsveç' de görüldü. Asit yağmuru ile gölde balık ölümü: 

pH 4.5 < % 73; pH 4.5 - 4.T de %53; pH 4.7 - 5' de %38; pH 5.5 -6' da% 

8; pH > 6' da % 1 dir. Ayrıca asit yağmurları USA, Polonya, Belçika, 

Fransa, Rusya, Kanada, İngiltere, fapanya, Almanya, Çekoslovakya, 

Macaristan ' da ormanların ölümüne neden oldu. Organik kimyasal bileşikler 

de orman ölümlerinin sebepleri arasındadır. 

Formik asit oluşumu: 

Havada bulunan organik maddelerin meydana getirdiği olaylar, zayıf asit olan 

fonnik asidin oluşmasına sebep olur: 

Yağmur suyunun pH ' ı 5.6' dır. Endüstri bölgesinde bu 4.5'a ve asit yağmuru ile 
de 4.25' e düşer. Asit yağmurları bitki vıe hayvanlar için zararlıdır. Ayrıca toprak 
içinde istenmez. 

Bunların pH' a etkisi: 
5 ppm havada S02, pH 4.6, 15 C0 

340 ppm havada C02• pH 5.6, 15 C0 dir. 
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H02 + CH2 O-+ HOO CH2 O ...+OOCH2 - OH 

fonnaldehid 

OOCH2 OH + NO -+ OCH2 OH + NOı 

OCH2 OH + 0 2 -+ HCOOH + H02 

Fonnik asit 

Bu şekilde atmosferdeki formaldehidten formik asit oluşur. Oluşan formik asit keza 

nehirlerin asiditesini arttınr. 

Nitrik asit-oluşumu: 

HN03, NOı' den oluşur. 

N03 ise gece önemlidir, bu gi.ln ışığında olmaz. 

NOı + 03-+ N03 + Oı 

N03 + RH -+ HN03 + R 

N03 hidrokarbondan H alır ve HN03 oluşur. Bımun saatte oluşum hızı 0.3 ppb' dir. 

N03 + NOı ..... Nı Os + HıO ...+ 2HN03 

S02 ve N03 hidroliz veya oksidasyon ile, Hı S04 ve HN03 'e dönüşür. 

Topraktaki (NH4)2S04 + 4 0 2-+ Hı S04 + 2HN03 + 2 HıO oluşur. 

Klorhidrik asit (HCI) oluşumu 

HCL Fabrika bacalarından atılır, HCL atmosfere sanayi tarafından verilir 

Denizde, gemi bacalarından S02 ve NO havaya karışır. Bunun sonucu aşağıda yazılı 

reaksiyon ile HCL meydana gelir. 

Nacı + Hı S04 -+ Naı so4 + HCI 

Nacı + HN03 -+ NaN03 + HCI 
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Methansülfonik asit oluşumu (CH3S03H): 

Di metil sülfit (CH3 S CH3 )' den mcthan sıülfonik asit (MSA) oluşur. 

Oimetil sülfit deniz suyunda kükürt' Un biyometilasyonu veya propiothetine (diınetil 

sUlfoniopropionat) den oluşur. 

Sonuç: Atmosferin asit reaksiyonuna H2S04, HN03 HCI, H2C03, CH3 S03H 

sebep olur. 

Tayin metodlan: 

S02 analizi: S02 hidrojen peroksit içinde tutulur. Bu titrimetrik tayine 

dayanır. Buna havadaki asit/ alkali bileşikler etki eder ve sonucu yan ıltır. 

Diğer teknik, West- Gaeke tekniğidiir. Burada S02 veya Na tetra kloro 

merkurat [Hg Cl4 ] içinde toplanır ve disülfithiomerkurat' II [Hg( S03) 2 r1 

bileşiği olur ve kolorimetrik olarak ölçülür. Rcaktif p. rosanilin metil 

sulfonik asittir. Ayrıca devamlı ölçüm yapan bir izleme sistemi vardır. 

Bunun hassasiyeti 10 ppm' dir. Sülfürik asit ise baryum klorür ile baryum 

sülfat' a dönüştürülür ve bundan gravimetrik veya turbidimetrik tayin edilir. 

Nitrik asit ise havada 2 cm s·1 hızla çöker. N03 tayini için; nitrat 

redüklenerek nitrite çevrilir ve spektrofotometrik olarak diazo reaksiyonu ile 

ölçülür. 

Aşağıda tayin teknikleri ve hassasiyet sınırı verilmiştir. 

Tayin teknikleri Meıod Hassasiyet sınırı 

Azot oksitler Kemiluminesans 0.5 ppb 

Karbonmonoksit FID 10 ppb 

Ozon Kcmilüminesans lppb 

UY (Eten ile reaksiyon) lppb 

Per asetil nitrat Gaz kromatografısi lppb 

(PAN) (ECD) 
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1. 3. Havada Metaller 

Aşağıda kırsal ve şehir havasında ki metal miktarı ortalamaları (ng/m-3
) 

gösterilmiştir. 

Metal Sehir havası Kırsal bölge 
As 5 - 300 1 - 20 
Cd 0.5 - 200 0.1 - 5 
Ni 1 - 500 1 - 50 
Pb 10 - 10.000 5 - 500 
Zn 200 - 2000 3 - 50 
Co 0.2 - 20 0.1 - 5 
Cr 3 - 200 - 30 
Cu 10 - 100 2 - 100 
Fe 100 - 10.000 100 - 10.000 

Havada asılı parçacıklar birleşerek büyüyebilir, koagulasyonu takiben 

agregat teşkil ederler yağmur ile çöker veya tekrar havaya yükselebilirler ve 

deniz suyu spreyi veya rüzgarın meydana ;getirdiği parçacıklar ile çökerler. 

Kuru/yaş halde toprağa veya denize çökerler. 

Havada organik kurşun bileşikleri: 

Kurşunun organik ve anorganik bileşikleri aşağıda verilmiştir. 

Pb(C2Hs)4 
Pb(CH3)4 
Pb(NH3)4 Clı 
Pb(NH3)4 Br 
Pb Br2 

PbCl2 

PbO 
Pb C03 
Pb(OH)ı (C03)ı 
PbS04 

Kurşunun kaynağı oto yakıtı petrole ilave edilen tetrametil veya tetraetil 

kurşundan gelir. Yanma sonucu inorganik kurşun aerosol'ü havaya karışır. 

Petrole ilaveten organik kurşun bileşiği miktarı değişiktir. Bu max. 0.15 g/ r' 
dir. Havada müsaade edilen sınır ise 1.5 µg/m-3, senelik ortalama 2µg/m-3 

dür. Bu taşıtlarda, knocking, petrol- hava !karışımının patlaması ile petrole 

ilave edilen organik kurşun bileşiklerinden olur. Organik kurşun 

bileşiklerinin kullanılması ile motora bu zarar veren etki giderilir. Bunlara 
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anti-knock maddeler denir. Bunlar kurşun' un organik bileşikleri Et4Pb, 

Me4Pb ve karışımlarıdır. 

Bunlardan, tetraetil kurşun Et4Pb, karaciğerde trietil kurşuna Et3Pb' e dönüşür. Bu 

suda çöztınür ve sentral sinir sistemine etki yapar ve anemi doğurur. EtıPb, deriden 

de imtisas eder ve aynı şekilde dönUşUmU toksiktir. Et4Pb nin Et3Pb dönüşümü 

karaciğerde dakikalar içinde meydana gelir. Taşıtlarda yakıta karıştırılan bu kurşun 

bileşikleri ekzosdan % 10' u inorganik kurşun şeklinde havaya karışır ve bu hava su 

ve organizmalar için sorun taşır. Bunlar !keza deniz organizmalarında da yığışır. 

Yalnız, tetra alkil kurşunun ömrü kısadır. Buna sanayilerde soğuk şok arabalarda 

çok rastlanır. Havada total kurşunun %1- 4' ü tetra alkil kurşundan gelir, burada 

dönüşüm reaksiyon dizisi tetra -+ tri -+ di alkil kurşun şeklinde yürür. Ekzosdan 

çıkan kurşun içeren parçacıklar oto yolun:!: 200 m civarında yığışır. Bu toprak ve 

orman için zararlıdır. Bu bileşiklerin sudaki durumu havadan değişiktir. Bu ışıkta 15 

günde %99, karanlıkta da %2 oranında parçalanır. Bu bileşiklerin parçalanmasında 

ışık ve hidroksil radikali rol oynar, devreye ozon da girer. Her saat başına tetra alkil 

kurşunun % 21' i parçalanır, bu gece aynı hızda yürümez. Değişik bölgede 

atmosferde bulunan miktar % 0.4 - 15 civarındadır. En çok sanayi civarı, kapalı 

park alanı, tüneller ve şehir havasında bulunur. Bulunan bileşikler tetra, tri , di ve 

mono metildir. Buna ek kurşun fırınlarından , zirai mücadele ilaçlarından (kurşun 

arsenat) kurşun havaya gelebilir. Bu havada kaldığı kadar toprakta da bulunur. 

Bunun yanında doğal ve endüstriyel kurşun emisyonu daha önem taşır. 

Böylece havada organik kurşun bileş iklerine rastlanır. 

Diğer taraftan denizde sedimentte kurşun metillenir (biometilasyon), burada 

metillenme derecesi tetra metile kadaır varabi lir. Bu şekilde de organik 

kurşun bileşikleri meydana gelir. Sonunda metil kurşun, tetra metil kurşuna 

dönüşür. Denizde bu metillenmede mikroorganizmalar rol oynar. Burada 

deniz ortamındaki metan devreye girer ve metilasyon olur. 

Deniz canlılarından midyede bu alkil kurşun bi leşiklerinin , metabolize 
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olması zaman alır. Balıkta tetrametilkurşun yığışması saptandı (0.04 - 0.25 

µg/g). Bu solungaç, hava kesesi ve karaciğerde yığışır. 

Kurşunun diğer bileşikleri arasında halojenli deriveleri vardır bunların% 70' 

inin çapı 2~1' dan küçüktür. 

Havada kurşun tayini için hava filtre edilir ve X ışını veya nötron aktivasyon 

analizi ile veya asit içinde çözüp AAS, ICP, mass spektrometri veya 

voltametrik olarak yapılabilir. 

1.4. Havada petrol ürünleri 

Petrolün havaya bulaşma kaynakları ve diğer bilgiler için petrol bölümüne 

bakınız. 

1.5. Dioxinler 

Dioxin' ler 1971' de Missouri' de hekzaklorofen ve 2.4.5.- T' nin yaygın 

kullanılması ile ortaya çıktı. Herbisid 2.4.5 T (Agent orange) den dioxin adı 

verilen çok toksik madde meydana gelir. Bu karsinojendir. Bu l 966' da 

Vietnam' da 2.4.5. T' nin kullanılmasından sonra balık, deniz salyangozu, 

midye ve anne sütünde bulundu. 2.4.5.5' fenoksi asetik asit (Parçalanmasıyla, 

2.4.5.T verir). Bu klor akneye sebep olur (buna pek çok klorlu bileşiklerde 

rastlanır). Vietnamda savaşanlarda uyuşukluk, deri kızarıklığı, karaciğer 

problemleri görüldü ve 2.4.5.-T 1970' de yasaklandı. 

Dioxinler ARB olarakta tanımlanır. Dioxinler çok geniş bir grup maddeyi 

kapsar. Bu grupta poli klorinli di benzo - p- dioksinler (PCDDs) ve poli 

klorinli dibenzfuranlar (PCDFs) vardır. Bu iki grup madde aşağıda 

belirtilmiştir. Bu grupta 2.3.7.8- tetra klorcı - p -dioxin en zehirlisidir. 
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Dibenzodioxinler: 

3. b- HSD İ 2.3.7.8 tetra koloro di benzo 
- p- dioxin 
1 .5.1. Tetra kloro di benzo - p- dioxin 
2.3.7.8 TCDD 
1 .2.3.7.8 PeCDD 
1.2.3.4.7.8 HxCDD 
1.2.3.6.7.8 HxCDD 
1.2.3.7.8.9 HxCDD 
1.2.3.4.6.7.8 HxCDD 
OCDD 

Dibenzofuranlar 

1 .5.2. Tetra koloro di benzo - p- furan 
1.2.7.8 TCDF 
1.2.7.8 PeCDF 
2.3.4.7.8 PeCDF 
1 .2.3.4.7.8 HxCDF 
1 .2.3.6.7.8 HxCDF 
1.2.3.7.8.9 HxCDF 
1.2.3.4.6.7.8 HpCDF 
1.2.3.4.7.8.91 lpCDF 

Dioxinler çok geniş grup oluşturur, bunlarda çeşitlilik PCDDs de 75, PCDFs de 135 

dir (Şekil 1 ). Bunlarda klor sayısı 1 -8 arasındadır. Yalnız bu gruptan 2 ,3,7,8 

pozisyonunda substitue maddeler önemlidir. Bu grupta teorik olarak 21 O deri ve 

vardır. Bunlardan yalnız 17' si toksikolojik açıdan önemlidir. Bunlar benzer 

toksisiteye sahiptir. Yalnız, 2.3.7.8 - TCDD, en toksiğidir. Bu, Seveso dioxin olarak 

da adlandırılır. 

Dioxin grubu diğer maddeler arasında; 

1.2 dioxin 3 asetikasit 

3.6 - dihidro p. benzokinon 

Dimetoksan 

2.3.7.8 tetra kloro di benzo - p -dioxin (TCDD) 

Okta klora di benzo - p - dioxin (OCDD) parçalanması ile CDD verir. Bu daha 

toksiktir. Yilksek klorlu CDD az klorlu CDD' den daha htzlı parçalantr. 1.2.3.4.6.7.9 

veya 8 Hp CDD (hepta klora di benzo -p- dioxin) başlıca parçalanma ilrilnildür. 

Poli bromlu dioxin ve furanları: Bronnlu dioxin (PBDDS) ve füran (PBDF5) 

polibromlu difenileter, tetra bromofenol, poli bromlu bi fenil yangında alevi 

geciktirmede kullanılır. 

Bu maddeler klorlu fenol ve poli klorlu bi fonil (PCBs) nin yan ürünleridir (Şekil 2). 

Bu endüstride yanma sonucu az miktarda oluşur. 

Dioxin' !er çok kuvvetli teratojen ve karsinogendir. Değişik organda hayvan 
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deneyinde kanser yaptığı saptandı. Dioxin' e maruz kalmadan sakınılmalıdır. 

Yumuşak dokuda sarkoma yaptığı TCDD' ile bulamış klorofenoksi herbisidlere 

maruz işçilerde görüldü. 

Vietnam' da savaşların Non - Hodgkin lenfoma riski, Orange herbisid' e maruz 

kalmamışlara göre yapılan kontrolde % 50 daha fazla bulunmuştur. TCDD' ye 

maruz kimya işçilerinde kanserden ölüm oranı yüksektir. 

Dioxinlerin ot/ narenciye pulpasından süte geçiş oranı: TCDD için 0.04 - 0.35, 2. 

grup için O.Ol- 0.25 ng/kg, l. grup için 0.02 - 0.06, 2.grup 0.004- 0.05; bir diğer 

çalışmada; 1. grup için 0.49 - 0.58, 2. grup için 0.04 - 0.58 ng/kg bulundu bu miktar 

zamanla değişir. Birçok ülke dioxin yayılmasını engelleyici önlemler aldı. Dioxin'in 

balık ve tavuğa geçişi , bulaşması verilen yem ile olur. Narenciye pulpu, pelletlerinde 

Brezilya' da 1988' de dioxin bulundu. Buna sebep kontamine kalsiyum hidroksit ' in 

yaş pellete kurumayı hızlandırmak için ilavesi sonucu olduğu tesbit edildi. Bu pH' ı 

3 -4' den 6 - 7' ye yükseltir. Bunun için %2- 3 kireç kullanılır. 

1999' da Belçika' da kontamine yağın, yemde ham madde olarak kullanılması ile 

dioxin bulaşması tespit edildi. Keza 1999' da Almanya' da hayvan yiyeceği ot' ta 

dioxin bulundu. Bunun odunun kurutma, yanması sonucu veya korunına için 

kullanılan boyadan geldiği saptandı. Mısır ve buğdayı önceden odunu koruyucu 

olarak kullanılan pentaklorofenol kullanılmış kapta muhafazası esnasında dioxin 

bulaşması olduğu saptandı. Sonuçta p. klorofenol yasaklandı. 

insana PCBs girişi; mesleki çalışma, kaza, çevreden, hava, toprak, gıda' dan gelir. 

Hayvansal yem, çiftlikte yığışma, hamrnadde yanması, pestisid uygulama, atık su ile 

sulama, gıda işlenmesi , klor ile beyazlaştırılmış ambalaj materyalinden gelir. insan 

gıdadan dioxin alır. Dioxin yemde; O.O 1 - 0.3 ng/kg iken hayvani yağda; 0.1 - l 

ng/kg arasında değişir. Hindi yeminde bulundu. Genelde en çok sebze (o/o47), yan 

Urünler (o/o45) dioxin ile bulaşmış olabilir. Bunun ile bulaşan yağda miktarı 33 ppm 

olarak bulundu. Hemorajik sistite sebep oldu. Dioxin çevreye atıkların yakılması, 

kimyasal işlemler sonucu, fabrika atıkları ve trafikten kaynaklanır. 
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Dioxin suda çok az çözünür. Fakat suda asılı maddeye adsorbe olur. Ordan denize 

ve denizde canlıya bulaşır. Atık suda hekza, hepta, okta CDDs tesbit edildi. 

Sonuçta: gıdaya iş lem esnasında saf o lmayan kireç, koolin ilavesi ve 

hazırlamada kullanılan diğer işlemlerde dioxin bulaşabileceği tespit edildi. 

Dioxin' e ait sınır değerler: 

PCDDs I PCDFs ve Dioksine benzer PCBs, 1- 4 pg Toksik ekivalen (TEQ)/ 

Kg 4 pg üstü ihmal edilebilir alınını i<;in sınırdır. Bu 1 pg Kg/ gün' ün altına 

düşürülmelidir. WHO( 1998) 2.3.7.8 TCDD için max. müsaade edilen alım 

sınırını lpq TEQ/kg/ gün olarak değiştirdi . Keza dioxin etkisi gösteren PCB 

içinde bu sınırı tanıdı. WHO sınır def~eri dioxin için balık yemlerinde 1.2 -

4.8 ng (TEQ) kg dır. Balık yemi ( PCDDs/PCDFs) , Avrupa kaynakları; 0.04 

ng düşük, 1.2 ng orta, 5.6 ng yüksek olarak belirler. Hayvan yemlerinde 

sınır: l ng (WHO - TEQ/ kg) dır. Diğer bitki kaynaklı yemlerde ve süt 

ürünlerinde 0.2 ng (WHO - TEQ/kg) dir. Dioxin + PCB için Avrupa 

kaynaklı balık yemi için TEQ/kg; O. 18: ng düşük, 6.1 ng orta, 28.2 ng yüksek 

olarak tanımlanmıştır. 

Dioxin içeren balık yağı TEQ I kg Pasifik için; O. 16 ng düşük, 0.6 l ng orta, 

2.6 yüksek. Avrupa için; 0.7 ng düşük, 4.8 ng orta, 20 ng yüksek değer 

olarak alınır. 

Toprak için sınır: 

TEQ/kg. sınır 0.5 ng düşük, 5 ng orta, 87 ng yüksek kabul edilmiştir. 

Gıda için sınrr: 

Patates, havuç, soğan, pancar v.s. : 0.1 ng< TEQ/kg. 

Domates, elma, patlıcan, marul, tuber için sınırlar: 0.21 ng orta, 0.1 ng 

düşük, 6.6 ng yüksek kabul edilir. 

Hayvani ürünler yağ, et,süt: 1 ng/kg 
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Bitkisel yem materyali için sınır, TEQ/kg; 0.1 ng düşük, 0.2 ng orta ve 6.6 

nd yüksek, 

Hububat ve tohumda TEQ/kg; O.O 1 ng düşük, 0.1 ng orta, 0.4 ng yüksek, 

Bitkisel kaynaklı yan ürünler için TEQ/k:g; 0.02 düşük, O. l ng orta, O. 7 

yüksek, 

Yağ için TEQ/kg; O. l ng düşük, 0.2 orta, l .5 yüksek değerlerdir. 

Bütün bu sebeplerden gıdalarda özelliklt~ hayvani gıdalarda dioxins' ın 

sınırlandırılması, iyi imal tekniği, çiftliklerde yemden dioxins bulaşmasının 

önlenmesi, devamlı izlenmesi, gıdanın muıhafazası, nakli, bitkisel kaynaklı 

bütün gıdaları, bitkisel yağ, hububat, tohum vs. kontrolü istenir. 

Dioxin analizi: 

PCDDs ve PCDFs GC/MS/ Gaz kromatografi/ Mass spektrometresi ile tayin 

edilir. 

Tayin de limit 1.9 ng TEQ/kg dir. WHO tayin limitini 0.1 ng TEQ/kg verir. 

Bunun için yüksek çözünürlü GC/MS' e ihtiyaç vardır. 

Dioxinleri parçalayan yöntem/ maddeler 

Dioxinler atık sudan UV radyasyonu, ozon ile muamele giderebilirler. 

Bakteriler (Pseudomonas aeruginosa; Bacillus megaterium; Beijerinekia 

indica) dioxinleri parçalar. 

Diğer teknikte sodyum, potasyum karbonat, kalsiyum oksid, zeolitler 

kullanılır. 

Dioxin teşekkülü yanma esnasında kalsinı~ dolomid (MgO ve Ca03 içerir) 

kullanarak dioxin teşekkülü azaltılabilir. 
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1.6. PCBs, (poliklorlu bifenmer) 

Bu bileşiklerde klor atomu 1-1 O arasında olup, 2 halkaya bağlanır ve sonuçta 

209 değişik bileşik meydana gelir (Şekil 1). Buna "Congenerler" denir. 

Teknik madde içinde klor miktarı %42-60 arasındadır. PCB' (erin kullanımı 

1980' de yasaklandı. Teknik kalitede PCBs sentezi esnasında oluşan önemli 

miktar poliklorürlü di benze -p- dioxin ve di benzo furan içerir. Bunun 

miktarı bilhassa yüksek ısıda 1000 °C yanma veya yangında çok artar. PCB' 

ler 3' e ayrılır. Orto, mono-orto çok zehirlidirler. Bu zehirliliği dioxinlere 

yakındır. Bunlara dioxin' e benzer PCB' ler denir. Di orto substitue PCBs ise 

az zehirlidir. 

1. 7. Solventler 

Havayı kirleticiler arasında indüstride kolay uçucu özelliği olan solventler 

vardır. 

Solventler; alkoller (metil, etil, propil v .d.), kabonhidrojen (HK) bileşikleri; 

alifatik (heptan, hekza.n), aromatik (benzen, toluen), klorlu HK bileşikleri 

(kloroform, diklorometan DCM, karbon tetraklorür) dür. 

Alkoller: 

Metanol: Körlük yapar, retinaya etki eder. Süratle absorbe olur ve vücut 

sıvılarına geçer. TLV (Threshold limit value) değeri 200 ppm dir. Havada 

200 ppm (261 mg/m3
) bulunmasında 8 saatte bir işçi 100 m3 hava 

kullandığına göre 261 O mg eder. Bu işçinin kanında 53 mg/L methanol 

bulunur. Bu körlüğe sebep olmaz. Kanda l OOmg/l OOml methanol 

mevcudiyetinde zehirlenme, görme bozukluğu yapar. Vücutta yarılanma 

süresi 3 saattir. 
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Dioxine Furane 
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Şekil l. Dioxine Furane ve PCB ler 
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Etil alkol: Sürat le parçalanır, Asetaldehide dönüşür. TLV değeri 1000 ppm 

( lOOmg/l OOml)dir. Karaciğerde siroz y.apar. 

He/ezan: Vücutta oo -1 oksidasyon ile hexanon, hekzan diol ve bu S hidroksi 

2 hekzanon üzerinden 2.S dihekzandiiona dönüşür. Bu periferal nöropati 

yapar. TLV 50 ppm (havada). 1000 - 500 ppm . 3 - 6 hafta maruz kalmada 

yorgunluk, iştah kaybı, distal parestezi :görülür. 

Pentan: TLV 600 ppm (havada). Narkotik etkidedir. Tahriş, eritema, 

pigmentasyon, yanma, ağrı yapar. 

Benzen: Lösemi yapar, hepatotoksiktiir. Eritrosit, trombosit ve lökosit' i 

tahrip eder. Mutajen etkisi vardır. Toksik miktar 0.2 g/kg , müsaade edilen 

sınır l ppm dir. 

Toluen: TLV 100 ppm (havada), 0.5 - · 1 g/kg. Merkezi sinir sistemine etki 

ederler. Anemi, ataksi, bulanık görme, titreme, hızlı nabız görülür. Alkil 

benzenler, toluen tahriş edici depresyorıı yapar. 

Kloroform CHC/3: Santral sinir sistemine etki eder. 400 ppm' de 

konsantrasyon bozukluğu, 1000 ppm' de halsizlik, 14.000 ppm' de narkoz 

yapar. Bulantı, kusma, sarılık, koma, böbrek ve karaciğer için toksik. TLV 

200 ppm (havada) dır. 

DCM (Diklorometan, metilen klorid CH2Cl2) : Deri ile temastan kaçınılır. 

Havada sınır 35 ppm. 

Karbon ıetra klorür (CC14): TLV S ppm (30 mglm3
) Santral sinir sistemine 

etki eder. 

Dioksan (cyclic di ether C4H802ı: Karsinojendir. 

Karbon sülfür (CSı): Enselopati, psiko•z, delirium, mental zayıflama yapar. 
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Göze etki eder, foksiyonel bozukluk yapar. 

1.8. Havada Polen Kirliliği 

Allerji yapması dolayısı ile havada polen mevcudiyeti bazı şahıslar için 

zararlı ve tehlikelidir. Mevsime bağlı olarak değişik allergen polenler havaya 

yayılır . 

Al/ergen polenler(*): 

Urtica 

Graminea: 

Oleaceae: 

Hordeum murinum 

Avena barbata 

Dactylis glomerata 

Bromus steri/is 

Lolium perenne 

Cynodon dactylon 

Pao annua 

Holcus lanatus 

Fraxinus sp. ( onus, 

oxyphylla, excelsior) 

Olea europaea 

Ligustrum vulgare 

Cupressacea: Cupressus sempervirens 

Moraceae: Broussonetia papyrifere 

Platanaceae: Platanus orientalis 

Betulaceae: Betula alba 

Salicacea: Popu/us alba 

Tili.aceae: 

Compositae: 

Tilia vulgaris 

Taraxacum officinalis 

Jnula viscosa 

Artemisia ıourn 

Artemisia verlotorum 

Artemisia annua 

Ambrosia 

artemisiaesfolia 

Plataginacea: Plantago lanceolata 

Plantago lagopus 

Plantago coronopus 

Amarantacea: Amarantus retrojlexus 

Pol'ygonaceae: R. acetosella 

Chenopodiacea; Atriplex halimus 

Urticaceae; 

Sa/sola soda 

Chenopodium album 

Parietria ojfıcinalis 

Vicia faba poleninin solunumu favism yapar. Bunu ayrıca Pisum sativum, 

Anagyris foetida, Verbena hybridu polenide yapar. Hemolitik krize sebep 

olur, solgunluk, yorgunluk, dispne, bulantı, karın bölgesinde ağrı yapar. 

Nisan - Mayıs çiçeklenme ve Temmuz - Ağustos da hastalık artar ve bu 

Türkiye' de ve pek çok ülkede görüldü. 
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1.9. Hava kirliliğinin iklime etkisi (Sera etkisi) 

Karbondioksit' in sera etkisi bilinir. Hava ı şığ ı geçirir, transparandır fakat 

hafif opaktır. Uzun dalga boylu ışın hafif opaktır. Bu infrared ışın absorbe 

olur. Buna C02, ozon, metan, amonyak, kükürt dioksit, klorluhidrokarbonlar 

dahildir. Bunlar arasında son senelerde artan C02 başlıca etken olarak 

görülür ve bu dünyanın ısınmasına sebep olur ve 3 °C derece arttırır. EPA, 

temperatürün 2040 yılında 2 - 4° artacağını bi!dirdi. Hava kirliliği ayrıca 

görünürlüğe etki eder. Bu şehir ve kırsal alanlarda bariz olarak görülür. 

Diğer bir etkende, ozon tabakasının yırtı imas ıdır. Ozon stratosferde güneş 

ışınlarının zararlı radyasyonunu engeller. Bu UV ışınlarını (filtre) absorbe 

eder. UV elektromagnetik radyasyon birçok kimyasal olaya sebep olur. 

Yüksek enerjiye sahiptir. Ozonu ayrıca protein, nükleik asitte (DNA) 

absorbe eder. UV'yi ozon tabakası filtre etmezse bu dünya yüzeyine varır ve 

mutajenik etki, kansere sebep olur. Ozon seviyesi stratosferde sabit deği ld ir, 

mevsime ve diğer sebeplere bağlıdır. Ozonun azalmasına bir sebepte sprey 

ve buz dolapları veya temizlemede kullanılan kloronuorokarbon 

bileşikleridir. Bütün bunlar iklime etki ederek sera etkisi oluşumuna sebep 

olur. 
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1 - Deniz Suyu Özelliği 

1.1. Kimyasal Yapısı 

Su molekülü H20 104°.40' açıya sahiptir. 3 boyutlu yapısı vardır. H - O 

arası mesafe 0.65 x 10·3 cm dir. Kısmiı pozitif yük H'e, kısmi negatif yük O' 

e ait olup, zayıf bağ ile bağlıdır. Hidrojen bağı gayrı muntazam moleküler 

agregatlar teşkil eder. Dansitesi 4° C lg/lcm3 = I' dir. 

1.2. Deniz suyu temperatürü 

Deniz f ölçümü derinliğe göre koruyucu ve koruyucusuz termometre ile 

yapılır. f O.O ı · C hassasiyetle ö lçülür. l 00 metrede 2 termometre arasındaki 

fark - ı · dir. Deniz suyunda tempeıratür bulunduğu bölgeye ve derinliğe 

tabidir. Temperatür O - l O rn arası derin tikte yüksektir. 1 O - 100 m arasında 

orta tabakada ısı durumu vertikal yönde kademeli azalır ve 100 m'nin altında 

düşüktür. Deniz suyunun ternperatüre göre sınıflandınnası aşağıdadır. 

Soğuk bölge (oligotermik) 

Mutedil soğuk (mesotermik- a) 

Mutedil sıcak (mesotermik -P) 

10°C< arktik 

O - 20 "C boreal 

14 - 24°C subtropikal 

Sıcak (politermik) 24°C> tropikal 

Karadeniz' de kıyı bölgesinde sıcaklılk 5- 8 °C arasında değişir. Bu denizde 

temperatür/derinlik bağıntısı aşağıdadır. 

Parantez dışındakiler en düşük ve parantez içindekiler en yüksek t' U ifade eder. 

Om' de 6.57 (26.76); 10 m' de 6.58 (25.52); 50 m' de 6.65 (21.69); 100 m' de 7.62 

(8.76); 150 m' de 8.26 (8 .74); 200 m' de 8.53 (8.53); 500 m' de 8.74 (8.95); 1000 

m' de 8.83 (8.99); 2000 m' de 8.87(9.12)"' dir. 

Kınnızı algler sıcaklığa hassastır. Laminaria, Sargassum 3 -5 °C' de ölür. 

1.3.pH 

H iyonu konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır, pH = - log [HT. 
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Deniz pH' sı 8. l ± 0.2 olup bu 8.2 - 8. 7 arasında değişir. Okyanusta yüzeyde 

hafif alkali, derinde 7.6' dır. Derinlik artması ile pH düşer. 150 - I 00 m' de 

pH 8, kutuplarda 9.7. Bu bazı alglerin (l/lva) fotosentetik aktivitelerinin 

sonucudur. Rodophycea' ler pH değişimine hassastır. 

Denizde pH nın ayarlanması : Deniz suyu tampon özelliğindedir. Denizde 

asit - baz dengesi vardır. Bu dengeye etkili iyonlar: Silikat, ammonium; 

fosfat, berattır. 

Fosfatlar' ın bulunuş oranı : CaHP04 % 4.7, Ca3(P04)4, MgHP04 %41.4, 

Mg3(P04)2 %1.5, NaH2P04 %0.1, NaHP04 % 15, NaP04·2 %0.01, serbest 

HıP04 %0.9~ serbest HP04 %28,7, serbest Pı04 %0.01. 

Denizde pH ayarlanmasnda asitler ve alkaliler devreye girer. Bunların pH 

dengesini sağlamada rolleri aşağıda izah edilmiştir. 

l. Asitler: 

Oksiasitler (H2C03 , HC03, H3B03), fosforik asit 

Silikat: 3AlıSiıOs (OH)5 + 4Si02 + 2K + 2Ca...,. + 9H20 ~ 

2K CaAh SiOs Oı 6(H20) + 16 H 

Çok zayıf asidik katyonlar: M(H20)x + HıO B M(H20)n-ı+ OH+ H30 + 

Suda C02 artınca pH düşer CaC03' ın çözünmesi artar ve tampon etki 

devreye girer. 

2. Alkali: 

Dolomit: CaC03 + Mg+2 + 2HC03 +-~ CaMg(C03) 2 + H2C03 

2CaC03 + 2Mg+2 
B CaMg(CÜ3)2 + ca·2 

CaC03 B Ca+2 + C0 3°2 

HC03 B ır + C03"2 
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Denge aşağıda yazılı reaksiyonlar sonucu sağlanır. 

CaC03 60mg/L alkalinite: 

HC03- + HıO ~ HıC03 + Off 

C03-+ HıO ~ HC03 + Off 

HıB03 + HıO ~ H3B03 + Off 

3Ca3 (P04)2 + Ca+-<- + 2Hı0 - 2Cas(HP04)30H + 2H•· 

3Ca HP04 + Ca ++ + 2H20 ~ Ca5(P04)30H .+ 4W -
Hidroksi fosfatit -t 5Ca * + 3 HP04 -ı + H20 

W + HC03 -t H2C03 W + C03 -t HC03 

oı-r + HC03 
- HıO + CO/ Off + H2C03 - HıO + HC03-

C02 + H20 ~ H2C03 

HıC03 ._.. fi + HC03 

HC03 ~ I1 + co3-2 

Bu reaksiyonlar sonucu denizde pH dengesi sağlanır. 

1.4. Çözünen Oksijen 

Deniz suyunda oksijen miktarı 10 mg/L dir. Bunun altındaki değerler sorun 

doğurur. Çözünen oksijen tayin metotları: 1. Winkler (1988), 2. Pomeroy -

Kirshman 

1.Winkler metotu 

Bu reaksiyonun esası: Mn2
"'" tuzuna KI-KOH ilavesinden sonra sodyum 

tiosülfat ile titrasyona dayanır. 

Mn+2+2ow~ Mn(OH) 2Mn(OH)ı+ 1 /202+H20~ 2Mn0(0H)ı 

2Mn(OH)ı+2r+6H-+2Mn2++12+6H20 
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2. Pomeroy - Kirshman metotu. Alkali iodür kullanılır. Bu yüksek 

konsantrasyon organik madde mevcudiyeıtinde komplikasyonu önler. Bu 

metot 0 2 miktarı 15mg/L' den fazla ise kullanılır. 

1.4.1. Biyokimyasal Oksijen İsteği - BOD- (Biochemical Oxygen Demand) 

BOD biyolojik parçalanma için gerekli olan oksijen miktarıdır. 

1.Direk metot 

Temiz suda BOD değeri 8mg/L' den azdır. Bu 20°' de 5 gün süre ile 

inkübasyon boyunca çözünen oksijenin deney öncesi ve sonrası tayinine 

dayanır_ 

BOD mg/L =Başlangıç DO - Son DO~ 300 mi 
mi kabin hacmi 

2.AşıJanmış seyreltme metotu 

Denenecek su içine özel cins ve sayıda ıorganizma ilave edilir. 

BOD = (Başlangıç DO-Son DO Ası lanmış) x 300 ml 

mi kabin hacmi 

3.Şimdiki çözünen oksijen isteği (IDOD): 

Başlangıç DO- Son DO (51 gün sonra) 

1.5. Tuzluluk (Salinity) 

Deniz suyunda en çok bulunan iyonlar Cl, Na, Mg, S04, Ca, K dur. Burada 

iyonların % 9f8"i ve Na ve CI ise %80'ini teşkil eder. Tayinde bütün 

karbonatlar oksid"e çevrilir. Br ve l bunun içinde (bütün organik madde 

içerisindeki dahil) Br ve 1 olarak verilir. 

Deniz suyunun başlıca özelliği tuzluluktuır. Tuzluluk hava, deniz suyu ve 

dünya kabuğu girişimi sonucudur. Burada önemli (temel bileşikler) ve eser 

bileşiklenolarak ifade ediliir. !Eser kempone:ntler çok değişiktir. 
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Tuzluluk: (S%0) 1 kg deniz suyunda total katı madde (g) olarak ifade edilir. 

Aşağıda deniz suyunda bulunan iyonların miktarı gösterilmiştir. 

g/kg deniz suyunda (%0 35 tuzlulukta) 

Cl 19.353 K 0.387 

Na 10.76 HC03 0.142 

S04 2.712 Br 0.067 

Mg l.294 Sr 0.008 

Ca 0.413 Bor 0.0045 
F 0.001 

Tuzluluk tayini: 

1. Salinometer ile (Suyun iletkenliğinin tayini) yapılır. 

2. Potansiometrik tayin 

3. Klorür tayini ile yapılır. 

Klorür Tayini Mohr-Knudsen metodu 

Bu deniz suyunun AgN03 ile titrasyonuna dayanır. İndikatör potasyum 

kromattır. 

Buna ait kimyasal reaksiyon aşağıdadır. 

er+ Ag+---+ AgCI 
Br" + Ag +---+ AgBr 
Cr04-2 + 2Ag+---+ Ag2Cr04 

Klorür tayini için reaksiyon bitince ortama ilave edilen son damla gümüş 

nitrattan gümüş kromat teşekkül eder. Bunun rengi kırmızıdır ve bu son 

noktayı belirler. Bu renk 30 saniye sabit kalmalıdır. Titrasyon için özel büret 

kullanılır. Büret önceden çok dikkatli temizlenmelidir ve birkaç titrasyonun 

ortalaması alınır. 

Tuzluluk hesaplanması için aşağıdaki formüller kullanılır. 

Tuzluluk II = 0.03 + 1.805 x klorür konsantrasyonu (0.03 = tuzluluk sabitesi) 

Tuzluluk IIA = l .80655 x klorür konsantrasyonu 
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Kloriniti: Bu 0.03285233 kg deniz suyundaki halojenleri çöktürmek için 

gerekli saf Ag miktarı olarak ifade edilir. 

Denizlerde tuzluluk miktarı: Okyanuslarda 

Akdeniz 
Kızıldeniz 

Ege Denizi 

Marmara 

%0.36 

% 0.37-38 
%0.40 
%35 

%0.22 

Karadeniz % O. l 8 

Tuzluluğa, buharlaşma, yağmur etki eder. Akdeniz'in tuzluluğu akıntı ile 

Atlantik'e geçer. 

Karadeniz yüzey suları tuzluluğu: Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında %o 18.2-

17 .2 arasında değişmektedir. Türkiye sahilleri genelde % 0.18-18.2, 42° -43.5° 

enlem arası bazı bölgeler% 18.2, kuzey tarafı ise 43.5-46° enlemlerinde %17.2-

17.4-17.6 arasında değişmektedir. Karadeniz'de tuzluluk 300 m. den dibe doğru 

%0.5- 0.6 kadar artış gösterir. 

Denizin tuz içeriği osmotik basıncı düzenler. Bu vasatta yaşayan bitki hücresinin 

biraz daha yüksek osmotik basınca sahip olnnası lazımdır. Alglerin yayılışında 

deniz tuzluluğunun büytik önemi vardır. Tuzluluk deniz canlıları üzerinde etki 

eder örneğin Gonyaulax tamarensis opt. %020 tuzlu denizde gelişir. Bu 

dinoflegellate balık için zehirlidir, parazilisi yapar. Gymnodinium breve 

(toksikogenik dinoflagellate), için opt. tuzluluk o/o0 34 tür. 

1.6. Deniz suyunda renk 

Deniz suyunda renk yüzeyde dağılan giüneş ışığının spektral yapısına 

dayanır. Güneş ışığı denizde yansıma (refleksiyon), kırılma (refraksiyon), 

ekstinksiyona (transmittans) uğrar. Bu deniz suyunun rengine etki eder. 

Kırmızı ışık 5m' de absorbe o lur. Yeşil ışık 60 m'de max. absorpsiyona 

uğrar. Mavi ışık ise derine iner. 
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Deniz suyu ışık bakımından sınıflandırılması : 0-80 m: gUneş bölgesi (euphotic); 40-

400 m: gölge bölgesi (dysphotic); 400 m >: karanlık bölge (aphotic). 

Deniz suyu rengini kıyı bölgelerde sarı madde olarak tanımlanan humus 

bileŞiğinden alır. Ayrıca bazı Cyanophyta deniz suyu rengine etki eder. 

Chlorella üremesi yeşil, Trichodesmium erythraeum ise kızı l denizin rengini 

verir. Polifenolik asit yapısındaki humik asit metaller ile şelat veya sequester 

yapar. Bu Dinoflagellates bloom ' a ait red tides'a iştirak eder. 

Işık fotosentez için gereklidir. Yeşil rengi, kırmızı ve kahverengi algler 

absorbe ederler ve bunu fotosentez içiin kullanırlar. Fotosentez için 5600 A 0 

dalga boyuna ihtiyaç vardır. Bu görünen ışıktır. 4800-4900 A • de fotosentez 

zayıflar. 3000 A 0 da ki ışık bazı algler için zararlıdır. 2720 A 0 da bazı yeşil 

algler dayanır. Yeşil alg 4370-6750 A0 da, kahverengi algler 5600 A0

, 

kırmızı algler 6500 A 0 de fotosentez yapar. Bu son iki algin içerdiği 

karatenoid, xanthophyl, phycocyanin ve phycoerythrin absorbe ettiği ışık 

enerjisini klorofile transfer eder ve fotosentezi yaparlar. 

Işık aynca suya etki ederek su molekülünii parçalar. 1-102, H20 2 VI! oksijen verir. Bu 

suda maddenin oksidasyonunu yapar. 

1. 7. Deniz suyunda koku 

Kirli olmayan deniz suyunun kokusu deniz canlılarının alg, balık v.b. 

kendilerine ait bileşiklerden ve bunların metabolitlerinden gelir. Bunlardan 

algler halojenli organik bileşikler, eterik yağ (esanslar), kükürtlü bileşikler, 

deniz hayvanları kükürtlü organik bileşikler içerir ve bunların kendileri ve 

parçalanma ürünlerinden (çok karışık maddeler) meydana gelen koku, bir 

karışımıdır. Buna ek olarak şehir atıklarının verildiği su, çok değişik 

maddeyi içerir. Özellikle proteinik maddelerin sudaki parçalanma ürünleri 

değişik kokuları meydana getirir. Bunlar arasında çok kötü koku taşıyan 

ürünler vardır. 
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Şehir sularında, göl sularında ve içme sıularında ise Actinomycetes ve 

Cyanophycea' nin metabolitleri olan, geosmine (trans 1.1 O dimetil-trans-9-

dekalol) ve 2 metil isoborneol (2 - exo - hidroksi -2 metil bornan) suya 

toprak kokusu verir. 

1.8. Bulanıklık (Turbidity) 

Bu suda asılı maddeden(suspended matter) •olur. Yapısında inorganik (kum, 

kil, balçık. çamur, mineraller) ve canlı organizmalar (fito/zooplankton, 

bakteri, maya ve mantar), organik atıklara ait birçok bileşik içerir ve bunlar 

konglomerat oluştururlar. Boyutu sahilde 2 µm, açık denizde 10 µg' dan 

kUçüktür. Açık denizde 0.1 mg/L, kıyıda g/L olarak ifade edilir. Asılı madde 

katı>O.l µm, kolloid 0.001-0.1 µm çapında parçacıklardır. Çözünen madde 

boyutu ise <0.001 µm dir. Genelde suyun optik durumu gözle tetkike 

dayanır. Göz büyük parçacıkları görür. Suda görünürlük (µm) 0.04 de zor, 

0.08 gümüşi pırıltı, O. 16 hafif menevişi, 0..32 pırıltılı bantlar, 1.02 donuk 

kahverengi, 2.04 koyu siyahtır. 

Çözünmeyen madde; Santrifüj, X ışını difuzyonu, elektron mikroskobu, UV visible 

ve IR spektrofotometer, difrensiyel termal analiz, optik mikroskop, iyon değiştirici, 

gel filtrasyonu, elektroforez, sedimentasyon ve dializ ile tayin edilir. 

Miktar tayini filtreden sUzrneden önce ve sonra ıtartım ile yapılarak bulunur. Bunun 

için 0.50-0.75 µm por çaplı filtreler kullanılır. 'Süzme aletinde emme basıncı 1/3 

atın.'! geçmemelidir. Önce filtre kurutulur 75°/lh sonra tartılır. Bu işlem rutubetsiz 

yerde yapılmalıdtr. 

Parçacık boyutu mikroskopta tayin edilir. Burada cins tayini ve sayımı yapılır. 

Ayrıca asılı parçacık tayininde Coulter counter alıeti kullanılabilir. 

Deniz suyunda ölçUm Secchi disci ile yapılır. Bu alet yUzeyden dibe doğnı indirilir 

ve ölçüm yapılır. Bu metot yanıltıcıdır. Aynca tayin Beanstransmittancemeter, 

Tranparencymeter, transmissometer veya Scatteı:ingmeter ile de asılı madde tayini 

yapılabilir. 
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1.9. Deniz Suyu analizi 

1.9.1. Deniz suyu örneğinin alınması 

1.9. 1 .1. Örnek miktarı 

Deniz suyu örneği için kullanılan derinlikler: Standart derinlik, m olarak 

o, 1 o ,20 ,30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 (700), 800, 1000, 

1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000' dir. 

Yüzey suyu veya özel ömekleyicisi ile alınır. Derinden örnekleme için 

Nansen şişesi (t° bağlı), Niskin şişesi (Hidrowire içerir) alınır. 

Örnek miktarı eser elementlerin tayiniınde çok problem taşır. Örnek almada 

kullanılan hidrowire' den Fe, Zn ile ve yağ ile kontaminasyonu olur. Diğer 

hatalar operatörün elinden, sigara külünden vd gelebilir. 

Örneğin muhafazası için önce çözünen oksijeni gidermek lazımdır.Muhafaza 

soğuk' ta 0-20° C de yapılır. Bu arada örneği stabilize etmek için o· C de 

birkaç saat tutulur veya -20° C de tutularak birkaç ay saklanır. Bu işlem 

nitrit, nitrat ve silikat için önemlidir. Fosfat örneği içine kloroform ilavesi ile 

(karanlıkta tutularak) birçok hafta saklanabilir. 

Eser elementler örneğin bekletilmesi esnasında kaybolur. Metal 

adsorpsiyonunu engellemek için pH 2"ye getirilir. Polipropilen kap için bu 

belli hacim kesif HCI ilavesi ile sağlanır. 

1.9.2. Kaplar 

Pyrex, borosilikat cam malzeme kullanılır, bu alkaliye dayanıklıdır, düşük 

miktar bor içerir. Keza kabın kapağı da aynı camdan olmalıdır. Bu cam 

yalnız kesif alkaliden müteessir olur. 

Özel durumda porselen, nikel, demir, platin, çelik kullanılabilir. Cam kap 

H2S04/Na di kromat ile çalkalanır. İnoırganik maddeyi gidermede diğer kesif 

asitler kullanılır. Yıkamada deterjanlaır kullanılır. Bu iyi bir temizleyicidir. 

Deterjan veya kesif HCI sert kauçuk, plastik kapları temizleme için de 
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uygundur. Bu asitle temizlemeden sonra önce çeşme suyu sonra distile su ile 

yıkanır. Deterjan ile yıkamadan sonra kap H2S04 (%4.5)/su içinde bekletilir, 

sonra distile su ile yıkanır. 

Kullanılan kaplar, buharlaşmaya müsaıade etmemelidir. Absorpsiyon 

yapmamalı, alkalilik ve parça vennemelidir. 

Kapların mahzurlarına gelince : Camın yapısındaki manganez borosilikat camdan 

serbestleştirilir, borosilikat camdan ayrıca kwrşun, Zn, As de serbest hale geçer. 

Bunun önlenmesi cam dilue HCI ile önceden yıkanır. Na analizi yapılacak 

örneklerde cam kap uygun değildir. Keza cam, kap silikat analizi içinde önerilmez. 

Bunun yerine polipropilen kap kullanılır. 

Yumuşak PE geçirgendir, hava geçirir (soluk alır gibi) dolayısıyla buharlaşma olur. 

Yeni PE kap dilue HCL ile yıkanır. Böylece es,er metal serbestleşmesi önlenir. Diğer 

taraftan PE den serbestleşip çözeltiye geçen Cu' ın tesbiti yapılmıştır bu analiz için 

mahzurdur. Asitler ile yıkamada dikkatli olunmalıdır. HN03 bazı plastiklerin 

yüzeyinde iyon değiştiriciye dönüşür ve eser metal serbest hale geçer. Fosfat iyonu 

PE kapta kayba uğrar. Bunun sebebi kabın yüzeyine bakteri bulaşmasına bağlanır. 

Bazı plastikler vasata organik madde verirler vı! tayini bozarlar. 

1.9.3. Süzme, Filtrasyon 

Deniz suyunun süzülmesi için filtre kullanılır. Filtre değişik yapıdadır. 

1- Sert olmayan filtreler: Selüloz, selüloz deriveleri, sentetikler. 

2- Sert filtreler: Cam, öğütülmüş cam, cam pamuğu, metaller 

Filtre kağıdı : Filtre kağıdı 2-5 µm > partikillleri tutar. Sertleştirilmiş filtre kağıdı 

1.5-2.2 µm tutar. Kullanılan kağıdın özel!liği önemlidir, bu kağıt N, P, S 

içennemelidir. HCL veya HF ile yıkanarak silibtlar giderilir. 

Filtre Tipleri: 

1 - Derin filtre: Pamuk, cam, yün, Bunlar parç;acığı yüzeyde ve derinde tutar. 

Bunlar vasata kendinden madde verirler. Por çapı (0) homojen değildir, 
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mikroorganizmalar bundan geçer. 

Derin filtrelere Chamberland ve Kieselguhr (mum filtre, kerzen filter) girer. Bugiln 

çalışma alanı azalmıştır. Uzun süre kullanıllırlar. Temizlenmeleri güçtür. 

2 - Yilzeysel fıltre : Parçacığı yüzeyde tutar. Ortama bir şey vennezler. 

Mikroorganizmaları tutar, İnce olup por çapları (O) homojendir. 

Cam fıltre 

Cam parçacıklarının kısmi lateral bağlanması ile hazırlanır. Yüksek ısıda cam 

kürelerinden organik bir kompleks oluşur. 1 atm' ye mukavirndir. Por çapı 200-0.6 µ 

dir. Bunlarda kimyasal temizleme Cr_.. ile yapılır, Sülfo kromik veya KN03 veya 

NaCl /H2S04 kullanılır. Sterilizasyonu 160° f1 saatdir. Yavaş soğutulmalıdır. Cam 

filtre tipleri (O µm): Par çapı sırası ile (G ıı, 2, 3, 4, 5, g, m, f) numaralanır. 

Membran filtreler: 

Membran filtreler 1925'de Richard Zsigrrıondy'nin (Nobel ödülü sahibi) tarafından 

bulundu. Bunların yapısını selüloz veya diğer polimerler teşkil eder. Başlıca 

karakteristiği yapı yeknesaklığıdır. Derin filtrelerden farkı por boyutunun partikül 

boyutuna olan bağıntısıdır. Gazların süzülmesinde etkinlik elektrostatik yUk ile ve 

parçacığın inertliği ile artar. Membran filtre katı-dağılmış parçacığı, kolloidal ve 

moleküler dağılmış parçacığı, filtrasyon ve ultra fıltrasyon ile sıvıdan, gazdan ayırır. 

Bunun uygulama alanına dializ, osmosiz ve elektroforesiz girer. Membran filtrelerin 

değişik tip ve şekilleri vardır. 

Başlıca: Selülozun esterleri; selulozun nitrat ve asetat esterleridir. 

Selüloz nitrat: İhmal edilebilir, ekstre edile:bilen içeriği vardır. 

Selüloz asetat: Su, alkol, gliserine mukaveımet eder. 180° de dayanıklıdır. 
Rejenere selüloz: Organik çözücülere dayaınıklı dır. 

Nylon: Kimyasal mukavemeti yüksektir, keton ve esterleri süzmede kullanılır. 

Polystyrene: Havanın tozunu gidermede kullanılır. Rutubet çekmez. Yanınca bakiye 
bırakmaz. Organik çöıücülerde çözünür. 

Membran filtreler; makro ve ultra filtrasyonda kullanılabilir. 
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1.9.4. Analize ait bilgiler, Analizde kullanıla.cak su ve reaktijler 

1.9.4.J. Distile su 

Kolorimetrik analizde bu önemlidir. Uygun olmayan distile suda eser 

kirlilik, metal vardır. Bu suyun elde edilmesi esnasında kaptan ve suyun 

buharına su damlacığının sıçraması ile geçe:r. Distilasyon için cam ve çelik 

kap kullanılır, bazı halde 2 defa veya 3 dc!fa distile edilmiş su kullanılır. 

Kullanılan cihazdan suya kirlilik gelmemelidir. 

Bakır kapta distilasyonla litrede l 0-50 mg/L Cu suya geçer. Özel gaye için 

pyrex camdan yapılmış distilasyon cihazı kullanılır: Bugün çelik kap tercih 

edilir. 

Adi distilasyon ile su elde etmede NH3 veya C02 giderilemez. Zira bunlar 

uçucudur ve buhar halinde suya geçer ve distile suda kondanse olur. Distile 

su bilhassa, C02 ile aşırı doymuş haldedir. Bu suyun pH sını aside kaydırır 

ve pH 5.2 ye kadar iner. Bu adi su yani distile su elde etmede kullanılan suda 

bulunan bikarbonat iyonlarının karbonata Ç€:vrilmesi ile olur. 

Distilasyonda NH/ ü gidermek için asit çöz.eltisinden geçirilerek veya suyun 

önceden aniyonik ve katiyonik recineden geçirilmesi ile sağlanır. C02 

gidermek için biraz fazla alkali (NaOH) ilave edilir. Ayrıca distilasyon 

sonrası 10 dakika kaynatma, inertgaz geçirillmesi tavsiye edilir. 

Distile su cam kapta muhafaza edilir. Yalmz camdan, suda çözünen madde 

suya geçer. Böylece çözünen katı madde miktarı artar. 

Demineralize su 

Su, karışım iyon değiştiriciden geçirilerek elde: edilir. Bu su birçok uygulama için 

uygundur. Yalnız demineralize su kolloid, plankton, non elektrolit, nonionik organik 

materyali ve çözUnrnilş havayı gidermez. Di~;er bir mahzur bazı iyon değiştirici 

recinenin suya istenmeyen organik madde vennesidir. 
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1. 9.4.2. Reaktifler 

İyi kalite reaktif kullanılmalıdır. Bunların American ChemicaJ Society'in 

verdiği spesifıkasyonlara (ACS grade) uyması istenir. 

Diğer bir görüşte reaktif ve solventler için; Çok saf analitik değerde 

(Analytical reagent grade) ve Spectral grade organic solvents kullanılması 

önerilir. 

1.10. Denizde partikuler organik madde 

Genel olarak bitki kaynaklıdır. Bunlar fıtoplankton, sudaki vejetasyon, 

makroskopik pelajik algler, kara menşeli su ve ormanlardan gelen 

materyallerdir. Bunlardan fıtokarbonlar önemlidir. 14C tesbiti ile yapılan 

çalışmada denize (okyanusa) 50-150 g carbon/m2/yıl olarak girdiği saptandı. 

Bentik alglerin prodüksiyonu yüksektir. Bununla beraber fıtoplanktonlar 

okyanustaki organik maddenin %90'ını üretir. Bu organik madde süratle 

'" ıllanı lır. 

Partikül organik karbon 1 µm filtreden süzülür ve üstte kalan kısmın karbon 

içeriği analize edilerek tayin edilir. Genelde bu 5-50 µg (C) /L olarak verilir. 

Bu dip sularında genelde satıhtakinden fazladır. Süzülebilen karbon 4000m 

de 1 OOg /m2 dir. Filtreden geçen organik madde çözünmüş fraksiyon olarak 

isimlendirilir. Buna kolloidler, filtre çapından küçük parçacıklar dahildir. 

Bunun karbon içeriği 0.5 mg/L dir. Total miktar 2 kg/ 1 m2 oiarak hesaplanır. 

Bu fotosentez ürünü organik madde yaşayan organizmalarca tüketilir. Bu 

arada bazı çözünen maddeler ; 

\-Çözünen: 1.1. Kullanılan 

1.2. Kullanılamayan olarak sınıflandırılır. Kullanılan tip 

içine şeker, amino asidler ve diğerleri girer. 

2-Çözünmeyen kolloitleri : Dibe çöken partikül, su-sediment iç yüzeyinde 
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toplanır. Bu da bentik bakteri ve hayvanların besinini teşkil eder. 

1. 10.1. Denizde partiküler madde dağılımı 

Kışın fitoplankton azalır ve cansız partiküıl artar, yazın ise azalır. Genel 

görüş cansız organik madde organizmanın ölü artığıdır. 

1.10.1.l. Partikül tayini 

Niskin kabı 8-28 litre hacimde polivinil kloriidden yapılır. Cam örnek kabı, 

plastik materyal kontaminasyonunu önlemesi açısından uygundur. Kabın iyi 

ve sık temizlenmiş olması gereklidir. Bakterii filmi iç yüzeyde oluşabilir. Bu 

ciddi hataya sebep olur. Filtrasyon için 0.45 µm 8, millipore filtre kullanılır. 

50-250 mi deniz suyu filtre edilir. Sonra filtre kurutulur. Bütün cam kap 

kullanılmadan önce isopropil alkol ile temizllenir. Distile su ile ön temizleme 

yapılır. Kullanılan filtre por çapları (8) 0.25-· 5µ arasındadır. 

Cam ve gümüş filtreler keza total karbon tayininde kullanılır. Önemli konu 

filtrenin karbon içermemesidir. En az karbon içeren 0.8 µm 8'da gümüş 

fıltredir. 

Filtrasyondan sonra örnek kuru veya donmuş yerde tutulur. Organik karbon 

tayini için yaş oksidasyon veya kuru yakma metotları yapılır. 

1.1O.1.2.Gözle cansız partikül tayini 

5 µ küçük boyutlu parçacıklar görme limiti altına düşer. Bunlar organik 

maddelerdir. Bu arada CaC03 organik maddeyi absorbe edebilir. 

Değişik tip partikül, amorf, parçalanmış. bitki, hayvan artığı, organik 

agregatlar inversiyon mikroskobunda incelenir. Agregatların orta boyu 8 

0.25- 5µ dur. l mm veya daha büyük 8 olanı olabilir. Genelde agregatlar 

Schiff reaktifine (Sülfüröz asit ile rengi giderilmiş fuchsie çözeltisi) cevap 

verirler. Karbonhidrat yapısındadırlar. Bu arada fıtoplankton, zooplankton 

bakiyesi, fıbr, fekal parçalar ve nişasta tanesine rastlanır. 
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2- Deniz suyunda kirlilik 

Kirliliği yapan maddeler, çözünmüş veya partikül halde dağılmış haldedirler. 

0.5-1 µm 8 filtreden çözünmüş kısım geçer. 

2.1. Denizde Organik maddeler 

Üre, kreatin- kreatinin, hippurik asit, ürik asit, AA, peptid, protein, sitrik asit, 

organik asit, yağ/yağ asidi, safra pigmentleri, porfırin, steroidler, vitaminler, 

purin, pirimidin, aminler, çözünen karbonhidrat, deterjanlar (ABS, LABS, 

kuartener ammonium bileşikleri ve noniyonikler), lignin, organik bazlar, 

fenol ik bileşikler, polinukleik hidrokarbon, karışık yapıda aromatikler, düşük 

karbonhidradlar, hidrojene yağ asidi, humik asid, kitin, tannin, 

klorohidrokarbon, karışık alifatikler, sentetik polimerler ve petrol bulunur. 

Bunların kaynağı; İnsan-hayvan, kümes hayvanı atığı , sitrus at1ğı, 

fermantasyon, kimya, odun, şeker vd ıendüstrileri atıkları ve organizmalardır. 

Kuzey Pasifik Denizinde çözünen maddeler (µg/L) aşağıda verilmiştir. 

0-300 m 300-3000m 

Total organik C 1000 500 
AA 25 25 
Şeker serbest 10 10 
Yağ asidi (Serbest ve bağlı) 40 10 
Üre 20 <2 

Vitamin Bı. B12, biotio ıo·2 10·2 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi deniz suyunda vitaminler bulunur. 

Vitaminler derin suda azdır. Biotin <0;1-57,9 µg!L kadar bulundu. 50m 

altında çok azdır. En yüksek değer yazın bulundu. 

Nükleik asit deniz organizmalarının parçalanma ürünü olarak denizde 

bulunur. Vibrio, nükleik asidi parçalayabilir. 

Organik maddeler aşağıdaki şekilde sıınıtlandırılır. 
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1- Çözünen organik madde biyolojik oksijen ihtiyacını (Biochemical 

Oxygen Demand-BOD) artırır. 

2 - Rölatif (izafi) az çözünen bileşikler yavaş parçalanmaya uğrarlar. 

3 - Fazla çözünenler 

4 - Yüksek çözünmeyen sentetik maddeler (Dakron, nylon, poliviniklorid) 
organizmlerce parçalanmaz, UV ile parçalanırlar. Bunu biodegradasyon 
izler. 

2.2. Denizde azot ve bileşikleri 

Denize azot girişi: Atmosferden; 1 - Çözünme, 2 - Çökme, 3 - Yağmur ile 

olur Denizde azotun çözünme oranı t° 'e baglıdır. 

Deniz suyunda 450 mg/m3 azot vardır. Azotun ekserisi moleküler azot olup, 

yüzeyde 10 mg/m3
, 400m' de 313 mg/m3

, 800 m' de 800 mg/m3tür. 

5• de 12,78, ıo· del 1,56, l 5"'de 10,53, 20°'de 9,65 azot çözünür. 

Denizde azot Nı. anorganik, N03, N02, NH3, organik protein ve AA şeklinde 

bulunur. 

Denizde azot, nitrat, nitrit, amonyak dönüşümü şeklinde tanımlanır. 

N03 ~ NOı -+ NH3 

NH3 : 1-0rganik parçalanma sonucu 

2-Nitratın redüksiyonu ile oluşur. 

Yüzeyde NH3 miktarı düşüktür (l µg/L). 

Denizde azot kaybı; Sedimentte kayıp, deniz canlılarına geçişi ve atmosfere 

dönüşü ile olur. 

DOM* Okyanus yüzey suyunda fazladır. Dipte nispeten sabittir. 
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Şimşek, yıldırım ile havada azot dönüşümü olur. Bu olay aşağıda 

gösterilmiştir. 

N2 + 0 2 -+ 2NO -+ 0 2 -+ 2N02 + H20 -+ HN03 + NO şeklinde NO, N02, 
HN03 oluşur. 

Denitrifıkasyon org/inorg. : 

Nitrifıkasyon N03 --+ NH3 

NH4 + Oı -+ N03 

Denizde: J\itrosocystis oceanus amonyağı, nitrite çevirir. 

NH3 --+ N02 

Denizde azotu tespit eden algler: 
Atmosferik azotu denizde Su!phovibrio, Clostridia (karada ise 

Azotobakterler) tesbit ederler. 

Mavi yeşi l alg; Trichodesmiımı bloom, Nostoc, Calothrix, To!ypothrix, 

Rivularia. 

Okyanusta azotun %90'ı fıtoplanktonlarca tutulur. Genel olarak inorganik 

azot- Cyanobacteria- nitrat- nitrit- amonyak-gl utamin- glutamik asit döngüsü 

içindedir. Denize karadan, volkanik olaylardan, şimşek, yıldırım, deniz kuşu 

atığı (Guano) dan gelir. Neritik diatoma Nitschia nitrit ve nitrat ile çoğalır. 

Amphora, Navicula, nitrat ve glutamatı azot kaynağı olarak ktıllanırlar. 

Kısalımalar (*) 

Organik Madde Particulate Organic POM 
Parçacığı Mattcr 
Çozunen Organik Oissolved Organik DOM 
Madde Maıtcr 

Organik Karbon Paniculate Organic POC 
Parçacığı Carbon 

ÇözUnen Organik Dissolved Organic DOC 
·Karbon Carbon 
Çözünen İnorganik Dissolved Inorganic DIC 
Karbon Carbon 

Organik Azot Paniculate Organik PON 
Parçacııtı Nitroıı.en 
ÇözUncn Organik Dissolved Organik PON 
Azot Nitroıı.en 
ÇözUnen İnorganik Dissolved İnorganik DiN 
/\zot Nitroıı.en 

Uçucu Organik Volaıil Organic :VOC (CCI~, 
Bileşikler Compound benzen, trichlorid) 
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Denizde tespit edilen aminoasitlerin kaynağıı: 

1 - Hayvansal protein parçalanma ürünü 

2 - İtrah ürünü olarak bulunur. 

Bunlar protein : AA' ı ve protein AA'sı olmayan: J3 alanin/ a amino butirik 

asit içerir. 

3 -Aminoasitler (AA) (L) de izomeridir. 

Buna karşı (D) AA 'ya da rastland ı. 

4 - Atlantikte nötral gliseril-alanin> Aromatik AA (tirozin (fenilalanin) > 

bağlı AA histidin bulundu. 

Denizde azot ile ilgili bazı özetlemeler aşağıdadır. 

Deniz canlıları kabukları CaC03 + AA + Koruyucu Protein içerir. 

Denizde organik azot: 0. l- 20 µg/L. m3
/ 1 .5 g protein, 4 g C02 

Okyanusta azot miktarı dünya rekoltu buğd:ayın 20.000 katıdır. 

Nükleik asit ; organizma ölümü, sonucudur ve vibrio bunu parçalar. 

Deniz algleri organik azotu kullanmazlar. Bunlar N03, N02, NH3' ı 
kullanırlar. 

Proteolitik bakteriler, proteinleri C02, H2S ve NH3' e çevirirler. 

Zooplanktonlar NH3 itrah ederler. Fitoplanktonlar ise NH3' ü kullanırlar. 

Suda çözünen azotun % 65'i nitrit ve nitrat şeklinde bulunur. Azot miktarı 

denizde dengeli değildir. Zaman içinde değişir. 

Azot tayini : 

Denizde total azot, organik azot ve inorganik az:ot tayini şekline yapılır. 

Amonyak tayini: 

Bunun için Nessler reaktifı (K2Hgl4) kullanılır. 100 mi suya 1 mi Seignette çözeltisi 

(K, Na tartarat) ve 4 mi Nessler reaktifi konur. Bu reaktif 0.02 mg NH3/L' ye 

hassastır. 
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Bu tayine ait reaksiyon aşağıdadır. 

3KOH 

2 K2Hgl4 + NH3 __. Hg(NH2)1 + 2KI + Hl 

sonuçta kahverengi renk suda amonyağı gösterir ve koloriınetrik tayin 425 nm de 
spektrofotometrede okunarak miktarı bulunur .. 

Nitrit (NOı) 

Diazo reaksiyonu ile tayin edilir. Asit vasatta aminler ile diazonyum tuzu oluşur. Bu 

renklidir. Oluşan renge ait absorbans spektrofotometrede okunur. 

N02 + NHı-R - [R-N = N'"] er 
Diazo reaksiyonunda sulfanilik asit I naftilamin kullanılır. Tüpte tayin için 100 mi 

suya 1.5 mi indol çözeltisi (indol 0.2 g il 00 mi etanol) 2.5 mi H2S04 çözeltisi (25 

ml H2S04 + 75 mi su, H2S04 suya yavaş ilave edilir) konur. Nitrit mevcudiyetinde 

5-1 O dakika içinde kımızı renk oluşur. 

Nitrat (NOJ) 

Suda nitrat mevcudiyetine fenol disulfonik asit (sarı renk) ve brusin (brucine, 

alkaloid) H2S04 ile kınnızı renk oluşur ve bu renk spektrofotometre de okunur. 

TUpte tayin için 2 mi suya 5 mi kesif H2S04 ve üzerine 50 mg brusin ilave edilir. 

Kırmızı renk nitratı gösterir. 

Total azot tayini 

Bu Kjeldahl metoduna göre yapılır. Bunun için örnek Kjeldahl balonuna konur. 

Üzerine H2S04 ve birkaç kristal CuS04 konur. Isıtılır. Organik ve anorganik, azot, 

kesif sülfürik asit ve CuS04 katalizörü karşısında NH3 üzerinden (NH4) 2S04 'e 

çevrilir. Alkali ilave edilip oluşan amonyum sülfat, NH3'e dönüşür, distilasyon ile 

uçucu amonyak ve belli miktar O. 1 N HCI çözeltisi içinde tutulur. Asidin fazlası geri 

titre edilir, kullanılan asitten NH3 miktarı bulunur. Bu total azottur. Bunu 6.25 ile 

çarparak (Atwater sabitesi) organik azot bulunur. 

2. 3. Fosfor (P) 

Atlantikte 1 -160 µg/L çözünen P bulunur. Denizde> 200µg/ L miktarında 

deniz kirliliği için indistir. 
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Değişik anorganik fosforik asit (H3P04) orto fosforik asit, (H4P201) pirofosforikasit, 

(Na2P3Ü13) trifosforikasit, (H6P40 13) polifosforik asit, (HP03)n (n= 3- 70) dir. 

Polimetafosforik asit fitoplanktonda vardır. Fosfor organik bileşik şeklinde nükleik 

asitte bulunur. 

Denizde fosfor ile karbon ve azot arasında bir oran vardır. 

C:P oranı satıhta 33: 1 dir. Bu fıtoplanktondan gelir. Orta derinlikte 
minimuma iner. 

Denizde N ve Parasında da denge vardır. Bu N/P=15/1 olup, sabittir. 

Eutrofikasyonda N03, Nt4 ve P04 miktarı artar. 

2.4. Hidrojen sülfür (H2S) 

Temiz suda O.Ol - 0.1 µg/L bulunur. Denizde H2S miktarında bir denge 

vardı r. Ayarlamayı sülfat bakterileri yapar. 02 kükürdün biyolojik devrimine 

katkıda bulunur. Kükürdün biyokimyasal giderilmesinde çözünen demirin, 

mangan'ın sülfıti tutması ise çözünemeyen demir sülfit, mangan sülfit 

oluşumu ile olur. 

Sonuçta, Oksij~n ...+ sülfit redox sistemi sülfit miktarını kontrol eder. 

H2S deniz suyunda 0.025 µg/L konsantrasyonunda ise kokusu 

duyulur.Hidrojen sülfür denizde sülfat redükleyen bakterilerce oluşur. 

Bunlar anoksik bölgede bulunur. 

Bu organizmalar 

Desulfosarsine dir. 

Desulfovibrio, Desulfo bulbus, Desulfococus, 

Denizde buna ait reaksiyonun yürüyüsü: 

S04 -+ s·2 + 2 02 

S04 + 2 c org -+ 2 C02 + s·2 

Oksijen mevcudiyetinde H2S-+ kükürde dönüşür. 

Bunu; Beggiaıoe, Thiotrix, Thiovulum yapar. 

HıS + Yı Oı -+ S + HıO 
Aerob ve anaerob şartta ise kUkürt, okside olur ve sülfata dönüşür. 

Bunu Thiobacilli yapar. 

S + Yı 02 + H20 -+ Hı SO. 
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Sülfıti sulfata çevirenler: Bunu yapan süilfür bakterileri : Chromoticeae, Chlobiaceae 

familyasına aittir. 

Sedimentte Desulforomonas anaerob şarıtta kükürdü H2S' e çevirir. 

CH3COOJ.I + H20 + 45 - 2C02 + 4HıSı 

Bu şekilde H2S, S04 ve S arasında bir döngü vardır. 

H2S keza foıotrofik oksidasyona uğrar. 

Karadeniz' de aylara göre H2S bulunuşu 30 - 50 m sahil şeridinde, doğu 

bölgesinde 60 m' de bulunur. Yalnız H2S zonu kati olarak bilinmiyor, bu 

genelde sahilde 50 - 70m olarak veriilir. 

Karadeniz' de (µg/L) 125m' de 0.00- 0.29, 150m' de 0.51, 200m' de 1.25, 

50m' de 4.02, 600m' de 4.69, 1500m' de 6.16, 200m' de 5.796 miktarında 

bulunur. 

Anoksik böigede, %90 Sff, % 1 O S2 ve eser tiosi.ilfat Na2S20 3 (bu H2S04' ün 

oksidasyonunda doğar) bulunur. 

H2S tayini: Teşhisi için kurşun asetat (PbS, siyah renk) çözeltisi veya çinko 

asetat (ZnS beyaz tortu) çözeltisi kuıllanılır. Havada tayin için kurşun asetat 

reaktifı süzgeç kağıdına emdirilir ve havada tutulur. Kağıt siyah renk alır. 

H2S miktar tayini metilen mavisi ile yapılır. Bunun için NN dimetil p

fen ilen diamin oksalat, demirIIl !klorür, diammoniuın dihidrojen fosfat 

kullanılır ve 664nm' de spektrofotometrede okunur. 

2.5. Denizde Metaller 

Metaller deniz suyunda zararlıdırlar. Bunların atıklardan giderilmesi için 

kimyasal çöktürme, iyon değiştirici, ekstraksiyon veya revers/ osmos 

teknikleri kullanılır. Adsorpsiyon tekniğinde 0.1 µg/L de Hg'nın giderilmesi 

için 1 mg kömür tozu yeterlidir. Çöktürmede pH'dan da faydalanılır. 
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Örneğin pH 6' da Cr+3'tin çözünürlüğü 10-6 M, zn·3 in ise pH 8' de 10-
6 

M dır. 
Çok kullanılan kalsiyum hidroksit metalteri metal hidroksit şeklinde 

çöktürür. 

Metallerin toksisite sırası: 

Hg> Cd> Ag> Ni> Pb> As> Cr> Sn> Zn 

2.5.1. Deniz suyunda metal 

Elementler toksisitelerine göre iki grupta toplanır. Major ve minor toksik 

olarak sınıflandırılır. 

Major toksik elementler; As, Cd, Cr, Pb, Hg, Cu, Fe, Ni. 

Minor toksik elementler; Sb, Ba, In, Mg, Ag, Te, Sn, U, V. 

Denizde metallerin bulunuş şekilleri miktarları: 

As. As III 0.4, As"5 1 .6 µg/L. ili, Fe 5 mg/L. (total) 

+5 değerli Arsenik A2S03 Pb 3xlG'2 µg/L. 

Cd 0.04 µg/L. CdC12 çok çözünür. Hg 3xl0'2 µg/L. 

Cr 0.3 µg/L. Cr 111 ve Cr iV Ni 0.40 µg/L. 

Co 0.1 µg/L Srıı ı x ı 0·2 µg/L. 

Cu 0.6 µg/L. CuCOh Cu(OH)2 Zn 3.9-4.9 µg/L. 

Au 4x ı 0·3 µg/L. AuCl2 

Denizde bulunan metallerin bileşik şekilleri : 

Be BeOH, Be(OH)ı Cr CrO/, NaCr04· 

B HB03 
Mn Mn •2

, Mncı· 

c HC03, C03 Fe Fe(OH)J 

N N03 keza N2 Co Co •2
, CoC03, CoCI 

o 0 2 keza H20 Ni Ni+2
, NiC03, NiCI+ 

Al Al(OH)4, Al(OH)3 Cu CuC03, CuOH, Cu.2 

Si H4Si04 Zn Zn +ı, ZnOH, ZnC03, ZnCI 

p HP04, NaHP04, MgHP04 Ga Ga(OH)4 

Sc Sc(OHh Ge H4Ge04 H3 Ge04-

Ti Ti(OH)4 As HAso4·2 

v HV04·2, HıYÜ4·, NaHY04 Se SeO/, Se0/2, HSe03 

Br Br'' Sb Sb(OH)6 
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Rb Rb Te Te03.
2
, HTe03 

Sr sr· 2 ıo)· 

y YC03, YOH ... 2, y •3 Cs es' 

Zr Zr(OH)4, Zr(OH)s Ba Ba·2 

Nb Nb(OH)6, Nb(OH)s La La'3, LaC03, LaC12• 

Mo Mo04 Ce CeC03, ce•3, Cecr2 

Tc Tc04 Pr PrC03, Pr3, PrS04 

Ag AgCl2 Nd NdC03, Nd3, NdS04 

Cd CdCl2 Sm SmC03, Sm3, SmS04 

in ln(OH)3 Eu EuC03, Eu3
, Eu(0Hf 2 

Sn . Sn0(0H)3 Gd GdC03, Gd.3 

Tb TbC03, Tb.3, TbOH.2 Ta Ta(OH)s 

Dy DyC03, D/3
, DyOH•2 w wo4· 

Ho HoC03, Ho ... 3, HoOH2• Re Reo4· 

Er ErC03, ErOH.2, Er•3 Au AuC12• 

Tm TmC03, TmOH' 2, Tm +J Hg HgCI/ 

Yb YbCO/, YbOH•2 TL TLCI, TL(OH)3 

Lu LuC03 ... , LuOH.2 Pb PbC03, PbC03•
2

, PbCI 

Hf Hf(OH)4, Hf(OH)s Bi BiO, Bi(OH)ı. 

Okyanusta bulunan bazı iyonların miktarı aşağıda verilmiştir. 

g/kg suda tuzluluk %035 glkRICI %034 
Klorür 19.344 --
Sodium 10.773 0.5561 
Sülfat 2.712 0.1400 
Maf!,nesium 1.294 0.0668 
Kalsiyum 0.412 0.02125 
Poıassium 0.399 0.0206 
Bikarbonat 0.142 --
Bromür 0.0674 0.00348 
Strontium 0.0079 0.00041 
Boron 0.00445 0.00023 
Fluorid 0.00128 6.67xl(J~ 
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2.5.2. Metallere ait genel bilgiler, zehirliliği ve tayin metotları 

Cıva (Hg) 

Denizde 3xıo·2 µg!L miktarında bulunur. Cıva çözünen bileşiği, cıva 

tetraklorid HgC14"
2 ve HgC12 cıva Il klorür (süblime) şeklinde bulunur. Bu 

cıva partiküllerini beraberinde taşır. Mavi-y•eşil alglere toksik etki eder. Cıva 

ayrıca denizde metillenme sonucu metil HgCH3 ve dimetilcıva CH3-Hg-CH3 

şeklinde bulunur. Bunlar uçucudur. Bu metillenme işlemi bakterilerce ve 

alglerce yapılır. Chlorella sublimeyi Hg0 veya metilcıvaya çevirir. Bunlar 

uçucudur. Metillenmiş cıva ışık etkisi ile Hg0
, bakterilerce, HgS' eve deniz 

salyangozunda CH3HgSCH3'e çevrilir. Bakteriler ayrıca redüksiyon ile Hg2
+' 

yı Hg0 çevirir. Cıva toksiktir. Buna ait ilk büyük zehirlenme olayı Japonya' 

da 1956 yılında Minimata' da asetaldehid ve vinil klorid sentezi yapan 

fabrikada katalizör olarak kullanılan cıvanın atığından, denizde oluşan metil 

cıvadan meydana geldi. Buna "Minimata hastalığı" dendi. Bu dönüşme 

sonucu doğan metil cıva balıkta yığışır ve bu metil cıvalı balığı yiyenlerde 

görüş azlığı, ataksi, his kaybı, sentral siniir sistemi bozuklukları, vaskular 

dolaşım bozukluğu görülmesi ile ortaya çıktı. Bunun sonucu 150 kişiden 40' 

ı öldü. Bu balığı yiyen kedilerde aniden etrafında dönme ve denize atlama ve 

ölüm görüldü. Buna "kedilerin intiharı" denildi. Bu olayın sebebinin civa 

olduğu 1959' da anlaşıldı. Balıkta yığışan metil cıva miktarı nehir 

suyundakinden 100.000 defa fazla idi. Minimata körfezinde 0.1 ppb 

metilcıva, balıkta yığışma sonucu 50 ppm olarak (500.000 defa fazla) 

bulundu. Sülfat redükleyen bakteri (SRB) ayrıca inorganik cıvaya 

metilasyon yapar (metilator) ve toksik metil civa doğar. İnsanda 6 ppm kons. 

da sinirlere toksik etki eder. Bu olay sonucu ölen balık ve insanda civa 

bulundu. 

İsveç'te civalı pestisidlerin kullanılması sonucu balıklarda metil cıva 
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bulundu. Bu balığı yiyenlerde Minimata'daki arazlar görüldü. Bu 1956' da 

görülen bir diğer olay 1964-1965' te Agano nehrinde/Niigata şehrinde 

Minimata olayının bir benzeri ortaya çıktı. Bunun sonucu 40 hastadan 6 sı 

öldü. 

Hg'nın denizde dönüşümü: 

Hg -+ (CH3)2 Hg -+ Işık -~ Hg0 

~ CH. + C2f4 / Hg CH3 7 CH3 HgSCH3 

HgS +- CH3 Hg +- Hg .. 2 -+Hg0 

j( 

HgS 
Balıkta uluslararası müsaade edilen cıva sınırı 5 ppm' dir. 

Arsenik (As) 

veya etil 
deri vesi 

Denizde As· 3 0.4µg/L ve As-5 1.6 µg/L oranında bulunur. Suda 2 µg/L 

düşük değerdir. Alglerde metillenmiş şekilde mono ve dimetil arsenik ve 

ayrıca arseno şeker, arsenokolin, arsenobetain şeklinde tesbit edildi. 

Karides sudan alınan Pb3 (As04)2 ü, arsenik bileşiğine (Na2As20 3) çevirir. 

Chlorella' da arsenik, dimetil arsenik şeklinde (CHrAs-CH3) bulunur. 

Arsenik insan için zehirlidir. s· değerlisi 3+ değerliliğe biyotransfonnasyon 

ile dönüşür ve toksisite artar. İnsanda akciğer kanseri yapar. 

Balıkta Türkiye' de 0.47-280 ppm arasında değerler de bulundu. 

Krom (Cr) 

Deniz suyunda 0.3 µg/L oranında bulunur. Doğada Cr'3, Cr+6 değerlerinde 

bulunur. C r+6 suda çözünmez ve çok toksiktir. Ülserasyon, burunda septum 

delinmesi yapar. Cr ... 3 daha zayıf olarak, cr·6 gibi kanser yapar. M 

galloprovencialis' te yarılanma ömrü 18 gündür. Arsenik mevcudiyetinde 

Chlorella, Cr-6
' yı tutar ve daha az toksik hale dönüştürür. Alg üremesi 0.5 

mg/L miktarında düşer. Cr ... 6 alg büyümesini engeller. Cyanidium caldarum 
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Kromu sülfit şeklinde çöktürür. 

Elektro platin ve anodlama usullerinde Cr2Ü3 veya Na2Cr201 2Hı0 

kullanılır. Krom (+6) alçak pH'da demir (il) ile redüklenir ve Ct3 değerli 

hale çevrilir. Aynı işlem kükürt dioksid, sodlium metahidrojen sülfit (SıOs)-ı 

ile de yapılabilir. 1 mg Cr için 16 mg FeS04 • 7 HıO ve 6 mg HıSO/e 

ihtiyaç vardır. 

Cr· 2·•4.•5 sebatsızdır, Cr'3ve Cr'6 ise sebatlıdır. Cr+3
, Cr 6 dan daha stabl ve 

daha az toksiktir. Yalnız bu iki şekil arasında dönüşüm vardır. 

cr•3 ....+ Cr+6 ' 

Cr+6 insan mide suyunda, solunum sistemiinde Cr.3'e dönüşür. Cr+6 deniz 

canlıları için daha çok toksiktir. Cr+6 hücreye zarar verir, oksidan etkisi 

vardır. Ct3 enzimleri inhibe eder. Cr+6 membrandan kolay geçer, Cr+3 ise geç 

geçer böylece düşük toksisite gösterir. Cr+3 dermatit yapar, kanser riskini 

artırır. Cr+6 algte Cr analizi sırasında bütün krom Cr. 3
' e dönüşür. Tayinde 

AAS kullanılır. Ct3·+6
' yı ayırmak için iyon kromatografısi, ICP analizi 

tercih edilir. Balık , ıstakoz, yengeçte Cr ağırlık kaybı yapar, oksijen 

kullanımını artırır, reprodüksiyona zarar verir, hemotokriti artırır. 

İçme suyunda Max. sınır Ct3 ve C(6 için l 00 µg/L, gıda için sınır Cr"6 için 

0.05 ppm / kuru ağırlık, 0.05 rng/kg/gün, balık için suda kronik değer Cr"'"6 

73.1 µg/L, Ct3 68.63 µg/L (EC 20 balık için 51 µg/L Cr+6
, 89 µg/L Cr-3 

için) akuatik bitkiler için 2µg/L' <lir. 

Kurşun (Pb) 

Deniz suyunda 2xl 0-5 ppm bulunur. Okyanusa havadan, industriden, 

kurşunlu benzinden gelir. Kapalı denizde ise karadan, nehirden, şehir 

deşarjından gelir. Fotosentezi 30 mg/L' de inhibe eder. Algte kurşun hücre 

yüzeyinde adsorblanır, alg polisakkaritlerinden karrageenan' a bağlanır. Bir 

çok grupta metil kurşun, metilleme sonucu oluşur. Metil kurşun, kurşundan 
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daha toksiktir. Bu onun hücre duvarından geçmesine bağlanır. Kurşun 

oksijen dengesine etki eder. Kanın pH' sı düşer, asidik metabolik 

toplanmasına sebep olur (laktik asit yığışır), hemocyanin miktarı artar. 

Kurşun pek çok enzimi inhibe eder. Proteinde kükürde bağlanır. Merkezi 

sinir sistemi için toksik (neurotoxin) dir. Benzine ilave edilen tetraetil kurşun 

atmosferde tri etile dönüşür ve bu sebatlıdır. İnsanda kan, böbrek, beyin ve 

karaciğerde yığışır. Kabızlık, ishal, kusma, kramp, paralizi, konsantrasyon 

kaybı, hafıza zayıflaması, uyku, halsizlik, konvulsiyon yapar. Kurşuna ait 

antifouling bileşikler için özel bölümüne bakınız. 

İçme suyunda sınır 0.05 µg/L' dir .. Balıkta limit 0.2 ppm (USA), 0.5 ppm 

(İsveç)' dir. 

Demir (Fe) 

Demir deniz suyunda Fe(OH)2 7 şeklinde bulunur, FeOOH (Goethite) 

sedimentte bulunur. 

Demirin denizde ~ulunuş şekilleri aşağıda verilmiştir. 

Fe+3 + 2.7 H20 + 0.3 CI ~ Fe(OH)2 7 • Clo.3 + 2.7 l1 

FeOOH+ 3H + e ~ Fe2 + 2H20 

FeOOH+ H + e ~ Fe(OH)2 + H20 

FeOOH+ 3H + e ~ Fe3 ~ + 2H20 

Humik asid Fe ile kompleks oluşturur. Diatomeler demiri partikül şeklinde 

adsorbe eder. Polifenolik asit humik asit ile selat veya komplex yapar. Bu 

dinoflagellates bloom'una, Gonyauı'ax ıamerensis' in gelişmesine sebep olur. 

Balıkta solungaçlarda tutunur. Epiteli tahriş eder kırmızı renk alır, 

inflamasyona sebep olur. 0.9 mg/L, pH 6.5-7.5 ta bal ığı öldürür. Demirin 

kanser yapma ihtimali tartışmalıdır. 

Kadmiyum (Cd) 

Deniz suyunda 0.04 µg/L miktarında bulunur. En çok çözünen şekli CdClı 
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dir. Doğaya bulaşması; yanma, Zn sanayii, sigara, pi 1 endüstrisidendir. 5-100 

µg!L Euglena' da morfolojik değişme yapar. l mg!L de fotosentezi artırır. 

Chlorella' da Cd' yi bağlayan protein bulunur (Metallothionein, CdBP) ve 

bu Cd'nin toksisitesi azalır. Japonya' da deniz salyangozu yenmesi ile 1945' 

te ltai-Itai hastalığı Cd' a bağlı olarak görüldü. Bu hastalıkta kemik kırılması 

ve ağrı meydana geldiği saptandı. Balıkta gözde malformasyon yapar. 

Teratojendir. Midye, istiridye Cd' yı yığıştırır. pH 7.5' de toksik etki 

maximumdur. 1 O mg/L Cd midyede öli.im yapar. İnsanda kalp damar 

hastalıkları hipertansiyon yapar. 

Balıkta limit l µg!kg' dır. 

Mangan (Mn) 

Toksisitesi yüksektir. 0.5 g/L denizde toksik etki eder. 
Cobald (Co) 

Denizde 0.1 µg/L miktarında bulunur. Başlıca Co+2 şeklindedir. Alglerde 

fazla bulunur. Vitamin B12' nin yapı taşıdır. 

Çinko (Zn) 

Deniz suyunda 3.9-4.9 µg/L miktarında bulunur. Başlıca ZnOir, Zn +ı , 

ZnC03 şeklindedir. Cyanophyta, Chlorophyta' da gelişmeyi durdurur. 

Bakır (Cu) 

Denizde 0.6 µg/L miktarında bulunur. Gemi, kayık boyalarından 

(antifouling) denize karışır. Denizde kollodial şekilde 35-200 m' de bulunur. 

İstiridyede yığışır. Renk değişimi yapar ve metalik renk alır. Bakır, 

desulphovibrio tarafından detoksifıye ediliir ve çözünmeyen sulfıd şekline 

dönüştürülür. Bakır, inorganik CuOH-, C:uC03, organik Cu- fulvik asit, 

redüksiyon ile Cu I, adsorbe şekli Cu olarak bulunur. 

Selenyum (Se) 

Deniz suyunda 0.08 µg/L miktarında bulunur. Zooplankton için toksiktir. 
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Selenyum metillenir ve dimetilsele:nid, metilselenid, diselenid, selenon 

şekline dönüşür. Selenyum organizmada cıvayı bis metilmerkuri selenit 

şeklinde yığıştırır. 

Alüminyum (Af) 

Alüminyum denizde 1 O mg/L miktarında bulunur. 50 mg/L 

konsantrasyonunda Chlorella ve Cyanidium' unun büyümesini durdurur. 

Cyanidium Al' i sulfıd şekline çevirir. Asit yağmurları Al' ın çözünürlüğünü 

artırır. Kerevitte adalede ve hepatopankreasta toplanır. NaCI dokudan 

serbestleşme!.ini kolaylaştırır. Alüminyum Calmaldulin (CaM, kalsiyum 

ayarlayan protein, balıkta solungaç; ve mukozasında bulunur, hücrenin 

stimulasyonunda sekonder mesenger etkiye sahiptir, yapısal değişimini 

artırır) bağlanır ve bu toksik etkiye ait ilk fazdır. Alüminyum mukus 

tıkanması, hipervantilasyon ve NaCI kaybı yapar. RNA sentezini engeller ve 

RNA/ ONA dengesini bozar, karbonik anhidrazı ve Na-K- A TPase' i 

redükler. 

Nikel (Ni) 

Deniz suyunda 0.46 µg/L miktarında bulunur. Bunun %28' i organik bileşik 

halindedir. Doğaya bulaşması dizel yağı, atık petrol yağlarının yakılması, 

sigara, katalizör olarak kimya sanayi inde kullanılması, nikel endüstrisi, nikel 

kaplama ile olur. Diatomelerde yığışır. Nikel başlıca NiCO (nikel karbonil), 

Ni3S3 , NiO bileşikleri vardır. NiCO burunda kanser yapar. NiC03 balık için 

çok toksiktir. İnsanda akciğer kanseri yapar. 

2.6. Siyanür (CN) 

Deniz suyunda müsaade edilen sınır 5µg/L dir. Syanür çok zehirli bir 

maddedir. 

Siyanür endüstriden denize atılır. Siyanür altın elde etmede kullanılır. Bunun 

elde etme reaksiyonu aşağıdadır. 
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4Au + 8 NaCN + 2 H20 + 0 2 - 4 Na [Au (CN))+4 NaOH 

Buradan çözelti içindeki altın, çinko ilıe yer değiştirerek çöktürülür ve 

(NaZn(CN)2+Au) ayrılır. Siyanür klor ile okside olur ve CNO+ 'ya dönüşür. 

Tam degredasyon ile ise; 

CN - C02 + N/ye dönüşmesi ile yapılır. Böylece siyanür giderilir. Bu altın 

üretimi yapan kuruluşlarda yapılır. 

Sanayide çeliği sertleştirmede, elektroplatin tekniği, fotografıkcılıkte 

fıksasyon için ve insektisid olarak kullanılır. 

Suda, canlıda siyanür tayini için önce siyanür HCN haline, sonra sodyum 

siyanür bunu takiben kloramin ile CNCJ haline çevrilir ve bu piridin + 

barbiturik asit ile polimethin sınıfı boya oluşur. Meydana gelen pembe renk 

580 nm' de spektrofotometrede ölçülür. Bıuna ait reaksiyon aşağıdadır. 

Şubat 2000' de Romanya' da Baia' da ki altın eldesin de kullanılan syanür 

deposundaki kazada 22 mil gals siyanür Tusa nehrinden Tuna' ya ve oradan 

Karadeniz' e girdi. İğneada, Kilyos, Rıumeli feneri, İstanbul Boğazında 

yapılan ölçümlerde CNi 0.13 - 4.56 - 5.87 µg/L miktarında bulundu. Deniz 

canlılarından, balıkta 0.0093 - O.O 13 ~Lg/g midyede 0.056µg/g bulundu 

(Güven ve ark, 2001 ). 

2. 7. Anorganik - Organik bileşikler, Antiföuling bileş ık/er 

Bu bileşikleri adı, yaplSl. kısaltmaları aşağıda verilmiştir. 

Kurşun gibi kalayda değişik gayeler ile sanayide üretilir. Kalayın organik 

bileşiklerine Organotin bileşikleri adı verilir. Bunların bazıları aşağıda 

gösterilirmiştir. 

Organo kalay bileşikleri ve kullanımı aşağıda ö:Ptlenmişıir 

Bu2Sn(0AC}2 (PU) MeSnCl3 

Bu2SnCl2 (C) [BuSn(O)OH). 

MeıSnClı (C) 

(C) 

(K) 
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[n- Oct2Sn(C4H2Ü4))n (P) MeSn(SCH2COOi-Oct)3 (P) 

(maleate polymer) Bu(SCH2COOi -Oct)3 (P) 

[n-Oçt2Sn(SCH2COOi-Oct)]ı (P) BuSnCl3 (C) 

Bu2Sn(OCOi-Oct)ı (PU) (BuSnS1 5)4 (P) 

Bu2Sn(OCOC, ı Hı3)2 (PU) BuSn(OH)ıC I (K) 

(dilaurate) OctSn(SCH2COOi-Octh (P) 

Bu2Sn(SCH2COOi-Oct)ı (P) Me2Sn(SCH2C00i-Oct)2 (IS) 

[n- Bu2Sn(C4H204)))n (P) (Bu0COCH2CH2)ı 

Bu2Sn(OCOCH=CH000ct)2 (P) Sn(SCH2C00i-Oct)2 (IS) 

Bu2Sn(SC12H2s)2 (P) Me8Sn2 (1) 

[Bu2SnO)n (C) 

Ph3Sn0Ac (F,A) Bu3SnF (A) 

Ph3SnOH (A} Bu3Sn 8enzoat (G) 

Ph3SnCI (A) [(PhC(Me)ıCH2)3Sn]ı0 (l)(A) 

Bu3SnOCOPh (D) Et3Sn(p- OC6H48r) (N) 

Bu3SnCI (R) (CH2 = CH)3SnCI (H) 

Ph3SnF (A) 8u3SnOCOCH2CBr2C00SnBu3) (A) 

Ph3SnSCNMe2 (A) Bu3Sn (naftenat) (8) 

Ph3SnOCOCsH4N3 (A) (8u3Sn)3PÜ4 (8) 

Ph3SnOCOCH2CBr2COOSnPh3 (A) (c- C6HııhSnOH (1) 

Bu3Sn0Ac (A) N=C 

(Bu3Sn)ı0 (T8TO) (A)(F) 

Bu3Sn Adipat (A) (c- C6Hı1)3Sn - N (1) 
Bu3Sn Methacrylate (A) \ 
(copolymer) C=N 

Me6Sn2 (!) 

56 



Metil(Me), butil (Bu) (2 veya 3) veya fenil (Ph) kalay bileşikleri. 

F - Fungisit, A - Antifouling, D - Dezenfektan, R - Rodcntisid, G - Gennisid, B -
Bakteriostatik, 1 - lnsetisid, N - Nematosid, H - Herbisid, P - (PVC stabilizanı), PU - p· li 
Oretan katalizörü, K - Katalizör, C - Cam sanayi 
Bunlardan TBT (Tributiltin) çok kullanılır. Gemilerin altının mikroalglerce 

kaplanması hız kaybına sebep olur. Antifouling denen bu maddeler gemi 

altında alg üremesini durdurur. Bu maddeler gemilerden aşınma ile suya, 

sedimente ve canlılara geçer. Suda < lmg/ll, sedimentte 0.3 -1.44 µg/g, 

midyede 1300 ng/g, karideste 400 µg/g, M edulis' te 254 ng/g (Greenland), 

Japonya'da deniz ürünlerinde 72 ng/g (midyede 585 ng/g) miktarında 

bulundu. TBT, 25 m' den küçük gemilerde kullanılması yasaklanmıştı ve 

2003 yılından itibaren ise IMO' da MEPC (Marine Environment Protection 

Agency) kullanılmasını tamamen yasakladı. 

TBT bileşikleri hepatotoksiktir. Toksik sınırı 0.06- 0.25 µg/L (suda ) dır. 

TBT sebatlı değildir ve kolay parçalanır. Sırası ile d i ve mono butilt ine ve 

sonuçta inorganik kalaya parçalanır. TBT parıçalanması ile DBT (dibuti l tin) 

ve daha ileri safhada MBT (mono butil tin)'ı~ dönüşür. Karadeniz, Türkiye 

sahillerinde Phocoena phocoena karaciğerinde total butiltinlerin miktarı 89 -

219 ng/g olarak tespit edildi (Madhusree ve ark., 1997). TBT'nin DBT 'ye 

dönüşümü deniz hayvanlarında olur. Total BT'Jer Engraulis encrasicolus 48 

ngı'g, Mer/angius mer/angus euxinus' ta 20 ng/g bulundu (Madhusree ve 

ark, 1997). 

TBT yerine Irgarol (2 metiltio butil amino 6 siyano propilamino-s-triazin), Diuron 

v.d. kullanıltr. 

TBT Tayini : Sediment, Deniz canlısı Soxhlet ekstraksiyonu (solvent: 

diklorometan) sonrası disti lasyon yapılır ve bakiye hekzan ile alınır. 

GC/MS' te tayin edilir. 

Diğer teknikte AAS'de veya SPE tekniğini (C18 kolon) takiben HPLC ile 

tayin edilir. 
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2.8. Organik Kirlilik maddeleri 

2.8. 1. Fenol 

Fenol deniz canlılarında toksiktir. Fenol denize sanayi atıklarından gelir. 

Analiz örnek alındıktan 4 saat içinde yapı lmalıdır. Litreye 1 g CuS04 ilave 

edilirse örnek 1 gün saklanabilir. 250 mi örneğe 1 mi %25 fosforik asit ilave 

edilir. pH 4 ve altında tutulur. 1 mi % 1 O CuS04 ilave edilir. Distilasyon 

apareyine konur ve 200 mi distile alınır. Bakiyeye 50 mi distile su konur ve 

distilasyona devam edilir ve bu alınan distila miktarı 250 mi olana kadar 

devam eder. Analizi 4 - amino antiJPirin ile yapılır. Sonuçta fenil 4 amino 

antipirin boyası meydana gelir. Bu şekilde tayin edilir. Reaktifler CuS04, 4 

aminoantipirin, potasyum ferrisiyanLir, K 3Fe3(CN)6, pH tamponu (pH 1 O), 

bromür- bromat çözeltisi ilave edilir. Titrasyon tiosülfat çözeltisi ile yapılır. 

2.8.2. Deterjanlar 

Sabun temizleyici ajandır. İlk defa Sümerler tarafından kullanılmıştır. 

Kimyasal yapısı 19. asırda Chevreul tarafından aydınlatıldı. Sabun sanayi 

1600 yılında Marsilya' da ve sonra 1641 de İngiltere' de kuruldu. 

Temizleyici ajan sentetik surfaktan (yüzey aktif madde) ajanlar ise 1930' 

!arda ortaya çıktı.Uzun zincirli alkollere sülfat grubu eklendi ve bunun 

sodyum tuzu kullanıldı. Bu arada alkil naftalen sulfonat sentezlendi. Uzun 

zincirli alkil asit sülfonatlar Amerika' da yapıldı. Uzun süre alkil benzen 

sulfonat (ABS) kullanıldı. 11. Dünya savaşında propilen tetramer benzen 

ortaya çıktı. Bunun parçalanması güçtü. Daha sonra tetra propilen TPS 

sentez edildi. Bunun parçalanması daha kolaydı. Bir sürede dodesil benzen 

sulfonat (DDBs) kullanıldı. Bugün isıe en çok denizde kolay parçalandığı için 

LAS kullanılır. 

Deterjanlar, deniz, göl, nehir ve içme sularını kirletme açısından önem 

taşırlar. Deterjanlar kompleks bir yapıya sahiptirler. Deterjanın yapısına 
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giren surfaktanlar yüzey aktif özelliğe sahip maddelerdir. Yüzey aktif madde 

yüzey gerilimi düşürme özelliğine sahiptirlıer. Suyun moleküleri arasında 

kohezyon kuvvetleri vardır. 

Deterjanın Yapıs ı Avrupa TUrkiye 
D y D y 

Alkil benzen sUlfonat 5 - 15 15 - 25 5 - 10 17 - 22 
Noniyonik (etoksilat) O- 10 0-4 0 -5 0 - 3 
Sabun 0 -5 0-3 0 -5 0 - 3 
Sodyum tripolifosfat 15 - 30 25 - 35 25 - 35 25 -30 
Sodyum silikat 5 - 15 5 -12 5 - 10 5 - 10 
Sodvum karbonat o - 15 o - 15 o - 10 O- 10 
Sodvum oerborat o -25 o - 15 10 - 25 o - 15 
Ootik beyazlatıcı 0.1 - 0.7 0.1 - 0.5 0.1 -0.5 0. 1 - 0.5 
Enzim o -0.8 O - Oı.8 0.07 0.07 

D: en düşük Y:en yüksek 

Deterjanın ana maddesi olan surfaktanlar başlıca 4 gruba ayrılır. 

1- An iyonik 

2- Katiyonik 

3- Noniyonik 

4- Amfoterik 

Bu ana gruplardan anionik deterjan LAS hakkında bilgiler aşağıdadır. 

Linear Alkil benzen Sülfonat (LAS) 

Bu linear dizide karbon say ıs ı C9 - C19 arasında değ işir. Alkil gurubu 

dalsızdır. Buna benzen halkası Friedel - Craft reaksiyonu ile eklenir. Bu 

linear alkil benzen (LAB) olarak tanımlanır. Bu yapıdaki benzen halkası 

farklı karbona bağlıdır. Bu 5 fen il Cı0, fenil C ıo, fen il Cı 1 + fenil C12 , fen il 

C13 + fenil C14, fenil Cı.ı şeklindedir. Burada en çok fenil grubu C6 ya 

bağlıdır . Aniyonaktif surfaktan hazırlamak LAB sülfonlanır. LAB değişik 

şekilde sulfonlanır. Sülfon gurubu benzen halkasının genelde 4 No lu 

karbona bağlanır. Ayrıca 2 No lu karbonada bağlanabilir . 
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Friedel-Craft reaksiyonunda değişik katalizörler kullanılır. Bunlar HF, BF3, 

AICl3, H2S04, H3P04, P20 5 <lir. Bu direkt sülfürik asit ile veya bir film 

halinde akan LAB'a sülfürik asit püskürtülerek yapı lır. Kullanılan yönteme 

göre elde edilen ürünün rengi değişiktir ve renk koyu kahverengi - açık 

kahverengi arasında değişir. Elde edilen ürünün yapı lan analizler sonunda % 

miktarı, su, serbest S03, sülfonlanmamış kısım gibi bilgiler etiketine 

kaydedilir. 

LAS'ın Na tuzunun fonnülü aşağıdadır: 

CH3(CH2)n - CH - (CH2)n - CH3 

1 
C6~ S03 Na 

Yardımcı maddeler 

Bunlar organik ve anorganik yapıdadır. Bun ların deterjanın aktivitesi üzerine 

rolü büyüktür. Örnek olarak soda iyi bir temizleyici vasıtadır. Keza sodyum 

meta silikat, trisodyum fosfat yine aynı şekilde temizleyici olara kullanılırlar. 

Bunlar bir yandan pH ayarlaması için gereklidirler. 

Fosfatlar: 

Bu gruba pirofosfat, trifosfat, (tripolifofatlar), fosfat ve metafosfatlar girer. 

Ortofosfatların yüksek temperatürde dehidrogenasyonu sonucu kondanse 

fosfatlar hazırlanır. Bunlar pirofosfat (N~P207), tripolifosfat (NaP30 10) ve 

metafosfatlar (NaP03) ve epipolifosfat (NasP30 1o) dır. En çok tripolifosfat 

kullanılır. 

Fosfatlar ayrıca peptidasyon ve dispersiyon işlerinde de rol oynar. Bu husus 

deterjanın sanayiideki kullanımıda önemlidir. Burada sekuester yapısı 

flokulasyon ajanı olarak görülür. 
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Fosfatların hidrolizi sonucu orto fosfat oluşur ve kalsiyum ile reaksiyon 

sonucu: 

Na3P30ıo + Ca tt Na3(CaP30ıo) + 2 Na+ 

doğar ve kalsiyum, magnezyum böylece tuıtulur ve köpüğün oluşumunu 

engelleyici etkisi ortadan kalkar. Burada pH önemlidir. Burada pH için 

Na2P201 için 9.8-10, NaıP3Üıo için 9.3 olmalıdır. 

Silikat/ar 

Sodyum silikat yardımcı olarak kullanılır. Siiikatlarda önemli olan Si02 'nin 

Na20'ya oranıdır. Alkali silikat (ortosilikat) Na2Si03' de Si0 2 I Na20 oranı 

0.5'dir. Metasilikat ise Na2Si03 olup Si02 /Na20 oranı birdir. 

Çözünmeyen yabancı maddeler 

Bunlar montmori llonit ve bentonittir. Bunlar diğer taraftan iyon değiştirici 

rolü oynarlar. 

Organik yardımcı maddeler 

Bunların arasında en önemli madde sodyum karboksimetilseluloz (NaCMC)' 

dur (Selüloza monoklor asetik asit ile hazırlanır) . Bunların çözünürlüğü ve 

vizkositeleri üzerindedir. Ayrıca saflık da burada rol oynar. Şüphesiz saf 

olanı gıda sanayi için önemlidir. Bunun yanımda deterjan sanayiinde saflık 

derecesi aranmaz. 

Sekuester ajanlar 

Bunlar, etilen diamin tetra asetik asit (EDTA) ile nitrilotriasetik asit 

N(CH2COOH)3'dır. Bun ların içinde EDTA en çok kullanılır . EDTA sodyum 

tuzu özellikle sularda bulunan kalsiyum iyonları ile reaksiyona girerek şelat 

adı verilen (seguestering) bi leşik yaparlar ve onun ile beraber kompleks 

teşkil ederler onları bir daha ortama vermezler. Deterjanlarda ve 

şampuanlarda kullanılırlar. 
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Diğer yardımcı maddeler 

Bunlar çözünürlüğü artırıcı maddeller (polietilen, glikol, tetrapropilen), 

deterjan özelliğine sahip maddeler, guadin sülfat (karbonat, stearat), yüksek 

yağ asit amidleri, asetamid, köpük stabilizanları (laurik sülfat), yağ mono 

etanolamidler, dietanolamidler, bir alifatik bir iki dioller gibi maddeler 

kullanılır. 

Surfaktan/arm stabilitesi 

Surfaktanlardan LAS, sedimentte tutulur. LAS ' ın biodegredasyonu üzerine 

yapılan çalışmada bunun alkil grubunun boyuna ve fenil grubunun alkil 

gruba bağlantı noktasına tabi olduğu lbildirilmiştir. Diğer taraftan C12 ve C 13 

LAS'ın, Cıo ve C 11 LAS'dan daha önce degredasyona uğradığı ve deneyin 

içinde ise Cıo ve C 11 LAS'ın parçalanmasının C 12 ve C 13'ten daha süratli 

olduğu bild i rilmiştir. C 10 ve C 11 LAS i.se 17' inci güne kadar parçalanmasının 

arttığı saptanmıştır. LAS'ın total parçalanma %'si aşağıdadır. 14 günde %67; 

17 günde %71; 22 günde %86; 29 günde %95'dir. LAS'ın suda 

parçalanması kısa sürede olur 1 - 7,, 1 - 20 gün (Koç ve ark.,2002). Bir 

çalışmada suda linear alkil benzen sülfonatın parçalanması 0.79 mg/gün 

bulunmuştur. LAS' ın sudaki paırçalanmasında suya ait çevrenin, 

flokulasyonun ve diğer olayların biodegredasyon ile önemi vardır. LAS'ta 

fenil grubu alkil grubunun ucuna yerleşmiş ise parçalanma daha hızlıdır. 

Dallanma derecesi ve halkalı grupların mevcudiyeti keza parçalanmaya etki 

yapar. C zinciri sayısı da önemlidir. C6 - Cı 2 de parçalanma hızlı, Cıı- C15 

arasında ise yavaş; sonra C18'e kadar ve C21 'den sonra tekrar azalır. Çok dallı 

zincirlerde ayrışma gecikir. 

Deterjanın nehir sularında biodegredasyonu üzerinde yapılan çalışmada 

Vibrio, Flavobacterium, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Bacillus, 
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Escherichia, Shigella, Citobacter, Proteus ve Anaebena 'ın parçalanmaya 

etkili olduğu saptanmıştır. 

Surfaktanın biodegredasyonunda havalandınma, çalkalama ve temperatürün 

etkisi vardı r. Deterjanın parçalanması gecikince flora ve faunaya zararlıdır. 

Parçalanmada aerobik şartın önemi büyüktür .. 

LAS miktarı tayini: 

LAS genelde Standard Method' un belirttiği MBAS methoduna göre tayin 

edilir. 

Bu metot da tayin için 800 mi örnek önce NaOH ile nötralize edilir sonra 

asitlendirilir ve LAS asit hale getirilir. Üzerine metilen mavisi (MB) eklenir 

çalkalanır. Sonra kloroform ilave edilir ve LAS+MB kompleksi kloroformlu faza 

almır, belli hacme getirilir ve absorbansı okunuır. Daha evvelce aynı şekilde belli 

miktarlardaki LAS ile çizilen Standart eğri denkleminden sudaki LAS miktarı 

hesaplanır. Hassasiyet sınırı 1 Oµg/L dir. 

Bu metodun dışında metakromatik boyalar kıı.ıllanılarakta aniyonik surfaktan 

tayinleri yapılabilir (Akıncı, Güven, l 997,,l 999, 2004) (Güven ve ark., 

1990). Bu metot boyanın A. max' ın(a. - band) değişmesi ile 2. nci bir A. max 

(p - band) göstermesine dayanır. Bu 13 - bandl' ında yapılan tayinde aniyonik 

surfaktanın aynı boya a. bandında bulunan soıııuçları benzerdir. 

Yalnız gerek MBAS ve gerekse metakromatik metotun mahzurları vardır. 

Bu mahzurlar ortamda bulunan asit, bazik, suılfonatlar, bazı organikler, algal 

polisakaridler (MC vb.)'den gelir. Denizin tu;z:luluğunun %'si bu tayinde rol 

oynar. Bir diğer konu sulu vasattan boya - aniyonik surfaktanın kloroform 

ile çekilmesinin tam olup olmadığıdır. Kloroformun suda %0.6-0.9 oranında 

çözünmesi bir sorun taşır. 

HPLC metodu 

YUksek basınçlı sıvı kromatografısi ile tayinde fluoresans detektörü ile çalışma 
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tercih edilir (Terzic ve Ahel, 1993; Koç ve ark., 2001). Hypersil ODC kolonunda 

Diodeassay detektörü ile 222 nm de 0.005 M A - K H2P04 

B - ACN mobil fazı kullanarak miktar 

tayini yapılır (Koç ve ark. , 2001) 

Burada LAS' a ait piklerin (Yapıda tek ımadde olması dolayısı ile) alanlarından tayin 

yapılır. 

LAS ayrıca İR, MRAS, GC/MS metodları ile tayin edilebilir. 

LAS' ın zehirliliği 

LAS' ın toksisitesi üzerinde duırulma sebebi tabak, bardak vb. nin 

temizlenmesi gayesi ile kullanılma esnasında bu kaplarda iyi durulmama 

sonucu bakiye olarak kalması sonucu bu kaplarda yeme ve içmeden insanın 

bu maddeyi almasıdır. Bu arada diş macunlarının yapısına girmesi sonucu 

ağızda bakiye olarak kalması ve buradan absorbe olmasıdır. İnsan için bir 

diğer konu bu yüzey aktif maddenin şampuanların yapısında temel madde 

olmas ı ve saça, göze zararlı etkiileri olmasıdır. Keza denize atıklarla 

bulaşması sonucu deniz yüzeyinde toplanması ve denizin oksijen alış verişini 

engellemesidir. Ayrıca deniz canlılarında birikmesi ve toksik etki 

göstermesidir. 

Bu maddeler düşük akut ve kronik toksisiteye sahiptirler. 

Enzimlere(Pankreas lipaz, Cytocronn oxydare, succinic aerodehydogenase) 

hyolluronidaza kuvvetli inhibitör etki yaparlar (Ariyoshi ve ark., 1990). 

Hücre membranının geçirgenliğini bozarlar. Hücreye sorbe olurlar ve düşük 

konsantrasyonda liziz yaparlar. 

Deride tahriş yapıcı etkisi kontak dlermatit yapması C8 - C 10 derivesi çok 

tahriş edici, C12 ise az ve C 14 - Cı8 de bu etki yumuşaktır. 

Yağ gliseritlerindeki 12 karbondan düşük olanları toksiktir. Buna karşı 12 
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karbondan yüksek olanları ise zararsız olduğu bulunmuştur. Toksisite 

surfaktanın yapısına bağlı olarak değişir. Bu gruptan yüksek toksisiteye 

noniyonik surfaktanlardan alkil fenol poliglikollerde rastlanmıştır. 

5 ppm kons. da balık solungaçları tahriş eder ve birkaç saatte ölüm görüldü. 

LAS' ın ekotoksikolojik etkisi deniz yüzeyini örtmesi ile oksijen alış verişini 

azaltmasıdır. Deniz canlılarına etkisi üzerinde pek çok yayın yapıldı. 

Larvalara etki eder (Ünlü ve Topçuoğlu),organlarda, beyinde, kalpte, 

gillerde toplanır (Koç ve Güven, 2001 ). Kan enzim teri üzerine etkisi (Koç ve 

ark., 2001) vardır. 

Deterjanın zehirli l iği balıktan balığa değişir ABS 3 - 40 mg/L, LAS 0.3 -

400 mg/L kons. toksiktir. Buna göre LAS daha az toksiktir. 

LAS su içinde organizmalarda olduğu kadar denizde sedimente yığışması 

sorunları taşır. 

LAS'ta aromatik halka toksisiteyi artırır. Cl2'den küçük olanlar büyük 

olandan daha az zehirlidir. Deterjanların toksik etkileri yanında deterjanların 

proteinler ile girişimi (interaction) mevcuttur. Bunun önemi ise büyüktür. 

0.5 mg LAS içeren balık etli kısmında suda 20 µg/ g·1 LAS tespit edildi. Bu 

balığı yiyen insanın ( l 50 g/gün balık yemede) günde 3 mg LAS aldığı 

saptandı . 

Deterjan atık verilen sularda ötrofikasyona sebep olur ve burada alg artış ı 

görülür. Bu olay daha çok N ve P zenginleşmesine bağlıdır. Oksijen eksikliği 

bulanıklık, tabanda aşırı birikme, kokuşma ve canlı türünde azalma ve 

ortamın kullanılmaz hale gelmesine sebep olur. Ortamda alg gelişmesine 

sebep deterjanlardaki fosfor bileşikleridir. Bu fosfor düzeyi ile ortaya çıkar. 

Buna göre O. 1 mg/L fosfor veya 0.1 g/m2 
- yıl fosfor yükü ötrofıkasyon için 

sınır dt.gerlerdir. Deterjandan kaynaklanaın fosfor miktarı % l 5 - 20 
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arasındadır. Fosfat değerini düşünnede en önemli husus arıtmada fosfatın 

arıtılması, deşarj yükünün %90 azaltıılmasıdır. 

Suda müsaade edilen deterjan sınırı: 

ABD 0.5 mg/L 

AET 1. sınıf0.05mg/L, 4. sınıf 1 .5 mg/L 

WHO 0.2mg/L 

Kanada 0.5 mg/L max. 1 mg/L 

DSİ 0.1 mg/L 

isK.1 0.5 mg/L 

Türkiye denizlerinde deterjan tayin sonuçları (Güven ve ark., 1999, 

yayınlanmamış çalışma) 

Tablo 1. Türkiye sahillerindeki det•erjan kirliliği (µg/L) (Güven ve ark., 

yayınlanmamış çalışma) 

I~ Marmara 
Çanakkale İstanbul 

Haliç 
Denizi 

boğazı Karadeniz Boğazı 
Giriş Çıkış Giriş çıkış 

r 
1997 - 74,9 .. 25,l 52,2 21,8 -
1998 - 55,1 22,0 54,4 81 ,3 49,l 66,7 
1999 - 46,l 34,0 83,6 79,9 58,1 34,5 
2000 103,2 72,5 9.,8 94,4 44,2 42,3 33,0 
2001 155,7 62,5 42,1 62,4 41,1 37,0 37,0 
2002 141,6 85,12 42,9 19,66 19,1 31,4 105 
2003 201 , 19 106,98 13,6 28,40 16,9 54,0 25,0 
2004 177,22 243,99 46.8 100.14 52,3 31,3 31'1 
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2.8.2. 1. Katiyonik grup 

Kuarterner amonyum grubuna (QACs) y~ğ aıminleri, yağ asitleri ve benzen 

halkası taşır. 

a 
1 

R-N - c X 

1 
b 

R- alkil C12 - C 18,, a/b/c - metil, etil , benzen, X- CI, B ,1 

bunlar daha çok biosit, antiseptiktirler. Bunlara örnek Zephiran, 

Benz.alkonium klorid. Köpürme özellikleri zayıftır. Çamaşırı temizlemede 

yumuşatıcı preparatların içine %5 - 15 oranında ilave edilir. Zehirliliği deniz 

canlılarında fazladır. Sebatlı maddelerdir. Kolay parçalanmazlar. Denizde 

etkisi üzerinde geniş çalışma yoktur. 

Deniz organizmalarına toksik etki eder. Solungaçların yapısını ve 

fonksiyonunu bozarlar ve organizmlerin ölümüne sebep olurlar. Değişik 

deniz canlısı üzerinde yapılan çalışmada, solungaç, vücut ve bazılarında 

böbrek, deri, midede tespit edilmiştir (Knezowich ve ark., l 989). 

Kationik surfaktanlar kuartemer amonyum bileşikleri yapısında olup 

bunların kurar benzer paralizan etkileıri olduğu ve nöromuskuler 

bağlantılarda paralizi yaptığı ve ayrıca kolinesteraz ile intersellüler enzimleri 

inhibe ettiği tespit edilmiştir. 

Katiyonik deterjanlar, aniyonik deterjanlardan daha zehirlidir. 

2.8.2.2. Noniyonik grup 

Bu asit ve asit alkali grupları bir arada içerir arada bir bidrofobik grup vardı r. 

R - C~ - O (CH2 - CHıO ) x H 
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% 98' i 100 günde NP'ye parçalanmıştır. Alkil grubu co/~ oksidasyona uğrar. 

Aromatik fenol grup parçalanmaz. " 14C" işaretli asit NPE %58' i C02' ye 

dönüşür ve NP'in %80 'i 3 haftada parçalnır. 

Bunun köpürme özelliği zayıftır. 

Bu grupta fenoksi eter, merkaptan, polietonoksi eter, poli etonoksi esterler 

vardır. Bunlar şampuanlara ilave edilir. Suda parçalanmaları sonucu nonil 

fenol doğar ve bu deniz canlıları için toksiktir. Nonil fenol etoksilat'ın 

(NPE) metaboliti nonil fenol (NP) C9H18 C6 ~OH sarı viskoz sıvıdır. Suda 

çözünmez. Hafif fenol kokar. Organik solvent çözünür. Petrol için 

demulsifier, yumuşatıcıdır. 

Yağ alkol etoksilatı (AE), NPE ya alternatiftir. Biodegredabldır. % 80 

parçalanır. Dallı AE ise % 40 parçalanır. co/~ oxidasyona uğrar. AE 

anaerobik şartta tam parçalanmaz. Linear alkol etoksilatı (LAE ) toprakta 

parçalanır. 

Noniyonik deterjanlar deride hafif tahriş yaparlar. Ağız yolu ile 20 g 

aJmması herhangi bir semptom meydana getirmez. 

2.8.2.3. Amfoterik grup 

Aniyonik ve katiyonik grubu beraber taşır.bunlar uzun zincirli subtitue azot, 

uzun zincirli imidazolinler, uzun zincirli betainler yapısında olabilirler. 

2.8.3. Ftalatlar 

Ftalatlar dikarboksilli benzen deriveleridir. Karboksil grupları orto, meta, 

para mevkiinde olabilir. En çok orto deriveleri kullanılır. Para derivesi 

tereftal asidi adını alır. Bu tereftal asidinin esterleri tekstil (terilen) 

sanayiinde kullanılır. Orto ftalat esterleri plastifian, boya, kaplama, inşaat, ev 

eşyası ve değişik sanayide kullanılır. Bugün içme suyu kaplarının yapısını 

teşkil eder. PET poli etilenler ftalattır. 
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Ftalatlar yaygın kullanılışı sebebi ile çevrey i kirletici etkisi fazladır. ABD1 

de içme suyunda bulundu. Bunun yapısı onto ftalat esteri dimetil(DMP), di 

etil(DEP), di izobütil(DİPB), Di - bütil(DNBP), butil benzil(DBP), dietil 

hekzil (DEHP) dir. 

Tereftal asidi kobayda ağırlık kaybına sebep olur. Ortoftalatlar arasında en 

zehirli olanı dietil hekzil ftalat (DEHP)dir. DEHP lipid sentezine etki eder. 

Artemia salina' nın yumurtlamasını ve üreme hızını azaltır. Sentetik halının 

5m2 den lOOmg ftalasidi di esteri buharlaşır ve havayı kontamine eder. Bu 

keza plastik badana boyalarında da ortaya çıkar. Dimetil ve dietilftalat 

mutagen ve kanserojen etkisi vardır. Dietilhekzilftalat (DEHP) etken 

kanserojendir. Bu kalp adeleleri mitokondri!lerinde tutulur ve kalp hücresine 

etki eder. ABD sağlık enstitüsü kanda 20 ppım' den fazla ftalat bulunduğunu· 

tespit etti. 

Ftalat esterlerinin sazan balığının kalbine depresan etkisi olduğu saptandı. 

Karaciğer, beyin, böbrek ve kalbe yerk~ştiği bulundu. DBP 12 ppm 

konsantrasyonunda 30 saniyede kalp hızını yaşlattığı belirtildi. Bu esterler 

Palaemoneıes pugia' nın larvalarının gelişmesini engellediği tespit edildi. 

DEHP karaciğerde yığışır. DEHP Zebra balığında ve midyede saptandı. 

Denizde, sedirnentte değişik deniz canlısında ftalatlar bulundu. Atollada 

IOOOm derinlikte ftalat tespit edildi. Deniz suyunda 4.9 - 130 ng/L DEHP, 

94 ng/L DBP tespit edildi. Kuzey denizinde DEHP 114 - 220 ng/L bulundu. 

Sedimentte daha az bulunur. 

Alglerde (Phyllophora nervosa )tereftal esteri bulundu (Güven ve ark, 199 l ), 

keza ortoftal esterleri İstanbul Boğazı'nıdan toplanan alglerde(Garipçe, 

Saraybumu) U/va, Enteromorpha, Ceramium, Cysıoceira da rastlandı 

(Gezgin ve ark, 1999). 
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Ftalatların tayini 

GC/MS ve HPLC' de yapılır. Su, alg ve deniz canlısından DCM ile Soxhlette 

ekstre edilir, distillenir. Bakiye hekzanda çözülür GC/MS' de analiz yapılır. 

Miktar tayini iyon detektörü ile yapılır. Hassasiyet 1 - 20 ng/g veya ng/L dir. 

HPLC' de tayinde octyl (Cs) Spe koılonunda asetonitril - su (70:30) ile elue 

edilelerk analizi yapılır. 

2.9. Halometan (FHM) 

İlk defa 1974 Rook, Rotterdam da suların klorlanması sonucu tesbit edildi 

(Belelr ve ark., 1974). ABD'de içme suyunda saptandı. Organohalid, 

trihalomethane (THM) adı ilede anılan bu maddelerdir. 

Bu grup maddeler klorofonn (CHCL3), dikloro monobrom metan 

(CHBrCh), Dibromomonoklor metan (CHBrCI), Bromofonn (CHBr3) dur. 

Halk sağlığı için suyun dezenfeksiyonunda kullanılan klor' un etkisiyle yan 

ürün olarak THM ler teşekkül eder. Bunun dışında haloasetonitril 

(kloroasetonitril, dikloroasetonitril, dibromoasetonitril) in meydana geldiği 

saptandı. Bunlardan dikloroasetonitril mutajeniktir. Suyun dezenfeksiyonu 

için klor, klordioksit, kloramin, ozonı, UV, iyodinasyon yöntemleri kullanılır. 

En iyi dezenfektan olarak ozon görülmekte ise de ortamda bromit iyonlarının 

bulunması halinde oksidasyon sonucu hipobromöz (HOBr) asit oluşur. 

HOBr, hümik asit ile bromofonn meydana getirir. Bu maddeler suyun klor 

ile dezenfeksiyonu esnasında teşekkül eder. Suda ozonla THM oluşumunu 

önlemek için, (DOC, Dissolved organic carbon, THM oluşumuna sebep olan 

maddeler) aktif kömür kullanılarak giderilir. 

Suda klorofonn oluşumunda: 

Klor+ prokürsör ..-. klorofoım 

Klorlama esnasında ortam da amonyak varsa monokloramin NH2CI ve 

d ikloramin NHCiı oluşur. Bu ikisi reaksiyona girerek klor ortaya çıkar. 
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NH2CI + NHC!ı-+ N2 + 3W + 3CI 

Organik maddelerin ortamda mevcudiyeti halinde klorla reaksiyona ginnesi 

sonucu örneğin fenol ile klorofenol, kafein ile 8- klorokafein ve ayrıca azotlu 

organik bileşikler ile klorlu deriveler meydana gelir. Sonuç olarak THM 

suda değişik oranda şartlara bağlı olarak bulunur. Düşük oranda kışın 

mevcuttur. THM' !er arasında en yüksek oranda bulunanı kloroformdur. 

Fenoller ve aromatik aminler klorla reaksiyona girerek klorlu bileşikler 

oluştururlar. Bazı alifatik karbonil bileşikleri kloroform prokürsörleridir 

(Arguello ve ark., 1979) 

Deniz algleri (mikro/makro) halojenli organik bileşikleri (Organo 

cornpounds) üretirler. Bunların arasında THM ürünleri de vardır. Bunun 

dışında sayısız halojenli organik bileşikler sıentezlerler. Bunlar içinde alifatik 

ve aromatik hidrokarbon deriveleri vardıır. Örnek olarak trikloretilen' i 

sentezi erler. 

Ayrıca suda oluşan metan ile de bu klorlama sonucu halometan bileşikleri 

oluşur. Klorofonn sentezi yapan algler Anacystis nidulans, Scenedesmus 

quardricaula, S. basiliensis, Navicula minima. C/adophora dır.Diğer oluşum 

sebebi humus mateyali fulvik ve humik aisttir. Buna ait reaksiyon 

CI HıO 

RCOCC'3 RCOOH+CHCb 

Los Angeles, Silver gölünde Hypnomonas sp. , Monoraphidium spp, klor 

uygulama sonucu 2.5 - 4 µg/L THM tespit ı;:dildi. 

Kloroforma kanser yapıcıdır. Bu sebepten diğer THM ler gibi suda 

bulunması istenmez. 
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Değişik ülkelerde yapılan çalışmalarda şebeke sularında THM bileşikleri 
saptanmıştır. Bunlara ait özetler aşağıdadır. (µg/L) 

Texas şebeke suyunda 1977'de 157, 

Kansas şebeke suyunda 430 µg/L kloroform, 1 1 O µg/L bromofonn, 63 µg/L 
dibromoklorometan (Miller ve ark., 1990)., 

San Sebastian İspanya 1994'te 3.56 - 7.38, 

Muscat (Oman) max. 43.6, 

Sardinya (İtalya) 1990'da total THM max. 73.3 

İskenderiye (Mısır) 1996'da max. 67.3, 

Suudi Arabistan 1991 'de 40 ppb, 

Şehir şebeke suyunda halometan sınır değerleri: 

WHO 0.1 mg/l (Organik halojenli bileşikler) 
ABD 30 µg/L (kloroform iı;:in) 
İtalya 30 µg/L 
Almanya 25 µg/L 

İşveç 1 µg/L 
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3. Denizde Pestisit Kirliliği 

Pestisit, pest ( zararlı böcek, hayvanları) öldüıren madde anlamına gelir. İsim 

olarak öldürdüğü canlıya göre herbisid (bitki, ot), insekt (böcek) insektisid, 

fungus (mantar) fungusid , acar (kurt) acarisid, ov (yumurta) ovisid, nematod 

(yuvarlak kurt) menatosid, larva (kurt, böct~k larvaları) larvasid, mollusk 

(yumuşakça) mollusid, roden (kemirici hayvaın) rodensid, alg (yosun) algisid 

gibi adlar alır. 

1. Pestisitlerin Kimyası 

Kimyasal olarak anorganik ve organik olarak ikiye ayrılır . 

1. Anorganik grupta; Civa (Fenil merkuri asetat), klor, baryum, kükürt, bakır 
(bakır sülfat), klorat, borat, fumigan olarak alüminyum fosfıt bu gruba girer. 

2. Organik grup 

2.1. Sentetik 

2.2. Doğal pyrethrin, 

Organik sentetik grup (değişik yapıya sahiptir). Bunlar klor, fosfor, 

syanür, kükürt, arsenik içerebilir. Organik kurşun içerenlere örnek kurşun 

tributil asetat: Organik kalay içeren Cyhexatin. 

Klorlu Pestisitler (Şekil la, l b ). Endosulfan, Taxophen, DDT, 

Benzenhekzaklorür; BHC a , p, o (lindane), Aldrin, Dieldrin, Heptachlor, 

Hexachlorophen, Mirex, Methylclor, Chloroneb, Alodan, Endrin, Kelthan, 

Methoxyclor, PCB (klorbifenil), Pentachlorphenol, Permethrin. 

Klor fenoksi asetik asit deriveleri: 2.4 D, 4 CPA, 2,4,5 T 

Klor klor - Kükürt içeren : Endosülfon 

Klor fosforlu bileşikler : Phospholan, Quinaplhos 

Fosfor- Kükürt içerenler (Şekil 2) : Diazinon, Malathion, Parathion, 
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Bromophos, Fenthion, Fenitrothion, Dimethoat, Demeton, Disulfoton, 

Ethion, Ronnel, Abate, Fenthion, Fonofos, Maneb (Mn içerir), Zineb (Zn 

içerir). 

Klorlu fosfor - Klor içerenler: Shell SD, Trichlorfon, Azinphon, Dichlorvos, 

Fenchlorphos. 

Klorlu fosfor - Kükürt - CN içerenler : Sumitomo 

Klorlu fosfor- Siyanür(CN) içeren : Cyanophos 

Karbomat grubu (Şekil 3): Baygon, Carbaryl, Mobam, Aldicarb, Zectran 

2. Pestisitlerin bulaşması, canlılara etkisi: 

1 - Lokal etki 

a) Organizmaya zararı 

b) Diğer organizmalardan, toprağa, suya bulaşmasıdır. 

2 - Kalış süresi 

Kalma süresi kimyasal yapısına, iklime, toprağa bağlıdır. Kuru iklim, 

tuzluluk, alt su fazlalığı, dayanıklılığı (stabilitesi) için faktörlerdir. Sık 

uygulama stabil Pestisitler için ve onun metabolitleri için mahzurlardandır. 

3 - Çok sebatlı Pestisitler nehirle oradan balığa ve balık üretim tesislerine ve 

denize gider. 

4 - Pestisit deniz, kara ve atmosfere yayılarak çok geniş alanı etkileyebilirler. 

Havaya karışımı uygulamadaki aerosol süspansiyon şeklinden gelir. Hava 

akımı, siklonlar buna etki eder. Sonuçta kuşlar, hayvanlar ve insanlar için 

tehlike oluşur. Ayrıca mikrofloraya etki eder. 

Pestisitlerin doğada akım zinciri: 

Hava - bitki- toprak - hayvan - insan 
Toprak - su - hayvan - fitoplankton - balık - insan 

Kuzey denizi ve batı Atlanikte 19 Cetacean' da klorlubifeniller, a ve o HCH, 

dieldrin, HCB, pp DDT, pp DDD, pp DDE'in beyin, kalp, böbrek, karaciğer 
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ve adalede incelendi, m, p mevkiinde klor taşıyan, Pestisitlerin çabuk 

metabolize olur. 

Değişik denizde ve nehirde Pestisitler: 

pp DDD'in Kuzey denizi sahilinde fakat pp DDE'nin kuzey denizinde açıkta 

ve Atlantik balıklarında bulunduğu bildirildi. 

Karadeniz'de DDT 10.5 ng/L; DDD > 2.5 ng/JL 

Kuzey denizinin açıklarında PCBs < 1 ng/L, s:ahilde > 1 ng/ L; HCB 8 ng/L; 

dieldrin 5.99 µg/kg, 

Lindan Nil'de 0.l -18 g/L; 

Nil deltasında Lindan 1.2 - 11.4 ng/L, DDT 3.4 - 25.8; PCBs 2.5 - 19.4 

ng/L, a HCH 0.54 - 2.86 ng/L, a HCH ng/L' bulundu. 

Karadeniz' de DDT: Tuna deltasında 32 - 486 ng/L, Kerch boğazında 8 - 20 

ng/L, HCH (a, ~. 8) Türkiye sahili sedimentiıııde 0.8 -1. lng/g, PCB 0.4 -4.4 

ng/g, DDT 0.02 - 7.2 ng/g, Rusya sahilinde Sochi DDT, 3.3 - 12 ng/g, PCB 

0.3 - 4.7 ng/g, HCH 0.3 - 0.8 ng/g, Ukrayna, Odesa PCB 5.2 - 6.8 ng/g, 

DDT 35 - 65 ng/G, HCH 0.02 - 0.2 ng/g dır (Fillman ve ark., 2002). 

Karadeniz Tuna deltasında 1981 - 1982 yıllaırında Lindan miktarı 20 - 550 

ng/I, EPA /European Environment Agency (1995)), 

Karadeniz' de 1 -23 ng/L İstanbul Boğazıı açığında 31 klorlu Pestisit 

(parçaianma ürünleri dahil) miktarları saptanımıştır. Karadeniz'de Phocoena 

phocoena dokusunda HCB miktarı 60 - 61 O ng/g bulunmuştur (Tanabe ve 

ark., 1997). Pestisitlerin Çözünürlüğü 

DDT 1 ppb 
Metoxychlor 0.1 - 0.25 ppm 
Endrine 0.23 ppm 
Lindan 7 - l O ppm 
Chlordan çok az 
Heptachlor çok az 
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3.Pestisitlerin toksisitesi 

Pestisitlerin insan sağlığına etkisi büyüktür. Pestisitler canlılara, insana 

değişik yoldan girer. Zirai mücadele uygulaması esnasında solunum yolu ile 

saça, deriye, elbiseye bulaşması ile deri yolu ile ve gıdaya bulaşması sonucu 

hazım sistemi yolu ile vücuda girer. Pestisitlerin çevreyi kirletmesi 

önlenemez. Parçalanma (degredasyon) hızının yavaşlığı, uçucu olması (hava 

yolu ile) gıdaya bulaşma imkanını artırır. 

Pestisitlerden DDT dünya için büyük sorun oldu. DDT'nin 1874 sentezi 

yapıldı, ancak 1939'da insektisid etkisi keşfedildi ve 1942'de uzak doğuda 

harp esnasında kullanıldı. 1972 de ise kullan ıl ması yasaklandı ise de kaçak 

olarak kullanılmaya devam etmektedir. EPA 1970 - 1980 arası parçalanma 

ürünü DDE' ye toprakta ve balıkta rastladı. 1980' de ABD' de Güneybatı 

çölünde kalıntısı bulundu. 1984 - 1985' de Texas, New Mexico' da 13 

bölgede 236 örnekteki analizlerde DDT ve parçalanma ürünü DDE bulundu. 

Şekil 6' da Deidrine, 2-4 - D, Malathion, y BHC, Parathion, Aldrine, 

Propanil' in parçalanması şeması gösteri lmiştir. 

Undan, hekzaklorosiklohekzanın (HCH) 8 izomeridir. HCH' ın 9 izomeri 

vardır. Bunlar arasında a, ~. 8, e önemlidir. Undan içinde sentez esnasında 

bu izomerler oluşur ve son ürün bu izomerlerin değişik oranda karışımıdır. 

Bunlardan Undan çok tehlikeli maddedir. İspanya' da (ppb) HCH 

izomerleri, toprakta (0.90 - l 88), suda (0.002 - 0.544) bitki ve Lumbricus' 

ta (1.38 - 12517) oranında bulundu. Organizmalarda yığılması ile düşük 

konsantrayondan biyolojik aktif seviyeye kadar ulaşmasına sebep olur. 

Pestisitlere ait genel toksisite tablosu: Sistemik etki solunum, deri ve diğer 

yol ile temas sonucu görülür. Adale zayıflığı, mide ve karaciğerde tahrip, 

dermatit, klorak.ne, baş ağrısı, yorgunluk, bulantı , kusma, karın bölgesinde 

ağrı, titreme, ağırlık kaybı, anoreksi, konvulsiyon, ataksi, epileptik şekiller, 
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psikolojik bozukluklar, konfuzyon, periferall noritis, teratojen etki, paralizi, 

koma, ölüm meydana gelir. 

Bazı Pestisitlerin bir diğer uygulaması meyve ağaçlarından fazla verim 

alınması içindir. Buradan toprağa, ota ,yeme:: bulaşması oradan hayvana, süt 

ve süt ürünlerine, yumurtaya bulaşması dleğişik sorunları ortaya çıkarır. 

Ayrıca bu maddelerin saflığının düşük olması( bazen %60 kadar düşmesi) bu 

gayrı safiyet maddelerinin ortaya çıkardığı sorunlar, konunun daha da 

tehlikeli olmasına sebep olur. 

Fenoksi asetik asit deriveleri (2.4.D, 2.4.5 ıtriklor fenoksi asetikasit, 4CPA) 

1980 den sonra yasaklandı, fakat kaçak kulllanılma sorunları vardır. Bunlar 

2.4.D (Diklor fenoksi asetik asit)' in Antalya Serik' te domates seraların da 

uygulanmasında 2.4.D' nin toprağa, yaprağ,a, domates sapına ve meyvesine 

bulaştığı ( 131 mcg/kg) tesbit edildi.(Güvener ve ark. 1991) Bitki 2.4.D' yi 

buhar halde iken absorbe eder. Bitkide xylem boruları ile dolaşır ve floeme 

geçer ve oradan geri döner, sonuçta 24 saaıt sonra kökte tesbit edilir. Floem 

borularında tahriş yapar. Bitkide metaboliti, dekarboksilasyon ile 2.4 di 

kloro di feni l ve 2.4 di kloro anisol' e çevrilir ve fıtotoksisitesi azalır, 48 saat 

sonra % 40' ı bu asidin glikoziti şekline dönüşür veya protein il~ komplex 

yapar. Bitkide parçalanması süratlidir. Ayrıca mikroorganizmalarda bunu 

parçalar. 

Pestisit kullanımı sonrası meyveye geçerler. Bitkinin şeker sentezini 

zayıflatırlar ve lezzetinin bozuk, düşük olm:asına sebep olurlar. 

Pestisitlerden DDT(ve metabolitleri) HCHl, DMDT, aldrin, dialdrin, 2.4.T 

nin meyve' ye geçtiği saptandı. 

Parathion' ın saf olmaması, oksijen içeren analoğu paraoxon ve 

phophorothiolate içermesi toksisitesini ~ırttırır. Aynı husus taxophenes, 
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klorlu terpenler ve HCH saf olmaması ile de görüldü. Bunlar çevrede ve 

biyolojik sistemde farklı sonuçlar doğurur. Toksik etkide farklılıklar 

görüldü. Genelde toksisite deneyleri % 100 saflıktaki maddeler üzerinde 

yürütülür. Pestisitin içerdiği gayrı safiyetin doğuracağı sonuçlarını önceden 

kestirmek mümkün değildir. Ayrıca gayrı safiyetin ise tayini çok güç, bazen 

imkansızdır. Örneğin, bazı herbisidlerden N- nitrosoalkilamin teşekkülü 

kanser riskini arttırır. 

Diğer bir konuda, Pestisitlerin formülasyonu ve muhafazasıdır. Bu arada 

sentezlerindeki işlemlerde önemlidi ır. Fenoksi asetik asit sentezinde klorlu 

dioxinler teşekkül edebilir. Bunlardan, tetra, hekzaokta klor bibenzodioxin, 

2.3.7.8 tetra klor dibenzo p, dioxin (TCDD) teşekkül eder ve bu çok 

toksiktir. 

Pestisit uygulamalarına ait birçok ölUm olayı bildirildi; 1969' da Türkiye' de 

güneydoğu' da hekzaklorobenzen (HCB) ile buğdayın bulaşması sonucu 

ölüm görüldü. Popfıria' ya sebep oılur. Buna maruz kalan 3000 den fazla 

kişinin % 7 - 1 1' i öldü. Dünyada görülen Pestisit ölümleri aşağıda 

belirtilmiştir. Endrin' den; Katar' da 691 kişiden 24' ~. Hindistan' da 360 . 
kişiden 102' si, Malaya' da 38 kiş:iden 9' u, Mısır' da 200 kişiden 8' i, 

Kolombiya' da 600 kişiden 88' i, Meksika' da 300 kişiden 17' si, İran' da 

17' den fazla kişiden 15' i; Organik civa bileşiklerinden; Pakistan' da 34 

kişiden 4' ü, Irak' ta 321 kişiden 35' i, Guatalama' da 45 kişiden 20 ' si; 

Warfarin' den;Kore' de 14 kişiden 2' si Pentaklorofenol' den; ABD' de 20 

kişiden 2' si (Hemşire gömleğinden) öldü. 

Kaza sonucu ise 1956 - 1961 arası Florida' da 122 ölüm görüldü. Bu; deri, 

inhalasyon ve oral yol ile alınması sonucu oldu. Mesleki zehirlenme ise 133 

vakadan 37' sinde ölüm görüldü. 
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3.1. Pestisitlerin deniz canl ılarında toksik dozu 

Balık 

Chlordane Logadaon LC5o/ 96 h (µg/L) 
Salmo salar 700 

Dinocap Salmo salar 20 
Dinosep Salmo salar 
Endrin Cyprinodun 37 
Binacapryl Salma salar 60 
Endosillfan Logadon 0.30 

Mugil cephrılus 0.38 
Malation Cyprinodon 51 
Methoxychlor Cyprinodon 49 
Pennetrin Salmo salar 9 
Toxaphene Cyprinodon 1. 1 

Logadon 0.5 

Tatlı su balıklarında malathion norotoksik etki gösterir ve asetil kolini 

esteraz' ı inhibe ederek norotransmisyonu bloke eder. Hemotolojik bozukluk 

yapar. 

Balıkta Pestisit toksisitesi sonucu karaciğerde yağlanma, büyümeye etki, 

reproduksiyona etki, osmotik regulasyonunu bozma, nekrosis, stres, ölüm 

görülür. 

Lindan beyin ve karaciğerde laktik asit mik1tarını azaltır. Beyin çok hassas 

organ olduğundan laktik asit beyinde çok artar ve bu balıkta strese sebep 

olur. Karsinogendir. 

Endosülfan bahk için çok toksiktir. L C50 /ppb. 120 saatte elimine olur. BBH 

yüksek dozda etkilidir. Fosfolipid seviyesini artırır. Karaciğer kolestorolü 

artar. Karaciğerde lipid sentezini durdurur. Karaciğer digliserid seviyesi 

düşer. Steroid sentezini zayıflatır. 

Metoksiklor, krustasede osmotik ve iorıik ayarlanmasına etki eder. 

Yengeç'te total ölüm I 48 gündür. Osmoregülasyona etki ile osmoregülasyon 

bozulur. 
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DDT, PCB, Na, K, Mg, ATP ase' i ınhibe eder. Bunun sonucu osmoregulatör 

fonksiyon zarar görür. Anguila rostrata DDT ile 1 O saatte ölür. 

Fitoplanktonlarda DDT tespit edildii. Preneoplastik ve Mutagenikdir. 

Organo fosfor Pestisitler istiridye de repreduksiyonu etkiler. 0.5 ppm kons 2 

günde ölüm görüldü. 

Dieldrin fıtoplanktonda fotosentez sistemini yıkar. Alglerde fotosentezi 

yavaşlatır. Dieldrin metabolitleri tolksiktir. 

2.4 D (2. 4 diklor fenoksi asetik asiit) adete zayıflığı, ekstremitelerde sertlik, 

ataksi, paralizi koma periferal nöıritis. Ölüm. dozu 6.5 g. Mide karaciğer 

tahrişi 3.4 g, böbrekte hasar, derımatit, klorakne, malformasyon (bitkide) 

görülür. 

Baltık Denizi Cod Fish %35 yağ içerir. İnsan tarfından kullanılır. PCB, 

DDT, HCH, HCB bulundu. PCB 1200 - 260 nglg, DDTs 830 - 1400 nglg, 

up DDT 1.6 - 1.9 nglg, ppDDT 0.4 -1 nglg, pp PDE 560 - 990 nglg, pp 

DDD 270 - 410 nglg, HCB 70 70 nglg, HCHs 51 - 61 nglg, cı HCHs 19- 24 

nglg, p HCHs 22- 30 nglg ,8 HCHs 1.8 - 4.l. nglg, y HCHs 3.3. - 3.5 nglg, 

CHCs 12 - 30 nglg, cı chlordane 2.6 - 7.1 nglg, ro chlordane 1.0 -1.8 nglg, 

trans chlordane 3.8 - 11 nglg, oxychlordane 1.3 - 2.2 nglg, Heptachlor l < 

nglg, Heptachlor epoxide 3.9 - 4.4 nglg, Aldrine 6.7 - 8.3 ng/g, Dieldrin 60 -

70 nglg, Fat 41 - 43 ng/g dır. 

Organoklorin Polonya, Norveç, Atalantik(?), Halpax (Novo - Scotia) DDT, 

PCB 1 O - 6500 ng/g miktar var. 1 -30 -15000 ng /g . 

PCB denizde tam biodegredasyo:na uğramaz. Sinir sistemine etki eder. 

Fosfolipidlere Ca bağlanmasını inhibe eder. 

Pestisitler beyinde yığışır. Sentral sinir sistemlerine etki ederler, 

fototoksiktirler. Karsinogendirler. 
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Deniz canlılarında ve balıkta tesbit edilen Pestisit miktarı 

Tokyo, seabass 3.4 ppm; grey mullet, 1.1 ppm; Nil' de Mugil cephalus' ta 

DDT 6.9 - 30.5 ng/g; Aroclor 33.2 - 120.5 ng/g, HCH 2.9 - 7.4 ng/g, PCBs 

12.1 - 87.7 ng/g, Toxaphene 3.8- 10.6 ng/g;, HCB 0.5 -4.2 ng/g; 

Baltık denizinde Cod ciğerinde DDT 34 mg/kg, etinde 20 mg/kg vardır. 

Adriyatik'te değişik balıkta HCB O.Ol - l.27, HCH 0.01-0.42, lindan0.28 -

226, pp DDE O.Ol - 4.95, pp DDD O.Ol -0.84, pp DDT 0.17 -15.14, PCBs 

O.Ol - 2.97 µg/kg bulundu. Yunanistan sahilinde Mullus barbatus'ta PCBs 

52.6 ppb, DDT 8.9 - 11. 1 ppb, bir diğer •talışmada PCBs 84.3 ng/g, BHC 

65.l ng/g, Massaachusetts dil balığında DDT 278 ng/g, chlordane 200.1 

µg/g, PCB 2635ng/g, dieldrin 23.7 ng/g 

Doğu Akdeniz'de flat fısh PCB5 4.45 - 12.04 ng/g, DDT ler 12.4 - 32.2 

ng/g. 

Avusturalya Sidney körfezinde (mg/kg) Mugil cephalus 'ta HCB 0.012, 

Heptachlor epoxide 0.035, dieldrin O.O 119, chlordane 0.084, PCB5 1.88. 

Karadeniz' de deniz canlılalarında (balık, midye, crustacean) HCH 0.089/ 

µg/g, DDT 0.1 -1.0 µg/g, DDE 0.02 -1.4 µg/g, DDP O.Ol - 0.997 µg/g, 

DDTs 0.677 µg/g dır. 

Akdeniz, Cezayir ve Atlantik' ta Sahara'da Monachus monachus' ta PCBs 

0.03 - 0.87 µg/g, DDTs 77.16 µg/g dır. 

Müsaade edilen sınır değerler 

Suda 
Organoklorin bileşikleri 
Organo fosforlu bileşikleri 

Sedimentte 
Organoklorin 
PCBs 

İçme suyunda 

0.2 - 0.6 ng/L 
10-20 ng/L 

0.50 µg/kg 
0.50 µg/kg 

0.1 - 100 µg/L 
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4. Pestisitlerin degredasyonu ve biodegradasyonu 

Pestisitlerin biodegradasyonu canlıda, toprakta ve suda farklıdır. 

Organizmada parçalanması (metabolizma) sonucu metabolitleri ya az toksik 

yada daha az zehirli maddeye dönüşür. Esasen saf olmayan Pestisitlerin 

içerdiği bu saf olmamaya bağlı yan maddelerin parçalanmış ürünleri sorunu 

çok çapraşık hale getirir. En çok sebatlı olanlar cyclic, heterocyclic 

hidrocarbon halojenli derivelerdir. Buna karşı fosforik asit deriveleri az 

sebatlıdır. 

Bitkiler Pestisiti topraktan absorbe ederler. Havuç HCH' yi topraktan alır ve 

kökünde biriktirir. Pestisitler genelde bitki yüzeyinde toplanır. 

Pestisitlerde dealkilasyon toprakta olur. Organoklorinler enzimatik 

deklorinasyona ve hidroksilasyona uğrarlar. Organoklorinler mikrobial 

parçalanmaya mukavimdir. Buna karşı fungisid, herbisidler, organofosfor 

insektisidler toprakta mikroorganizmalarca parçalanır. 

HCH ô isomeri ( Lindan ) toprakta C/osıridiurn sp. tarafından deklorinasyon 

ile redüklenir ve hidrolize edilir ( Gruzdyev ve ark., 1980 ). 

Degredasyonda cereyan eden )!aylar hidroliz, oksidasyon, reduksiyon, 

dehidroklorinasyon, izomerizasyon konjugasyondur. Bu olaylar birçok 

enzimler ve hidrojen donörleri ile olur. 

Mannuron birçok ara kademesinden sonra 1 klor 4 amino benzen ve sonunda 

1 klor 4 nitrobenzene dönüşür. 

Klorofenoksiasetikasit (2.4 D), ışık etkisi (fotoliz) ile önce 1 klor sonra 2 

klor kaybeder ve klor yerine 1 fenol ve on ' ı ve sonra 2 fenol ve on ' u 

meydana gelir. Başka yol ile parçalanmada ise polimer oluşur. 

Pentaklor fotoliz ile klor kaybeder, 2 mol ' u oks ijen köprüsü ile birleşir ve 

bifenil ve ordan kinon bileşiği doğar. 

Naftalen asetik asit, COOH kaybı ile metil naftalen-+ ftalik asit, diğer yol ile 
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naftaldehid, naftolenik asit'e dönüşür. 

HCH (n hexaklorosiklo heksan) Pseudomonas paucimolilis aerobik sartta a 

1.3.4.5.6 penta klorosiklo heksa 1- en, 1.2.4 .- trikloro benzen, 2.5 dikloro 

fenol' e dönüşür. 

Pestisitler bilhassa klorlu bileşikler UV' den <;:ok etkilen ir. PCBs Jer %42'si, 

Anaclor %63 'ü 40 dak. parçalanır. 

4.1.Deniz suyunda parçalanma 
Denizde Pestisit'in parçalanması, su bitkilerine, omurgasızlara, temperatur 

ve çamura bağlıdır. 

Deniz suyundan Carbaryl (N- metil carbamat l nafti l ester) suda 1 naftole 

çevrilir. 

DDT zaman içinde triklor etan grubundan parçalanır ve DDE, DDD, OMU, 

DDMS, DONU gibi değişik deriveler maydlana gelir; zaman içinde DDT 

miktarı azalır fakat bundan doğan ürünler (Örneğin DDE miktarı, 100 

günde) artar. DDT' nin l 972 yılında yasaklanmasına rağmen 1970 - 1980 

arası parçalanma ürünü DDE' ye deniz suyunda rastlandı.(Şekil 4) 

Keza, 1980' de USA güneybatı çölünde DDE bulundu, bu DDT' nin yasağa rağmen 

kullanıldığını gösterdi. l 984 - 1985' de Texas, New Mexico' da 13 bölgede 236 

örnekteki analizlerde DDT, DDE miktarı ölçüldü. DDT seviyesi DDE' nın 4 katı 

bulundu. DDE seviyesi ise kullanımdan 100 gün sonra artmaktadır. DDT' nin yağda 

çözünmesi bunun depolanmasına sebep olmaktadır. 1944' de İngiltere' de inek sütünde 

ve anne sütünde bulundu. 

DDT aerobik ve anaerobik şartla değişik mikroorganizm etkisi ile parçalanır. 

Bunlar aşağıda gösterilmiştir. DDT alkali vasatta DDD, ODA ve sonra 

DDE'ye dönüşür. 

DDT aerobik and anaerobik şartta değişik orıganizmalarca DDD, O OMU, D 

DMS, D DNU'ya çevrilir. Bu maddelerin kimyasal yapısı aşağıdadır. 

DDT : 1.1.1 -trichloro-2,2-bis (p- chlorophenyl) ethane 
DDD : 1. l- dichloro- 2,2 - bis (p-chlorophenyl) e:thane 
DDE : 1. l- dichloro- 2,2 - bis (p-chlorophenyl) ethylene 
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DOMU : 1- chloro- 2,2 - bis (p-chlorophenyl) ethylene 
D DMS : 1- chloro- 2,2 - bis (p-chlorophenyl) ethane 
D DNU : 1, 1 - bis (p-chlorophenyl) ethylene 
D DOH : 1.1 - bis (p-chlorophenyl) ethan 2. ol 
DDA : bis (p-chlorophenyl) acetic acid 
DPM : pp- dichlorodiphenyl methane 
DBH : pp- dichlorobenzenhydrol 
DBP : pp- dichlorophenzophenone 

Bu parçalanma DDT' nin redüksiyonu sonucu oluşur. 

DDT denize atmosferden gelir. Fakat denizden havaya geçişi olmaz. 

DDT' nin sedimentte parçalanması ile DDE, DDD saptandı. DDT sedimente 

kolay absorbe olur (%94.98). Bunun %8.37' si suya ve% 0.13 ' ü ise deniz 

suyuna desorbe olur. 

Captan' in tı \2 'si 2.9 dak. Dır. THPI (tetrahidroftalimid)' e parçalanır. 

Metribuzin ( 4- amino-6-(1.1- dimetil etil)-3- (metiltio) 1.2.3 - triazin- 5 ( 4H) 

- on) patateste kullanılan Pestisit olup şehir suyuna ABD' de bulaştığı bunun 

metabolitleri deaminometribuzin diketo - metribuzin, deamino diketo 

metribuzin olduğu saptandı. 

HCB( hekza kloro benzen) atmosfere süratle yayılır metaboliti penta kloro 

benzendir. t112 3.9 dak. dır. 

Kuzey denizi ve batı Atlantikte 19 cetaceanda, klorlubifeniller, a ve 8 HCH, 

dieldrin, HCB, pp DDT, pp DDD, pp DDE' in beyin, kalp, böbrek, karaciğer 

ve adelede incelendi. m,p mevkiinde klorlu Pestisitlerin çabuk metabolize 

olduğu ve temel olarak pp DDD' nin kuzey denizi sahilinde fakat pp DDE' 

nin kuzey denizinde açıkta ve Atlantik balıklarında bulunduğu bildirildi. 

Deniz organizmaları DDT'yi DDD olarak itrah eder. DDT lipoprotein 

enziminin fosfolipit aktifleştirici komponentine etki eder. 

Pestisitlerin dağılımı: 

Dieldrin kolay uçucucdur, yağmur suyunda, havada bulunur. 

Midyede tesbit edilen Pestisit miktarı : Karadeniz midyesi, Yunanistan 
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Saronikos körfezi PCB 42.3 - 38.3 ng./g, DDT 7.3 - 142 ng./g, HCH 2.4 -

21.2 ng/g, dieldrin 0.5 - 8.9 ngfg 

Adriatik Kastela körfezinde midyede klorluPe:stisitler 3.5 - 7.3 ngfg, PCBs 

9.6 - 73.6 ng./g. 

PCB hidroksilli ürüne dönüşür. PCB, DDT' den atmosfer veya deniz 

yüzeyinde oluşabilirler. PCB sedimentte yükse:k miktar bulundu. 

DDT ve PCB denize su ve havadan gelir. Yağmur suyunda DDT (0.08 

µg/kg) saptanmıştır. Nehir suyunda DDT miktarı düşük (0.001 - 0.005 

µg/kg) bulunmuştur. Partiküllere tutunarak, humik aside (polimerik hidroksi 

karboksilik asit değişik miktar deıflirle teşekkül ettiği kompleks, e, 1 o µm) 

bağlı olarak taşınır. 

4 .. 2. Balıkta Pestisit dönüşümü 

Salma gairdneri 
Salma salar 
Balık bağırsak florasında 

Sazan 

DDT-DDE 
DDT - DDD (DDE ye dönüştürmez). 
DDT - DDE / DDD 
DDT - DDD---+ DDE---+ DOMU 

DDT'nin DDE'ye dönüşümü değişik fitoplarıktonda incelendi ve 24 günde 

0.03 - % 11 arasında olduğu saptandı. Atlantik salmonu (Salma salar) 

DDT'yi 9 saatte DDE ve DDD ye çevirir. Burada intestinal flora rol oynar. 

İstiridye DDT, DDD, DDE ve DDMU'ya dönüştürür.DDT'nin mikrobiyal 

dönüşümünde Aerabacter aeragenes, E. cali, Prateus vulgaris, toprak 

Actinomycetes, Fusarium oxysporum, Hydragenamonas sp. rol oynar. 

Buarada deniz mikroorganizmaları ve toprak mikroorganizmaları rol oynar. 

Malathion fosfataz, karboksilaz etkisi ile diimetil s- 1 .2, di karbetoksi etil, 

fosfoditionat'a çevrilir. Bu daha çok toksik olan tiolo izomerine temperatur 

yükselirse dönüşü~. Asit/alkali pH' da ise hidroliz olur ve düşük toksitede 

çevrilir. 

Mytilus edulis octachlorostyrene' i helkzaklorobenzen I pentakloro 

nitrobenzen'e merkapturik yol ile parçalar. 
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4.3. Pestisitlerin toprakta parçalanması 

Pestisitlerin toprakta kalış süreleri aşağıda gösterilmiştir. 

Pestisitler toprakta sorpsiyon, su buharı ilı:: uçma, ısı, UY etkisi ile parçalanmaya uğrar, 

yıkama ile alt suya sonra bitkiye geçerek metabolize olur ve mikro flora ile de 

parçalanmaya uğrar. Pestisitlerden üre deri veleri toprağa güç nüfuz ederler. 

Carbofuran ve trimetacarb toprakta 7-14 gi.inde %62 parçalanır. 

DDT, anaerobik ve aerobik şartta (Phanerochaeta chtysosporium, Alcaligenes 

eutrophus) toprakta anaerobik şartta meıtan , aerobik şartta co2· e parçalanır. Ayrıca 

parçalanma ürünü DDE, DDD meydana ge:idiği saptandı. 

pp DDT'nin yarılanma süresi 20 sene, o,pı DDT'nin ise 15-20 yıl olduğu Dieldrin'in ise 

daha dayanıklı, Lindan'ın ise 3-4 yıl olduğu bildirilmiştir. 

DDT'nin toprağa absorpsiyonu insektisid değerini düşürür. DDT çamura yapışır. Yalnız 

sulu vasatta parçalanır. 

DDT kolay buharlaşır. Bu sebepten atmosferde fazladır. 2.4 D Alcaligenez eutrophus 

etkisi ile 2.4 di kloro fenol 'e dönüşür. 

Organoklorinler 18 ay, triazin-Picloram 18 ay, benzoik asit amidler 12 ay, 

fenoksi alkil karboksilik asit, nitril, toluidin deriveleri 6 ay, karbamik asit 3 

ay, organo fosfor bileşikleri 3 aydan az sürede parçalanır. 

Triazin deriveleri suda az çözünürler azot bakterilerinden Clostridium'u 

stimule eder. Fakat Nitrosomonas 'a etkisizdirler. Carbamat, tiocarbamat 

toprak bakterilerini artırır. Pestisit topraktan bitkiye floem yolu ile 

dolaşabilir. Xylem ile de entersellu ler alana, transpirasyon akımına geçer. 

Ayrıca bitkiye stoma ve epidermistcen de girer. Asidik çamurda parçalanır, 

nötral çamurda parçalanmaz. Karbamatlar Actinomycetlerden etkilenir, 

parçalanması süratlenir. 

Dieldrin toprakta Pseudomonas etkiisi ile aldrine ve böcekte oksidaz ile de 

aldrin-dieldrine dönüşür. 

Endosülfan balıkta endosülfan alkol, endosülfan sülfat, endosülfan ester'e 

dönüşür. 
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HCH toprak bakterileri ve Pseudomonas etkisi ile parçalanır. Anaerobik 

şartta süratle tahrip olur. Bakteriyel suş a, o izomerlerini, anaerobik şartta ise 

~ve ô izomerleri süratle tahrip olur. Pseudomonas (topraktan izole edilen) 

yalnız ô izomerlerini parçalar. 

Malathion, Pseudomonas sp. ile Malathion mono-di karboksilik asit'e 

çevrilir. 

Metil parathion (O.O- dimetil 0.p- nitro fenil fosforotionat) toprakta nitro 

grubu redüklenerek parçalanır. 35° C de süratle tahrip olur (12 gün). 

2.4.D. toprak bakterilerince parçalanır. 2..40, 2.4 dikloro fenol,3.5-

diklorokateşol, dikloromukonik asit, trans-2·· klorodien lakton, 2- kloro 

maleilasetik asit ve diğer metabolitlerine parçalar (Alcaligenes eutrophus 2.4 

D'yi). 

Methoxychlor deklorinasyona uğrar ve bunu oksidayon takip eder (Şekil 5). 

Pestisitlerde önemli sorun ortamda kalış sürderidir. Bunlardan bazılarının 

toprakta kalış süreleri aşağıda verilmiştir. 

Madde 
Heptachlor 
2.3.5 T 
2.3.6 TBA 
2.4 o 
TCA 
Manuron 
MPCA 
Linuron 
IPA 
Simazine 
Undan 
Oiazinon 
DDT, DDE 
Dieldrin 
Karbonat 
Dicloram 
Prometrin 
Propazin 
Trifluralin 

Zaman 
90 hafta 
21 hafta 
47 hafta 
5 hafta 
12 hafta 
35 hafta 
12 hafta 
18 hafta 
5 hafta 
40 hafta 
11 sene (susuz şart), 30 - 90 gUn (sulu şart) 
2 -6 ay 
18 ay 
18 ay 
3 ay 
80 hafta 
10 hafta 
80 hafta 
23 hafta 
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Toprakta yarılanma süreleri (t Vı) 

Madde 

Aldrin 

DDT 

Dieldrin 

Heptachlor 

Carboryl 

Akton 

Aldicarb 

Azinphosmethyl 

Benomyl 

BHC 

Carbaryl 

Carbofuran 

Dioxathion 

EndosUlfan 

Endrin 

Ethion 

Malathion 

Naproarnid 

Diazinon 

Dimilin 

Heptachlor 

Methoprene 

Methoxychlor 

Bux 

Chlordane 

Chlorobenzilate 

Dicamba 

Dioxathion 

Endosulfan 

Meobal 

Methomyl 

90 

Zam.f:!!J. 

10 gün %28 -40 14 -15 sene kalır 

14 gün - 8 ay% 39' u 17 sene sonra kalır 

2.7 - 1.5 ay% 31 'i 15 sene sonra kalır 

1.7 gün % 16' sı 14 sene kalır 

4. 8 gün 

1 - 1.5 sene 

7-17 glln 

484 gün - 36 - 135 gün 

3 -12 ay 

% 10 14 sene kalır. 

8 - 64 glln kalır 

7 - 14 günde% 62' si parçalanır. 

5-1 sene kalır. 

30 -55 gün 

7 gUn 

% 411' i kalır 
420ı gün 

3 -i' gün 

54 ·- 63 glln 

8 dak - lgiln- 9.5 ay- 3.6 sene 

22.9 gün - 80.5 gün 

23.1 gün 

30 ··40 saat 

58 :saat - 1 gUn 

1 -2 hafta 

14 yıl sonra %40 kalır. 

12 ,gün 

3 hafta 

55 gün 

7 gün 

7 gUn 

30 -42 gün 



Pestisitler için değişik ortamda max. müsaade edilen sımr: 

Toprak Hava Su 

mg/m3 mg/m3 m.glL 

HCH 1 0.1 0.2 

Toxaphen 

Carbaryl 

Lindan 

0.5 

0.5 

0.5 

1 
0.05 

0.004 

0.1 

0.02 

Gıdada müsaade edilen sınır(mg/kg) (FAO/ WHO) : 

Lindan Yumurta 1 

Hububat 0.5 

DDT Bitki 3 
Süt 1.25 

Carbaryl Hububat 1 
Meyve 10 

Dimethoate Domates, biber 1 

Bitki, meyve 2 

Dieldrin, DDT balıkta sınır; maximum residm! limit (MRL); 0.1 - 1 mg/kg. 

Zehirli yağ sendromu (toxic oil syndrom, TOS) pentakloro fenol (PCB) 

bulaşmış 6 yağda epidemi görüldü. Bu odunda koruyucu biosiddir. Bu insan 

için zehirlidir. Bunlar ile bulaşma yağda tespit edildi. 

Pestisitlerin zehirliliği pH ve temperatür etkisi ile değişir. PCB pH 4 -8 

doğru artması ile toksisitesi azalır. BHC' nin toksisitesi 25 °C de az toksik, 

pH 6'da 25 °C'de ise çok toksiktir. Domates' te bulunan 2.4 D miktarı O. 131 

µg/kg, 4 CPA 0.678 µg/kg, uygulanan miktar 1 -40 ppm / 40 gün. 
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Bölüm II 

1-Denizde Petrol Kirliliği 

Kasım Cemal Güven 

1. Giriş 

2. Petrol kimyası 
3. Ham petrol 
4. Petrol kirliliği 
5. Deniz suyunda tespit edilen hidrokarbonlar 
6. Türkiye sahillerinde tespit edilen petrol kirliliği 
7. Petrol kirliliği tayini 
8. Deniz suyunda ve sedimentinde petrol kirliliğ.ine ait limit değerler 
9. Petrol kirliliğinin orijininin tayininde kullanılan yöntemler 
1 O. Petrolün toksik etkisi 
11 . Denizde petrolün degredasyonu, kaybı 

1-Giriş 

Petroleum latince petra (yağ) ve stone (taş) kelimesinden gelir. Yeraltında 

poroz ve poroz olmayan kayalar arasında bullunur. Petrol bulunan yere traps 

(hazne kayaçlar) denir. Petrol ilk defa 1859'da Edwin Drake tarafından 

Pennysylvania'da satıhtan 23 m derinlikte~ keşfedildi. Mezopotamya'da 

gemileri kalafatlamada bitum kullanıldı. Pi ini us (İ.S. 23-79, doğa bilimci 3 7 

ciltik Naturalis History yazarı) öksürük, kanama, romatizmada katranı 

kullanıldı ve bugüne kadar geldi, Türkiye'de 1960'lı yıllarda dahi kullanıldı. 

İncil'de Nuh'un gemisi bitum ile kaplandığı yazılmıştır. Bu arada XVIII yy 

da Rusya' da petrol damıtılmakta idi. Türkiye' de 1897'de European 

Petroleum Company tarafından ilk kuyu Horadere (Hoşdere, Şarköy -

Mürefte arası) de açıldı ve günde 2 varil petrol elde edildi. 1916 - 1917 de 

Rus işgalinde Hasan kale, Katranlı ve Kursat' ta petrol üretildi. İlk ekonomik 

üretim l947'de Raman' da yapıldı. Türkiye'nin petrol rezervi 1 milyar ton 
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hesaplanmıştır. 

Petrol Urünlerinden 1860 - 1885' de gaz yağı, 1885 - 1986' da petrol yağları, 

sanayide yağlamada, 1900 - 1914 oto yakıtı olarak benzin kullanıldı. 1940'da 

Kraking ile yapay petrol dönemi başladı. Başlangıçta 23 m' de bulunan petrol 

Uretimi için bugUn 3000 m derinliğe kadar inilmiştir. Petrol taşımacılığında 

kullanılan tankerlerin 1886 da 2500 t olan kapasitesi bugUn 500000 t'a yUkselmiştir. 

Bununla problemlerin boyutunu artmıştır. 

Petrol kimyasal olarak hidrokarbon karışımıdır. Yapısında bu hidrokarbonlar 

gaz, sıvı ve katı halde bulunur. Bunlardan C4 altı gaz, C2 - Cı 5 arası sıvı, C16 

- C60 arası katıdır. Yoğunluğu 0.67 - 1.085 arasında değişir. Tanımlamada 

kullanılan ölçü (Gravite: (A. P. l. Gravity) = 141.5 /spesifik dansite 60° F-

131.5 dir. 

Buna göre; Dansive gravite arası bağıntı. 

D A.P.l. Gravite 

<0.85 > 30 

0.85 - 0.9 - 20 - 30 

0.9 - 1 - 10 - 20 

Ham petrol içinde bulunan elementlerin % teri: 

c 82 - 87 

H 1 l.7 - 14.7 

s O.l-5.5 

N 0.1-1.5 

o 0.1 - -4.5 

Org. rnad. 0.1 - 1.2 

Petrolün orijininin tanımına ait değişik teoriler vardır. Petrol değişik 

canlıların kalıntıları, küçük miktar radioaktif elementlerin etkisi, 

bakteriyolojik bozulma ürünüdür. 

Petrolün yapısında bulunan bazı hidrokarbonlar deniz canlılarınca sentez 
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edilirler. Bu biogenik bileşikler çok değildir. Böylece petrolden ayrılır. 

Petrol hidrokarbonları biogenik olmayan r~!aksiyonlar sonucudur. Petrol 

içinde çok bulunan Cıs. Cıs. C27, C33 n-alkanlar deniz ve kara canlılarınca 

sentez edilir. Petrol oluşumu için başlıca organik materyal için uygun 

depolama, redüktore, çevre şartlarına, temperature gerek vardır. Petrol 

bileşikleri yüksek temperatür ve yüksek basınç altında derinde oluşur. Deniz 

organik bileşikleri fıtoplanktonlarca sentezlenen yağ asitlerince oluşturu lur. 

Bunun olgunlaşması ile petrol ve gazı meydana getirir. Seluloz ve lignin 

olgunlaşması ise gaz ve kömürü verir. 

Özetle petrol içinde tabii gazlar metan, etan, propan ve butandır . Sıvı kısım 

ham petrol olarak isimlendirilir. Bunun düşük molekül tartılısı gazolin ve 

kerosen, önemli hidrokarbonlar parafın ve naftalen ve distilasyon bakiyesi 

asfalttır. Bu asfaltenlerden oluşur. Inert bi leş iktir. Petrolün yanması ile azot 

ve kükürt bileşikleri istenmeyen nitrik ve sülfürik aside dönüşür ve bu asit 

yağmurlarına sebep olur. 

ı. Petrol kimyası 

Petrol yapısında başlıca C,H ve az miktar O, S, N bulunur.Bu maddelerin 

M.T 16 - 20.000' arasında değişir. Petrol hidrokarbonları ana grup olarak 

alifatik ve aromatik olmak üzere 2' ye ayrılır. Bu bileşiklerin temel maddesi 

isoprendir. Bu temel madde1 bitki ve hayvanlarda oluşan pek çok maddenin 

temel maddesi a larak bilinir. 

CH3 
1 

CHı = C -CH = CHı isopren (metil butadien.) 

Bundan oluşan ioprenoid bileşikler petrolün temel maddeleridir. Bu gruptan 

önemli bir madde squalen (C30) bir triterpıendir ve bu kolesterolünde ön 
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maddesidir. Kolesterol ise ayrıca cinsiyet hormonları, kortizon, safra 

asitlerinin temel maddesidir. İsoprenoidlere ham petrol ve sedimentte 

rastlanır. Bu gruptan fıtol , klorofilin yan zincirini teşkil eder. Fitol C20 

alkoldür. Bu tek çifte bağ taşır. Bunun oksidasyonu pristane (Pr), fitanik asit 

ve bunun dekarboksilasyonu ve sonra redüksiyonu ise titanı (C20) verir. 

Bunlardan birinc isi, deniz canlılarında ve ikincisi ham petrolde yüksek 

oranda bulunur. Böylece titan doğal petrolü canlılardaki hidrokarbon 

bileşiklerini ayırmada karaktersitik bir madde olarak tanımlanır. 

Squalen 
CH3 - (CH = CH - CH2 - CH2)3 - (CH = C - CH2 - CH2)ı - CH = C -CH3 

1 1 1 
CH3 

2. 1. Alifatik grup petrol bileşikleri 

2.1. 1 Alkanlar 

Bunlar doymuş karbon hidrojen bileşikleridir . Dalsız veya dallı, halkalı 

(cyclo) olabilirler. 

2. l .1.1. Dalsız grup 

Alifatik dizi: Metan C1. etan C2, propan C3, butan C4, pentan C5• hekzan C6, 

heptan C1. oktan Cs, nonan C9. dekan C10, undekan C 11 , dodekan C12. tridekan 

Cu. tetradekan Cı4, pentadekan C ıs. heksadekan C 16, heptadekan C 17, 

oktadekan Cıs, nonadekan C19, eikosan C20, heneikosan C21 , dokosan C22, 

trikosan C23, tetrakosan C24, pentakosan C2s, triakontan C30, hentriakontan 

C3ı, dotriakontan C32, tetrakontan C40, pentakontan C50, heksakontan C60, 

doheksaksokontan C62, heptakontan C70. Bunların ayrıca sayıs ız (1 - 1855) 

izomerleri vardır. Yüksek hidrokarbonlar C27, C31 bal mumunda, spermde, 

alg, bal ık, meyveler de bulunur(Şekil la). 
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2.1.1.2. Dallı grup 

Butan, pentan, heksanın metilli deriveleri; metil, hekzan, dimetil pentan 

2.2/2.3/3.3/2.4, 3 - etil pentan, 2.2.3 trimetil butan. Ayrıca bu grupta iso ve 

anteiso olmak üzere iki izomer şekli daha vardır. Metil grubu, iso' da 2 no' 

lu karbona, anteiso' da ise 3 no' lu karbona bağlıdır. Örneğin isohekzan ( 2 

metil pentan), anteiso hekzan (3- metil pentan) (Şekil 1 b ). 

2.1. l.3. Halkalı grup 

2.1.1.3 .1. Tek halkalılar 

Siklopentan, siklohekzan ve bunların metilli deriveleri. Alifatik halkalı 

grupta halka 5' li veya 6' lı <;>labilir. Siklo pentan, siklo hekzan dallanma 

(metil, etil) farklı numaralı karbonda olabilir, böylece izomerlerin sayısı artar 

(Şeki l 2a). 

2.1.1.3.2. Çok halkalılar (Şekil 2b). 

Bunlar 2 halkalı: Disiklo alkan, dekalin (C 10 H 18), üç halkalı ; trisikloalkan, 

dört halkalı; tetrasiklo alkan, kolestan (C21 H48) ve 5 halkalı 

pentasij<loalkandır. 

Bu grupta önemli yeri steran, triterpan ve naften ' !er (mono aromatik veya 

tetra aromatik) alır. 

Pentasiklik, triterpan ( 17 a H- hopan tipi) ve steranlar sedimentin fosil 

hidrokarbonları ile kirlenip kirlenmediğininin tayininde kullanılır. Petrolün 

steranları C27 - C29 olup, kirlenmiş sedimenttıe r~stlanır ve bu ayrıca petrol 

kirliliğinin, parmak izi ile tayininde kullanılır. 

Sedimentte, trisiklik diterpenoid C21, Cıs ve C29 diasteran, C29, C30 , C31 

hopanoid triterpan, Cıs - C30 polien bisiklodiım, antropogenik hidrokarbon, 

karasal kökenli mikroorganizma, hidroliz ürünleri olarak saptandı. Hopan ve 

hopen'e, Rhon nehri deltasında rastlandı. 
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2.1.1.4. Doymamış grup (Şekil 3) 

2.1.2 Alkenler 

Bunlar; alifatik l ç ifte bağlı , halkalı, siklohekzen, 2 çifte bağlı dien, 

siklohekzandien, çifte bağlı poliendir. 

2.1.2. 1. Alken üçlü bağlı asetilen grulbunu teşkil eder. 

2.2. Aromatik 

Bunlar bir ve çok halkalı olabilirler. (Şekil 4) 

2.2. 1. Bir halkalı : Benzen ve metilli deri veleri; toluen, ksilen vs. 

2.2.2. İki halkalı : Naftalen ve metil deriveleri. 

2.2.3. Üç halkalı : Fenantren, antrasen ve deriveleri. 

2.2.4. Dört halkalı : Piren ( 4 benzen), fluantren (3 benzen l siklopentan). 

2.2.5. Beş halkalı : Benzopiren (5 benzen halkalı) (BaP), benzofluantren ( 4 
benzen halka ve 1 siklopentan). 

Poliaromatik hidrokarbonlar kısaca PAH ile gösterilir. Bunların en çok 

tanınanların listesi ve formülleri Tablo l' de verilmiştir. Bunlarda metil 

grubu farklı karbona bağlanabilir, ayrıca metil sayısıda farklı olur ve pek çok 

izomerler içerirler. 

Örneğin; Naftalen, l ve 2 metil naftalen, 3.6 dimetil naftalen, 2.3.5 trimetil 

naftalen, asenaftilen, asenaften, fluoren, fenantren, metil fenantren, antrasen, 

metil antrasen, fluoranten, piren, benzo(a), krisen, benzo(b) ve benzo (k) 

fluoranten, benzo(e) ve (a) piren, peri len, dibenz (antrasen) antrasen, indenol 

(1.2.3 cd) piren, benzo (ghi) perilen. 

Bu PAH bileşikleri arasında en önemlisi Benzopiren (BaP) dir. 
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Benzopiren (BaP) : Benzopiren yanma, yakma sonucu evde ve otomobil 

yakıtlarından (eksozdan çıkar) oluşur, önce atmosfere ve oradan yağmur ile 

karaya ve denize ulaşır. Benzopiren karsinojendir. Değişik orijinli petrolde 

mevcuttur. Libya petrolünde 1 .48ppm, Kuveyt petrolünde 2.8 ppm, İran 

petrolünde 0.45 ppm, oranında bulunur. Nehirlere yakıt yanmaları sonucu 

ulaşır. Benzo (a) piren (µg/L); Ren nehrinde 0.05 - 0.11, karsinojen PAH, 

Ren' de O.Ol - 0.73, değişik Alman nehirlerinde 0.04- 1.30 µg/L miktarında 

bulundu. Benzo (a) pirenin suda çözünürlüğü 0.001 µg/L ' dir. Çin' de 

sedimentte benzo(a)/(e) benzopiren tesbit edildi. Odesa, Sivastapol 

sedimentinde 0.076 µg/g (Poliparkov, ve ark. 1991 ), Japon denizi kıyı 

sularında, sedimentte, midye ve algte, plankton' da tespit edildi. Marmara 

denizi sedimentinde 0.22 - 3.02 ng/g miktarında bulundu (Shimkus ve ark., 

1993). 

WHO' nun PAH' ın kontaminasyon için suda tanıdığı limit, 0.2 µg/L' dir. 

2.3. Kükürtlü bileşikler : Isobuti ltiol, etiltiofen, benztiofen, dibenztiofen, 

naftobentiofen, v.d. (Şekil 5) 

2.4. Azotlu bileşikler: Pyrol, Piridin, v.d. (Şekil 5) 

2.5. Oksijenli bileşikler: Furan, piran, fenol, naftol, v.d. (Şekil 5) 

3. Ham petrol 

Ham petrol, kaynama derecesine (k.d.) göre fraksiyonlandırılır. Bu 

fraksiyonlandırma sonucu değişik kullanma alanına göre sınıflandırılır. 

Bunlar aşağıda gösterilmiştir. 

Petrol gazları 
Hafif gazolin 
Nafta 
Kerosen 
Gaz yağı (diesel) 
Fuel oil ve bakiye 
k.d. : kaynama dercesi 

k.d. 
30 
30- 140 
120 - 175 
165 -200 
175 - 365 
350 

C sayısı: karbon sayısı 

C sayısı 
3 - 4 
4 - 6 
7 - 10 
10- 16 
15 - 20 
20· 
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4. Petrol Kirliliği 

4.1. Petrolün havaya bulaşma kaynakları 

Petrole ait işlemlerden, ham petrol üretimi, tanklara dolum, boru hattı ile 

nakil/ tanker ile nakil, tanka aktarım, rafineride işlemler, uçak/ tren/vapur, 

vs.' de kullanım, benzin i stasyonları/ benzin istasyonuna yükleme/ nakil, 

petro kimya tesisleri ve motorlu taşıtlarda yanma sonucu havaya karışan 

yanmamış hidrokarbon ürünleri veya yanma sonucu oluşan maddelerin 

havaya bulaşması ile olur. Petrol, aerosol veya partikül olarak havaya karışır. 

Aerosol halinde havaya karışma büyüik bir bölümü teşkil eder. Bu yağmur ile 

veya doğrudan toprağa karışır ve hava hareketleri ile çevreye yayılır. 

Solunum ile insana veya toprağa karışarak hayvana ve buradan üretilen 

gıdalara bulaşır. 

4. l. l Otomobil benzin ide bulunan maddeler 

Alifatik gruplar: Oto yakıtının ana madde oktandır.Bu % 90-98 arasında 

otomobil yakıtında bulunur. Bunun yanında başlıca heptan vardır. Bunun 

dışında az miktarda bulunan diğer maddeler aşağıda belirtilmiştir (Güven ve 

Gezgin, 2002). 

Dekan, nonan, trimetil hekzan(2.2.5), 3. metil heptan, 2.3.5. trimetil pentan, 2.4.(2.5) 

- dimetil hekzan, 2.2.3 tri metil pentan, 2.2.4 trimetil pentan, 3. metil hekzan, 2. 

metil hekzan, 3.3- dimetil pentan, metil siklopentan, hekzan, 2 metil pentan, 2.3-

dimetil biltan, siklopentan, 1.2. dimetil butan, i- pentan, n- pentan, n- butan, i- butan, 

etan, n- dodekan, n- butil benzen, t- butil benzen, i- metil- 4 etil benzen, 1- metil 4-

etil benzen, n- propil benzen, o- ksilen, m- ksilen, p- ksilen, etil benzen, toluen, 2.3 

di metil pentan, benzen, siklopenten, 2- penten, isopren, 2. metil 1. buten, i- penten, 

i- pentan, 3. metil 1. büten, cis 2. buten, trans 2. buten, 1.3- butadien, i- buten, i

butan, propil, ı- propadien, propilen, asetilen, etilen, etan, metan. 

Bu maddeler ham petrolün iyi rafineri yapılamamasından dolayı oto yakıtı benzin 

106 



içinde bulunur. Bunların sayı ve miktarı üretimden üretime, ülkeden ülkeye göre 

değişir. Bu aromatik grup maddeler ve substitue deriveleri ise istenmez. 

Bunlara ek olarak kurşunlu benzinde tetra etil kurşun bulunur. 

Ekzostan çıkan polinilkleer hidrokarbonlar; Benzo(a) piren, benzoantrasen, benzo 

(gh, ı) perilen, siklopenta(cd) pirendir. Benzopiren havada partikUle tutunmuş olarak 

bulunur. Oto ekzosundan çevreye yayılan maddeler arasında: Azot oksitler, olefin, 

aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, peroksiasetil nitrat (lakrimotor) 

vardır. 

Petrol ve dizel kullanan vasıtaların ekzos çıkışında bulunan maddeler: 

Diesel: 
Petrol: 

CO% 
0.1 
10 

HK/ppm 
300 

1000 

NO/pıpm 

4000 
40010 

S02 
200 
60 

Parçacık g/m3 

0.5 
O.Ol 

Amerikan standardına göre ekzostan çıkan karbonmonoksidi dönüştünne için 

kullanılan katalistler/ teknikler aşağıdadır: 

Oksidasyon: 2 CO + Oı -+ 2 C02 

HK + Oı -+ COı + HıO 

Redüksiyon: 2 CO + 2 N02 -+ 2 C02 + N2 

HK + NO -+ C02 + HıO + Nı 

Avrupa (Eurononn) standardı oksidasyon tekniğini kullanılır. Bu iş susturucuda 

hava ile yapılır. Bu iki metod içinde değişik katalistlere ait teknikleri vardır. 

Hava/ yakıt oranı, 20/l oranı ile çalışan bir arabada katalist kullanılmasından sonra 

ekzostan çıkan hidrokarbon miktarı %1 0, CO %20, NO %30 azalır. Yalnız bu 

arabaya göre değişebilir. 

Petrol ürünlerinden yanma sonucu meydana gelen benzo (a) piren miktarı 

aşağıdadır: Gasolin 1 OOµg/kg, dizel 20-30 µg/kg, kahverengi coal (linyit) 1000 

µg/kg, antrasit 5000 µg/kg 

Çevrede bulunanan benzo (a) piren miktarı : Temi2'. havada lng/m3 ,petrolle ısıtılmış 

havada 6 ng/m3
, kömürle ısıtılmış havada 15 ng/m3

, alt geçitlerde 31 ng/m3
, kömür 

havzalarında 40 ng/m3 
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Aşağıda katalist kullanılıp, kullanılnnadığına göre ekzostan çıkan gaz içindeki 

hidrokarbon (HK), CO, NOıc ve partikUıl mik'tarı verilmiştir. 

Yakıt Katalistsiz Katalistli 

Petrol: Benzo(a) piren 0.94 0.17 
Benzo(e) piren 2.76 0.4 ı 
Fenantren 1.85 0.16 
Antrasen 0.61 0.04 
Peri len 1.21 0.4 
Piren 2.91 1.50 
Koronen 0.41 0.27 

Dizel Hidrokarbon 0.24 0.05 
co 1.01 0.16 
NOx 0.9 0.79 
Partikül 0.23 0.1 ı 

Bu sonuçlara göre; susturucunıun rolüne rağmen ekzostan zararlı 

hidrokarbon, CO, NOx ve partikül çıkışına tamamen engel olunamaz. 

Bunlar, aerosol veya partikül olarak havaya karışır. Aerosol halinde havaya 

karışan büyük bir bölümü teşkil eder. Bu yağmur ile veya direk toprağa 

karışır. 

Meksika şehri atmosferinde C10 - C28 arası petrol hidrokarbonları ve 

bunlardan C10 - C11 ' in otomobilin kullandığı gazol inden geldiği saptandı. l 1 

aromatik derive naftalen, asenaftilen, asenaften, fluoren, fenantren, 

fluoranten, piren, benzo(a) antrasen, krisen, benzo(b) fluoranten, benzo(k) 

fluoranten, benzo (a) piren bulundu. 

Vietnam, Ho Chi Minh şehri havasında; piren, benz(a) antrasen, krisen, 

benzo(b) ve (k) fluoranten, benzo(a) piren, dibenzo(a,h) antrasen, 

benzo(g,h,i) perilen, indeno( 1.2.3 cd) piren tesbit edildi. 
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4.2. Denizde petrol bileşikleri 

Tanker kazaları, balast suyu boşaltma, gemi trafiği, rafineri tesislerinden 

(alınan tedbirlerle bu kirlilik 70 kg' dan 1984' te 1 kg' a düşürüldü), tankere 

petrol yükleme veya boşaltma tesisleri, denizde petrol üretimi, karasal 

kirlilik, ·endüstri, otomobil ekzosundan çıkarı gazların yağmur ile denize 

ulaşması sonucu oluşur. 

Denize bulaşan petrol, deniz suyunda çözünmüş, dağılmış veya parçacıklara 

tutunmuş (absorbe/ adsorbe/ sorbe), sedimente ve kıyıda, kayalıklara 

tutunmuş olarak bulunur. 

Petrol denizde ilerde görülebileceği gibi uzun zaman sebatlı kalır, uçucu 

kısmı uçar veya mikrobiyal degradasyona uğrar. Petrol alkanları sedimentte 

2 sene kalır. Dallı alifatik hidrokarbon bileşikleri dalsız bileşiklerden daha 

geç parçalanırlar. Sedimentten petrolün eksilmesi deniz suyuna geçiş ile ve 

mikrobiyal parçalanma ile olur. Bu önemli bir miktardır. Aromatik 

bileşiklerde, parçalanma alifatik dallı derivelerden yavaştır. Ayrıca farklı bir 

şekilde parçalanırlar. Petrol ayrıca denizde kayalık bölgede koylarda, deniz 

canlılarında ve algler üzerinde yığışır. Deni:z suyundaki ppb değerindeki 

kirlilik, canlıda yığışma sonucu ppm değerine ıulaşır. 

4.3. Sedimentte hidrokarbon bileşikleri 

Sediment heterojen yapıya sahiptir ve bu bölegeden bölgeye değişir. İyi 

pekişmemiş partiküllerden oluşur. Kimyasal yapısı, partikül boyutu, orjini, 

sedimentasyon hızı ve dağılımı değişiktir. Kıtasal sınırdakine neritic, açıkta 

okyanustakine oceanic denir. Sediment tarneciklerinin boyutuna görede 

sınıflandırılır. Çamur 4 µm<, sild 1/256 - 1/32 mm, sand 1116-1 mm (çok 

kaba l, kaba Y2, orta/1.8, çok ince 1116), granül 2mm, peble 4 mm, cobble 64 

mm, bouldes 256 mm boyuttadır. 
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Sedimente balık iskelet atığı ( l 00- JI 000 µm), köpek balığı dişi (2000-10000 

µm), biyolojik bileş ikler (l -10 µm), siliko flagellatlar (10-100 µm), 

diatomda (10-2000 µm), hava tozları (1-100 µm), plaj kumu (100-2000 µm) 

bulunur. 

Deniz tabanını oluşturan kayalar; fosforit, barit, glaukonit ve zoolit 

yapısındadır. Fosforit Ca5(P04)3 F, bu iskelet ve deniz kabuklularından 

oluşur. Ayrıca yavaş bir hızla karbonat, fosfatın yerini alır. Fosforit oluşumu 

hızı 100 yılda 1-10 mm'dir. Basit BaS04, glaukonit ve zoolit deniz 

omurgasız materyal ürünüdür. Zeolit ekseriya CaC03, glaukonit demirce 

zengin silikat yapısındadır. 

Sedimentte petrol hidrokarbonları kaza ve deniz araçlarından (Temizleme, 

yanma), tanker kazalarından, sintine vs den gelir. Ayrıca hidrokarbon 

bileşikleri biogenik (biogenic, biogenous) olarak deniz canlılarınca sentez 

sonucu oluşur. Bunlardan deniz alglerinde C17 hidrokarbon bileşiği 

yüksektir. Diğer deniz canlıları ise C3ı' e kadar hidrokarbon bileşiği 

sentezler. Bunların biogenik, piroıgenik veya petrojenik olmasının tayini 

ilerde verilecektir. 

5. Deniz suyunda tespit edilen hidrokarbonlar 

Deniz suyunda (µg/I) metan 0.025-1.25, n-alkanlar (0.3-1.5), CwC33, pristan 

0.015-0.043, fıtan, naftalen 3-8, benzen 3-13, indanes 4-13,indenes 5-13, 

naftene 0-25, asenaftene 4-9, fluoren 3-12, fenantren 0-15, tetraaromatik 2-7, 

benztiofen 0-25, dibenztiofen 0-9 bulunmuştur. Aromatik hidrokarbonlar 

derinliğe doğru artarlar. Bunların yanında uçucu hidrokarbonlar (C4-C8) 

deniz suyunda tespit edilmiştir. Yıüzey suyunda bulunan n-alkanların (C27-

C29kaynağı biyolojiktir. 
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Deniz suyunda tespit edilen petrol komponentleri aşağıda verilmiştir. 

Doymuş: Oktadekan CH3(CH4)w CH3 

Mono Heptadeken CH3 - C~ - CH = CH - (CH3)12 - CH3 

doymamış: Nonadekapenten CHr(CHı- CH = CH)s - CHı- CH2 - CH3 
Heneikosahekzen CH3 - (CH2 - CH = CH)6 - CH2 - CH3 

Dallı : Metilhekzadekan 

CH3 - CH - (CH2)13 - CH3 

CH3 

İ soprenoidler: Pristan, Fitan, Squalen 

Petrolün suda çözünürlüğü suyun içerdiği tuza bağlıdır. Bu durum aşağıda gösterilmiştir. 

Tuz konsantrasyonu% Çözünürlük ı os mol/L 
Ham petrol 20° O 2.5 

1.5 1.8 
2.9 1 
39 ~7 

Nafta 25° O 3.9 
2.9 3.7 
3.9 3.5 

Keroscn 35° O 6.3 
Diesel 20° 2.9 0.8 

3.9 0.5 
Gaz Yağı 25° O 1.8 

3.9 0.1 

5. 1- Su -Atmosfer yüzey arası petrol kirliliği 

Su yüzeyinde petrol kirliliği çok yüksektir. Tabii organik (monomolekuler) 

film ile Okyanus kaplıdır. Bu bölgede C11 - C22 doymuş, doymamış, 

esterleşmiş, C12 - C16 alkol, organik karbon bileşikleri ile azot, fosfor 

bileşikleri bulunur. Ayrıca palmitik, miristik ve uzun zincirli çok doymamış 

asitler tespit edildi. C15 dallı asitler çok azdır ve bu az bakteri faaliyetini 

gösterir. 

Güneş ışığı UV, çifte bağlı bileşiklere etki eder. Bazı bileşikler polimerleşir 

ve dibe çöker. Ayrıca deniz atmosferinde yağ asitleri bulundu. 
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Bu film halindeki petrol: 

Uçma ve evaporasyonu geciktirir. 

Dalganın bullerine lokalize olmuş zararlı gaz değişimini (su - hava 

arası) önler. Ayrıca bu algleriin C02 almasını engeller. 

Işık ile değişir. 

Satıhta Pb, Fe, Ni, Cu, Zn, Cd konsantrasyonu (organik ve partiküle bağlı 

olarak) artar. 

5.2. Denizlerde tespit edilen petrol mjktarları 

Güney Baltık denizinde 1983' de 2 - 130µg/L, 

İngiltere sahili 1990 - 1991, 0.7 µg/L sahil dışında açıkta, 12 µg/L sahilde, 

1993 ' te 9.3-48 µg/L, 

Atlantikte Rhode island Moonstone ela 1986' da Nort Cope kazasında 2700 

ton dökülen petrolden sonra bulunan PAH miktarı 4 - 132 gün 

sonra 384- 115 µg/L dir. 

Meksika Körfezi 

Kuzey Atlantik okyanusu 

Akdeniz Türkiye Sahili 

Batı Akdeniz 

Girit 

Createn Sea, Yunanistan 

Augusta Körfezi - İtalya 

Adriyatik Denizi kıyı 

Cortiou (Fransa) 1988' de 

Lyons Körfezi 1983' de 

Kuzey batı Arap Körfezi 

Batı Hint sahili 
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0.4 - 66.8 µg/L ( 1982) 

17-147 µg/L 

> 400 ng/L \ 1987) 

1 - 123 µg/L (1979) 

0.145 µg/L(l998) . 

0.092 - 0.317 µg/L ( 1997) 

0.1 - 0.4 µg/L (1984) 

1 .40 - 10.98 mg/L 

104 µg/L dir. 

23 µg/L, 18 - 23 µg/L (1988) 

500 µg/L (1986) 

120 - 2440 µg/L ( 1979) 



Arap Körfezi 

Katarda 1986' da 

Kızıl Deniz 

Tayland' da 1991 'de 

3.25 - 25.33 µg/L 

1.2 - 428 µg/L, 

6- 1685 µg/L 

1 .9-72 µg/L, 

1980- 1989 arası yılda Karadeniz' e giren petrol miktarı 80.000 tondur. 

Sevastopol 

Yatta 

540 µg/L ( 1990) 

180 µg!L (1991) 

Novorossisk - Gelendzhik 130 µg/L ( 1992) 

Hazar Denizine atılan petrol kirliliği miktarı 1986 - 1992, 44.5- 157.6 bin 

ton petrol (367 - 1390 ton fenoldür). Hazar denizinde l 981 - 1993 arası 

petrol kirliliği 0.06 - 0.23 mg/L, 1997 de 230 µg/L. 

Karadeniz' de büyük gemi trafiği, İstanbul Boğazı - Odesa - Yatla - Batum 

arasındadır. Bu bölgede 1985 - 1989 arası petrol kirliliği , 1 - 3.5 mg/L dır. 

Petrol filmi kalınlığı 0.038 mm (1 km2 deniz suyu 40 kg petrol içerir) 

hesaplandı. Buna göre Karadeniz' de 58 - 300 ton petrol yüzmektedir. 

Bu sonuçlar gösteriyor ki denizde petrol kirliliği çok değişik dağılım 

göstermektedir. 

Dünya geçitlerinde durum; 

Manş Denizi 

Florida Boğazı 

3.4 -9 µg/L (1981), 9 ng/L (1993 - 1994) 

47 µg/L 

Yucatan Boğazı J 2 µg/L 

Sao Sebastio boğazı (Brezilya) 49 .6 µg/L ( 1995) • 

Johor boğazı (Malezya) 2. 795 µg/L ( 1995) 

• Atmosferde deniz üstü 30 µglm3 
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5.2.1. Türkiye denizlerinde petrol kir.liliği 

Türkiye denizlerindeki tanker kazaları sonunda denize dökülen petrol 

miktarı; 

15.11.1979 Independenta (Romania)/ Evriali (Greek) Haydarpaşa önü petrol 

yükü 93.000 ton; 70.000 ton petrol döküldü. 20.000 ton ;>ıandı. 

25.03.1990 Jambur (lraq)/ Da Tung Shan (Chinese) 2600 ton 

13.03.1994 Nassia (Philippines)/ Shipbroker (Phillippines). İstanbul Boğazı, 

Beykoz Petrol yükü 98.500 ton; 9000 ton petrol döküldü, 20000 ton petrol 

yandı. Dökülen petrol sayısının doğruluğunda şüpheler vardır. 

O 1.03 .1996 Lutsk (USSR) Karansky/ Oktiabr 1850 ton 

13.02.1997 TPAO Pendik 214 ton petrol döküldü, 173 tonu toplandı, 41.35 

tonu Tuzla körfezine yayıldı . 

30.12.1999 Volganeft Küçükçekmec:e petrol yükü 4365 ton, denize dökülen 

miktar 1578 ton 

07.10.2002 Gotia Amavutköy denize dökülen miktar 25 ton 

5.2.2. Türkiye denizlerinde ve boğazl.armda (max.) petrol kirliliği(µg/L) 

~ 
İstanbul 

Çanakkale 

Karadeniz Boğazı Haliç 
Marmara boğazı 

denizi 
giriş çıkış 

Giriş Çıkış 
r 

1997 44,6 43 , l - 66,8 64,0 112 106 
1998 16,1 9,5 - 45,3 40,3 45,9 35,0 
1999 126,9 13,4 - 25,2 15,8 11,8 106,4 
2000 64,8 19,2 77,7 44,5 41 ,4 19,6 31 7 
2001 97,7 148 607,6 87,2 148 87,2 87,2 
2002 209,2 45 ,5 1100 1 752 36,0 44,3 592,7 
2003 47,8 255 650,9 110 4,9 102 490,3 
2004 277,1 130 249,6 1220 23,5 27, 1 324,3 
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5.3. Tanker yolunda petrol kirliliği 

Tanker yolu, Arabistan 

Tanker yolu, Pasifik 

Tanker yolu, Oman körfezi 

6.7 - 207 µg/L (1996) 

0.5 - 5 µg/L 

1.6 - 128.6 µg/L ( 1996) 

Petrolün tankerle/ boru hattı ile nakline ait durumu: Akdeniz, Mersin -

İskenderun arası 1996' da Irak Yumurtalık boru hattı devre dışında iken, 38 

- 541 µg/L, 1997 Irak Yumurtalık boru hattı devrede iken 7.50 - 214.28 

µg/L 1999' da Botaş'ta 2690 µg/L, Mersinde 629.60 µg/L tespit 

edilmiştir(Güven ve ark., 1998; Işık ve ark., l 999). 

5.4. Dünya sedimentlerinde petrol kirliliği: 

Korede Han nehri ağzında PAH konsantrasyonu 0.2 - 1400 ng/g, 

Fransa' da Girant ağzında Total PAH miktarı 1 -2µg/g, 

Fas Körfezi sedimentinde 2 - ve 9 - fenantren 18 - 36 ay sonra tespit edildi. 

Fas sahilinde poli aromatik H.K 0.08 - 12.1 ~tg/g, 

Tulon limanında 48 µg/g, 

Batı Akdeniz' de 720 - 1900 ng/g, 

Adriyatik'de 0.48 - 60 µg/g 

Yeni Zelanda' da (Manukau limanı) 16 - 500 ng/g, 

San Diego Körfezi (ABD) 80 - 20.000 ng/g, 

Washington sahilinde 29 - 460 ng/g, 

Johor boğaz sedimenti 0.014-0.36 mg/g, 

Hong kong sedimentinde 0.116 - 1 .1 µg/g, 

Puget (Pasifik ,ABD - Kanada sınırı) Total atlifatik hidrokarbon miktarı 7600 

± 3000 µg/g, bir diğer çalışmada 120 µg/g, 

Colombia sahillerinde total aromatik hidrokarbon sedimentde 5.85 µg/g, 

San Quintin Körfezi( Kalifomia) 0.05 - 2.9 ,µg/g, 

115 



Atlantik Meksika körfezinde alifatiik hidrokarbonlar 50 µg/g, bir diğer 

çalışmada 0.02 - 190 µg/g, 

Santa Cruz limanında 0.02 -3.2 µg/g, 

Laguna Madre 2.6 - 692 µg/g, 

Casco Körfezinde 16 - 20748 µg/g, 

Brezilya Sao Sebastio sedimentinde 7.1 - 257ng/g, 

İngiltere doğu sahili 10 - 51 µg/g (bir tanesinde 160 µg/g), Kuzey sahili 

(Beatrice) te 0.2 - 8850 µg/g, 

İngiltere sahillerinde PAH miktarı Blyth, Tyne, Wear ve Tees nehirleri kıyı 

sedimenti ile Milford limanında 10 µg/g, güneyinde 3010 µg/kg, doğusunda 

43 - 4 70 µg/kg, batısında 102 - 4 71 µg/kg, 

Thames nehri ağzında 6 - 519 µg/kg 

Arap Körfezi içi açık deniz sedimentinde 4 - 56 µg/g, bir diğer çalışmada 

0.018 - 1448 µg/g, sahil sedimentinde Kuwaitte 13 µg/g, 

Saudi Arabistan 5-1400 µg/g ve 13 - 540 µg/g, 

Bahreyn 3 - 14 µg/ g, 

Katar 48 - 248 µg/g, 

Arab Emirliğinde 5 -7 µg/g, 

Oman' da 1-12 µg/g 

Karadeniz kuzeyi total hidrokarbon Ukrayna sahil sedimenti 2.1 -31 O µg/g, 

Rusya federasyonu sahilinde l S - 170 µg/g, 

Cezayir sedimentinde 1992' de 1.2 - 3 6 µg/g. 

Yeni ve kirlenmemiş sedimentte hidrokarbon I organik karbon oranı 9 - 67 x 

1 O ·14 arasındadır. Bu kirlenme için bir indikatör olarak kullanılır. Bu sayı 

Oman Körfezi sedimenti 11 O x l 06 µg/g ' dır. 

Finlandiya körfezinde sedimentte S-6 halkalı PAH yapıştığı bildirildi, 
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Adriyatik'te 3.57- 14.35 µg/g, 

Arap körfezinde (1993) 13-540 µg/g, kuzey 49 µg/g, 

Hongkong' ta 1.159 µg/g (PAH), 

Meksika Salina Cruz limanı 3.2 µg/g, 

Kuzey denizinde Dogger Bank 160 µg/g, 

Kuveyt 241 µg/g, 56.2µg/g(199&), 

Cezayir 28.8 ( 1992), 

Rhone deltası 2622 ng/g, 

Avusturalya (Great Barrier Reef) ( 1978) 28 4CIO ng/g 

İngiltere 41200 µg/kg 

5.5. Türkiye sahilleri sedimentlerinde petrol ki.rliliği 

İstanbul Boğazı 270 µg/g (Güven ve ark., 1996), 

2000 yılı Karadeniz 3.3 mg/g, İstanbul Boğazı 6.2 ımg/g, Mamıara Denizi 5.3 mg/g, 

200 l yılı İstanbul Boğazı 601 .1 µglg, Mamıara Deınizi 1 mg/g, 

2002 yılı İstanbul Boğazı 754 µglg, Mamıara Deni:zi 1 .7 mglg, 

2003 yılı İstanbul Boğazı girişi 341. 1 µg/g, Mannara denizi 2.2. mglg; 

2004 yılı İstanbul Boğazı girişi 243.50 µg/g dir. Marmara Denizi (1995) 0.9 mg/g 

(Güven ve ark., yayınlanmamış çalışma) (İSKİ) Marmara Denizi (2004) 1.151 µg/g, 

Marmara denizi 150 µg/g (Shimkus ve ark., 1993 ), 

Ege denizinde 0.5 µg/g (Balı ve ark., 1989), 

Batı Karadeniz sedimenti (2004) 262.01 µglg, Doğu Karadeniz 863,8 µg/g (2004), 
(GUven ve ark., yayınJarımamış çalışma), 
Çanakkale Boğazı µg/g 1996: giriş 51.13 çıkış:33:S.76, 1997 giriş: 369.56 çıkış: 

339.56, 200 !giriş : 232.24 çıkış 226.77. 

5.6. Deniz canlılarında hidrokarbon bileşikleri: 
Piren, su ve alglerde, buna karşı 5 ve 6 halkalı PAH sedimentte fazla 

bulundu. 

Algler Finlandiya' da pireni yığıştırırlar (Kirso ve ark., 1990), 
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İngiltere' de karideste 6000 µglkg ( 1987), 

El Salvador' da istiridyede PAH miktarı 0.037 ppm 

5. 7. Türkiye deniz canlılarmdaki petrol kirliliği 

İstanbul Boğazı deniz algi Ulva lactuca 175 .53 µg/g; karideste 253 .98 µg/g, 

İstanbul Boğazı deniz alglerinden en yüksek Ceramium rubrum alg 

yüzeyinde 38.09 µg/g; iç kısmında 196.76 µg/g (Binark ve ark.,2000) 

İstanbul Boğazı Nassia kazası sonrasında midyede 250 µg/g; 

TPAO kazası sonrası midyede 2066 µg/g( Güven ve ark. , 2000), 

Çanakkale Boğazı midyesi Lapseki 16.59 µg/g (2001 ), Çanakkale 28.36 

µg/g (2002). 

5.8. Türkiye sahillerinde kaza sonrası p etrol kirliliği 

Türkiye sahillerinde en büyük kaza 15.11.1979' da Independenta' dır. Bu 

kazada 20.000 ton denize döküldü ve 70.000 ton petrol yand ı. Bu konuda 

petrol kirliliği ile İstanbul Boğazı ve Marmara denizi su kolonunda ve deniz 

canlıları üzerinde malesef kantitatif bir ölçüm bir çalışma yapılmamıştır. 

İkinci büyük kaza 100.000 tonluk Nassia tankeri ile 13.03.1994 yılında 2000 

ton denize döküldü ve 20.000 ton petrol yandı. Bunun doğurduğu kirlilik, 

kazadan ancak 1 ay sonra yapıldı. Bulunan kirlilik miktarı (Güven ve ark., 

1995; 1996). 

Sedimentte (µg/g): 

Karaburun' da 110, Eylül 1994 

Poyraz' da 125 

Altmkum' da 270 

Beykoz' da 260' dır. 

Kaza anındaki kuvvetli rüzgar ve akıntı başlangıçta çok yaygın olan ve deniz 

yüzeyini kalın bir tabaka halinde örten petrolün doğu süratle Marmara'ya 
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geçerek dağıldığı görüldü. istanbul Boğazı deniz suyunun Karadeniz girişi 

ve çıkış süresi 8 - 12 saat olarak verilmektedir. Yukarıda belirtilen deniz 

suyundaki petrol kirliliği tayini kazadan 1 ay sonra yapılan ölçümlerdir. İdari 

sebeplerden başlangıçta denizi kaplayan petrol tabakasının yaptığı kirliliğin 

tam tespit edilmemiştir. Bu geç kalma sonucu gerekli sigorta tazminatını 

Türkiye alamamıştır. 

Deniz canlılarında bu kaza sonrası midye de bulunan miktarı (µg/g), Eylül 

1994'te, Altınkum' da 250, Beykoz' da Temmuz 1994' te 144, alglerdeki 

miktar (µg/g) Ulva lactuca 1 ]5.5, Ceranium rubrum 290,0 ; Cystoseria 

barbata 90.80 dir Güven ve ark., 1998). 

13 Şubat 1997 TPAO kazası sonrası Tuzla 214.3 ton petrol döküldü ve 250 

ton petrol yandı. Kirlilik ilk gün suda 33.2 mg/L, 5 gün sonra 3.7 g/L, 

sedimentte 15 gün sonra 636.2 µg/g, midyede 1 ay sonra 2067 µg/g bulundu. 

Bunlar deniz ve midye için çok büyük değerlerdir. 

Volgoneft - 248 tankeri 29. 12. l 999' da 4365 ton fuel oil yüklü iken 

Ambarlı'da çıkan fırtına ile parçalanmış ve batmıştır. 3.086 ton fuel oil 

denize akmıştır. Bunun doğurduğu kirlilik deniz suyunda başlangıçta 14 g/L 

ve 20 ay sonra 567.6 µg!L bulunmuştur. Sedimentte ki en yüksek miktar, 

441 µg/g dır (Standartın 40 katı fazla). 

GOTİA gemisi 6.10.2002'de Emirgan rıhtımıına çarpmış ve 25 ton fue l oil 

denize dökülmüştür. En yüksek değer deniz suyunda Boğaz içinde 813.5 

mg/L, Haliç'te 7.3 mg/L, Yenikapıda 27.4 mg/L, midyede 0.30 mg/g, algte 

179 mg/g bulunmuştur(Güven ve ark., 2004). 

5.9.Deniz suyunda ve sedimentinde petrol kirliliğine ait limit değerler 

5.9.1.Deniz suyunda petrol kirliliği sımrı 

Deniz suyunda petrol kirliliği FAO/IMCO/WHO/WAO/IAEA/UNEP (1989) 
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limiti 13 µg/L dir.* Bunun üstü kiı:lilik olarak gösterilir. Bir görüşte deniz 

suyunda UVF' de ölçülen petrol miktarı 1 µg/L için tipik deniz suyu, bu 

önemsenecek bir miktar değildir, 5 µg/L' nin altında petrol kirliliği (sahilde) 

düşük değer olarak kabul edilir (Law, 1981). 

Total PAHs için açık denizde sınır Ot.074 µg/L' <lir (Cripps, 1992). 

Tanker yolu için bu sınır 500 µg/L' dir. 

5.9.2.Sedimentte petrol kirliliği smırı 

Kıyı bölgesi sedimentinde kirlilik sıı nırı 10 µg/g (kuru ağırlık) dır. (National 

Academy of Science, 1975). 

5.1 O. Dünyada tanker kazaları 

Büyük tanker kazalarına ait tablo aşa~ıda verilmiştir ( Akten, 2002). 

Sıra Gemi adı Sene Yer Petrolün miktarı 
(ton) 

1 Atlantic Empress 1979 Batı Hindistan 287,000 
2 ABTSummer 1991 An~olc.r 260,000 
3 Castillo de Bel/ver 1983 Güney Afrika 252,000 
4 Amoco Cadiz 1978 Fransc.r 223,000 
5 Haven 1991 lıalva 144,000 
6 Odyssey 1988 Kanada 132,000 
7 Torrev Canvon 1967 İngiltere 119,000 
8 Sea Star 1972 Oman Körfezi 115,000 
9 lrenes Serenade 1980 Yunanistan 100,000 
10 Urquila 1976 İspany.a 100,000 
11 Hawaiian Paıriot 1977 Honolulu 95,000 
12 lndependenta 1979 İstanbul Boi!.azı 95,000 
13 Jakob Maersk 1975 Portekiz/ 88,000 
14 Braer 1993 İngiltere 85,000 
15 Khark 5 1989 Cezavi.r 80,000 
16 Prestif(.e 2002 İspanya 77,000 
17 AeganSea 1992 ispanya 74,000 
18 Sea Empress 1996 /ngiftere 72,000 
19 Karina P 1992 Mozambik 72,000 
20 Exxon Waldez 1989 Alaska,. USA 37,000 
21 Nassia 1994 lstanbul Boilazı 100,000 

· · İçme suyunda sınır 0.2 µg/L PAHs (WHO). 
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6. Petrol kirliliği tayini 

Petrol hidrokarbonları (HK) organik çözücülerde çözünür.Örneklerde 

değişik solvantlar ile çekilir (ekstre edilir). Petrol kirliliği tayini örneğe 

(hava, su, toprak, sediment) göre değişir. 

6.1. Havada tayin 

Özel tutucu kolon içeren alet (Gilian LFS-113,Sensidyne, USA) kullanılır. 

Bu kolon Tenax (poly (2.6 -difenil fenilen oıksid) (TA, GR) içerir. Emilen 

hava içindeki hidrokarbonlar Tenax tarafından tutulur. Burdan özel aleti 

ısıtılarak serbest hale geçirilir ve GC/MS' te analize edilir. Ayrıca emilen 

hava kömür kolonunda da tutulabilir. Haıva emme için ayarlanabilen 

vakumda kullanılabilir. Her iki kolondan hekzan ile tüketilir ve GC/MS' te 

analize edilebilir. 

6.2. Suda tayin 

Belli miktar (800 mi- 3 l ) deniz suyu alınır ayırma hunisine konur ve 

organik solventler ile ekstre edilir. Solvent olarak hekzan, diklorometan 

(DCM), metilenklorid nadiren karbon tetıraklorür kullanılır. DCM ile 

ekstraksiyonu UNESCO (1984) tavsiye eder. Bunun sebebi DCM'nin 

kaynama derecesinin düşük (35°C) olması ve böylece uçucu petrol 

hidrokarbonların distilasyon esnasında kaybının önlenmiş olmasıdır. 

Solventin distilasyonu için vakum uygulamas:ı da literatürde kayıtlıdır. Fakat 

bu HK kaybını sebep olabilir. Bu sebepten uygun değildir. Adi distilasyon 

uygulamasında distilasyon balonu ile soğutuıcu arasına deve boynu yerine 

koruyucu özel başlık (Dimroth başlığı) konuır. Böylece uçucu HK kaybı en 

aza indirilir. Su örneğinin analizinin 7 gün içinde yapılması istenir. 

Bekletilen örneğe koruyucu olarak DCM ilave edilir. 

Örnek alınan kabı dikromat- sülfürik asit, çeşme suyu, aseton ve son olarak 5 

defa DCM ile yıkanır. 
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6.3. Deniz canlıları ve Sedimentte tayin 

Bu analiz için bu örneklerde bulunan deniz organizmalarına ait yağların 

giderilmesi gereklidir. Bunun için dei~işik yöntemler uygulanı r: 

a) Bu Sediment önce %2-5 KOH/metanol, 8 saat geri çeviren soğutucu 

altında ısıtılarak sabunlaşmaya bırakılır. 

b) Sediment organik solvent ile ekstraksiyondan sonra alkollü KOH (%2 - 5) 

ile sabunlaştırır. Bu tayinde deniz canlısının veya sedimentin önce suyundan 

kurtarılması gereklidir. 

Bunun için : a) 60°' de etüv de kurutma, b) Liyofılizasyon, c) Susuz sodyum 

sülfat ilavesi yöntemi uygulanır. 

Bu metotlardan etüv veya liyofilizasyon' da (freeze dried, gefriertroknung, 

dondurarak kurutmak) alçak baskıda ıçalışıldığından uçucu HK bileşiklerinin 

uçma tehlikesi vardı r. Etüvde kuruıtmada uçucu HK bileşiklerinin keza 

uçması, kaybı mümkündür. Bu sebepten susuz sodyum sülfat ilavesi metodu 

uygondur. 

Bir diğer önlem kükürt taşıyan (Benztiofen v.d.)petrol komponentlerinin 

ekstraksiyon esnasında oksidasyona uğraması tehlikesidir. Bunun için 

sedimente çok az bakır tel / bakıır tozu ilave edilir. Böylece kükürtlü 

bileşiklerin bozulması engellenir. Sedlimentte genelde 40 g örnek ile çalışılır. 

Deniz canlısında örnek miktarı 10 - 40 g arasında değişir. Soxhlet metodu 

ile çalışmada örnek önce susuz sodyum sülfat (- 20 - 30 g) ve çok az bakır 

tozu ile karıştırılır. Susuz sodyum sülfat suyu çeker ve katı bir kütle oluşur 

ve bu Soxhlet apareyine konur. Solvent olarak hekzan - aseton (3:1), hekzan 

veya tercihen DCM kullanılır. 8 saat ekstraksiyon sonunda süzülür, 

distillenir. Önceden hidroliz uygulanmamış ise a lkollü potas ile geri çeviren 

soğutucu altında 2 saat ıs ı tılır, sonra üzerine 25 ml su ve 25 mi pentan ilave 

edilir. Petrol hidrokarbonları pentan fazına alınır ve distillenir, bakiye 
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hekzan ile alınır ve belli hacime getirildikten sonra UVF' de intensitesi 

okunur ve önceden çizilen standart eğriye ait dlenklemden miktarı bulunur. 

Diğer teknikler: 

1. 1 g sediment 50 cm3
' lük bir erlende tartılır . 4 mi su ve 1 O mi n - hekzan 

ilave edilir. ~ saat karıştırılır, aktarılır ve 10 <lak. 2000 rpm' de santrifüje 

edilir. Hekzan fazı alınır ve kuru sodyum sülfat ile suyundan kurtarılır. 5 mi 

kalana kadar rotari evaporatörde distillenir ve UVF' de fluoresans intensitesi 

ölçülür. Analizlenen örnek sediment kurutıulur, tartılır ve kuru ağırlık 

üzerinden petrol miktarı hesaplanır. 

2. Sediment 50°C' de 8 h kurutulur sonra Soxhlet'te %50 n- hekzan - DCM 

karışımı ile ekstre edilir. 5 µg n-oktadesen ve 5 µg 9-1 O dihidroantrasen 

intemal standart olarak ilave edilir. Kükürt gidenne için aktive edilmiş bakır 

kullanılır. Alumina ve silicagel kolon kromatografısi ile alifatik aromatik 

fraksiyonlar ayrılır. GC veya GC/MS' de analize edilir. 

3. Sedimentin yüzeyinden 1 cm lik kısım spatula ile alınır. Ekstraksiyon için 

sediment suyundan kurtarılır. 5 g örnek% 25 JDCM/hekzan - metanol içinde 

(1 :l) karışımı ile Soxhlet de ekstre edilir. Ekstrakt DCM- hekzan ve metanol 

- su tabakası ayrılır. DCM - hekzan fazı almır ve sabunlaştırarak yağı 

uzaklaştırılır ve tayin yapılır. 

4. Sedimente ultrasonik ekstraksiyon tekniği uygulanır. Bunun için çözücü 

olarak hekzan, hekzan- propanol ( 4: 1) kullanılır. 

Sedimentin tane büyüklüğü petrolün adsorbsiyonunda önem taşır. Küçük 

taneler yüksek oranda petrol absorbe ederler. Bu sebepten sediment elenir ve 

belli boyutları ayrılır ve her bir kısımda ayrı tayin yapılır. 

Deniz canlısında petrol tayini: Burada kullanılan metod sedimente benzer. 

Önce deniz canlısı suyundan kurtarılır. Bunun için sedimentte kullanılan 
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teknikler uygulanır. Petrol Soxhlet'te ekstre edilir. Çözücü DCM, hekzan, 

benzen - metanol, toluen - metanol (1:1), hekzan - aseton (3:1) kullanılır. 

Sabunlaştırma sedimentteki gibi öıııceden veya sonra yapılır. Sabunlaştırma 

için %2 - 5 KOH / metanol ile geri çeviren soğutucuda 2 - 4 saat ısıtılır. Bu 

süre sonunda üzerine 50 mi distile su konur. Pentan ile ekstre edilir. Pentan 

fazı alınır distillenir. Bakiye hekzan ile alınır ve UVF' de okunur ve GC/MS' 

de analiz edilir. 

6. 4. Petrol kirliliği tayin metodlan 

Örneklerde petrol hidrokarbonlannın konsantrasyonunun tayini için 

Ultraviolet-fluorometri, (UV spektrofluorometri), gaz kromatografisi (GC), 

Gas/Mass (GC/MS) spectrofotome:tri, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi 

(High performance liquid chromatography, HPLC) kullanılır. 

6.4.1. Ultraviolet - Fluorospektrofotometre (UVF) 

UVF total hidrokarbon konsantrasyonu (THC) tayininde çok kullanılır. Bu 

polisiklik bileşiklerin UVF de fluoresansının ölçümüne dayanır. Ölçme 3 l O I 

360 nm (ex/em)' de yapılır. UV fluoresan intensitesi HK' nın oksidasyona 

uğraması sonucu (OH, CO, CHO, grubuna dönüşme) halinde azalır. Bunun 

için kullanılan ex/em'ler: 280 / 327 (ex/em) fuel oil destilla, 310/ 360 

(ex/em) ham petrol ve 380/430 (ex/em) petrolün oksidasyon ürünlerinin 

UVF'de ölçümü için kullan ılır. Analizlenen örneğin; oksidasyona 

uğramaması istenir. Bu halde fluoresans azalır ve ölçüm hatalı olur. Örneğin; 

oksidasyon ürünü, örneğin fluorenone' un fluoresans kuantumu fluoren'den 

20 defa azdır. Fluoren' e ait bu durum bütün bu aromatik hidrokarbonlar 

içinde benzerdir. 

UVF' de petrol tayininde standart eğri çizimi için esas alınan standartlar 

(referans); ham petrol veya krisen'dir. Ham petrol ile tayinde her ülkenin 
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petrolüne göre farklı sonuçlar alınır. Hatta bir ülkede üretilen petrolün cinsi, 

tipi (heavy, medium, light) yanında, krisen miiktarı, üretim tarihi önemlidir. 

Bu farklı sonuçlar verir. Bu sebepten standart eğri çiziminde aynı ülkeden 

ithal edilen petroller zaman içinde farklı sonuıçlar alınır. Bunun için içinde 

ithal edilen petrolden, her zaman devamlı tayinı yapılmalıdır. 

Diğer bir yöntem krisen kullanarak standart eğri çizimidir. Buna dayanarak 

miktar tayini sonucu ise çok tartışmalıdır. Bu ham petrol standartına göre 

çok farklı sonuç (8 - 20 kat daha düşük) verir. Zira denizi kirleten ham 

petrolün c insi, menşei ve her seri üründe kri:sen miktarında farklılıklar bu 

hatayı doğurur. Bu sebepten, farklı sonuçlar ;alınır. Sonuçta hangi standart 

madde kullanılırsa bunun raporda belirtilmesi gereklidir. Örneğin İran I Irak 

petrolüne ait equivalent veya krisen equivaleınt şeklinde bulgular belirtilir. 

Eğer iki standart kullanılıyorsa her ikisine ait sonuçlar ayrı ayrı 

belirtilmelidir. Bunun için örnekte ki petrol kirliliğinin UVF ile tayininde en 

uygun teknik referans madde olarak o bölgeye nakledilen veya o bölgede 

kullanılan ham petrol esas olmalıdır. 

Tayinde diğer bir hatada ekstraksiyon için !kullanılan solvente aittir. Bu 

solventler, pentan, hekzan ve DCM dir. Buırada UNESCO (l 984)tavsiye 

ettiği DCM kullanılmalıdır. 

6.4.2. Gaz Kromatografisi (GC) I Gaz -Mass Spektrofotometri (GC/ MS) 

Bunun için GC veya GC/MS analizinde değişik kolonlar kullanılır. Bunların 

yapısı fused silica, eros linked metil silikandır. 

Bu teknik ile kalitatif ve kantitatif tayin yapılabilir. Çalışma esnasında 

değişik internal standartların örneğe ilavesi önı~rilir. 
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6.4.3. HPLC 

HPLC aletine PAHs tayini için fluoresans detektörü ilavesi gereklidir. PAH 

C 18 ve ultraspher - ODS( 150* 4.6 mm, 5 µm kolonu mobil faz metanol -

su, 80: 20, elusyon imi/ 1 <lak, UN 254 nm' de izlenir. 

HPLC öncesi katı faz ekstraksiyonu (Solide Phase Extraction, Spe tekniği) 

kullanılır. Spe tekniğinin kullanılmasE HPLC' de tayin hassasiyetini arttırır. 

6.4.4. Petrolde metal analizi 

Petrolün i çerdiği metallerin analizi Nötron aktivasyonu analizi (1.2 x 1013 

nötron akımı/ cm2 /san) ve 65 cm3 G<~ (Li) detöktörü kullanılarak yapılır. 

6.4.5. Alifatik ve aromatik grup petrol hidrokarbonlarmm ayrılması 

6.4.5.1. Kolon kromatografı: Bunun için değişik adsorbanlar kullanılır. 

Alumina 90 active / neutral. 1 gece 300 C0
' de ısıtılır ve sonra kısmi 

deaktivasyon için %5 v/v su ilave ediilir. Alumina Woelm acid 300 °C' de 1 

gece ısıtılır ve sonra %5 su ilavesi ile kısmi deaktivasyon sonrası kolona 

konur. Petrol örneği ilave edilir. Elusyon: n- hekzan, % 20 DCM- hekzan 

içinde veya %50 DCM - hekzan içinde olmak üzere 3 ayrı solvent ile yapı lır 

Fı ve F3 aromatik hidrokarbonları içerir. Bu eluatlar 1 -2 mi ' ye kadar 

distillenir ve son o larak da O. 1 mi' ye saf azot gazı akımı ile düşürülür ve 

GC/MS' te analiz yapılır. 

Bir teknikte Elusyon için 1 - hekzan, 2 - hekzan - DCM 70/30 kullanılır. 2. 

fraksiyon aromatik grup içerir. Kullanılan kolon 0.8 cm x 30 cm boyutunda 

olabilir. Bir diğer teknikte 30 x 1 cm boyutunda kolona 10 cm silikagel (%5 

su ilavesi ile deaktive edilmiş) ve DCM ekstraktı uygulanır. Sırası ile 20 mi 

n - pentan ve 30 mi DCM ile elue edilir. DCM eluatı aromatik grubu (PAHs) 

içerir. 
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Başka bir teknikte UVF' de fluoresans intensitesi tayin edilen sediment 

ekstraktı 36°C' de subanyosunda 1 mi kalanat kadar uçurulur ve 2 g alumina 

nötral içeren kolona uygulanır. 15 mi % 30 v/v benzen/ pentan içinde 

karışımı ile elue edilir. Eluat su banyosundla 5 ml' ye kadar uçurulur ve 

tekrar· UVF' de ölçülür. Bulunan sonuca aluımina temizleme sonras ı petrol 

miktarı verilir. Kolon olarak silikagel üzerinde alümina yerleşmiş kolonda 

kullanılır. Fraksiyon 1. alkan, alken, sikloalkan; fraksiyon 2. PAH 

bi leşiklerini içerir. 

7. Petrol kirliliğinin orijininin tayininde k ullam/an yöntemler 

Hidrokarbonların orjin karakteristikleri 

Hidrokarbon bi leşikleri doğada biogenik, antropogenik veya geokimyasal 

olarak bulunur. Biogenik kaynak bitki (kara,deniz) veya deniz canlılarınca 

(balık, zooplankton v.d.) sentez sonucudur. Bunlarda Cıs, C21, C29 ve C31 

karbon alkanları hakimdir. Cıs, C17, C19 ve C21 alkanları başlıca alg, 

zooplankton ve balıkta bulunur. Alglerde ayrıca C2ı mono-hexa olefınler 

mevcuttur. Pristan ve ftadienler, C20 mono ve di olefınler zooplankton ve 

balıkta bulunur. 

Antropogenik kaynaklı petrolde n-alkan 1: 1 veya bu orana yakın olarak çift 

ve tek karbon alkan ları mevcuttur. Burada kompleks bir karış ım vardır. 

Yüksek karbon sayısına sahiptirler ve çözünmeyen kompleks karışım 

(Unresolved Compleks Mixture - UCM) sinyali verirler. 

Geokimyasal kaynaklı hidrokarbonlar bu eski sedimentte organik maddelerin 

dönüşümü sonucu oluşurlar. Yalnız tespit edilen hidrokarbon 

konsantrasyonu düşüktür. Bu maddelerden fenol, aldehidler ve lignin'in 

parçalanması ile ortaya çıkar. 
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Sonuç olarak bazı hidrokarbonlar deniz canlılarınca oluşurlar. Yalnız 

aromatik grup hidrokarbonlar özellikle PAH bileşikleri petrole ait 

karakteristiklerdir. C27 -C33 ve daha büyük n- alkanlar petrolde bol miktarda 

bulunur. 

Deniz ve kara organizmaları genel olarak tek karbon zinciri n- alkanları 

sentez ederler. Bunlardan deniz orga.nizmaları kısa zincir n- Cıs - n- C21 

arasını, buna karşı kara bitkileri uzun zincir n- C23 - n- C33 arası alifatik 

hidrokarbonları üretir. Petrol alkanlarıı ise çift (even) ve tek (odd) zincir için 

seçim göstermez. Yalnız isoprenoid pristan ve titan petrolün menşeinin 

ayırımında bir farklılık gösterir. Pristan zooplankton lipidleri için 

karakteristiktir. Petrol ile kontamine olmayan sedimentte titan bulunmaz, 

buna karşı fıtan bulunması petrol kirliliğine işarettir. Ayrıca polisiklik 

aromatik hidrokarbonlar (PAHs) doğal ürün olarak organizmalarda çok 

düşük konsantrasyonda bulunur. Bu sebepten PAH' ın su ve sedimentte 

bulunuşu antropojenik oluşum için iyi bir işarettir. Bunlar ancak petrolde 

bulunurlar. Ayrıca PAH'ın alkil deriveleri ham petrol girdisini belirlemede 

önemli işarettir. Zira bunlar petrolün yanma ürünü olarak oluşmazlar, yalnız 

petrolde bulunurlar. 

7.1. Petrol kirliliğinin menşe ini tayinde kullanılan yöntemler 

7.1.1. Pr/Ph, C19/ Cıo, C111Pr, Cıs/Ph, C13/C12 oranları 

Pristan (Pr); 2,6,10,14 tetrametil penıtadekan M.T 268. Karbon sayısı; C 19• 

MS spektrumu: 253, 238, 183, 127, 113, 99, 85, 71, 57, 56 dtr. 

Fitan (Ph); 2.6.10.14 tetrametil hıekzadekan yapısındadır. Fitol' un 

oksidasyonu pristan'ı ve redüksiyonu ile oluşur. M.T 282. Karbon sayısı ; C20 

.MS spektrumu: 253, 197, 183, 141, 127, 113, 99, 85, 71, 57, 43' dır. 
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PJPh oraıı ının 1' den küçük olması halinde ortama eksogenik petrol 

bulaşmasını gösterir. 

C17/Pr oranı alglerde yüksektir (2 - l 00) ve fıtan, petrolle kirli olmayan 

algde bulunmaz. 

C1g/ Ph oranı örneğin isoprenoidce zengin olmasını gösterir ve bu oranda 

düşük değerler petrol kirl i liğini gösterir. N- oktadekan dallı titandan çabuk 

oksidasyona uğrar. 

C13/C12 oranının keza < 1 petrol bulaşmasını gösterir. 

C1s/Ph oranı: n- oktadekan, n- C18' ın, fıtan' a göre düşük konsantrasyonda 

olması mikrobiyal parçalanmanın yüksek olmmsını gösterir. 

n-C19, n-C21 diesel oil kirliliğini gösterir. 

n-Cı1. n-C29 ve n-C31 yüksek bitkilerden gelir. C11 alkan Cyanobacteria' dan 

gelir. 

Ayrıca alkil indan/alkil fluoren oranının dlişük olması foto oksidasyona 

işarettir. 

7.1.2. Çözümlenmemiş kompleks karışımı (Unresolved complex mixture) 

(UCM) (Şekil 6) 

Bu antropojenik, fosil hidrokarbonu' nu belirtir. Cw C30 arası alifatik 

hidrokarbonların gaz kromatografısine ait kromatograrn' da l 50 - 300°C 

arasında komponentlerin dizi l işinde görülen bir kambur (hump)' a aittir. Bu 

binlerce (dallı, sikl ik) hidrokarbon iiçerir ve ayrılamaz. Gaz 

kromatografisinde kromatogramında görülen bu durum kolayca görülür. GC 

kromatogramında UCM mevcudiyeti örnekte taze petrol kirliliğine bir 

işarettir. Böylece UCM' nin kromatogramda görülmesi/ görülmemesi petrol 

kirliliğinin yeni olup olmadığını gösterir. 
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7.1.3. Seçimli Karbon İndeksi CPI (Carbon Preference Index) 

Bu petrolde alifatik tek (odd), çift (even) sayılı hidrokarbonların oranıdır. 

Değişik şekillerde hesaplanabilir. Karbon sayısı 20 - 34 arası tercih edilir. 

Bu alifatik hidrokarbonlara ait bir oranlama için aşağıdaki formüller 

kullanılabilir. 

1) 2( 2C?1 + n C12J 
n C26 + 2n Cıs + n C30 

2) n - Cıs + n - C29 
2( n- Cı6) 

3) n-C21+n - C29 
n - C26 + n - Cıs 

CPI değeri taze sedimentte 2.4 - 5.5 dir. Düşük değer ortalama (CPI = 1) 

petrol girişini gösterir. Bu değer alglerde 7.2 - 9.2 dir. Bu şekilde kirlilik 

sorumluluğunun petrolden mi veya :algten mi olduğu saptanır. 

n - C19 - n - C 21 dizel kirliliğini gösterir. 

n -Cı7 - n - Cıs ven - C31 yüksek biitkilerden gelir. 

n -C 17 alkanı Cyanobacterilerden gelir. 

7.1.4. Petrol kirliliğinde orijin tayini: Parmak izi ( Finger Printing) 

Bu metod petrolün orijini tayini için çok kullanılır.Bunun için petrolün 

içindeki maddelerden: 

Alkilli dibenztiofen (DBT), alkilli fenantren (PH), Steranlar, 

Triterpanlar kullanılır. 

Bu arada alkanların parmak izi tayininde kullanılması ciddi sorunlar taşır. Bu 

sebepten pek tercih edilmez. Alifatik hidrokarbonlardan pristan ve fıtan 

oranı bu tayinde kullanılabilir, fakaıt hassas bir yol değildir. 
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7.1.4.1.Seçimli iyon izlemesi (Selected ion monitoring) 

GC/MS tayinde SiM (Selected lon Monitoring) mode' u kullanılır. 

SIM ile GC/MS' te : 

C2 - Cs alkilbenzenler, C 1 - C4 alkilnaftalenler, 

Cı - C3 alkilfluorenler, Cı - C4 alkilfenantrenler, 

C1 - C4 alkildibenztiofenler (DBT), 

C1 - C3 alkil naftobenztiofenler (NBT) ayrılabiilir. 

Kükürtlü aromatik (Tiofenik bileşiklerden beı11ztiofenler, dibenztiofenler ve 

naftobenzotiofenler' in GC/MS, GC/HR kromatogramlarındaki piklerinin 

dizisindeki linearliğin mukayesesi yapılır. Total aromatik bileşikler gaz 

kromatografisinde FID (flame ionization detector) ile belirlenir. FPD (tlame 

photometric detector) ise yalnız kükürt içeren bileşiklere hassastır. Bu 

şekilde 2 gaz kromatografik kayıt yapılır. Tetrasiklik moleküller nafteno 

aromatik hidrokarbonlara göre daha farklı bir belirl.eme için uygundur. 

Aromatik halkalı tetrasiklik molekülü 1 aromatik ve 3 naftenik halka taşır. 

Bunlar daha dayanıklı olup, petrolün yapısını daha çok belirlemede 

kullanılırlar. Aromatik hidrokarbonlardan tiofenik bileşikler ve bazı 

polisiklik naftenler buna destek olurlar. Bu bileşikler ile iyi bir korelasyon 

sağlanır. Kromatogramlarda tek başına dibenztiofen tek pik vermesine karşın 

4 adet metil DBT ve 20 adet C2 - DBTs kompleks pik izleri görülür. Bu 

piklerin dizilişinde abundans farkı vardır. DBT hava etkisi ile kolay 

biodegredasyon ' a uğrar. Yalnız alkilli DBT' ler (C2 ve yüksek DBT ler) ise 

yavaş parçalanırlar. Genelde bunlar yalnız taze petrol bulaşmasında tayin 

için uygundur. Dibenztiofenlerin izlenmesinde c~ - alkillenmiş naftalen ve 

dibenztiofen m/z 184 öncelik sırasına göre krıomatogramda görülür (Tibbetts 

ve Large, 1988). Naften, fl uoren, fenantren, di benztiofen ve krisen' in parmak 

izleri Şekil 7a ve 7b' de gösterilmiştir. 
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DBT ise havadan etkilenip bozunduğu yukarıda belirtilm iştir. Bu sebepten 

daha dayanıklı maddelerden steran ve triterpanlar parmak izi için kullanılır. 

Bunlar alifatik siklik bileşiklerdir. Steran 3 adet 6' lı, 1 adet 5' li, triterpan 

ise 4 adet 6' lı ve l adet 5' li halka iiçerir. Steran ve triterpanlar üzerinde pek 

çok çalışma yapılmıştır. Buna ait uygulamada önce asfaltenler' in DCM' de 

çözülür bunu takiben pentan ile seyreltilerek çöktürülür ve uzaklaştırılır. 

Alifatik ve aromatik bileşikler ince tabaka kromotografısi (TLC) ile ayrılır, 

sonra GC/MS analizine uygulanır. 

Bu maddeler orijin, tayininde kullanılabilir. Bu aromatik homolog seri taze 

ve parçalanmamış petrol için önemlidir. Oksidasyon ile ise oksijenli alkil 

benzen deriveleri çok kontamine dıurumda indan ve fluorenlere ait aldehid, 

keton ve alkoller ile ortaya çıkar. Bunlara örnek C3 veya C4 alkil 

asetofenondur. Diğer taraftan naftalen ve fenantren uçucu bileşiklerdir. Bu 

husus analizde dikkate alınır. 

C3 naftalen çabuk bozulur bunu C2 ve C4 naftalen takip eder. C4 fenantrende 

parçalanma biraz azdır. n - alkanlar naftalenlerden daha hızlı parçalanırlar. 

Fluoren de C 1 ve C2 homologlarının bozulmasında az fark vardır. 

Seçimli iyon izlemesi (SiM) ile alifatik rn/z 19 l triterpan, m/z 217 steran ve 

aromatik gruptan rn/z 184.0347 DBT, rn/z 198.0504 metil DBT ve m/z 

212.0660 C2 - DBT ayrılır. Alkillenmiş DBTs iyonu rn/z 197.0425 de 

izlenir. 

mfz 217 ve 191 ise Steran ve triterpan parmak iz i için kullanılır. Ayrıca 

trisnormoretan ve C29 17 alfa (H)- norhopan da bu izlemede kullanılabilir. 

Steran ve terpanlar kayalara yapışan petrolün orijini tayininde iyon 

izlemesinde C27 - C29 sterean için ( l O pik) rn/z 217 ve C29•30 terpan için rn/z 

191 (5 pik) fragmentleri incelenerek yapılabilir. Sa 15~ strean oranı, 17a (H) 
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- hopan, 1713 (H)- moretan oranı, trisiklik terp.an konsantrasyonu ve l 7u (H) 

/ 1713 (H) - trisnorhopan oranları incelenerek kerojenlerin ayrılması 

yapılabilir. Böylece kirlilik petıolün, bitum veya yanma sonucu oluşum 

olduğu anlaşılabilir. 

Halkalı alifatik gruptan C29"C3o 17 a (H) hopan oranı ve aynı şekilde C29 PPI 
C29aa steran oramda. pannak izinde kullanılabilir. Bu 2 homologun 

parçalanmasının (437 günde) az olması uzun bir süre sonra dahi orijin 

petrolün tayini için uygundur (Dav is ve Tibbetts, l 987). 

Önce bölgeyi kirletici ham petrole ait parmak izi alınır. Burada mukayese 

için diğer petrollerinde pannak izi alınır. Bu kromatogramlarda naftalen, 

fluoren, fenantren, dibenztiofen ve krisen derive/ izomerlerine ait 

abundanslar karşılaştırılır. Bu her bir petrole göre değişir. Örneğin, Exxon 

Valdez ham petrolünde parent, fenantren ve dibenztiofende benzer 

abundans, Catalla ham petrolündem ise dibe:nztiofenlerde düşük abundans 

yanında krisen' in ve 2-4 halkalı PAHs' !arım oluşumu karşılaştırılır.Ayrıca 

bu tayinde fenantren/ dibenztiofen oranıda kulllanılabilir. 

Bir diğer izlemede ultrasonik ekstraksiyon kullanılır. Bunun için hekzan, 

propanol (2) karışımı kullanılır. Ekstraktsiyon hekzan - su (72:48) ile 

yapılır. İşlem tekrarlanır ve sulu faz atılır, helkzanlı faz cıva ile çalkalanarak 

kükürtlü bileşikler uzaklaştırılır. Sonra ince tabaka kromatografısi ve bunu 

takiben önce bu ultrasonik ekstraksiyona ve sıonra alumina kolona uygulanır. 

Hekzan, -toluen ekstraksiyonunu takiben tektıu ince tabaka kromatografısine 

tatbik edilir. GC/MS analizi ile steran, triterpanlar (hopan deriveleri) ayrılır. 
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7.1.5. Petrolün petrojenik/ pirolitik orjinli oluşumunun tayini 

Deniz sedimentinde kirliliğin petrojenik veya pirolitik (yanma sonucu) olup 

olmadığının tayini için fenantren/antrasen (P/ A), Fluorantren/ Piren 

(Fluo/Py) oranları kullanılır. Pirolitik orijin için düşük fluo/ Py ve yüksek 

Pi A oranı karakteristiktir (Budzinski ve ark., 1997). 

Petrojenik kirlenmede P/A oranı 2.3 - 4.3. 

Diğer orijin indisleri dibenztiofen/ metildibenztiofen toplamı (DBT / :E 

MDBT), fenantren/ metil fenantren (P/ :E MP) oranlarıdır. 

· 8. Denizde petrolün degredasyonu, kaybı 

Petrol denizde; 

1- Uçma (Evaporasyon) 

2- Işık etkisi ve oksidasyon (Fcıtooksidasyon) 

3- Çökme (Sedimentasyon) 

4- Mikrobiyal dönüşüm degradasyon (Biodegradasyon) 

5- Kuma absorbsiyon/adsorbsiyon/sorbsiyon 

CI2< olan petrol komponentleri ilk 8 saatte tamamen kaybolur. 

Aromatiklerden benzol ve naftalen ise uçucudur. Genelde halkalı grubun 

alkilli deriveleri daha az uçucudurlar. 

9. 1. Petrolün denizde kaybı sedimentte parçalanması 

Petrol denizde değişik alana dağılır ve bir kısmı su yüzeyine, atmosfere diğer 

bir kısmı su kolonuna ve sedimente geçer. Çökme, askıdaki katı maddeye 

yapışarak olur ve dansitesi dolayısı ile çöker ve sonuçta petrol kuma, 

sedimente çökme sonucu tutunur. Bu şekilde sedimente tutunan petrol, 

sedimentin yapısına göre ya zayıf veya kuvvetli adsorbe olur. Bunun sonucu 

serbest hale geçişi, deniz suyuna geç:işi ya çabuk olur veya gecikir. Kuvvetli 

tutunan petrol burada mikrobiyolojik dönüşüme uğrar. Çökme genelde ağır 
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petrol ürünlerinde görülür. Parçalanmada suda çözünürlük önemlidir. 

Naftalen, alkil naftalen, tetrahidronaftalen ve benzenden daha fazla suda 

çözünür. 

Işık etkisiyle (foto oksidasyon sonucu), 1 - hekzan' dan n - hezanol, 

hekzanoik asit meydana gelir. Foto oksidasyon sonucu alkilli gruptan 

meydana gelen dönüşüme örnek asetofenon ve alkil asetofenon, indonenler 

(=indannon+alkil indanon), fluon (= fluoren + alkilfluorenon)dur. 

Suda çözünen kısmın uçucu olanları ise uçar, kalanı mikrobial dönüşüme 

uğrar. Diğer taraftan suda petrol, plankton, alg ve deniz organizmalarının 

yüzeyine yapışır veya bunlar tarafından absorbıe olur (Binark ve ark., 2000). 

Uçucu kısmın kaynama derecesi düşük olanları rüzgar etkisi ile denizden 

ayrılırlar. Bunlar alifatik ve aromatik gruptan maddeler olabilir. Alifatik 

C12'ye kadar olan hidrokarbonlar 8 saatte uçma ile tamamen kaybolurlar. n -

alkanlann kaybı, n - isoprenoidlerden yüksektir. Alkil siklohekzan 26 l 

günde %85'i kaybolur. 

Deniz mikroorganizmaları yalnız petrol hidrokarbonlarını metabolize etmez 

aynı zamanda sentezini de yaparlar. Mikrobial ın- alkanlara, n- C -18 ven C-35 

girer. Mikrobiyal n - alkanlar arasında asitler, alkoller, alkenler vardır. 

Ayrıca iso ve anteiso izornerlerine rastlanır. Biodegredasyonda uzun zincirli 

n - alkanlardan kısa zincirli n - alkanlar oluşur. 

Mikrobial degradasyon ise değişik mikroorganizmler tarafından meydana 

gelir. Petrolü parçalayan mikroorganizmlerin sayısı çok fazladır. Burada 850 

bakterinin etkisi vardır. 
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Bunlardan bazıları aşağıdadır: 

Flavobacterium sp. 

Corynebacterium sp. 

Azetobacter 

Clostridium 

Treponema 

Rhodotoru/a 

Burkholderia 

Pseudomonas 

Brevıındimonos 

Acinobacter 

Serratia 

Cyanobacteria 

Rhodotorula 

Flavobacterium sp. ve Corynebacterium sp., n - hekzadekan' ı ve a 

metilnaftalen'i parçalar. 

Mikrobial degradasyon sonucu (C17 / Pr), n - oktadekan /Fitan (n 18/Ph) oranı 

ortamda süratle azalır. Ayrıca dibenztiofen ve C 1 - dibenztiofen 

incelenmesinde dibenztiofen süratle parçalanır, keza metil dibenztiofen, 4-

rnetil dibenztiofen ve 2/3 - me:til dibenztiofen izomerleri keza süratle 

parçalanırlar. Bunlar parçalanma (24 - 72 h arasında) sırası, önce 2/3 

dibenztiofen, sonra 4 - metil dibenıztiofen ve 1 - metil dibenztiofendir. Keza 

1 - metil naftalen, 2- metil naftalen ve C4 - naftalende zaman içinde aynı 

husus tesbit edilmiştir. Bu denemelerde süre 48 - 144 saattir. Bu maddelerin 

parçalanma sürati ve süresi parmak izj metodu ile petrolün orijinini tayinde 

çok önemlidir. 

Alkil benzenlerin 261 günde büyük kısmı biodegrade olur. Naftalen 2 -

metil naftalenden 3 - 4 defa dahıa h ı zlı parçalanır. C3 naftalen, C2 ve C4 

derivesine nazaran daha çabuk parıı;alanır. 

Fluoren ve C1, C2 homologlarında 11 ay boyunca Amoco Cadiz kazasında 

bir kayıp görülmedi. C4 fenantrenlerde düşük oranda parçalanma tespit 

edildi. Alifatik bileşikler aromatik bileşiklerden daha çabuk parçalanırlar. 

Amoco Cadiz kazasında ilk 4 ay sonrasında petrol kaybının çok süratli 
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(%95) olduğu tespit edildi ve sonra azalma zayıf olarak az miktarda 8 ay 

boyunca görüldü. 

Denizde bu parçalanmada ki faktör petrol komponentlerinin suda 

çözünürlüğüdür. Alkil aromatik deriveler suda az çözünürler bu sebepten 

parçalanmaları gecikir. 

Bakterial parçalanma düşük temperatürde dip suyunda azalır, 800 m derinde 

parçalanma 100 - 200 defa yavaşlar. 

Benzen ve toluen' in atık suda mikrobial parçalanması azot ilavesi ile 

parçalanma benzen' de 4 - 5, toluen'de 2 - 4 katı artar. 

Alkil benzen, alkil indan, alkil fluoren mikrobial parçalanmaya uğrar. 

2 metil naftalen ve 1 metil naftalen keza dibenztiofen üzerinde çalışılmada 

besleyici olmayan şartta naftalenin çok kayba uğradığı ve dibenztiofen ise 

tamamen kaybolduğu saptandı. 

Mikrobial parçalanmayı n- C17 / pristan ve n- C18 / fıtan oranı gösterir. 

Besleyici içeren ortamda C17 / pristan ve CıE: / fıtan oranı yüksektir bu petrol 

parçalanmasının fazla olduğunu belirler. Bu şekilde degradasyonu 

belirlemek için bu oranlar birer indikatördür. 

Yalnız yüksek mikroorganizm sayıs ı büyük miktarda biodegredasyona işaret 

değildir. 

Fotooksidasyona Alkil benzen - alkil indan/ alkil tluoren (ox) alkil benzen, 

(indanon/indan) oranı bir işarettir. Alkil benzende mikrobiyal 

hidroksi lasyon, halka açımı ve ro - oksidasyon görülür. Aromatik halka 

fotooksidasyona daha yatkındır. Ham petrolde antrasen kaybı kolay 

oksidasyona bağlanır. 

Su yüzeyinde 2.5 µm kalınlığındaki petrol 100 saatte gün ışığında parçalanır. 
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Denizde petrol parçalanması 30 -350 g/m3
/ yıl olarak hesaplanmaktadır. 

1.8.1. Deniz can/tlarmda biodegredasyon 

Naftalen karideste epoksid asetil sistein- dihidrodiol - naftaol ' e dönüşür. 

Benzopiren Dicentrarchus labrax 17 inci gün azaldığı, hidroksilasyonu 

takiben çözünür hale (Sülfat, glutasyon) gelip atıldığı saptandı. 

Deniz memelilerinde PAH yığışır ve kanser yapması tartışmalıdır. 

Midyede metil naftalen, naftoik aside, antrasen ise antrakinona dönüşür 

(Tomruk ve Güven yayınlanmamış çalışma). 

9. Petrolün toksik etkisi 

Petrolün toksik grubu PAH bileşikleri ve bu arada benzopiren en önemli 

komponentir. Benzopiren suda 0.001 µg/L çözünür. Baltık denizinde 

Gottland ' ta 230 m'de bulunan (PAH) bileşikleri (ng/L) benzo(e)piren 47, 

perilen 70, benzo(a)piren 0.5 (yüzey 2, dibenzo(a,h) antrasen 50. sediment -

yüzey su fazında 3.54 mg/kg PAH tesbit edildi. 

Marmara denizi sedimentinde benzopiren yanında 0.92 - 5.6 ng/g 

benzoperilen bulundu (Shimkus ve ark. , 1993). Bunların her ikiside 

karsinojendir. 

Carolina'da Polychaete de (µg/g) benzo(a)antracen O - 1.5, benzo(a)piren O 

-1, fluoranten O - 0.8, total PAH (µg/g). Pelecypod O - 3990, (Fransa 

Akdeniz sahili), gastropod da (Norveç) 26 - 272 bulundu. 

Deniz canlıları için % O.Ol fuel oil toksiktir. 

Naftalen ve fenantren balıklarda benzen, tol uen ve ksilene göre daha 

toksiktir. PAH deniz organizmalarında özellikle omurgasızlarda yığışır. 

Bu arada denizde petrol kirliliğini gidermede kullanılan dispersanların deniz 

canlılarına toksik etkisi vardır. 

138 



9.1. Petrol ve Kanser 

Güney Lusiana ham petrolü çok karsinojendir. Petrolün içindeki aromatik 

halkalı bileşik ler kansere sebep olurlar. Petrol içinde bulunan maddelerin 

karsinojen olup olmadığı aşağıdaki tabloda göstıerilmiştir. 

Tek aromatik gruptan: Benzen Toluen + 
iki halkalı Naftalen 
Uç halkalı 

Dört halkalı 

Beş halkalı 

Yedi halkalı 

Fenantren 
Antrasen 
7. 1 O dimetil antrasen + 
Piren 
Benz(a)antrasen + 
Krisen O/+ 
Fluoranten + 
Benzo(ghi)perilen + 
Benzopiren + 
Coronen (halkalardan biri O/+ 
aromatik değil) 

Kanserojen etki Benzo (a) pirende yüksektir. Bunun kanser yapma özelliği 

organizmada dönüşüm sonucu oluşan C 9-1 O daki epoksidasyona ve bunu 

takip eden ( +) trans - 7 p, a, ö dihidroksi - 9 a, 1 O a epoksi 7, 8, 9, 1 O 

tetrahidro benzo (a) pirene veya diol epokside aittir. Bunların fonnülü (Şekil 

8) de verilmiştir. 
'"'"""" CM, 

l ifi- c,ı<. 

"'ott•M c.ı.. /""'... 

llut- C.H .. ~ 

_, .... 
c.ı< •• ~ 

He'8nt C.H., ~ 

....,,,..". C.ı< • ~ 

°"'- G.,H. ~ -.... c.ı<. ~ 

0.-:Me C.,H. -~ 
Şekil 1. n- alkanlar 
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indan 
na ph ı hn lene 

cı -naphıtııı lcncs 
1-metlıylnaphıhalcne 

:-ıneılıylnaphıh:ıl ene 

acenaphdıylcne 

al-ena ph lhene 
1 -.:ıtıyln:ıplthJkııc 

2-.:ı."ıylnaplthah:ne 

C-naphıhalenes 

1 .-l-dimeıhylnaphıhalcne 

1.3-ılinıcıhylnaphıhalcnc 

~ .o-dımeıhylnaphıhalcne 

~.J-ılimeıhylnaphıhakne 

1.5-<linı<.'\hylnaphıh:ılcne 

Ouorene 

O-naphthalenes 
~.3.5-<nnıetlıylnaphıhalcnc: 

1.4.5-<nmeıhylnapnıhalene 

anıhr:ıcene 

phenanthrene 
Cl-Ouorcnes 
1-nıeıhylfluorcne 

C4-n:ıphıhalenes 

2-meıhylanıhraccne 

1-meıhyl anı hmcene 
9-ıneıhyl anı hrac ene 

2-meıhylphenanıhrene 

1 -nıeıhy lphenanıhrene 

Cl-pheruınchrenı:/3nthnıcenes 

9-ethylfluı:rene 

0-0uorenes 
pyrene 

lluoranılıene 

2-c:thylanıhraccnc 

C2-phen:ınıhrenı:lanıhrJcenes 
9.10-0inıcılıylanthraccnc 

.i .tı-jııııcuı~ ı plıcn:uıuırcne 

0-0uorencs 
CI -pyreneıOuorJ nıhenes 
.!.3-lx.'11Zolluorcnc 

benzo( a)tluorene 

CJ-phenarııhrene/anıhracenes 

r.aphılıaccne 

benz(:ı):ıııth racene 

chryscne 
tnphenylcne 

C-l -phcnanıhrenes/anthraccncs 

cı -be ıızanlhr:.ıcene/chrv~n~ 
C3 -pyrenelfluoram henes 

benzo(:ı)pyrcne 

perylene 

bepzo(c)pyrcne 

be nzo(b) lluoranthene 
benzol ı)tluoranthene 

be n.:o(I.. )il uo ran ıh ene 

C-lıelllanıhr:ıcene/chrysenes 

9. 1 O.Jıınet lıylbenz/ a)anıhaccne 

-; .12.Jimct hylbcnz/a)anthracene 
7 -ınctlıy lbı:nzo( ;ı ıpyrene 

benzo(ghi)pcrylcne 

CJ -be rızanı hr:ıcene/ chryscn es 
indcno( 1 .:?.3-cd)pyrerıe 

dl bcnz(:ı,h)anıhracene 

J ibenZ( a.J)anthracene 

dıbenzta.c)aıııhr.ıccnc 

C4-bcnz:ınıhr:ıcene/chryserıes 

C ı-uiberraa.h)anthr.ıcenes 
cororıene 

C2·dibel1Z(a.h)anthracenes 

CJ -d iberrzı. a.h )aıı thraccne> 

Tablo ı. PAH bileşenleri 



6 

~ C15 (Farnesanel 

~ C1e; 

~-~~ Cm {Norpristanel 

~ C19 (Pr i sıanel 

cıo (Plı·ftanel 

Şekil 1. Dallı alkanlar 

o 
C,H11 

Cyclopentane 

C) 
C,H,, 

Cyclonexane 

C.H 11 Methylcyclopentane 

Trlcycloalkanı 

C,.H,. Fichtelite 

C,H,0 
Ethylcyclohexane 

Şekil2a. Tek halkalılar 

Tetracycloalkane 

CırH., Chotestane 

Şekil 2b. Çok halkalılar 

1, 1,3-Trlmethylcyclohexane 

co 
Olcy::loalkı;na 

C11H,, Oecalln 

Penıacycloaıkane 

C,.H11 Gammacsrane 



Essenıiaı sıer•ne 
sııucıure 

fl.~cncı.rcmatic 
sıercid 

% c,. 

Naphıhene 

Essenlial tritetpiWle 
strucıure 

Teıraarorr.aıic 

trlterpenold 

::z: c)I 

Şekil 2c. Çok halkal ı alifatik ve aromatik bileşikler 

r • 
J -1 1 1 

AA-. - ....,_ ...... 
H H H " 1 1 1 1 

lt - C - H H-C-H H-C-H c 
1 1 1 • H-C H-C H-C c • • •• 1 

H- C H-C H-C H 
1 1 1 

H- C - lf H - C H-C 
1 :; • H- C - H H- C H-C 
1 1 1 

" H-C-H H-C 
1 • " M-C - H 

Şekil 3. Doymamış grup: Alken, dien, polien, alkin 



ı. Napiuhıl<nc (N1ııııı 5 PhcıwııM:nc (pı..,) 9 B<nwıulanlill.C<f>C \ 9aA) IJ. 8<"-Z<l\ ülpyr<n< \ 81J> I 

co fi 60 co5? fi 

!. Accnapheylcnc 6. Anıtw<:<n< (Anıı 10. ClvyJenc (Chtı 14. Oıbcn1.0tu.irlanthr~~nc (08A) 

00 * 0:0 
fi 

~ ~ fi 

l . AL'Ct14.pnlhenc {AccJ 7 A--.ıhı:nc (Av) 11. 9<ntutl>ıtluonn<lıcne (8bfl IS. B<n<O(/.lıJ)perylenc 1BctıP or DPl 

Cô ~ crı 1 ;:::,..... cet o o 

J. fluort11c tA) 8. Py~nc \Pyrı 12. 3cn{O(k)llw=ıruonc 1 BkFJ 16. 11\deno(l .~.l<.dlpyrenc (ini'} 

00) 69 ~o fi 

fi 

A 

Şekil 4. Poliaromatikler 



OH 
1 co 

1-Naphthol 

co ~!/) 
U;t/~' ~ 

H S 
Quitıoline 2-Eılıyltbiopbeno 

Şekil5. Kükürtlü, a;zotlu ve oksijenli bileşikler 

ı o 

ıı 

1 

1 
ı' 

ı s 

2 ? ~) 1 27 
21, . ' . ' • l 

2\l 
23 

i 
. 28 

2 ~ 1 

1 1 : 
' ~ 1 

21 :: ' 
. 1 3i i ~ 

1.q l ' 1 1 32 3J 

1! id Jı!.!lı: ! ! 1 ıa ! 

' 
l ·l ·· . . ~'-~ t . 1 35 36 t 

,,.,.. • lJC.W ).J -.... .... --· - • 1 
i;.. - -- -··-_=:.:.=r 

ZO 2S JO JS 40 4 S SO 

Şekil 6. UCM 

Şekil 7a. Bcnztiofen, dibcnztiofen ve naftobenztiofen 



i~;:ıt:,omatic Hydrocarbons 
1 

1 ı 
ı 1 

t p 1 i ,_..,o 
: ~ .~ıll ~ ı 
' 1 ıhı _J 

PAH Analytes 

.§ 

i 1.ııı.Jı1 c i u . .ILlılı' J 
PAH Analytes 

~ nap~ıh~len~ (N); llu~rcncs (F): ph~n:ınt!ırencs (?); diben
zothıopncııes: :ınd chryscn~ (C). 

-------·-··--~ - · - - ·-
Şekil 7b. Pannak izi 

1 /"'9 ! 1 ~QD ı 

Olôl EXPOJUDE: l 
&. i 

()K)L tflOX!Of. 2 i 
1

. ~Q[:J ·r 

ı-1 -HO- ?HH - ın~-100-'---~-Y"-·ao-ıo-i 
H;oocr . HtAJCA) I! 

OH 6H 
iElRAOlS fAOM Oıôl. !EPOXtOE 1 

1 

~---------···-__J 

Şeki18. Benzopirenin organizmada kanserojen yapıya dönüşümü 



Kaynaklar 

Akten, N.(2002). Turkish J. Mar. Sci. 8 : 179 - 195. 

Bıldacı, I., Ünlü, S., Gilven, K.C. (2000ı). TurkishJ. Mar. Sci.6 :1-7. 

Binark, N., Güven, K.C., Gezgin, T., Ünlü, S. (2000). Bıı//. Environ. Contam. 
Toxico/. 64 :866 -872. 

Budzinski, H. Jones, 1., Bellocq, J. Pie'rard, C. and Garrigues, P. (1997). Marine 
Chemistry. 58: 85 - 89. 

Cripps, G. C. ( 1992). Mar. Pollut. Bul/. 24: l 09 - 114. 

Davis, J .M., Tibbetts, P.J .C.( 1987). Estuarin Coasıal and Shelf Science 24 :205- 223. 

Güven, K.C., Ünlü, S., Okuş, E., Doğarı, E. ( 1995). Turkish J. Mar. Sci. 1: 67 - 79. 

Güven, K.C., Yazıcı , Z., Ünlü, S., Okuış, E., Doğan, E. ( 1996). Turkish J. Mar. Sci. 
2:65 -89. 

Güven, K.C., Gilnday, H., Okuş, E., Ünlü, S., Doğan, E. Gezgin, T., Burak, S. 
(1997). TurkishJ. Mar. Sci. 3: 1- 10. 

Güven, K.C., Okuş, E., Ünlü, S., Doğan, E., Yüksek, A. ( 1998). Turkish J. Mar. Sci. 
4: 3- 10. 

Güven, K.C., Ünlü, S., Çetinttlrk, K., Okuş,E. (2004). J. Black Sea/Mediterranean 
Environment 1 O: 85 -102 

Güven, K.C., Ün!U, S., Bıldacı, I., Doğan, E. (1998). Turkish J. Mar. Sci. 4:51- 60. 

Kirso, U., Paalme, L., Voll, M., Urbus, E., İrba, N. (1990). Mar. Chem. 30:337- 341. 

Law, R. J. (1981). Mar.Pollut. Bul/. 12:· 153 - 157. 

Law R. J, Marchand, M., Dahlmann, G., and Fileman, T.V.(1987) . Mar. Pal. Bul/. 
18 .486 - 489. 

Polikarpov, G.G., Zaitsev, Yu. P., ;Zats, V.I., Radchenko, L.A.(1991).Proceeding of 
the Black Sea Symposium ( 16-18 Sept) lstanbul. (Ed, K.C. Gilven), Acar Matbaas ı. 

Shimkus, K., Öztilrk, B., Yasin, N.V. (1993) . Medcoast at November 2-5-1993 
Antalya. 

Tibbet, P.J .C. ana large, R( 1988) improvements in oil Finger printing: GC/HRMS of 
sulphur heterocycles in petroanalysis Ed. G. B Crump, John Wiley & Sons Ptd. 

Tibbetts, P .J .C. and Large,R. ( 1996) . Proceedings of the Royal Society of Edinbourg 
918 :349-356. 

IOC (1984) . Manuals and Guides No 13: Procedures for the petroleum component 
ofthe IOC Marine Pollution Monitorin:g System, UNESCO, Paris, 35 pp. 

146 



2-Denizde petrol kirliliğinin temizlenmesi 

Bayram Öztürk 

Petrol suda çözünmüş dağılmış halde bulunur. Burada su/ yağ veya yağ/su 

şekli vardır. Su/yağ şekl i yarı sebatlı şeklidir .. Bu önemli bir miktardır. En 

büyük miktar tanker kaza ve operasyonlarından girendir. 

Kaza sonucu oluşan petrol kirlil iği için yakıma, yıkama/ayırma, biyolojik 

degredasyon, bağlayıcı(sorbent) ile muamele uygulanır. Bunlardan yakma 

tekniği çevre için ayrı sorunlar taş ı r. Bu sebeplerden dolayı istenmez. 

Denizde petrol kirliğinin sebepleri konu başındla belirtilmiştir. Senede denize 

giren petrol miktarı bölgeden bölgeye değişir. Petrolün taze iken dansitesi 

0.829 - 0.896 dır. Petrolün uçucu maddelerinin uçması sonucu bu dansite 

0.821 - 0.975 'e yükselir ve d. 1.023 - 1.027 ye çıkabilir. Böylece çökme 

meydana gelir. 

Petrol bileşiklerinin suda çözünürlüğü farkl ıdır. Benzen 138 ppm; toluen 470 

ppm; pentan 360 ppm; heptan 52 ppm; nomın 1 O ppm çözünür. Böylece 

petrolün suda çözünen kısımları farklı orandadır. Bu bileşiklerden fenol çok 

toksiktir ve suda kolay çözünür. Su yüzeyindeki petrol dağılımı ve kaza 

sonrası denize dökülen petrolün miktarına bağlıdır. Su yüzeyinde ki petrol 

filmi 1.5 x 1 O x 104 mm (-150 - 1000 litre/km2
) denize gümüşi renk verir. 

Bu en düşük limittir. Bunun üstünde donuk bir renk görülür. Buna ait tablo 

aşağıdadır. 
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Film kalınlığı Görünüm 

0.02-0.05 µm Gümüşi 

O.Ol µm Gri 
0.3 µm Alalbalık 

1 um Mavi 
5 µm Mavi/Kahverengi 
15 µm Kahverengi 
20 um Si vah 
0.1 µm Kovu kahverengi/si~ah 

Çok fazla kirlilikte yağ/su emülsiyonuı su/yağ emülsiyonuna döner ve bunda 

su oranı %80 su içerir. Bunun rengi sarı-kahverengi olur. Petrol filmi suyun 

oksijen absorpsiyonunu engeller. Bu film kalınlığına göre %75 - %85'e 

düşer. Denizde petrolün kaybı ilk günler 1-2 halkalı aromatikler uçar. Buna 

dalga hareketi, rüzgar ve ısı etkilidir. Bütün bu belirtilen sebeplerden denize 

dökülen petrolün giderilmesi gereklidir. 

1. Petrolün yayılmasını engelleyen korkuluk (barrier) (boom) 

Bu petrolle kirlenmiş bölgeyi çevirerek onun yayılmasını engeller. Böylece 

hapsedilmiş petrol skimmer ile emilip tasfiye edilir. 

1.1. Sorbent boom : Deniz yüzeyindeki petrol ve yağı emer. Deniz yüzeyine 

birkaç tane boom atılır ve bunlar yüzeydeki petrolü/yağı emerek denizi 

temizler. 

Sorbent Pad : Selluloz yapılı bir malzemedir. Bu sığ su, gemi güvertesi, 

makine dairesindeki petrol/yağı temi2:lemede kullanılır. Bu malzeme petrol 

ve yağı emer, sıkılır yağı süzdürülür ve tekrar kullanılır. 

1.2. Sorbent granule : Küçük granüllerden ibarettir. Kirli yere bu granüle 

dökülür. Bu petrol/ yağı emer, sonra süpürge ile toplanır. Böylece kirlenmiş 

bölge temizlenir. 

Boom boyutları ve çapları kirlenmiş bölgedeki petrol miktarına göre 

ayarlanır. 
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Adsorban (Sorbent) materyalin yapısı: 

1 - Sentetikler: Polietilen, polipropilen, hidrnkarbon polimer, poliuretan 

köpilk, a- selüloz ile muamele edilmiş reçine. 

2 -Tabii organikler: Bitkisel fiber, odun fiber, karışım fiber. 

3 - İnorganik 

4-Kil 

Petrol ve parçacık toplayıcılar (Skimmer) 

Bu mekanik temizleye dayanır. Bu gemide, deniz suyu bir tanka emilir ve bu 

ultra santrifüj içeren bir separatöre geçer. Dahaı sonra reaktöre gel ir. Burada 

içeriye hava püskürtülür ve buradan toplama kaıbına geçer ve temizlenmiş su 

deşarj edilir. 

Bir teknikte petrolü tutan (absorbe eden) bir polimer filtre kullanılır. Bunun 

uygulanmasında değişik teknikler vardır. Bunlar passi ve skimmer, stream 

guard catch bassin exert (Foss). Bu şekilde oabsorbana alınan petrol özel 

ambalajlanır ve giderilir. 

Petrol su separatörü emülsiyon şeklinde olmayaın petrolü sudan ayırır. Bunun 

için önce ön filtreden geçirilir ve sonra aktif kömürden geçirilerek organik 

kirleticilerden kurtarılır. 

Dönen fırçalı skimmer (Roıating brush skimmer): Yüzen bir platfonnda su 

65 rpm hızla dönen bu fırçalardan bir tekneye ayrılan petrol alınır. Saatte 

kazanım hızı 2.5-100 ton/s dir. 

Poliüretan köpük 

l dakikada 100 misli genişler 28 litre köpük - 1 ton petrolü adsorbe eder ve 

petrol su yüzeyinden giderilir. 

Parafin wax 70 °C de kullanılır. Bu% 10-20 ilave edilir. Petrol bunun ile 

katılaşır ve toplanır. 

149 



Polivinil prolidon (PVP) uçucu bir solvan içinde uygulanır. Bu petrolü 

kaplar, örter ve petrol fiber şeklinde toplanır. Oran petrolün % 15' i kadardır. 

Pahalı yöntemdir. 

1.3. Dispersanların (Emulsifer) özelliği 

Bunlar deterjanlardan farklıdır. Yapıları noniyonik gruptandır. Alkil fenol 

etilen oksid kondensatıdır. Kolay bozunmazlar. Balıklarda toksisitesi 1-100 

ppm arasındadır. Toksisitesi etilen oksidi monil fenol uniti oranına bağlıdır. 

Subletal etki solungaç epiteline, mukoz hücre tahribine, kimyasal epiteline, 

mukoz hücre tahribine, kimyasal his zararına bağlıdır. Denge kaybı, 

konvulsiyon, solunum güçlüğü, gıda seçmede teşhis uyumsuzluğu yapar. 

Surfaktanların kullanımı ile diğer bir görüş surfaktanlar petrolün dağılımını 

dalga ile çok ince parçacıklara bölmesi ve bunun ise solungaçlara kolay 

nüfuz etmesi ve toksisitesinin yüksek olduğundandır. Bu sebepten 

dispersantlar smtrlı kullanıma sahiptir. Ülkemizde kullanımı bakanlık iznine 

tabidir. 

1.4. Deniz kumunun, kayaların petrolden temizlenmesi: 

Petrol genelde yüzeyde toplanır. Emülsifer spreyi püskürtülür. Plajların 

temizlenmesi (bioremediation) için biodegredasyon süresi uzundur. 

Biyolojik yolda spesifik bakteri suşları kullanılır. 

1.5. Toprağın petrolden temizlenmesi: 

Bunun için noniyonik surfaktan Triton X-100 (Fenolik etoksilat) MGP 

(Manufactured gaz plant) toprağı ile yapılan çalışmada PAH'ın toprakta 

parçalanmasının mineralizasyonun (organik karbonun anorganik karbona 

dönüşünün) süresi araştırılmıştır. Triton X-1 OO'un mineralizasyonu artırdığı 

saptanmıştır. Keza supra CMC'de biodegredasyonu arttırır. 
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BOOMTıp 1 

BOOM Tıp 3 

Betma 
• hBtb ·~ ~/ 

Batma >:{:·· // 
hatb - ~-

Demftletne halatı 

BOOM1 Tıp2 

hattı 
Demir1emo halatı 

8001\A Tıp 4 

BOOM Tıp 5 

Denizde petrol temizlemede kullanılan boom'lar 
(HR Wallingford Ltdl) 
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KICTAN PETROL GERi ALINIMI 

1 KIC 
2 PRUVA 
3 SU Ot:SARJ KANAL! 
4 KABUL BANYO OOASI 
5 KANAT lANKLARI 

6 ANATANK 
7 MOTOR VE POMPA ODASI 
8 YOK POMPASI 
9 AKiS POMPASI 

lı 

1 

Denizden petrol toplayıcı geminin çalışma mekanizması 
(Southem Research and Development lnstitute of Merchant Marine) 

Sorbent Uygulaması Ölüdeniz, TÜDA V 



Petrol Kirliliğinin Deniz Ekostemine Zararh Etkileri 

Bütün. denizlerdeki petrol sızıntıları, gemilerden sızan petrol kalıntıları, 

gemilerin kaza sonrası denize dökülen petrol deniz ekosistemi için zararlı 

etki yapar. Ancak bu etki petrolün miktarına,, dağılımın oranına, dağılan 

alanın yapısına bağlı olarak değişir. Örneğin, petrol kirliliğinin balıkçılığa 

etkisi en çok üreme ve göç dönemlerinde ve İstanbul boğazı gibi dar 

boğazlarda olur. Ekolojik veya biyolojik bir koridor görevi yapan bu tür 

boğazlarda görülebilecek petrol yayılmaları örneğin Akdeniz ve Karadeniz 

arasında olan başta balık göçleri zamanından olursa göçler etkilenirler. 

Ayrıca, yayılan petrolün balık avlama takımlarma verdiği zararlar da vardır. 

Bütün bu nedenlerle, balıkçılığa verilen zararlar hesaplanırken bütün bu 

etkiler dikkatlice inceleruneli ve geçmişe ve geleceğe dönük av değerleri 

tahminleri yapılmalıdır. Kaza sonrası genellikle tazmin konusunda taraflar 

farklı pozisyonlar alabilir. Bunu önlemek için bölgede daha evvel yapılmış 

petrol kirliliği izleme araştırmaları ile balıkçılık istatistiklerinden 

yararlanılır. 

Balıkçılığa verilen zararlar için balık yetiştirikn alanlar, ağ kafesler, midye 

ve istiridye çiftlikleri, ağ dalyanlar ile olta balıkçıları dahil herkesin zararının 

tazmini için çaba sarf edilir. Petrol yayılması balıkları üç şekilde etkiler 

Bunların başında balıkların letal dozun üzerine çıkan ölümler gelir. Örneğin 

bentik balıklardan dil, kalkan, pisi ve diğer balıkların ölümü buna örnektir. 

1994 te olan Nassia kazası sırasında kaya balıklarıyla birlikte genç kalkan 

yavruları da petrolden etkilenmişlerdir. 

Su canlılarının yumurta ve larvalarının petrol kirliliğine daha fazla duyarlı 

olduğu bilinmektedir. Bir çok balık, kabuklu ve eklembacaklı ilk evrelerini 

yüzeyde yüzerek geçirir ve bu durumda petrolden fazlasıyla etkilenirler. 

Petrol kirliliği eğer geniş bir alana yayılmışsa, yumurtlama dönemine denk 

153 



gelmişse ve belli türlerin özel olarak yumurtlama alanları olarak seçtikleri 

yerlere yayılmışsa su ürünleri stoklan risk altındadır. ( Ipıeca /Imo , 1997). 

Diğer yandan, petrol kirliliğinde su ürünlerindeki lezzet değişimi veya petrol 

kokusu üreticileri zor durumda bırakır. Özellikle ağ kafeslerde yetiştirilen 

balıkalar ile midye ve istiridye gibi türlerin kaçma şansı olmadıklarından 

petrol kokusu bu ürünlere sinebilir ve tüketime mani olur, bu ise üreticiler 

için bazen büyük zararlara neden olalbilir. Bu tür lerin tüketimi için güvenilir 

laboratuarlarda analiz edildikten sonra yenilmesi tavsiye edilir. 

Bu durum özellikle geleneksel yöntemlerle balık avlayan balıkçılar için uzun 

dönemli zararlara neden olabilirler. 

Petrol kirl il iğinin denizdeki besin zincirine verdiği etki de önemlidir. 

Özelikle üreme ve yumurtlama alanları , verimli kıyılar ile fitoplanktondan 

başlayıp en üst beslenme seviye:sine kadar giden besin zincirindeki 

etkilenme bilimsel olarak izlenmelidilr. Ancak burada verilen zararın maddi 

olarak karşılığı için geliştirilmiş ve kabul edilmiş bir yöntem yoktur. Bu 

nedenle her kaza ayrı bir inceleme konusudur ve deniz ekosistemine 

vereceği zararı araştınnak önemli olmakla birlikte asıl olan kirlenmenin 

önlenmesi için çaba göstermektir. Bu ise uygun stratej ik planlar yapma, 

uygun malzemeyi kullanmasını bilen uzmanlar yetiştirme, tazmin için bütün 

verileri toplama yanında dünyadaki gel işmeleri takip eden uzman ve devlet 

organlanyla işbirliği yaparak sağlanabilir. 

Petrol kirlenmesinin kumluk alanlara vereceği ekolojik zararlar daha çok 

supra ve mediolitoral bölgedeki makro bentik ve meio bentik canlıların 

etkilenmesine göre değerlendirilebili:r. Örneğin, med-cezir hattında yaşayan 

organizmalar, yengeç ve karides türleri, kum midyesi, deniz çakısı , halkalı 

kurtlar etkilenir. Kayalık alanlarda ise midye ve istiridye, deniz yıld ı zları, 

kabuklu deniz canlıları, Bazı deniz yosunları ve deniz çayırları, deniz 
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şakayıkları, çin şapkası, yengeç ve karides türleri, Amfipod ve izopodlar ile 

Balanus türleride petrolün yayaılmasından etki){!nirler. 

Petrol kazaları meydan gelmeden önce kıyılarda yapılacak petrol kirliliği acil 

eylem hazırlık ve önleme planları için hassas alanların haritalanması önemli 

bir süreçtir. Bu süreçte değişik kıyısal kaynakların durumu haritaya işlenerek 

kirlenmenin önlenmesinde önceliklerin sıralanması yapılır. Bu öncelikler 

örneğin GIS yoluyla bir veri bankasına veya harita üzerine işlenebilir. 

Hassas alanların haritalanmasında temizlenme stratejilerinin buluşması vaya 

birbirini tamamlaması gerekir. Hassas alanlarım haritalanması yapılmadan 

yapılan temizlik işlemleri eksiktir. Bu nedenle, ilgili kurumlara ve 

araştırmacılara yardımcı olacak bu haritallama, basit, pratik, kolay 

anlaşılabilir olmalıdır. Bu amaçla, haritalanacak alanın kıyı tipi, habitat 

tipleri,( Deniz çayırları, mercan resifleri, Yosunluk alanlar v.s) koruma 

altındaki alanlar, balıkçılık etkinlikleri, balılk yetiştirme alanları, tarihi 

alanlar ve Sosyo -ekonomik veriler başta olmak üzere haritalara geçirilir. 

Kıyı tiplerinin haritaya geçirilmesinde genellikle çevresel hassasiyet indeksi 

kullanılır (lpieca / Imo, 1996). 

Diğer yandan, su kuşları petrol yayılmasından en fazla etkilenen canlılardan 

biridir. Bu kuşların başta kanatları olmak üzere petrolden arındırılması için 

özel yöntemler bulunmaktadır . Uzman olmayanların yapacakları müdahale 

çoğu kez canlılara fayda yerine zarar veriır .Bu nedenle uzmanlaşmış 

kurumlardan teknik destek istenmelidir. 

Denizde petrol kirliliği yaratan bazı kazalar 

1975 Jacob Maersk' in Leixos Limanı, Portekiz'de dibe otunnası makine dairesinde 

bir patlamaya ve bütün geminin ateş almasma neden oldu - altı kişi öldü.-
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Yanan petrolden kaynaklanan duman yerel halkı oldukça kötü etkiledi ve 

dökUlen petrol 20 mil uzunluğundaki sahili ve balıkçılık alanlarını kirletti. -

Sonunda gemi parçalandı. - toplam 80.000 ton petrol döküldü. 

1976 Urquiola lspanya'da La Coruna'ya girerken petrol sızmasına sebep olacak 

şekilde dibe oturdu. Bunu patlamalar ve çıkan yangın izledi. Yayılan kirlilik 

kabuklu deniz canlılanna ve ıdeniz ortamına zarar verdi. Devam eden 

patlamalar şehirde hasarlara yol açtı ve oluşan duman yerel halkı etkiledi. 

108.000 ton petrol döküldü ve toplam kirlilik hasarı ve temizleme masrafları 

62m$ tuttu. 

1977 Honolulu'dan 300 mil uzakta Hc.rwaiian Patriot'un omurgasında 1 OOft'lik bir 

çatlak oluştu. Petrolün denize sızması, gemiyi çevreleyen bir yangın çıkaran 

büyük bir patlama ve petrol dökülmesi ile sonuçlandı. Daha sonra gemi ikiye 

bölündü ve battı. Bir adam öldü ve dökülen 99.000 ton petrol adalardan uzağa 

sllıüklendi. Gemi ve taşıdığı kargo toplam 32m$ değerindeydi. 

1978 Zararlı atık içeren kazalar için MARPOL tutanağı çıkarıldı. 

1978 Amarco Cadiz kötü hava koşulllarında dümen donanımı hatasından dolayı 

Fransa'nın kuzey sahillerinde kazaya uğradı. Sahile çekme girişim lerine 

rağmen, gemi karaya oturduktan sonra ölümcül çevre hasarına sebep olan 

232.000 ton petrol dökülmüştü. Daha sonra Fransa, tarıkerleri kıyılarından 

uzaklaştırmak, IMO ise büyük gemilerdeki dümen donanımının perfonnans 

standartlarını iyileştinnek için önlemler aldı. Bu kaydedilen en büyük petrol 

kazasıydı ve Fransa hükUmeti ile diğer ilgili kuruluşlar lehine olan dava 1 O 

yılın Uzerinde devam etti. Son anlaşma gemi ve kargo için 32m$, ve Fransa 

yararına talepler için 253mf'ın Uı:erinde tuttu. 

1973 İspanya'nın kuzeybatı kıyısında Andros Patris'in omurgasında 15 metrelik 

bir çatlak açılınca gemi terk edildi. Bir patlama ve yangın takip etti: yaklaşık 

50.000 ton petrol döküldü ve 30 kişi öldü. Gemi güneye çekildi ve geri kalan 

petrol diğer tankerlere nakledildi. 
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1979 Betelgeuse irlanda'daki Bantry Limanı'nda petrol boşaltırken havaya uçtu. 

Tenninal büyük zarara uğradı ve ağır düzeyd!e petrol kirliliği oluştu. 50 kişi 

öldU ve nihai borç talebi yaklaşık 120m$ tutarındaydı. 

1979 At/antic Empress, Hindi Adalarının batısındaki Tobago açıklarında Aegean 

Captain ile çarpıştı. Gemiler çarpışmadan sonra ateş aldı. Kaza 29 ölilmle 

sonuçlandı. Sonunda Atlantic Empress taşıdı~~· 270.00 ton ham petrolle battı. 

Aynı zamanda Aegean Captain'dan da şiddetli sızma oldu. Kayıplar Londra 

deniz sigorta borsası tarafından verilen rekor bir ödeme ile karşılandı. 

1979 Burrnah Agate yük gemisi Mimosa ile Teksas açıklarında çarpıştı. Kazayı 

haftalarca silren yangın ve patlamalar izledi. Yaklaşık 35.000 ton petrol 

dökUldU ve yandı. 32 kişi yaşamlarını kaylbetti. Her iki geminin sigortalı 

değeri yaklaşık l 3m$'dı. 

1979 93.000 ton petrol taşıyan lndependenta ile kuru yük gemisi Evrialy İstanbul 

Boğazı'nın tam güneyinde çarpıştılar. Jndependenta ateş aldı ve ateş 

Evria/y'e sıçradı. Jndependenta'nın mUrettebatından 42 kişi öldü ve gemi 

yanmaya devam ederek sahile sUrUklendi. Gemi büyük ekolojik zarara sebep 

vererek haftalarca yanmaya devam etti. Enı sonunda yangın kendiliğinden 

bitti. Bir yaşındaki lndependenta'nm sigortalı değeri 40m $' ın Uzerindeydi ve 

Evrialy ise 2.5m ! değerindeydi.94.000 ton petrolUn 30.000 tonu yanarken 

kalanı denize yayıldı ve 5.5km'lik bir alan yoğun kirlenme etkisine girdi. Bir 

çok deniz canlısı öldü , midye ve istiridye alanları petrolle kaplandı. 

1983 Assami, 53.000 ton petrol ile yüklüyken, Muıscat- Umman'ın 55 mil açığında 

makine dairesinde önemli bir yangına tanık oldu. Ateş geminin geri kalan 

kısmına, petrol ise çevre denizine yayıldı. Gemi terk edildi ve daha sonra 

açığa çekildi ve battı. 

1983 lspanya'ya doğru yol alan Casıillo de Bel/ver, Körfez' den yüklediği 250.00 

ton hafif ham petrolle, Saldanya Körfezi, Güney Afrika açıklarında alev aldı. 

Mürettebat gemiyi terk etti; Uç kişi öldü ve gemi büyük bir patlamadan sonra 
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battı. Sahilden esen rüzgar petrolü kıyıdan uzağa sürükledi, fakat ateşten 

meydana gelen siyah, petrol iı;eren yağmur mahsule ve yeni kırkılan 

koyunlara zarar verdi. Gemi 18m $,kargo ise 54m$ karş ı lığında s i gortalıydı. 

1985 Nova, İran'tn 20 mil güneyinde, Körfez mevki inde 70.000 ton petrol kaybı 

vererek battı. 

1988 Odyssey, Nova Scotia'nın 700 mil açığında 132.000 ton petrol kaybı vererek 

battı. 

1989 Exxon Valdez, 37.000 ton petrol dökülmesine ve ölümcül çevre hasanna 

neden olarak, Alaska sah ilinin açı:klarında karaya oturdu. Maliyet; temizleme 

masrafları, para cezası ve tazminat içinde 5 1 milyar $ üzerinde; eğer 

yürürlükteki mahkeme hükümlerii onaylanırsa 1 O milyar $ kadar tuttu. Bu 

kaza OPA 90'a ve başka önlemlerin alınmasına yol açtı. 

l 989 Kharg V, Afrika 'mn kuzey batı sahili açıklarında 70.000 ton ham petrol 

dökerek patladı. Hiçbir kıyı devleti geminin sahili yakınına yaklaşmasına izin 

vermediği için, kalan kargosunun nakli için geminin güneye doğru 1.500 mil 

çekilmesi gerek'ti. 

1989 Kurtarılan Mal üzerine Uluslararas ı Konferans - kurtarılan mal üzerine 

geçerli kurallar getirdi ve petrol kirliliğini önlemek için kurtarma gemilerine 

sınırlı tazminat hükmünü getirdi. 

1990 US Petrol Kirliliği Kanunu (OPA 90) çift cidarlı tarıkerler ve diğer zorunlu 

kirlilik önleyici gereksinimler için çağrıda bulunmaktadır. 

1990 Petrol Kirliliği Hazırlığı.Eylem Planı ve İşbirliği üzerine Uluslararası 

Konferans, petrol kazaları için dUnya çapında bir organizasyon için çağrıda 

bulunmaktadır: 1995'te sonuç venniştir. 

1991 ABT Summer, Angola'nın 700 mil açığında 260.000 ton petrol kaybı ile battı. 

1991 Ro-ro gemisi Moby Prince, 80.000 ton hafif ham petrol taşıyan Agip 

Abzurro'ya, Livamo-İtalya'da de:mirlemiş haldeyken çarptı. Arabalı vapur 
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ateş aldı ve 143 kişi öldU. Yangın yedi gUn devam eni ve orta dereceli deniz 

kirliliği geniş bir alanı etkiledi. Çarpışma, ltalyan mahkemelerinin resmi dava 

açması ve Moby Prince'in sahibince mürettebat dikkatsizliği gerekçesiyle 

sorumluluk sınırlandırılması deklarasyonu verilmesi ile sonuçlandı. 

1991 144.000 ton ham petrol ile yUktu Haven, Cenıova açıklarında demirlemişken 

ateş aldı ve seri patlamalar geçirdi. Gemi üç ana parçaya bölündü ve daha 

sonra battığı sığ sulara çekildi. Petrolün çoğu yangın sırasında tUketildi, fakat 

10.00 tonun Uzerinde petrol ve yanmış petrol artığı sızdı. 

1991 Rubinion -18- İstanbul Boğazı'nda 2000 adet koyunla battı , şok bir kirlenme 

görtıldU.Gemi çıkarılmadı. 

1992 Aegean Sea, La Coruna - lspanya'da kötü hava koşullarında dibe oturdu. 

Gemi ikiye bölündü ve ateş aldı. 72.000 ton petrol dökUldü ve geniş ölçüde 

çevresel zarar oluştu. Kazayı takiben balıkçı lıkta oluşan kısıtlamalar 3000 

balıkçıyı etkiledi. Balıkçılar tarafından talep edilen 152m$ tutarındaki 

tazminat için lspanyol mahkemelerine başvurulmuştu. 

90-95 MARPOL 73 I 78' e, yeni tankerlerde çift tekne ve mevcut tankerlerde ise 

arttmlan incelemeler için Annex I kapsamındaki gereksinimleri içeren, 

kapsamlı değişiklikler getirildi. 

90-95 SOLAS 1974'e, 1988' den - Avrupa sularındaki bazı gemiler için daha 

önce - beri geçerli Uluslararası GUvenlik Yönetim ( lSM ) Kuralları' nın 

emredici tanıtımını içeren, kapsamlı değişiklikler getirildi. 

1993 84,000 ton Kuzey Denizi ham petrolü ile yüklü Braer, Shetland Adaları, 

lngiltere' nin güneyinde motor arızası geçirdi. Gemi kötü hava koşullarında 

kıyıya sürtiklendi ve kayalıklarda parçalandı. 85,000 tonu bulan tüm kargo 

ve akaryakıt aktı, ve balıkçılık alanlarına ve çevreye büyük zararlar verdi; 

kıyıya uçan toz halindeki petrol serpintisi çiftlik alanlarını kirletti. Bu 

durum, Shetland Adaları Konseyi ve diğerlerinin temizleme masrafı ve 

doğaya verilen hasar için, İngiliz hükumetinin ise temizleme aktivitelerinin 

tazmini için kapsamlı bir talepte bulunmalaırına yol açtı. Ocak ı 996' da, 
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75m$ miktarındaki talebin karşılanmasına rağmen davacılar tazminat için 

l 00m$ daha istediler. Braer kazasının sonucunda, İngiltere Donaldson 

soruştunnasını başlatıldı. 

1994 İstanbul Boğazında Nassia ve shipbroker kazalarının meydana gelmesi , 29 
denizcinin ölümü, 20 .000 ton petrolün boğaza yayılması. Su ürünleri 
stoklarına büyük darbe vuruldu. 

l 996 Sea Empress limana girerken Milford Ha ven, İngiltere' de karaya oturdu. 

Kötü hava koşulları tekrar yüzdürmeyi zorlaştırıyordu ve 65,000 ton petrol 

denize döküldü. Hassas kıyı şeridine ve balıkçılığa ciddi boyutlarda zararlar 

geldi. Taleplerin toplam de~\erinin Braer ile ilgili olanları geçmesi 

muhtemeldir. Gemi sonunda yüzdürüldü ve geri kalan petrolün diğer 

gemilere nakli için limana alındı. 

l 999 Volga neft kazası , Geminin ikiye bölünmesi ve 3086 ton petrolün Florya 
ve Marmara denizine yayılması 

2002 Gotia ,25 ton fuel-oil İstanbul boğazı, Haliç ve Marmara'ya yayılması 

2003 Svyatov Panteleymon gemisinin 423 ton yakıtla Anadolu fenerinde 
kayalara vurması ve petrolün yayılması. 
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Bölüm ili 

Denizde Metal Kirliliği 

1 - Karadeniz, Ege Denizi ve Akdc~niz Sedimentlerinde 

Jeolojik ve Antropojenik Ağır Metal Kirliliği 

Mustafa Ergin 

Giriş 

Gelişme ve kalkınmaya paralel olarak artan kıentsel , tarım, ziraat ve sanayi 

atıklarının bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak denize ulaşmaktadır. İnsan 

sağlığına zarar verebilen inorganik maddelerdım sayılan ağır metaller çeşitli 

süreç ve çevrimler sonucu deni~ dibine çökelmekte ve sedimente 

bağlanmaktadır. Sedimentler bu nedenle deniz kirliliği araştınnalarında 

önemli yer tutar. Bu çalışmanın amacı, Karadeniz, Ege Denizi ve 

Akdeniz'de yapılan sedimentolojik ve jeokimyasal araştınnalara ait 

sonuçların ve bilhassa ağır metal miktarlarının deniz kirliliği ve jeolojik 

zenginleşme açısından değerlendirilmesidir. 

Malzeme ve Yöntemler 

Bu çalışmada değerlendiri len sediment örneklerinin alındığı bölgeler, su 

derinlikleri, sediment kalınlıkları ve toplayan araştırma gemileri veya 

tekneleri ile ilgili bilgiler Tablo 1 'de verilmiş ve alınan sediment 

örneklerinin yerleri Şekiller 1, 2 ve 3 'de gösteırilmiştir. Sediment örnekleri 2-

2200 m arasında değişen su derinliklerinde- kepçe veya serbest düşmeli 

ağırlıklı karot kullanılarak alınmış ve örnekler standart petrografik ve 
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kimyasal analizlere tabi tutulmuşlardır (analiz ayrıntıları için kaynaklara 

bakınız). Tablo 2, sedimentlerin ağır metal miktarları ve içerdikleri çamur ve 

karbonat oranları ile bazı jeolojik referans kayaçlara ait metal değerlerini de 

göstermektedir. Bilindiği gibi, sediment bileşimi veya litolojisi içerdiği tane 

boyu ve karbonat miktarı ile kontırol edilmektedir. N itekim kil ve siltce 

zengin ince taneli sedimentlerin ağır metal oranları genelde yüksek, buna 

karşın karbonatça ve kaba tanece zengin sedimentlerin ağır metal oranları 

genelde düşüktür. 

Sonuçlar 

Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'in yüzeysel sedimentleri ve dolayısı ile 

bu denizlerde jeoloji ve kirlilik üzerine yapılan çalışmalara ait veriler 

aşağıda bölgesel olarak ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

Karadeniz 

Batıda Tuna Nehri ağzından güneyde İstanbul Boğazı, doğuda Çoruh Nehri 

ağzı ve kuzeyde Azak Denizi'ne kadar uzanan geniş bir açık deniz alanında 

yapılan çalışmalara (Kıratlı ve Ergin, l 996; Şekil 1; Tablo l) göre 

sedimentlerin Fe, Mn, Co, Cr, Ni, Cu, Zn ve Pb miktarları çoğunlukla 

normal, jeolojik referans değerlıere, yani ortalama yerkabuğu veya 

sedlmenter kayaçlarınkine benzemektedir (Tablo 2). Bununla beraber, Cr 

(171 ppm), Ni (130 ppm), Cu (68 ppm) ve Pb (35 ppm) miktarlarındaki 

nisbeten yüksek değerleri kısmen güneydeki magmatik kayaçların bolluğu 

(Erseçen, 1989; Engin ve ark., ., 200IO) ve kısmen de antropojenik atıklar ile 

izah edilebilir. Ağır metallerden Zın, Tuna Nehri ağzı açıklarında 85-106 

ppm arasında değişirken (Kıratlı vıe Ergin, 1996), bu miktarlar bu nehrin 

ağzında biriken sedimentlerde antropojenik girdilerle 186 ppm'e kadar 

çıkmaktadır (Readman ve ark., ., 1998). 
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Nitekim, güney Karadeniz şelfi ve üst yamacındaki çalışmalar (Yücesoy ve 

Ergin, 1992; Şekil 1; Tablo 1 ), Türkiye'nin kuzeyindeki magmatik kayaçlar 

ve içerdikleri maden-mineral yataklarının (Erseçen, 1989; Engin ve ark., 

2000) Karadeniz'e önemli miktarlarda Cr, Ni, Cu, Pb ve Zn temin ettiğini 

ortaya koymaktadır. Doğal jeolojik ayrışmanın ürünü olan bu metaller, aynı 

zamanda bölgede insan eli ile işleti len maden yataklarından da artan 

miktarlarda taşınacağından, antropojenik kirlilik etkileri olarak 

düşünülebilir. Karadeniz'in güneyinde tesbit e:dilen Cr (224 ppm), Ni (202 

ppm), Cu (82 ppm), Zn (138 ppm) ve Pb (66 ppm) miktarları (Yücesoy ve 

Ergin, 1992) yerkabuğu ve sedimenter kayaç ortalamalarına göre 1 ,5-3 defa 

daha fazladır (Tablo 2). 

Karadeniz'in güney, Türkiye kıyılarında Karadeniz'e dökülen antropojeoik 

kökenli, arıtılmamış kentsel ve sanayi atıklarının bazı metal içerikleri 

oldukça yüksektir. Nitekim, batıda Zonguldak dvarmdaki Neyren ve Kilimli 

ile doğuda Rize-Trabzon civarlarındaki Tabakhane ve Zafir Dereleri'nin 

Karadeniz'e antropojenik kökenli yılda 15 ton Cd, 340 ton Cu, 60 ton Pb ve 

1200 ton Zn taşıdıkları bilinmektedir (Tuncer ve ark., 1998). Topçuoğlu ve 

ark.,. (2002) ise, bazı güneydoğu Karadeniz (Rize ve Perşembe) kıyı 

sedimentlerinde normal seviyelerin üstünde Cu (95 ppm), Zn (267 ppm) ve 

Pb (31 ppm) miktarları tesbit etmişler ve bunları kısmen antropojenik 

girdilere bağlamışlardır. 

Karadeniz'in güneybatısında, Bulgaristan sınıırı ile İstanbul Boğazı arasında 

kalan açık deniz, şelf alanı sedimentlerinde ölçülen Fe, Mn, Cr, Ni, Cu ve Zn 

miktarları oldukça normal düzeydedirler, yani yerkabuğunu oluşturan 

sedimenter ve ortalama kayaçların bileşimine benzemektedirler (Ergin ve 

ark., 2003; Şekil 1; Tablo 1 ve 2). Pb (51 ppm) ve As (20 ppm) çok az da 

olsa, kıyıardındaki Istranca Masifi ve magmatik kayaçlardan (Erseçen, 1989; 
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Engin ve ark.,., 2000) ve kısmen antropojenik kaynaklardan gelmiş olabilir. 

Bazı sediment karotların en üst kısımlarından alınan örneklerde görülen 

metal miktar artışları antropojenik kaynakların etkilerine işaret edebilir. Pb 

ve As petrol ve kömür gibi fosil yakacaklarda önemli miktarlarda 

bulunmaktadır. 

Ege Denizi 

Kuzeyde Meriç Nehri ağzından başlayarak güneyde Marmaris'e kadar 

uzanan kıyısal, şe lf ve üst yamaç ortamlarına ait yüzeysel sedimentlerin ağır 

metal miktarları (Ergin ve ark.,.,1993; Ergin ve Yemenicioğlu , 1997; Şekil 2; 

Tablo 1 ve 2) bölgesel önemli değişimler gösterebilmektedir. Meriç Nehri 

ağzından açığa doğru gidildikçe, sedimentlerin litolojisi önemli 

değişmemesine rağmen, Cu (77 ppm, 62 ppm, 33 ppm) ve Zn (156 ppm, 114 

ppm, 64 ppm) miktarları nisbeten azalmaktadır ki burada antropojenik 

etkilerin varlığı mümkündür. Meriç Nehri ' nin antropojenik girdileri 

güneyindeki Saroz Körfezi'nde dıe görülmektedir. Bu körfezden alınan 

yüzeysel sedimentlerde az da olsa, antropojenik kökenli Zn, Cu ve Pb 

miktarlarına rastlanı lmıştır (Sarı ve Çağatay, 2001 ). 

Edremit Körfezi yüzeyse l sedimentlerinde sadece Zn çok az bir artış 

göstermektedir (123 ppm; Ergin ve ark., 1993; Tablo 2) ve bu değerin 

kıyıardı maden-mi neral yatakları (Erseçen, 1989; Engin ve ark., 2000) ile 

bağlantı lı olması da mümkündür. Gediz Nehri ağzı önlerinde ve İzmir 

Körfezi girişi güney açıklarında yüzeysel sedimentler normal değerlerin 

üstünde Cr (136, 280 ppm) ve Ni (120, 278 ppm) içermektedirler ki (Ergin 

ve ark.,. 1993), bunun da kaynağı çoğunlukla maden-mineral yatakları içeren 

jeoloj ik kaynaklar (Erseçen, 1989; Engin ve ark.,., 2000) olabilir. Bununla 

beraber, Akçay ve ark.,. (2003) Gediz Nehri sedimentlerinde tesbit edilen 

nisbeten yüksek Cr (200 ppm), Pb (128 ppm), Cu (140 ppm) ve Zn (160 
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ppm) miktarlarını antropojenik süreçlerle (deri imalatı, tarım, zirai ilaçlar, 

sanayi atıkları gibi) izah etmektedirler. 

Diğer antropojenik kaynaklı metal artışları İzmir Limanı sedimentlerinde 

tesbit edilmiştir. Burada ölçülen metallerden Cuı (59 ppm) ve Zn (162 ppm) 

normal değerlerin nisbeten üstündedir (Ergin ve ark.,., 1993). Hg hernekadar 

kıyıardı maden-mineral yataklarında bol ve yaygın olarak bulunsa da 

(Erseçen, 1989; Engin ve ark.,., 2000), İzmir Limanı sedimentlerinde 

bulunan yüksek Hg miktarlarında (1278 ppb; Ergin ve Yemenicioğlu, 1997) 

antropojenik etkilerin önemli rol oynadığı düşünülebilir. Gemici ve Oyman 

(2003), İzmir civarı akarsu seöimentlerinde bulunan yüksek Hg oranlarını 

artan madencilik faaliyetlerine bağlı antropojenik etkilere yani kirliliğe 

bağlamaktadırlar. İzmir limanında kirlilik araştınnaları Aksu ve ark.,. (l 998) 

tarafından da ele alınmıştır. Bu araştırıcılar, İzmir Limanı yüzeysel 

sedimentlerinde ve normal değerlerin oldukça üstünde ağır metaller tesbit 

etmişlerdir. As (60 ppm), Cr (600 ppm), Cu (80 ppm), Pb (60 ppm), Zn (300 

ppm) ve Hg (1500 ppb) metalleri ile kirlenıen İzmir Limanı ve yakın 

civarının kentsel ve sanayi faaliyetlerinden önemli derecede etkilendiği 

bilinmektedir (Aksu ve ark.,., 1998). 

Küçük ve Büyük Menderes Nehirlerinin ağızları önlerinden alınan 

sedimentlerde tesbit edilen nisbeten yüksek Fe (% 5,74), Zn (122 ppm), Cr 

(280 ppm) ve Ni (278 ppm) miktarlarının ı~oğunlukla kıyıardı jeolojik 

kaynaklardan (metamorfik Menderes masifi, magmatik kayaçlar gibi; 

Erseçen, l 989; Engin ve ark.,., 2000) geldiği düşünülebilir. Büyük Menderes 

Nehri sedimentlerinde tesbit edilen Co (29 ppm) ve Zn (120 ppm) 

miktarlarının antropojenik kaynaklardan geldiği belirtilmiş ise de (Akçay ve 

ark.,., 2003), bu metal değerlerinin önemli artışlar göstermemesi bölgede 

deniz kirliliğinden bahsetmeyi de zorlaştırmaktadır. Özellikle Cr ( 120-280 
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ppm) ve Ni (108-344 ppm), Edremit Körfezi ' nden Marmaris'e kadar uzanan 

geniş bir denize! alanda yaygındır. Cr antropojenik süreçlerin de ürünü 

(sanayi atıkları, zirai ilaçlar gibi) olabilir (Akçay ve ark.,., 2003). Marmaris 

önlerinde sedimentler 312 ppm'e kadar Cr ve 406 ppm'e kadar Ni 

içermektedir (Ergin ve ark. , ., t99ı3). Burada kıyıardında yaygın olan 

ultrabazik-ofiyolitik türü kayaçların (Engin ve ark. ,., 2000) 7000 ppm' e 

kadar Cr ve 2900 ppm'e kadar Ni içerdikleri daha önceki çalışmalardan 

(Aslaner, 1973) da bilinmektedir. 

Büyük Menderes Deltası açıklarında ve kuzeyde Dilek Yarımadası ve 

güneyde Didim arasında kalan açık deniz, şelf ortamına ait sedimentlerde 

ağır metal miktarları , Cr (237 ppm), Ni (359 ppm) ve As (31 ppm) hariç, 

oldukça normal düzeydedirler (Şekil 2; Tablo 1 ve 2; Ergin ve ark, .,2001 ). 

Normal değerlerin çok üstünde bulunan Cr ve Ni miktarları bölgede alınan 

karot verileri ile karşılaştırıldığında, bu metallerin kaynaklarının çoğunlukla 

antropojenik değil, jeolojik olduğuna işaret etmektedir. Kıyıardı magmatik 

kayaçların varhğı ve yaygınlığı bu metal miktarlarındaki artışları izah 

edebilmektedir. As miktarlarının kaynağı kısmen kömür ve kısmen de 

kükürtlü mineral-maden yatakları olabileceği gibi, antropojenik etkilerin de 

varlığ1 ve etkisi düşünülmelidir. 

Marmaris önlerindeki sedimentlerin Mn miktarları ( 1306, 2625 ppm; Ergin 

ve ark. ,., 1993) normal jeolojik değerlerden biraz yüksek görünmektedirler. 

Burada manganezce zengin kıyıardı maden-mineral yatakların (Erseçen, 

1989) etkisi bulunabileceği gibi deniz dibinde gelişebilen diyajenetik 

değişim süreçlerini de dikkate almak gerekir. 

Antalya Körfezi 

Antalya Körfezi ' nin şelf ve üst yamaç ortamlarında (Tablo l; Şekil 3; Ergin 

ve ark. ,. 2004) alınan sediment karotlarının üst kısımlarına ait ağır metal 
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içerikleri Tablo 2'de görülmektedir. Buna göre, Cr (128 ppm), Ni (143 ppm), 

Pb (51 ppm) ve As (70 ppm) değerleri jeolojik değerlere göre biraz yüksek, 

diğer metal miktarları ise normal düzeydedir. Cr ve Ni miktarlarının genelde 

körfezin batısında ve karotların yaşlı alt kısımlarında da nisbeten yüksek 

olması, kıyıardı jeolojik kaynaklarla izah edilebilir. Burada Cr ve Ni'ce 

zengin ofiyolit kayaçları yaygındır (Erseçen, 1989; Engin ve ark.,., 2000). Pb 

kısmen kıyıardı maden-mineral yataklarındaın (Erseçen, 1989; Engin ve 

ark.,., 2000) ve kısmen de antropojenik kaynaklardan gelmiş olabilir. 

Nitekim birçok karotun, en genç yani en üst kısımlarına ait sedimentlerde 

Pb, belkide antropojenik girdilere bağlı olarak nisbeten yüksektir. 

Göksu Nehri ve Taşucu Deltası önlerinde yüzı~ysel sedimentlerin ağır metal 

içerikleri genelde normal düzeyde olup, sadece~ Cr (90-550 ppm) ve Ni (107-

130 ppm) miktarlarında artış görülmektedir (Sanın ve ark.,., 1992). 

Araştırıcılara göre, kıyıardında mevcut maden-mineral yatakları ve 

işletilmesi bu iki metalin denize daha fazla taşınmasına sebep 

olabilmektedir. Özkan ve ark.,. (1980) Göksu Deltası önlerinde biriken 

sedimentlerin 103-172 ppm arasında değişen miktarlarda Pb içerdiğini ve 

bunun çoğunlukla kentsel, sanayi ve tarıms:al atıklardan kaynaklandığını 

belirtmişlerdir. 

Mersin Körfezi'nin (Kilikya Havzasının doğu kısmı olarak da bilinir) geniş 

bir açık deniz alanında yapılan çalışmalarda (Shaw ve Bush, 1978) yüzeysel 

sedimentlerin Mn (520-2900 ppm), Cr (186-687 ppm), Ni (101-347 ppm), 

Cu (19-67 ppm) ve Zn (55-115 pprn) miktarlarının normal değerlerin 

üzerinde olduklarını belirtmişlerdir. Araştırıcılar yüksek Mn oranlarının 

çökelme sonrası sedirnentde diyajenetik süreı;lerle, diğer metal artışlarının 

ise kıyıardı maden-mineral yataklarından girdilerle denize taşınmış 

olabileceğine işaret etmişlerdir. Mersin Körfezi'nin en iç kısmında ve 
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bilhassa Mersin Limanında deniz kirliliği daha da belirgindir. Antropojenik 

süreçlerle kontrol edilen çevre kirliliğ;ine bağlı olarak, sedimentlerde normal 

değerlerin üstünde Cu (380 ppm), Zn (483 ppm), Pb (280 ppm), Hg (636 

ppm) ve Sn (11 ppm) birikmiştir (Özkan, 1978; Özkan ve ark., 1980; Tuncel 

ve ark., 1980; Tuğrul ve ark., 1983; Salihoğlu ve Yemenicioğlu, 1986; 

Salihoğlu ve atk., 1986; Ergin ve ark., 1988). Mersin Limanının dış 

kısımlarında (Karaduvar ve Pozcu önlerinde) sedimentler çok daha az kirlilik 

göstermektedirler. Buralarda Ni (753 ppm) ve Zn (466 pprn) hariç, diğer 

metallerin miktarları normal düzeydıedir (Tablo 1 ve 2; Bodur ve Ergin, 

1988). Bölgenin kıyıardında meveut ultrabazik-bazik türü magmatik 

kayaçların bol miktarlarda Cr ve Ni beraber içerebileceği (Aslaner, 1973; 

Tablo 2) nedeni ile, Mersin önlerinde tesbit edilen nisbeten düşük Cr (18-77 

ppm) ve yüksek Ni (753 ppm) miktarları arasında benzer jeolojik kaynak 

ilişkileri kurmak oldukça zordur. Bu nedenle, Ni ve Zn büyük bir olasılıkla 

ve de çoğunlukla antropojenik kökeııılidir. Bunda Mersin civarında yaygın 

tarım, sanayi ve kentsel atıkların etkileri düşünülmelidir. 

İskenderun Körfezi'nin tümünü kapsayacak bir çalışmaya ait sediment ve 

ağır metal verileri Ergin ve ark.,. (1996 ve 1998)'de verilmiştir (Şekil 3; 

Tablo 1 ve 2). Fe (%9), Co (99 ppm), Cr (694 ppm), Ni (808 ppm) ve Pb (61 

ppm) miktarları hariç, diğer metaller normal düzeydeddirler. Körfezde 

demir-çelik üretimi, petrol taşıma ve ıra~ne tesisleri ve diğer sanayi, kentsel 

ve tarım sektörlerinin de varlığı ve boUuğu düşünülürse, bu nisbeten yüksek 

metal girdilerinin çoğunlukla antropıojenik kaynaklı olduğu söylenebilir. 

Körfezin doğu kısımlarında yapılan başka bir çalımada da (De Capitani ve 

ark.. 2000), kentsel ve sanayi atıklarının körfezi ağır metallerle 

kirlettiklerine işaret etmişlerdir. 
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Tablo 1. Bu çalışmada kullanılan bölge, ortam ve sediment veri leri ve alındığı kaynaklar. 

Bölge Ortam 
Su derinliği Araştırma İstasyon Örnekleme Sediment 

(m) Yılı , Gemi sayısı türü Kalınlığı (cm) 

Şelf-derin 
1989 

Karadeniz ( 1 ) 27-2200 R/V Dimitry 18 Kepçe 5 
düzlük 

Mendelev 
Güney Karadeniz Şelf-üst 

8-445 
1988-1989 

47 Kepçe 5 
(2) vamac RJV Bilim 

Güneybatı 
Şelf 51-124 

1999 
15 Kepçe+karot 

25 (kepçe) 
Karadeniz (3) R/V Arar 20-250 (karot) 

Doğu Ege Den izi Şelf-üst 
12-640 

1987 
46 Kepçe 5 (4) yamaç R/V Bilim 

O.Ege, Büyük 1998 
Kepçe (x18) 2 (kepçe) 

Menderes Delta Şelf 19-81 R/V Koca 18 
İlerisi (5) Piri Reis 

Karot (x3) 30-95 (karot) 

Akdeniz 
Şelf-üst 2000 

Antalya Körfezi 18-880 15 Karot 20-184 
(6) 

yamaç R/V Bilim 

Akdeniz, İç 
Şelf 2-13 R/V Lamas 56 Kepçe 5 

Mersin Körfezi (7) 
Akdeniz 

Şelf-üst 1988-1991 
İskenderun 15-190 73 Kepçe 5 
Körfezi (8) 

yamaç R/V Bilim 

Kaynaklar: ( 1) Kıratlı aınd Ergin, 1996; (2) Yücesoy and Ergin, 1992; (3) Ergin ark. 2003; (4) Ergin ark. 1993; Ergin and 

Yemenicioğlu, 1997; (5) Ergin ark., 2001; (6) Ergin ark .• 2004; (7) Bodur and Ergin, 1988; (8) Ergin ark. 1996; 1998 



Tablo 2 Bu çalışmada kullanılıuı sedim_enıer ağır metal verıleri ve c.liğer jeolojik kaynakların karşıl~tırıınıası. 
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2 - Marmara Denizi Yüzey Sedimen1tlerinde (Şelf Alanı) 

Metallerin Birikimi ve Denetleyen Mekanizmalar 

Nuray Balkıs, Oya Algan 

I. Giriş 

1. Sedimentlerde Metal Dağılımı 

Denize! ortama rüzgar, akarsu ve atmosfer yoluyla, endüstriyel ve evsel 

atıklarla ve doğal karasal kaynaklardan giren mı~taller sedimente geçinceye 

kadar suda birçok fiziksel ve biojeokimyasal olaylar ve döngüler içinde yer 

alırlar. Metallerin sedimentte depolanmaları esnasında da bazı 

mikrobiyolojik diyajenez reaksiyonlarından (oksidasyon, redüksiyon) 

doğrudan veya dolaylı olarak etkilenirler. Bu reaksiyonlar sırasında katı 

sediment yüzeylerinden gözenek suyuna katı imalar ve/ veya gözenek 

suyundan çökelmeler gerçekleşir. Gözenek suyunda metaller konsantre hale 

geldiğinde genellikle iki yol izlenir. Ya direk deniz suyuna metal difüzyonu 

olur, ya da metaller sedimenter ortamdaki inorganik veya organik 

bileşenlerle birleşerek sediment içinde yerinde-institu-oluşan mineralleri 

oluştururlar. Metallerin sediment-gözenek suyu-deniz suyu fazları arasındaki 

bu remobilizasyon ve resirkülasyon olayları sediınent kolonunda diyajenetik 

şartlar altında gerçekleşir (Engler ve ark., 1977; Kersten ve Förstner, 1987; 

Shaw ve ark., l 990; Chester, 1990). Sonuç olarak, dip sedimentlerinin 

jeokimyası bu şekilde su kolonu kimyasını ıda etkiler ve dolayısı ile 

kirlenmiş sedimentlerde depolanan ağır metaller sadece bentik canlıları için 
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değil, üzerinde su kolonundaki canlı ortam için de bir toksik etki 

oluştururlar. 

Güncel denize! sedimentlerde metal dağılımların ı kontrol eden faktörler; 

karalar üzerindeki zengin metal kaynaklarından atmosfer yoluyla olan 

taşınımlar (Chester, 1990), akarsu !arla olan karasal girdiler, denizaltı 

hidrotennal ve volkanik aktiviteler (Cronan, 1977), diyajenez gibi doğal ve 

jeokimyasal olaylar ve hızla artan insan aktiviteleridir (Sevast'yanov ve 

Volkov, 1967; Delfıno ve Lee, 1968; Elderfıeld ve Hepworth, 1975; Calvert 

ve Price, 1977; Ridgeway ve Price, 1987; Loring ve Rantala, 1988; Szefer, 

1988). 

Denizel ortama çeşitli faktörlerin etkisiyle giren metaller sedimentlerde 

kırıntılı alüminosilikat ve oksit mineralleri, ikincil kil mineralleri, ikincil Fe

Mn oksihidroksitleri, metal sülfitleri ve karbonatları yapısında ve bu 

minerallerin bir kısmına ve organik maddeye adsorbsiyon ve kimyasal 

bağlarla bağlanmak suretiyle birikir. Sedimentlerin metalleri biriktirme 

kapasiteleri çeşitl i faktörlere bağlıdır (Baker, 1980; Förstner ve Witmann, 

1981; Horowitz, 1985; Horowitz ve Elrick, 1987). Bunlar fiziksel (tane 

boyu, yüzey alanı ve yüzey yükü) ve kimyasal (bileşim-jeokimyasal fazlar, 

iyon değiştirme kapasitesi) olmak üzere iki ayrı grupta toplanır. Ancak bu 

gruplar da bağımsız olmayıp; birbiriyle ilişkilidir. Örneğin tane boyu 

küçüldükçe yüzey alanının büyümesi ve Fe-Mn oksit ve hidroksitleri, 

organik karbon ve kil minerali yüızeylerinde metallerin konsantre hale 

gelmesi gibi (Jenne, 1968; Jones ve Bowser, 1978; Baker, 1980; Förstner ve 

Witmann, 1981; Horowitz, 1985; Horowitz ve Elrick, 1986, 1987). 

Tane boyu, sedimentlcrin metalleri biriktirme kapasiteleri üzerinde etkili 

olan en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle de tane boyu dağılımı ve 

ayrımı ile ilgili çalışmalar sediment-eser metal çalışmalarında birinci sırayı 
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almıştır (Ackermann, 1980; Ackermann ve ark., 1983; Murdoch ve Duncan, 

1986; Horowitz ve Elrick; 1987; Kurmgalz, 1989). Ackermann (1980) haliç 

ve kıyı sedimentlerinde ağır metal dağılımlarında tane boyu etkisi, 

Ackermann ve ark., (1983) <20 µm tane boyundaki fraksiyonlarda eser 

metal dağı lımlarını incelemiştir. Horowitz ve Elrick ( 1987) eser metal 

dağılımlarında tane boyu, yüzey alanı ve jeokimyasal fazlar arasındaki 

ilişkiyi , Krumgalz ( 1989) ise eser metal ve organik madde dağılımında tane 

boyu etkisini araştırm ıştır. 

Metaller sedimentlerin ince tane boyu fraksiyonlarında birikme eğilimi 

gösterirler (Ackennann ve ark., 1983; Förstner ve Salomons, 1980; 

Horowitz, 1985; Horowitz ve Elrick, 1987, Kurumgalz, 1989). 

Sedimentlerde tane boyu küçüldükçe buna bağlı olarak yüzey alanı, yüzey 

yükü, organik madde içeriği gibi özellikler aırtar (Jones ve Bowse, 1978; 

Förstner ve Witmann, 1981, Horowitz, 1 985; Horowitz ve Elrick, 

1986, 1987). İnce tane boyutundaki sediment:er partiküller geniş, spesifik 

yüzey alanına sahiptir ve ince taneli sedimentlerin organik karbon içeriği 

yüksektir (Cauwet, 1987; Boldrin ve ark, 1989). 

Sediment taşınımında tane boyu çeşitli fiziksel ve kimyasal ayrışımlarla 

dereceli olarak küçülür. İlk olarak çöken kaba taneli fraksiyonlardır. İnce 

tane boyundaki fraksiyonlar ise kolloidal olarak daha uzun mesafeler 

boyunca taşınabilir (Förstner ve Witrnann, 1981 ). Förstner ( 1989), metal 

kirliliği ile ilgili çalışmalarda kirlenmiş yüzeylerin bir belirleyicisi olarak 

kesin ayrılmış bir tane boyunda çalışılmasını tavsiye etmiştir. Önerilen tane 

boyu 63 µm' den küçük (silt ve kil) tane boyundaki fraksiyonlardır. Çünkü 

63 µm' den küçük tane boyundaki fraksiyonlar doğal ve antropojenik 

bileşenlerin en etki li taşıy ıc ıs ıdır. Ayrıca buı tane boyundaki fraksiyonlar 

uzun mesafeler boyunca taşınmaktadır. 
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Farklı lokasyonlardaki sedimentler arasında ilişki kurmak ve tane boyu 

dağılımından gelen farkı gidermek için tane boyu düzeltmesi gereklidir 

(Horowitz ve Elrick, 1987; Luoma, 1990; Loring, 1991; Loring ve 

Rantala,1992). Tane boyu düzeltmesi için referans element olarak genellikle 

Al veya Li kullanılmaktadır. Bu elementler, ince taneli sedimentlerin önemli 

bileşeni olan kil minerallerinin yapılarında yer alan konservatif 

elementlerdir. Denize! ortamda taşınım ve depolanma sırasında 

konsantrasyonlarını büyük ölçüde korurlar. 

Sedimentte eser metal çalışmalarında metallerin hangi jeokimyasal fazlarda 

biriktiği de önemli bir araştırma alanıdır. Bu fazlardan Fe ve Mn oksit ve 

hidroksitler, organik madde ve kil mineralleri sedimentte metal birikiminde 

en önemli konsantre edici bileşenlerdir (Krauskopf, 1979; Jenne, 1968; Jenne 

ve Luoma, 1977; Förstner ve Witmann, 1981; Horowitz, 1985; Horowitz ve 

Elrick, 1987). 

2. Sedimentlerde Metallerin Birikim Mekanizmaları-Jeokimyasal Fazlar 

Sedimenter ortamda mineraller genel anlamda kırıntılı ve yerinde-in-situ

oluşan mineraller olmak üzere iki grupta toplanır. Kırıntılı mineraller 

taşınmış mineral tanelerini ve kaya kırıntılarını, yerinde in-situ oluşan 

mineraller ise sedimantasyon sırasında veya sonrasında sediment içinde 

oluşan mineralleri içerir. Minerallerden ayrı olarak sediment içinde; taşınmış 

kırıntılı, doğal ve antropojenik, organ ik ve inorganik malzeme ile deniz 

ortamından kat ı lan bentik ve pelajik canlıların oluşturduğu organik ve 

iskeletimsi biyojenik malzeme bulunur. 

Kırıntılı mineraller tarafından metallerin tutulması iki ayrı mekanizmada 

olur. Birincisinde metal mineralin kristal yapısına girer. İkincisinde ise 

mineral yüzeylerinde ve kil minerallerinde tabakalar arası yüzeylerde 
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adsorblanır. Denizel ortama antropojenik olarak giren metaller genellikle 

i<ararlı olmayan kimyasal bileşikleri şeklindedlir. Bu nedenle de biyolojik 

olarak kullanıma ve değişimlere hazır haldedir (Förstner, 1989). 

Sedimentte metallerin jeokimyasal çeşitli faı:lara ayrılması; malzemenin 

kaynağı, atmosferik taşınımlar, sediment taşınımı, ayrışma ve redoks 

reaksiyonları kinetiği gibi çeşitli faktörlere bağlıdır (Filipek ve Owen, 1978). 

Metallerin dağılım gösterdiği jeokimyasal fazlar şu şekilde açıklanabilir: 

1. Yer değiştirebilen (ion-exchangeable); 

2. Karbonatlara bağlı olan; 

3. Fe ve Mn oksihidroksitlerine bağlı olan.; 

4. Organik maddeye bağlı olan; 

5. Residual (litojen faz veya mineralin kristal yapısı) faz. 

2.1. Yer değiştirebilen 

Eser metaller yer değiştirebilen fazda basit veya kompleks metal iyonlarının 

(çoğunlukla katyonların) katı parçacıklar üzerindeki negatif bölgelere 

bağlanması ve aynı miktarda diğer iyonların serbest bırakılması şeklinde 

tutulur. Bu faz nispeten hareketli ve biyolojik olarak kullanıma hazır 

metalleri içerir (Engler ve ark. , 1977; Brannon, 1977). 

2.2. Karbonat/ara bağlı olan 

Sedimentin karbonat fazında tutulan metaller kırıntılı veya yerinde oluşan

institü malzeme olabilir. Çünkü birçok metalin karbonatlı bileşikleri doğal 

pH ve Eh (redoks potansiyeli) şartlarında kararlıdır (Fil ipek ve Owen, l 978). 

Sedimentlerin toplam karbonat içeriğini daha çok aragonit, kalsit ve yüksek 

magnezyum kalsit minerallerinin oluşturduğu kavkı ve çimento malzemesi 

oluşturur. Bu mineraller de kristal yapılarına Cat, Mg ve az miktarda Sr ve Ba 

dışında diğer metalleri almaz. Bu nedenle karbonatlar metal birikiminde 
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seyreltici olarak rol oynar. Ayrıca sedimentlerde diyajenez sonucu Fe ve Mn 

karbonatlar da çökelebilir. 

2.3. Fe ve Mn oksihidroksitlerine bağlı olan 

Fe-Mn oksitleri ve hidroksitleri redoks değişimlerine çok hassas 

bileşiklerdir. Adsorblama veya birlikte çökme suretiyle eser metallerin 

birikmesinde önemli rol oynarlar (Balistrieri ve Murray, 1986; Belzile ve 

ark., l 9S9). Birincil silikat mineralleri bünyesindeki demir ayrışma sırasında 

yükseltgenir ve kısmen de ferro iyon, (Fe2
+ ) olarak çözünür. Bu iyon çözelti 

indirgeyici ve az asitli ise ve çözünmez bileşik yapan iyonları 

bulunduruyorsa uzun mesafeler taşınabilir. Karbonat, sülfür ve silikat gibi 

iyonların yüksek konsantrasyonlarda olduğu ortamlar demirin çökelmesine 

neden olur. Demir bileşikleri , deniz suyunda hava ile temas etmiş ise oksit 

olarak; eğer su hafif indirgeyici ise karbonat veya silikat olarak, redoks 

potansiyeli düşük ve sülfür derişikliği fazla ise sülfit olarak çökelir. 

Koşulların oksit çökelmesine elverişli olduğu zamanlarda, ferrik oksit 

kolloidal olarak asılı kalır ve uzun mesafeler taşınır. Demir kolloidleri 

özellikle nehirlerin denize ulaştığı noktalarda elektrolitler tarafından 

çöktürülür. Deniz ortamına giren demirin büyük bir kısmı önce oksijen 

bakımından zengin kıyı sularında ferrik oksit olarak çökelir, sonra dip 

sedimentlerinin yakınında veya içiindeki organik maddeler ile temas ederek 

ferro bileşiklere indirgenir. Manganın tortullaşma sırasındaki davranışı 

demire benzemektedir. Mn birincili mineraller içindeki bileşenlerinden Mn2+ 

olarak çözünür ve indirgeyici koşuıllar hakim olduğu sürece bu şekilde kalır. 

Ortamda karbonat veya silis yeterlli oranlarda varsa, pH yükselir yükselmez 

çöker. Redoks potansiyeli (Eh) çcık düşük ise Mn sülfit veya Mn hidroksit 

oluşur. Yükseltgeyici koşullarda da Mn3+ ve Mn4+ oksitleri halinde çöker. Mn 

oksitleri önce kolloidal olarak çökıe)ir ve uzun mesafeler boyunca taşınır. Bu 
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oksit parçacıkları normal pH değerlerinde negatif yüklüdürler ve çözelti 

içindeki katyonları soğururlar. Bu nedenle de tortullar içindeki Mn oksitler, 

yüzeye adsorbe olmuş olarak K, Ni, Co, Pb, Zn, Ba ve Cu gibi metal 

iyonlarını genellikle çok miktarlarda içermektedir. Mangan ve demir 

mineralleri arasındaki en önemli fark manganın redoks potansiyelinin 

demirinkine göre daha düşük olması ve dolayısı ile redoks koşullarına daha 

duyarlı olmasıdır. Bunun sonucu olarak mangan demire göre daha 

hareketlidir ve ayrıca manganın karbonat alanıı, demirin ise oksit alanı çok 

daha geniştir (Krauskopf, f979). 

2.4. Organik maddeye bağlı olan 

Denizel ortamda çözünmüş organik maddelerin (özellikle de humik 

maddelerin) metal dağılımı üzerinde; kompleks oluşumunu ve çözünürlülüğü 

arttırma, oksitlenmiş ve indirgenmiş metal biileşikleri arasındaki dağılımı 

değiştirme, metal içeren kolloidlerin kararlılığını etkileme ve askıdaki 

maddeye adsorbe edilmelerinin miktarını befüleme gibi etkileri vardır. 

Metaller organik maddeye; 1) Karboksil grubundaki hidrojen ile yer 

değiştirerek, 2) Karbon atomuna bağlanmak suretiyle organo-metal bileşiğini 

oluşturarak, 3) N , O veya S gibi atomlar aracılığıyla karbon atomlarına 

bağlanarak sedimentlerde birikir (Krauskopf, Jl 979). Ayrıca organik madde 

ile kompleks oluşturan metal bileşiği, çökme sırasında kil mineralleri 

tarafından adsorblanma suretiyle de derişikle:şir (Krauskopf, 1979; Jenne, 

1968; Jenne ve Luoma, 1977; Förstner veWitrnann, 1981; Horowitz, 1985; 

Horowitz ve Elrick, 1987). Organik maddeye bağlı olan metaller biyolojik 

aktiviteler sırasında kullanılabilir ve oksik koşullar altında organik maddenin 

bozuşması ile çözünmüş olarak tekrar serbest hale geçer (Tessier ve ark. , 

1979). Organik maddeler metallerin taşınıımında, sedimenter ortamda 

birikimlerinde ve depolanmadan sonra diyajent:}Z olaylarında yer almalarında 
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önemli rol oynar (Salomons ve Förstner, 1984). Organik karbon dağılımı 

sedimentin çökelme ortamları, su kolonu koşulları ve sediment tarafından 

tutulan kirleticiler hakkında bilgiler vennesi nedeniyle ölçülmesi gereken 

önemli bir parametredir. Genellikle organik madde konsantrasyonu küçülen 

tane boyu ile artar. Bu nedenle de sedimentin kil fraksiyonu kum 

fraksiyonuna göre daha fazla organik madde içerir. Organik madde 

birikiminde su kolonunda birincil üretim ve oksijen miktarı ile sedimentin 

geçirgenliği, gözenek suyunun kimyası, mikrobiyolojisi ve sedimenti 

oluşturan malzemenin fiziksel ve mineroloji özellikleri gibi faktörler rol 

oynar (Folger, 1972). Sedimentlerde organik maddenin büyük bir kısmı 

humik ve fulvik asitler ile residual organik madde gibi farklı bileşenlerden 

oluşur. Residual organik madde (bitümen ve kerojen) sedimentin mineral 

yapısına bağlıdır. Kil mineralleri fitoplanktonların bozunması ile oluşan 

organik maddenin % 50-60 'ını absorblayabilir. Haliç karışımlarında 

sedimentin organik madde içeriğ;i çözünmüş metaller için önemli bir 

bileşendir (Sholkovitz, l 976; Martin ve ark. , l 987; Boldrin ve ark., 1989). 

2.5. Residual (Litojen) faz, 

Sedimentin residual (litojen) fazındlaki metallerin konsantrasyonunu karasal 

kökenli kırıntılı malzemenin minerolojisi kontrol eder. Burada antropojenik 

girdilerin etkisi yoktur (Filipek ve Owen, 1978). Sedimentin bileşiminde yer 

alan metallerin bulunduğu, yukarıda bahsedilen fazlan belirleyebilmek için 

ardış ık seçici ekstraksiyon (sequental selective extraction) teknikleri 

geliştirilmiştir (Chester ve Hughes, 1967; Engler ve ark., 1977; Tessier ve 

ark. , 1979). 

3. Sedimentlerde Metallerin Hareketliliğini Denetleyen Faktörler 

Sedimentlerde su ve sediment kolonunun fiziko-kimyasal şartlarındaki 
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değişimler, sediment-gözenek suyu-deniz suyu fazları arasında madde alış 

verişine ve reaksiyonlarına neden olur. Bunun sonucunda ya metaller 

çözünerek gözenek suyuna ve oradan da su kolonuna katılır ya da gözenek 

suyundan katı sedimente yerinde-institu-oluşan mineral oluşumu ve 

adsorpsiyon yolu ile geçişler olur (Kempt ve ark., 1976; Chester, 1990). pH, 

Eh (redoks potansiyeli) ve iyonik kuvvet gibi fıziko-kimyasal 

parametrelerdeki değişimler metal atomları aırasındaki etkileşimleri, mineral 

çözünme veya çökelme reaksiyonlarını denetler. Sedimentlerde bulunan 

metallerin çözünürlülüğü, hareketliliği ve biyolojik olarak kullanıma hazır 

olabilme özelliği şu 4 ana faktörün etkisi altı.oda artar: l) pH' ın değişmesi, 

2) Redoks koşullarının değişmesi, 3) Organik komplekslerin yapısı ve 4) 

Tuzluluğun değişmesi (Förstner ve ark., 1986). pH ve redoks koşullarının 

değişimi özellikle nehir girdilerinin depolanmasında önemli rol oynar. 

Salinitenin etkisinde ise haliç sedimentle:rinde metallerin Fe ve Mn 

oksihidroksitlerle birlikte çökeldiği görülmektedir (Förstner ve ark., 1986). 

Yine pH' ın azalması ve redoks potansiyelinin değişimi sedimentin yer 

değiştirebilen (ion-exchangeable), karbonat ve Fe-Mn oksit hidroksit 

fraksiyonlarını etkiler. Anoksik koşullarda metaller organik malzeme ile 

kompleks oluşturur ve özellikle kalkofıl elementler (Pb, Cu, Zn, Hg, Cd, As, 

Sb, Bi ve Ag ) sülfitli formları olarak çökrne eğilimi gösterirler (Luoma, 

1990). Kimyasal ekstraksiyon çalışmaları anoksik sedimentlerin hava ile 

teması halinde metallerin mobilizasyonun değiştiğini göstermiştir. Bu 

çalışmalara göre sülfitli veya karbonatlı fazlardan oksitli faza geçişlerde 

manganın mobilitesi azalmaktadır. Oksidasyon reaksiyonları sırasında da 

orta derecede indirgenebilir fazlardan karlbonat ve kolay indirgenebilir 

fazlara geçişlerde çinkonun kimyasal reaksiyonlara girebilme kabiliyeti 

artmaktadır (Förstner ve ark., 1986). Cu , Zn ve Pb gibi metallerin 
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çözünmeyen sülfitli bileşikleri hareketsizdir. Sedimentin indirgeyici fazında 

tutulmuş olarak kalır (Elderfıeld ve Hepworth, 1975). De Groot ve Allersma 

(1975), Rhine Haliç' i, Kuzey Deniz' i ve Wadden Deniz' inde yaptıkları 

çalışmalarda metallerin mobilizasyon dereceleri arasında büyük farklılıklar 

olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmaya göre Cd, Hg, Cu, Zn, Pb, Cr ve As 

kuvvetli; Ni orta derecede hareketlilik yeteneğine sahip elementlerdir. Sm, 

Sc ve La ise mobilize olma özelliği göstermemektedirler. El Ghobary ve 

Latouche (1986), yüzey sedimentilerinde metallerin yüksek derecede 

hareketli fraksiyonlarının oksitli formları ve daha az bir derece ile de 

karbonatlı formlarının olduğunu tespit etmişlerdir . Son yıllarda yüzey 

sedimentlerinde Cu, Zn ve Pb' nun zenginleşmesinin nedeni bu metalleri 

içeren antropojenik girdilerin artmasıdır. Femex ve ark., (1986) kuzeydoğu 

Akdeniz' de korlardan alınan sedimeınt örneklerinde yapt1kları jeokimyasal 

çalışmada, oksik koşullar altında depolanmadan sonra ve sediment taşınımı 

sırasında Cu' ın % 30- 50' sinin serbest kald ığını, anoksik koşullar altında ise 

Mn' nın büyük miktarlarda remobilize olduğunu tespit etmişlerdir. Cu ve Zn 

konsantrasyonlarında görülen artışın nedeni olarak da antropojenik girdileri 

işaret etmişlerdir. 

4. Sedimentlerde Doğal ve Antropojenik Girdilerin Ayrımı 

Sedjmentlerde doğal ve antropojenik girdileri ayırt edebilmek için çeşitli 

yöntemler vardır. Bunlar: 1) Kirletici (non-residual) fazı belirlemek, 2) Tane 

boyu düzeltmesi işlemine tabi tutmak ve 3) Baseline oluşturmak. 

Kirletic i (non-residual) fazı belirlemek amacı ile yapılan kimyasal 

ekstraksiyon çalışmalarında, toplam metalin sediment-su fazları arasındaki 

mobilitesine ve biyoloj ik olarak kullanabi lirliğine dayanarak potansiyel 

olarak reaksiyona girebilen miktarn tespit edilir (Luoma, 1990). Bu 

~alışmalarda doğal olmayan (non-residual) fraksiyonlardaki metal 
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konsantrasyonları ile toplam metal konsantrasyonları arasında kurulan 

korelasyonlarda eğer eğri lineer değil de hiperlbolikse antropojen kaynaklı 

metalin varlığını gösterir. 

Sedimentler arası ilişki kurabilmek için sedimentlerin tane boyu, mineral 

bileşimi ve kökeni arasındaki ayrılıkları ortadaın kaldırmak gerekir. Bunun 

için farklı metotlar geliştirilmiştir (Förstner, 1989; Luoma, 1990). Bunlardan 

biri tane boyu ayrımı yapmak ve belirli bir tane boyunda çalışmaktır. Bunun 

için önerilen tane boyu 63 µm' den küçük silt+kil fraksiyonudur. Bu tane 

boyu süspansiyon olarak taşınabilir ve en önemli sediment taşınım şeklidir. 

İkinci yöntem, metal konsantrasyonları ile tane boyları arasında yapılan 

regresyonlarda eğriyi uzatmak suretiyle sedimentin belirli bir tane boyunun 

metal içeriğini tespit etmektir. Bu metot için ço·k sayıda örnek ile çalışmak 

gerekmektedir ve hassas değildir. Bir başka yöntem Al, Fe ve Li gibi 

konservatif elementlerle tane boyu düzeltmesi yapmaktır. Bu son metot tane 

boyu etkisini ortadan kaldınnada önerilen metottur (Loring, 1991; Loring ve 

Rantala, 1992). Buzul sedimentlerinde tane boyıu düzeltmesi için Li Al' dan 

daha uygundur (Loring, 1991 ). Jeokimyasal çalışmalarda sedimentin 63 µm' 

den küçük fraksiyonunun önerilmesinin nedeni , bu tane boyundaki 

fraksiyonların metalleri daha yüksek konsantrasyonlarda ve homojen 

dağılımlar halinde içermesidir. 

Baseline oluşturmada sedimentlerden alınan kor örneklerinin analizi ile 

derinlik profilleri oluşturma ve bu sedimentin yaşlandınlması en çok 

kullanılan yöntemdir (Bruland ve ark., 1974; Durham ve Joshi, 1984; Skei 

ve Paus, 1979; Smith ve Walton, 1980). Yaşlandırılan kor örneğinde 

incelenen metalin sabit kaldığı derinlik temel alınır. Bu değere göre diğer 

derinliklerde tespit edilen konsantrasyonlar karşılaştırılır. Anomalinin 

görüldüğü değer antropojenik girdileri işaret eder. Bu yöntemde erken 
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diyajenez etkisi ile oluşabilecek metal zenginleşme ve azalmalarına dikkat 

etmek gerekir. 

Sedimentlerde jeokimyasal çalışmalarda metal dağılımları incelenirken 

a~ağıdaki fonnüle göre zenginleşme faktörü hesaplanabilir (Luoma, 1990): 

EF= (Cx/Alx)l(Cc/Alc), 

EF, Zenginleşme Faktörü (Enrichrnent Factor), Cx ve Alx analizi yapılan 

örnekteki konsantrasyonlar, Cc ve A le yer kabuğundaki konsantrasyonlardır. 

5. Sedimentlerde Organik Karbon 

Denizlerin şelf alanlarında, organik maddenin döngüsünde ve inorganik 

bileşenlerinde en önemli rolü bentik bozunma oynar. Sediment kolonunda 

organik maddenin birikimi birincil üretime paralel olarak artar (Müller ve 

Suess, 1979). Nissenbaum ve Swaine ( 1976), güncel sedimentlerde 

yaptıkları jeokimyasal çalışmalardat humik maddelerin metal birikiminde 

önemli rol oynadığını tespit etmişlerdir. Humik maddelerin özellikle Cu, Zn, 

Mo ve daha az derecede Ni , Co ve Pb elementlerini biriktirme eğilimi 

gösterdiklerini, Fe, Mn ve V elemeıntlerinin birikiminde ise ihmal edilecek 

düzeyde etki ettiklerini işaret etmiş.lerdir. Oksijenli su kolonu koşullarında 

sedimantasyonun yüksek olduğu alanlarda organik maddenin birikimi de 

yüksek olur (Stevenson ve Cheng, 1972; Müller ve Suess, 1979). Toth ve 

Lerman ( 1977) ve Bemer ( 1980) sedimantasyon oranlarındaki artışın 

organik maddelerin oksitlenmeden korunarak birikimini kolaylaştırdığına 

işaret etmişlerdir. 
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il. Marmara Denizinin şelf alanıodaki yüzey sedimentlerinin metal 

içerikleri 

Mannara Denizi Avrupa ve Asya kıtaları ar.asında kalmış, Türk Boğazlar 

Sistemi ile birbirinden oşinografık özellikleri bakımından son derece farklı 

iki deniz olan Karadeniz ve Akdeniz' i birbirine bağlayan bir iç denizdir 

(Şekil 1). Doğal yapısı ve özelliklerinin her iki kıta ve her iki denizden 

etkilenmesi, çevre - yerleşim, kirlenme - konusunda da paralellik gösterir. 

Kıyı ortamı ve gerisi Türkiye'nin en yoğun yerleşim bölgesi tarafından 

çevrelenmekte ve Türk Boğazlar Sistemi'nin varlığı deniz işletmeciliğini 

aktif kılmaktadır. Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık % 20 'si Marmara 

Bölgesi 'nde toplanmaktadır (Erel, 1992). Artan endüstriyel ve evsel 

aktiviteleri Marmara Denizi kıyı bölgelerinde etkilerini göstermektedir. 

Bunlara örnek olarak İzmit Körfezi (Yaşar ve ark., 2001; Tolun ve ark., 

2001) ve Haliç (Ergin ve ark., 1991) verilebilir. Marmara Denizi' nin kuzey 

şelf alanı endüstriyel (metal, gıda, kimya, tekstil), katı atık, balıkçılık, kıyı 

doldurma, ve liman aktiviteleri bakımından güney şelf alanına göre daha 

yoğundur. Ayrıca sadece Istanbul gibi bir mıetropolitenden gelen yüklerin 

yanı sıra, çözünmüş ve katı partikül şeklinde Karadeniz'den Tuna Nehri 'nin 

getirdiği yüklerin de tesiri altındadır. Bu nedenle Marmara Denizi'nin şelf 

alanlarında biriken sedimentler değişik kaynaklardan türemedir. Yerküre 

üzerinde nehirler ile taşınan sedimentlerin % 90' ı haliçlerde tutulmakta 

olduğu göz önüne alındığında (Martin ve Wi ndom, 1991; Chester, 1990), 

Marmara Denizi kuzey ve güney şelf alanlarında sedimentleri tutacak 

haliçlerin olmaması nedeniyle kirleticilere karşı daha çok maruz 

kalmaktadır. Marmara Denizinin sedimentlerinin metal içerikleri belli 

bölgelere özgü veya genel olarak ve ayrıca zaman içindeki değişimleri 

araştınnacılarca incelenmiştir (Ergir. ve ark., 1991; Shimkus ve ark., 1993; 
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Bodur ve Ergin, 1994; Çağatay ve ark., 1996; Algan ve ark., 1999; Esen ve 

ark, 1999; Kut ve ark., 2000; Balkıs ve Çağatay, 2001; Yaşar ve ark. , 2001; 

Tolun ve ark., 2001; Akyüz ve ark., 2002; Topçuoğlu ve ark.,,2004; Algan 

ve ark., 2004). 

... 

60km AO' 

Şekil 1. Mannara Denizi'nin genel batimetrik özellikleri 

Bu bölümde RJV Arar (İ. Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü) ve 

Sismik 1 (MTA) gemileri ile Van vı~en tipi grab örnek alıcı kullanılarak 

sadece şelf alanlarından toplanmış 186 adet yüzey sediment örneğinin 

sonuçları verilmiştir (Şekil 2). Maımara Denizi şelf alanındaki yüzey 

sedimentlerinin metal içerikleri Kuzey ve Güney Şelf alanları olarak Tablo 

1 'de verilmiştir. Aynı tabloda, toplanan örneklerin metal içerikleri, 

"baseline" seviye olarak kabul edilen "Şeyi metal ortalaması" ile 

karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada, yerkabuğunu temsil eden Şeyi 

ortalama metal değerleri, doğada me:tallerin bulunuş miktarları hakkında 

fikir vermesi açısından verilmiştir. Karadeniz ve Ege Denizinin değişik 
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bölgelerinden verilen örnekler, çalışma alanının bu denizlerin bir parçasını 

teşkil etmesinden dolayıdı r. Ayrıca Mannara Denizi'nin değişik 

kesimlerinde diğer çalışmacılar tarafından bulunan değerlerden bazıları aynı 

tabloda verilmiştir. 

Şekil 2. Sediment örnek lokasyonları 

Kuzey şelf alanı örneklerinin metal içerikleri genel olarak güney şelf 

alanındakilere nazaran daha düşüktür. Her iki şelf alanının ortalama metal 

değerleri Pb ve Cr dışında genellikle "Şeyi" değ;erlerinden düşüktür. Komşu 

denizler ile karşılaştırıldığında Mn, Co, Fe, Cu ve Zn değerlerinin aralıkları 

kuzeybatı Karadeniz şelfi sedimentlerinden çok az bir farkla düşük, ancak 

Karadeniz' in güney şelfi ile yaklaşık aynı aral ıklara sahiptir. 
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Tablo 1. Marmara Denizi şelf sedirnentlerinin metal içeriklerinin Şeyi 
ortalaması ve komşu şelf alanları ile karşılaştırılması. (Hg değerleri sadece 
Erdek Körfezindeki sedirnent örneklerini yansıtmaktadır). 

Kuzey Şelf Güney Şelf Şeyi" Karadeniz6 Karadenizc 
(KB şelf) (Güney 

şelf) 

Ortalama Aralık Ortalama Aralıık Ortalama Aralık Aralık 
Al* 5.7 2.4-8.8 7.1 1.1-11 9.2 
Fe* 2.9 0.6-5.2 4 0.8-7.7 4.7 0.5-7 0.2-4.9 
Mn 300 100- 504 168- 850 8-1,321 112-1,064 

616 2,6ll0 
Cr 130 31-654 125 11-486 100 1-135 13-224 
Ni 56 11-116 67 8-173 80 1-207 11-202 
Co 11 3-21 20 6-32 20 0.5-83 0-20 
Cu 28 7-80 31 3-107 50 2-108 15-82 
Pb 29 11-68 35 10-85 20 0.5-50 12-66 
Zn 84 38-162 131 33-410 90 1-185 24-138 
Hg 0.2 0.04- 0.5 0.04··3 0.3 

0.7 
*: (%); • Krauskopf, (1979); b Secrieru ve Secrieru, (2002); c Yücesoy ve Ergin 
(1992); d Ergin ve ark., (1993); •Ergin ve ark., (1991); rBodur ve Ergin, (1994). 

Tablo 1 ~Devamı) 
Doğu Ege Haliç• İzmit Marmara Mannara 
Denizid (şelf) Körfozi• Denizir Denid(Derin su 

(Sığ su örnekleri 
örnekleri) 

Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık 
Al* - 2.3-6.6 
Fe* 0.9-6 2.6-3.8 1.4-3.97 1.7-5. J 3.45-5. 10 
Mn 151-4,234 333-565 112-678 307-2059 4498-6355 
Cr 13-387 242-485 6-81 89-186 114-Bl 
Ni 19-634 98-167 34-98 42-173 95-130 
Co 3-76 17-31 43-105 13-33 14-2.l 
Cu 4-80 333-3900 13-49 14-104 41-.51 
Pb - 124-702 23-52 31-106 35-54 
Zn 28-205 450-8750 45-114 50-169 l 10-126 
Hg -
*: (%) ; • Krauskopf, (1979); b Secrieru ve Secrieru, (2002); c Yücesoy ve Ergin 
(1992); d Ergin ve ark., (1993); • Ergin ve ark., (1991); f Bodur ve Ergin, (1 994). 
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Kuzey Şelf alanında Topçuoğlu ve ark., (2004) Şarköy, Marmara Ereği isi ve 

Menekşe kıyılarından (yaklaşık 20 rn su derinliği) aldıkları 3 sediment 

örneğinde bu çalışmadaki sonuçlara beınzer aralıklarda sonuçlar 

bulmu~lardır. Güney şelf sedimentlerinin Pb ve Zn değerleri Karadeniz 

sedimentlerinden yüksektir. Cr değerleri ise lııem Karadeniz hem de Ege 

Denizi şelf sedimentlerininkinden yüksektir. Diğer çalışmacıların sonuçları 

ile bu çalışmanın sonuçları genel olarak aynı değer aralıkları arasında yer 

almaktadır. Ancak Haliç ve İzmit Körfezi sed imentlerinde bazı elementler 

şelf sedimentlerine göre daha yüksek değerler sergilemektedir. 

Metallerin bölgesel dağılımları incelendiğinde (Algan ve ark., 2004), Mn ve 

Ni hariç diğer metallerin hepsi birbirine benzer bir dağılım şekli gösterir 

(Şekil 3a). Yüksek metal içerikleri belli başlı olarak üç alanda toplanırlar; i) 

güney şelfin iç kısımlarında ii) Gemlik ve Erdek Körfezleri, iii) İstanbul 

Boğazı'nın Marmara Denizi çıkışındaki şelf bölgesi. Bu alanların dışında 

metal değerleri genel olarak düşük ve aynı değerleri sergilemektedir. Diğer 

taraftan Mn'ın dağılım şekl indeki farklılık (Şekil 3b), yüksek değerlerin 

esasen sadece Gemlik Körfezinde yer almasııd ı r (Algan ve ark., 2004). 

Güney şelf sedimentlerinin Mn i çeriği kuzey :şelftekilerden nispeten daha 

yüksektir. Ni'in dağılım paterni de Mn'ın dağılımına benzer ve sadece 

Gemlik Körfezi sedimentlerinde yüksek değerl<~r sergiler. Civa ise İstanbul 

Boğazının Marmara Denizi çıkışında ve Erdek Körfezinde yüksek değerler 

sergiler (Balkıs ve Çağatay, 200 l ). 
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Şekil 3: Yüzey sedimentlerinin Cu (a) ve Mn (b) içeriklerinin bölgesel 

dağılımı 

Sedimentlerin metal içerikleri mineralojik özellikler ve tane boyu ile 

il işkilidir. Metaller genelde ince taneli sediınentlerde birikme eğiliminde 

oldukları için çamur miktarı ve Al ile! pozitif i lişki gösteren metaller doğal 

yollarla deniz ortamında birikmenin bir göstergesi olarak kabul edilirler. 

Örneklerin metal içerikleri ile tane boyu arasındaki ilişki Tablo 2'de 

verilmiştir. Al, Fe, Cu, Zn ve Ni miktarları sedimentin çamur yüzdesi ile 

pozitif korelasyonlar vermesi , bu metallerin ince taneli boyuttaki sedimentte 

biriktiğini göstermektedir. Ancak diğer taraftan, Mn, Pb, Co ve Cr tane boyu 

ile herhangi bir ilişki göstermez. Ayrıca Cu içeriği Pb, Zn ile kuvvetli, Co ile 

zayıf bir ilişki göstermektedir. Zn içer mği Cu, Ni ve Co ile kuvvetli bir pozitif 

i lişki göstermektedir. Bir başka deyişle, bu metallerin ortak bir kökenleri 

veya ortak bir birikme mekanizmaları bulunmaktadır. Metallerin birikme 
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miktarları ve mekanizmalarını tespit etmek için Zenginleşme Faktörleri 

(Enrichment factor - EF) aşağıdaki bağıntıdaki gibi hesaplanmıştır; 

Tablo 2. Marmara Denizi şelf sedimentlerinin metatl içeriklerinin birbirleri ve tane 
boyu ile korelasyon katsayıları (örnek sayısı= l84). 

Al 
Fe 
Mn 
Pb 
Cu 
Zn 
Ni 
Co 
Cr 
Hg 
Çamur 
(%) 

Al Fe Mn Pb Cu Zn Ni Co Cr Hg Çamur 

1.00 
.54 1.00 
.22 .38 1.00 
.35 .o .08 
.43 .22 .10 
.45 .21 .16 
.43 .45 .28 
.62 .60 .30 
.43 .37 .06 
.37 .06 -.04 
.72 .67 .15 

1.00 
.70 1.00 
.80 .76 1.00 
.37 .45 .63 1.00 
.34 .52 .51 .53 
.07 .37 .20 .41 
.25 .14 .43 -.02 
.43 .52 .62 .61 

EF=(M/Al)a I (M/Al)b , 
(MI Al)a = ölçülen değerler 

1.00 
.56 1.00 
.29 .12 
.46 .37 

(M/Al)b = Yerkabuğunu temsil eden Şeyi değerleri 

1.00 
.18 

(%) 

1.00 

Fe, Mn, Cu, Ni, Cr ve Co'ın Zenginleşme Faktörleri genellikle 2 den küçük değerler 

etrafında toplanmaktadır (Algan ve ark., 2004), ancatk bazı örneklerde Cr, Mn ve Cu 

2'den büyük değerler sergilemektedir (Şekil 4). Diğer taraftan, Zn ve Pb' nin EF 

değerleri çoğunlukla 3 ' ten büyüktür. Güney şelf alanı körfezler hariç belirgin bir 

metal zenginleşmesi göstennemektedir. EF değerlerinin her iki şelf alanındaki 

dağılımı metallerin bölgesel dağılımları ile benzerlik taşımaktadır. Bunun anlamı, 

metal değerleri arasındaki farkların sadece tane beıyu ile açıklanamayacağı, başka 

faktörlerinde etkin olduğudur. 

Yüksek metal içeriği ve yüksek zenginleşme faktörü gösteren bölgelerdeki 

örneklerin metal içeriklerinin birikim mekanizmalarını anlamak için selektif 

ekstraksiyon yöntemi uygulanmıştır. Erdek Körfezinden alınan örneklerde Cu, Pb, 

Zn ve Mrı toplam miktarlarının % 40'ından faı:lası litojenik-olmayan fazlarda 

(karbonat, Fe-Mn oksi-hidroksitler ve organik fazların toplamı) bulunmaktadır 
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Şekil 4.Yüzey sediment örneklerinin içerdiği metallerin Zenginleşme Faktörleri (EF) 
Kuzey Şelf 

8-----
1 ı l-+-Pb ~ Mn --NI r. ....... _ı_a_, __ 

r ___ _.A._ ___ ~ 

l 5 • 

l:L' ______ '_·J H-~~·~lA-wil~l~11,_._-~1 

1 

---- Kuze.y..ŞeJf__j 
___ _.A. .... ı 

r , 

j......._Fe ~Cu ..,._21ı 

(Balkıs ve Çağatay, 2001) (Şekil 5). Oysa aynı bölgede Al, Fe, Cr, ve Ni daha 

ziyade litojenik fazda biriktikleri ve dolatyısıyla kara tarafında bu elementleri içeren 

fonnasyonlardan doğal aşımm süreçleri ile taşındtklarını göstermektedir. Gemlik 

Körfezinde ise yine benzer şekilde Cu, Pb, Zn, Mn ve Ni'in % 40'tan fazlası 

litojenik-olmayan fazlarda bulunmakta, Al, Fe, ve Cr ise büyük bir oranda litojenik 

fazda yer almaktadır. 

Kuzey şelf alanından alınan sediment ömekJerindeki metallerin arasında nispi olarak 

en hareketli metaller Mn ve Pb'dur. Bu metallerin litojenik olmayan fazdaki oranları 

% 20'nin üzerindedir. Diğer metalleriın çoğunlukla litojenik fazda bulunmaları , 

kaynaklarının ve dağılım mekanizmalarının doğal faktörler ile denetlendiklerini 

göstennektedir (Algan ve ark. , 2004). 
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Lo:b ~Cu •Zn 

"° 
40 

20 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R ~ ~ ~ ; O ~ ~ 

Om• 

o Pb El Cu a Zn 

M on ,._ "' :: ~ ~ ~ N ~ :ıl ~ ~ ;;; ı:ı il! i ~ 1 -- __, 

(a) 

(b) 

Şekil 5. Erdek (a) ve Gemlik (b) Körfezlerinden alınan sediment örneklerindeki metallerin litojen-olmayan fazdaki 
yüzde miktarları. (Erdek Körfezi verileri Balkıs ve Çağatay (2001 )'den alınmıştır. 
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Genel olarak, ortalama Marmara Denizi şelf alanlarındaki sedimentlerin 

metal içerikleri Şeyi ortalaması ve !komşu denizlerdeki sedimentlere göre, 

yerel yükselmeler dışında büyük oranda bir zenginleşme göstermemektedir. 

Mannara Denizi'nin şelf alanındaki yüzey sedimentlerinde metal birikimini 

başlıca iki faktör denetlemektedir; 

1. Doğal Faktör: Marmara Denizi'ni kuzeyi ve güneyindeki jeolojik 

fonnasyonlar birbirinden farklıdır. Bu nedenle kuzey ve güney şelf 

alanlarında depolanan sedimentlerin birincil kimyasal bileşimleri farklıdır. 

Genel olarak, güney şelf alanındaki metal miktarları kuzey şelftekinden 

yüksektir. Bunun nedeni Manna.ra Denizinin güneyindeki jeolojik 

formasyonların (bazik, ultrabazik ve ofıyolitik birimler) Ni, Cr ve Co 

bakımından zengin olmaları ve güçlü nehirler ile aşınan malzemenin metal 

içeriği bakımından zengin olmasıdır. Ayrıca Gönen nehrinin drenaj alanı 

üzerinde Fe, Cu-Pb-Zn, Pb, Pb-Zn yatakları bulunmaktadır. Kuzey şelf 

alanının gerisindeki karada ise hem güçlü nehirler yoktur hem de Tersiyer 

yaşlı sedimenter formasyonlar yer almaktadır. Kaynak alandaki bu temel 

farklılık metal içeriklerinin dağılımında her iki şelf arasındaki farkı teşkil 

etmektedir. 

2. Antropojenik Faktör: Bazı metallerin yerel olarak yüksek Zenginleşme 

Faktörü göstennesi ve litojenik-olmayan, bir başka deyişle hareketli fazlarda 

birikmesi, doğal taşınım faktörünün yanı sıra antropojenik girdilerin varlığını 

da göstermektedir. Erdek ve Gemlik !Körfezlerinde Pb, Cu ve Zn'nin miktar 

ve dağılımında kısmen antropojenilk faktörler de rol oynamaktadır. Ni 

Gemlik Körfezinde doğal faktörün yanı sıra antropojenik faktörlerin de 

etkisindedir. 
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Güney şelf alanında Gemlik Körfezi çevresiınde yerleşim ve endüstriyel 

aktiviteler hızla artmaktadır. Tekstil, metal, rafineri, gıda, kimyasal ve 

çimento sanayinin atıkları kısmen Karsak Deresi kısmen de Kocasu ve 

Nilüfer nehirleri ile Gemlik Körfezi'ne boşalmaktadır (Akal-Solmaz ve ark., 

2000). Kuzey şelf alanında ise bazı noktasal! yüksek Cr, Cu, Pb ve Zn 

değerleri sadece İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi çıkışında yer 

almaktadır. Pb, Cu ve Zn'nun jeokimyasal olarak diğer metallere göre 

nispeten daha fazla miktarda hareketli fazda yer alması bu metallerin 

antropojenik faktörler ile zenginleştiğini göstermektedir. Ayrıca askıda katı 

madde üzerinde yapılan analizlerde (Algan ve ark., 2004) Pb ve Hg yüzey 

sedimentlerindeki miktarlarına göre 5-1 O kat daha fazla miktarlarda 

bulunması da bu görüşü desteklemektediır. Istanbul ve civarındaki 

endüstriyel faaliyetlerden gelen yüklerin yanı sıra Karadeniz'den askıda katı 

madde halinde taşınan atıkların da katkısı muhtıemeldir. 

Mn miktarı Erdek ve Gemlik Körfezlerinde diğer alanlara göre yüksek 

değerlerdedir ve hareketli fazda bulunmaktadır. Ancak Tablo l 'de görüldüğü 

gibi Mn değerleri çevre ortamlar ile ve Şeyi ortalaması ile karşılaştığında 

düşük olmasından dolayı, antropojenik bir birikmeden ziyade hareketli fazda 

bulunuşunun redoksa duyarlı yapısı ile ilişki.li olması gerekir. Çanakkale 

Boğazından girip güney şelf üzerinde ilerleyen oksijence zengin alt su 

tabakası ortamda hareketli olarak bulunan Mn'ın oksihidrokistler halinde 

sedimente çökmesini sağlamış olabilir. 

Teşekkür 

RJV Arar ve RJV Sismik 1 gemisinin Kaptanı ve gemi admnlarına örneklerin toplanmasındaki 

yardımlarından ötürü teşekkürü bir borç biliriz. Bu makaı.e, TÜBİTAK tarafından desteklenen 

YDABCAG-241 G ve YDABCAG-452 projelerinin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Su ve 

Kanalizasyon İdaresi (!SKi) tarafından desteklenen Su Kalitesi İzleme projesinin 

sonuçlarından yararl anılarak hazırlanmıştır. 
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3 - Denize( Biota Örneklerinde Ağır Metal 

Kontaminasyon u 

Sayhan Topcuoğlu 

En az 11 ağır metal ( Fe, Cu, Zn, Co, Mn, Cr, Mo, V, Seve Ni) organizmalar 

için gereklidir. Bu gerekli (essential), metalller organik moleküller ile 

kombinasyonlarda fonksiyonlara sahiptir. En ç-ok bu bağdaşma, çoğunlukla 

metalloproteinler veya seyrek olarak metal-protein kompleksleri iledir 

(Vallee ve Wacker, 1970). Enzimatik aktivite için bazı ağır metallerin 

gerekliliği belli konsantrasyonlardadır. Buna lk.arşın , doğal konsantrasyon 

düzeylerinin arttığı durumlarda, örneğin Ag, Hg, Cu, Cd, ve Pb gibi ağır 

metaller özellikle toksik etki yapmakta ve ço,ğu kez de enzimleri inhibe 

etmektedir.Sonuç olarak denilebilir ki, bir çok ağır metal gerekli olsun veya 

olmasın canlı organizmalar için potansiyel toksik ajanlardır. 

Bir metal deniz suyunda partiküler formlarda ve çözünmüş olarak mevcut 

olabilir. Partiküler formlar, hem erimeyen bir elı;:ment bileşiğinin çökmesiyle 

(örneğin, CrOH ve PbC03 gibi) hem de metal iyonlarının diğer partiküler 

materyal (suda bulunan mineral ve organik parçacıklar gibi) üzerine 

adsorpsiyonu ile oluşur. Fitoplankton ve zooplankton organizmalar 

tarafından alınan partiküler formdaki metallerin miktarı hakkında hüküm 

vermek oldukça zordur. Yalnız, demir hidroksitin fıtoplankton yüzeyi 

üzerine yapıştığı bilinmektedir. Şelat yapıcıların bulunmadığı kültür 

vasatlarında ve doğal şartlar altında denize! füoplankton türleri tarafından 

yapılan demir assimilasyonunda başlangıç oluşumunun muhtemelen 
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partiküler formdan kaynaklandığı bilinmektedir. Deniz suyundaki metaller 

için termodinamik data eksikliği nedeniyle, değişmeyen çözünmüş formların 

kimyasal tabiatı bir anlamda tahminid!ir. Çünkü solüsyonda farklı iyonik güç 

ve kompozisyonda bulunan metal kompleksi için kararlı değişmezlerin 

bilinenlerine dayanarak fikir yürü1tülmektedir. Bununla beraber deniz 

suyunda bulunan başlıca inorganik metal türlerinin bazıları literatürden 

yararlanarak bir liste haline getirilmişıtir (Tablo 1 ). 

Bu metallerin bir çoğu deniz suyunda bulunan erimiş organik maddeler tarafından 

bUyUk oranlarda erimiş kompleks haline dönüştürülebilir. Fitoplankton hücrelerin 

içine transport olan yani taşınan kimyasal spesiesler kesinlikle bilinmemektedir. 

Yalnız, organik bağlı metallerin alınmayacağını gösteren pek çok data vardır. Zn ve 

Hg'nın şelat yapıcılar vasıtasıyla fitoplankton türlerinden uzaklaştırıldığı 

bilinmektedir. Denizlerde doğal olarak bulunan hUmik asit mevcudiyetinde bir 

fıtoplankton tUründe Hg miktarı azalrnıştlf. 35 mikro-molar EDT A mevcudiyetinde 

fıtoplankton türlerinde Cd birikimi azalma göstermiştir. Diğer taraftan, deniz 

suyunda doğal olarak bulunan hUmik ve fülvik asit gibi kompleks yapıcılar Am ve 

Pu'un fıtoplankton türlerindeki birikimin i engellememiştir. Çünkü, Am ve Pu'un 

hUmik ve fulvik asitler ile bir kompleksi yoktur. Buna karşın , 0.3 mikro-molar 

EDT A, Arn ve Pu ile kompleks yaptığı için fıtoplankton türlerinde birikim anlamlı 

olarak etkilemiştir 

Tablo 1. Deniz suyunda bulunan bazı inorganik metal türleri ve konsantrasyonu 

Denizlerdeki ortalama değeri (oob) Olası çözilnür formları 
0.1 Ae.Cl2 • 

5 Al(OHr~ 

2.3 HAsot 
0.05 CdCl2° 
3 CuC03°, CuOH-
0.03 PbCJ2° , PbCr, PbC03° 
5 Zn2

+ , ZnOl-t, ZnC03 ° 
0.45 Se04z. 
2 Ni'+ , NiC03 ° 
0.05 HgCt/·, Hg Cl/ 

Cr (OH)3 o , Cro/· 
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l. Ağır Metallerin Kaynağı 

Denizel ortamlara giren ya da bu ortamlarda bulunan ağır metaller hem 

doğal ve hem de yapay orijinlidirler. Nehirler ve erozyonlardan doğal 

kontaminasyon kaynaklandığı gibi, deniz dibindeki volkanik hareketlerden 

ve atmosferik taşınımdan da kaynaklanabilmektedir. Yapay orijinli ağır 

metallerin denizel ortamlardaki konsantrasyonıları ise, günümüzde anlamlı 

düzeyde artış göstermiştir. Bunun da nedeni, madenciliğin, arıtma ve rafine 

tesislerinin hızla artışı, fosil yakıtların aşırı tüketimi, metal ürünlerinin 

tarımda kullanımı (Örneğin, arsenikli pestisitler gibi) akla ilk gelenlerdendir. 

Özellikle, V, Ni, Mo ve Hg bakımından zengin olan petrol ve kömür yakımı 

sonucu atmosferde denizel ortamlara birçok ağıır metal girmektedir. Evsel ve 

pis su atıkları yüksek konsantrasyonda ağır metal içerdiği gibi, en anlamlı 

yapay kaynaklar da hem havadan ve hem de nehirler vasıtasıyla ya da 

doğrudan denize! ortama giren ağır metallerin sanayiden kaynaklanmas1dır. 

Bu bölümde, Hg, Cd ve Pb'nun insan sağlığı üzerinde yaptığı bilinen 

olumsuz etkilere değinmede yarar vardır. 

a. Cıva, ilk problem Japonya'da ortaya çıkmıştır 1953 ve 1960 yılları 

arasında Minamata körfezinde metil cıva ile kontamine olmuş balıkları ve 

kabuklu deniz ürünlerini yiyen 100 den fazla insan ölmüştür. Minemata 

hastalığı olarak adlandırılan bu olay, ikinci kez 1965'de Japonya'daki Agona 

Nehrinin ağızında oluşmuş 30 kişi etkilenmiş ve 5 kişi de ölmüştür (Bryan, 

1976). 1965'den sonra, İsveç gölleri ile Kanada, Amerika ve Birçok Avrupa 

ülkelerinde kişilerin zehirlendiğine dair az bulgu vardır. Ancak, isveç'te 

balık tüketimi sonucu absorbe edilen metil cıvanın insanlarda kromozom 

kırılmaları frekansında artış gösterdiği görülmüştür. Japonya'da çevreye 

bırakılan cıva içeriğinde cıvanın metil fonnu da bulunurken, diğer ülkelerde 

en çok cıvanın inorganik ya da fenil cıva formudur. Besin tüketiminde, 
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Amerika, Avustralya'da maksimum müsaade edilen limiti 0.5 ppm (yaş) 

iken İsveç ve Japonya'da l ppm dir 

b. Kadmiyum, 1960'1arda Japonya'nın Jintsu Nehrinin kıyılarında 

yaşayanlar, maden işletilmesi sürecinde Cd'un neden olduğu " ltai-itai" 

hastalığına yakalanmışlardır. Kadmiyum insanlarda neden olduğu hastalığın 

karakteristik semptomu kemiklerde çok şiddetli ağrılardır. Ayrıca, kronik 

zehirlenmeler de deniz orijinli yüksı;:k kadmiyum konsantrasyonlu deniz 

ürünü yemek, maden atığı içeren sulan içmek ve bu sularla sulanan pirinç 

yeme ile ortaya çıkmıştır. 

c. Kurşun, binlerce yıl öncesinden kurşun zehirlenmeleri bilinmektedir. 

Düşük konsantrasyonlardaki kurşunıun saptanması imkanlarının artışı 

nedeniyle, bu ağır metalin fizyolojik etkileri de saptanabilmiştir. Bu metalin 

kimyasal toksisitesi semptom göstenneden oluşabildiği gibi, semptomlu 

klinik toksisitesi vardır. Atmosferik kurşun emisyonu anthropogenik 

aktivitelerden dolayı doğal oluşuma göre anlamlı olarak çok fazladır. 

Akuatik organizmalar tarafından dc~ri, solungaç, barsak cidarlarından 

absorpsiyonla ve besin yoluyla alınmaktadır. Kurşunun kimyasal formu ve 

diğer elementlerin hem suda ve hem de diette ki mevcudiyeti ile çevresel 

faktörlerle spesiesin fizyolojisi dı~. organizmada kurşun birikimin 

etkilemektedir. Bazı tatlı su balıklaırında, sudaki pH azaldıkça, kurşun 

birikimi artmıştır. Kalsiyumun da kurşun transferinde anlamlı etki yaptığı 

bilinmektedir., Genelde lipitlerde birikı;:n organik kurşun bileşikleri, tatlı su 

balıkları tarafından inorganik kurşun bileşiklerine göre daha fazla 

biriktirilmektedir. Organik kurşun birle:şikleri, inorganik kurşun bileşiklerine 

göre akuatik organizmalarda daha toksiktir. 

Atmosferdeki kurşunun büyük bir bölümü, partiküler olarak inorganik tuzlar 

şeklinde bulunur. Teneffüs yoluyla partikül büyüklüğüne bağlı olarak 
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akciğerlerde depolanmakta ve kan dolaşımı sistıemine geçmektedir. Belli bir 

oranda organik kurşun da bulunmaktadır. Akut olarak ya da uzun süreli 

kronik olarak kurşuna maruz kalma, biyosentetik enzimlerin inhibisyonu 

sonucu toplam hemoglobin konsantrasyonuı azalmakta ve kansızlık 

görülmektedir. Sonuç olarak denilebilir ki, kör!lükten tutunda uykusuzluğa 

ve bir çok hastalığa neden olan kurşun günümüzde toksik bir ağır metal 

olarak en ön sırayı almaktadır. 

2. Denizel Organizmalarda Bulunan Ağır Metaller 

Farklı trofık seviyelerdeki organizma gruplarındaki ortalama ağır metal 

konsantrasyonları Tablo 2'de verilmiştir. Buı değerler, kontaminasyonu 

bilinen alanların dışında saptanmış olmasına karşılık Kuzey Yarım Küresi'ni 

de tam olarak temsil etmemektedir. Bu bölüımde, denize! ortamlarda ve 

bizim sularımızdaki ağır metallerin organizmalardaki konsantrasyonlarına 

değinilecektir. 

a. Gümüş (Ag), balıkların etinde son derece düşük konsantrasyonda 

bulunurken, balık karaciğerlerinde 1 ppm'den fazla olarak saptanmıştır . 

Literatürde bilinen en yüksek değer, istiridyelerin sindirim bezinde 68 ppm 

olarak verilmiştir. Akdeniz'in çeşitli bölgelerinden toplanan makroplankton 

türlerinden euphausiid (Euphausia sp) !erde en yüksek Ag konsantrasyonu 

Doğu Akdeniz' de 2.7 ppm (kuru ağırlık) olarak bulunmuştur (Fowler, 1986). 

Alabalık karaciğerinde Ag ağır metalin saptanan menzili 1.06-3.62 olarak 

verilirken, bu değer sazan balığı karaciğeri için 0.26-2.85 olarak 1992-1993 

yıllarında Amerika'da yapılan bir araştırmadaı verilmiştir (Heiny ve Tate, 

1997). 

Ülkemizde yapılan araştırmalarda, makroalg türleri içinde Corallina 

granifera türünde Ag konsantrasyonu 1984 örneğinde 5.04 ppm (kuru 

ağırlık) olarak bulunmuş ve deniz otu (Zooestera marina) da ise 1 .28 ppm 
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(kuru ağırlık) olarak 1990 Boğaziçi'nde saptanmıştır (Güven ve ark., 

1992;1993). Boğaziçi midyelerinde ıve karides örneklerinde 1986-1988 

döneminde saptanan en yüksek değ;er 0.38 ve 0.94 ppm olarak tesbit 

edilmiştir (Kut ve ark., 1989). l 987-1988 dönemi Çanakkale, Boğaziçi ve 

Fatsa'dan alınan istiridye (Osteria ostrea) ve deniz salyangozu (Rapana 

venos) örneklerinde ise, istiridye için maksimum değer I .33 ve deniz 

salyangozu için de 0.64 ppm (kuru ağulık) olarak verilmiştir (Topcuoğlu ve 

ark., 1994). Hamsi, lüfer, atlantik uskumrusu ve yunus balığının 1989 yılı et 

örneklerinde Ag dedekte edilememiş, buna karşılık yunus balığının 

karaciğerinde 0.3 ppm (kuru ağtrlık) olarak saptanmıştır (Topcuoğlu ve ark., 

1995). 

b. Alüminyum, (Al), Organizmalardaki metal konsantrasyonlarının deniz 

suyu tuzluluğu ile olan ilişkisi araştırıldığı gibi, organizmadaki Al 

konsantrasyonu da aynı organizmada saptanan Fe konsantrasyonu ile lineer 

regresyon analizlerinde de kullanılmaktadır. Güven ve ark., 1992, tarafından 

yapılan bir araştırmada makroalg türlerinde Al konsantrasyonları Fe gibi 

yaklaşık aynı düzeylerde bulunmuştur. Al metali ile Fe arasındaki lineer 

ilişki makroalg türlerinden olan Ulva rigida türünde de ortaya konulmuştur 

(Favero ve ark., 1996). En yüksek Al konsantrasyonu 18500 ppm olarak bir 

sünger türünde saptanmıştır (Bryan, 1976). 

Alüminyum asidik sularda bulunan balıklar için öldürücü etkiye sahiptir ve 

balıklann solungaçları hedef organdır. 4 ppm den yüksek konsantrasyonlarda 

hücre bölünmesi inhibe edilebilmektedir. 

Toksik bir metal olan Al, makroalg türlerinden Chaeıomorpha linum'da 

5906 ppm (kuru ağırlıkta )olarak en yüksek konsantrasyonda ve en düşük 

konsantrasyonda ise 350 ppm olarak Corallina granifera makroalg' inde 

Karadeniz kıyı şeridimizde saptanmıştır (Güven ve ark., 1992). Boğaziçi 
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karides ve midyelerinde Al'un kuru ağırlıkta ki menzili ppm olarak 56-116 

ve 87-1068 olarak bulunmuştur (Kut ve ark, 1989). Hamsi balığında Al 

konsantrasyonu yaklaşık 12 ppm bulun urken lüfer balığında bu 

konsantrasyon 4 ppm olarak saptanmıştır (Topc:uoğlu ve ark., 1995). 

c. Arsenik (As), zehirleyici etkisinden dolayı insanlar tarafından en yaygın 

şekilde kullanılan ilk zehirlerden biridir. Arseniğin çeşitli bileşikleri tıpta ve 

tarımsal mücadelede kullanılmaktadır. Ayrıca endüstride de çeşitli alanlarda 

kullanılm~ktadır (örneğin, gemicilikte anti-fouling boyası gibi). Deniz 

organizmalarında bulunan arsenik, arsenit, (As ... 3) , arsenat (As-5
), lipid ve 

suda çözünen aminoasitlerine bağlı arsenik ve bir miktarda metilleşmiş 

arsenik formunda bulunmaktadır. 

Deniz suyunda arsenik konsantrasyonu düşük olmakla birlikte, biyolojik 

fonksiyonu kesin olarak bilinmemekle birlikte, arseniğin deniz 

organizmalarında ki konsantrasyonu çok yüksıektir ve çoğu kez sağlık için 

hesaplanan limitlerin üstüne çıkar. Kronik zehirlenmelerde böbreklerde 

fonksiyon kaybından tutunda siroz gibi hastal ııklara bile neden olmaktadır. 

Tayvan'da içme suyundaki arseniğin sebep olduğu (black-foot) hastalığı ile 

deri kanseri hastalıklarının artışı arasında belirgin bir ilişkinin olduğu 

görülmüştür. 

Birçok deniz organizmasında saptanabilir düzeyde bu metal mevcuttur ve en 

çok bulunan formu da organiktir. Bazı balık, kurustase, molluska ve deniz 

bitkilerinde 0.9 ile 3.2 ppm arasında inorganik arsenik formu tespit 

edilmiştir. Bu organizmalarda total organik arsenik konsantrasyonu ise 4.2 

ile 142 ppm arasında değişmektedir. Arseniğin bazı deniz organizmalarında 

biyokinetiği ile ilgili yapılmış birçok araştırma olduğu gibi, ekotoksisitesi 

ile ilgili çalışmalar literatürde mevcuttur. 
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Tablo 2. Farklı deniz organizma gruplarında ortalama ağır metal konsantrasyonları 
(µglg kuru ağırlık) 

Ağır Deniz Fitoplankton Zooplanlkton Tunikatlar Midyeler İstiridyeler 
Metal çayırı 

A.ıı. 0.2 0.2 <0.1 - 0.3 6 
Al 800 120 70 - 500 25 
As 20 - - 5 15 10 
Cd 0.5 2 4 1 2 10 

Co 0.7 <I <I 2 1 0.3 
Cr 0.9 1.5 <I c 1.5 1.5 
Cu 15 7 10 30 10 100 
Fe 300 430 197 1500 400 300 
Ha 0.15 0.17 0.1 0.1 0.4 0.4 
Mn 50 9 4 50 25 10 
Mo 0.5 <2 <2 1 2 1 
Ni 3 3.2 2 8 3 1 
Pb 4 4 3 2 5 3 
Sb 0.1 - - 0.1 0.05 O.Ol 
Se 0.1 - - - 3 2 
Sn 1 3 - 4 0.5 7 
v 3 <3 <3 70 2 2 
Zn 90 38 113 200 100 1700 

Tablo 2 devamı) 

Ağır Salyangozlar Derisi Krustaseler Sölenteratlar Sefalopodlar Balıklar 
Metal dikenliler 
Ag 1 1 0.4 0.03 1 0.1 
Al 100 160 300 55 9 20 
As 20 5 30 20 40 10 
Cd 6 2 1 1 5 0.2 
Co 1 0.4 0.2 0.5 0.1 0.1 
Cr 1 0.4 0.3 0.4 0.1 0.5 
Cu 60 10 70 10 130 3 
Fe 300 250 160 150 60 50 
Hg 0.2 0.3 0.4 0.1 0.3 0.4 
Mn 10 40 40 5 10 10 
Mo 1 2 0.5 2 0.3 1 
Ni 2 2 ı 3 0.1 1 
Pb 5 2 1 10 3 3 
Sb 0.05 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 
Se - - 4 - 3 1 
Sn 0.3 0.2 2 2 0.4 -
v 0.1 1 2 3 OA 1 
Zn 200 100 80 50 250 80 
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Makroalg türlerinde en yüksek arsenik konsantrasyonu 77 ve 84 ppm olarak 

(kuru ağırlıkta) Karadeniz'den ve Boğaziçi'nden toplanan Cystosewra 

barbata türünde saptanmıştır (Güven ve ark., 1998; Kut ve ark., 2000). 

Boğaziçi midye örneklerinde ve karides türünde bulunan en yüksek değerler 

ise, sırasıyla 33 ve 56 ppm (kuru ağırlık) dir (Kut ve ark., 1989). Balıklarda 

yapılan analizlerde de en yüksek değer 77 ppm (kuru ağırlık) olarak 

Trabzon'dan alına barbunya bahklarında bulunmuştur (Topcuoğlu ve ark., 

1990). Buna karşılık hamside ve lüfer balıklarında saptanan değerler 

yaklaşık 4 r-ıı:ım olarak tesbit edilmiştir (Topcuoğ:lu ve ark., 1995). 

d. Kadmiyum (Cd), başta saflaştınnalardan, Cd!, Cu ve Ni tasfiyesinden ve 

yakıtların yanması sonucu çevreye Cd girmektıedir. Pil, stabilizer, pigment 

ve kaplamada en çok kullanılmaktadır. Atmosfere en çok Cd emisyonu 

Cu/Ni üretiminden kaynaklanmaktadır. Sucuıl ortama giren Cd canlı 

organizmalara göre daha hızlı olarak sedimentte birikmektedir. 

Kadmiyumun yüzey sularındaki konsantrasyonu 0.05 ppb olarak verilmiştir 

ama son araştırmalarda bu değerin 0.22 ppb ye kadar yükseldiği literatürde 

görülmektedir. Kadmiyum mikroorganizmalaırda bitkisel ve hayvansal 

dokularda birikebilmektedir. Bazı yumuşakçalarda konsantrasyon faktörü 

4000 olarak saptanmıştır. Kadmiyum me:tallothionein kompleksleri 

tarafından tecrit edilmektedir. Bu proteinler yüksek oranda kükürt içeren

amino asitlerdir ve bağlanan kadmiyumun hücre içi reseptörlerle etkileşim 

...ııu'?anı«inaktadır. Kadmiyum balığın en çok solungaçlarında, karaciğer ve 

böbreklerinde birikir. 

Kadmiyum omurgasız deniz organizrnalarındaki akut toksisitesinin sudaki 

eşik değeri 7.0 µg/l olarak verilmiştir. Kronik taksi.sitesi ise oldukça 

düşüktür (0.28 de 3.0 µg/l arasında. Balıklarda 96 saat süredeki kadmiyumun 

LCso 11.7 µg/I den başlamaktadır. Kronik etkileşimde ise, 0.5 ve 5.2 µg/l 
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konsantrasyonlarda balıkların yarısı 168 ve 408 saate ölmektedir. Balık 

embriyo ve yavrularının çok daha has~;as oldukları da bilinen bir gerçektir. 

Kadmiyumun Akdeniz mikro-planktonlarda ki konsantrasyonu kuru ağırlıkta 

1.6 ile 5.1 µg/g arasında değişirken, makro-planktonlarda değişim aralığı 0.4 

ile 7.5 µg/g bulunurken bu değer balıklarda ortalama olarak O. 19 ~ıg/g olarak 

verilmiştir (Fowler, 1986). Ülkemiz sucul ortamlarından toplanmış makroalg 

örneklerindeki Cd değerine baktığımızda, 1979-1988 yıllarını kapsayan 

dönemde Karadeniz için 1.03 ile 6.5 µg/g, 1990-1992 dönemi Boğaziçi 

makro alglerinde 0.97 ile 3.23 µg/g olarak saptanmıştır. (Güven ve ark., 

1992; 1993). Kadmiyum konsantrasyonu 1991-1992, 1994-1995 ve 1997-

1998 Karadeniz makroalg türlerinde genelde 1 µg/g düzeylerine inmiştir 

(Güven ve ark., 1998, Topcuoğlu ve ark., 2001;2002; 2003a). Marmara 

denizinden 2000 yılında toplanaın malroalg örneklerinde ise Cd 

konsantrasyonu <0.02 den küçük bulıunmuştur. (Topcuoğlu ve ark., 2004b). 

Karadeniz'den toplanan midye, deniız salyangozu ve balık örneklerindeki 

kadmiyumun menzili, sırasıyla: 1.8-6.4, 0.4-2.2 ve 0.1-0.2 µg/g kuru ağırlık 

olarak bulunmuştur (Topcuoğlu- 2000). Marmara denizi balıklarında ise bu 

metal sayım limitlerinin altında tesbit edilmiştir. 

e. Kobalt (Co), eser miktarda insan yaşamı için gerekli olan kobalt, B-12 

vitamininin bir kısmını oluştunır ve bu vitaminin vücuttaki sentezinde 

önemli rol alır.Doğal olarak oluşan bu metal birçok farklı kimyasal 

formlarda (kobalt Il, kobalt III gibi )olabilmektedir. Genelde kobalt, bakır, 

nikel, mangan ve arsenik gibi birçok metal ile birliktelik oluşturmakladır. 

Fosi l yakıtların tüketimi sonucu çevrıede kobalt konsantrasyonu artmakta ve 

özellikle besin yolu ile insan vüc:uduna alınma miktarı da anlamlılık 

içermektedir. İçilen sudan, havadan ve toprak ile temastan alınan kobalt 

düzeyi anlamsız olarak belirtilmiş besinle alınan miktarın ise önemine 
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değinilmiştir. Buna karşılık, havadan, içilen sudan ve yenen besinden dolayı 

deney hayvanlarında kanser olayı görülmemiştiır. İnsanlar da ise, araştırmalar 

henüz kesinlik kazanmamıştır. 

Denizel ortamlarımızdan toplanan biota örneklerinde, kobalt düzeylerinin 

anlamlılık içermediği görülmüştür. En yüksek kobalt konsantrasyonu, 

makroalg türlerinde 8.7; midyede 54; deniz sa!lyangozunda 1 .5; balıkta 1 .7 

µglg kuru ağırlıkta bulunmuştur. Literatürde benzer bulgular mevcuttur. 

Örneğin, bir poliket türü olan Hermione hyst'rix'de bulunan Co düzeyi 7 

ppm'dir. 

f. Krom (Cr), K irli olmayan sularda litre:deki Cr konsantrasyonu 1 

mikrogram seviyesindedir. Sucul ortama giren krom (Ill) ve krom (Vl) 

formları doğal oluşum ve insan aktivitelerindı~n kaynaklanmaktadır. Krom 

(111) organizmalar için gerekli element olmasıına karşılık, krom (VI) toksik 

etki ederek kansere neden olabilmektedir. Krom(Ill)'ün organizmadaki 

birikimi çok fazla olduğunda da toksik etkisi de söz konusu olmaktadır. 

İnsanlar kromu teneffüs yoluyla, yeme ve iı;me yollarıyla aldıkları gibi 

deriden de maruz kalabilirler. 

Omurgasız deniz organizmaları ve balıklar için akut toksisite seviyesi krom 

için 5 µgll seviyesinin üstü veri lmiştir. Ancak bazı istisnaları vardır. 

Örneğin, nematodlarda bulunan LC50 konsantrasyonu 2.2 µgll bulunmuştur. 

Laboratuar şartlarında bazı omurgasızlarda Cr'un biy obirikimi yani 

konsantrasyon faktörü , saha şartlarına göre anlamlı ·olarak çok yüksek 

bulunmuştur. Bu bulgu da, saha şartlarında Cr birikiminin anlamlı 

olmadığını ortaya koymuştur. 

Makroalg türlerinde yapılan çalışmalar içinde, en yüksek Cr konsantrasyonu 

1993 yılında İğneada'dan toplanan Enteromorpha intestinalis türünde 84.7 
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µg/g kuru ağırlıkta bulunmuştur.. Buna karşılık aynı çalışmada aynı yerden 

ve aynı tarihte toplanan diğer bir mak.roalg türü olan Cystoceira. barbata'da 

Cr konsantrasyonu <1 .O olarak saptanmıştır (Güven ve ark., 1998). Son 

yıllarda Karadeniz' den toplanan makroalg, midye, deniz salyangozu ve balık 

örneklerinde ki Cr menzilleri, sırasıyla <0.05-2.4; 2.2-7 .6; <0.06-1.8 ve 

>0.06-0.3 µglg kuru ağırlıkta saptanmıştır (Topcuoğlu, 2000). 

g. Bakır (Cu), bu metal de sağlıklı yaşam için gereklidir ancak yüksek 

konsantrasyonda zararlı olabilmektedir. Yüksek düzeyde bakırın vücuda 

girişi karaciğer ve böbreklerde zararlar yapabileceği gibi ölüme bile neden 

olabilmektedir. 

Endüstriyel ve evsel deşarj tarla denize) ortama giren bakır atmosferik yolla 

da yaş ya da kuru olarak çökelerek girdiği gibi, doğal kaynaklardan da sucul 

ortamlara girmektedir. Bakır daha çok fitotoksik ağır metal olarak 

bilinmekte ve bu nedenden düşük konsantrasyonlarda alg türlerindeki 

çoğalmayı ve fotosentezi inhibe etmektedir. Cu'a karşı, omurgasız deniz 

organizmaları balıklara göre daha duyatrlıdırlar 

Su ,sediment, flora ve fauna gibi komponentler arasında döngüye uğrayan 

ağır metaller bollanma, dağılma, çökme ve sediment ile organizmalarda 

birikmekte ve birikimden sonra atılmaktadır. Ağır metal kontaminasyonun 

da indikatör organizmaların önemli bir yeri vardır. En yüksek Cu 

konsantrasyonun balıkların karaciğerinde et ve solungaçlarından anlamlı 

olarak yüksek bulunmuştur. Örneğin, Solea senegalensis balığını 

karaciğerinde bulunan Cu konsantrasyonu 124 µg/g kuru ağırlıktır (Arellano 

ve ark. , 1999). Karaciğerde depolanan Cu'ın kanda bulunan hemosiyanin ile 

de ilişkisi olduğu belirtilmiştir. 
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Ülkemiz sularından toplanan makroalg örnekleri arasında, en yüksek Cu 

konsantrasyonu 164 µg/g (kuru ağırlık) olarak Mam1ara-Şarköy'den alınan 

Cystoseira barbata 'da saptanmıştır (Topcuoğlu ve ark., 2004b). Rize' den 

alınan 1998 yılı midye örneğinde 11.5 ve Karadeniz-Ünye'den 2001 yılında 

toplanan midye, deniz salyangozu ve balık örneklerinde bulunan yüksek 

değerle, sırasıyla, 29, 70 ve 6 µg/g (kuru ağ,ırlık) olarak tesbit edilmi ştir 

(Topcuoğlu ve ark., 2004a). Ege kıyılarında yapılan bir araştım1ada, aynı 

midye türünde bulunan en yüksek Cu konsantrasyonu 52 µg/g olarak 

verilmiştir (Uğur ve ark., 2002). 

h. Demir (Fe), mikroorganizmaların gelişmesinde ve çoğalmasında birkaç 

eser elementle birlikte demirinde gerekli oldı.:ığu bilinmektedir. Bu gerekli 

olan elementlerin içinde en çok önemli olanı da, tartışmasız Fe'dir. Denizel 

mikro organizmaların global karbon döngüsünde ve dolaylı olarak dünya 

ikliminin kontrolünde Fe, anahtar rol oynamaktadır. Yer kabuğunda bolluğu 

bakımından dördüncü element olan Fe, hem doğal ve hem de insan 

aktiviteleri sonucu sucul ortama gim1ektedir. Kirli olmayan açık denizlerdeki 

konsantrasyonu 2.8 ile 29 ng/I arasındadır. Çok bol olarak bulunan bu ağır 

metal, genelde denize! ortamda partiküler olarak bulunur ve bu suda asılı 

sediment partikülleri 50 000 ppm'e kadar Fe İ ıçerebilmektedirler. Bu durum 

da suyu filtre eden ve sediment yiyen organizmaların yüksek düzeyde Fe 

•,;ri\ctim1elerine neden olmaktadır. Örneğin, kahve rengi makroalg türlerinde 

Fe kons<ıııtrasyonu 127 ppm (kuru ağırlıkta) ilken bu miktar midye türünde 

1700 ppm olarak saptanmıştır . Eğer, analizi yapılan makroalg türü iyi 

yıkanmazsa ve mikroskopik olarak kontrolü yapılmazsa, sediment 

partikülleri analizde Fe miktarını aşırı olarak yükseltir. 

Demirin deniz organizmaları üzerindeki toksik etkisi oldukça yüksektir. 

Örneğin, Kopepod'lar için saptanan LC50 dleğeri (96 saat için) 21 000 
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µg/l'dir. Balıklarda en yüksek demir konsantrasyonu kan hücrelerinde 

(hemoglobinden dolayı) 564 ppm ve en düşük olarak da ette (6 ppm) 

bulunmuştur. 

1994-1995 yılı Karadeniz makroalg türlerinde yapılan çalışmada en yüksek 

demir konsantrasyonu 772 µg/g olarak kuru ağırlıkta bulunmuştur 

(Topcuoğlu ve ark., 200 l ). Karadeniz midyelerinde en yüksek değer 598 

µg/g (kuru ağırlıkta) saptanırken bu değer Marmara midyelerinde daha 

düşüktür. Deniz salyangozunda en yüksek Fe değeri 550 µg/g (kuru ağırlık) 

olarak R.Feneri midyelerinde tespit edilmiştir (Topcuoğlu ve ark., 2002). 

Ülkemiz sularında yakalanan balıklarda ise, Fe konsantrasyonu 50 ppm'in 

altındadır. Buna karşılık yunus balığının karaciğerinde 561 µg/g olarak (kuru 

ağırlıkta) saptanmıştır (Topcuoğlu ve .ark., 1995). 

i. Cıva (Hg), organizmaların metabolik aktiviteleri için gerekli olmadığı gibi 

oldukça küçük konsantrasyonlarda bile toksik etki yapabilmektedir. Yer 

kabuğunda doğal olarak bulunan Hg,. sucul ortama madencilik, endüstriyel 

ve tarımsal aktiviteler sonucu girmektedir. Tuna Nehri ile Karadeniz'e 

taşınan Hg miktarı 1990 ' 1arın başında 60 ton/yıl olarak verilmiştir. 1997 yılı 

için, dünya üretiminin 2000 ton dan d:aha az olduğu bilinmektedir. 

Sucul ortamda yaşayan organizmalar için risk içermeyen Hg konsantrasyonu 

olarak, inorganik civa için 470 ng/I düze:yi verilirken, organik cıva için bu 

miktar 10 ng/l olarak gösterilmiştir. İınorganik cıva sucul ortamda bakteriyel 

metilasyon prosesi sonucu organik veya metil cıvaya dönüştüğünde risk 

anlamlı olarak artmaktadır. Asidik veya düşük alkali şartlarda bakteriyel 

metilasyon artmaktadır. Ülkemiz sularında Hg' nın ekotoksikolojisi ile 

yapılmış araştırmalar ve sularımızdaki cıva konsantrasyonu ile ilgili bulgular 

yok denecek kadar azdır. 
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Sucul organizmalar Hg'yı besinden, sudan ve sedimentten 

biriktirebilmektedirler. Hem inorganik ve hem de organik Hg olarak absorbe 

etmektedirler. Suda cıvanın en fazla bulunan formu inorganik cıva olmasına 

karşılık, sucul biotanın dokularında coğunlukla metil cıva bulunur. 

Balıkların dokularında% 85 düzeyinde metil cıva bulunur. 

Karadeniz makroalg türlerinde saptanmış olan e:n yüksek Hg konsantrasyonu 

10.5 µg/g (kuru ağırlık) dır (Güven ve ark. , 19'92). Boğaziçi karideslerinde 

0.4 µg/g (kuru ağırlık) Hg bulunurken midyelerde cıva rastlanmamıştır (Kut 

ve ark., l 989). Marmara Denizi ' nde yakalanan orkinos balığında Hg 

konsantrasyonu 2.05 µg/g (kuru ağırlık) bulunuırken, diğer balık türlerimizde 

Hg miktarı dedeksiyon limitlerinin altında kalmıştır (Topcuoğlu ve ark. , 

1990). 

j. Mangan (Mn), biota için gerekli bir eser elementtir. Ancak, fazla miktarda 

olduğunda orta düzeyde toksik etki yapabilmektedir. Sucul ortamda çok 

büyük oranda partiküler materyallere bağlanan manganın, çözünebilen 

türleri çok daha fazla toksiktir. Kopepod türü için saptanmış olan Mn 'nın 

LC50 değeri 70 mg/l' dir. Organizmalarda Mn konsantrasyonunun Ca 

metabolizması ile ilişkisi olduğu bilinmektedir. Örneğin Mn'ın % 86 'sı dil 

balıklarının kemiklerinde birikmiştir. Yapılan bir araştırmada, Mn 

konsantrasyonu deniz suyunda 9 µg/1 , sediment içi suyunda 7200 µg/I ve 

sedimentte 307 mg/kg (kuru ağırlıkta) bulunurken, bir istiridye türünde 369 

mg/kg yumuşak dokuda (kuru ağırlıkta) saptanmıştır. 

Mn konsantrasyonu Ulva türü makroalg spesieslerinde Yenice lagununda 

(İtalya 'da), 14-480, Goa (Hindistan' da) 1U.-1071 , Hong-kong'da 53-21 

bulunurken, Karadeniz'de 26-27, Boğaziçi'nd•e 11-24 µg/g (kuru ağırlık) 

menzillerinde saptanmıştır ( Favero ve ark., 1996: Güven ve ark., J 992; 

1993). Marmara'dan toplanan Ulva' larda ise, bu metalin menzili 13-105 
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µg/g (kuru ağırlık) arasında değişmiştir (Topcuoğlu ve ark., 2004b). 

Karadeniz'den toplanan başka makrnalg türlerinde daha yüksek oranda Mn 

konsantrasyonları da saptanmıştır (Topcuoğlu ve ark., 2001). Karadeniz'den 

2001 yılında toplanan midye, deniz salyangozu ve balık türlerinde Mn 

menziller sırasıyla: 63-65, 7-14 ve 2-3 µg/g (kuru ağırlık) olarak 

bulunmuştur (Topcuoğlu 2002). 

k. Nikel (Ni), tüm çevre örneklerinde bulunmaktadır. Deniz suyundaki 

konsantrasyonu 0.2 ile 0.7 µg/1 arasında değişmektedir. Erozyona ve 

sıcaklığa karşı rezistans olduğu için endüstride geniş kullanım alanı vardır. 

Sucul ortamda çözünür olarak bulunabilen Ni, kil mineralleri veya organik 

partiküllere (özellikle hümik ve fulvik asit gibi) bağlanır. Deniz 

organizmaları üzerindeki toksik etkileri spesieslere ve abiyotik faktörlere 

bağlı olarak değişmektedir. 96 saat ützerinden Ni'in LC50 değeri poliketlerde 

25, Kopepodlarda 6 ve balıkta 350 mg/I olarak saptanmıştır. 

Karadeniz ve Marmara'dan 1997 yılından sonra toplanan makroalg 

türlerindeki nikel konsantrasyonu l O µg/g (kuru ağırlık) düzeylerinde ya da 

altında bulunmuştur. Buna karşılık, daha önceki yıllara ait örneklerde Ni 

düzeyleri, çok daha yüksektir (Güven ve ark., l 993;Topcuoğlu ve ark.,2001). 

Karadeniz organizmalarından midyelerde bulunan Ni konsantrasyonu, 24.07; 

deniz salyangozunda 5.83 µg/g (kuru ağırlıkta) olarak Rize' de saptanmış 

yüksek değerlerdir (Topcuoğlu ve ark, 2002). Ülkemiz bahklarında bulunan 

Ni değerleri dedeksiyon limitlerinin altında tespit edilmiştir. 

1. Kurşun (Pb), fosil yakıtların tüketimi ile endüstriyel emisyonla çevreye en 

yüksek düzeyde girmektedir. Sucul ortama havadan veya nehirler vasıtasıyla 

giren Pb'un, denize! organizmalardaki etkisi, sudaki konsantrasyonuna, 

maruz kalma sürecine, spesies farkına ve suda kurşunun çözülebilirl iğine 

etki eden sertlik, pH gibi birçok <;evresel faktörlere bağlıdır. Şüphesiz, 
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kurşunun kimyasal formu en anlamlı olanıdır. Örneğin, 96 saat maruz 

kalmada saptanmış olan LC değerleri (balık iıçin): Tetrametil Pb için 50, 

trimetil Pb için 24600, Pb2
+ için 18000 µg/1 bulunmuştur. 

Organizmaların kas dokusu karaciğere göre daha az düzeyde Pb 

içermektedir. Gastropod'larda saptanan Pb düzeyi diğer omurgasız 

organizmalardan daha fazladır. Ülkemiz sularmda yapılan araştırmalarda, 

1997 yılından sonra Karadeniz' den alınan makroalg örneklerinde Pb düzeyi 

sayım limitlerinin (< 0.5) altında bulunmuştur (Topcuoğlu ve ark., 2002). 

Sadece, Pazar ve Rize'den 2001 yılında toplanan balık hariç diğer organizma 

türlerinde belli düzeylerde Pb tespit edilmiştir (Topcuoğlu ve ark., 2003b). 

Genelde, 2000 yılı Marmara makroalg örneklerinde de Pb kontaminasyonu 

söz konusu olmamıştır (Topcuoğlu ve ark., 20Gl4a). Önceki yıllarda yapılan 

araştırmalarda Pb düzeyi oldukça yüksek bulunmuştur. Örneğin 1986 yılında 

Sinop'tan toplanan bir makroalg türünde 24.6 µg/g (kuru ağırlık) Pb tesbit 

edilmiştir (Güven ve ark., 1992). 1997 yılından sonra, alınan önlemler 

nedeniyle tüm biota örneklerinde Pb düzeyleri anlamlı olarak azalmıştır. 

m. Çinko (Zn), hücrenin çok sayıda unsuru ile ilişkili olduğundan, 200 den 

fazla enzim ve proteinde tayin edilmiştir. Yaşam için gerekli ve organogen 

bir metal olan Zn, bazı deniz organizmaları tarafından metabolik ihtiyaçtan 

çok fazla miktarda biriktirilmektedir. Çinko, doğal oluşum yanında, çevreye 

fosil yakıtların tüketimi, üretim ve geniş kullanımı sonucu aşırı miktarda 

girmektedir. 

Çinkonun bir istiridye türünde (Mya arenaria) da yapılan ekotoksikoloj ik 

değerlendirilmede LC50 değeri 168 saat sürede 1 .550 µg/l bulunmuştur. 

Sucul ortamda yaşayan mikroskopik organizmalar üstündeki Zn'nun toksik 

etkisi daha etkilidir Çinkonun olası çözünür foımları Tablo 1 'de verilmiştir. 

Deniz suyunda Zn konsantrasyonu 8.0 µg/I ve aynı yerin sedimentinde 
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168.0 mg/kg (kuru ağırlık) iken orada yaşayan bir istiridye (Pitar 

murrhuama) de Zn konsantrasyonu 443.0 mg/kg yumuşak doku (kuru 

ağırlık) da saptanmıştır. Akdeniz'in çeşitl i yörelerinden toplanan 

mikroplanktonik organizmalarda saptanan Zn menzili 224-769 µg/g kuru 

ağırlıkta değişirken, aynı bölgenin balıklarında ortalama Zn değeri 69 olarak 

verilmiştir (Fowler, 1986). 

Makroalg türlerinde ülkemiz sularında yapılan analizlerde en yüksek Zn, 

konsantrasyonu 1994 Şile örneğinde 108 ve 2000 Marmara örneğinde 286 

µg/g olarak saptanmıştır (Topcuoğlu ve ark., 2001;2004b). Amasra'dan 

alınan midye örneğinde Zn konsantrasyonu 513 ve deniz salyangozunda 256 

µg/g olarak saptanmıştır (Topcuoğlu et al ., 2002). 1987 yılında yakalanan 

lüfer balığında Zn konsantrasyonuı 81 µg/g olarak tespit edilmiştir 

(Topcuoğlu ve ark., 1990). 

Kaynaklar 

Arellano, J.M., Ortiz, J.B., Capeta Da Silva, D., Gonzales de Canales, M.L., 
Sarasquete, G., Balasco, J. (1999). Bof.lnst. Esp. Oceanogr. 15: 485-488. 

Bryan, G.W. (1976). 3. Heavy metal contamination in the sea. in: Marine Pollution 
(R. Johnston, ed.), Academic Press, New York and Londen. 

Favero, N., Cattalini, F., Bertaggia, D., Albergoni, V. (1996). Arch. Environ. 
Contam. Toxicol., 3 1: 9-16. 

Fowler, S. W., (1986). Environ. Monit. As.sess., 7: 59-78 

Güven, K.C., Topcuoğlu, S., Kut, D., Esen, N., Erentürk, N., Saygı, N., Cevher, E., 
Güvener, B., (1992). Bot. Mar. 35, 337-340. 

Güven, K.C., Saygı, N., Öztürk, B., ( 1993). Bot. Mar. 36, 175-178. 

Güven, K.C., Okuş, E., Topcuoğlu, S., Esen, N., Küçükcezzar, R., Seddigh, E., Kut, 
D., (1998). Toxicol. Environ. Chem. 67, 435-440. 

Heioy, J.S., Tate, C.M. (1997). Arch. Environ.Contam. Toxicol., 32: 246-249. 

222 



Kut, D., Esen, N., Erentürk, N., Saygı, N., Başsarı, A., Seddigh, E., Topcuoğlu, S. 
(1989). İstanbul Boğazında tutulan karides ve midyelerde toksik element seviyeleri. 
Lil.Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi Yayını, sayfa;734-739. 

Kut, D., Topcuoğlu, S., Esen, N., Kilçükcezzar, R., Güven, K.C., (2000). Water, Air 
and Soil Pollut. l 18, 27-33. 

Topcuoğlu., Erentürk, N., Saygı, N., Kut, D., Esen, N., Başsarı, A., Seddigh, E. 
(1990). Tox. Environ.Chem., 29: 95-99. 

Topcuoğlu, S., Erentürk, N., Esen, N., Saygı, N., Kut, D., Seddigh, E., Başsarı, A. 
( 1994). J. Sci. Fac. Ege. Univ. Ser. B. 16, 239-241. 

Topcuoğlu, S., Kut, D., Erentürk, N., Esen, N., Saygı , N. (1995). Tr.J.Eng.Environ. 
Sci. 19: 307-310. 

Topcuoğlu, S. (2000).Black Sea Ecology, Polluıtion Research in Turkey of the 
Marine Environment. IAEA Bu//etin, 42: 12-14. 

Topcuoğlu, S.,GUven, K.C., Kırbaşoğlu, Ç., GUngör, N., ÜnlU, S., Yılmaz, Y.Z., 
(2001 ). Bull. Environ. Contam. Toxico/. 67, 288-294. 

Topcuoğlu, S., Kırbaşoğlu, Ç., Gilngör, N., (2002). Environ. lnt. 27, 521-526. 

Topcuoğlu, S., Güven, K.C., Balkıs, N., Kırbaşoğlıu, Ç., (2003a). Chemosphere, 52, 
1683-1688. 

Topcuoğlu, S., Ergül, H.A., Baysal, E., Ölmez, E., Kut, D., (2003b) Fre. Environ. 
Bull. 12/7, 695-699. 

Topcuoğlu, S., Ölmez, E., Kırbaşoğlu , Ç., Yılmaz, Y.Z., Saygın, N., (2004a). 
Rapp.Comm.int. Mer Mediı., 37, 250. 

Topcuoğlu, S., Kırbaşoğlu, Ç., Yılmaz, Y.Z. (2004b). Environ. Monitor. Asses. 96: 
183-189. 

Uğur, A., GUngör, Y., Başsan, A. (2002). Appl. Rad lsotopes., 57: 565-577. 

Vallee, B.L. and Wacker (1970). In "The prote-ins" (H. Neurath, ed.), Yol .5, 
Metallaproteins. Academic Press, New York and London. 

223 



Bölüm iV 
_____________________________________ , ____________________ __ 

Bakteriyolojik Deniz Kirliliği 

Gülşen Altuğ 

Bakteriyolojik Kirliliğin Tanımı 

Mikroorganizmaların Biyolojik Olarak 

Sınıflandırılması 

Bakterilerin Sınıflandırılması 

Bakterilerde Üreme 

Bakteri Gelişmesine Etki Eden Faktörler 

Denizlerde Bakteri Habitatı 

Bakteriyolojik Kirlilik İndikatörü Bakteriler 

İndikatör Bakterilerin Özellikleri 

Patojen Bakteriler 

Bakteriyolojik Kirlilik Kaynakları 

Toprak ve Deniz Kökenli Bakteriler 

Bakterilerin Denizlerde Dağılımı 

Denizlerde Bakteriyolojik Kirlilik ve 

Biyotransformasyon İlişkileri 

Kompleks Moleküllerin Degradasyonu, 

Biyodegradasyon- Bioremediasyon, 

Petrol Bioremediasyonunda Etkili Olan Faktörler 

Bakteriyolojik Analiz Metotları 

EMS Metodu 

Membran Filtrasyon Tekniği 

MUGYönıtemi 

Ulusal ve lJluslararası Bakteriyolojik 

Parametrelıer 

Bakterilerin son derece yaygın, türlerinin çok farklı ve ilişkilerinin karmaşık 

olması, farklı başlıklar altında, bakteriyolojik disiplinlerin gelişmesine neden 

olmuştur. Deniz Bakteriyolojisi de bu disiplinlerden biri olup, özel 

çevrelerin bakteriyolojisi olarak değerlendirilir. Bakteriler, akuatik 

mikrobiyal ekoloji için taşıdıkları önemin anlaşılmasından sonra, 

bakteriyolojik faaliyetlerin organik ve inorganik kirlilikle ilişkili olarak, 

"ortam şartlarında köklü değişikliklere yol açabilirliği" açısından deniz 

çevrelerinde ayrıca çalışma konusu olmuşlardır. Yüzey sularında tespit 

edilen patojen ve indikatör bakteriler uzun yıllar ekosistem ve halk sağlığı 
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üzerindeki etkileri nedeni ile dikkat çekmiş ve araştmlmıştır ancak, son 

yıllarda "Deniz Bakteriyolojisi" başlı~~ı altında bakteriyel çeşitlilik, biyofılrn 

oluşumunda bakteri rolleri, genetiik bilgi aktarımı, besin zincirinde 

predominant bakteriyel roller, biyı0degradasyon gibi başlıklarla daha 

ayrıntılı bakteriyolojik çalışmaların geliştiğini görmekteyiz (Azam ve Cho, 

1987, Costerton ve ark., 1987, Azam ve Smith, 1991, Heissenberger ve ark., 

1996). "Bakteriyolojik deniz kirlil iiği" incelenen alan ve süre içinde 

bakterilerin birbirleri ve çevreleri ile dinamik bir ilişki süreci yarattığından, 

bu durum deniz ortamının fıziko-kimyasal özellikleri ile beraber ekolojik, 

biyokimyasal, genetik pek çok konuyu da beraberinde getirir (Austin, 1988). 

Deniz kirliliği; kirlilik etkeni kaynaklar ne olursa olsun akuatik ortamın 

optimal verimliliğini ve kullanımın ı olumsuz etkileyebilen ve doğal ortamda 

değişiklikler yapabilen faktörlerden oluşur. Organik kirlilik başlığı altında 

incelenen bakteriyolojik kirlilik ise doğal bakteriyolojik değerlerin 

değişmesi sonucu oluşur. Doğal olarak deniz ortamında bakteriler 

ekosistemin bir parçası olarak bulunurlar ve besin zinciri üzerinde önemli 

rolleri vardır. Ancak çevresel faktörlere bağlı olarak bakterilerin doğal 

düzeylerinde olan değişiklikler sadece ekosistem ve halk sağlığı üzerinde 

değil, ekonomik kullanılabilirlik üzer inde de olumsuzluklara neden olur. Bu 

olumsuzl.uklar evsel ve endüstriyel atıkların denizlere boşaltılması yoluyla 

karasal kökenli olabileceği gibi, deniz taş ımacılığına bağlı işlemler 

sonucunda da oluşabilir. Bu şekilde bazı karasal kökenli bakteriler ve 

patojen etkenler akuatik ortama sızar ve bakteriyolojik kirlilik başlar. 

Bakteriyolojik deniz kirliliğin in önlenmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili 

olarak, ülkelerin kendi doğal kaynaklarına yönelik yasal düzenlemeleri 

olduğu gibi, uluslararası düzeyde de yöntem birl iği ve uygulanan kriterler 

üzerinde düzenlemeler geliştirilmiştir (Cabelli, 1983; Dufour, 1984; EPA, 

226 



1986). Ülkemiz de, Avrupa Birliği Komisyonu (EEC) direktifleri 

doğrultusunda, Su Ürünleri Yönetmeliğinde bazı düzenlemeler yapmıştır. 

Direktife tam uyum için 2010 yılı öngörülmektedir. 

1- Mikroorganizmaların Biyolojik Olarak Sıııııflandırılması 

Mikroorganizmalar biyolojik olarak 5 sınıfta incelenirler (Gamrnan ve 

Shemington 1981 ). 

1- Protozoalar 

2-Algler 

3- Virüsler 

4- Bakteriler 

5-Küf ve Mayalar 

1. Protozoalar 

Protozoa (Protista) üyelerinin tek ortak özelliği, bir hücreli oluşlarıdır. 

Protozoa'da hücrenin kendisi bir organizmadır bu yüzden bir metazoan 

hücresinden çok daha karmaşık bir yapı gösterebilir. Protozoa'nın 

sınıflandırılması, vücut içi organelleri ve harekıet organellerine göre yapılır. 

Hemen hemen tüm Protozoa üyelerinde hüc.re duvarın yoktur, aerobik 

solunum yaparlar ve su olan her yerde bulunabilirler. Sularda yaşayan tek 

hücreli hareket edebilen canlılardır. Büyük bülümü patojen olmamakla 

beraber en yaygın patojen örnek Giardia lambia olarak bildirilmiştir. 

2. Algler 

Çoğunlukla mikroskopik olan alglerin fotosentt:tik makroskopik formları da 

sıklıkla çalışma konusu olmuştur. Toksin üreten algler sularda artan kirliliğe 

bağlı olarak görülürler. Alaska da Dynophysis türleri midye endüstrisine 

büyük zarar vermiştir. 
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3. Virüsler 

Ancak canlı organizmada çoğalabilen ve elektron mikroskobu ile 

görülebilen virüsler su ile taşınabilirler. Virüs hücre yapısı dış tarafında bir 

protein kılıf ve içerisinde nükleik a:sit içerirken, sitoplazma, organel gibi 

yapılar taşımaz. Bu yapı onların zorunlu parazit yaşamalarını gerektirir. 

Virüslerin hücre içindeki multiplikasyon tarzlarını incelemede çoğunlukla 

bakteriyofajların modelliğinden yararlanılmıştır. Faj ların bu özelliklerini 

saptamada kullanılan teknikler, hayvan virüslerine de adapte edilerek 

bunların canlı sistemlerde replikasyon aşamaları (virüslerın hücrelere 

bağlanışından olgunlaşıp çıkıncaya kadar geçirdiği evreler) ayrıntılı olarak 

belirlenmiştir. Ancak, hala tam olarak saptanamayan ve kesin olarak ortaya 

konamayan bazı noktalar bulunmaktadır 

4. Bakteriler 

Deniz ortamında bakteriler, besin zincirindeki ekolojik işlevleri, 

biyotransformasyon mekanizmasındaki rolleri, bakteriyel çeşitlilik verileri 

ile evolusyon bulgularına katkı sağlamaları, biyoremediasyon 

mekanizmalarına katkıları, endüstriyel alanda kullanılmaları, insan ve 

ekosistem sağlığı üzerindeki etkileri bakımından önem taşırlar. Farklı 

şekillerde sınıtlandırı imaları yapılmaktadır. Gram negatif spor oluşturmayan 

Koliform bakteriler ile Salmonel/a, Shigel/a, Campylobacter, Vibrio ve 

Yersinia gibi patojen bakteriler deniz suyundan izole edilebilen önemli 

bakterilerdir. 

5. Maya ve Küfler 

Deniz ortamından izole edilmiş 1 Ti maya ve 300 küf türü bildirilmiştir 

(Kohlmeyer ve Kohlmeyer, 1979). Patojen türleri olmakla beraber 

biyotransformasyon mekanizmasında bakteriler ile birlikte rol almaları 
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nedeni ile mikrobiyal ekoloji de önemlidirler. 

2. Bakterilerin Sınıflandırılması 

Bakteriler çok çeşitli şekiller de sınıflandmlabilirler. En yaygın 

sınıflandırma şekli beslenmelerine göre yapılan sınıflandınnadır. Bakteriler 

beslenmelerine göre, heterotroflar (saprofit veya parazit yaşayan) ve 

ototroflar (fotosentez veya kemosentez yapan) olarak ayrılırlar. Bakteriler 

metabolizmalarına göre, fotosentetik ve kemosentetik bakteriler olarak 

sınıflandırılırlar. 

Su kolonundaki bakterilerin çoğunluğu, Gram-negatif çubuklar ile 

sedimentde bulunan Gram-pozitif bakterilerdc~n oluşur. Bu bakterilerin 

çoğunun katı ortam üzerinde sarı, turuncu veya kırmızı pigmentli koloniler 

meydana getirmeleri ortak özellikleridir. Buna e:k olarak, genellikle NaCI' e 

gereksinim gösteren, güçlü dış-enzim-üretim potansiyeli olan, amino 

asitlerden çok şekerleri kullanmayı tercih eden suşlar bulunmaktadır. Öte 

yandan, fototroflar, ototroflar ve heterotroflar bir arada bulunabilirler. Deniz 

suyunda bulunan bakterilerilerin kültür edilmesinde yaşanan zorluklar 

günümüzde moleküler tekniklerinin gelişme:si ile azalmakla birlikte 

laboratuarda kültür edilebilen deniz bakterileri tahmin edilen sayılarının 

% ! 'inden azdır. Klasik taksonomi çalışmalarında, kültür edilebilir deniz 

bakterilerinden yararlanılarak 3000-4000 bakteri türü tespit edilmişken, 

gerçekte 3 milyona yakın bakteri türü olduğu tahmin edilmektedir. 

1. Heterotrofik Bakteriler 

Heterotrofık bakteriler hem enerji sağlamak hem de sentez için organik 

maddeleri kullanırlar. Bu gruptaki bakteriler oksijen gereksinimlerine göre, 

aerobik, anaerobik, fakültatif aerobik, mikroae:rofılik bakteriler olabilirler. 

Anaerobik olan bakteriler değişik maddeleri indirger ve indirgedikleri 
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maddelere göre isimlendirilirler. Örneğin Sülfatları indirgeyerek HıS'e 

dönüştüren bakteriler anaerobik kükürt bakterileri, nitratları nitritlere ve azot 

gazına dönüştürenler anaerobik azot bakterileri (Thiobacil/us denitri.ficans) 

olarak adlandırılırlar. Kopardıkları hidrojeni karbonla birleştirerek metan 

(Cl-4) gazı üreten anaerobik metan bakterilerinin denize! temsilcileri ise, 

Methanobacteriaceae, Methanococcaceae, Methanomicrobiaceae, 

Methanoplanceae ve Methanosarcinaceae olarak beş familyayla 

sınıflandırılmıştır. Deniz sedimentlerinde de, Methanobacteriumformicicum 

ve M soehngenii türleri izole edilmiştiır. 

1.1. Saprofit Bakteriler 

Bakterilerin çoğunluğu saprofit hetıerotroftur. Besinlerini bulundukları 

ortamlardan hazır sıvılar olarak alırlar. Nemli, ıslak ve çürükler üzerinde 

yaşar, ortamdan en çok amino asit, glikoz ve vitamin gibi besinleri alırlar. 

Bu tür bakteriler dış ortama salgıladıkları enzimlerle bitki ve hayvan 

ölülerini daha basit organik maddelere parçalar ve çürümesini sağlarlar. 

Saprofıtler, besin zincirinde önemli role sahiptir. Çözünmeden kalan bir çok 

bileşik bu bakteriler yoluyla başka organizmalar tarafından 

değerlendirilebilir formlara dönüşür. 

1.2. Parazit Bakteriler 

Sindirim enzimleri olmadığı için, besinlerini cansız ortamdan değil, üzerinde 

yaşadıkları canlılardan sağlarlar. Bunların bazıları konak canlıya fazla zarar 

vermeden sadece onun besinlerine ortak olarak yaşar. Sıcak kanlı 

hayvanların bağırsaklarında yaşayan Escherichia coli buna örnektir. Konak 

canlının ölümüne bile neden olabilen hastalıklara yol açan parazit bakteriler 

"Patojen Bakteriler" olarak isimlendirilirler. Patojenlerin konak canlıya 

zararı toksin (endotoksin veya ekzotoksin) üretmek şeklinde olabildiği gibi 
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konak canlının enzim ve besinlerini kullanmaları yolu ile de olabilir. Patojen 

bakterilerinin üremeleri oldukça hızlıdır. 

2. Ototrof Bakteriler 

inorganik maddeleri oksitleyerek enerjilerini kendileri sağlarlar. Ana karbon 

kaynağı olarak karbon dioksiti kullanırlar. Oksitledikleri inorganik 

maddelere göre çeşitli türleri vardır. Örnek; 

Ototrofik Azot Bakterileri: NH.ıOH ' i (Amonyum hidroksit) oksitleyerek, 

N02 ve N03'a dönüştürürler. Nitrococcus mobilis ve N. oceanus, 

Nitrosomonas europaea denizler için yaygın ömeklerdir. 

Ototrofik Kükürt Bakterileri : H2S'i oksitleyerek, sülfatlara dönüştürürler 

Örnek;, Thiobacillus neapolitanus, ve T. thioparus. Etkin bir şekilde bu zorunlu 

kemolitotroflar inorganik kükürt bileşiklerini oksitlerler ve karbondioksit 

özümserler. 

Ototrofik Demir Bakterileri: Fe'"2 yı, Fe-:ı e yükseltgerler. Örnek; 

Thiobacillus ferobacillus 

2.1. Fotosentetik (Fotoototrof) Bakteriler 

Bakterioklorofil içeren gram-negatif fototroflar yüzey su larında yaygındır. 

Yaşamaları için gereken enerjiyi güneşten sağlar, karbondioksit kullanarak 

hücreler için gerekli maddeleri sentezlerler. Fotosentezlerinde elektron 

kaynağı olarak H20 yerine H2S ve H2 kullanırlar. Yüksek bitkiler gibi 

ortama oksijen vermezler. Mor fotosentetik bakteri olarak adlandırılan 

oksijen üretimi olmadan fotosentez yapan organizmalar bakteriyoklorofil a 

veya b içerirler. Yeşil fotosentetik bakteriler de aynı zamanda oksijen 

üretimsiz fotosentez de yapabilirler, sadece bakteriyoklorofıl a içerirler. 

Buna karşın cyanobacteria (mavi-yeşil algler) Procho/oron klorofil a içerir, 

oksijen üretilen fotosentez yaparlar. Bakteriyoklorofıl içeren bakteriler beş 
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familyayla temsil edilmektir, Chlorobiaceae (yeşil kükürt bakterisi), 

Chromaticeae (mor kükürt bakterisi) Ectothiorhodospiraceae, 

Rhodospirillaceae ve Thiocapsaceae deniz ortamlarında birlikte bulunurlar. 

2.2. Kemosentetik (Kemoototrof) Balfteri/er 

Bu tür bakteriler sentez için gerekli enerjiyi çevrelerindeki kükürt, nitrit, 

amonyak gibi maddelerin oksidasyonundan elde eder, su ve C02 kullanarak 

organik madde üretirler Thioploca genusundan deniz sedimanlarında 

bulunan T araucea, T chileae ve T ingrica bunlara örnek verilebilir 

(Austin 1988). 

3- Bakterilerde Üreme 

Bakterilerin deniz ortamında yaratmış oldukları değişimlerin 

tanımlanmasında üreme özelliklerininı bilinmesi önemlidir. 

3.1. Bölünerek Çoğalma 

Bütün bakteri türlerinin esas üreme şekli eşeysiz üreme biçimi olan 

bölünmedir. Bakteriler, su, besin maddesi ve sıcaklık gibi çevresel şartların 

uygun olduğu ortamlarda her 20 dakikada bir olacak şekilde çok hızlı 

bölünür ve geometrik olarak artmaıya başlarlar. Çevresel şartlarda olan 

sıcaklık artışı, pH değişikliği ve besin maddesi azalması gibi değişiklikler 

bakterilerin geometrik artışını kesintiye. uğratır ve bakteri sayısı azalmaya 

başlar. Böylece bakteri populasyonları dengelenmiş olur. 

3.2. Sporlanma 

Bazı bakteri türleri yaşadıkları ortam şartları bozulunca endospor 

oluşturarak kötü şartları geçirirler. Endosporlar, kalıtım materyalinin çok az 

bir sitoplazmayla beraber çevrilmiş hıalidir. Ortam şartları normale dönünce 

çeper çatlar, endospor gelişerek normal bakteriyi meydana getirir. 
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Endosporlarda metabolik faaliyetler minimum düzeydedir bu şekilde uzun 

yıllar yaşayabilirler. Olumsuz şartlar olan yüksek sıcaklıktan, kuraklıktan, 

donmadan ve besinsizlikten etkilenmezler. 60 yıl canlı kalan bakteri sporları 

tespit edilmiştir. Nonnal bakteri hücrelerininı tamamı 100°C'de ölürken 

endosporlar ancak 120°C'de 15-20 dakika kalırsa ölürler. Soğuk ortamlarda 

da aynı oranda dayanıklıdırlar. Bazı türlerde bir bakteriden birden çok 

endospor meydana gelebilir. 

3.3. Eşeyli .Üreme (Konjugasyon) 

Konjugasyon esnasında ONA yapısı farklı iki bakteri yan yana gelerek 

aralarında geçici bir zardan köprü oluştururlar. Bu köprü aracılığı ile DNA 

parçalarını değiştirirler. Sonra ayrılarak bölünmelerine devam ederler. Bu 

durum çok hücreli canlılarda görülen eşeyl i üremeden çok farklıdır. 

Bunlarda gamet oluşumu ve döllenme yoktur. Konjugasyon mekanizması ile 

bir bakterinin başlangıçta hassas olduğu bir antfüiyotiğe daha sonra dirençli 

hale gelmesi gibi genetik bilgi aktarımları söz konusudur. 

4- Bakteri Gelişmesini Etkileyen Faktörler 

Deniz Bakteriyolojisi çalışmalarında bakterilerin varlığı, incelenen alan ve 

süre için gelişmelerini etkileyen çevresel faktörlere bağlı olarak değişir. 

Bakteri gelişmesini etkileyen çevresel faktörlerin hepsi ayrı ayrı önemlidir. 

Ancak birlikte olan etkileri hangi bakterinin ne: kadar hızla üreyeceğini ve 

bakterinin işlevini belirler. Deniz ekosisteminde bakteri gelişmesini 

etkileyen önemli fiziksel faktörler; sıcaklık, hidrostatik basınç, adsorbsiyon, 

yüzey gerilimi viskozite, güneş ışığı olarak özetlıenebilir. 

4.1. Sıcaklık 

Bakteriler sıcaklık isteklerine göre genel olar:ak, Termofılik ( 45-60 °C), 

Mezofilik (25-40 °C), Psikrofilik (0-20 °C) bakte:riler olarak ayrılırlar. Deniz 
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ekosisteminde, sıcaklıkların inip çıkması karaya göre çok yavaş olduğundan 

bakteriler değişimlere daha kolay adlapte olurlar. Her türün kendi isteğine 

göre optimum sıcaklık değeri varsa da bazı bakteriler sıcaklık artışına veya 

düşmesine karşı direnç geliştirerek yaşamlarını sürdürürler. Ör: Bacillus 

subtilis sıcaklık artışma direnç geliştirebilen bir bakteridir. 

4.2. Hidrostatik basınç 

Denizlerde bakterilerin dağılımında ve fizyolojik faaliyetlerinde hidrostatik 

basınç önemli bir faktördür. Basınç uyumlarına göre bakteriler denizlerin 

çeşitli derinliklerinde bulunabilirler. Hidrostatik basıncın yüksek olduğu 

bölgelerde ancak · barofilik bakterilc:::r yaşamlarını sürdürebilirler. Karasal 

bakteriler sadece atmosferik basıınca dayandıklarından, basınca karşı 

dirençleri, deniz bakterilerinden daha. düşüktür. 

4.3. Adsorbsiyon 

Adsorbsiyon olayı, özellikle bakteri gelişimi için gerekli organik madde 

azlığında partiküle tutunmuş besin maddelerinin bakteri tarafından 

değerlendirilme isteği ile önem kazanır. Adsobsiyon kabaca çözünmüş bir 

maddenin bir yüzey üzerinde toplanması olarak tanımlanabilir. Bakteriler 

deniz çevrelerinde organik maddeleri değerlendirirken, herhangi bir yüzeye 

tutunabilirler. ''Attachment bacteria" olarak isimlendirilen partiküle 

tutunmuş bakteriler yüzey suyunda serbest yaşayan bakterilerden daha 

yoğun olarak tespit edilmişlerdir (Grossart ve ark., 2003). Kültür edilemeyen 

formlar adsorbsiyon mekanizması anlaşıldıktan sonra katı cisimlere 

bakterilerin tutunması sağlanarak akuatik ortamlardan izole 

edilebilmişlerdir. Teknelerin su altı yüzeylerine tutunan bakteriler aşınma ve 

çürümelere neden olurlar. Sabit olmayan tutunmalar olduğu gibi~ 
1 

Cau/obacter türlerinde olduğu gibi tutunma organları ile sabit olarak yüzeye 
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tutunan türler de vardır. 

4.4. Yüzey gerilimi 

Ortamdaki organik maddenin fazlalığı yüzey gerilimini azaltır. Yüzey 

geriliminin azalmasına bağlı organik madde artışının görülmesi özellikle 

akıntı ve sirkülasyonun az olduğu sakin yerlerde yüzey filmi oluşumuna yol 

açar. Bu filme mikroorganizmalar kolayca tutunurlar. Yüzey filmine tutunan 

bakteri sayısı serbest yaşayan bakteri sayısından daha yüksektir. 

4.5. Viskozite 

Viskozite deniz ortamında bakteri hareketlerini azaltan bir faktördür. 

Ortamın viskozitesi arttıkça bakterilerin yer çekimi nedeni ile dibe çöküş 

hareketleri azalır. 

4.6. Güneş Işığı 

Kuvvetli güneş ışınları aerobik heterotrofık bakterilerde bulunan riboflavin 

ve porfirinler gibi ışığa duyarlı molekülleri etkileyerek ölmelerine yol açar. 

Bakteri - ışık etkileşiminde önemli faktör baıkteri pigmentleri ve ışığa 

duyarlı molekülleridir. Işığın bakterileri öldünm:si fotooksidasyona dayanır 

yani bakteriler aerobik koşullarda olmalıdır. Bu yüzden anaerobik bakteriler 

fotooksidasyon için gerekli 0 2 ortamda bulunmadığından güneş ışığının 

etkisiyle ölmezler. Güneş ışınlarında yer alan ultraviole ışınlarının, yüzey 

sularında bakteri öldürücü etkisi en etkin 265 nm dedir. 

5- Denizlerde Bakteri Habitatı 

Denizlerde çeşitli çevre koşullarında çoğalan b:akteriler, yaşam isteklerine 

göre farklı dağılım gösterirler. Yüzeye yakın !kısımda geneliklle sıcaklık 

sabittir. Bakterilerin dağılımında sıcaklık ve ışığa bağlı olarak farklılıklar 

görülür. Fotik zonda fotosentetik bakteriler doıminant iken, afotik zonda 
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kemosentetik bakteriler boldur. Sediimentlerde ve hipolimnionun anoksik 

kısımlarında mineralizasyonda yer alan anaerobik bakteriler bulunur. Sığ ve 

kıyıya yakın alanlar, açık deniz alanlarına göre, değişik ekolojik koşullara 

bağlı olarak, bakteri yaşamına daha uygundur (Pomeroy ve ark., 1984 ). 

Bakteriler kıyısal alanlarda, organik madde girdisinin açık denizlerden daha 

yüksek olması veya partiküle bağ;lı olarak gelişebilecekleri, biyofilm 

oluşturabilecekleri ortamları bulabilmeleri nedeni ile daha fazla 

çoğalabilmektedirler. Yüzey sularında bakteriyel metabolik aktivite 

düzeyinin sediment üstünden ve 10-20 m arasında alınan deniz suyu 

örneklerine göre daha yüksek olduğu bi ldirilmiştir (Azam ve Cho., 1987, 

Heissenberger ve ark., 1996, Altuğ ve: Bayrak., 2003 a). 

Bunun dışında bakteriler deniz ortamında kullanı lmak zorunda olan pamuk 

balık ağları, halatlar, gemilerin alt yüzeyleri, ahşap malzemeler gibi bazı 

objelere tutunarak yerleşmekte biyolojik parçalanma başlatarak sorun 

yaratmaktadır. Mikroorganizmalar tarafından oluşturulan, sentetik 

materyalden çok doğal materyalleırde gelişen ve "biyofouling" olarak 

tanımlanan bu mekanizmanın başlarııgıcını, basit gram negatif bakterilerin 

ortama tutunması oluşturmakta, cdiatom ve protozoalar daha sonra 

katılmaktadır (Austin, 1988). 

Deniz çökelleri (Marine snow) tipik olarak milimetreden santimetreye 

değişen oranlarda ölü organizma parçalarının, inorganik partiküllerin, 

diatom ve diğer mikroorganizmalaı.rın bir araya gelerek oluşturdukları 

kümelere verilen addır. Deniz çökellıeri organik materyalin denizlerde dikey 

dağılımında çok önemli rol oynar (Fowler ve Kanuaer, 1986) aynı zamanda 

heterotrofık aktivitenin artmasına neden olur (Ploug ve ark, 1999; Ploug ve 

Grossart, 1999). Bakteriler batan küıtle üzerinde hızla yayılırlar (Azam ve 

Smith, 1991) ve ekzoenzimler yardımıyla kütle halindeki organik 
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partikülleri çözerler (Ploug ve ark, 1997). Denizlerde serbest yaşayan 

bakteri sayısı, partiküle bağlı olarak yaşayan bakteri (attachment bacteria) 

sayısından daha yüksektir (Pomeroy ve ark., ll984; Alldredge ve ark., 1986; 

Friedrich ve ark., l 999; Grossart ve ark., 2003). Bu durum su kolonundaki 

bakteriyel üretim ve remineralizasyon işlemlerinde önemli faktördür 

(Grossart ve ark, 2003). 

Bugün deniz mikrobiyologları izole olmuş ve sıradışı şartlara uyum sağlamış 

olmalarından dolayı deniz çökellerinden izole edilmiş bakterilerden farklı 

genlerin elde edilebileceğini tartışmaktadır (Carol, 2001). Anoksik şartlar, 

yüksek basınç gibi derin deniz şartlarına uyum sağlamış bakteriler, yüzey 

suyu bakterilerine göre farklılıklar göstenni.ş, aktivitenin derinliğe bağlı 

olarak azalması ile beraber morfolojik ve fizyolojik farklılıkların göze 

çarptığı sıradışı ortam bakterileri izole edilmiştir (Tamburini ve ark., 2004). 

Bu durum yeni katabolik genlerin bulunmasa ile endüstriyel kullanım ve 

bioremediasyon çalışmaları için potansiyel oluşturmuş ve serbest yaşayan 

bakteriler hakkında geniş çalışmalar yapılm:asına rağmen deniz çökelleri 

bakterileri ancak bu nedenlerle yakın zamanlarda çalışma konusu 

olmuşlardır. 

6. Bakteriyolojik Kirlilik İndikatörü Bakteriler 

Deniz sularında patojen bakterileri ayrı ayrı aramak anal itik olarak zaman 

alan, uzmanlık gerektiren ve ekonomik olmayan bir yoldur. Bunun yerine 

rutin analizlerde kontaminasyon olduğunun ipucunu veren indikatör 

(gösterge) bakteriler kullanılır. Denizleriin bakteriyolojik kalitesini 

araştırırken, 1920 yılına kadar toplam ve fekal koliform bakteriler standart 

bakteriyolojik indikatörler olarak kullanılmışlardır. 1948 'e kadar patojen 

bakterilerle indikatör bakteriler arasında tam bir ilişki kurulamamıştır. 

Sonraki yıllarda indikatör bakteriler ile Vibrio cholerae (kolera hastalığının 
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etkeni), Yersinia enterocolitica (gastwenteritis), Shigella (gastroenteritis), 

Listeria (grip benzeri semptomlar), Salmonella (gastroenteritis, tifo), 

Campylobacter (gastroenteritis) varlı!~ı arasında son derece açık ilişkiler 

bildirilmiştir (Hendricks 1978). 

Günümüzde bakteriyolojik izleme çalışmalarmda E. coli' nin p;ıtojen 

protozoa ve virüsler için indikatör ö.zelliğinin zayıf olması gerekçesi ile 

alternatif ind
0

ikatör bakterilerin gere:kliliği tartışılırken yine de klasik 

bakteriyel anlayış Esherichia coli ve toplam kolifonn bakterilerin indikatör 

olarak kullanılmasıdı r. 22°C ve 37°C de gelişebilen toplam aerobik canlı 

bakteri sayısının tespiti de bakteriyolojik kirlilik ölçümlerinde başvurulan 

yollardandır ancak, toplam bakteri sayımı sadece ortamın bakteriyolojik 

kalitesi hakkında fikir verir ve kolifomı analizleri ile desteklenmesi gerekir. 

Optimum üreme sıcaklığı 25°C ve daha az olan bakteriler, toprak kökenli, 

saprofit ve genellikle su da doğtal olarak bulunan Pseudomonas, 

Achromobacter, Choromobacterium gibi mikroorganizmalardır. Optimum 

üreme sıcaklığı 37°C olan bakterilerin varlığı ise dış kaynaklı bir 

kontaminasyonu göstennektedir. 

6.1. İndikatör Bakterilerin Özellikleri 

Patojen bakterileri aramak yerine, rutin analizlerde indikatör bakterilerin 

tercih edilme nedenlerini şu şekilde özetleyebiliriz: 

-Patojen bakterilerle aynı ortamı paylaşırlar. 

-Patojen bakterilerden sayıca daha fazladırlar. 

-Tespitleri patojen bakterilerden daha kolay ve ekonomiktir. 

-Yaşama yetenekleri patojen terden daha yüksektir. 

-İnsan ve hayvanlar için zararsızlardır. 

Total kolifonnlar, fekal kolifonnlar, fekal streptokoklar ve sporlu sülfat 

indirgeyen anaeroplar suların rutin analizlerinde bakteriyoloj ik kirlilik 
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indikatörü olarak kullanılırlar. 

6.1. Total Koliformlar: 

Bu organizmalar patojen değildir ancak ortamda bulunuyor olmaları dış 

kaynaklı kontaminasyonu ve patojen bakterilerin potansiyel olarak var 

olabileceğinin ipucunu verir. Kol ifonn bakteriler, APHA (American Public 

Health Association) tarafından, membran fıltrasyon tekniği ile Endo tip 

besiyerinde 35±2°C de 24 saat içinde metalik yeşil koloni oluşturan, aerop, 

spor oluştunnayan, gram (-), çomak şekilli bakteriler olarak standardize 

edilmiştir. 3 7°C de üreyebilen, P- galaktozidaz enzimi taşıyan kolifonnlar, 

Citrobacter, Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Hafnia, Yersinia, 

Serratia cinslerinden oluşur. 

6.2. Feka/ Koliformlar 

Total koliformların alt grubudur. Bu bakteriler toplam kolifonnların taşıdığı 

özelliklerin dışında 44 ± 2°c de 48 saatlik inkübasyon sonucu laktozu 

fermente ederek gaz ve asit oluşturur, tript:ofandan indol oluşturur. Bu 

özellikleri nedeni ile toplam koliformlardaın ayrılan fekal kolifonnlara 

termotolerant koliformlar da denir. Fekal k0>liformların en bilinen örneği 

Esherichia coli' dir (Oeterman, 1991 ). 

6.3. Fekal Streptotok ve Enterokok Grupları 

Fekal streptokoklar fekal koliformlardan sonra ikinci fekal kirlilik indikatörü 

olarak değerlendirilir. E. co/i'nin bulunmadığı örnekte streptokok tayini 

koliform organizmanın varlığını gösterir. Ayrıca streptokok düzeyi fekal 

kolifonn düzeyi ile karşılaştırılarak kirlilik kökeninin hayvansal veya insan 

kaynaklı olduğunun araştırılmasında da kullamılmaktadır. En çok rastlanılan 

türleri Streptococcus faecalis, S. faceium, S. avium, S. bovis, S. equinus ve S. 

gallinarum dur. 
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Enterokoklar fekal streptokokların alt grubudur. Bu grup Streptokokların S. 

faecalis , S. faecium, S. gal/inarum ve S. avium türlerini içerir. S. faecalis ve 

S. faceium diğer Streptokok türlerine göre daha çok insan kaynaklı olarak 

değerlendirilir (APHA, 1998) 

6.4. C/ostridium perfringens 

Clostridium perfringens fekal kirliliğin alternatif indikatörlerinden olup, 

obligat anaerobik, enterik bakterilerdir. Sporlarının uzun ömürlü olması 

dirençli olmalarını sağlar. Bu yüzden uzun süre öncesine dayanan eski bir 

fekal kirliligin indikatörüdürler. Kanalizasyon deşarj noktasından 10 km 

uzaklığa kadar, azalan oranlarda C. perfringens sporları tespit edilmiştir. 

Noktasal kirlilik kaynaklarının tespitinde bu yüzden faydalı bir indikatördür 

(Sorensen ve ark., 1989) 

Fekal kirliliğin kaynağının tespitinde çoklu antibiyotik dirençlilik testi 

(Multiple Antibiotic Resistance,MAR) de kullanılmaktadır. Bu yöntemin 

temeli insan ve hayvan kaynaklı bakterilerin antibiyotik dirençlilik özelliği 

göstermesine, doğal ortam bakterilerinin bu özelliğe sahip olmamasına 

dayanmaktadır. Noktasal ve noktasal olmayan kaynak! ı kirlilik etkilerinin 

MAR tekniği ile değerlendirilmesinde bakterilerin %82 oranında birden 

fazla antibiyotiğe dirençli olduğu tespit edilmiştir. Noktasal olmayan 

kaynaklar için MAR indeksi %52 olarak bildirilmiştir (Parveen ve ark, 

1997; Moore, 1999). 

6.3. Patojen Bakteriler 

Barsak patojeni bakteriler yeryüzünde çok geniş bir alana yayılmıştır. Kirli 

sularda yüzme ile antropolojik faaliyetler sonucu sulara karışan bakteriler 

nedeni ile çok çeşitli enfeksiyon ve s:algın hastalık ortaya çıkabilmektedir. 

Patojenik mikroorganizmalar, virüsler, atık sularda uzun süre canlı 
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kalabilmekte ve kıyılarda yüksek konsantrasyonlarda bulunabilmektedir. 

Denizde yüzen kişilerin yaklaşık 1 0-15 mi su yutabilecekleri, tek bir patojen 

bakteri yutan kişinin enfeksiyona maruz kalabile:ceği göz önüne alındığında 

patojen bakteriler ciddi tehdit oluştunnaktadıır. Hafif gastro-enterit'ten 

dizanteri, kolera, tifo gibi ölümle sonuçlanabilen hastalıklara varana kadar 

etki yaratabilen patojen bakteriler kanalizasyon kaynaklı atıkların deniz 

ortamına seyreltme sağlamak amacı ile uygunsuz şartlarda veri1mesi ile 

deniz ortamına aşılanmış olurlar. 

Deniz ortamından izole edilen en yaygın paltojenler; Salmonella spp., 

Shigella spp., E. cali (bazı serotipleri), Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, 

Camplobacter spp., Bacillus cereus, bazı Clostrıidia türleri ve Pseudomonas 

olarak özetlenebilir. Bunların yanında basilli di:zanteri etkeni amoebasiller, 

poliomylitis virüsleri, enfekte edici hepatit virüsleri, çeşitli bağırsak 

virüsleri, askaris yumurtaları patojen etkenli mikrobiyal · kaynaklar olarak 

akuatik çevrede yer alırlar. Akuatik ortama giren, süt ürünleri, meyve işleme 

ve konserve , tekstil, deri, kereste endüstırileri ve çamaşırhanelerin 

atıklarından kaynaklanan patojenler endüstriyel kaynaklı patojen bakteriler 

olarak tanımlanır. Bunlar, Pseudomonas, Chromobacteria, 

Achrornobacteria, Corynaebacteria, Micrococci, Enterobacteria ile küf ve 

mayalar olarak özetlenebilir. Denizlerde olabilecek bakteriyolojik düzeyde 

yoğunluk, insan sağlığı, ekonomi ve ekoloji. yönü ile anlamlar taşır. 

Denizlerde yaşayan yenilebilir organizma aracılığı ile insan kontamine 

ürünlerden etkilenebilmektedir. Ölüm ile sonuçlanan intoksikasyonlar 

bildirilmiştir. Kontamine deniz sahalarının rekreasyonel amaçlı 

kullanımında sağlık sorunları ile karşılaşılabilme:ktedir. 

Sorunlu deniz sahalarından toplanan mikrobiyolojik kalitesi düşük ürün , 

denizlerin ekonomik kullanımını engelleyecektir. Su ürünleri içinde 
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özellikle balıkların avlandıkları suların mikrobiyal yüküne bağlı olarak 

intestinal mikroflora taşıyabilme özellikleri suların mikrobiyal durumlarının 

devamlı kontrol altında tutulmasının zorunluluğunu getirir. 

Aç balığın gastrointestinal sisteminde bakteriler bulunmaz, bakteriler balığın 

solungaç ve mükoz tabakasına yerleşmiştir. Mükoz tabakada, Pseudomonas, 

Achromobacter, Micrococcus, Flavobactenum, Sarcina, Serratia cinsi 

mikroorganizmalar bulunur. İntestinal sistemden ise, Achromobacter, 

Pseudomonas, Proteus, Flavobacterium, Bacillus ve Clostrodium gibi 

bakteri grupları izole edilmiştir. Enfeksiyon ve intoksikasyon etkeni E. coli 

0157 serotipi, Salmonella spp., Vibrio spp. gibi bakterilerin varlığı halk 

sağlığı üzerinde epidemiye kadar ulaşan olumsuz etkiler oluşturabi lir. 

7. Bakteriyolojik Kirlilik Kaynakları 

Deniz Mikrobiyolojisi, mikroorganizmaların deniz ortamında doğal 

düzeylerini, bu düzeylerin çevresel faktörlerin etkis i ile değişimleri ve bu 

değişimlerin akuatik organizmalarla olan etkileşimin i inceleyen bir 

disiplindir. Su kirliliği kontrolü yönetmeliği deniz kirl iliğinin tanımını 

yaparken, kimyasal, fiziksel, radyoaktif, ekolojik özelliklerin yanında 

bakteriyolojik özelliklerin olumsuz etkilenmelerinden söz eder. Kirliliği 

besleyen birçok neden olduğunu biliyoruz. Bunların içinde endüstriyel ve 

evsel atıklar şüphesiz önemli yer tutar. Atık suların denize dökülmesindeki 

temel amaç, atık suyun deniz suyu ile karışarak seyrelmesi içindeki kirletici 

maddelerin zararsız seviyelere getirilmesidir. Bakteri konsantrasyonlarının 

düşük seviyeye inebilmesi halk sağlığı ve ekosistem sağlığı açısından 

önemlidir. Birleşmiş Milletlerin oluşturduğu uzman grubu dünya 

okyanuslarının sağlığı konulu araştırmalarında, evsel atık suların denizlere 

deşarj konusun un 1. derecede, ağır metal ~e petrol kirliliğinin 2. derecede 

öneme sahip olduğuna karar vermiştir. Bu kararın nedeni evsel atık suların 
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deniz ortamına verdiği zararlardan çok halk sağlığı için yarattığı tehlikeden 

kaynaklanmaktadır. Yoğun nüfus atıksuların güvenli olarak 

uzaklaştınlmasını zorlaştınnaktadır. Atıksuların deniz kıyılarından 

uzaklaştınlması, doğru dizayn edilmiş uzun deşarj sistemleri ile, açık 

denizde derin noktalara boşaltılması şeklinde gerçekleştirilebilir. Su kalite 

standartları sahil sularının kullanma amacına göre değişir. Evsel atıksuların 

denize deşarjında deşarj hattı uzunluğunun belirlenmesinde kolifonn bakteri 

düzeyi belirleyicidir. Doğal bakteriyolojik normların korunması ve 

izlenmesi maksadı ile ülkelerin kendi iç tüzi:ikleri ile belirledikleri doğal 

kaynaklarım koruma amacı ile düzenlenmiş farklı parametreleri vardır. 

Ülkemiz Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile nıormlarını korur (Tablo 9). 

Tablo l. Deniz Ortamından İzole EdjJmiş Bazı Toprak ve Deniz Kökenli Bakteriler 

Toprak Kökenli Bakteriler 
Gram pozitif 

Gram negatif 

Deniz Kökenli Bakteriler 

Staphylococcus aureus 
Sarcina luıea 
Bacillus subtilis 
Micrococcus luteus 

Escherichi'a coli 
Serratia marcescens 
Enterobacler sp. 
Proteus morganii 
Proteus mirabilis 

Cytophaga sp. 
Vibrio a/gino/yticus 
Vibrio anguillarum 
Aeromonas salmonicida 
Serratia marino rubra 
Pseudomonas piscicida 
Plesiomonas shigelloides 
Afteromonas aurantia 
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Ayrıca, deniz kökenli kirlilik kaynalkları olan gemilerin, balast suları ve 

tortuları içinde bulunan patojen bakteriler, bakteriyolojik kirliliğin yeni 

sulara yayılımında rol almaktadır (ASM., l 999; CDC., 2000). Balast suları 

yolu ile taşınan patojenler arasında Viibrio parahemolyticus, Vibrio cholera, 

Salmonella ve Shigella türleri sayılabilir. Uluslararası standartların 

sağlanması amacına yönelik, balast yönetimi konusunda yapılan çalışmalar 

devam etmekle beraber, (IMO, l 998) patojenlerin balast suları yoluyla 

dağılımının kontrolü sorun olmaya devam etmektedir. 

8. Bakterilerin Denizlerde Dağılımı 

Bakterilerin deniz ortamında herhaıngi bir alan ve zamanda saptanan 

düzeyleri stabil değildir. Bununla beraber genellikle yüzey sularında 103-106 

adet/mi, sedimentte ise 109 adet/ g düzeyleri arasında değişebileceği 

bildirilmiştir (Austin, 1988). Bu yüzden deniz bakteriyolojisi çalışmalarında 

elde edilen bakteriyolojik verilerle,, sadece incelenen bölge ve zaman 

diliminde sahanm özgün sonuçlarımdan bahsetmek mümkündür. Bakteri 

gelişmesine etki eden faktörlere önceki bölümde değinmiştik. İşte birbiri ile 

ilişkili, dinamik bir yapı oluşturan bu faktörler, bakterilerin herhangi bir 

bölge ve zamanda tespit edilen değerlerinin değişkenliğini belirler. Toplam 

bakteri sayımı yapılırken tam bir intraselüler yapı göstermeyen bakteriler de 

sayılır. Bu bakteriler aslında met:abolik olarak aktivitesini kaybetmiş 

"hayalet hücre" (ghost cell) olarak tanımlanan yapılardır. Bu durumda tespit 

edilen bakteri sayısı ortamdaki aktif bakteri sayısını yansıtamaz. Bu durum 

metabolik olarak aktif bakteri sayısının belirlenmesi ve toplam bakteri 

sayısının aktif bakteri sayısı ile ilişkilendirilmesi ile netleşir. Yüzey 

sularında metabolik olarak aktif baktıeri sayısı sedimentte ve derinliğe bağlı 

olarak su kolonunda daha düşük bulunmuştur (Bkz. Tablo 2), 

(Heissenberger ve Hemdi, 1996, Stı0dereğger ve Hemdi, 2001, Altuğ ve 
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Bayrak, 2003 a, 2003 b ). 

Ortamın trofık düzeyine bağlı olarak, bak1teri tespitinde kullanılan 

mikroskopik veya kültürel yöntemlere göre farklı sonuçlar alınabilmektedir. 

Oligotrofık deniz çevrelerinde kültürel metotlarla tespit edilen bakteri sayısı, 

mikroskopik metotla tespit edilen bakteri sayısından daha azdır. Bu yüzden 

özellikle besin maddesince zengin besiyerlerinin oligotrofık çevre örnekleri 

için kullanılmamas ı veya mikroskopik metotlarla desteklenmesi 

önerilmektedir. Bu durumun nedenleri ekofiz:yolojik ve teknik açıdan 

tartışılırken kültür edilemeyen formların kültür edilebilir formlara 

dönüştürülmesi konusunda da çalışmalar sürmektedir. 

Denizlerde bakteriyolojik kirlilik, kıyı bölgelerinde bulunan nüfus, 

endüstriyel faaliyet ve denizlere bu etkileri taşıyan nehir girdileri ile 

doğrudan ilişkilidir. Örneğin, Marmara Bölgesi ülke nüfusunun l/5'inden 

fazlasını barındırırken, bölge nüfusunun % 60'ı dla İstanbul'da yaşamaktadır. 

Bölgede, yerleşim merkezlerinden kaynaklanan !kanalizasyon atıklarının bir 

kısmı kollektörler yoluyla toplanıp ön arıtmadan geçtikten sonra deniz alt 

suyuna (Akdeniz suyuna) verilirken, bir çok yerde doğrudan Marmara 

Denizi ' ne akıtılmaktadır. Bu durum Marmara Denizi'nin bakteriyolojik 

kirlilik girdisinin sadece evsel kökenli kısmını oluştururken, İstanbul 

civarında bulunan çok sayıda endüstri kuruluşundan kaynaklanan 

endüstriyel atıksuların yarısına yakını 

edilmektedir. 

arıtılmadan denize deşarj 
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Tablo 2. Farklı Akuatik Ortamlarda Bakteıriyel Metabolik Aktivite Düzeyleri 

Örnekleme Yeri Örnek Şekli % Bakteriyel Kaynak 
Metabolik Aktivite 

Kuzey At/antik 100 m 9.4± 9.1 Stoderegger ve 
Hemdi, 2001 

Kuzey Denizi Yüzey suyu 17.2±9.2 Stoderegger ve 
Hemdi, 2001 

Haliç (Alibeyköy) Yüzey suyu 23.8±1.2 Altuğ ve Bayrak, 
2003 a 

Marmara Denizi Yüzey suyu 
24.4±1.4 Altuğ ve Bayrak, 

Yenikapı Limanı 
2003 a 

İstanbul Boğazı 5m 14.2±2.3 
Altuğ ve Bayrak, 

20m 10.4±1.9 2003 b 

Mannara Denizi Sediment 11.5±2.3 Altuğ ve Bayrak, 

Ambarlı Limanı 
üstü lOm 2003 b 

İstanbul' da l 980'li yılların sonlarına doğru sahil kuşaklama kollektörlerinin 

yapılmaya başlanması bölge için ilk kez düzenli bir kanalizasyon 

şebekesinin başlangıç adımı olmakla beraber, bölgede evsel kökenli 

bakteriyolojik kirlilik sorun olmaya dt~vam etmektedir. İstanbul'un yanı sıra, 

İzmit Körfezi 'nin, Bursa Organize Sanayi Bölgesi ' nin ve Nilüfer Çayı'nın 

atıklarını alan Gemlik Körfezi'nin, Kocabaş ve Gönen Çaylarının döküldüğü 

Erdek Körfezi'nin, İstanbul-Tekirdağ arasında kıyılarda bulunan yazlık 

evlerin; artan nüfusun ve yanlış yapılaşmanın yetersiz altyapı ile birleşerek, 

Marmara Denizi'nde evsel ve endüstriyel atıklardan kaynaklanan kirliliği 

beslediği bilinmektedir. 

Ayrıca Marmara Denizi'nde yoğun deniz trafiği nedeni ile gemilerden 

kaynaklanan bakteriyel kirlilik girdisi almaktadır. Endüstriyel ve evsel 

atıkları taşıyan Kağıthane ve Alibeyköy Dereleri ise, Haliç kirliliğine 

katkıda bulunmaktadır (Altuğ ve Bayrak 2004). Türkiye'de su kirliliği 
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sorunları ilk kez Haliç'in kirlenmesiyle dikkati çekmeye başlamıştır. Haliç 

kirlenmesini İzmit ve İzmir Körfezi kirlilikle:ri, Porsuk kirlenmesi takip 

etmiş, daha sonra önlem alınmaması veya alman önlemlerin yeterli olmayışı 

sebebi ile kirlilik ülke genelinde yaygınlaşmıştır (Anon 1998). ~on on yıldır 

Haliç' de uygulanan iyileştirme çalışmalarından sonra bu derelere giren 

atıkların tamamen önlenememesi Haliç'in Alibeyköy tarafından sürekli 

bakteriyolojik kirlilik girdisi aldığını göstermektedir (Altuğ 2004 b). 1998-

2003 yılları arasında Haliç 'de yapılan bir çalışmada çalışmanın başladığı 

yıllarda yüzey suyu indikatör değerleri çoğu örneklemede 106 CFU/100 mf 

düzeyinin üstünde bildirilmiştir. Ancak, özellikle 1999 sonlarından itibaren 

hızlanan alt yapı çalışmaları ile bakteriyolojilk kirliliğin giderek azaldığı 

Mayıs 2000'de su alışverişini önemli ölçüde engelleyen Eski Galata 

Köprüsü' nün yarı açık duruma getirilmesi ve alt yapı çalışmalarının büyük 

ölçüde tamamlanması ile 2003 yılı yaz döneminde değerlerin l 02 CFU/100 

ml düzeyinin altına indiği bildirilmiştir. Ancak buna rağmen verileri Haliç'te 

bugün problemlerin tamamen sona ermediğini, en ufak bir ihmal ile tekrar 

eski haline dönebileceğini göstermektedir (Aslan-Yılmaz ve ark., 2004). 

Marmara Denizi' nde dere kaynaklı deniz kiırliliğine tipik bir örnek de 

Ayamama Deresi'nin taşıdığı evsel ve enıdüstriyel atıkların Ataköy 

sahilinden denize ulaşmasının önlenememesidlir. Bu bölgede kıyısal alan 

yüzey sularında yapılan bakteriyolojik analizler 2002-2003 yılında, 

24xl03.EMS/100 mi' nin üzerinde E. Coli girdisi olduğunu göstermiştir. 

Marmara denizinde 1998-2003 yılları arasında en yüksek kirlilik nüfus 

dağılımının en yoğun olduğu boğazın orta ve güney kesimleri ile Marmara 

Denizi sahillerinde tespit edilmiş ve değerler bazı noktalarda 108 CFU/100 

mi düzeyinde olduğu ancak, son yıllarda yürütülen alt yapı çalışmaları 

sonucunda, kirliliğin yüksek olduğu bazı nolktalarda yüzey deşarjlarının 
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derin deşarj sistemine bağlanmaları ilıe değerlerin 102 CFU/100 mi düzeyinin 

altına indiği bildirilmiştir. Bakteriyolojik kirliliğin en yoğun olduğu noktalar 

deşarjlara yakın noktalar ile dere çıkışları olarak bildirilirken, bu grupları 

rekreasyon amaçlı düzenlenmemiş ancak halkın yoğun olarak kullandığı 

noktaların takip ettiği saptanmıştır. Altı yıllık çalışmalar sonucunda boğazın 

Marmara Denizi çıkışında yüzey suyunda elde edilen değerlerin, boğaz 

girişinde elde edilen değerlerin yaklaşık 25 katı olduğunu bildirilmiştir. 

Aynı çalışmada boğazın Marmara Denizi çıkışındaki indikatör değerlerinde 

anlamlı düşüş olduğu saptanmış ve son yıllardaki önlemlerin yansıması 

olarak değerlendirilmiştir (Okuş ve ark., 2004). Haliç de yüzey suyu 

örneklerinde Kasım 2002-Aralık 20103 tarihleri arasında toplam Colifonn 

düzeyleri ortalama olarak Alibeyköy' de 24xl 03
, Eyüp'de 95xl02

, Fener' de 

50 CFU/ 100 mi olarak bulunmuştur (Altuğ 2004 b). 

Evsel ve endüstriyel atıkların nehirler yolu ile veya doğrudan denize 

ulaşmaları uygun deşarj ve arıtma sistemleri ile kontrol altına alınmadıkça 

bakteriyolojik kirlilik süreklilik kazanacaktır. Örneğin Karadeniz'in ve 

Karadeniz'e dökülen nehirlerin bakteriyolojik kirliliği etkilediği alanın 

büyüklüğü göz önüne alındığında daha büyük önem kazanmaktadır. 

Karadeniz'e doğrudan veya nehirler aracığı ile ulaşan, arıtım görmüş veya 

görmemiş, kanalizasyon girdileri yılda 571,000,000 m3 olarak tahmin 

edilmektedir (Bartram ve ark. , 1999). 

Tuna nehri Karadeniz'i kirleten en önemli kaynak olarak kirlilik kaynağının 

% 75'ini oluştururken, en yüksek bakteriyolojik kirlilik, Bulgaristan 

(Russsenki) ve Romanya (Arges) vıe yan kollar olan Moson ve Soroksar 

(Macaristan) bölgesinde bildirilmiştir (Allan 2002, Stoica 2004). 

Gürcistan kıyı sularında Enterobacteriaceae üyelerinde geniş bakteriyel 

çeşitlilik (Escherichia, Proteus, Edwardsiella, Klebsie/la, Citrobacter, 
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Enterobacter, Salmonel/a spp.) tespit edilmiştir (Zhgenti, 1998). En sık 

gözlenen patojen bakteri E. coli, Staphylococcus, ve Salmonel/a olarak 

kaydedilirken, Odessa körfezinde deniz suyunda patojen bakteri miktarı 

1940 yılından bu yana 500 kat artarak, 103-104 adet/100 mi düzeyine 

varmıştır (Palshin, l 998). Bu soruna en açık örnek, 1970 yazında Kuzey 

Karadeniz' in Doğu kıyılarında Azak denizi kıyısında görülen deniz suyu 

kaynaklı kolera olayıdır. 1991 yılında aynı olay Romanya ve Ukrayna da 

Tuna Deltasında görülmüştür. Aynı kıyılarda son yıllarda özellikle turistik 

dönemlerde artan oranlarda Hepatit A vakas.ı kaydedilmiştir (Stanners ve 

Bourdeau, 1995). 

Herhangi bir denize! alanda yapılan bakteriyolojik ölçümler sonucunda 

standartlara uygun değerler tespit edilmesi o bölgenin artık bakteriyolojik 

sorunu olmayacak gibi değerlendirilmemeli, bakteri varlığının düzenli 

olmadığı , çevresel koşullara bağlı olarak dei~işimler yaşanacağı bilinerek, 

periyodik olarak analizlerle kontrol altında tutulmalıdır. 

Bakterilerin deniz ortamında dağılımının be:lirlenmesinin halk sağlığı ve 

ekosistem sağlığı için önemli olduğunu önceki bölümlerde belirtmiştik. 

Bakterilerin denizlerde besin zinciri ve biyojeokimyasal döngüler üzerindeki 

önemli rollerinin ve deniz ekosisteminin daha iyi anlaş ı lması konusunda 

"Bakteriyolojik Çeşitlil ik" çalışmaları temel bilgiler sağlamıştır. Çeşitlilik 

bakteri populasyonları arasında genetik düzıeydeki farklılığın derecesidir. 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) mikrobiyal organizmaların genetik 

tiplendirmesinde en sık kullanılan yöntemdir. Bakteriyel çeşitlilik 

çalışmaları sonucunda en son anaerobik metan ve amonyum oksidasyonunun 

bakteriyel işleyişinin bulunmuş olması, karbon ve azot döngüleri arasında 

daha net denge kurulmasını, örneğin; Karadenizin oksijensiz tabakalarında 

azot konsantrasyonunun fazlalığının nedenini açıklamıştır. Bu çalışmalar 
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kültür edilemeyen formların, kalıtsal molekülün tanımlanması yani genetik 

tiplendirmenin yapılması ile tanımlanmasına imkan sağlamıştır. 

Bakterilerin Karbon, Azot, kükürt ve fosfor döngüsünde tamamlayıcı rol 

oynamaları çeşitlilik çalışmalarının önemli olma nedenlerinden sadece bir 

tanesidir. 

Ayrıca, bakteriler çevresel değişikliklere çok çabuk cevap verdiklerinden, 

bakterilerle ilişkili bazı parametrelerden yararlanarak, çevresel kirlilik ve ani 

değişimlerde bu parametreler "alarm belirtileri" olarak 

değerlendirilebilmektedir. Örneğin genıel olarak petrol kirliliği riski taşıyan 

kıyısal alanlarda kirlil iğin izlenmesinde hidrokarbon parçalanmasında 

sorumlu bakteri genlerinin, hidrokarbon parçalanmasında ne kadar süre 

yararlı olabileceğinin izlenmesi mümkün olmaktadır. 

Bunların dışında bakteriyolojik çeşitli liğin bilinmesi biyoteknoloji ve 

endüstriyel çalışmalarda alternatif eınerji kaynaklarının veya biyoaktif 

bileşiklerin araştırılması, "Biyoremediasyon" ve "Yeşil Kimya" (Green 

Chemistry) çalışmaları için kaynak oluşturmaktadır (Giuliano, 2003). 

Ülkemiz denizlerinde "Bakteriyolojik Çeşitlilik" çalışmaları başlangıç 

aşamasında iken, dünya denizlerinde:: bu konuda kapsamlı çalışmalar 

yapılmıştır. Karadeniz ve Akdeniz bakteri topluluklarının incelenmesi 

açısından sahip oldukları hidrolojik ve jeokimyasal özelliklerden dolayı 

özgün çevreleri oluşturmaktadırlar. Karbon tüketiminde farklı bakteri 

türlerinin katkısı, ötrifıkasyon sonrası !bakterilerin oksijen tüketimi ile olan 

bağlantıları, oksijende olan düşüş süresince temel ekofizyoloj ik özelliklerin 

tanımlanabilmesi bu bölgeler için bakteriyolojik çalışmaları değerli 

kı lmaktadır (Zaitsev ve Mamaev 1997). 
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Tablo 3. Karadeniz'den İzole Edilen Bazı Bakteri Türleri 

Species Kaynak 
Lepıospira interrogans Gulov, 1984; 

Reichuk ve ark., 1986 
Pseudomonas putida Birkun ve Miloserdova, 1989 
Pseudomonas a/caligenes Birkun ve ark., 1988; 

Birkun ve Miloserdova, 1989 
Flavobacterium lutescens Birkun ve ark., 1988; 

Birkun ve Miloserdova 1989 
Alca/igenes faeca/is Birkun -ı-•e ark., 1988; 

Birkun arnd Miloserdova, 1989 
Escherichia coli Birkun ve ark.,1988; 

Birkun ve Miloserdova, 1989 
Klebsiel/a pneumoniae Birkun ve ark.,1988 
Proteus mirabilis Birkun ve Miloserdova 1989; 

Yevlakh, 1986 
Vibrio proteolyıicus Birkun ve ark., 1988 

Birkun ve Miloserdova 1989 
Aeromonas hydrophila Birkun ve ark., 1988 

Birkun ve Miloserdova 1989 
Aeromonas caviae Birkun ve ark., 1988; 

Yevlakh. 1986 
Micrococcus luteus Birkun ve ark., 1988 
Staphylococcus aureus Birkun ve ark., 1988; 

Yevlakh. 1986 
Staphy/ococcus epidermidis Birkun ve ark., 1988; 

Birkun ve Miloserdova 1989 
Staphylococcus saprophyıicus Birkun ve ark., 1988; 

Birkun ve Miloserdova, 1989 
Sarcina spp. Birkun ve ark., 1988 
Bacillus licheniformis Birkun ve ark., 1988; 

Birkun ve Miloserdova, 1989 
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Tablo 3. (Devamı) 
Species Kaynak 

Bacil/us spp. Birkun ve ark.,.1988 

Ervsipelothrix rhusiopathiae Gabion, 1983 

Corynebacterium SDD. Gabion, 1983 

Ketogulonogenium vulgare Vetriani ve ark. , 2003 

Su(fitobacter pontiacus Vetriani ve ark., 2003 

RueY.eria aı/antica Vetriani ve ark., 2003 

Silicibacter lacuscaerulensis Vetriani ve ark, 2003 

Paracoccus denitrificans Vetriani ve ark., 2003 

Oceanospirillum pusillum Vetriani ve ark., 2003 

Co/wellia psychroerythraea Vetriani ve ark., 2003 

Pseusoalteromonas atlantica Vetriani ve ark., 2003 

Vibrio vulnificus Vetriani ve ark., 2003 

Pseudoalteromonas macleodii Vetriani ve ark., 2003 

Alteromonas macleodii Vetriani ve ark., 2003 

Ca/yptoY.ena mafl!lifica Vetriani ve ark., 2003 

CalvvtoY.ena phaseolifonnis Vetriani ve ark., 2003 

Maorithyas hada/is Vetriani ve ark., 2003 

Bathymodiolus thermophilus Vetriani ve ark., 2003 

Methylomonas methanica Vetriani ve ark., 2003 

Methy/obacter capsulatus Vetriani ve ark., 2003 

Methylococcus luteus Vetriani ve ark., 2003 

Methylobacter psychrophilus Vetriani ve ark., 2003 

Su(furospirillum deleyianum Vetriani ve ark., 2003 

Sulfurospirillum arcachonense Vetriani ve ark., 2003 

Thiomicrospira denitrificans Vetriani ve ark., 2003 
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Tablo 4. Akdeniz' den İzole Edilen Bazı Bakteri Türleri (Schauer ve ark., 
2003) 

Species Fi/ogenetik Grup 

Tenacibaculum mesophylum CFB 

Gelidibacter a/f!ens CFB 

Mantonie//a squamata Pras inophyte ehi orop/ast 

Flavobacterium soo. CFB 

Octedacabacter antarcticus a-Proteobacteria 

Awobacterium f!e/otinovorum a- Proteohacteria 

RueJ?eria atlantica a- Proteohacteria 

Sulfitobacter sp. a- Proteo.bacteria 

Amaricoccus macauensis a- Proteobacteria 

Methylopila capsulata CFB 

Azospirillum sp. a- Proteobacteria 

Bacteroides sp. CFB 

Proch/orococcus marinus Cyanobacteria 

Synechococcus sp. Cyanobacteria 

Marinosulfona methy/otrophus a-Proteobacteria 

Roseobacter denitri/icans a-Proteobacteria 

Sulfitobacter pontiacus a-Proteobacteria 

Silicibacter lacuscaerulensis a-Proteobacteria 

Holospora obtusa a-Proteobacteria 

Rhodospirillium sodomense a-Proteobacteria 

Mantoniella squmata Oksiienik Fototrof 

Prochlorococcus sp. Oksiienik Fototrof 

Synechococcus WH8 l 03 CFB 

Flexibacter maritimus CFB 

Cytophaga uliginosa CFB 

Flexibacter canadensis CFB 

Rhodothermus marinus CFB 

CFB: Cytopaga- Flavobacteria-Bacıerioides 
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8. Denizlerde Bakteriyolojik Kirlilik ve Biyotransformasyon İlişkileri 

Deniz ekosisteminde, kirliliğe ait maddeler ortam şartlarına bağlı olarak 

farklı süreçlerde mineralizasyon, oksidasyon, redüksiyon gibi işlemlerle 

bakteriyolojik faaliyetler sonucunda parçalanarak farklı ürünlere 

dönüştürülür. Bu durum ortam şartlaırında köklü değişiklikler oluşturduğu 

için önemlidir. Bakteriyolojik faaliyetler yoluyla organik atıkların 

parçalanması için aerobik bakteriler sürekli 0 2 kullanmak zorundadır. Bu 

durum su ortamının · tipi, organik maddenin yapısı ve parçalanan madde 

miktarına bağlı olarak ortam yapısında önemli değişiklikler oluşturur. 

Karadeniz' de 8000-10.000 sene önce başlayan sürece dayalı olarak, önce 

yoğun organik madde girdisi ve bakteriyolojik parçalanmalar sonucu 

oksijensiz tabakanın oluşması buna en açık örnektir. Baltık Denizi'nin 

dibinde ve su dolaşımının az olduğu bazı Norveç fiyordlannda oksijensiz 

bölgeler vardır. 

Karadeniz'de alt tabakalarda bakteriyolojik parçalanmaların yoğun 

olmasının nedeni, zamanında Karadeniiz'in tamamen kapalı bir "tatlı su gölü" 

olması ve nehirlerin Karadeniz'e ıtaşıdığı organik yükün çok yoğun 

olmasıdır. Bu durum bakterilerin faaliyetleri sonucunda ortamdaki oksijenin 

tükenmesine yol açmıştır. Yani, nehirlerden gelen organik madde miktarı 

deniz suyundaki bakterilerin nonnalde ayrıştırabileceğinden çok daha fazla 

olmuştur.. Daha sonra Karadeniz, Akdeniz ile Mannara aracılığıyla 

birleşmiş, yoğun Akdeniz suları Karadeniz'in alt tabakaların ı etkileyerek 

Karadeniz'de dikey karışımın yavaşlamasına neden olmuştur. 
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Tablo 5. Farklı Deniz Çevrelerinde Yüzey Suyu Örneklerinde İndikatör 
Bakteri Düzeyleri CFU (Colony Formed Unit)/I 00 mi 

Örnekleme Yeri BakteriSaylSı Kaynak 
CFU /100 11111 

Marmara Denizi, Mudanya Kıyıları l 5.8x 1 o> Alkan ve ark., 2000 
Mudanya Kıyıları 250 m açıkları 29x!O" Alkan ve ark., 2000 
Yenikapı- Ambarlı Sahili J6xl0" AltuK ve Fi/ik, 2002 
İstanbul Boğazı 10" Çotuk ve Kimiran, 1998 
İstanbul Boğazı I0"-1011 Okuş ve ark. 2004 
Adalar Çevresi, Marmara 2.3x10 Altui!, 2004 (Baskıda) 
Haliç, İstanbul ıol-106 Aslan-Yılmaz ve 

ark.2004 
B. Karadeniz, Türkiye 7x10ı Altuğ ve Bavrak, 2002 
D. Karadeniz, Türkiye 1 lxl O" Sivri ve ark., .2002 
Akdeniz, Türkiye 9.5x!O Akman, 1998 
Gökçeada Kıyısal Alanı 35x!O Altujf ve Erk, 2001 
E;?e Denizi, Türkiye 1Ix1 O" Paydaş, 1999 
Antalya Körfezi-Doğu (istasyon 43) 4.6x10 ÖzKün ve Batı, 2002 
Antalya Körfezi-Batı (istasyon 12) 2.lxlO Özf!iln ve Batı, 2002 
İskenderun Körfezi 23xl0" Akman, 1998 
Artvin, Orman Kamp Kıyısı ~24x10 Çevre Bakanlıi!ı, 1997 
Giresun, Belediye Plajı 10 Çevre Bakanlığı,1997 
Kocaeli, Keroe Plajı 28 Çevre Bakan/ıjfı, 199 7 
Ordu.Dolunay Plajı 150 Çevre Bakan/ıjfı,1997 
Rize, İyidere Plajı 4 Çevre Bakanlıjfı, 1997 
Sakarya, Serman Plajı 100 Çevre Bakanlıjfı, 1997 
Trabzon, Güze/yalı 21 Çevre Bakanlıi!ı, 1997 
Karadeniz,Bul;?aristan 2xl0' Bartram ve ark., 1999 
Karadeniz, Gürcistan kıyıları 4xl0" ZhKenti, 1998 
Cezavir Kıyıları l lxlO Allan, 2002 
G. Çin Denizi 2.5 x!O' lshida ve ark., 1986 
İnf!iltere Kıvıları 4x1011 Austin 1983 
G.BA.frika 6.29 x 10° Watson ve ark,.1977 

Norveç Fiyordları 100 Dahle ve Lake, 1982 
Uzak Doğu 2.7xıo, Simidu ve ark., 1983 
Kuzey Avrupa Kıyıları l.3xl oy Meyer-Reil ve ark. 

1978 
Bahama Kıyı/arı 3.18xl0° McCallum, 1970 
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Böylece dibe oksijen taşınımını azallmış , oksijen girdisi aerobik bakterilerin 

ihtiyacını karşılayamadığından, çöken organik maddenin parçalanması 

anaerobik bakteriler tarafından anoksik tabakada S04 indirgenmesi yoluyla 

gerçekleşerek H2S oluşmuş ortam bugün alt tabakalarda yoğun H2S 

birikimine teslim olmuştur. Oksik tabakanın hemen altında ise organik 

maddelerin parçalanmasında nitratı indirgeyen azot bakterileri faaliyet 

gösterRlektedir 

Bakterilerin deniz ortamında doğal düzeylerinin bozulması ortama patojen 

bakteri girdisini de sağlayacağı içiin ekosistem ve halk sağlığı açısından 

istenmeyen bir durumdur. Bakteriyolojik kirlilik deniz çevrelerinde organik 

atıkların ortamda yoğunlaşması scınrasında başlar. Bunun dışında doğal 

ortam bakterileri, deniz ortamına giren bir çok toksik maddeyi bakterilerin 

metabolik özelliklerine bağlı olarak, son derece karmaşık etkileşimler 

sonucunda farklı fonnlara dönüştüre:n önemli aracılardır. Böylece bakteriler, 

bir çok toksik metalin zararsız fonnlara dönüşmesinde doğal bir mekanizma 

oluştururlar. Örneğin: inorganik civa, sedimentte anaerobik 

mikroorganizmalar tarafından biyolojik bir değişime uğratılarak çok 

tehlikeli nörotoksik bir madde olan dimetil-civa ya dönüştürülür. Hg2
+ deniz 

suyunda çözünmeden kaldığı haldıe metil-cıva uçucudur. Cıvaya dirençli 

Bacillus suşlan uçucu elemental cıva oluştururlar (Robinson ve Tuovinen 

1984). Bu ilişkiler izlenen alan ve: süre için cıva ve bakteri düzeylerinin 

karşılaştırılmasının yapılması gibi daha ayrıntılı çalışmalara yol açmaktadır. 

Organik kurşun bileşikleri deniz canlıları üzerinde inorganik kurşun 

bileşiklerine göre daha fazla toksik etkiye sahiptir. Kurşunun kimyasal ve 

fiziksel fonnları çevredeki dağılımunı ve davranışını etkiler. Klebsiella spp., 

kurşun sülfür (PbS) oluşturarak Pb detoksifikasyonunda rol alır (Aiking ve 

ark. , 1985). 
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Aynı şekilde suda Fe2
+ bileşikler i çözünmeden kalırlar. Fakat kemosentetik 

bakteriler den "Thiobacillus ferobacillus" un taşıdığı bir enzim sistemi, 

Fe1 
... 'den bir elektronu taşır ve Fe3

+ oluşur. Desülfovibrio bakterilerinin 

metabolik ürünü olan H2S04 demirin çözünmesinde yardımcı olur. Havadaki 

sülfat, atmosferdeki su ile reaksiyona girerek toprağa ve ordan suya H2S04 

olarak girer ve aynı rolü oynar. 

Mikroorganizmalar deniz ortamında metallerin ve organik maddenin 

biyojeokimyasal döngüsünde yer alırken, sülfat indirgeyen bakteriler (SRB, 

Sulfate-Reducing Bacteria) kıyı ekosistemlerinde biyodegradasyonun % 

SO'sinden fazlasını üstlenirler (Harithsa, 2002). Metal ve bakteri ilişkilerinin 

incelendiği çalışmalarda genellikle aerobik bakteriler (Foster, 1983), 

anaerobik bakteriler (White ve Gadd, 1996) ve mezofılik SRB (Bharatti ve 

ark., 1990) izole edilmiştir. 

Sülfat indirgeyen bakterilerin, özellikle birkaç: aşırı tuz seven (%0 80- 250 

tuzluluk ) izolatının, ortamdaki cıva ve kurşun konsantrasyonları ile 

ilişkilerinde, biyotransfonnasyon yolu ile: metal detoksifasyonunun 

gerçekleştiği ve aşırı tuz seven SRB' nin detoksifikasyona katkısının genel 

mezofilik SRB' den daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Harithsa ve ark., 

2002). 

Kimya endüstrisinin kozmetik, pestisit, farrrıosötik gibi farklı uygulama 

alanlarının ürünü olan zararlı indolik bileşiklerin (2,3 benzopirol) indol 

parçalayan anaerobik bakteriler tarafından seıdimentte 28 günde metan ve 

karbondioksite dönüştürüldüğü bildiri lmiştir. 

Gram pozitif bakterilerin hücre duvarlarında metalleri yüksek kapasitede 

tutma özelliğine sahip uçlar bulunur. Biyosorp:;iyon olarak isimlendirilen bu 

mekanizma büyüme şartlarına bağlı olarak değişebilir. Bu aşamada 

bakteriler tarafından ortamdaki radyoaktif maddelerin bağlanabildiği 
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örneğin uranyumun Streptomyces londwoodensis tarafmdan yüksek 

oranlarda tutulabildiği bildirilmiştir. 

9.Kompleks Moleküllerin Degradasyonu I Biodegradasyon 

Bioremediasyon 

Bakteriler daha önce de bahsedildiği gibi deniz ekosisteminde besin 

zincirinde önemli role sahiptirler. Deniz mikrobiyal ekoloji çalışmalarında 

son yıllarda kaydedilen gelişmeler besin zincirinde karbon ve enerji akışında 

bakterilerin payını daha net tanımlarken, "kara kutu" olarak tanımlanan 

bakteriyel ilişkiler moleküler teknikler yoluyla önemli ölçüde 

aydınlatılmıştır. Bakteriler deniz ortamında naftalin, petrol, pestisit gibi 

kompleks moleküllerin parçalanmas ıında rol alırlar. Doğada kompleks 

moleküllerin parçalanması, biyolojik parçalanma/biyodegradasyon- olarak 

kendiliğinden devam ederken, ortııım şaıtlarında insan eliyle yapılan 

değişikliklerle hızlandırılabilmekte ve biyoremediasyon (biyolojik 

iyileştirme) çalışmaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, petrol ve 

petrol türevleri olrn ve kirletici özellliklerinden dolayı biyolojik dengeyi 

önemli ölçüde etkileyen polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH)'ların ve 

deterjanların parçalanmasında bakteriler önemli rol oynarlar. 

Biyodegradasyon olarak isimlenıdirilen bu mekanizma doğal 

mikroorganizma populasyonları ta:rafından gerçekleştirilen biyolojik 

parçalanma olarak tanımlanır. Örne:ğin; denizlerdeki mikrooganizınalar 

kuvvetli PAH parçalayıcılardır. 

P AHiarın mikroorganizmalar tarafından yıkımları, biyokimyasal ve genetik 

açılardan incelenmiştir (Wolfe 1977,, Anon., 1985). PAH'ları parçalayan 

mikroorganizmaların belirlenmesi, izolasyonu ve karakterizasyonu, çevrenin 

daha kısa bir sürede temizlenmesi :açısından büyük önem taşımaktadır. 

PAH'lar avrıca fotooksidasyon vı~ kimyasal oksidasyon yollarıyla 
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parçalanırlar. Hem prokaryotik hem de ökaryotik biyolojik parçalama 

mekanizmalarında, PAH bileşikleri bimoleküle:r oksijenin varlığına ihtiyaç 

duyar. Bununla beraber, birçok bakteri, düşük moleküler ağırlığa sahip 

PAH'ları karbon ve enerji kaynağı olarak kullanabilirler (Cerniglia, 1984; 

Leahy ve ark., 1990). 

Bioremediasyon, mikroorganizmaların (bakteri veya fungus) bazı toksik 

kirleticileri ayrıştırarak daha az zararlı bileşikler haline getirmesi şeklinde 

tanımlanmıştır. Petrol biyodegradasyonu, kirliliğin uzaklaşmasında primer 

mekanizma olarak doğada kendiliğinden 5-1 O sene sürede olurken, ortama 

nutrient veya bakteri ilavesi ile müdahale edilerek yapılan ve 

bioremediasyon olarak isimlendiren çalışmalar ile 2-5 sene gibi daha kısa 

sürede olabilmektedir. Yani biyodegradasyon d?ğal mekanizma, 

bioremediasyon ise doğal ortama müdahale edilerek biyodegradasyonun 

hızlandırılmış şeklidir. Bakterilerin petrol kirliliği olan yerlerde doğal 

temizleyici olarak öngörüldüğü, U .S. Geological Survey (USGS) tarafından 

başlatılan Güney Carolina'da meydana gelen petrol kirliliğinin 

temizlenmesine yönelik bioremediasyon çalışmalarından olumlu sonuçlar 

alınmıştır (EPA, 1991). Bioremediasyon tekniğinin pratikte kullanılmasına 

yönelik önemli adımlar atılmakla berabe:r, bu konuda çalışmalar 

sürmektedir. 

10. Petrol Bioremediasyonunda Etkili Olan lF'aktörler 

Biyolojik olarak parçalanma, PAH bulaşmış ortamlara doğal 

mikroorganizmalar ekilerek hızlandırılır. Ancak, bu işi farklı 

mikroorganizmalar yaptığından, ortama ekilecek mikroorganizmaların da 

farklı olması gerekir. Ayrıca, denize dökülen PAH' !arın ekilen 

mikroorganizmalarla birkaç gün temasta kalmaları gerekmektedir. Petrol 

bioremediasyonunda etkili olan faktörler ayrı ayrı önemli olmakla beraber, 
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faktörlerin birbiri ile ilişkileri de biorernediasyon hızın ı etkiler. Bu faktörleri 

şu şekilde özetleyebiliriz. 

1. Ortamdaki bakterilerin petrol hidrokarbonlarmı tüketme kapasiteleri, 

2. Bakterilerin karbon, azot ve fosfor gibi besin istekleri, 

3. Oksijen, ve sıcaklık gibi çevresel şartlar, 

4. Aromatik, alifatik, asfalt giloi petrol türevlerinin metabolik 
dekompozisyon farklılıkları. 

Bioremediasyonun sadece denizlerde petrol kirliliğinde değil, pestisit ve 

bazı zararlı maddelerin zararlı etki !erini azaltmak için kullanılmasına 

yönelik çalışmalar devam etmektedir (EPA 1991 ). Şu ana kadar genel olarak 

hidrokarbon degradasyonunda etkili 70 bakteri türü tespit edilmiştir. 

Bunlardan başlıcaları Tablo 6'da özetlenm iştir. 

Tablo 6. Petrol Degradasyonuna Katı lan Bakteri ve Funguslardan Başlıca 
Örnekler (Atlas, 1981 , Anon., 1991) 

Bakteri Funeus 
Achromobacteı Brevebacıerium A/le!SCheria Paecy/omyces 
Acinetobacıer Coryneforms Asper){illus Phia/ophora 
Actinomyces Erwinia Aureobasidium Penicillium 
Aeromonas Flavobacterium Bot.rytis Rhodosporidium 
AlcaliJ<enes lacıobacillus Candida Rhodotorula 
Arthrobacler Leucothrix Cephaiosporium Saccharomyces 
Bacillus Moraxella Cladosporium Saccharomycopis is 
Beneckea Nocardia Curminghame/la Scopu/ariovsis 
Sarcina Pevıococcus Debaromyces Sporobolomyces 
Spheroıi/us Pseudonıonas Fusarium Toru/opsis 
Spiril/um Vibrio Gonytrichum Trichoderma 
Streptomyces Xanthomyces Hansenula TrichosJ)oron 
Klebsiella Helminthosporium Oidiodendrum 

Mucor 
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Funguslar petrol degradasyonunda yer alaralk hidrokarbon tüketilmesi ile 

deniz ekosistemine katkı sağlarken, yapısal özelliklerinden ötürü 

kutuplardan ekvatora Sahra çölündeki kumullardan tuzlalara ve deniz 

sularına kadar dünyanın her yerinde bulunabilme (Hepvar) ve akla 

gelebilecek her şeyi, dağlardaki kayalardan besin maddelerine, evlerdeki 

duvar kağıtlarını yapıştırmak için kullanılan z.amk ve kağıdın kendisi dahil, 

yüksek konsantrasyonda tuz ve şeker içeren her türlü malzemeyi kullanıp 

tüketerek (Hepobur) üzerlerinde gelişebilme ve yaşamlarını sürdürebilme 

yeteneğine sahiptirler. Bu özellikleri onlar:a bir dünya dominantı. olma 

hakkını verir. Kontrolsüzce denizlere verilen kanalizasyon vb. atıklar yolu 

ile gelişen funguslar insanlarda sağlık sorunların yaşanmasına neden olurlar. 

Kumsal, rıhtım, iskele ve sokak/şehir mobilyası olarak değerlendirilen sıra, 

bank, kanape, şezlong vb. yerler mantar bulaşısının dağılımı için uygun 

zeminlerdir. Deniz fungusları içinde en geniş grup Ascomycotadır. Bir çok 

mantar sadece ışık mikroskobu ile görülebilir ancak heterogenus olarak 

tanımlanan bazı cinsleri (Corollospora, Ceriosporopsis, Halosphaeria) 

sadece elektron mikroskobu ile görülebilir (Özyaral, 2004). 

11. Bakteriyolojik Analiz Metotları 

Koliform Grubu Bakterilerin Sayımı 

Bakteriyolojik olarak kontrol edilmek amacı ile alınacak örnek aseptik 

şartlarda steril şişelere alınmalı ve soj~uk zinciri ile laboratuvara 

ulaştırılmalıdır (Anon, l 996). Örnek alındıkıtan analize kadar geçen sürede 

bakteri gelişimini önlemek için son konsarntrasyon % 1-2 olacak şekilde 

formaldehit çözeltisi ilave edilebilir. Avrupa Komisyonu (76/ 160 EEC ) 

yüzey suları örneklemeleri için örneğin yüzeyden yaklaşık 30 cm derinlikten 

alınmasını önermektedir. Mikrofilm çalışmaları için yüzeyden alınacak 

mikro kesitlerde, teflon düzenekler önerilirken, derin su örneklemelerinde 
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Niskin şişeleri kullanılmaktadır. Koliform grubu bakterilerin varlığında 

farklı analiz metotları kullanılsa da koliformların laktozu asit ve gaz 

oluşumu ile parçalaması özelliğinden yararlanılmaktadır. Koliform bakteri 

analizlerinde Violet Red Bile Agar ı(VRBA), Lauryl Sulphate Tryptose 

Broth (LSTB), Brillant Green Lactose Bile Broth (BGLB) Endo Agar gibi 

besiyerleri kullanılmaktadır (Harrigan, 1998). Bu besiyerlerini laboratuvarda 

hazırlamak mümkün olduğu gibi hazır toz halinde olanları ticari olarak 

bulmak da mümkündür. Aşağıda rutin analizlerde en çok kullanılan analiz 

metotları verilmiştir. 

11.1 Çoklu Tüp Yöntemi 

(En Muhtemel Sayı -EMS- Metodu) 

FAO (1992), FDA (1998) ve ISO (4831:1991) tarafmdan önerilen kolifonn 

bakteri yöntemi LSTB'da tahmin, BGLB'da doğrulama fekal koliform 

yöntemi ise buna ek olarak 45±0.2°C'de EC Broth' da inkübasyon testlerini 

içermektedir. Bu metot örneklerin Lauryl Sulphate Triptose Broth besiyeri 

kullanılarak 37°C' de 24-48 saat inkübasyon sonrasında, En Muhtemel Sayı 

Yöntemi uygulamasına dayanmaktadır. En Muhtemel Sayı Yöntemi (Most 

Probable Number) Tüp Dilüsyon Yönteminin geliştirilmiş şeklidir. Tüp 

dilüsyon yönteminde her dilüsyon için bir tüp kullanılırken EMS 

yönteminde her dilüsyondan birden faz.la sayıda ekim yapılmaktadır. 

Alet ve Malzemeler 

Test Tüpleri, Durhaim Tüpleri,Pipetler 1, 5, 10 ml, 35-37 °C ayarlı İnkübatör, 
( 45 °C) ayarlı Su Banyosu 

Besiyerleri ve Ayıraçlar 

-Lauryl Sülphate Triptose Broth - EnıdoAgar 

- Brillant Green Bile Broth - Peptonlu su ve fizyolojik tuzlu su (FTS) 

- EC Broth - Tripton Broth, İndol ayıracı 

- MRVP vasatı -Sinrıons sitrat 
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İşlem 

Dilüsyon: Üçlü tüp yöntemi için örneklerin 10·2, 10·3 dilüsyonları hazırlanır. 

Beşli tüp yöntemi ile çalışılacaksa sadece 10·1 dlilüsyon yeterlidir. 

İnokülasyon: Her üç dilüsyondan içinde LSTB ortamı bulunan üç tüpe birer 

mi inoküle edilir. Beş tüp yöntemi ile çalışılacaksa içerisinde çift güçlü 

LSTB sıvı besiyeri bulunan 5 tüpün her birinıe 10-1 tik dilüsyondan 10 rol, 

içerisinde tek güçlü LSTB sıvı besiyeri bulunan ikinci 5 tüpün her birine 1 

mi ve içerisinde tek güçlü LSTB sıvı besiyeri bulunan üçüncü 5 tüpün 

herbirine O. 1 mi inoküle yapılır. (0. l ml.nin ölçülmesi zor oluyorsa l 0-1 lik 

dilüsyondan 1 mi alınarak 9 mi fizyolojik tuzlu su içerisine konulur. Böylece 

10-2 lik dilüsyon hazırlanır. Buradan 1 mi alınıp üçüncü 5 tüpün her birine 

inoküle yapılır. Deniz sularında Koliform bakteri, fekal Koliform ve E. coli 

aranacaksa S'li tüp metoduna göre içerisinde <(ift güçlü LSTB sıvı besiyeri 

bulunan ilk 5 tüpe 10 mi deniz suyu, içerisinde tek güçlü LSTB s ıv ı besiyeri 

bulunan ikinci 5 tüpe 1 mi deniz suyu ve içerisinde tek güçlü LSTB bulunan 

üçüncü 5 tüpe 0.1 ml deniz suyu ekilir. 

İnkübasyon : LSTB tüpleri 37° C' de 24-48 saat inkübe edilir. 

Tahmin testi : 24 saat sonra gaz oluşturan tüpler kaydedilir, negatif olanlar 

24 saat daha inkübe edilir. 

Koliform için doğrulama testi: Gaz oluşturan LSTB tüplerinden BGBB 

tüplerine birkaç öze dolusu geçiş yapılır. Bu tüpler 37 °C de 48 saat inkübe 

edilir. Gaz oluşumu ile koliform bakterilerininı varlığı anlaşılır. Bu tüplerin 

sayısı kayıt edilir. 

Hesaplama: Pozitif reaksiyon veren tüpleriın sayısı uygun EMS sayı 

tablosundan bulunarak koliform sayısı belirlenir. 

Fekal Koliform Testi: BGBB ortamında koliform varlığı saptanmış olan 

tüplerden EC Broth'a geçiş yapılır. Bu tüpler 44.5-45° C de 24 saat bekletilir, 
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gaz oluşturanlar kaydedilir. Uygun EMS tablosundan Fekal koliform sayısı 

belirlenir. 

Escherichia coli Testi: EC broth da gaz oluşturan tüplerden Endo Agar veya 

EMB agar ortamına ekim yapılır. 35-37 °C de 24 saat inkübe edilir. EMB 

agarda metalik yeşil zemin üzerinıdeki tipik koloniler seçilir. Tipik 

kolonilerden IMVIC testi ile sonuca varılır. IMVIC testine göre E. coli 

bulunan tüpler tespit edilir. EMS tablosundan E.coli sayısı bulunur. 

IMVIC Testi: 

a)İndol Testi: Şüpheli koloniler öze ile indol ortamı içeren tüplere inoküle 

edilir. 37°C' de 24 saat inkübe edilir. Ortama 1 mi indol reaktifı ilave edilir. 

Kırmızı renk oluşumu pozitif reaksiyondur. 

b)Metil Red Testi : MRVP ortamında 37 °C' de 48-72 saat inkübe edilen 

kültürden 5 ml alınarak her tüpe 5 damla metil red solüsyonundan ilave 

edilir. Kırmızı renk pozitif reaksiyon gösterir. 

c)VP testi: 1 mi MRVP ortamı içerisiıne 0.6 ml alfa naftol (% S'lik), 0.2 ml 

KOH (% 40'lık) ilave edilir. 15 dk sonra oluşan pembe renk pozitif 

reaksiyonu gösterir. 

d)Sitrat testi : Siman sitratlı ortama inoküle edilir. 35 °C de 7-14 güne kadar 

inkübasyona bırakılır. Mavi renk oluşumu pozitif reaksiyonu gösterir. Sonuç 

IMVIC tablosundan değerlendirilir. 

Tablo 7. IMVIC Testi ile Koliformlann Klasifıkasyonu 

İndol MR VP Sitrat Tip 
+ + - - Tioik E. coli 
- + - - Atioik E. coli 
+ + - + Tipik arada 
- + - + Atioik arada 
- - + + Tipik E. aero~enes 
+ - + + Atioik E. aerogenes 
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Sonuç ve Değerlendirme 

Doğrudan ekim yapılan deniz sularında sonuç EMS tablosundan karşılığı 

olarak yazılırken, 10·1 veya ileri dilüsyonları yapılarak ekilen örneklerde bu 

sayı dilüsyon faktörü ile çarpılarak verilir. (Ör: 10-1 dilüsyon yapılmışsa, 

EMS tablosun bulunan rakam 10' la çarpılır). 

EMS yöntemi uygulanırken, içinde Durhaim tüpü bulunan Lauryl Sulphate 

Triptose Broth besiyerlerinin yetersiz otoklavlamaya bağlı olarak içinde 

"gaz po~itir' yanılgısı veren hava kabarcığının kalmamasına dikkat 

edilmelidir. Eğer Lauryl Sülfat Triptoz Broth laboratuarda hazırlanacaksa 

pH ayarlaması laktozu ilave etmeden yapılmalıdır. Sterilizasyon işlemi 

bittikten sonra besiyerlerinin otoklavda bekletilmemesine özen gösterilmeli, 

tüp pamuklarının ıslanması engellenmelidir. Besiyeri renginin sterilizasyon 

süresinin aşılması halinde değişeceği, renkteki koyulaşmanın besiyerinin 

karamelize olduğunu gösterdiği bilinmelidir. 

11.2 Membran Filtrasyon Tekniği 

Membran fıltrasyon tekniğinin prensibini, belli bir hacimdeki örneğin, belli 

bir alandaki filtre yüzeyinden, süzülmesi oluşturur. Bu yöntem hem toplam 

bakteri sayısı, hem de gelişme yeteneğinde olan canlı bakterilerin saytmı 

için uygundur. Vakum altında, destek tablas ı üzerinde, steril filtreden 

süzülen örnekler, aranan bakteri için uygun, ticari olarak da hazıt 

sağlanabilen besiyerinin, steril petri kutularına yerleştirilmiş pedin üzerine 

dökülmesi ve uygun sıcaklıkta inkübe edilmesi ile değerlendirilir. 

Besiyerleri ve steril filtrelerin laboratuarda hazırlanması da mümkün olup, 

pratikte sık uygulanan daha ekonomik bir yoldur. 

Eğer filtre edilecek örneğin bakteri yoğunluğu fazla ise, örnek steril su ile 

seyreltilmelidir. l O hücre/ml' nin düşük bakteri sayısı, 107 hücre/ml'nin 
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lağım suyu karakteri olarak kabul edildiği göz önüne alınarak seyreltme 

ihtiyacı belirlenebilir. Su analizleri için 50 mm filtre çapı, 12 cm2 fıltrasyon 

alanı 03-06 µm gözenek büyüklüğü uygun kabul edilir. Eğer analize 

alınacak örnek partiküller içeriyorsa, kaba parçalar önceden sudan ayrılır. 

Membran fıltrasyon tekniği uygulan:ırken filtrenin pensle yırtılması gibi 

zarar görmesinden kaçınmak, petri kutusuna ters yerleştirmemeye dikkat 

etmek, filtreyi destek tablasına düzgün yerleştirmek pratikte önerilen 

uygulamalardır. Filtre edilen örnek amaca uygun olarak seçilen besiyerinde 

inkübe edilerek değerlendirilir. 

11.3 MUG Yöntemi 

Bu yöntemin esası E. coli 'de yapısal olarak bulunan ve E. coli için 

karakteristik olan 13-glucuronidase (B-GUR) enziminin belirlenmesidir. 

MUG E. coli 'nin saptanmasında kullanılan ve floresan veren bir rektiftir. E. 

coli 'nin geliştirileceği kültür ortamlarına sterilizasyon öncesi 4-methyl 

umbelliferone glucuronide (MUG) ilave edilir. Besiyerine MUG i_lavesi 

MUG, B-glucuronidase enzimi ile parçalanır ve parçalanma ürünlerinden 

olan methylumbelliferone 366 nm dalga boyunda UY ışığı altında mavi

yeşil floresan verir. E. coli suşlarının % 95' den fazlasının B-glucuronidase 

enzimi içerdiği saptanmıştır. 

MUG, EMS yöntemi, ve Membran Filtrasyon Yöntemi ile yapılan E. coli 

analizlerinde de kullanılabilmektedir. MUG, kolifonn grup bakterileri için 

selektif besiyerlerinde yaygın olarak kullanıldığı gibi Plate Count Agar gibi 

genel kullanım amaçlı bir besiyerine ilave edilerek Toplam Aerobik 

Mezofılik Bakteri ve E. coli aynı besiyerinde beraberce sayılmasına da 

imkan verir. E. coli dışında 13-GUR pozitif suşların E. coli analizlerinde 

sahte pozitif reaksiyon vermesi indol testi ile önlenir. B-GUR pozitif 
' 

bakteriler içinde indol pozitif olan tek bakteri E. coli 'dir. Bu yöntem toplam 
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analiz süresinin 37 °C' da 24 (gerekirse 48) saat inkübasyon süresi ile 

floresan · ve indol testleri için gereken birkaç dakikalık süre ile zaman 

konusunda avantaj sağlamaktadır. 

Bazı E. coli suşları yoğun üremeye bağlı olarak aşırı miktarda asit 

oluşturabilirler ve bu asitlik floresan ışımayı maskeler. Bu gibi durumlarda 

besiyerine 1 mi 1 N NaOH ilavesi ile floresan reaksiyona engel giderilir. 

Bazı tüplerin yapımında kalite kontrol amacı ile ilave edilen cerium oxide 

nedeni ile tüpler kendiliğinden floresan verebilir ve sahte pozitif sonuçlara 

yol açabilir. Bu nedenle tüplerin besiyeri konulmadan önce 366 nm'de UY 

altında floresan verip vermediği kontrol edilmel i ve floresan verenler 

kullanılmamalıdır. Floresan pozitif tüplere Kovac's Ayıracı (0.5 mi) ilave 

edilerek 1 dakika sonra oluşan kırmızı renk indol pozitif olarak 

değerlendirilir. MUG ilave edilen katı besiyerleri 18 saatten fazla inkübe 

edi lmemelidir. Aksi halde floresan ışıma tüm petriye yayılmakta ve floresan 

pozitif, floresan negatif koloniler ayırt edilememektedir (FDA, 1998) 

Ulusal ve Uluslararası Bakteriyolojik Parametreler 

Tablo 8. Avrupa Topluluğu Mavi Bayrak Projesi Plaj Suları Coliform 
Standartları 

Aranan Bakteri Sınır Değer 

Total Colifonn <500 adet/l 00 mi 

Fekal Coliform < 100 adet/! 00 mi 

Pekal Streptokok <100 adet/100 mi 
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Tablo 9. Rekreasyon Amaçlı Kullanılan Kıyı ve Deniz Sularının Sağlaması 
Gereken Standart Bakteriyolojik Değer:ler (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, 
4 Eylül 1998, 19919 sayılı Resmi Gazeıte) 

Aranan Bakteri Sınır Değer Metot 

Total Colifonn < l 000 adet/lıOOml Çoklu Tüp Fermantasyon 
veya 

Membran Filtre Tekniği 

Fekal <200 adet/100 mi Çoklu Tüp Fermantasyon 
Coliform. veya 

Membran Filtre Tekniği 

Tablo 10. U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Yüzme Suları 
Bakteriyolojik Kalite Değerleri (U.S. EPA 2002) 

Aranan Bakteri Sınır Değer 

E. cali 235 adet/ 100 mi 

Enterokok 104 adet/ 100 ml 

Tablo 11. Avrupa Birliği Komisyonu Yüzme Suları Bakteriyolojik Kalite 
Değerleri Direktif 76/ 160 /EEC 

Aranan Bakteri Sınır Değer Önerilen Metot 

Toplam 500 adet/100 EMS ve Membran Filtrasyon 
Koli form mi 

Fekal Koliform l 00 adet/ ıı 00 EMS ve Membran Filtrasyon 
mi 

Fekal Streptokok 100 adet/ l 00 EMS ve Membran Filtrasyon 
mi 

Salmone/la O/ litre Membran Filtrasyon/ Standart 
Be~iyeri/ Zenginleştirme I 
İden ti fi kas yon 

Enterovirüs O/ l O litre Fitrasyon/ Santrifüj/ Doğrulama 
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V. Bölüm 

1-Zararlı Mikro-Alg Aşırı Üremeleırinin Tanımı 

Tufan Koray 

Deniz ·ya da tatlı su ortamlarında yaşayan bir hücreli mikro-algJerin suyun 

rengini değiştirecek derecede aşırı üremelerine genel olarak zararlı olduğu 

görüşü ile yaklaşılmıştır. Bunun temel nedenJ,eri suyun rengini, tadını ve 

kokusunu bozmalarının yanı sıra, zaman zaman sucul canlıların ölümlerine 

de sebebiyet vermeleridir. Mikro-alg aşırı ür,emelerinin insanların suları 

kirletmesi ile başladığı iddia edilmekle birlikte yerküremizde henüz insan 

ayak izlerine rastlanmadığı 50-70· milyon yıl önce organik materyalce zengin 

paleozoik denizlerde de yaygın olarak oluştukları jeolojik araştırmalardan 

bilinmektedir. Örneğin, günümüzde de yaşamımı ·sürdüren ve aşırı üreme 

yeteneğine sahip mikro-alg Gonyaulax scrippsae üçüncü jeolojik devirde 

saptanmıştır. İnsan benzeri hominid adamlarının dünya üzerinde gözlenmeye 

başladığı yaklaşık 1.5 milyon yıl öncesine ait koşulları belirlemek güç 

olmakla birlikle İskandinavya yarımadası Kattegat Skagerrak 

sedimanlarında gerçekleştirilen fosil araştırmalarına göre Gymnodinium 

catenatum türünün bu bölgeye M. Ö. 5000 yıllarında göç ettiği ve özellikle 

M. Ö. 2000-500 yıllarında aşırı üremeler gös1tererek muhtemelen ilk kez 

insanoğlu tarafından aşırı üremelerin görüldügünü saptayacak kadar geri 

gidebilmektedir. Yazının keşfinden sonra özellikle deniz suyu rengini 

değiştirebilecek derecede yoğun mikro-alg ürıemelerinin din kitaplarında 

ilahi bir lanet olarak yer aldığı görülmektedir. Bu konudaki en tipik ve ilk 

275 



örnek İncilde Nil nehrinin sularının kırmızıya dönmesini takiben balıkların 

ölümü ve Mısırlıların bu suyu içememelerini anlatan kayıttır. Bu olayın o 

yıllarda gerçekleşen bir mikro-alg aşırıı üremesi olduğu tahmin edilmektedir. 

Ancak, bilindiği gibi fay çatlaklarından aşırı demir çıkışı da benzeri 

sonuçları oluşturmaktadır. Mikro-alg toksinleri ile ilk insan ölümüne ait 

raporun ise 1793 tarihinde kaptan George Vancouer tarafından İngiliz 

Kolombiyası' nda yer alan "Zehir Limanı" na demirlediği sırada kaleme 

alındığı sanılmaktadır. Bölgede yaşayan yerlilerin de deniz suyu, renkli ve 

geceleri parıldayan bir özellik kazamdığında balık yenmemesi gerektiği 

kuralı bu kanıyı güçlendirmektedir. 

Bu olaya neden olduğu sanılan türlerin içerdiği alkoloid toksinler çok 

zehirlidirler ve 100 gram çift kabuklu yumuşakça tarafından biriktirilen 

miktarı olan 500 mikrogramı bir insanı öldürebilmektedir. Dünya üzerinde 

her yıl 2000 insan çift kabuklu yumuşakçalar tarafından biriktirilmiş 

toksinler nedeni ile zehirlenmekte ve bunların % l S-'i ölümle 

sonuçlanmaktadır. Bu katastrofik olayların tek kurbanları insanlar değildir. 

Besinlerinde fitoplankton, zooplanktoın, çift kabuklu yumuşakçalar ve küçük 

balıklar yer alan her türlü balık, baJi:nalar, foklar hatta denizden beslenen 

birçok su kuşu türü de ayni akıbeti paylaşmaktadırlar. 

Mikro-alg aşırı üremelerinin zarar verdiği en önemli sektörler arasında deniz 

ve tatlı su balığı yetiştirme çiftlikleri ve turizm yer almaktadır. Buna iki 

örnek Japonya Seto Island Sea yöresinde sarı kuyruk balığı yetiştinne 

çiftliğinde oluşan Chattonella antiqua aşırı üremesi 500 milyon USD, Yeni 

Zelanda'da salmon çiftliğinde Heterosigma sp. aşırı üremesi ise 12 milyon 

YZD zarara yol açmıştır. Turizm sekıtörü doğrudan doğruya toksisite ya da 

mortaliteden ziyade görsel yönden turiistleri olumsuz olarak etkiler. Buna 
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sebep renk değişimi ve oluşan kötü kokulardır.lBunalar aşırı olarak mikro-alg 

üremelerinden meydana gelir. Mikro-alg aşırı üremeleri meydana geldiğinde 

duyusal olarak iki önemli olumsuzluğu beraberlerinde getirirler. Bunlar, 

koku ve suyun renklenmesi ve köpüklenmesi ile kalitesinin bozulması 

olaylarıdır. Kötü koku, genellikle bazı türler tarafından oluşturulan dimetil 

sülfitten gazından kaynaklanabileceği gibi, ölmüş hücrelerin dibe çökmesi 

ile oluşan oksijensiz tabakada faaliyete geçen anaerobik sülfür, metan ve 

aseto-bakterilerce de oluşturulabilir. Renk bozulması çoğunlukla turuncu, 

kırmızı hatta kahverengiye dönüşme ile gözle:nebileceği gibi, bazen parlak 

yeşil ya da kireç dökülmüş gibi bir görüntü akışması şeklinde izlenebilir. Bu 

renkler doğrudan doğruya aşırı üreme oluşturan mikro-algin kromatofor adı 

verilen fotosentetik özellik de gösterebilen kloroplastlarından ya da hücre 

.çeperlerindeki silis, selüloz veya kalsiyum karbonat gibi maddelerden 

kaynaklanır. Köpüklenme, daha kompleks bir olaydır. Birçok diatom 

türünün aşırı üremesinin köpük olayına neden olduğu sanılmaktadır. Ancak, 

kesin olarak köpük oluşturduğu belirlenen en yaygın mikro-alg türü 

primnezyofıtlerden Phaeocystis pouchetii'dir: İlk kez 1978 yılında Almanya 

kıyısal sularından saptanan bu mikro-organizmanın oluşturduğu köpükler su 

yüzeyindeki çeşitli maddelerle birleşerek musilajli kütleler meydana 

getirmekte ve bunlar rüzgarla uzun mesafelere taşınabilmektedir. Bunun yanı 

sıra, Microcystis spp. gibi bazı siyanobakteriilerinde daha az kalıcı köpük 

oluşturdukları bilinmektedir. Turizm sektörü aşırı mikro-alg üremeleri 

sırasında ortaya çıkan bu sorunlardan çoğunlukla turistlerin denize girmeyi 

ve her türlü deniz ürünü tüketmeyi arzulamaması nedeni ile ekonomik 

yönden etkilenmekte ancak oldukça büyük olduğu kolayca tahmin 

edilebilecek net zarar ne yazık ki doğru bilgi temin edilememesi nedeni ile 

belirlenememektedir. 
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---- ------·-------·-----~-~~·----------1 

Şekil 1: Mikro-alg aşırı Uremelerinde besin zinciri (UNESCO/IOC-HAB) 

Günümüzde dünya denizlerinde 50001 tür fitoplankton (bir hücreli algleri 

ifade etmekte de kullanılır) yaşadığı, bunlardan sadece 300 türünün aşırı 

üreme yeteneğine sahip olduğu bilinmektedir Aşırı üreme özelliğine sahip 

tüm fitoplankton türlerinin sadece 40 türü toksinler ya da diğer fiziksel zarar 

verici bir yolla ekosisteme hasar vermektedirler. 
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Aşırı mikro-alg üremelerinin isimlendirilmeleri de önemli bir sorun 

oluştunnaktadır. UNESCO/IOC-HAB bürosu bu konuda şu saptamalarda 

bulunmaktadır. En genel ifade ile mikro-alg aşın üremeleri çiçeklenme ya da 

patlama (blooms) ve red-tides şeklinde tanımlanırlar. Bu tanımlarda ifade 

edilen çok çeşitli boylarda ve türlerde olabileın, zehirli ya da zararlı tüm 

organizmalarca oluşturulan deniz suyunda renklenmeye neden olan 

olaylardır. Dolayısı ile çiçeklenme, patlama ve red-tide isimlendinneleri 

çoğunlukla yanlış anlamalara neden olmaktadır zira bu ifadelerle, meydana 

gelen olayların diğer biota üzerine zarar verip vermedikleri 

açıklanamamaktadır. Bu nedenle, zararlı mikro-alg aşirr üremeleri (HAB, 

harmful alga! blooms) ifadesinin kullanılması daha doğru olacaktır. 

Günümüzdeki kullanımı ile zararlı mikro-alg aşırı üremeleri ifadesi biota'da 

yer alan diğer canlılara zarar vennek koşulu ile oluşan, deniz suyu rengini 

değiştirsin ya da değiştirmesin, zehirli ya da zehirsiz tüm bir hücreli 

fıtoplankton aşırı üremelerini ifade etmektedir. JBu tanımla, toksik olmasa da, 

köpük, musilaj veya seta gibi dikensi çıkıntıları ile diğer organizmalara hasar 

veren türler de ele alınmaktadır. lOC-HAB bürosu özeJJikle red-tide 

deyiminin kullanılması konusunda dikkatli olunması gerektiği ve bu 

kelimenin tüm mikro-alg aşırı üremesi olaylarını tehlikeli olarak 

tanımlayarak antipati yarattığını belirtmektedir. 

1. Mikro-Alg Zehirleri Ve Oluşturdukları Hasarlar 

Zararlı mikro-alg aşırı üremeleri küresel bir oılay olup, son 30 yıldır artış 

gösterdiği bir gerçektir. Prensip olarak çok az etkilenmiş birkaç bölge 

dışında hemen hemen tüm dünya ülkelerinin kıyısal sularında genellikle 

birden fazla zararlı ya da zehirli türün varlığı vıe aşırı üremesi bilinmektedir. 

Bu olaylara türlerin rastlantısal dağılımları yanında besin tuzlarının artışı, 

ikl imsel değişiklikler, gemilerin balast suları ile mikro-alg türlerinin bir 
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bölgeden diğerine nakli gibi insan aktiviteleri de neden olmakla birlikte şu 

anda bilinmeyen diğer faktörlerinde etkin olması muhtemeldir. 

Zararlı mikro-alglerin ekosistem ve be:sin zincirinde oluşturdukları hasarlar 

çok boyutludur. En önemli olumsuz etki aşırı üremiş olan zehirli mikro-algin 

sudan midye veya istiridye tarafından besin olarak alınması ile başlar. Deniz 

ve tatlı su kabuklu yumuşakçaları besin toplayabilmek amacı ile fazla 

miktarda suyu filtre ettiklerinden çok kısa bir sürede zehirli mikro-algleri 

vücutlarında konsantre ederek insan yada diğer tüketiciler için zehirli bir 

hale gelirler. Bu midye ve istiridyelerin yenilmesi ile zehirlenme olayı başlar 

ve belirtilerine göre paralitik, diyeratik, nörotoksik, amnezik ve azaspirasid 

tip kabuklu zehirlenmesinden söz edilir. Bunlar sıra ile PSP, DSP, NSP, 

ASP, YSP ve AZP olarak tanımlarnr. Mikro-algleri konsantre ederek 

beslenen otçul midye ve istiridyelerin yanı sıra etçil de olabilen pekçok deniz 

salyangozu tür de zehirleri nakleden bir besin halkasında yer alırlar. Örneğin 

büyük deniz salyangozu (Nassarius su.ccinctus) Asya ülkelerinde sevilen bir 

deniz ürünüdür ve özellik Çin'de önemli PSP zehirlenmelerine neden olur. 

Tropik ve sub-tropiklerde bulunan bir diğer mikro-alg zehiri Ciguatera adı 

ile bilinen bir zehirlenmeye neden olur (CFP). Bu zehir mercan resiflerinin 

yüzeyinde yaşayan bir dinoflagellat türü (Gambierdiscus toxicus) tarafından 

oluşturulur ve dipten beslenen otçul balıklarla etçil balıklara ve insana ulaşır. 

PSP tipi zehir en yaygın olanı olup, zooplankton, ringa, sardalya gibi 

balıklarda dahi saptanmıştır ve tüm balığın yenilmesi halinde tehlikeli 

olabilir. Dolayısı ile balinalar, yunuslar, foklar, sucul kuşlar gibi pekçok 

canlı zehirli mikro-alg aşırı üremesinin kurbanı olabilir. 

Mikro-alga! toksinlerin balıklar yolu ile de doğrudan doğruya kuş ve 

memelilere ulaşması mümkündür. CFP bunlardan ilkidir. Ancak, PSP tipi 

toksinlerin de balık eti yolu ile insana ulaştığı saptanmıştır. Polieterler, 
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fıkolipidler ve haemolizinler ayni yolla memelilıere dolayısı ile insana ulaşan 

diğer zehirlerdir. Şu halde, iç organlan temizlense dahi zehirli mikro-alg aşın 

üremesine maruz kalmış kabuklu ve deniz salyangozlarını yiyen balıkların 

etinin yenilmesi ile kuşların, memelilerin dolayısı ile insanların zehirlenmesi 

mümkündür. 

Son on yıldır dikkati çeken en önemli sorunlardan biri de özellikle içme suyu 

kaynakları olan göl ve barajları etkileyen siyanobakteri sınıfı mikro-alg aşın 

üremeleri olmuştur. Tatlı ve acı sulan etkilen bu tip aşırı üremeler sırasında 

mikro-algler tarafından sentezlenen zehirler aslında tıpkı diğer zehirlerde 

olduğu gibi mikro-alglerin hayatta kalabilmek için kendi aralarındaki 

rekabetleri sırasında oluşur. Zira, bu mikro-algle:r sudaki belirli azot ve fosfor 

birikimi paylaşarak üremektedirler ve diğer ıtürleri hatta belli bir hücre 

konsantrasyonundan sonra kendi türlerinden diğ,er hücreleri dahi rakip olarak 

görürler. Hayatta kalabilmek ve üreyebilmek için yapabilecekleri tek şey diğer 

türleri ve hücreleri yok edecek zehirleri sentezleyebilmektir. Bu olay, sınırları 

deniz ekosistemine göre daha belirli olan tatlı sıu ekosistemlerinde daha etkin 

olarak gözlenir ve sentezlenen zehirler bu ortamda çok daha tehlikelidir. 

Örneğin Anabaena spp. ve Aphanizomenon spp. tarafından sentezlenen 

Anatoksin-A ve Anatoksin-B türü zehirler ve Microcystis spp. tarafından 

sentezlenen microcystin uzun süre çok uzun bir ~;üredir VFDF (very fast death 

factor) ya da "çok seri öldüren faktör" adı ile anılmaktadır. Aralarında 

nodularin ve slindropermopsin'in de yer aldığı bıu zehirler göl ya da barajların 

çevresinde yer alan otların il.zerine sıçrayan sularla da memelilere ulaşmakta 

koyun, inek, keçi hatta köpek ölümlerine neden olmaktadır. Şüphesiz en ciddi 

tehlike insanlar tarafından kullanılan içme suyu !kaynaklarını etkilemeleridir ki 

bu konuda alınması gereken önlemler üzerine tartışılmaktadır. Aşağıda Tablo 

l ' de butoksin tasnifi verilmiştir. 
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Zararlı mikro-alg aşırı üremelerinin diğer olumsuz etkileri hücre dışına 

sal ınan zehirler, balıkların solungaçlarında fiziksel hasara neden olan 

hücresel çıkıntılar ve aşırı üremeler sırasında oluşan oksijen yetersizliği ya da 

fazlalığıdır. 

Tablo 1: Kabuklu, balık ve karmaşık yollardan insana ulaşan mikro-algal toksinler. 
Diyatom ve dinoflagellatlar tarafından sentezlenen kabuklu ve balık toksinlerine 
karşın karmaşık yollardan insana ulaşan kompleks toksinler siyanobakteriler 
tarafından sentezlenirler. 

Kabuklu Toksinleri 

-Paralize edici toksinler (PSP) 

(Paralytic Shellfısh Poison, Saxiıoxin) 

-İntestinal Toksinler (DSP) 

(Diarrhetic Shellfısh Poison, Okadaic acid) 

-Amnetik Toksinler (ASP) 

(Amnesic Shellfısh Poison, Domaic acid) 

-Neurotoksik Toksinler (NSP) 

(Neurotoxic Shellfısh Poison) 

- Yessotoksin (YSP) 

- Azaspirasit (AZP) 

-Goniodomin 

(Thymusıoxic) 

-Siguatera (CFP) 

(Ciguatera Fish Poison, Ciguaıoxin) 

Balık Toksinleri 

-Primnesin (Prymnesin) 

-PSP 

-Polyetherler (Polyethers) 

-Fikolipidler (Phycolipids) 

-Haemolizinler (Haemolysins) 

Kompleks Toksinler 

Mikrosistin 

Nodularin 

Anatoksin-A 

Anatoksin-B 

Slindropermopsin 

Hücre dışına salınan zehirler özellikle balık larvalarını doğrudan doğruya 

etkileyerek ölümlerine neden olur. ASP tipi zehirler mikro-alg aşırı üremesi 

sona erse dahi deniz suyunda iki hafta süre ile saptanabilirler. Balık 

solungaçlarına hasar veren mikro-algler zehir yolu ile değil ancak hücrelerin 
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üzerinde yer alan ve seta adı verilen dikenimsi çıkıntıları ile balık ölümlerine 

neden olabilirler. Tahriş olan balık solungaçl;arı aşırı mukus salgılayarak: 

sudan oksijen alımını olanaksız kılar ve balıklar oksijensizlikten ölürler. 

Oksijen yetersizliği ayrıca aşırı üremeler sırasında oluşan aşırı fotosentetik 

aktivitenin gece tersine dönmesi yani karanlık periyotta bir hücreli mikro

alglerin oksijen alıp, karbondioksit vermesi ile de meydana gelir. Diğer 

taraftan, aşırı üreme sırasında normal ömrünü tamamlayan hücrelerin yığınlar 

halinde dibe çökerek bozunması da ortamda oksijeni yok eden bir diğer 

faktördür. Mikro-alg aşırı üremelerinde oksijıenin aşırı konsantrasyonlara· 

ulaşması fotosentezin gündüz periyodunda fazla miktarda oksijen 

oluşturması ile ortaya çıkar ve su hava kabarcıkları ile dolarak adeta gazlı bir 

soda görünümü alır. Bu hava kabarcıkları da ballıkların solungaçlarının sudan 

oksijen almasını zorlaştırır ve balık ölümlerine neden olabiİlir. Benzeri 

şekilde aşırı üremeler sırasında oluşan köpük de balık solungaçlarını 

doğrudan doğruya etkileyerek oksijen transportunu engelleyici bir etki yapar 

balık larvaları ve erginleri için öldürücüdür. 

Mikro-alg aşırı üremeleri zehirli olsun ya da olmasın deniz dibi bitki ve 

hayvan topluluklarına ciddi boyutlarda hasar verir. Örneğin, aşırı üreme 

sırasında suyun ışık geçirgenliğini olumsuz yönde etkileyerek deniz makro

alglerinin yeterince ışık almasına engel olurlar ve aşırı üremenin bitiminde 

ölü hücreler halinde onların üzerlerine çökerek tamamen tahrip ederler. Bu 

durum zeminde yaşamını sürdüren hayvan toplulukları içinde aynıdır. 

Değerli inci istiridyesi olarak bilinen Pinctata fucata, Heterocapsa 

circularisquama isimli mikro-algin aşırı üremı~si sırasında yığınlar halinde 

ölür. Benzeri şekilde kara midye (Mytilus gal/oprovincialis), dev pasifik 

istiridyesi (Crassostrea gigas) ölümleri de bilinmektedir. 
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Mikro-alg aşırı üremelerinin en son fakat en önemli zararlarından biri de 

bilimsel literatürde "halo effect" adı ile bilinen zehirden etkilenmemiş olan 

bireylerin de aşırı üreme sonrası "etkilenmiş" kabul edilerek ticari olarak 

satışının engellenmesidir. Uluslararası platform bu konuda aşırı duyarlı 

olduğundan mikro-alg aşırı üremelerini denetleyen ulusal örgütler aşın 

üremenin meydana geldiği tüm saltıadaki ürünleri toplatarak imha etme 

yoluna gitmektedirler. Toplumsal bir aşırı reaksiyon olarak 

değerlendirilebilecek bu durum ulusal piyasada ki deniz ürünlerinin satışını 

dahi olumsuz yönde etkileyecek bir tablo oluşturmaktadır. 

Mikro-alg zehirlerinin kimyasal özeLlikleri diğer pek çok organik maddeden 

oldukça farklıdır. Öncelikle karmaşık molekül yapıları vardır ve 

dinoflagellatlarca oluşturulanların ~;oğu saksitoksin (=saxitoxin) adı ile 

bilinen gruba dahildir. Sadece kompıleks bir yaşam evresi olan ve şu anda 

dinoflagellat olarak kabul edilen Pfiesteria piscicida ve muhtemel diğer 

Pfiesteria türlerinin zehir yapısı henüz belirlenememiştir. Buna karşın DSP 

adı ile bilinen zehirler Okadaik asit (=okadaic asid) ve dinofısistoksin 

(=dinophysistoxin) grubunda yer alırlar. Benzeri şekilde ASP domoik asit 

(=domoic asid) ve izomerleri, AZP azaspirasitler (=azaspiracid), NSP 

brevetoksinler (=brevetoxin), CFP siguatoksinler (=ciguatoxin) 

yapısındadırlar. Genel olarak biyotoksinler içinde yer alan bu zehirler 

ortamın fıziko-kimyasal özelliklerine göre mikro-alg hücrelerince 

sentezlendiğinden çok hızlı bir şekilde izomer oluşturabilirler dolayısı ile 

belirli bir antidotları yoktur. Diğer lbir değişle bu zehirlere maruz kalmak 

çıngıraklı yılan ya da karadul örümceği tarafından ısırılmaktan çok daha 

tehlikelidir. Diğer ciddi bir somn bu zehirlerin molekül yapısını 

parçalayacak s ıcaklığın deniz ürünlerini pişirme sıcaklığından çok daha 

yüksek oluşundadır. Bilindiği gibi bütün organik moleküller belirli sıcaklık 
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derecelerinde parçalanırlar 0ysa bir saksit0ıksin molekülü 100 derece 

santigradta parçalanmaz ve dolayısı ile PSP zehirini içeren kızartılmış bir 

midyeyi yiyen kişi- zehirlenme riski ile karşılaşır. Üstelik, deniz ürünlerinin 

çoğu 100 değil sadece 80-90 derecede pişirilirler. Diğer bir değişle, mikro

algal zehirlerin moleküllerinin parçalanarak tehlikesiz bir hale gelmeleri için 

deniz ürünlerinin yenilemeyecek derecede tamamen yanması gerekmektedir 

(yaklaşık 150-300 derece). 

2. Mikro-Alg Zehirleri İle Zehirlenm~ 

Her mikro-algal zehir-in alınmasından sonra kendine has zehirlenme 

belirtileri görülür. Saksitoksin grubunda yer allan PSP olayında midye veya 

istiridye yenilmesinden 1-2 saat sonra duıdaklarda parmak uçlarında 

karıncalanma ve takiben uyuşma oluşur. K.ısa bir süre sonra nefes alma 

hızlanır ve adale uyuşmaları başlar. Alınan zıehir çok fazla ise tablo hızla 

ilerler ve genel paralize ile ölüm görülür. DTX grubunda yer alan DSP 

olayında akut gastroenterit tipiktir. Çok şiddetli ishal ve karın ağrısı vektör 

yenildikten sonra 1-2 saat içinde başlar ve genellikle 24 saat içinde geçer. 

Ancak bu zehir daha sonra bağırsakta poliplere neden olur ve bağırsak 

kanserine zemin hazırlar. ASP grubu zehirlerle zehirlenmede gastroenterit ön 

plandadır. Ancak kısa bir süre içinde hafıza kaybı oluşmaya başlar. Takiben 

koma 'Ve ölüm gerçekleşir. AZP olaylarında uyuşukluk ve solunum 

düzensizlikleri gözlenir. Buna ek olarak karaciğer ve dalak hasarı vardır. En 

tehlikeli zehirlerden olan NSP gr'1lbu gastroint.::ıstinal ve nörolojik belirtilerle 

anlaşılabilir. 'Solunum güçlüğü ve ölüm ile sonuçlanan bir süreç izler. CFP 

meydana geldiğinde belirtiler NSP'ye benzer ancak ondan farklı olarak 48 

saat süren yüksek ateş tipiktir. Eğer lhasta 4:8 saati atlatırsa iyileşir fakat 

zehirlenme sonrası ,bakım _çok önemlidir. Zira .zehirlenenlerin çoğunda sıcak 

ve soğuk hisleri birbiri ile karışmıştır ve kaynar suya soğuk zannı ile ellerini 

285 



sokabilecekleri gibi soğuk bir havada yazlık kıyafetle dolaşmaya 

kalkabilirler. Bu hasar yaklaşık altı ayda düzelir. 

Siyoanobakterilerce sentezlenen tüm kompleks zehirler hepatotoksik olup, 

karaciğeri hedef alır ve ciddi karaciğıer hasarına neden olurlar. Özellikle 

Spirulina spp. gibi yenebilen ve alternatif tıpta ilaç olarak kullanılan türlerin 

çok iyi bir şekilde denetlenmesi gereklidir. 

3. Mikro-alg Aşırı Üremelerine Karşı! Eylem Planları ve Mücadele 

Mikro-alg aşırı üremeleri dünya genelinde 21. yüzyılın en önemli 

sorunlarından bi.ridir. Esas olarak mikf.o-alg aşırı üremeleri ile mücadelenin 

ilk adımları eğitim ve izlemenin organizasyonudur. l 995 yılında 

UNESCO/IOC-HAB bürosu tarafındaın yapılan istatistiklerde 76 ülkeden 

sonuçlar alınabilmiş ve bunlardan 45' inde izleme programları uygulandığı 

anlaşılmıştır. Ancak, izleme programları arasında bir standart yoktur. 

Bunların bazıları tek tür üzerinde izleme yapmakta, bazıları sadece ürünlerde 

zehirin varlığını test etmekte, bazıları genel plankton kompozisyonunu 

araştırarak zehirli türleri saptamaktadır. Eğitim programları ise çok daha az 

yapılmaktadır. Eğitim programı halkın mikro-alg zehirlerini biriktirerek 

zehirli hale gelmiş midye, istiridye, deniz salyangozu hatta balık gibi 

canlıları nasıl belirleyecekleri ya da ne: zamanlar yemeyeceklerini öğreterek 

zehirlenmeleri azaltır. Örneğin, böyle bir eğitim programı uygulanan 

Hawaii'de programdan önce 1970-1980'li yıllarda her yıl hemen hemen 100 

zehirlenme vakası bildirilirken, eğitim programından sonra 1998 yılında bu 

sayı bir düzineye kadar düşmüştür. 

İkinci adım daha karmaşık olan azaltma ve kontroldür. Bu çalışmalar şu 

başlıklar altında gerçekleştirilir: iz.leme programı, besleyici element 

girişlerini indirgeme, sintine sularının kontrolü, deniz hayvanlarının kültürü 

sırasında yeni tür girişlerini izleme ve .önceden tahmin. 
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İzleme programları deniz türlerinin kültürlerinin yoğun olarak yapıldığı 

bölgelerde birer haftalık aralarla yapılan takip çalışmalarıdır. Amaç, aşırı 

üreme görüldüğü anda onu kontrol etme :aşamasına geçebilmektir. Bu 

çalışmalarda sadece türler değil ayni zamanda kültürü yapılan türdeki zehir 

birikimi de takip edilir. 

Besleyici element girişlerinin indirgenmesi Ö•zellikle insana bağlı atıkların 

denetlenmesi ve arıtma ünitelerinin kurulmasını kapsar. Ancak, hiçbir 

antropojenik girişin olmadığı Alaska' da dahi mikro-alg aşırı üremelerinin 

oluşması bu kuralı kompleks bir hale getirmektedir. 

Balast suları, deniz ticaretinin artması ile bir limandan diğerine işgalci türleri 

taş ıyan en önemli ortamlar haline gelmiştir.. Dünya kargosunun yaklaşık 

%80' ni deniz yolu ile taşınmakta ve her yıl 10 milyar ton deniz suyµ öu 

gemilerle bir limandan diğerine nakledilmektedir. Bu her gün balast suları ile 

aşağı yukarı 3000 sucul organizmanın transferi anlamına gelmektedir. Bu 

rakama zararlı ve zehirli mikro-algler de dahildir. Balast suları ile nakil riski 

su tanklarının hidrojen peroksit, klor veya sodyum azid ile sterilizasyonu ya 

da 40-45 derece santigrada ısıtma ve elektrik şoku ile azaltılabilir. Kimyasal 

tedbirin maliyeti çok yüksektir (hidrojen pe:roksit her sefer için 500.000 

USD, klor her sefer için 50.000 USD). Ticari açıdan en ekonomik yöntem 

gemilerin ısıtma suyu ile balast suyunu 40-45 derece ısıtmaktır. Ama bu da 

bakteriyel patojenlere etki etmeyecektir. Açık okyanusta balast suyunu 

değiştirme bir diğer uygun alternatif gibi görünse de, tank dibindeki mikro

alg kistleri bu yöntemle bertaraf edilemez. 

Deniz hayvanlarının kültürü sırasında yeni tür giriş lerini izleme, yetiştiricilik 

amaçlı alg kültürleri, zooplankton kültürleri hatta damızlık hayvanlar ile 

bölgeye nakledilen yeni floral ve fauna! elemanları kapsar. Birçok bir hücreli 

alg türü midyelerin dışkı ları ile bir bölgeden diğerine transfer olabilmektedir. 
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Yeni Zelanda'da 2000 yılında meydana gelen ve PSP zehiri sentezleyebilen 

Gymnodinium catenatum aşırı üremesi midyeler vasıtası ile bir bölgeden 

diğerine taşınmış ve yetiştiricilik sektörüne büyük zarar vermiştir. Ayrıca, 

çeşitli laboratuar denemeleri için yurt dışından getirilmiş olan türleri denize 

ulaşması halinde o bölgede etkin aşırı üreme göstermeleri mümkündür. · 

Önceden tahmin. yöntemleri daha ziyade modeller ve uzaktan algılamaya 

dayanır. Modeller şu anda belirli aşırı üremeleri saptayabilmekten dahi çok 

uzaktırlar. Zira aşırı üremeler tamimiyle tesadüfi özellikler 

gösterebilmektedir. Uzaktan algılamaı modellere göre daha fazla ümit 

vermektedir. Ancak bu yöntemde de saıdece suyun yüzeyi taranabilmekte ve 

yüzey altı sularda başlamış olan aşırı üremeler tespit edilememektedir. 

Ayrıca, sadece klorofıl-a pigmentinin izlenebilmesi bir diğer dezavantajıdır. 

Zira, bazı aşırı üreme gösteren mikro-a lgler bu pigmenti içermezler. Bulutlu 

havalarda uydudan gözlem yapılamaması nedeni ile uçaklar tercih edilir 

ancak maliyeti yüksek bir yöntemdir. ~;u anda uzaktan algılama daha ziyade 

kapsamlı aşırı üremelerin yayılma yönünü saptayıp, o yönde yer alan 

kafesleri taşımaya dayanmaktadır. 

Üçüncü adım aşırı üremenin kontrolünü kapsar ve kimyasal kontrol, fiziksel 

kontrol, çökelticiler ve biyolojik kontrol süreçlerini izler. 

Kimyasal kontrol bakır, aponin, ozon gibi bazı kimyasalların kullanımı ile 

mikro-alg aşırı üremesini durdurma amaçlıdır. Bu uygulamaların maliyeti 

çok yüksek olduğu için daha ziyade USA'da ve NSP oluşturan 

Gymnodinium breve aşırı üremelerine karşı deneysel amaçlı olarak 

gerçekleştirilmişlerdir. Bakır 1957 yıılında Florida'da meydana gelen G. 

breve aşırı üremesi sırasında havadan uçaklarla 16 mil kare alana serpilerek 

kullanılmıştır. Her mil kareye 6.5 tom bakır serpilmesinin maliyeti bir mil 

sahil uzunluğu için 1000 USD olmuştur. Dinoflagellatlarm çoğalmasını 
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durduran bakır hemen etkili olmuş ve G. breve !hücre yoğunluğunu balıkları 

öldüremeyecek düzeye indirmiştir. Ancak, bu etki 10-14 içinde kaybolmuş 

ve aşırı üremeler yeniden başlamıştır. Ayrıca, bakırın dip canlılarına hasar 

verdiği <!aha sonraki yıllı.:da gözlenmiş ve kapsamlı uygulamadan 

vazgeçilmiştir. Aponin ayni amaçlarla 1977 yılında denenmiş ancak 

sonuçlansa dahi bazı problemlerin olabileceği saptanmıştır. Öncelikle aponin 

suda çözünmez. Bu nedenle kullanılan çözücüler bakteriyel aktiviteye neden 

olarak aponin etkisini indirgemektedir. Bunun yanı sıra aponin deniz 

pH'ında aktivitesinin %75'ini kaybetmektedir. Ayrıca, hücreleri 

parçaladığından bu kez hücre içi toksinler serbest kaldığı için balık ölümleri 

görülmektedir diğer taraftan aponinin yan etkileri tam olarak 

araştırılmamıştır. Geniş alanlarda Ozon kullanımı ise çok kısa ömürlü ve çok 

yüksek maliyetli olduğundan tercih edilmemektedir. Sadece ozon vermek 

için alınması gereken ekipman yaklaşık 76000 USD'dir. Bunların yanı sıra 

oktatetra tetranoik asit, tellurium dietil ditiokarbomat gibi bazı organik 

kimyasallar denenmekle birlikte henüz kullanımları risklidir. 

Fiziksel kontrol yüzey suyunun süzülmesi ve ultrasonic olarak mikro-alg 

hücrelerinin parçalanmasını içermektedir. Ancak her iki yöntem de denemiş 

fakat başarılı sonuçlar alınamamıştır. 

Biyolojik kontrol girişimleri mikro-algleri zoopılankton 'fara yedirme, virüs, 

bakteri ve parazitlerle enjekte etme ve diğer zararsız mikro-alg türleri ile 

rekabet ettirme esasına dayanırlar. Ancak, bunların tümü laboratuarda 

başarılı olsa bile kapsamlı deniz ekosistemi içinde etkisiz kalmaktadır. Diğer 

dezavantaj ise etki görülünceye kadar uzun bir süre gerekmesidir. 

Dördüncü adım, Deniz Ürünü Yetiştirme ÇiftUklerinde Azaltıcı Yöntemleri 

kapsamakta ve diğer yöntemlerle sonuç alınam~ıması halinde son çare olarak 

başvurulur. Çeşitli uygulamalarla mikro-alg aşırı üremelerinden korunma 
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amaçlı havalandırma, oksijenlendirme, hava pompalama, kafesleri 

uzaklaştırma.kafesi izole etme, kafes çevresine ozon verme, yetiştirme 

sahasrnın yeniden seçimi ya da değiştirilmesi, alternatif kültür yöntemleri 

uygulama gibi yetiştirme çiftliklerinde ağ kafes üniteleri çevresinde 

yapılabilecek çalışmaları içerir. 

Herşeye rağmen mikro-alg aşırı üremesi midye ve istiridyeleri etkilerse bu 

taktirde son adım olan detoksifikasyon, zehirli dokuların bertaraf edilmesi, 

midye ve istiridyelerin deniz suyunda dikine yerleştirilmesi gibi aşamalarla 

ürün zehirlerden arındırılarak geri kazanılmaya çalışılır. Detoksifikasyon 

ürünün temiz deniz suyu olan bir bölgeye nakledilerek en az iki hafta 

bekletilmesi ile gerçekleştirilir. Ancak, bu yolla bakteriyel hijyen 

gerçekleşmekle birlikte, zehir üç ayda sonra bile varlığını sürdürür ve sadece 

başlangıç anının% 30-SO' ine düşer. Diğer bir değişle detoksifıkasyon riskli 

bir yöntem olup zararlı türün oluşturduğu toksine ve canlının türüne 

bağımlıdır. Diğer detoksifikasyon yöntemleri kimyasaldır ve bunun için 

belirli bir laboratuar eğitimi gerektirir. Zehirli dokuların bertaraf edilmesi 

kültür edilen tür büyük ise yararlamılabilecek bir yöntemdir. Bilimsel 

araştırmalar mikro-algal zehirlerin dokuların bazı bölümlerinde daha az bazı 

bölümlerinde daha fazla biriktiklerini göstermiştir. Örneğin deniz 

salyangozlarının yürüme kası vücudun ihtiva ettiği zehirin (PSP) sadece % 

3 'ünü içerir. Kültür sistemlerinin su kolonunda dikine yerleştirilmesi ise 

farklı derinliklerde üreyen dinofllagellatların zehirlerinin birikimini 

azaltacaktır. Ancak bu da Mytilus türlerine uygulansa da Tapes türleri için 

uygun değildir. Zehire maruz kalmış ürünün işlenerek zehirden arındırılması 

kompleks bir çalışma olup, çok emin bir yöntem olduğu söylenemez. 

Mikro-alg aşrı üremeleri zehirli olsuın ya da olmasın 21. yüzyılda halen 

üstesinden gelinememiş ciddi bir halk sağlığı problemidir. 
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2-Deniz Biyotoksinlerinin Kimyası 

Kasım Cemal Güven 

Deniz toksinlerinin sayısı 1000 kadardır. Bunların ekserisi tek hücreli ve bir 

kısmı ise deniz hayvanlarına aittir. Bu maddeler deniz canlılarına ve bunu 

yiyen insanlara zarar verir. Zehir kelimesi karşılığı venemous ve poisonous 

kelimeleri aynı anlamda kullanılır. Bu maddderi üreten canlılar arasında 

Cyanophyta, Dinoflagellat, diatome, protozoa, bakteri, mantar yanında 

molusk ve balıklar vardır. Ürettikleri bu toksik maddeler kimyasal açıdan 

farklı yapı taşırlar. Her birinin ayrı farmakoloj iik etkileri vardır. Bu sebepten 

taksonomik, kimyasal ve farmokolojik açılardan farklı şekilde 

gruplandırılırlar. 

1. Taksonomik sınıflandırma 

Taksonomik olarak bu grup maddeler orijinine göre; 

1. 1 Mikroalgler (Phytoplanktonlar) 

1.2 Dinoflagellatlar 

1.3 Haptofıtler 

1.4 Diatomlar 

1.5 Rapidofitler 

l .6 Cyanobacteria 

1.7 Cysts 

1 .8 Deniz hayvanları; Phanerotoxic, bütün vücut dokuları toksik olanlar, 

Cryptotoxic olarak tanımlanırlar. 

291 



1 .9. Mollusklardan (80.000 sp mevcut 84 tanesi insan için toksik madde 

taşır). Bunlar Gastropoda' dan; Conus catus, C. geographes, C. 

striataus, C. tulipa, C. imperia/is, C. quercinus, C. ponsalis dir. Diğer 

toksik Gastropoda; Neptunea antigua, N. arthritica, N interscu/pta, 

Buccinum /eucostoma, Fusitriton oregonensis, Cassis tuberosa, 

Aplysia californica, A. vaccaria. Cepholopoda tükürük bezlerinden 

toksik madde ifraz ederler. Bu hayvan ve insan için toksiktir. Bu 

grupta Ocıopus vulgaris, O. appollyon, O. bimaculates, O. rubescens, 

O. fitehi, O. jlidersi, Eledon moschata, E. aldrovandi, Sepia officinalis, 

Physalia. PSP benzen made organizmalar. Aphanizomenon flos aqua 

saxitoxine benzer madde üretirler. 

Balık zehirleri Ichthyotoxism olarak tanımlanır. Bu da değişik grublara 

ayrılır. lchthyosarcotoxic (Adelede, dedde toksik taşıyanlar), Ichthyootoxic 

(Gonadında toksik taşıyanlar), Ichthyohemotoxic (Kanında zehir taşıyanlar). 

lchtyasarcotoxic balıklar; Ciguatera, Acanthurida sp ( l Ssp) (bu zehir 

Gymnothorax javanicus' ta rastlandı) takriben 300 balık ciguatera toksinini 

içerir. Aluteridae sp (17sp), Balistidae (20sp), Carangidae (25sp), 

Chaetodontidae ( 1 Osp ), Labridae ( lOsp ), Lethrinidae (7sp), Lutjanidae 

(28sp ), Muraenidae ( 19sp ), Scaridae ( l Ssp ), Serranidae (26sp ), 

Sphyraenidae(7sp), Tetraodon, Scomberid, Clupeoid, Cyclostome. Bu 

zehirler içinde halusinojen etkiye bu tip balıklarda rastlanır. 

Bütün bu türler 35 N ve 34 S enlem de 200 feet derinlikte bulunur. Bunlar 

karnivor ve bentonik alg yerler. 

2. Kimyasal yapıya göre sınıflandırma 

2.1-Trisiklik 
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Perhidropurin 
Saxitoxin 
Neosaxitoxin 
Gonyautoxin 



2.2-Peptid 
Pentapeptid, heptapeptid, polipeptid cyclic 
heptapeptid: Microcrystin, Conotoxin (Conus snail) 

2.3- Pirol pirimidin 
Tubercidin 

2.4- Hidroksiguanidin 
Aphantoxin 

2.5- Sekonder amin 

2.6- Polieter 
Anatoxin 

Brevitoxin 
Ciguatoxin 
Scaritoxin 
Maitoxin 

2.7- Forbol esteri 
Palitoxin 

3. Farmakolojik etkiye göre sınıflandırma 

PSP (Paralytic Shellfısh Poisoning) 

Saxitoxin, Gonyautoxine 

Dinoflagellates. Alexandrium acatenella, A. catenella, A. chohorticula, A. 

fundyense, A. fratercu/us, A. minitum, A. ıamarense, Gymnodium calenatum, 

Pyrodinium bahamense, Compressum lyngbia 

DSP (Diarrhetic Shellfısh Poisoning) 

Okaidic asid 

Dinoflagellates: Dinophysis acuıa, D. acuminata, D. fortii, D. norvegia, D. 

mitra, D. rotundata, Prorocentrum /ima. 

ASP (Amnesic Shellfısh Poisoning) 

Domoik asid 

Diatome: Pseudo nitzschia multiseries, P. pseudo delicattisima, P. autralis. 

NSP (Neurotoxic Shellfish Poisoning) 

Ciguatera balık zehiri (Ciguatera toxin) 

Dinoflagellates: Gymnodium breve, Oscillatoria, Anabaena, Aphanizomenon 
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Hepatotoksik :Microcystin memhran kanala etkilidirler. Brevetoxin, 

tetrodoxin, saxitoxin, Kalp adelesine etkilidir; Maitoxin tumör prometer; 

Nikotinik metil kolin reseptor: Anatcıxin. 

4. Deniz bakteri toksinleri 

Vibrio sp. 
Alteromonas sp. 
Pseudomonas sp. 
Plesiomonas sp. 
Flavobacterium piscicida (Balıkta toksik etki) 

5. Tatlı su Cyanobacteria toksinlıerin farmakolojik sıniflandmlması ve 
kimyasal yapısı 

1. Norotoksinler 

Aphanizomenon flos-aqua 

A. flos-aqua 

Aphanizomenon 
Flos - aqua 

2. Hepatoıoksinler 

A-jlos- aqua 
Microcystis aeruginosa 

Microcystis viridis 
Nostoc spumigena 
Oscillatoria agardhii 

Anatoxin-A 

Anatoxin -A (s) 

Aphantoxin 
(neosaxitoxin) 

Microcrystin 
Cyanoginosin 
Microcystin 
Cyanoviridin 
Nodıularin 

Microcystin 

• Cyanobacteria' ya ait 30 sp bloom' a iştirak eder. 
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Sekonder amin, 
Alkaloid 

N -hidroksi 
guanidin 

metil fosfat ester 

Purin alkaloid 

Heptapeptid 
Heptapeptid 

Heptapeptid 
Pentapeptid 



3. Sitotoksinler (Antitumör aktivite, KB, Nlli 3T3) 

Scytonema 
pseudohofmanni 

S. hofmanni 
Hapalosiphon fontinalis 

Oscillatoria acutissima 
T byssoidea 

Cyanobacteria grubu toksinleri 

Scytophycin 

Cyanobacteria 
Hapalimdol 

Acutiphycin 
Tubercidin 

Anabaena Anatoxin(Nörotoksik)" 
Aphanizomenon Saxitoxin, neosax.itoxin . . ... 

Mıcrocystın 

Metil fonnamid 

Substitue 
İndol alkaloid 
Makrolid 
Pyrrolopyrimidin 

Cyl indrospermops is 
Microcystis 
Nodul aria 
Nostoc 

Microcystin(hepatotoksik) 
Nodularin(hepatotoksik) Pentapeptid 
Microcystin 

Oscillatoria 

Lyngbya 
Cylindrospermopsis 
Cylindrospermin 
Umezakia 

Oscillatioxin 
Anatoxin 
Microcystin 
Anatoxin 

hepatotoksin 

Bu Cyanotoxin, Cylindrospermopsin (CYN), Deoxyclindrosperin (deoxy -
CYN), Cylindrospermopsis naciborskii den izolıe edildi. 

6. Alg Toksinleri 

Ichthyotoxic toxinler 

Stypopodium zona/e : Kahverengi alg. Tropik akvaryuma konunca akvaryum 

rengi pas rengini alır. Bu balık için son derece zıehirlidir. 

•• Nörotoksik etki de ölüm dakikalar I birkaç saatte görUIUr. 
••• Microcystin ayrıca Anabaena, Nodularia ve Nostoc' tarafından üretilir. 
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Yapısında Stypoldion ve Stypotriol vardır. Liagor farinosa; toksik asetilen 

içerir. Chondria armata; domoik asit üretir. 

Caulerpa sp;. Caulerpin ve Caulerpiciin üretir. Caulerpicin formülü; 

CH20H 

CH3 - (CH2) 13 - CH - NH - CO -{CH2)x - CH3 

n:23,24,25 

Bu maddenin zayıf anestezik etkisi vardır. Dudakta hissizlik, ekstremitelerde 

hissizlik, parmaklarda soğukluk hissi, güçlükle solunum ağırlık kaybı 

görülür. 

6.1. Sitotoksik algler 

Acanthophora sp., Cladophora sp., Liıurencia sp., Asparagopsis taxiformis, 

Chaetomorpha brachygona, Codium isthmocladum, Dictyopteris delicatula, 

Dictyota ciliata, Enteromorpha sp., Gelidiel/e aerosa, Gracilaria folifera, 

Grateloupiafilicina, Hypnea cervicomis, Padina sanctae-crusis, Sargassum 

polyceratium, Spridia filamentosar, Acetubalaria. Gelidium, Pelvetia 

fastigiata ısıya dayanıklı toksin içerir. 

Laurencia okamura Aplysin, Debromo aplysin, Aplysinol içerir. 

Toksiktir. 

7. Biotoksinlere ait bilgiler . 

7.1. Anatoxin 

Bu Cyanobacteria' dan Anabaena, Aphanizomenon, Oscillatoria, Lyngbya 

sp. !erde tespit edildi (Şekil l ). 

Kimyasal yapısı aşağıdadır. Başlıca; Anatoxin A, sekonder amin alkaloid; 

Anatoxin A(s) n. hidroksi guanidin metil fosfat yapısındadır. 
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Anatoxin suda çözünür. Bunu içeren tatlı su insan, hayvanda zehirlenmelere 

sebep oldu. Norotoksiktiktir. Etki - Oepolaı-izasyon etkidedir. Kolinerjik 

agonist, nöromuskular blokadi depolarize e:der. Anabaena aqua - flos 

organik fosfat anticholin esteras üretir. Solunum paralizisi ile ölüm görülür. 

Adete sertliği, uzayan opisthothonos. 

Anabaena circinalis, Aphanizomenon jlos - aqua ve Lyngbia wollei, Na 

kanal bloku yapar. 

Tayini: Fare deneyi, Elisa kiti. 

7.2. Brevitoxin(PbTx) 

Gymnodium breve (Ptychodiscus brevis) tarafından üretilir. B\J bloom'a 

iştirak eder(Şekil 2). 

Polieter yapısıda 11 trans bileşik halka taştr. Halkada oksijen ve a., P 
doymamış aldehid ve lakton içerir. PbTx 1' ın yapısı bilinmiyor. Diğer PbTx 

terin aralarındaki fark Rı. R2, R3' deki OH, CH2, CHO,CH2CI, CH20H, 

OAC'nin bulunup bulunmaması ve moleküle yerleşme yeri ile ilgilidir. 

Bu toksik madde G.breve hücrelerinin etkisi sonucu suya, sedimente geçer. 

Bu cyst populasyonu dipte başlar sahil suyuna doğru ilerler ve rüzgar ile 

koylara gelir. Karanlıkta çoğalma hızı yüksektir. 

7.3.Ciquatoxin (CFP) 

Ciquatera hastalık adıdır. Sodyum kanal aktivatörü toksinidir. 

Gastrointestinal ve nörolojik semptomlar yapar. Buna analog madde 

Gambierdiscus toxicusdur. Bu dinoflagellat Gambierdiscus toxicus' un 

zehirli maddesidir. Bunun balıkta O. 1 ppb seviyesinde bulunması insan 

sağlığı için tehlikelidir. Ciquatoxin polieter yapısındadır. Ciquatera balığında 

birçok zehir bulunur. bunlar dinoflagellat zehirine benzer. Bu balığın 

barsağında dinoflagellatlara rastlandı. 
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Etkisi: Hipotenni, piloereksiyon, diyar<~, tükrük ifrazı artması, deride batma, 

dispne, konvulsiyon, solunum yavaşlaması, ölüm: CTX1 24 h, CTX2 l 00 h, 

CTX3 60 dak olur. Etki l 2 saate kadar ortaya çıkar bir haftada geçer, 

nadiren(% 0.5) öldürücüdür. 

Gambier toxin(GrTx)~ CTX1, gibi parallizi yapar. 

Değişik derivesi vardır. CTX1, CTX2, CTX3• Tayini HPLC' de 5ng' a kadar 

tespit edilebilir. Ayrıca NMR ile de teşhis edilebilir. 

7. 4. DSP• (Diarrhetic shellfısh poisoni.ng) ( Şekil 3) 

Deniz fıtotoksinlerinin sebep olduğuı zehirlenmelerdir. Çiftlik midyeleri 

İsveç'te limit değeri altında DSP toksini DST içerirler. Bu gruba Okaidic 

acid (OA), DTX1•3 , PTX (Palytoksin) ve YTX serisi girer. OA'nın midyeden 

depurasyonu 32 günde% 50' ye ulaşır (Svensson, 2003). 

Palytoxin (PTX) 

Altera scripta ve Palythoa sp. ·den izole edildi. Ayrıca kırmızı alg Chondria 

armata' dan da elde edildi. Polieter yapısındadır. Tümör yapıcıdır. 

Etki: Ölüm 2 saatte görülür. 

Dinophysistoxin 

Dinophysis fortii (Dinophlagellate)' in toksinidir. DTXı. DTX2, DTX3 

tipleri vardır. Kimyasal yapısı okadaic asit ile benzerlik taşır. DTX1 ve DTX2 

• 
DSP: Bu grupta polieter bileşikler: 

Okadaic asit (OA) 
Dinophysistoxin-1 (DTX1), (DTX.2),(DTX.3) 

Makrosiklik polieter lakton 

Polieter 
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Prorocentrolid 
Yessot:oxin 



ile okadaic asid' in farkı metil grubunun bağlantı mevkindedir. DTX3 te ise 

ilave olarak bir acyl grubu vardır. Bunların formülü aşağıda verilmiştir. 

DTX serisi.nin (1-3) her biri değişik ülkede rastlanan DSP zehirlenmesinde 

başlıca etken olan toksindir. DTX3 te ise acyl grubu yağ asidi (C 14 - C 18) 

olup doymuş veya doymamış grup taşıyabilir. 

Etkisi: Farede öldürücü dozu 160µg/kg (DTXl). Etkisi DSP' nin aynıdır. 

Mide barsak sisteminde distres, kramp, diyare, bulantı, kusma. 3 gün sürer. 

Tayini sıçan deneyi(yanlış sonuç verebilir). Daphnia magma, sitotoksisite 

testi, HPLC' de analizleri(hidroliz sonrası, (Bu tayin okadaik asit bölümünde 

verilmiştir), Mass spektrofotometri ile (1 ng/g hassasiyet'te) yapılır. 

Dinophysis acuminata, D. fortii, D. acuta, D. norvegia ve Prorocentrum 

linia tarafından üretilir. Polieter yapısındadır. Dinoflagellatlarca üretilir ve 

Shellfish' !erce alınır ve bu endüstriye zarar verir. Scallop Patinopecten 

yessoensis hazım sisteminde bulundu. Dinophy~;istoxinler, DTX1• 3 okainic 

asitte bu gruba dahildir. 

Okaidik asit (OA) 

İlk defa siyah sünger(Halichondria okadai, H Melanodocia) izole edildi. 

Dinophysis sp. !erce üretilir. Prorocentrum /ima keza OA üretir. Midye 

hepatopankreasında bulundu.Yapısı dinophysist:oxin başlığında verilmiştir. 

Polieter yapısında olup DTXl ve DTX2 den farkı H ve metil gruplarının 

molekülde yerleşme yerindedir 

Etki: Halsizlik, çizgili adalede kasılma (uzun süre), fosfatazın bozulması ile 

hiperfosfori lasyon, ölüm. Farede letal doz 200µg;/kg. 

Tayini: UV, IR, HPLC (Hidroliz sonrası), Mass spektrofotometri ile yapılır. 

Ayrıca immunolojik metod ile de tayin edilir. HPLC' de tayini için shellfish 

hazım kanalı metanol ile çekilir. a- Antranil - diazometan ile (ADAM) 
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derivesi hazırlanır. Silicagel kolonunda temizlenir. Sonra HPLC' de analizi 

yapılır. Bu teknik DTX' )ere de uygulanır. 

Yessotoksin (YTX) 

Norveç' te midyede tesbit edildi. Yapısı polieter tipindedir (Şekil 3). 

Domoic asit (ASP): 

Bloom' a etken Pseudonitzschia australis, P. australis ve kırmızı alg 

Chondria armata tarafından üretilir. Bu nörotoksin, ASP toksinidir. Midyede 

ölüme sebep olur. Scallop Placopecten magellanicus' te tesbit edildi. Yapısı 

aşağıdadır (Şekil 4). 

Aminoasit grubundan kainic asid'e benzer. izomeri isodomoic acid A, B, C, 

D, E, F tipleri mevcuttur. Buna ait zehirlenme midye yenmesinden sonra 

Kanada' da 1987' de görüldü. 107 vakada 14' ünde nöroloj ik bozukluklar ve 

4' ünde ölüm görüldü. 

Etki: Mide barsak bozukluğu, bulantı, kusma, mide kanaması, diare, uyku, 

koma, hafıza kaybı yapar. Yapısı 1989' da tanımlandı yenen kısmında lmg/g 

en yüksek(miktar) tespit edildi. Shellfish zehiri olarak bilinir. Toksik etki 

kabuklu balıklar için 20µg/g, yengeç için 80µg/g. 

Analizi; fare deneyi, HPLC, kapiler elektroforez(CE), MS,HPLC/MS ile 

yapılır. 

Lyngbyatoxin 

Lyngbya majuscula tarafından ürıetilir. Lynbyatoxin A (Streptomyces 

mediocidius' tan da elde edilir), Teleocidin B benzer izomerdir. (Şekil 

5).Debromoaplysiatoxin (ayrıca Oscillatoria nigroviridis ve Shizothrix 

calcicola ' da bulunur). Kloroform ekstresi, sitostatiktir (P- 388) Leukemia' 

ya etkilidir. 
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Etki: Denizde yüzen insanda dennatit yapar. İnflamasyon, erythematosus 

pustular fo lliculitis görülür. Balıklar için de zehirlidir. Penaeus stylirostis 

için öldürücüdür, shrimp te nekroz yapar. 

Oscillatoxins 

Oscillatoria nigroviridis ve Schizothrix calcicola tarafından üretilir. 

Ayrıca, Anhydrooscillatoxin A, Oscillatoxin B, 31 nor oscillatoxin B, 

Oscillatoxin D izole edildi (Şekil 6). 

Maitotoxin (MI'X) 

Cigutera' ya sebep toksindir. İlk defa Ctenochaetus striatus (balık) ta 

bulundu. Dinoflagellat Gambierdiscus toxicus tarafından üretilir. 

Maitoxin; MTXı, MTX2,MTX3, G. toxicus t:arafından üretilir. MTX2 de 

ölüm 72 h dir. 

Etki: Vazokonstriktör, kardiotonik, kardiotoksiktir. Farede O. l3µg/kg toksik, 

kuvvetli zehirdir. 

Microcystin (MCYST) 

Microcystis aeruginosa, Nodularia (Nodularin, N. spumigena), Anabaena, 

Oscillatoria, Planktothrix mougeotii, Pseudoanabaena mucicola 

(Phormidium mucicola) ve M aeruginosa' dan izole edildi. Heptapeptid 

yapısındadı r. Microsistin• in 65 farklı şekli vardır. 

Burada X ve Y olarak gösterilen yerde aminoasitler değişir. Bu bölgede 22 

amino asit vardır. 

Microcystinlerin çeşitleri; MCYST- L, MCVST- YA, MCYST - LR, 

MCYST- YM, MCYST- RR, MCYST- YR(ve ayrıca desmetil derivesi) dir 

(Şekil 7). Aralarındaki fark amino asitlerde ve metil grubunun yerleşme 

yerindedir. Nodularin (Şekil.8.) ile Microcystin arasındaki ana fark 
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Microcystin formülünde gösterilen 3 -4 arasındadır. Microcystin, microcystis 

bloom' unda yapıdaki D - alanin yer değiştirir ve bu madde bilinen 

microcystin' den 24 defa daha zehirlidlir. 

Cyanobacteria'lardan 40 Microcystin izole edildi. Bu grupta: MC-RR, MC-
• 

LR, MC, LW, MC-LF, NOD vardır. 

Etki: 15 -30 dak. etkisini gösterir. Ölüm süratli ölüm faktörü (Fast Death 

Factor) (FDF) 4 -24 h. Birkaç gün; adele titremesi, diare, iç karaciğer 

kanaması, koma, hepatotoksik etki görülür. Protein fosfat inhibitörüdür. Göl 

balığı Tilapia rendalli' de saptandı. İnsan sağlığı için tehlikelidir. 

Tayini: Fare deneyi 1 µg, Elisa testi 1 µg, NMR 1 µg, MS 1 µg, LC/MS 1 µg, 

LS MS, ESİ lng, Micro LC/MS lng, HPLC (FID) l ng, HPLC (FL 

CL)lpg'a hassastır. 

Saxitoxinler (PSP/ 

PSP grubu bir toksindir. Fitoplanktonlardan Dinoflagellat Alexandrium 

catenel/a' nın Protogonyaulax catenel/a, Gonyaulax catene/la, Gymnodium 

catenatum, G. breve, G. veneficum ' nın oluşturduğu toksindir. Bunun 

bloomu (redtide) sonucu mollusklar midye, oyster, elam ve scallop için 

tehlikelidir. 

Temel yapısı carbamate, N- sulfocarbamoyl, decarbamoyl PSP toksinlerdir. 

PSP toksinleri (Şekil 9) 18 sekonder metaboliti mollusklarda birikir. 

Dinoflagellatlar cyst' i balast suyu veya shell fısh stoklarının yer 

değiştirmesi ile nakil o lur. Midye yüksek miktar saxitoxin yığıştırır. 

C 1 ve Cı' in epimerizasyon ürünün toksisitesi zayıftır. a: f3 oranı 4: 1 de 

• Paralytic shelfish poisoning, midye zehirleri 
Alexandrium sp., Gymnodium, Prorocentrum, Prodinium, Chattonel/a, 
Heterosigma, Protogonyaulax, Bal/il/arioıphysis 
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toksisite l l defa artar. 

Etki: Metabolize olması 3 gün. Tipik seındromler; ağızda, parmakta 

karıncalanma, denge kaybı, adale koordinasyonu kaybı, kekeleme, yutma 

güçlüğü, paralizi, asfiksi, ölüm. PSP' in antidotu yoktur. 

FDN ya göre midye için PSP sınır değeri 80µg/l OOg dir. Bunun üstünde 

PSP içeren midye yenmez. İnsan için sınır değer 400 µg/l 00 g, lethal doz 

l 000 µg /1 OOg dır. 

PSP midede (düşük pH) daha toksik hale geçer. 

Tayini°: Saxitoxin H5106 ve HN03 ile imineıpurin verir ve bu fluoresans 

gösterir. HPLC (Fluoresans detektörü ile) de tayin edilir. Ayrıca farelerde 

toksik etki (AOAC metodu) ve imminoassay ile de tayin edilir. 

Tetrodoxin (ITX) 

Tetrodoxin zehirlenmesi 2000 yıldır Japonyada biliniyor. Tetraodon sp. 

(Puffer fısh) in Japonyada paralitik lezyon yapıtığı bildirildi. 1958 - 1959' da 

500 zehirlenme olayı tesbit edildi. Puffer fısh ı(fugu)' un zehirliliği mevsime 

göre değişir. Kışın toksisitesi yüksektir. 

Yapısında guanidin grubu taşır Hemilaktal foniti içerir. Çok hetero atom 

karbona bağlıdır. Yapısı 1964' te ve sentezi 1972' de yapıldı. (Şekil 10) 

Tetrodoxin Taricha terosa, Octopus, Hapalochlaena muculosa, Ate/opus 

chiriquiensis üretir. Tetradoksinin saxitoxinıden farkı 2 guanido grubu 

içermesidir. 

Tetradoksinin deriveleri: Desoxytetraıtoxin, 

,. 
Tayin sınırı: (µg) Saxitoxin 

Bı 
Saxitoxin 
Gonyautoxin I 

HPLC 
0.04 
0.014 
0.100 

methoxytetratoxin, 

Fare 
6.1 
0.5 
0.5 
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tetradoaminotoxin, anhydrotetratoxinı, monoformyl anhydrotetrodoxin, 

ethoxytetrodoxin, tetradonik asittir. 

Bakteriyel tetrodoxinler: Bakteriler, 'TTX, anhidro TTX ve 4 epı TTX 

üretirler. 

Vibrio sp, Photobacterium sp., Aeromonas sp., Plasiomonas sp. ve 

Alteromonas sp., Pseudomonas sp. dıen izole edildi. E. co/i memelilerin 

mide ve barsağında bulunur anhydro TTX oluşturur. 

Birçok shell ve fin fish bu toksini içerir. 

TTX, deniz yıldızı, istiridye, ahtapot, salmonlar, gastropod, mollusk, 

annelid, zooplankton ve algten izole c!dildi. Ahtapot (Blue ringes octopus, 

Avustralya) diş ve tükrük bezinde bulundu. Bu bir sokuşta insanı öldürür. 

Balıkta karaciğer ve yumartılıkta yüksek oranda bulunur. 

Etki: Sinir iletkenliğini bloke eder, uyuışukluk, paralizi, ölüm. 

Tetrodoxine benzer madde üreten bal:ıklar; Canthigasteridae, Diodontidae, 

Molidae, Tetraodontidae, Triodontidae · ye aittir. 

8. Red tide organizmaları 

Dinoflagellata 1250 sp. vardır. 

Renk; sarı, kahverengi, yeşil, mavi sütümsü olur. Bu organizma ve diğer 

faktörlerede bağlıdır. 

Gymnodinium breve (Ptychodiscus brevis) 

Gonyau/ax spinifera, Gonyaulax polyedra 

Japonyada izole edilenler; 

Chattonella antiqua, C. marina. Hetıerosigma akashiwo (Rhaphidophsis), 

Prorocentrum micans, P. minimum, Protogonyaulax catenella, Chaetoceros 

spp.,Gymnodium 65• sp, (Dinophyceae ve-diğer diatome), Ballillarfophysis, 

Renk; Noctilica milliaris' ten gelir. 
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Türkiye' de tesbit edilenler; 

Alexandrium tam<irensis, Gonyaulax tamarensis} dinoflagellat, Noctulica 

milliaris, Gesnerium} Phytoplankton 

9. Değişik 

9.1. Porifera (Süngerler) 

5000 sp mevcuttur. Bunlardan çok azı insana toksiktir.Balık, Yengeç, 

mollusk için toksik olanlar: 

Tedonia toxicalis 

Bazı tatlı su süngerle.ri, diare, dispne, hemolitik ve ölüm yapar. 

Actiniae insanda temas dermetidi, deri rahatsızlığı, lokal yanma, şişme, 

ödem, kızarıklık, halsizlik, terleme, bulantı, senkop, paralizi yapar. 

Bunlardan izole edilen: 

Haitoxin: Haliclona viridis, H magicanu/osa ' dan izole edildi. Balığı hemen 

öldürür. 

9.2. Anne/ide 

Nereiştoxin: Lumbri coneris heteropoda'dan izole edildi. lnsektisid 

etkidedir. 

9.3. Gastropoda 

Conus zehiri peptid (30AA içerir) toksin içeriır. Norömuskuler fonksiyonu 

inhibe eder. Paralitik zehir balığı l saniyeden kısa sürede hareketsiz kılar. 

Conus geographus insanda görme bulanıklığı , konuşma güçlüğü, adele 

paralizi, ölüm yapar. Bu conotoxinler c.o,µ,a. tipleri vardır. Etkileri Ca kanala, 

Na kanal, asetil blokeri, kolin reseptörü şeklinde: farklılık taşır. 
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9. 4. Octopus 

Tükürük bezinde toksini taşır. 

9. 5. Sea anemon 

65 adet Cytotik peptid taşır. Norotoksilktirler (Şekil 11 ). 

9.6.Deniz anası (Jelly fısh) toksini 

Chrysaora quinquecirrha, Physalia physalis, Chironex fleckeri box jelly 

sfısh, Pelagia noctiluca (Akdeniz). 

Bu hayvanlar intraselluler organellerinde nematocyst toksin kaplıdır. insan 

derisinden nüfuz eder. 

Bu toksin etkisi fatal, sistemik, kronik,, lokal olarak sınıflandırılır. 

Ölüm, kardiotoksik, sentral teneffüs veya böbrek yetmezliği sonucu görülür. 

Anaflaksi de görüldü. Sistemik reaksiyon derhal Carukia barnesi = 

lrukandji ile görüldü. Bu adale krampı, bulantı, kusma, taşikardi, cildde 

döküntü (geçici/sabit), angioodem, popular urtikar, respiratuar asidoz 

görülür. 

Kronik lezyonlar keloid, pigmentasyon, yağ atrofısi, kasılma, gangren, 

vaskular spazm, mononöritis, otonomik sinir paralizisi, urtiker, böbrek 

paralizisi, ataksi. 

Physalia physalia Toksini M.T: 240.000 

Chironex toksini M.T. 1 O - 500.000 

Zehir ısıya dayanıksızdır. 
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Şekil 1 1. Sea anemon toxin 
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Vl. Bölüm 

Denizlerin Radyoaktif Kirliliği 

Sayhan Topcuoğlu 

Radyoekoloji bilimi, radyonüklidlerin (nüklid çekirdeğin yapısı ile 
belirlenen atom türüdür, radyoaktif nüklidler radyonüklid olarak adlandırılır) 
karasal ve denizel ortamlara nükleer enerjinin askeri ve sivil amaçlı 
kullanımı sonucu girmesi nedeniyle ortaya çıkmıştır. Doğaya giren bu 
radyoaktif atıklar yeni bir ekolojik faktörün oluşmasına yol açmıştır. 
1950' lerden sonra radyoekoloji uygulamalı bir bilim dalı olarak yerini almış 
ve reaktör teknolojisine paralel olarak hızla gelişmiştir. Acil durumlarda 
radyoaktif kirleticilerin çevrede yaptığı etkileri değerlendirmede en anlamlı 
bir bilim dalı olan radyoekoloji, ekolojinin geliştirilmiş bir branşıdır. 
Radyoekoloji, Biyoloji, Jeoloji, Kimya ve Fizik bilimleri ile sıkı bir 
ilişkidedir. Radyoekoloji, dünyadaki yaşam için oluşabilecek tehlikeleri 
önceden saptayarak, zararlı sonuçları orta.ya koyarak ve biyosferdeki 
radyokontaminasyonu kontrol etmek için ger•ekli kriterleri bularak bilimsel 
görevini yürütür. Genelde radyoekoloji kara ve deniz radyoekolojisi olarak 
ikiye ayrılır. Denizlerin radyoaktif kirliliği konusu da radyoekolojinin bir 
başka tanımıdır. 

Kara radyoekolojisi, Nükleer Güç Reaktörlerinden atmosfere gerek kontrollü 
gerekse kontrolsüz olarak bırakılan, ya da nükleer patlamalar veya nükleer 
kazalar sonucu atmosfere giren radyonüklidlerin dağılımlarını 
incelemektedir. Atmosferden toprağa, topraktan veya atmosferden bitkiye, 
bitkilerden hayvanlara ve insanlara nasıl vt:: hangi yollardan geçtiklerini 
inceler. Radyoaktif bir kontaminasyonda, kişilerin ve toplumun maruz 
kalacağı riskleri, bu risklerin büyüklüğünü ve bunların normal risklerle 
karşılaştırmasını yaptığı gibi halkın aldığı ve alması olası olan doz 
değerlerini de saptar. Bu yayın denize! konular ile ilgili olduğu için kara 
radyoekolojisine genel anlamda değinilmemiştir. 

Denize! ortamlara kuru ve yaş çökelme şeklinde havadan giren radyoaktif 
kirleticiler, ayrıca akarsular yoluyla da denizlere taşınmaktadır. Diğer 

taraftan Çemobil kazasında olduğu gibi kontamine olmuş toprakların 
erozyonla denizlere taşınması da bu ortamların kirletilmesinde etkili 
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olmaktadır. Denizel ortama herhangi bir yolla giren radyoaktif bir kirletici 
su, sediment ve organizma arasında döngüye uğramaktadır. 

Sucul bir ortama girmiş olan radyonüklidler, ya eriyik (solüsyon) halde ya 
da asılı olarak (süspansiyon) kalmakta, daha sonra ya dibe çökmekte veya 
organizmalar tarafından alınmaktadır. Bazı faktörler (akıntılar, çalkantı lar, 
isotopik bollanma, biyolojik transport) suya girmiş olan bu radyonüklidlerin 
dağılımına ve bollanmasına neden olurken, diğer faktörler onların 

organizmalarda birikimine ya da sediment partiküllerine konsantre 
olmalarını sağlamaktadır. Radyonüklidllerin organizmalardaki biyobirikimi 
ya doğrudan sudan veya besin yolu ile olmaktadı r. Besin ya da sudan olan 
biyobirikimin nispi önemi radyonüklid türüne ve maruz kalınan şartlara bağlı 
olarak değişir. Biyobirikim olayı birçok çevresel ve doğuştan olan faktörler 
tarafından kontrol edilmektedir. Bunların bazı ları, radyonüklidin fiziksel
kimyasal formu, tuzluluk, sıcaklık, diğer elementlerle olan ilişki, 
organizn:ıanın büyüklüğü, fizyolojisi, yeme alışkanlığı v .b faktörlerdir. 
Organizmalar tarafından biriktirilmiş olan radyonüklidler dikey ve yatay 
olarak aktif olarak taşınabilmekte ya ela, feçes, ifrazat, vücut kılıfı, yumurta 
gibi biyojenik ürünler ile pasif olarak. organizmalardan atılmaktadır. Deniz 
biyojeokimyasında, fıtoplankton, zooplankton, nekton ve benthos' dan 
oluşan şemada fıtoplankton organizmaların altında bulunan pikoplankton ve 
bakterilerin yeri de anlamlılık içermektedir. Deniz organizmalarında 
biyobirikimle konsantre olan radyonüklidlerin o organizma üzerinde toksik 
etkisi olmasa bile, insana besin yolu ile geçmesi önemli bir çevre sorunudur. 
Bir kirleticinin toksisite derecesi veya birikim miktarı trofık seviyelere göre 
farklılıklar gösterdiği gibi, aynı trofık halkaya ait olan türler arasında da 
farklı olabilmektedir. Biyokinetik, <~kotoksikoloj i ve risk analizleri ile 
monitoring araştırmaları birlikte değerlendirmek gerekir. 

Dünyanın denize!, karasal ve atmosferik ortamlarında görülen 
radyoaktivitenin ana kaynağını doğal (natürel) radyoaktivite ve yapay 
(anthropogenic) radyoaktivite oluştunnaktadır. Özellikle denize! ortamlarda 
doğal radyonülid konsantrasyonları hızla artmaktadır. Bunun da nedeni, 
yapay gübrelerin, fosil yakıtların, deterjan ve pestisit kullanımının hızlı artışı 
yada fosfat işleme tesislerinin çoğalmasıdır. Örneğin, bir giga vat elektrik 
üretiminde kullanılan kömürden çevreye yı lda 109-1011 Bq hem radon-220 
ve hem de radon-222 verildiği gibi, 108-10 10 Bq de kurşun-210, polonyum-
2 l O, radyum-226, radyum-228, toryum-232 ve uranyum-238 verilmektedir 
(Baxter, 1993). Fosfat içeren vasatlarda, midyelerde 3000 Bq/kg düzeyine 
kadar polonyum-21 O doğal radyonüklidinin saptandığı literatürde 
bilinmektedir. 
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Doğal radyoaktivitedeki hızlı artışı , UNSCEAR (Atomik Radyasyon Etkilerini 
inceleyen Birleşmiş Milletler Bilim Komitesi) halk için maruz kalınan yıllık 
ortalama doz olarak da saptamıştır. Bu miJ....'tar 1962 yılında 50 µSv iken, 1972 de 
150, l 977 de 1040, 1982 de 1 140 ve 1992 de 1400 µSv düzeyine yükselmiştir. Bu 
düzey günilmüzde ortalama olarak 2400 µSv vı~rilmiştir. Ancak, bazı ulusal 
ortalamalar yılda 10 000 µSv 'tin üstüne çıktığı gibi, 100 000 µSv ' tin üzerinde de 
değerler vardır (IAEA, 2004). Doğal radyasyondan kaynaklanan yıllık efektif doz 
değerleri Tablo 1 'de verilmiştir. 

Tablo 1 Doğal radyasyondan alınan yıllık effektif doz:lar* (lAEA, 2004) 

Kaynak Dünya ortalaması (µSv) Karakteristik menzil (µSv) 

Kozmik radyasyon 400 300 - 1000 
Gama radyasyonu 500 300 - 600 
Radon (teneffüs yolu ile) 1200 300 - 10000 
İç ışınlanma 300 200-800 
Toplam olarak 2400 1000-10000 
* Bu değerler UNSCEAR'ın 2000 yılı raporundan alınmıştır .. 

Konumuz deniz radyoekolojisi olduğu için, deniz organizmalarının maruz kaldığı 
doğal radyasyon doz düzeyleri de tablo 2'de verilmişıtir. 

Tablo 2 Deniz Organizmalarının Doğa] Radyasyondan Aldıklan Yıllık Doz 
Değerleri (mGr)* 

Kaynak Fitoplankton Zooplankton Mollusca Krustase Balık 

Kozmik 4.4 x 10·1 4.4 x 10-1 4,4 X ıo·Z 4.4 x 10·1 4.4 x ıo· 
2 

Deniz suyu 3.5 x 10-ı 1.8 x 1 o-z 9 x ıo·J 9 x 10-• 9 x 10-
2 

Sediment o o 0.27-3.2 0.27- 3.2 0 - 3.2 
İç ışınlanma 0.17-0.64 0.23 - 1.4 0.65 - 1.3 0.69- 1.9 0.24 -

0.37 
Total 0.25 - 0.72 0.29-1.7 0.97-4.6 1.0 - 5.2 0.29-

3.7 
* Bu değerler yaklaşık 30 yıl öncesine aittir. 

Doğal radyonüklidler ikiye ayrılır. Bunlardan birisi, yer kabuğunun kayaç ve 
mineralleri içerikli uzun yarı ömürlü ve dünyanın oluşumundan önce meydana gelen 
primordial radyonüklidlerdir. Diğeri ise kozmik orijinli radyonüklidlerdir. Deniz 
suyunda bulunan doğal radyonüklidlerin bazı özellikleri Tablo J'de verilmiştir. 
Uranyum-238'in dikey serisi de basitleştirilmiş olarak Tablo 4'de verilmiştir. 
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Tablo 3 Deniz suyunda bulunan bazı doğal radyonilklidler 

ıl 93 (ınBq/l) 
uranvum-238 

Tablo 4 Uranyum-238'in dikey serisi (Woodhead, l 997) 

Radyonüklid Yarı-Ömür Dikey modu 

U-238 
u 

4.5 x 109 yıl a 

Th-234 
u 

24 gün w 
Pa-234m 

u 
1.2 ay ~-

U-234 
u 

2.5 x 105 yıl a 

Th-230 
u 

7.7 x 104 yıl a 

Ra-226 
u 

1600 yıl a 

Rn-222 
u 

3.8 gün a 

Po-218 
u 

3.1 ay a 

Pb-214 
u 

27 ay w 
Bi-21 4 

u 
20 ay p-

Po-214 1.6 x 10-6 da.kika a 
u 

Pb-210 
u 

22 yı l p-

Bi-210 
u 

5.0 gün p-

Po-210 138 gün Q 

u 
Pb-206 Stabil 
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Doğada yüksek konsantrasyonda bulunan ve bir primordial radyonüklid olan 
toryum-232 (yarı-önuii 1.41 x 1O 10 yıl) nin dikeyi: 
232Th-+22sRa-+22sAc-+22sTh-+224Ra-+220Rn-+2 16p0_.2 ı 2pb-+2 128i-+2ı2p0-+ıospb 
(stabil) dir. 

Kozmik radyoaktivitenin kaynağını tUin uzaydan nüfuz eden ışınlar oluşturur. 
Kozmik radyonüklidler, atmosferin üst tabakalarında kj oksijen ve azot gibi 
atomların kozmik ışınların bombardımanı ile oluşurlar.Uzun yarı-ömürlüdürler, 
ancak, çoğunun yan-ömrü primordial radyonükliıdlerden kısadır. Bazı kozmik 
radyonüklidler: 14C, 3H, 7Be, 10Be, 25 Al, 36CI ve 35S dir. Bunların bir kısmını denize! 
ortamlarda da saptamak söz konusudur. 

Çevremize giren doğal radyonüklidlerin dışında, yapay radyonüklidlerin başlıca 
kaynaklan: nükleer patlamalar ya da nükleer bomba testleri, Çemobil gibi nükleer 
kazalar ile nükleer ve diğer tesislerden radyoaktif atıkların kontrollü olarak 
deşarjlarıdır. 

USA, USSR, UK, Fransa ve Çin tarafından 500 civall1Jlda yeraltı ve yerüstü nükleer 
bomba denemeleri yapılmıştır. Test zamanı yerel kişilerin aldıkları en yüksek doz, 
Marşa! Adalarında 6000 ve Kazakistan'da 4000 ınSv olarak verilmiştir (IAEA, 
2004). Kazakistan'da 100 civarında atmosferik test yapılmıştır. Ön değerlendirmeler 
göstermiştir ki, yüksek kontaminasyona uğramış alanlarda yaşayan kişilerin aldıkları 
yıllık doz maksimum değer olarak 140 mSv'dir. Böyle bir doz alımı da söz konusu 
değildir, bu saptama potansiyel bir riski göstermektedir. Bunu önlemek için de, 
kontaminasyonu hem tam temizlemek ve hem de koıntarnine olmuş bölgelerde uzun 
süre kalmamak gerekmektedir. Ülkemizde Çemobil kazası öncesi topladığımız bazı 
makroalg örneklerin de, nükleer bomba denemeleri sonucu denize! ortamlarımıza 
giren 137Cs radyonüklidini <5 Bq/kg (kuru ağırlık) •olarak saptadık (Güven ve ark, 
1990). 

26 Nisan 1986 yılında olan Çernobil kazası sonucu, anlamlı miktarda oluşan 
radyonüklidler havadaki partiküler materyallerle dağılarak Ülkemizde dahil tüm 
Avrupa'nın kontaminasyonuna neden olmuştur. Bu partiküler materyal ya kuru veya 
yaş yolla çökelmişlerdir. Bazı bölgelerde yağışla ıoluşan yaş çökelme daha fazla 
miktarda kontaminasyona neden olmuştur. Kazanın felaket etkisi bölgesel olmuş ve 
yüksek radyasyona maruz kalan ve ilk yardımda çalışan 3 l (28'i itfaiyeci) kişi 
ölmüştür. Bu itfaiyeciler çökelen radyonüklidlerden fazla miktarda dış doza maruz 
kalmışlardır. 3 ile l 6 Sv arasında doz alarak, en fazla beta ışınlarına maruz kalmışlar 
ve derilerinin kontaminasyonu onlarda ağır yanıklar oluşturmuştur. 209 kişi de 
hastaneye yatırılmış, bunlardan 106 kişide akut radyasyon hastalığı teşhis edilmiştir 

(IAEA, 2004). Çemobil Nükleer Santrali'nin çevresinde ve uzağında en önemli 
kontaminasyona neden olan radyonüklidler iyot- 131, sezyum-134 ve sezywn
l 37'dir. Bu radyonüklidler yer yüzündeki birikirnlıeri sonucu dış ışınlamaya neden 
olmuşlardır. İyot- 131 teneffüs yoluyla alınarak tiroid de birikmiş ve bu 
radyonüklidler besin yoluyla da alınarak iç ışınlanmaya neden olmuşlardır. 
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Ülkemizin denize! ortamlarında, özellikle biota ve sedi.rnent örneklerinde Çemobil 
radyonüklidlerinin monitoringi ile ilgili yaptığımız çalışmalara daha ilerdeki 
bölümlerde kapsamlı olarak değinilecektiır. Burada radyasyonlu çaylarımızla ilgili 
yaptığımız bir çalışmaya yer vennede yarar görülmüştür. 1986-1992 yıllarını 
kapsayan dönemde, Türk çayındaki radyeıaktivite konusundaki araştırmamız, 1995 
yılında basılmıştır (Ünlü ve ark., 1995). 1986 yılı için ortalama değer olan 13 600 
Bq/kg ve 1992 yılındaki ortalama değer olan 200 Bq/kg'hk kuru çayların tüketimi 
sonucu alınan yıllık doz değerlerini saptadlık. 1986 yılı için bulduğumuz değer 0.66 
mSv ve 1992 yılı için de 0.06 mSv'dir. Bu yayınımızın bulgulan Science News 
tarafından da yayınlanmıştır (Science News, 1995). Bu alıntıda, 1986 yılında 
tüketilen çaylardan Türk halkının aldığı dozun, Amerika'da Denver yüksekliğinde 
(1600 m) 2.5 yıl yaşayan kişilerin sadece kozmik ışınlardan aldığı radyasyona eşit 
olduğunu vurgulamışlardır. Diğer doğal radyasyon kaynaklarından alınan dozları da 
göz önüne aldığımızda (örneğin, radon gibi doğal bir radyoaktif gazdan alınan yıllık 
doz 1.3 mSv'dir. Hamsi tüketimi sonucu, sadece polonyurn-210 doğal 
radyonüklidinden alınan yıllık doz 0.07 mSv'dir) (Topcuoğlu, 2003). Bu· veriler 
ışığında, içilen radyasyonlu çaylardan alınan dozun değerlendirilmesi daha gerçekçi 
olacaktır. 

Doğaya verilen radyoaktif deşarjların kaynağı nükleer güç endüstrisi, askeri 
kurumlar, araştırma organizasyonları, hastaneler ve diğer endüstrilerdir. Tüm 
deşarjların yasal kontrolleri anlamlılık içennekte ve izlenmektedir. Monitoring 
programları devreye sokulmaktadır. Nükleer güç reaktörleri dünya elektriğinin 
yaklaşık % 20 sini üretmektedirler. Nükleer güç reaktörlerinin rutin çalışmaları 
süresinde serbest kalan radyonüklidlerin düzeyleri düşüktür ve çevresel transfer 
modelleri ile genellikle maruz kalınan düizeyler de saptanmak zorunluluğundadır. 
Günümüzde nükleer enerjinin dünya elek1tirik üretimindeki yıllık payı yaklaşık 250 
GW'dır. Dolayısıyla yıllık alınan kolektif doz 200 man Sv'dir. Genelde kişilerin 
aldığı doz 1 µSv'tin altındadır. Ancak bazı kişilerin yılda 300 µSv düzeyine kadar 
doza maruz kaldıkları da bilinmektedir. Tablo 5'da nükleer yakıt çevrimi sonucu 
olan deşarjlardan alınan yıllık doz değerleri verilmiştir. 

Tablo 5 Yıllık doz değerleri (IAEA, 2004) 

Çevrim kademesi Atık tipi En çok maruz kalan Kolektif doz 
(mSv) (man Sv) 

Yakıt imalatı Uçucu partiküller O.Ol 350 
Sıvı O.Ol 

Reaktör işletme Uçucu partiküller 0.001 380 
Sıvı 0.004 

Yakıt işleme Uçucu partiküller 0.05 4500 
Sıvı 0.14 

Yakın çevremizde, Ermenistan'da (376 MW), Bulgaristan'da (1885 MW), 
Romanya'da (650 MW), Rusya'da (19843 MW) ve Ukranya'da (11207 MW) 
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elektrik üreten nükleer santraller olduğu gibi, İran 'da 2111 MW'hk iki güç reaktörü 
de yapılmaktadır. Fransa% 75' lik bir oranla en yüksek miktarda elektriğini nükleer 
enerjiden sağlarken, Pakistan'ın nilkleer enerjiden sağladığı elektrik düzeyi sadece 
%0.12'dir (IAEA, 2001). Görüldilğü gibi, Ülkemizde nilkleer güç santralı 
olmamasına karşıltk, çevremiz de çok sayıda faaliyette olan reaktör vardır. Bu 
çalışan reaktörlerin Ülkemize etkilerinin olup olmadığı sürekli ve periyodik olarak 
araştırıldığı gibi ( Topcuoğlu ve ark. , 2003; Ölmez ve ark., 2003), komşu ülkelerdeki 
nilkleer güç santrallerinin yerleri ve meteorolojik koşullar da göz önüne alınarak, 
ulusal bir erken uyarı (RESA) sistemi TAEK-ÇNAEM tarafından kurulmuştur. 

Seyreltilmiş (depleted uranium) uranyum, doğal uranyumda % 0.7 olarak bulunan 
uranyum-235'i daha az içermektedir. Nükleer güç: santralleri için doğal uranyumun 
zenginleştirilmesi prosedüründe oluşur. Savaş malzemesi olarak kullanılan bu 
seyreltilmiş uranyum, 1990'h yıllarda parçalanan Yugoslavya topraklarındaki iç 
savaşlarda ve 1991 yılındaki körfez savaşında yeni bir kontaminasyon kaynağı 
olmuştur. Özellikle, askeri personel için risk oluşturmuştur. Seyreltilmış uranyumun 
etkileri daha sonra halk üzerinde de görülmüştiir. JHem dumanını ve hem de tozunu 
teneffi.lsle almanın yanında, metalik formuna elle dokunmak da risklidir. Örneğin, 
seyreltilmiş uranyuma elle dokunulduğunda alınan doz 2.5 mSv/saat'dır (başbca 
radyasyonu beta ışınları oluşturur). 

Deniz Radyoekolojisinin İçerdiği Ana Konular 
a. Monitoring (biyotik ve abiyotik çevre örnekleri ile biyoindikatör 

organizmalarda), gama spektrometri ve rc.rdyasyonun biyolojik etkileri. 
b. Biyokinetik (radyonüklidlerin organizmalcırda birikimi ve kaybı). 
c. Sediment (Radyonüklidlerin sediment ve sedimentasyona uğrayan 

materyallerle ilişkileri). 

d Transuranikler 
e. Doz tayini 

a-Monitoring 

1. Biyolojik örneklerin seçimi 

İnsan sağlığı açısından öncelikle geniş halk kesimi tarafından tüketilen deniz 
organizmalarında radyonüklid düzeylerinin saptanması, bir kontaminasyon 
sürecinde anlamlılık içermektedir. Burada amaç, en iyi bioindikatör organizmayı 
kullanmaktan çok halkın en fazla düzeyde doz aıldığı organizmalarla çalışmaktır. 
Örneğin, Çernobil kazasını takip eden günlerde özellikle Karadeniz (mezgit, tekir, 
kefal, palamut, hamsi, kalkan), İstanbul Boğazı ve Marmara'dan (midye, istavrit, 
kolyos, çinekop, izmarit, sardalya, gümüş, kay:a ve lüfer) örnekleri alınarak 

Çemobil kaynaklı radyonüklidler periyodik olarak ölçülmüştür. 4.5. 1986 tarihinden 
itibaren başlatılan bu çalışmanın ilk üç ayında h:aftada iki defa, ikinci üç ayında 
haftada bir defa ve ikinci üç ayında iki haftada bir olmak üzere örnek alınmıştır. 
Daha sonraki devrede örnekler aylık olarak alınmıştır. Alınan örneklerin bir kısmı 
pelajik, bir kısmının ise bencik organizmalardam meydana gelmesine ve halk 
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tarafından en çok tüketilen türler olmasına özen gösterilmiştir. Laboratuara getirilen 
balık örneklerinin filetoları yani yenen kısımlan sayıma hazırlanmıştır. Midyelerin 
ise, yumuşak dokulan (bissuslar atılarak) sayılmıştır. Elde edilen bulgular Şekil 1' 
de verilmiştir. Toplam radyoaktivite miktarını 1311, 103Ru, 134Cs ve 137Cs 
radyonüklidleri oluştunnuştur. Mayıs ayında görülen bu radyonüklidler daha sonra 
tamamen kaybolmuş geriye sadece 134Cs ve 137Cs kalmıştır (Topcuoğlu ve ark., 
1988). 

Denize! ortamlardaki radyoaktivite konsantrasyonları hakkında bilgi edinmek veya 
radyonilklid düzeylerindeki değişmeleri saptamak için, genelde biyoindikatör 
organizmalar kullanılmaktadır. Bu organizmalar, bulunduğu sucul ortamdaki düşük 
radyonüklid konsantrasyonunu çok yüksek düzeyde biriktirmektedirler. Aynı 

zamanda suda hızla dilusyona uğrayan veya teşhis edilemeyen radyonüklidlerin 
saptanmasını da indikatör olarak seçilen oırganizmalar sağlayabilmektedir. İndikatör 
organizmalann radyonuklidleri konsantre etmeleri yetenekleri yanında, 
radyonilklidlerin bünyelerinden atılmaları da yavaş olmalıdır. Diğer taraftan, bu 
organizmalar sabit yaşamalı , bölgede çok bulunmalı, kolay toplanmalı ve geniş bir 
co~afık dağılım göstermelidir. Bioindikatör organizmalar hem sudan ve hem de 
besinden radyonUklid biriktirirler, ancak genelde pasif biriktirici olan makroalg 
türleri de sesil bioinidikatörler için de en iyi örnektir. 

GUnUmUzde kullanılan bioindikatör orgaırıizmaları, plankton, makroalg, krustase, 
mollusca ve balık gruplarından seçilen türlerinin özelliklerine yönelmede de yarar 
vardır. 

Planktonik organizmalar denizlerdeki total biyolojik kütlenin içinde son derece 
önemlidir. Hem fıtoplankton ve hem de zooplankton içeren bu grubun 
kompozisyonu çok değişik tipte organizmalardan oluşmaktadır. Bu nedenle, 
radyonllklid konsantrasyonu bir örnekten diğerine oldukça farklı bulunur. önemli 
olan, baskın türleri seçerek analiz yapmaktır. Örneğin, ufak krustaselerden 
kopepodlar ve euphausiid'ler gibi zooplanktonik organizmalar, genelde 
radyonUklidleri yüksek düzeyde ve çok hıızlı biriktirdiklerinden, sucul bir ortamda 
bu organizmalarda yapılan radyoaktivite analizleri, özaellikle bir nükleer kaza 
sonrası anlamlılık içennektedir. Ülkemizde, Çernobil sonrası bu tür bir analiz 
yapılmamıştır. Akdeniz'de Çernobil sonrası , karışık zooplarıkton örneklerinde tüm 
Çemobil kaynaklı radyonüklidler değerlen<ilirilmiştir (Fowler ve ark., 1987). 

Radyonüklid ve ağıt metal monitoringi ile ilgili çalışmalarda makroalg türleri en 
uygun organizmalardır. Bir yıldan daha uzun yaşayan makroaJgler, acı su şartlarında 
da yaşayabildikleri gibi doğrudan analize alınabilmektedir. Tüm bu özelliklerine 
karşılık, kurşun ve demir radyonUklidleriniı11 deniz suyunda başlıca partikUler fonnda 
oldukları için biriktiremezler. Çünkü, makroalg tilrleri suda çözülebilen elementleri 
konsantre edebilmektedirler. Ayrıca, bazı araştırmalarda, daha yaşlı olan makroalg 
kısımları daha hızlı büyüyen genç dokulara göre daha fazla miktarda metal 
konsantrasyonu içerdikleri görülmüştür. Ağır büyüyen yaşlı kısım daha fazla kuru 
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a6ırlık içerdiğinden daha fazla metal bağlama yerlerine sahiptir. Bu nedenle, örneğin 
denizlerimizde çok bulunan kahve rengi makroalg tıUrü olan Cystoseira barbata ile 
çalışılırken bitkinin hep aynı yerinden örnek alınmalıdır. Deniz kıyısında toplanan 
mahoalg örnekleri temiz deniz suyu ile yıkanmalı,. kum ve sediment parçacıkları 
uzaklaştırılmalıdır. Plastik torb::1.larla laboratuara getirilen makrolag örnekleri 
deioni .. .: suyla iyice yıkanmalıdır. Makroalg örneğinin yaş ağırlığı kurutma kağıdı 
ile kuruttuktan sonra bulunabilir, yalnız çıoğu çalışmada bu yöntem 
kullanılmamaktadır. Kuru ağırlık ise, etüvde 85 °C' rıin altında veya freeze-dry 'da 
kurutularak elde edilmektedir. Homojen edilerek toz haline getirilen örnekler sayıma 
alınmaktadır. Sayım sistemleri ve tekniklerinıe daha sonraki bölümlerde 
değinilecektir. Çeşitli makroalg türlerinde, denize 1 ortamlarımızdan toplandıktan 
sonra radyoaktivite ölçümleri hem Çernobil öncesi ve hem de Çernobil sonrası 
yapılmıştır (Güven ve ark., 1990, Topcuoğlu ve ark., 1996). Çemobil sonrası, 
Karadeniz makroalg örneklerinde saptanan sezyum-134 ve sezyum-137 
radyonüklidlerinin konsantrasyonları Şekil 2'de verilmiştir. Diğer taraftan, makroalg 
türlerimizdeki radyonüklid konsantrasyonları ile ilgili tüm bulgular ayrı bir yayında 
toplanmıştır (Topcuoğlu, baskıda). 
Farklı türlerdeki makro krustaseler (karides, ııstakoz gibi) de radyonüklid 
monitoringi çalışmalarında kullanılmaktadır. Yalnız önemli olan bir husus vardır, bu 
organizmaların vücut kılıfı değiştirmeleridir Bu durum da, radyonüklid 
konsantrasyonunda anlamlı değişikliğe neden olmaktadır. Bu organizmaların 

hepatopankreas dokusu çok yüksek düzeyde bazı radyonüklidleri konsantre 
edebilmektedir. Monitoring çalışmalarında bu organizmaların aynı boy veya 
ağırlıkta olanların yenen kısımları alınarak homoje.n edilir, alınan kısımların kuru 
yaş oaranlan bulunur. 
Molüsklerden bivalvia sınıfından midyeler biyor:nonitör organizma olarak çok 
önemlidir. Mytilus galloprovincialis türü tüm Karadeniz, Marmara ve lzmir'e kadar 
olan Kuzey Ege sahillerimizde yaşamaktadır. Midyelerin önemi, büyük miktarda 
suyu filtre etmeleri (örneğin, 3-5 cm boyundaki bir midye günde 30-40 litre deniz 
suyunu süzebilmektedir) ve hem de suda bulunan fitoplankton ve partiküler 
materyali yiyerek radyonüklidleri absorbe etmelerinden kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 1. Çemopbil radyonilklidlerinin toplam aktivite miktarı (Topcuoğlu ve 
ark., 1988). 
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Şekil 2. Karadeniz makroalg örneklerinde, Çemobil sonrası radyonüklid 
dağılımı (Güven ve ark., 1990). 

Midye örneklerinin aynı istasyondan yılda en az iki defa alınması gerekli olduğu 
gibi, örneklerin yumurtlama periyodundan önce ve sonra alınması da önemlidir. 
Diğer taraftan midyelerin 3-5 cm boyunda olması önerilmektedir. Ancak, lokal 
populasyonun da %70 ile % 90'ını temsil etmesi ıde gerekmektedir. Bu nedenle, 
bizim kullandığımız midye boyu 5-7 cm'dir. Sayım hatasını önlemek için, 
radyonüklid ölçümünde en az üç kg midye kulla:nmak gereklidir. Buna karşılık, 
metal veya petrol analizlerinde eşit boy ve ağırlıkta 1 O adet midye yeterlidir. 
Radyoaktivite ölçümünde, midyeler laboratuarda mıusluk suyu ile temizlenip, bissus 
ve kabuğa yapışmış olan materyal kaldırılır. Bisturi (stainless steel) ile açılan 

midyenin sadece yumuşak kısımlan değil, kabukların içindeki intemal vücut sıvısı 
da alınır. Yaş ağırlığın saptanması, midyenin açılmadan önceki net ağırlığından 
kabukların kuru ağırlığının çıkanlması ile elde ediliir. Sabit kuru ağırlığın eldesin de 
etüv sıcaklığı 100 °c yi geçmemelidir. Çilnkü bazı 210Po gibi uçucu elementler 
kaybolmaktadır. Düşük aktivite içermeleri nedeniyle bazı radyonüklidlerin (sezyum-
137 gibi, Çemobil'i takip eden ilk yıl hariç), konsantre edilmesi için kul edilmeleri 
gerekmektedir. Kül fırınındaki sıcaklığında sezyumun kaybolmaması için 500 
derecenin üstünde olmaması gereklidir.Midye örneklerinde radyoaktivite veya diğer 
kirleticilerin analizi yapılırken, örneklerin alındığı istasyonlarda sıcaklık, tuzluluk, 
pH, bulanıklık, fosfat, nitrat, nitrit, amonyak, dete~jan gibi bazı parametrelerin de 
ölçülmesinde yarar vardır. Midyelerde Çemobil sonrası yapılan radyonUklid 
ölçümleri Tablo 6'de verilmiştir. 
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Tablo 6 Çemobil kazasından sonra midyelerde radyoaktivite konsantrasyonları 
(Bq/kg, kuru ağırlıkta) (Topcuoğlu and Van Dowen, 1997) 

Toplama Aktivite miktarı Aktivite miktarı 

tarihi tarihinde tarihinde sayım 

ı34Cs 137Cs 134Cs/137Cs 
Çernobil 

134Cs ı3'Cs 134Cs/137Cs 
17.05.1986 27.8±9.8 207.6±75.8 Qı.13 114.4±40.4 228.7±83.5 0.50 
04.06.1986 35.5±14. 263.1±64.2 Oı.13 141.7±57.5 289.2±70.6 0.49 
16.06.1986 30.5±17. 222.1±72.2 Oı.14 122.1±68.9 244.1±79.4 0.50 
25.07.1 986 22.7±9.5 173.0±59.6 01.13 93.3±39.l 190.5±65.6 0.49 
11.08.1986 21.9± 11 159.8±26.3 01.14 85.9±46.4 J 75.4±28.9 0.49 
21.08.1986 16.1±7.2 122.4±33.3 01.13 64.6±29.0 134.6±36.6 0.48 
07.09.1986 14.2±4.2 104.2±28.7 01.14 56.1± 16.6 114.5±3 1.5 0.49 
28.09.1986 8.6±4.5 69.1 ±18.5 cı.12 35.8±18.7 76.1±20.4 0.47 
20.10.1986 8.8±3.9 67.9±14.6 cı.13 35.1±15.5 74.6±16.0 0.47 
05.12.1986 8.3±4.8 64.5±12.8 Ci.13 33.3±19.4 70.9± 14.l 0.47 
12.12.1986 6.3±3.9 49.9±14.7 Cl.l 3 25.3±15.7 54.9±16.2 0.46 
18.12. 1986 3.8±2.9 30.2±11.3 0.13 15.3±11.6 33.2±12.4 0.46 
28.01.1987 1.4±0.8 12.0±5.3 0.12 5.9±3.3 13.2±5.8 0.45 
28.02.1987 1.5±0.9 11.7±4.7 O. 12 5.8±3.6 12.9±5.2 0.45 

Özellikle Karadeniz sucul ortamında yaşa.yan ve molluscalardan bir gastropod türü 
olan deniz salyangozu Rapana venosc.ı spesiesi de çok iyi bir bioindikatör 
organizmadır. Çernobil sonrası yapılan radyonüklid monitoringinde bu 
organizmalarda ı 34Cs, 137Cs, ı06Ru radyoınUklidleri yanında ı ıom Ag radyonUklidi de 
saptanmıştır (Bulut ve ark., J 993). Diğer taraftan, 1997-1998 yıllarında 
Karadeniz'den toplanan midye örneklerinde 137Cs radyonüklidi <3 Bq/kg 
bulunurken, deniz salyangozunun etinde bu radyonüklid konsantrasyonu 6 ile 22 
Bq/kg menzilinde bulunmuştur (Topcuoğlu ve ark., 2001a). 

Ekonomik önemi bakımından balıklar da deniz radyoekolojisi araştırmalarında 
kullanılmaktadır. Birçok balık türü oldıukça çok yer değiştirir veya göç eder. 
Bioindikatör seçiminde, belli bir bölgeyi temsil etmesi açısından kaya balıkları 
kullanılabilir. Diğer taraftan geniş bir alanı temsil etmesi açısından hamsi, istavrit, 
mezgit gibi balıkların kullanımı ile genel bir bilgi elde edilebilir. Ayrıca bu ölçümler 
halkın alması olası olan doz değerlerinin saptanmasında da kullanılır. Tek bir büyük 
balık örneğiniz varsa, derisi öncelikle çıkarılıp atılmalıdır. Çünkü içerdiği mukus 
radyonUklidlerle adsorbe olmuştur. Bu örneğin kemikleri dışında eti alınarak 
sayılabilir. Tüm balık örneklerinin filetoları alınarak sayıma hazırlanır. Ayrıca her 
bir balığın boyu, ağırlığı ve cinsiyeti tayin edilmelidir. Çünkü bu parametreler 
radyonilklid konsantrasyonuna etki etmektıedir. 
137Cs radyonüklidi ile 4°K'ın ve 90Sr ile kalsiyumun ilişkilerine değinmede yarar 
vardır. Dilnya okyanusları yaklaşık 5xJoıı Ci 4°K içermekte olup stabil potasyumun 
konsantrasyonu da oldukça sabittir. Denizlerde bulunan potasyum içinde 4°K'ın 
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bolluk oranı %0.011 8 dır. Gama spektromeresinde direkt olarak da 4°K, 137Cs ile 
bağıntılı olarak ölçUlebilrnektedir. ÇUnkU bu bağıntıda oldukça sabit bir oran vardır 
ve bu oran l/59'dur. Thunnus a/alunga balık tUrUndle bu iki radyonüklidin dağılımı 
incelenmiş, her ikisinin de en fazla dalak ve kuyruk etinde en az ise gözde 
bulunduğu saptanmıştır. Diğer bir çalışmada, 4°K' ın vücut bUyUklUğü ile arttığı, 
137Cs'nin ise azaldığı gösterilmiştir. Fakat bu durum genelde, bu iki radyonüklid 
arasındaki oranı anlamlı olarak etkilememiştir. 913Sr da kalsiyum elementi ile· 
kimyasal benzerlik göstermektedir. Bu nedenle, besin zinciri çalışmalannda Bq 
90Sr/g Ca oranı kullanılmaktadır. Bu oran stronsywn ünite birimi yani (SU) olarak 
ifade edilmektedir. Stronsyum'un fall-out ölçümlerinde değerlendirme oranı olarak 
kullanılan (OR) ifadesi: 

[(Sr/Ca) veya (90Sr/Ca)] organizma 
OR = ------------------------------------------

[(Sr/Ca) veya (90Sr/Ca))deniz suyu 

şeklinde formüle edilmektedir. Fall-out'tan gelen 90Sr'ın morina balığının 
dokularındaki dağılımı incelendiğinde, bu nüklidin % 67 oranında kemikte, % 1 O 
oranında mide ve barsak da, % 9 oranında deride ve % 7 oranında da üreme 
organlarında biriktiği görülmüştür. 

Balıklarda doğal bir radyonUklid olan ı ıopo radyoınüklidi ile yapılan çalışmalara 
bakarsak, bu radyonüklidin balıklardaki konsantrasyonu kastan kemiğe ve 
karaciğere doğru bir yükselme gösterdiği görülmektedir. Bu durum hem demersal ve 
hem de pelajik balıklarda görülmüştür. Balıklarda en yüksek 2 10Po konsantrasyonu, 
mideye açılan bir bezde (pyloric caeca) bulunmuştur. Albacore tuna balı~ının 
pyloric caeca'sının merkez lopunda 210Po miktarı 2925 Bq /kg'dır. Ortalama 1°ro 
miktan dip balıklarına göre pelajik balıklarda daha fazladır. Genelde balıklarda 
polonyum-21 O radyonüklidinin menzili 4 ile 80 Bq/kg kuru ağırlık olarak 
verilmiştir. Hamsi de ise bu değer çok yükselmeJ...-tedir. Bu nedenle hamsi tüketimi 
sonucu halkımızın aldığı, polonyum-21 O dozu daha sonraki bölümlerde verilmiştir. 
Stratosfere global olarak dağılan 95Zr, 95Nb, 144Ce, 1106Ru, 137Cs ve 90Sr gibi fısyon 
ürünleri, dünya yüzeyinde büyük dağılım gösteremk, dünyanın birçok ülkesinde 
dedekte edilmişlerdir. Pasifık'teki bomba denemeleri esnasında analiz edilen 
balıklarda, özellikle karaciğerde, 54Mn, 55

•
59Fe, 57

·
58

·
60Co ve 65Zn gibi nötron 

aktivasyon ürünleri de saptanarak tayin edilmiştir. Uranyumdan daha buyuk atom 
numarasına sahip olan transuranik radyonüklidJe:re daha sonraki bölümlerde 
değinilecektir. 

2. Abiyotik örnekler 

Denizel ortamlarda, suda asılı partiküler materyaller radyonüklidleri adsorbe ederek 
dibe çöktürUrler. Bu materyallerin bir kısmı biyojenik orijinli ve diğer bir kısmı da 
litojenik orijinlidir. Bu olay sonucu sedimentler birçok radyonüklidin en büyük 
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rraksiyonunu içerir. Ancak, 137Cs ve 90Sr radyonüklidleri denize! ortamlarda en fazla 
suda bulunduklarından farklılık gösterir. Bu nedenle, bu radyonüklidleri uzun yıllar 
boyunca deniz suyunda tayin etmek olasıdır. Sedimentlere bağlanmış 
radyonüklidlerin monitoringi o bölgenin kontaminasyonu hakkında bize gerekli 
bilgileri vermektedir. Diğer taraftan, bentik organizmalar tarafından sedimentten 
alınan radyonüklidlerin, insana kadar ulaşması da söz konusudur. 

Sedimentasyon yapan suda asılı materyalller sediment tuzakları ile toplanmaktadır. 
Bu materyallerde hem radyoaktivite ve hem de ağır metal analizleri 
yapılabilmektedir. Ayrıca, sedimentasyon yapan materyalin, organik maddenin ve 
karbonat flux 'ının günlük miktarı saptanalbilmektedir. 

Sediment profilinde radyonüklid konsantrasyonunu saptamak, denize! ortaklardaki 
radyoaktif kontaminasyonu ortaya koymak, o bölgede yaşayan biota ile 
ilişkilendirmek ve hem de tarihleme ç:alışması yapmak açılarından anlamlıdır. 

Özellikle alınan profilin çok iyi tespit edilmesi ve sahada örneklerin yaşken partikül 
fraksiyonuna ayrılması da önemlidir. Eğer box corer ve büyük bir tekne ile derin 
bölgelerden örneğin Karadeniz'in oksijensiz yerlerinden örnekler alıp 
değerlendirebilir ve tarihleme çalışması yaparak bilimsel veriler elde edebilir .. 
Ancak, denizlerimizin özellikle balık populasyonlarımızın yaşadıkları derinliklerden 
alınan sediment örnekleri ile ilgili çalışmalara öncelik vermek gereklidir. Bu tUr 
sedimentleri almada basit bir verilen sediment kepçesi yeterlidir. Bu kepçelerle aynı 
zamanda; 2 cm kalınlığında 5 adet kesit alınabilmektedir. Alınan sedirnent 
örneklerinin en azından > 63 ve < 63 mikron partikül büyüklüğüne yaş eleme 
metodu ile ayrılması gereklidir. Sediment örneklerinin alınmasında en anlamlı 
hususlardan biride,aynı istasyonu temsil e~den en az üç örnek alınması ve homojen 
edilmesidir. Sedimentleri kurutmada ise, freeze-dry'ların kullanılması tavsiye edilir. 

Radyonüklid monitoringi çalışmalarında özellikle biota örneklerinin bazı 
spesifıkasyonlarını da (Türkçe veya İngilizce adı , Latince adı, kuru/yaş oranı, 
kullanılan birey sayısı gibi) tablo haline getirmek gereklidir. Denize! ortamlarımızda 
monitoring bulgularını değişim aralıklarııııda (range) ortaya koymak da gereklidir 
(Tablo 7,8). Bu tUr tablolar hem halkımıızın aldığı veya alması olası olan dozları 
saptamada ve hem de genel durumu değerlendirmede büyük yarar getirir. 
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Tablo 7 Marmara Deniz'i 2000 yılı ömeklerilnde, bazı yapay ve doğal 
radyonüklidlerinin değişim aralığı (range) Bq/kg (kuru ağırlık) (Topcuoğlu ve 
ark.,2000) 

"'Cs ""Po ZJ)U w•Tı ,,.Bi 

Makroalg* <8 36.7 - 46.5 < 15 <15 < 15 - 38.9 
Midye < 3 - 149 - 167 <25 < 12 - < 25 - 44.3 

6.13 12.8 
Balık** < 6 8.2 - 34.3 < 12 <6 < 6- 15.8 
Sediment 2.8 - 22.5 - <6 < 2 - < 6 - 34.8 

17.1 100.3 11.2 

* Kahverengi ve yeşil makroalg türlerının sonuçlarını ıçerır. 
** İstavrit, barbunya ve menekşe balıklarının sonuçlarını içerir. 

•vK 
198-1861 
210-347 

218- 363 
132 - 328 

Tablo 8 Karadeniz organizma ve sediment ömelklerinde ( l 997- l 998 dönemi) 
radyonüklid konsantrasyonları (Bq/kg kuru ağırlık) (Topcuoğlu, 2000) 

Polonyum-21 O Uranyum-238 Toryum-232 Sezyum-137 
Makroalg 9.55 < 13-744 < 7- 305 <3 -25 
Midye* 100-162 140-240 < 7 <3- 20 
Deniz salyangozu* 76-141 31-179 <7 <3- 22 
Hamsi balığı 94-112 38-101 <7 <3- 10 
Diğer balıklar 2-7 < 13-198 <7 <3- 25 
Sediment 5-216 < 13-63 12-36 < 3- 138 
• yumuşak kısım 

Monitoring çalışmaları sonucu elde edilen bulguları değerlendirerek, ülkelerin 
radyasyon haritaları hem denize! ve hem de karasal cırtamlar için oluşturulmaktadır. 
Böyle bir harita Ülkemiz için henüz yapılamamıştır. Buna karşılık. çalışmalar 
sürdürülmektedir. Diğer taraftan, biyomonitoring çalışmaları, çalışmakta olan 
nükleer santrallerin yakın çevresinde s!lrekli yapılmalıdır. Ermenistan'ın tam 
sınırımızda bulunan Medzamor Nükleer GUçb Santralinin (31 O megavat) Ulkemize 
olabilecek etkileri araştırılmıştır (Topcuoğlu ve ark., 2003). Sonuçlar göstermiştir 
ki, 1996 yılı itibariyle bu santral çevreyi kontamine etmemiştir. TAEK Kurum\ı bu 
monitoring çalışmaların sürekli yapılması için, bu bölgede yani lğdır'da bir sayım 
laboratuarını 2004 yılı içinde devreye sokacaktır. Bulgaristan'da bulunan Nükleer 
Güç Santralleri'nin hem karasal ve hem de denize) ortamlarımıza etkilerinin olup 
olmadığı sürekli araştırılmaktadır (Ölmez ve ark., 2003). Ayrıca, bir nükleer güç 
santralinin kurulacağı bir bölgede, reaktör faaliyete geçmeden önce (pre
operational))monitoring çalışması yapılmaktadır. Böyle bir çalışma Akkuyu 
bölgesinde bizimde katılımızla yapılmış ve mevcut fon radyoaktivitesi 1986 yılında 
rapor edilmiştir. 
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3. Gama Spektrometri 

Yarı iletken dedektöriln (HPGe) enerji ayırma gücü, sintilasyon (Nal -Ti) 
dedektörilne göre yaklaşık 30 kat daha iyi olmasına karşılık, sintilasyon 
dedektörünün sayım verimi de yarı iletkenlere göre dedektör hacmine bağlı olarak 5-
1 O kat daha yüksektir. Gama spektrometrik analizlerde en çok kullanılan dedektör 
turu HPGe'dir. Buna karşılık biyokinetik deneylerde Na(Tl) dedektörü 
kullanılmaktadır. 

Çevre örneklerinde radyonUklid konsantrasyonlarını saptamak için sıvı azot kabına 
monte edilmiş dikey eksenli dedektörler tercih edilmektedir. Dedektör veriminin 
1.33 MeV gama enerjisinde % lO'dan bü,yük, ayırma gücünün 2 keV'den kUçUk ve 
spektrum çalışma aralığının 10 keV-10 MeV olması tercih edilir (TAEK-TR-00-1). 
Dedektörler, çevreden gelen radyasyonu önlemek için 1 O cm kalınlığında kurşun 
tuğlalarla çevrilir. Hücrelerin içindeki saçılmayı önlemek amacıyla da 0.2 cm 
kalınlığındaki kadmiyum ve bakır levhalaırla da kullanılabilir. Gama spektrometresi 
kullanılarak yapılan aktivite ölçümünde, fotopik alanının doğru alınarak 

hesaplanması gereklidir. 

Sistemlerin enerJ·i ve verim kalibrasyonu iç·in 109cd 57Co 139Ce 203Hg 113Sn 88Y ve 
60 , , ' ' ' , 

Co radyonUklidlerinden oluşan katı, karışık gama kalibrasyon kaynağı da 
kullanılabilir. Çeşitli kalibrasyon kaynakları vaırdır. Önemli olan 50-1500 keV enerji 
aralığı içermeli ve yarı-öınru uzun olmalıdur. 

Aynı örnek için birden fazla sayım yapılırsa sonuçların ortalaması alınır ve standart 
sapması hesaplanır. Ayrıca, tek bir ölçümde bulunan aktivitedeki toplam belirsizlik 
~A: 

l!.w l!.fy o f!.f;y '10 
= " (----- )2 + (------ )2 + (-----------)2 + (------)2 + (------)2 

'' fy Pıkalanı Cy O A 

Burada, 
~w : Örnek ağırlığının belirlenmesinde hıata, 
cr : Net pik alanının belirlenmesindeki hata, 
ôf1 : Gama yayınlama olası lığındaki hataı, 
ôT112: Yarılanma suresindeki hata, 
ôD : Bozunma faktöründeki hata, 
6€1 : Fotopik verimlerindeki hata 

% 99 güvence aıralığı içinde, istenilen pik için Bq olaırak belirlenecek en dUşllk 
aktivite ölçüm sınırı LLD : 

MDA = 6 v'dogal fon alam/(t. E:r f1 ) 
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4. Radyasyonun biyolojik etkileri 

Organizmaların radyasyona karşı duyarlılığının farklılığı , hem organizmaya ve hem 
de çevresindeki birçok faktöre göre değişir. Deniz organizmalarında, primitif 
fonnalar ontogenez ve fılogenez bakımından daha gelişmiş olanlara, yaşlı 
organizmalarda genç olanlara göre daha fazla rezistanstırlar. Organizmaların 
radyasyona karşı gösterd iği reaksiyon, içinde bulunduğu gelişme devresine göre de 
değişir. Gametler ve henüz döllenmemiş yumurtalar en duyarlı devredir. 
Organizmalarda , radyasyona karşı duyarlılık kromıozom sayısına, hücre veya doku 
tipine bağlı olarak birçok şartlara göre değiştiği gibi, besin şartları, koruyucu 
maddelerin konsantrasyonu, sıcaklık, tuzluluk ve bazı fiziksel ve kimyasal faktörlere 
göre de değişir.Alınan toplam doz, doz şiddı>tine, radyasyon tipine ve maruz kalınan 
periyotla da bağlıdır. Sonuçta, bir etki gözlenmeyebilir, genetik değişikliklere, 
fizyolojik bozukluklulara neden olabilir. Yaşam kısalır, kanser ve ölüm oluşabilir. 
Laboratuar şartlarında radyo-ekotoksikolojik araştırmalar yapmak ve bulguları 
ortaya koymak olastdır. Doğal şartlar da ise, ve:rileri ortaya koymak kaba bir 
tahminle yapılmaktadır. Çünkü toplam dozun saptanması, hem dış ve liem de iç 
ışınlanma ile olduğu gibi doz şiddeti de doğal ortamda üniform değildir. 

Bitki, hayvan ve bakterilerin öldtirücU dozlara 'karşı gösterdikleri duyarltk ve 
öldürücü doz menzilleri taksonomik gruplara gör'' değişmektedir. En hassas olanlar 
memeliler grubu olup doz menzili 2 ile 13 Gy arasında değişmektedir. Diğer 
taraftan, 2 Gy dozun altında hiçbir grupta ölüm söz konusu değildir. Ekosistemde l O 
ve daha fazla Gy'de bozulmalar yani felaketler söz konusudur. Bu doz miktarı da 
ya felakete yol açan bir nükleer kazada veya nükleer savaşta söz konusudur. 

Radyoekolojik açıdan çevre radyoaktivitesinin organizma toplulukları üzerindeki 
etkileri, bireyler üzerindeki etkilerinden daha önemlidir. Radyasyonun oluşturacağı 
etki, olumsuz çevresel şartlarla birleşmesi ıpopulasyon üzerinde anlamlı 
olumsuzluklara neden olabilir. Akut radyasyon dozlarında , populasyonun içinde 
bulunduğu gelişme devresi çok önemlidir. Yumuırtlama devresinde akut olarak 
ışınlanma olursa hassas olan yumurtalar çok etkilenir. Bu durum populasyonun 
geleceğini de etkiler. Eğer radyasyonun etkisi ışınlanan populasyonun bireylerinde 
somatik değişikliklere neden olursapopulasyonda bu somatik değişikliğe uğrayan 
birey sayısı çoksa, populasyon anlamlı olarak ktiçtilür. Sonuç olarak, genetik etkide 
populasyonun neslinin ortadan kalkması somatik ıetkide populasyonun küçülmesi 
söz konusudur. 

Sucul organizmalar yaşamsal ve morfolojik açıdan birbirinden farklı binlerce tUrden 
oluşmaktadır. Radyasyondan onları da korumak ve maruz kaldtkları dozları 
saptamak radyasyon güvenliği açısından anlamlıdır. 
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b. Biyokinetik 

1. Biyobirikim 

Organizmalar içinde yaşadıkları ortamdan radyonUklidleri sudan, besinden veya 
hem su ve hem de besinden biriktirmektedirler. Bazı organizmalar radyonüklidleri 
sudaki konsantrasyonuna göre l O, 100, 1000, 10000 kere daha fazla 
biriktirebilmektedir. Biyobirikirn olayı birçok çevresel ve biyolojik faktör 
(radyonüklidin fiziksel ve kimyasal formu, ;tuzluluk, sıcaklık, diğer elementlerle olan 
ilişki, organizmanın büyüklUğU, fizyolojisi, yeme alışkanlığı v.b) tarafından kontrol 
edilmektedir. Organizma tarafından biriktirilmiş olan radyonüklidler, konsantre 
oldukları canlıda toksik etki yaratmasa bile, besin zinciri vasıtasıyla insana 
ulaşabilmektedir. 

Denizlerde hayat genelde plankton, nekton ve bentos olarak üç kategoriye ayrılır. 
Plankton terimiyle suda pasif olarak yüzen veya çok az olarak hareket edebilen 
organizmalar grubudur. Nekton aktif olarak yilzücü canlıları, bentos terimi ise deniz 
dibinde sesi! olarak yaşayan, çok ağır hareket edebilen ve silrilnerek yer değiştiren 
canlıları ifade etmektedir. Birçok spesiesin büyüklüğü mikrondan küçllkttir (örneğin 
pikoplankton, bakteri gibi), bazılarının büyüklUğU cm'den bUyUkttir (makroplankton 
ve mikronekton gibi). Daha büyük organizmalar nekton grubunu oluştıırur. 

Mikroplankton, zooplankton ve bazı ufak nektonik spesiesler denize! biomas da en 
büyük kütleyi oluşturur (Fowler, 1997). Bazı araştırmalar göstermiştir ki, denizel 
ortamda (0-50 m arası) partiküler materyallerin büyüklüğü 0.4-1 mikrometredir (107 

partiküler materyalde). Bu partiküllerin %95 den fazlası denizel spesi~slerden oluşan 
canlı olmayan organik detrituslardır. Mikrometreden küçük nanoplanktonları ise 
silisli-flagellatlar, kokolitiforlar, yeşil-flag.ellatlar ve diğer ufak spesiesler temsil 
eder. Biraz daha büyük mikroplanktonlar bazı diatome ve dinoflagellatlar 
fıtoplankton olarak besin zincirinde yerini alır. Bu mikroskopik türlerin önemi, 
radyonüklidlerin sudan organizmaya olan transferinde başlangıcı oluşturmalarıdır. 

Radyonüklidlerin farklı taksonomik gruıplardaki biyobirikirni farklı yollardan 
oluşmaktadır. Organizmanın yaşadığı ortamda sudan biriktirdiği radyonüklidin 
denge durumu oluştuğunda konsantrasyon faktörü terimi kullanılır. Konsantrasyon 
faktörü: 

Aktivite (Bq) / g organizma (YA) 
KF :: -----------------------------------------

Aktivite (Bq) / ml su 

Burada, 

KF : Konsantrasyon faktörü 
YA: Yaş ağırlık 
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Konsantrasyon faktörü sudan olan biyobirikimler de kullanılmaktadır. Besinden olan 
veya diğer şekillerdeki biyobirikimlerde (örneğin, topraktan bitkiye) ise, transfer 
faktörü ifadesi kullanılmaktadır. Eğer biyobirikimde denge durumu (steady state) 
oluşmamış ise, konsantrasyon oranı (concentration ratio) ifadesi kullanılır. 

Konsantrasyon faktörünün fıtoplankton organizmaılardaki ifadesi iki şekilde 
yapılmaktadır. Hacıma göre saptanan, hacim konsantrasyon faktörü, ağırlığa göre 
saptanan da ağırlık konsantrasyon faktörüdür. 

Atom sayısı/ µm3 hücre hacmi 
Hacim Konsantrasyon Faktörü = ---------------------------·-------------

Atom sayısı/ µm3 medyum 

Aktivite/ pg yaş hücre ağırlığı 
Ağırlık Konsantrasyon Faktörü= -----------------------------------------

Aktivite/ µm3 medyum 

Aktivite değeri pg ağırlığa veya mikrometreküp bacıma isabet eden net sayım olarak 
alınmaktadır. Sayım değeri yerine aktivite miktarını Bq olarak da vermek şüphesiz 
doğrudur. Bir deneyde, organizmada biriken radyonüklid miktarı aynı organizmadan 
uzaklaşan veya atılan radyonUklid miktarından çok olduğu zaman bu olaya birikim 
(uptake) denir. Belli bir süre sonra organizmaya gireııı ve çıkan nüklid miktarı eşit 
olduğunda denge durumu meydana gelmektedir. Denge durumundan önce 
konsantrasyon faktörü ifadesi yerine konsantrasyon oranı terimi kullanmak daha 
doğrudur (Topcuoğlu, 1986). Organizmadan atılan ntiklid miktarı giren nüklid 
miktarından çok olduğunda, bu olaya kayıp veya biyoatılım denir. 

Her radyonUk.Jidin kendisine özel bir atom sayısı ve mol'ü vardır. Bazı 

radyonüklidlerin Tablo 9'de 1 mikroküriye isabet eden atom ve rnol miktarları 
verilmiştir. Burada mol'e de yer verilmesinin nedeni, bazı araştırmalarda sonuçların 
mol olarak değerlendiri lmesidir. Şimdi bu Tablonun nasıl kullanılacağını 
inceleyelim.Örneğin, 237Pu radyonUklidj ile çalışalım ve standardımızın aktivitesi 
2.17 nCi olsun, standardımızın deney esnasında verdiği sayım 22 54 ve örneğimizin 
sayımı da 281 net cpm olarak bulunsun. Nurnunemizde ki atom sayısını bulmak için: 

1 µCi = I 8.5 x 1010 atom oldu~unu tablodan görülmektedir. 1 nCi ise 18.5 x l 07 dir. 
2.17 nCi de ise 4.0 I 45 x l O 237Pu atomu vardır. Örneğin standarda oranını bu 
bulunan değerle çarparsak, 5.00 x 107 olarak atom miktarını buluruz. Eğer 
çalıştığımız radyonüklid bu Tabloda mevcut değilse o radyonüklidin 1 µCi ye isabet 
eden atom sayısını, gramını ve mol'Unü de kolayca saptayabiliriz. Burada 2•

1Am'in 
nasıl hesaplanarak Tabloya konulduğunu görelim. A = A.N (Rutherford eşitliği) 
formülünden 
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Burada, 

A= Aktivite 
N= Atom sayısı 
A.= 0.693/T112 (radyoaktif dikey sabitidir). 
241Am için, 
A. = 0.6931 458x365x86400 

= 4.798xl o·l I STI-I Çıkar. 

1 µCi aktivite = 3 .7 x 104 dps olduğuna göre: 

N = 3.7 x 104 
/ 4.79 x 10·11 

= 8 X 1014 atom, 1 µCi çıkar. 

Bir elementin atom gramındaki atom sayılaın daima 6.023 x 1023 (Avagadro sayısı) 
değerine eşit olduğundan 241 gram Ameris;yum içinde 6.023 x 1023 adet amerisyurn 
atomu bulunur. Bu sebepten bir amerisyum atomunun gram olarak tartısı: 
241 /6.023 x 1023 = 4.00 x 10·22 g bulunur. Bu değeri 1 µCi deki amerisyum atom 
sayısı ile çarparsak 3.2 x 10·7 değerini buluruz. Amerisyumun bu gram miktarını (1 
µCi isabet eden) 241 le bölersek, amerisyuımun 1 µCi düşen mol'ünü (1.33 x 10-9 ) 

buluruz. 

Tablo 9 Bazı radyonüklidlerin l µCi ve 1 dpm'deki atom sayısı, gram miktarı ve 
mol'ü 

Radyonüklid 

Yapılan bir araştırmada, 241Am, 237Pu, 252Cf ve 235Np gibi bazı transurani.k 
radyonüklidlerin biri.kımleri bazı fıtoplankton türlerinde incelenmiştir (Fisher ve 
ark., 1983). Sonuçta, amerisyum, plutonyum ve kalifomiyum'un hacim 
konsantrasyon faktörü genel olarak 105 den daha fazla bulunmuştur. Buna karşılık, 
neptinyum'un fitoplankton türlerinde önemsenmeyecek bir oranda biriktiği 
saptanmıştır. Bu deneyde kullanılan fıtoplankton türlerinin özellikleri Tablo 1 O de 
verilmiştir. 

Neptinyumun konsantrasyon faktörünün düşük oluşu, bu araştınnada biyobirikim 
kinetiğinin hücrelerin yüzeyinde pasif adsorbsiyonla oluştuğunu göstermiştir. 

Çünkü, her fitoplankton türünün ölü hücreleri de amerisyum biri.kimini canlı 

hücrelere eşdeğer şekilde yapmıştır. 
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Tablo 1 O. Transuranik bazı radyonilklidlerin biyokinetikleri incelendiği fıtoplankton 
türleri, klona! isimleri ve hücre ölçütleri 

Hücrenin Hücrenin Hücrenin Hücrenin 
Specics Sınıfı Klon y~ ağır. kuru ağır. hacmi yüzey 

(pg) (pg) (µm3) alanı 
(urn2

) 

Thalassiosira Bacillariophyceae 3H 278 22.4 61 125 
oseudonana 
Dımalie/la Chlorophyceae Dun 125 15.3 91 178 
Terıiolecıa 

Oscillaıoria Cyanophy ceae Osc N4 7040 796 1617 1845 
woronichinii 
Emiliania Hapıophyceae BT6 60 14.6 91 172 
huxlevi 
Tetraselmis Prasinophyceae Tet C2 724 141 1365 667 
chuii 
Heıerocapsa Dinophyceae 791 - 570 440 
ovPmaea Gvmno 

Ayrıca, ışığın da direkt olarak birikimi etkilediği de görülmemiştir. Aynı 
radyonüklidin farklı fitoplankton türlerinde değişik oranlarda birikimi, hUcre 
yüzeylerinin reaktivite farklılığından oluşmakta olduğu belirtilmiştir. Yüzey 
reaktivitesi, µm2 hücre yüzeyindeki atom sayısını, µm3 medyumdaki atom sayısına 
bölümU ile saptanır. Böylece, filo ve zooplanktorıik organizmaların herhangi bir 
radyonUklide afınitesi saptanır. , Aynca, yeşil ve mavi-yeşil alg tUrlerinin 
diatomelerden daha az reaktiv yUzeye sahip oldulkları da vurgulanmıştır. Deniz 
suyunda neptinyum ile diğer transuraniklerin formları arasında dikkat çekici fark 
vardır. Bu çalışmanın deney şartlarında, neptinyum 'un bir anyonik kompleks 
şeklinde bulunabileceğine işaret edilmiş ve negatif yüzey yükU taşıyan alga! hücreler 
tarafından, neptinyum'un uzaklaştırıldığı ifade edilmiştir. Bir başka araştırmada, 
neptinyumun deniz suyunda uranyuma çok benzer şekilde davrandığı belirtilmiştir. 
Denize! fıtoplankton organizmalarda uranyumun konsantrasyon faktörü de çok 
küçilk olarak bulunmuştur. Uranyumun deniz suyunda bulunan en bol formu 
U02(C03) 3""' şeklindedir ve bunu neptinyum kompleksi ( Np02 (C03)2·

3 ) ile 
karşı !aştırmak oldukça. mUmkilndUr. 

Teknisyum radyonüklidinin stabil formu yoktur. 99Tc 'un yarı ömrü 2 x 105 yıldır ve 
nükleer reaktörlerden mU'in fısyonu ile oluşması ve total fisyon üıünleri 
kapsamında %1 den fazla bulunması yüzünden önemli bir radyoaktif kirleticidir. 
99mTc'in yarı ömrü ise, sadece 6 saattir. Teknisyurnun fıtoplankton tUrlerindeki 
konsantrasyon faktörleri de anlamsız olarak bulunmuştur. Makroalg veya deniz 
yosunlarında teknisyumun - 95m' in biyokinetiği da araştırılmıştır. Deniz suyunda iki 
ayrı oksidasyon (Tc (Vll) ve Tc (iV) ) formlarında bulunan teknisyumun yeşil ve 
ktnnızı makroalg türlerinde konsantrasyon faktörü çok düşük bulunmuştur. Buna 
karşılık, kahverengi makroalg türlerinde konsantrasyon faktörü 1300 ile 2500 
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arasında değişmiştir(Topcuoğlu and Fowler, 1984). Bunun nedeni olarak, kahve 
rengi makroalg türlerinde bulunan aljinik asit ileri sürülmtiştllr. 

Çeşitli radyonüklidlerin fitoplanktonik organizmalarda saptanan konsantrasyon 
faktörleri de Tablo 11 'de verilmiştir. 

Tabl(j 11 Fitoplankton, mikrozooplankton ve makrozooplankton tUrU 
organizmalarda bazı radyonüklidlerin konsantrasyon faktörleri (Fowler, 1990) 

Radiontiklid Fitoplankton Microzooplankton* Macrozooplankton** 
Y'mTc - 1 0° lOu-10' -100 
,,,,...,-wPu 9 x 104 -1 x J 05 5 x lOJ 1 x 1 O' 
'4'Am 2 x ıo• -lx 10' 3 x 10, ı x 103 

•••ce 9 x 104 1 x lOJ -
ıu0Ru 1 x 10' 3 x ıo, -
,,ou l x 10' 5 x ıou -
ıJLTh 2 x ıo• 2 x 104 -
<>VTh 8 x 10, 4 x 10, -
""Th 2 x ıo• 6 x 10° -
""Ra 2 x 10° 1 x 10' -
ı•vp0 1 x 104 2 x ıo· 1 x 104 

*Kopepod , **Euphausiid 

Zooplanktonik organizmalar radyonüklidleri başlıca iki yoldan 
biriktirebilmektedirler. Bunlardan birinciisi, vücut yüzeyine olan adsorbsiyondan 
veya solungaçlarından geçen sudan alınarak, diğeri ise, yedikleri besin ve 
detritus' lardan olmaktadır. Yeme yoluyla olan birikimin daha önemli olduğu kabul 
edilmektedir. Bir görüşe göre de, deniz suyunda fıtoplankton konsantrasyonu normal 
iken zooplanktonik organizmalarda sudan olan birikim besinden olan birikime göre 
daha fazladır. Eğer, zooplankton organizmalar için sudaki besin miktarı çok fazla 
ise, o zaman besin yolu ile geçiş datba önemli olmaktadır. Doğal şartlarda, 

zooplankton türleri radyontiklidleri hem sudan ve hem de besinden beraber 
biriktirmektedir. Bir euphausiid (MeŞ,anyctiphanes norvegica) tllründe yapılan 

laboratuar deneyi, su ve besinden olan 7 Sce radyonüklidinin sadece sudan olan 
birikimi göre konsantrasyon faktörü anlamlı olarak fazla bulumnuştur (Şekil 

12)(Fowler and Benayoun, 1976).. Başka bir görüşte ise zooplankton 
organizmalar tarafından kullanılan besinde, o radyonüklidin konsantrasyon faktörü 
üzerinde durulmuştur. Bir zooplankton olan kopepod (Euterpina sp.) türünde, 65Zn 
radyonüklid birikimi yapılan deneyde şu sıralamaya göre azalmıştır: 

l. Kopepodlar birikimi hem yedikleri besinden ve hem de içinde bulundukları 
aktif sudan almışlardır. 

2. Kopepodler radyoaktif fitoplankton ile beslenirler içinde bulundukları su 
inaktif. 

3. İçinde bulundukları su radyoaktif ancak besin inaktif. 
4. Yalnızca içinde bulundukları su radyoaktif, ancak ortamda besin yok. 
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Bu deneyin ilk altı gününde fıtoplankton populasyonunun oldukça sabit kaldığı 
görülmüştür. Ancak, başlangıçtı\ yaklaşık 1. 7 x 1015 hücre I mi olan fıtoplankton 
konsantrasyonu azaldıkça besinden olan birikimler de azalınışt1r. Bu bulgu da besin 
bol olduğunda, biyobirikimin besin yoluyla daha fazla olduğunu göstermiştir. Eğer 
bu bulgu doğal şartlara göre değerlendirilirse, ilk önce karşımıza kullanılan 
fıtoplankton populasyonunun yoğunluğu çıkar. 1.7 x 107 hUcre I mi oranı doğada 
sadece bazı fıtoplankton türlerinin ilk baharda görülen bloom devresinde rastlanır. 

Genelde doğa için ortalama 103 hücre / mi kabul edilmektedir. Ayrıca, deney 
ortamında fitoplankton türlerinden oluşan hücre dışı. ürünlerde zooplankton türünde 
besinden olan birikimi azaltabilmektedir. Bu her ik.i faktörde, doğal ·şartlar altında 
zooplanktonik organizmalarda sudan olan biyolbirikim, besin yolu ile olan 
birikimden daha favori göstermektedir. 

7JME (do.o;s) 

Şekil 12. Zooplankton türünde 73Se'in sudan ve su ile besinden birikimi 

Son yıllarda deniz çevresinde a-ışını yayan radyonüklidlerle ilgili çalışmalara, hem 
monitoring ve hem de biyokinetik araştırmalara büyük ağırlık verilmiştir. Bu 
radyonUklidler arasında doğal olarak oluşan 210Pıo bilyük önem arz etmektedir. 
Birçok deniz organizmasında 210Po anlamlı olarak birikmekte ve konsantrasyon 
faktörü 103 ile 104 arasında bulunmaktadır. Ancak, bazı araştınnalarda 2 1°ı>o miktarı 
yörelere bağlı olarak zooplankton türlerinde fıtoplankton türlerine göre dört kat daha 
fazla bulunmuştur. Fitoplankton türlerinde ortalama 210Po aktivitesi 90 pCi /kg yaş 
ağırlık olarak verilmiştir. Bu ortalamaya uymayan bir örnekte ise, O. 1 pCi / kg'dan 
daha küçük bulunmuştur. Bu miktar fitoplankton türlerindeki ortalama uranyum, 
toryum ve radyum miktarlarından daha da küçük olmaktadır. Bu durumun nedeni 
olarak fıtoplankton örneğinin bloom devresinden s:orıra alınması ileri sürülmüştür. 
Çünkü bloom devresinde 210Po miktarı anormal olarak azalmaktadır. 
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210Pb miktarı fıto ve zoo planktonik organizmalarda benzer bulunmuş ve 33 pCi/kg 
(yaş ağırlık) olarak saptanmıştır. Bir zooplankton türünün farklı boyutlardaki 
bireyleri arasında yapılan 2 10Po radyoni.iklidinin ölçümünde, küçük bireylerin g 
ağırlıkta daha fazla aktivite içerdikleıri görülmüştür. Bu bulguda sudan olan 
birikimin rolü yani yüzey adsorbsiyonunun daha önemli olduğunu ortaya 
çıkarmaktadır. Çünkü yüzey volüm oram hayvan büyüklüğü azaldıkça artmaktadır. 
Fakat, 2 '°ı>o birikimini sadece yüzey adsorbsiyonuna bağlamak olanaksızchr. Zira bir 
zooplankton türünün dış iskeletindeki 210Po aktivitesi total vücut yükünden daha 
azdır. 

Bir zooplankton tfüU olan Oikopleura (lrunikatlardan) da 241Am için sudan olan 
hacim konsantrasyon faktörü evciksiz !halde 59 olarak bulunmuştur. Hayvanın 
evciğinde ise konsantrasyon faktörü 1 1 olarak bulunmuştur. Bu bulguda dış evcik 
üzerine olan · adsorbsiyonun total vücuda olan adsorbsiyondan daha az olduğunu 
göstennektedir. Zooplankton türlerinin sudan yaptıkları radyonüklid birikiminde 
.davranışları da önemlidir. Örneğin hızlı yüzen Euphausiid'ler deney kabı dibinde 
hareketsiz duranlara göre çok fazla miktaırda radyonüklid biriktinnektedirler. Bunun 
da nedeni aktif hayvanda metabolizmanın artması ve fiziksel yapının kuvvetli 
olmasıdır. Zooplankton türlerine ait bazı radyonüklidlerin konsantrasyon faktörleri 
Tablo 11 'de verilmiştir. 

Bilindiği gibi Çemobil kazasının en •önemli radyonüklidi olan 137Cs yapılan 
biyokinetik deneyleri de son yıllarda anlamlılık içermiştir. Bu araştırmaların birinde, 
makroalg (Enteromorpha linza), poliket (Nereis diversicolor' isopod (ldothea 
primastica) karides (Crangon crangon) ve balık (Prorterorhin.ıs marmorathus) 
türleri kullanılarak sıcaklığın ve tuzluluğıun etkisi araştırılmışttr (Topcuoğlu, 2001). 
TUm bu organizmalar arasında, sezyum-137 radyonüklidi için en yüksek 
konsantrasyon faktörü isopod ve karidesk:rde bulunmuştur. [n düşük konsantrasyon 
faktörü ise bahkta saptanmıştır (Şekil 14). DUştik su. aklıkta makroalg ttirilndeki 
konsantrasyon faktörü yüksek sıcaklığa göre daha fazla bulunmuştur. 

isopod türünde ise, deniz suyunda bulunan konsantrasyon faktörü ise düşük tuzlu 
lagün suyuna göre anlamlı olarak az bulıunmuştur. Diğer bir araştırmada, 137Cs ile 
24 1 Am radyonUklidlerinin biyobirikirrıleri aynı midye türtiniln (Myti/us 
galloprovincialis) küçük (3-5 cm), büyük (7-8 cm) bireyleri ile yumuşak kısım ve 
kabuk bölümlerinde araştırılmıştır. (Gilngör ve ark., 200 l ). Sezyum-137 
radyontiklidinin midyenin yumuşak dokularında konsantrasyon faktörü 16 iken 
kabuk kısmında 0.58 olarak bulunmuşıtur. Aynı radyonilklidin küçük midyede 
konsantrasyon faktörü 2.80 iken, büyük midyede 2.57 olmuştur. Amerisyum-241 
radyonüklidinin konsantrasyon faktörü ise, bUyUk midyelerde 150 bulunurken küçük 
midyelerde 200 olarak saptanmıştır. Yumuşak dokularda ve kabukta ise, 241Am'in 
konsantrasyon faktörleri 250 olarak benzeır olarak bulunmuştur. 

Biyobirikim de bazı önemli hususlara değinmede yarar vardır. Tapes decustatus gibi 
bazı midye türleri doğal şartlar altında sediment içinde yaşadığmdan bu 
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organizmalar için yapılan deneylerde, deney tankları içine dip çamuru ilave etmek 
gerekir ve böylece bu organizmalar nonnal ekolojik şartlar altında tutulmuş olurlar. 
Diğer taraftan bilinmektedir ki, kum, mil gibi birçok litojenik ve organik 
materyallerden oluştuğu için deney ortamında bulunan radyonüklidin bazı fiziko
kimyasal formları için competition (yarışma) meydana gelir. Sonuçta organizmada 
biyobirikim azalabilir. Farklı fiziko-kimyasal formlardaki radyonüklidlerin, 
organizmalarda ki birikim mekanizmaları da farklılıklar göstermektedir. Diğer 
taraftan EDT A gibi şelat yapıcı ajanların birçok radyonüklidin birikimini de 
etkilediği bilinmektedir. Krustase'lerle deneysel çalışmalarda önemli olan bir husus, 
bu organizmaların büyümeleri ile ilgili olarak molt çıkarma durumlarıdır. 

Biyobirikim deneylerinde, organizma sayısını, içine konulacak çlan deney suyunun 
volümü ve bu radyoaktif deney suyunu sık değiştinneyi göz önüne almak, deneyin 
doğruluğu açısından önemlidir. Ayrıca kullanılan deney organizmasının üreme 
mevsiminde olmaması ve aynı boy ve ağırlıklarda seç:ilmeleri de gereklidir. 

Şekil 14. 137Cs radyonüklidinin farklı organizmalarda biyobirikimi. a: makroalg; b: 
.isopod; c: balık; d: karides; e: poliket 
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Genelde omurgasız deniz har-anlarında 210Po'nun konsantrasyon faktörü 104 ve 
2 10Pb radyonüklidinin ise 10 dir. Karideslerden Sergestes'de f,Olonyurn-210'nun 
konsantrasyon faktörü 1 Os'e çıkmakta ve kurşun-21 O'nun da 1 O 'e yükselmektedir. 
Diğer bir karides türü olan Pasiphaea'larda Polonywn-21 O miktarı ve konsantrasyon 
faktörü, Sergestes tUrUnden çok farklıdır. Bu iki karides türü de aynı derinlikte 
yaşar, aynı besini yerler ve aynı bölgı~lerde bulunurlar. Aralarındaki terk fark 
Sergestes türtlnUn farklı büyüklükteki a'Vlan yemesi ve büyük lokmalar şeklinde 
yutmasıdır. Pasiphaea ttiril ise, bilyük avlan yer fakat yemeden önce ağız aletleriyle 
yemini ufak parçalara ayırır. Yenileıa avın parçalanması esnasında avdaki 
hepatopankreas 'ın kaybolması veya bu organdaki bir miktar polonyurn-21 O'un 
azalmasıdır. Her ne kadar insanlar karidesleri yerken hepatopankreası çıkarmakta ise 
de, rnidyedekini çıkarmadan yemektedir. Midyeler hepatopankresı olmayan besinle 
beslendiği için bu husus anlamlı değildir. Hepatopankres monitoring çalışmalarında 
olduğu gibi biyokinetik deneylerde hedef organ olarak da seçilmektedir. 

Balıklarla yapılan bir biyobirikim çalışmasında 134Cs radyonüklidinin konsantrasyon 
faktörü balığın ağırlığl ile bağıntılı olduğu saptanmıştır (Şekil 15). Ufak balık büyük 
balığa göre bu radyonüklidi hem fazla ve hem de hızlı biriktirmiştir (Pentreath, 
1975). Yapılan bir başka araştırmada, kaya halığında kızıl kanat ve turna balığına 
göre 6sZn'in konsantrasyon faktörü daha büyük bulunmuştur. 
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Şekil 15. Farklı ağırlıklardaki pisi balığında 134Cs için saptanan konsantrasyon 
faktörleri 

Ayrıca tuzluluk, sıcaklık gibi birçok çevre parametreleri balıklarda da bazı 
radyonUklidJerin birikimine de etki ıetmektedir. Diğer taraftan yapılan bir 
araştırmada, deterjan mevcudiyetinde kaya balığındaki 65Zn' in konsantrasyon 
faktörü anlamlı olarak artmıştır (Topcuğlu, 1978). Çünkil deterjan balıkların 
regUlasyon metabolizmasını bozmuştur. Bu bulgu da, denize! ortamların kimyasal 
kirliliğinin radyoaktif kirlenmeyi de artırdığını ortaya koymuştur. 
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Besin zincirinde en alta bulunan halkadan en Ustteki balık yiyerek geçinen balığa 
doğru kirleticilerin konsantre olarak biriktiği yani biomagnification ' a uğradığı söz 
konusudur. Ancak, birçok durumda bu varsayım doğru değildir. Çilnkü farklı 
organizmalardan oluşan birçok besin zincirinde rad:yonUklidlerin veya elementlerin 
konsantrasyon faktörU veya konsantrasyonu Ust seviyelere doğru azalmaktadır. 
Diğer taraftan Hg'nın en üst halkada arttığına genelde inanılmaktadır. Metil-Hg için 
bu yaklaşım doğrudur. 

2. Biyoatılırn 

Fitoplanktonik organizmalardan radyonüklidlerin kaybı genelde iki fazda 
gözükmektedir. Başlangıçtaki hızlı bir kayıp (loss) kontarnine olmuş spesiesin 
yüzeyinden · desorpsiyonla oluşur. Bu fazı daha yavaş bir fazla ikinci kornponent 
takip eder Bu ağır komponent biyobirikim fazından genelde daha yavaş oluşur. Bir 
diatom tUrU (/. Pseudonana ), 5 ve 72 saat süreyle 241Am radyonUklidini sudan 
biriktirdikten sonra temiz deniz suyuna alınmıştır. Kayıp süresi veya biyolojik yarı
ömür (Tb112) uzun silre radyonüklid biril1iren organizmalarda artmıştır (Şekil 16). 
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Şekil 16. 5 ve 72 saat süreyle 241Am radyonüklidini biriktiren diatomelerde, bu 
radyonüklidin kaybı (Fisher ve ark., 1986) 

Canlı zooplanktonlarda radyonUklid depurasyonu yani biyoatılımı hem partikUler 
formda feçesler ile hem de solüsyon olarak ifraz edilerek veya molt çıkararak yada 
yumurtlamak suretiyle meydana gelmektedir. Eupf.ıausia pasifıca'larda çinko-65 
radyonUklidinin sudan birikimi yapıldıktan sonra temiz suya alınarak biyoatılım 
incelenmiştir. Önemli miktarda kaybın molt çıkarmakla olmuştur. Ancak, kaybın en 
büyük oranda stabil çinko ile yer değiştirme (exchange) şeklinde saptanmıştır. Bu 
bulgu da, eğer bir zooplankton tUrUnde biyobirikirn radyoaktif fitoplankton yeme 
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şeklinde olmuşsa biyoatıhm (depurastion yada excretion) molt (vücut kılıfı) 
çtkarmakla, feçes çıkarmakla ve değişme (exchange) (stabili ile) şekillerinde 
olmaktadır. Yumurtlama ile olan eliminasyon genellikle ihmal edilmektedir. Bir 
zooplankton türünde bazı radyonüklidlerin kayıp hızları incelenmiştir 
(Fowler,1982). Ce ve Pu radyonüklidleı:i biyolojik açıdan gerekli olmamasına 
karşılık çok hızlı olarak atılmışlardır. Yani biyolojik yarı-ömürleri çok kısadır. Bwıa 
karşılık, protein döngüsünde gereksinim olan metil-Hg ve Se'un atılımı çok uzun 
sürmektedir. 

Bir isopod türünde ı ı0m Ag radyonUklidinin kaybı hem organizmanın kendinde ve 
hem de feçeslerinde araştırılmıştır (Topcuoğlu ve ark., l 987). Ne organizmada ve 
nede feçeslerde kayıp hızları sıcaklıktan t:tkilenmemiştir. Buna karşılık feçeslerdeki 
kayıp hlZl süresi, organizmaya göre anlamlı olarak fazla bulunmuştur. Biyolojik 
yarı-ömür feçeslerde 231 gün, organinnanın kendisinde ise l 30 gUn olarak 
saptanmıştır. Di~er taraftan kayıp hızı deniz suyunda lagün suyuna göre daha hızlı 
bolunmuştur. 1 

0m Ag radyonUklidinin isopod türündeki birikimi ve atılımı 
deneylerinde, fraksiyona! kayıpları da araştmlmıştır. Biyobirikimde fraksiyona! 
radyonüklid konsantrasyonu zamana bağlı olarak artmış, kayıp yani eliminasyonda 
ise zamana bağlı olarak azalmıştır. 

Midye tilrilnde (Mytilus galloprovinciali.s) 137Cs radyonUklidinin biyoanlırnı hem 
sudan ve hem de besinden biyobirikiminden sonra iki ayrı sıcaklıkta araştırılmıştır 
(Topcuoğlu and Van Dowen, 1997). Eldı! edilen eğriler komponentlere ayrılmış ve 
her iki eğride iki komponentten oluşmu:ştur. Sıcaklık arttıkça biyolojik yan-ömUr 
azalmış yani kayıp hızı artmıştır (Şekil 1 7). 5 °C sıcaklıkta bulunan biyolojik yarı
ömtir 21 .3 gündür. Aynı araştırma da ayını midye türtınde, Çemobii şartları altında 
63 gün olarak bulunmuştur. Çemobil şaırtları altında makroalg türlerinde de 137Cs 
radyonüklidinin depurasyonu incelenmiş ve kırmızı makroalg türünde Tb112 18.5 ay, 
yeşil alg türünde 21.6 ay ve kahverengi alg'lerde ise 29.3 ay olarak saptanmıştır 
(Topcuoğlu ve ark., 1996). 

241 Am radyonUklidinin, 5 gün süreyle deniz suyundan, 5 giln süreyle radyoaktif 
diatome ve 30 dakika süreyle radyoaktif diatome yiyen midyelerde kaybı 
incelenmiştir (Şekil 18). Bu kayıp eğrilerinden % vücut yükü ve Tb112 değerleri de 
saptanmıştır (Tablo 16) (Bjerregaard ve ark., 1985). Aynı çalışmada 241 Am ve 237Pu 
damgalı midye feçeslerinde de, bu radyonilklidlerin depurasyonu araştırılmıştır. Her 
iki radyonüklidin kayıp hızları benzer bulunmuş ve sıcaklık ve tuzluluğun etkili 
olduğu görülmüştür. 
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Şekil 17. M.dyede 137Cs radyonUklidinin iki ayrı sıcaklıktaki biyolojik kaybı 

Days 

Şekil l 8. Midye (Mytilus edulis) de amerisyum-24 l at;ılımı. (a) sudan 5 gün 
birikimden, (b) 5 gUn sureyle diatome yiyerek ve (c) 30 dakika süreyle diatome 
yiyerek. 

50 gUn sure ile 134Cs radyonUklidini sudan biriktiren deniz salyangozu (Rapana 
venosa) bu biyobirikim esnasında iki gUnde bir saat süreyle temiz suda midye eti 
yemişlerdir. Kayıp deneyi başlangıcında her bir deniz salyangozunda (1 O adet) 
başlangıç aktivitesi tespit edilmiştir. Akar deniz suyuna alınan deniz salyangozları 
deney süresince midye ile beslenmişlerdir. Bu deıııeyde oda sıcaklığı da sabit 
tutulmuştur. Bu radyonüklidin depurasyon, kayıp veya biyoatılımı tek bir 
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kompartmandan oluştuğu ve lineer oldu.ğu bulunmuştur (Onat and Topcuoğlu, 
1999). Elde edilen geri kalan % aktivite değerleri yan-logaritmik grafik kağıdına 
aktarıldıktan sonra biyolojik yarı-ömrün 75 gün olduğu hesaplanmıştır. 

Kayıp deneylerini bazen saha şartlarında da yapmak söz konusudur. Örneğin, kızıl 
kanat bal ıklarında 65Zn atılımı hem !;aha ve hem de laboratuar şartlannda 
araştırılmıştır (Topcuoğlu, 1979). Sahada ki şartların (özellikle sıcaklığın) 
laboratuarda da uygulanmasına rağmen , sahadaki biyolojik yarı-ömür 237 gün 
bulunurken, laboratuarda 565 gün olarak saptanmıştır. Bu nedenle, laboratuar 
bulgularının her zaman saha şartlaruıa uygulananıayacağı durumu ortaya 
çıkmaktadır. Balıklardaki radyonilklid atılımında da birikimde olduğu gibi çevre 
faktörleri, balığın ağırlığı ve fizyolojisi ile ilgili bir çok faktör etkili olmaktadır. 
(Pentreath, 1975). 

3. Biyobirikim ve biyoatılımın analitik olarak değerlendirilmesi 

Birikim olayında sonuçların değerlendlirilmesinde en basit yaklaşım, birikim 
oranlarının lineer olduğu düşünülerek gidilebilir. Bu tür birikim sonuçlarına 
deneysel olarak bazı organizmaların larva! ve genç safhalarında yapılan çalışmalarda 
rastlanılmaktadır. Lineer birikim: 

Olarak ifade edilebilir. Burada: 

Cı : t zamanında organizmadaki konsantrasyon, 
Co: t=O zamanında organizmadaki konsantrasyon, 
1 : Alınış oranı veya aktivite girişi 

Böyle bir denklem doygunluk değeri elde edilinceye kadar sürekli olarak devanı 
eden bir net alım için en basit yaklaşımdıır. Başka bir deyişle, bir nüklid denge veya 
kararlı bir durum elde edilinceye kadar hem birikmekte ve hem de atılmaktadır. 
Yani: 

------- - 1 - kC1 

dt 

Burada "k" biyolojik arınma sabitidir. Bu son eşitlik integre edilerek: 

I 
Ct = --- ( 1 - e·kı) elde edilir ki bu denklem daha çok 

k 

Ct = Css (1 - e kt) olarak yazılabilir. Burada: 
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C,, = Denge durumundaki konsantrasyon faktörü, 
Ct = t zamanındaki konsantrasyon faktörü, 
k = Biyolojik arınma sabitidir. 

k değeri biyobirikim deneyinde de biyolojik yarılanma (Tbın) tayininde 
kullanılabilir. Şöyle ki: 

ln2 0.693 
Tb vı = ----------- = ----------

k k 

Bu biyolojik arınma sabiti, deney sonuçlanna en küçUk kareler metodu tatbik 
edilerek bulunur. Öncelikle grafikten asimtot değeri ( C ss) tesbit edilir. Daha sonra 
bu asimtot değerindeki konsantrasyon faktöründen diğer konsantrasyon faktörü 
değerleri çıkarılarak sonuçlar (denklemdeki katsayılar) y = a. ebx. denklemiyle ifade 
edilebilecek duruma getirilir. Bu denklem: 

lny = lna + bx şeklinde de yazılabilir. Buradaki a v1e b katsayılarının tespitinde ise: 

L xi ln yi - -1
- (L xi) (L yi) 

b = ---------------- • n ------------------

L xi2 - _ı _ CE xi)2 

n 

sayım gUnleri = xi ve Css - C1 = yi dir. 

:ı: ln yi :ı: xi 

a = exp [----------- - b -------- ] 
n n 

Yukarda elde edilen "b" biyolojik arınma katsayısı olan "k" değeridir. 
RadyonUklidin organizma içinde geçirdiği sureye "turnover time" (t) denir. O da 
lk"1 dır. Organizmaya birim zamanda giren veya çılkan madde miktarına "flux" (I) 
denir. O da C55ı:· 1 dir. Css aynı zamanda denge durumundaki aktivite 
konsantrasyonuna (Bq/g) eşittir. Bu hesaplara ilaveten biyobirikimin fonksiyonu da 
yazılabilir. Ayrıca, bu fonksiyon kullanılarak biyobirikim eğrisi de çizilebilir. TUm 
bu bulguları İçeren uygulamalı tablo hem birikim, ve hem de kayıp kinetiği için 
sedimentlerle ilgili bölümde verilecektir. 

Biyoatılım deneylerinde, organizmaların sahip oldulkları t=O zamanındaki başlangıç 
aktivitesi % 100 kabul edilerek deney sUresince organizmada geri kalan radyonUklid 
miktarlarının yUzdeleri saptanarak yarı-logaritmik kağıda zamana karşı yerleştirilir. 
Bu noktalardan tek bir eliminasyon veya bileşke eğrisi (komponentli eğri) elde 
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edilir. Bu bileşke eğrisinin kuyruk kısınma en kUçük kareler metodu ile bir doğru 
yerleştirilir. Bu işleme, deneysel noktalann en sonundan başlayarak lineer 
yaklaşımda olan noktalar dikkate alınaırak en yüksek korrelasyonu veren bir 
doğruyla son verilir. Bu doğru yavaş komponent olup son kompartmanın 
fonksiyonunu ifade etmektedir. Bu dog;runun ordinat eksenini kesinceye kadar 
uzatılmasıyla gözlenen değerler arasındaki farklar alınarak tekrar noktalanır ve bu 
noktalara uyan doğrunun denklemi de en küçük kareler metoduyla bulunur. Bu son 
doğru veya doğrular hızlı komponentlerden olup ikinci, üçüncü ve batta dördüncü 
fonksiyonları vermektedir (Bak Şekil 18). En "-iiçük kareler metodunda kullanılan 
fonksiyon: 

log i = log a + x log b 

Şeklindedir. Burada: 

log y : ordinattaki değerlerin logaritması, 
x : absisteki zaman birimi 
b : doğrunun eğimi, 
c : doğrunun ordinatı kestiği değerdir .. 

0.30103 

Bu elde edilen denklemden Tb112 = ------
log b 

kullanılarak elde edilir. Biyolojik arınma sabiti de: 

0.693 

k = ------------
Tb112 

bulunur. Gün (saat de olabilir) olarak buılunan bu değerlerden, flux (akı): I = k. P 
eşitliğinden saptanabilir. Burada P, radyonüklid konsantrasyonudur t=O 
zamanındaki ve birimi de Bq/g dır. Tumover time (radyonüklidin organizma içinde 
geçirdiği süre) 'T == ilk, radyonüklidin organizma içinde geçirdiği süre (gün) dür. 
Biyoatılımda kompartmanlann ayrılmasmdan sonra, bileşke depurasyon eğrisinin 

Ustel fonksiyonu: 

Ct =: Coı e·"11 + Co2 e·• 21 
••.•••.•.•••• Con e·kn 1 

şeklinde yazılabilir. Burada, 
Coı, Co2, ......•.•..•.• Con : birinci komponent, ikinci komponent, ...................... n'inci 
komponentirı t=O zamanındaki aktivite fraksiyonu ve k., k2, kn de birinci, ikinci 
.... n'inci komponetteki arınma sabiti (rate constant) dir. 

Eğer depurasyon tek komponentli ise: 
Ct = Co e·kı 

Şeklinde ifade edilebilmektedir. 
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4. Biyokinetik deneylerle ilgili diğer hususlar 

Deneylerde kullanılan radyonüklidin fıziko-kimyasal fonnu anlamlılık içennektedir. 
Diğer taraftan, radyonUklidin spesifik aktivitesinin ( ml'deki aktif miktarın, ml'deki 
stabil miktara bölUnmesiyle elde edilir) bulunması gereklidir. Eğer olanak varsa 
carrier-free yani taşıyıclSlz radyonüklidle çalışma tercih edilmelidir. Deneylerde 
kullanılacak radyonüklid miktarının seçimi de önemlidir. Son yıllarda gelişen sayım 
sistemleri nedeniyle, deney ortamına eklenen radyonıüklid miktarı oldukça dUşüktUr 
ve çoğu kez 1000 Bq/l konsantrasyonu kullanılmaktadır. 

Biyokinetik deneylerde daha çok Nal(TI) kristalli kuyu tipli dedektörlerden 
yararlanılmaktadrr. Bu ttir dedektör sistemi, dedektıör, foto-çoğaltıcı , yüksek voltaj 
Unitesi, ön yilkseltgeç, yilkseltgeç, ADC ve analizör ünitelerinden oluşmaktadır. 
Deneylerde sayım geometrisini, radyonilklidin bozunrnasını ve deney esnasında 

aletin hassasiyetini kontrol etmek ve gerekli düzıeltmeler yapmak için referans 
standartlar kullanılır. Sayım sonuçları relatif sayım olarak değerlendirilir. Şöyleki: 

Örneğin verdiği net sayım 
Relatif Sayım= --------------------------------- ----- X l 00 

Standardın verdiği net sayım 

Yapılan deneylerden elde edilen sayımların hatasını bulmak için, l standart sapmaya 
göre, yani % 95 doğrulukta olmak üzere: 

Ns+b Jl.lb 
Es = ± 1 . 96 ../ ---------- + -------

ts tb 

eşitliğinden yararlanılabilir. Burada: 

Es = sayım hatası (sayım/dakika), 

Ns+b = örneğin total sayım miktarı , 
Nb = background total sayım miktarı, 
Ts= örneğin sayma zamanı (dakika) 
tb =background sayma zamanı (dakika) 

Sayım hatası% lO'dan küçük olduğu zaman değerler doğrudur. 
Her sayım zamanı deney sonuçlarının aritmetik ortalaması ve standart sapması 
bulunur. Elde edilen bazı değerler anormal görülmemesine rağmen ortalamadan o 
kadar sapar ki, elde edilen ortalamayı ters olarak etkiler. Örneğin, 8 organizma 
bireyi ile deney yapılmış olsun, sonuçların ortalaması 56.23 bulunsun ve standart 
sapması da 8.83 olarak saptansın. Ortalamadan çıkarılacak değerler için en küçük ve 
en büyük sınırlar bulunur. Bunun içinde, Chauıvenet kriteryumu (Tablo 12) 
kullanılır. n=8 için bu tabloda düzeltme faktörü 1.86 dır. Buradan: 
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1.86 x 8.83 = 16.4138 

56.33 + 16.4 l = 72. 74 'den bUytık değerler ile, 
56.33 - 16.41 = 39.92'den kUçük değerlıer atılır. Kalan değerlere göre, ortalama ve 
standart sapma yeniden bulunur. 

Tablo 12 Chauvenet Kriteryonu 

Okuma sayısı 2 3 4 5 6 7 10 15 25 40 
Kabul edilebilir en 
büyük sapmanın 1.15 1.38 1.54 1.65 1.73 1.80 1.96 2.13 2.38 2.50 
standart sapmaya 

oranı 

Bazı araştırmalarda radyonüklidin fiziksel dikeyini (Tf112) bir referans standart 
kullanarak elimine etmemişsen veya radyonüklidin oluştuğu tarihe dikey düzeltmesi 
yapılmamışsa, biyolojik yarı-ömUr (Tbııı) ifadesi yerine efektif yan-ömür (effective 
half-life) (Teff112) kullanılabilir. Saptanması ise: 

Tf 112 x Tb112 
Teff ı&ı 

Tf 112 + Tb112 

c. Sediment 

Deniz suyunda çözünmüş fazda bulunıan radyonüklidlerin konsantrasyonu asılı 

sediment partiküllerinin Uzerine adsorbe olarak azalabilecek veya doğrudan dip 
sedimenlerinde depolanacaktır. Sonuçta, radyonüklidler sedimente toplanmaktadır. 

Bu yüzden sediment radyonüklidlerin çok önemli bir rezervuarıdır. Ancak, 137Cs bir 
istisnadır. ÇünkU çökmeden en çok dleniz suyunda bulunmaktadır. Dağılım 
katsayısı "distribution coeffıcient" (f<.ı), her ünite sediment ağırlığına adsorbe olan 
radyonüklid miktarının her ünite haciJn deniz suyundaki radyonüklide oranıdır. 
Kontamine olmuş dip sedimentlerinden dip organizmalarına olan transferleri ile 
ilgili kinetik çalışmalarda yapmak anlamlıdır. K.ı'lerin saptanması radyoaktif 
deşarjların kontrolU için karamsar doz hesaplarında da yer almaktadır. 

Radyonüklidlerin adsorpsiyon-desorpsiyon prosesi, sediment-deniz suyu sisteminde 
pH, tuzluluk ve radyonUklidin kimya:sal formları ile etkilenmektedir. Ayrıca, 
sedimentin partikül bUyüklüğU, mineral kompozisyonu ve değiştirme kapasitesi 
(exchange capacity) de bu proseste çok önemlidir. Diğer taraftan, sedimet 
örneklerinde organik karbon ve karbonat miktarları sedimentte, % fraksiyonlar 
olarak da saptanmaktadır. 

Karadeniz' in dört ayrı istasyonundan toplanan sediment örneklerinde 137Cs ve 24 ı Am 
radyonüklidlerinin K.ı ve desorpsiyon (kayıp) hızları araştırılmıştır (Topcuoğlu ve 
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ark. , 2002). ~değerleri sezyum-137 için 500 ve amerisyum-241 için 3800 olarak 
denge durumunda (steady state) saptanmış ve eksponansiyel eğrilerle ifade 
edilmiştir (Tablo 13). 

Tablo 13 137CS ve241 Am radyonü.klidlerinin ~değerleri ve diğer parametreler 

Td112 ( Un) 
0.39 

ameris m-241 11.85 

Not: Buradaki birimler daha önceki bölUmlerde anlatılmıştır. Sadece Tb112 (biyolojik 
yarı-ömilr) yerini Td112 almışhr. Td112 (desorption half-time) abiotik örneklerde 
radyonü.klid atılım yarı-zamanı'dır. 

Her iki radyonü.klidin kayıp hızları da Karadeniz sediment örneklerinde 
araştırılmıştır. 137Cs radyonü.klidinin farklı örneklerdeki kayıp hızları (desorption 
rates) üçer eksponansiyel komponentle tanımlanmıştır (Şekil 19). Yavaş 
komponentlerde saptanan atılım yan-zamanı (Td 112) 26 ile 50 gün arasında 
değişmiştir. Kayıp deneyinde bulunan atılım yarı-zamanı ile birikim deneyinde 
bulunan (Tablo 13) yarı zamanı karşılaştırılmayacak kadar farklıdır. Ancak, hızlı 
atıltm komponentlerinde Tdı12 değerleri oldukça kısadır. Aynı çalışmada, 241 Am 
radyonüklidinin atılım hızı tek komponentli olarak bulunmuş ve Td112 değeri 75 gün 
olarak saptanmıştır . .. . 

···o-

J.--~~~~~~~~~-=--~---::-a~-:. --
Şekil. 19. 137Cs radyonüklidinin Karadeniz sediment örneklerinde atılım hızları 

d. Transuranikler 

Transuranik elementler denize! çevrede son derece toksil<. etkileri nedeniyle önemli 
kirleticilerden sayılmaktadır. Ayrıca, yenilen denize\ besinlerle insana 
ulaşabilmektedirler. Doğada kendiliğinden çevresel nö,tronların etkisiyle oluşan çok 
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küçük miktarlarda birçok transuranik radyonüklid bulunabilmektedir. Normal olarak 
çevredeki tüm transuraniklerin insanlar tarafından oluşturulduğu farz edilmektedir. 

a neşreden plutonyum-239+240 denizlere nükleer bomba denemeleri sonucu fall
out ile girmesi dünyadaki denize! organizmaların kontaminasyonu söz konusu 
olrnuşrur. Denize] ortama giren transuranıik radyonüklidler hem süspansiyon halinde 
kalabilirler ve hem de biota ve sediımentlere adsorbe olurlar. Organizmaların 
dokularında da bulunabilen bu radyonüıklidler daha çok sedimentasyona uğrayan 
bjyolojik orijinli materyalle deniz dibine ıçökelmektedirler. 

Uranyumdan daha büyük atom numarasıına sahip olan transuranik radyonuklidlerin 
bozunmaları bir a ve bir ~ partikülü çıkararak çoğu kez bir veya daha fazla y ışını 
refakatinde oluşur. Günümüzde transuranik radyonüklidlerden uzun fiziksel yan
ömürlü, yüksek toksisite gösteren 238Pu,. 239Pu ve 241 Am radyonüklidlerinin denize) 
ortamlara girmesiyle sürekli bir tehlike kaynağı oluşrurduğu bilinmektedir. 

Elektrik üretimi amaçlı kurulan çeşitli reaktörlerde oluşan transuraniklerden, 
pulutonyum radyonüklidleri, A vrupada'ki reproses tesislerinden bırakılabilmektedir. 
Ancak, denize! yolla daha uzaklara taşınmalan anlamlı olmamakta ve daha çok 
bulundukları bölgede depolanmaktadırlar. Barış zamanı transuraniklerin kullarıma 
sahası başlıca güç reaktörlerinde yakıt olarak, satellitler ile tıbba ait aperatlar için 
güç kaynağı olarak kullanılmaktadır. 1964 yılında Hint Okyanusu'na düşen 

satellitten 17 kCi pulutonyum-238 bu ortama girmiştir. 

Ülkemiz denizleri açısından, transuranik radyonüklidlerinin anlamlığı global fal-out 
yanında daha çok Çernobil kazasıdır. Çemobil kazasında oluşan uzun fiziksel yarı
ömrü olan radyonüklidler Tablo l4'da verilmiştir. 

Tablo 14 Çemobil kazası nedeniyle oluşan uzun fiziksel yarı-ömürlü radyonüklid 
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Radyonüklid 
Sezyum-137 
Sezyum-134 
Stronsyum-90 

Rutenyum-! 06 
Seryum-144 
Gümüş-! !Om 
Antimon-125 
Pulutonyum-239+ 240 
Pulutonyum- 238 
Pulutonyurn-24 l 
Amerisyum-241 
Pulutonyum-242 
KUriyum-243+ 244 

Oluşan aktivite PBq (peta becquerel) 
100 
50 
8 

35 
90 
1.5 
3 

0.055 
0.025 

5 
0.006 

0.6 
0.006 



Denize! ortamda iyonik kompozisyon, redoks potansiyeli, pH, sıcaklık,basınç ve 
kompleks yapıcı ajanların mevcudiyeti gibi birçok faktör transuraniklerin 
(aı...-tinitlerin) kimyasal değişikliklerini oluşturmaktadır. Bir araştırmada, denize! 
ortama bırakılan pulutonyum en büyük oranda +fV değerlikli oksidasyon halinde 
olduğu, çözUnebilir formlarının (V ve VI oksidasyon hali) fazla olmadığı ifade 
edilmiştir. Sonuçta pulutonyum'un çok bUyUk bölilmü denize girer girmez 
sedimentasyona uğrayarak dipte depolanmakta ve az bir bölümü de suda 
değişmeden kalmaktadır. Buna karşılık bir araştırmada, deniz suyu örnekleri 0.22 
mikron gözenekli milipor filtrelerden süzülmüş ve pulutonyumun % 30 oranında 
filtrede kaldığı saptanmıştır. Bu bulguda bu radyonüklidin kolloidal süspansiyon 
olarak bulunduğunu göstermiştir. 

Anlamlı olan transuranik radyonüklidlerin organizmalardaki konsantrasyonudur. 
Tablo l4' de planktonik organizmalarda bu radyonüklidlerden bazılarının 

konsantrasyonları verilmiştir. Çemobil kazasından sonra Korsika kıyıllarında 
sediment trap'le toplanan zooplankton ve feçeslerde, 239

+
240Pu ve 241Am tayin 

edilmiştir. Pulutonyum zooplankton örneğinde 0.016 ve feçesde 7.4 Bq/g (kuru 
ağırlık) da saptanırken, amerisyum aynı örneklerde 0.004 ve 0.63 Bq/g olarak 
bulunmuştur. lngiltere' nin, Sellafıeld nükleer reproses tesislerinin etkilediği denize} 
ortamdan tutulan dil balıklarının etinde 239Pu 0.007 ve 241Am ise 0.015 Bq/g olarak 
bulunmuştur. 

Deniz bitki lerinde ve midyelerde pulutonyum V(: amerisyum radyonüklidlerinin 
konsantrasyon faktörleri 103 seviyesinde bulunmu_ş, bahklarda ise 1 O' dan küçük 
olarak saptanmıştır. 

e- Doz tayini 

Özellikle halkın tükettiğ.i deniz ürünlerinden ve sucul ortamdan halkın alınması olası 
olan doz değerleri özerinde bu bölümde durulacaktur. Şüphesiz, deniz organizmaları 
da belli miktarlarda çeşitli şekillerde radyasyon dozuna maruz kalmaktadırlar. 
Örneğin, bir balık tilrü hem içinde yaşadığı sudan ve hem de üstünde yaşadığı 
sedimentten dış ışınlanmaya uğradığı gibi yediği besinden ve sudan bUnyesinde 
biriktirdiği radyonüklidlerden de iç ışınlanmaya maruz kalır. Bu yazıda, deniz 
organizmaların aldığı veya alması olası radyasyon dozları ile LCSO/Jo değerlerini 
saptamaya yönelik bilgilere yer verilmemiştir. 

Halkın denize} ortamda, alması olası olaın dış doz sedimentlerden 
kaynaklanmaktadır. RadyonUklid bırakılan su kütlesinde veya nehir kıyılarında, 
yüzerek, tekne kullanılarak veya balık yakalarken d1ş doza maruz kalınabilir. 
Sedimentten bu yolla maruz kalınan yılhk efektif doz: 

Em (Sv/y) (IAEA, 2000). 
Em = Cs.s DF gr Or 
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burada, 

Cs.s : sedimentlerdeki yüzey kontaminasyonu (Bq/m2
), 

Dfgr : dip kontaminasyonu için doz katsayısıı (Sv/y her Bq/m2
), 

Or : kritik grup üyelerinin maruz kalma süresi (yıllık oran) 

Deniz orgamizrnalarının ttıketilmesi sonucu halkın aldığı veya alması olası olan 
yıllık efektif doz ise, aşağıdaki eşitlikten saptanmaktadır. 

burada, 

Eıng.p = p organizmasında i radyonuklidinin yeme yolu ile alınan yılhk efektif doz 
(Sv/y), 
Cp = p organizmasmda i radyonüklidinin yeme zamanındaki konsantrasyonu 
(Bq/kg), 
Hp = p organizması için tüketim miktarı (kg/yıl) 
DF;ng = i radyonüklidin yeme yoluyla alırumasmdaki doz katsayısı (Sv/Bq), 

Dünyadaki farklı kritik gruplar için her kişinin yılda kg olarak yediği balık 
miktarları da saptanmıştır. Örneğin, uzak doğu için 60, Avrupa için 50, Orta 
Amerika için 45, Kuzey Amerika için 40, Afrika için 30 ve Yakın Doğu için 20 
olarak verilmiştir. Yeme yoluyla alınan doz katsayısı da (Sv/Bq), sezyum-137 için 
1.3 x 18'8, polonyum-210 için 1.2 x 10"6 ve straosyum-90 için 2.8 x 10·3 

verilmiştir. Tüm tabloyu bulmak olasıdır (IAEA, 2000). 

Ülkemiz denize) ortamları açısından halkımızın denize! yada nehir veya göl 
sedimentlerinden dış ışınlamaya maruz kalması söz konusu değildir. Ancak, 
tüketilen deniz ürünleri yoluyla iç ışınlanma anlamlılık içerebilir. Bu nedenle, 
Karadeniz Bölgemizde yaşayan halkımızın, 1997 yılında hamsi tüketimi ile alması 
söz konusu olan efektif doz saptaması, doğal radyonüklidlerden polonyum-2 l O 
için yapılmıştır (Topcuoğlu, 2003). Çemobil kazası ve nükleer bomba denemeleri 
sonucunda denize) ortamlarımızı belli bir düzeyde kontamine etmiş olan sezyum-
137 radyonüklidi için, özellikle Karadeniz balıklarında (hamsi balığı da dahil) doz 
tayininin neden yapılmamış olduğu bir som olarak akla gelebilir. Bunun cevabı, bu 
radyonüklidin 1987 yılından sonra dı~deksiyon limitlerimizin altında bir 
konsantrasyon içermesidir. 

Doz tayinlerinde çeşitli metotlar kullanılmaktadır. Aşağıda hamsi balığı yiyerek 
polonyum-21 O radyonilklidinden Karadeniiz halkının aldığı yıllık doz değeri 

saptanmıştır. Kullandığımız formül: 
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Dp0 (hamsi balığı) = Cw Cr F0 Fh Fc Dr 4.3· 10-4 [marn Sv] (lAEA, 1995). 

Dp0 = 1997 yılında hamsi tüketimi ile alınan ııoPo için toplam yüklenmiş etkin 
doz 

Cw 
Cr 
Fc 

(collective committed effective dose), 
= Deniz suyundaki 210Po aktivitesi ( 0.00 l 5 Bq /1) , 
= Hamsi balığında 2ı°I>o'nun konsantrasyon faktörü (20667)*, 
= Yakalanan hamsi balığı miktarı (kg/yıl) (3 73 000 000** , 

Fh 
saptandı . 

"" Yakalanan hamsi balığının bölgesel tüketim fraksiyonu, (0.2) olarak 

Fc = Gerçekte o yenilen fraksiyon, ( 0.8) olarak. saptandı***, 

Dr = Yakalama ve yeme zammanı arasında geçen erteleme faktörü; taze 

hamsi için 
(0:9) olarak yaklaşık ( % 80) ve 0.1 (yaklaşık %20) olarak da tuzlu 

yenen 
hamsi için 3 ay sürede, 

4.3·10-4 
1989) 

Toplam yüklenmiş etkin doz değeri için kullanılan faktör (MARJNA, 

Dp0 (hamsi balığı) = 0.0015 · 20667 · 373 000 000 · 0.2 · 0.8 ·0.9 · 4.3 · 10·7 

= 715.99 [man Sv] 
= 0.0000716 Sv 
=72 µSv /kjşi, taze yenen hamsi balığı için, 
=79.554 [man Sv] 

= 8 µSv/kişi, tuzlu yenen hamsi balığı için 
* Hamside saptanan ortalama 210Po konsantrasyonu 31 Bq/kg (yaş ağırlıkta) 
saptanmıştır. •• Türk İstatistik Enstitüsü, 1997 yayını, ***Katadeniz halkı 10 
milyon olarak alınmış ve kişi başına yıllık hamsi tüketimi l 8 kg olarak saptanmıştır. 

EK-1 

Radyoaktivite de Si birimleri 
Activitc birimi olan Becquerel (Bq) her saniyede bir nükleer transfonnasyondur. 3. 7x 1010

• 

Bequerel tam olarak 1 Curie (Ci) ye eşinir. 
Absorbe edilen doz Si biriminde Gray (Gy) dir ve kg'daki 1 joule'e eşittir (J/kg). l gray tam 
olarak 100 rad 'a eşittir. 
Si biriminde doz karşılığı joule/kilogram (J/kg) dur. Bu birimin sivert (Sv) olarak 
adlandırılması ICRP tarafından teklif edilmiştir. 1 Sv · ı 00 rem'e eşinir. 

SI biriminde maruz kalma coulomb/kilogram (C/kg) dır. 1 coulomb/kilogram 3876 rontgen 
(R) e eşinir. 
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Si birimleri için 

Caman Adı Sembol Çarpan Adı Sembol 
ıo •• Exa E ıo·J mili m 
10', Peta p ıo·• micro u 
ıow Tera T 10-9 nan o N 
10' Giga G ıo•·• oico p 
10° Mega M ıo· • > femto F 
ıos Kilo K 10·11 atto A 

1Ci = 3.7 x 1010 Bq =37 gigabecquerel (GBq) 

EK-2 

Laboratuardaki bir radyonüklidin belli bir zamandan sonra ne kadar radyoaktivite içerdiğini 
saptamak. Örneğin, 1.11.1991 doğumlu elimizde ıı0mAg radyonüklidi olsun ve biz 2.4.1995 
tarihinde ne kadar aktivitemiz kaldığını saptayalım. Bu radyonüklidin fiziksel yan-ömrü: 253 
gündür. ml'deki aktivite 140 000 Bq olsun, 2.4.1995 tarihindeki aktiviteyi (ml'deki) bulalım. 
Aradan 1248 gün geçmiştir. 

A = Ao e·)• ,Formülünden 

0.693 
= 140 000 e- -- • 1248 

:m 

= 4587 Bq/ml vardır. 

EK-3 

Man Sv = Toplam etkin doz miktarı toplum tarafından alınan dozun alınmasıyla 
bulunur. Örneğin, Karadeniz halkı bireylıerinin aldığı doz miktarı polonyum-21 O 
radyonüklidinden 0.0000716 Sv olarak yukarda bulunmuştur. Karadeniz'de 10 
milyon kişinin yaşadığı var sayılarak, saptanan man Sv değeri de 715.99 dur. 

Teşekkür; Bu yazıyı hazırlarken gösterdiği sabırdan ve evde sağladığı olanak.fardan 
dolayı eşim Ayşe Topcuoğlu'na ve teknik yardımlarından yararfandığım sayın 
Çiğdem Kırbaşoğlu'na teşekkUr ederim. 
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VII. Bölüm 

Denizlerde Ses Kirlenmesi 

Ayhan Dede 

Okyanus ve denizlerde oluşan ses kirliliği son zamanlarda üzerinde en 

çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Akustik veya ses kirliliği 

olarak tanımlanan bu olgu son yüz yılda kaılabalıklaşan kıyı şehirleri, 

deniz ticareti, ulaşımının artması ve endüstrileşme ile bağlantılıdır. 

Deniz trafiğinin artması, sismik incelemeler, donanma sonarları 

denizaltında hızla çoğalan gürültüye neden olmaktadır. Denizlerdeki 

gürültü seviyelerindeki uzun vadeli eğilim artış yönündedir. Endüstri 

Devriminin başlangıcı ile beraber denizlerdeki gürültü seviyeleri de 

artmaya başlamıştır. Son 50 yılda ticari teknelerin sayısının artışı, 

sualtındaki gürültüyü artırmıştır. Öyle ki gemi trafiğinin artışı gürültü 

seviyelerinin 15 Db' lik yükselmeye sebep olmuştur. Bu konu dikkate 

alınarak son zamanlarda yeni yapılan gemilerin daha sessiz olamsı 

için çaba sarf edilmektedir. 

1 MP( Mikro pascal ) ve lm 'de ses kaymağı seviyesi 245 dB' nin 

üzerinde, frekansı genellikle 1 ve l 50kHz arasında çalıştırılan aktif 

deniz sonarı, balık bulmada, deniz bilimleri uygulamalarında, 

haritalamada, askeri harekatlarda ( örneğin denizaltıların yerini 

belirlemede ) kullanılır. 1990' lı yılların ortalarına kadar, sorun bu 
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seslerin deniz memelileri üzerinde ( özellikle derinlerde bulunan bazı 

balina türlerinde ) zararlı ve öldilirücü etkileri olup olmadığının 

tespitiydi. 

Bahamalarda, Maderia' da ve özellikle son zamanlarda Kanarya 

adalarında kıyıya vuran balina ve yunus sürüleri üzerinde yapılan 

otopsi çalışmaları işitmeye bağlı sorunların olabileceğini ortaya 

çıkarırken karaya vuran hayvanların ses kirliliği veya akustik 

kirlenmeden etkilendiğini ortaya koymaktaydı. 

Deniz ortamında oluşan gürültünürn artışı son yüzyılın ürünüdür ve 

deniz memelilerinin bu etkiye ne derecede adapte olduğu belirsizdir. 

Dolayısıyla, işitme ile ilgili hasarlar, beslenme bozuklukları ile diğer 

hayati davranışlar önemli bir sorundur. 

Çok yüksek ses şiddetine maruz kalma hayvanların işitme ağına zarar 

verebilir. Üreme ve beslenme davranışlarının bozulmasına neden 

olabilir. Son zamanlarda karaya vuran balinaların çokluğu, onların 

ölümleri Amerika ve Avrupa' da bu ülkelerin deniz kuvvetleri 

tarafından kullanılan güçlü sonarlar i!le bağlantılandınlmaktadır. 

Tartışmaya açık konulardan biri de insan kökenli gürültünün deniz 

memelileri üzerine etkisidir. Bu çerçevede, 

a Özellikle insanların aktivitilerinden kaynaklanan, deniz 

çevresindeki gürültünün değerlendirilmesi , 
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o Deniz memelileri türlerinin> hassas bölgelerdeki çeşitli 

kaynaklardan oluşan ( doğal) ticari> donanma ve akustik kökenli 

okyanus araştırmaları ) gürültüye verdiği tepki> 

o Deniz gürültüsüne ait mevcut veri bankalarının oluşturulması 

ve mevcut verilerin yeniden gözden geçirilmesi önemini 

korumaktadır. 

Diğer yandan> deniz memelileri dışındaki örneğin balık ve diğer su 

canlılarının denizlerdeki gürültü ve akustik dalgalara karşı verdiği 

tepki da ayrı bir çalışma konusu olarak önemini korumaktadır. 

Deniz çevresinine ait sualtındaki seslerin potansiyel etkilerini 

değerlendirmek amacıyla> hem çevre gürültüsü hem de tanımlanabilen 

kaynakların oluşturduğu gürültü dikkate alınmalıdır. "Çevre 

gürültüsü" terimi arka zemindeki sayısız tanımlanamamış 

kaynaklardan oluşan kulak tırmalayıcı ses olup doğal olaylar) örneğin 

rüzgar dalgaları> depremleri, yağışları ve çatlayan buzulları 

içermektedir. Tanımlanabilen biyolojik sesleır ise balina sesleri, yunus 

tıkırtılarını, balık ve diğer omurgasız canlıların seslerini içermektedir. 

Bilimsel raporlar) yüksek enerjili orta-menzilli sonarlarla Ziphius 

cavirostris türü ( Kuvier balinasın ) balinalların toplu karaya vurma 

eylemleri arasında bir bağlantı olduğunu göstıerrniştir ( NOAA >2003 ). 

Balinaların karaya vurmaları "akustik travma" olarak 

nitelendirilmektedir. Akustik travmaların bazı askeri manevralar 

sonucunda balinaların karaya vurması ile aynı döneme rastlaması bu 
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olguyu güçlendirmektedir. Askeri manevralar sonucu balinaları karaya 

vurmaları incelenmiş. Örneğin, 12 ve 13 Mayıs 1996 da bir grup 

'Ziphius cavirostris' ( Kuvier balinası ) Yunanistan' ın Kiparisiakos 

körfezi sahilinin 35 km ilerisinde kıyıya vurmuştur ( Frantzis, 1998 ). 

Yine, 2000 yılı 15 ve 16 Mart tarihlerinde Bahama Adalan' nda 

kuzeydoğu ve kuzeybatı Providence Kanalları' nda onyedi deniz 

memelisinin farklı şekillerde karaya vurduğu belirlenmiştir. Karaya 

vurma, Amerikan donanma gemilerinin kuzey doğu ve kuzeybatı 

Providence Kanalları' ndan geç:erken orta menzilli deniz radarı 

kullanması ile aynı 24 saat içerisinde yer almıştır. 

Diğer yandan, askeri manevralar sonucundaki infilak ve patlamalar 

yunus ve balinalarda ölüm ve travmalara neden olmaktadır. Su 

bombası , patlayıcı, mayın infilakı ve fiili atışlarda deniz canlılarının 

yaşadıkları ortam, yumurta ve larvalar zarar görmektedir. ( Türker, 

2005). 
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Bölüm VIII 

Ağ Kafeslerde Kullanılan Y emleırin Deniz Kirliliğine 
Etkisi 

Erdoğan Güven, Erdal Şener 

Denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği (Akuakültür) yapan işletmeler, son 

yıllarda büyük bir artış göstermeye başlamıştır. Bu gelişme hızla azalan 

doğal stoklardaki düşüşü dengeleyen bir rol oynamaktadır. Diğer yandan 

dünya nüfusu da hızla artmaktad ır. Yapılan tahm inler nüfus artışının böyle 

devam etmesi halinde dünyanın pek çok yerinde yiyecek sıkıntısı 

çeki leceğini göstermektedir. Bu nedenle, denizlerde yapılan akuakültür 

sağlıklı ve dengeli beslenme için büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde 

denizlerde balık yetiştiriciliğiy le uğraşan 100 ün üzerinde çiftlik 

bulunmaktadır. Bu çiftliklerin zaman içinde artması , üretim sistemini veya 

yeni ürünlere yönelmesi mümkündür. Bu nedenle sorunun bir çok yönü 

bulunmaktadır. Akuakültürün deniz ekosistemine şüphesiz bir çok olumsuz 

katkısı bulunmaktadır. Bunun temel sebebi, kıyısal alanlardaki planlama 

hataları, üretim yapılan alanlardaki yanlış yer seçimi ile ülkelerin bu 

konudaki tecrübesizliğidir. Çevreye duyarlılığın artmasıyla birlikte 

akuakültürün çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için yoğun 

çabalar sürdürülmektedir. Akuakültürde kullanılan yemlerle çevreye çok 

fazla besin girişi olmaktadır. Bu olumsuzluğu en aza indirmek ancak çevre 

dostu yemler, daha iyi yemleme ve başarılı bir çiftlik yönetimi ile mümkün 

olabilmektedir. Yemler; sindirilebilirlikleri arttırılarak, yemden yararlanma 

oranı (YYO) arttırılarak ve yemlerdeki toplam azot ve fosfor miktarı 

azaltılarak devamlı geliştirilmektedir. Bu tür geliştirilmiş yemlerin 
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kullanılması ve optimum yemleme stratejileri ile yem artıklarını ve dolayısı 

ile azot ve fosfor girişini azaltmak mümkün olmaktadır. Tüm bu tedbirler 

sadece daha temiz bir çevre sağlamakla kalmamakta aynı zamanda 

çiftliklerdeki verimliliği, ürün kalitesiini ve balıklardaki sağlığı da olumlu 

şekilde etkilemektedir. Ağ kafeslerde sürdürülen entansif akuakültürde 

kullanılan yemlerin çevreye etkisi; yem, balık ve ağ kafeslerin olduğu 

bölgelerde zeminde biriken azot ve fosfor miktarlarının ölçülmesine dayanan 

bir yöntemle araştırılmaktadır. 

1. Besin-Bütçesi Dengesi veya Birikim Dengesi Modeli 

Genellikle akuakültürü yapılan ve belirli bir üretim tonajında çalışan 

çiftliklerde yemle giren, balıkta tutulaın ve serbest bırakılan besin maddeleri 

arasındaki ilişkinin hesaplanmasında bu metot uygulanmaktadır (Gowen ve 

ark. 1988). Genel olarak yetiştiriciıliği yapılan balıklara verilen pelet 

şeklindeki yemlerde besin maddelerinin % 25 i balığın etinde tutulurken, 

yaklaşık% 75 i çevreye bırakılır. Bu atıkların% 62 si çözünmüş azot,% 11 

çözünmüş fosfor dur. % 66 fosfor ve~ % 13 azot ise katı formda bırakılır 

(Folke ve Kautsky, 1989). Farklı balıık türlerindeki azot ve fosfor birikimi 

kaydedilmiş ve sadece farklı türden olanlarda değil aynı türden olanlar 

arasında da aşırı farklılıklar olduğu ;görülmüştür. Bu farklılıklar yemleme 

şekillerine, yem tipine, yemleme rejimine, yetiştiricilik sistemlerine ve bir 

bölgedeki çevresel parametrelere bağl:ıdır. Ülkemizde deniz akuakültüründe 

yer seçiminde hatalar yapılmaktadır. Özellikle su sirkülasyonlarının az 

olduğu koy ve körfezlerin ağ kafesleırin yerleştirilmesi için tercih edilmesi 

sonucunda zamanla bu sığ ve su yenilenmesinin az olduğu alanlar 

kirlenmeye başlamaktadır. Wo ve ark. (1994), yetiştiricilik koşullarının ve 

hidrografik koşulların ilişkisini mukayese edererk; en önemli kirlilik 

girdisinin deniz çiftliklerinin yalkınındaki sedimentlerde biriktiğini 
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bildirmiştir. Bu anoksid koşullar bentik yaşamı elimine ederek ve veya 

hidrojen sü lfür miktarını artırarak gelişimini süırdürmektedir. 

Denizde balık yetiştiriciliğinin çevreye verdiği yük en fazla atıklarla 

yapılmaktadır .. Akuakültür nedeniyle ortaya çılkan kontaminantların miktarı 

ve etkilediği alan özellikle akuakültürün uygulandığı tekniklere bağlıdır. 

Entansif yetiştiricilikte yüksek miktarlarda atılı kontaminantlar besleyici 

tuzların oluşmasına neden olmaktadır. 

Akuakültürün çevre ile ilişkisini anlayabilmek için gelişimi sırasında çevre 

girdilerinin mümkün sonuçların ı ortaya çıkarmak ve bu konuda gerekenleri 

yapmak en önemli başarı olacaktır. Böylece mümkün olan her yerde 

akuakültürün çevreye zararlı etkilerini önlemek, sın ırlamak veya azaltmak 

mümkün olabilecektir. Besin girdileri (özellikle azot ve fosfor) akuakültürü 

yapılan balıkların kafes veya havuzlarından çö:zünmüş veya partikül halinde 

yayılmaktadrr. Katı maddeler daha çok yenmemiş yem ve dışkının yığılması 

ile birikir. Bu maddelerin bazıları serbest dolaşan balıklar tarafından yenir ve 

bazıları da yeniden çözünerek suya karışır. Yine de büyük çoğunluğu deniz 

tabanında ve kafeslere yakın yerlerde birikir ve burada ya bentik fauna 

tarafından tüketilir ya da bakteriler tarafından dekompoze edilir. 

Yetiştiriciliği yapılan balıklar tarafından aşırı derecede absorbe edilen bu 

besin maddeleri protein katabolizmasının son ürünü ile birlikte 

solungaçlardan çözünmüş amonyak ve üre şeklinde salgılanır (Şekil 1). 

Akuakültür yoluyla balıkların metabolik atık ürünleri (balık dışkıları ve salgı 

maddeleri) ve yenmeyen yemlerin denize karışması ekosistemin 

zenginleşmesine sebep olmaktadır. Bu ise organik atıkların sedimente 

geçmesine ve eriyebilir atıkların ise su kolonuna girmesine neden olmaktadır. 

Akdeniz'deki karnivor türlerinin çoğunun ürıetimi yarı açık denizlerdeki 

kafeslerde yapılmaktadır. Bu durum çözülen besleyici maddelerin, denizlere 
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biyolojik olarak doğrudan karışmasına neden olur. Çözülen ürünler arasında 

amonyak (NH3), fosfor ve çözülmüş oırganik karbon (DOC) yer almaktadır. 

Organik karbon unsurları nitrojen ve fosfor açısından zengin kısımlar 

içermektedir. 

Bitki ve algler 

Nitrat 

Nitrit bakterileri 
(Nitrobakter) 

Şekil 1. Azot döngüsü 

Amino asitler ---ı11Jıo9otl Hayvanlar 

Azot bağla;;-ı 
bakteriler __J 

Atmosfer azotu 

Nitritt 

ı 
Amonyak Ore 

Nitrit bakterileri 
(Niırosomonas) 

2. Entaosif Deniz Akuakültüründe A;ıot ve Fosfor Bütçesi 

Entansif balık üretiminden kaynaklananı azot ve fosfor girdileri üzerine dünya 

çapında yapılmış çalışmalar bulunmakla beraber, Akdeniz için bu konuda 

çok az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu yem 

kullanımı ve farklı türlere dayanan kütEe/yığın denge hesaplarıdır. Hakanson 

ve ark. ( 1990), nitrojen ve fosfor yüküınü, yemdeki nitrojen ve fosfor içeriği 

ve bunun somon ve alabalıklardaki yem dönüşüm oranını baz alarak 

aşağıdaki şekilde hesaplamışlardır. 

Yük (N, P): Yemden yaralanma oranı (FCR) x Yem (N,P)- Balık (N,P) 

Yem dönüşüm oranının 2 : 1 olması v~: yemde %45 protein ve % 1,5 fosfor 
1 

olması durumunda, üretilen her 1 ton balık için, 100 kg azot ve 20 kg fosfor 
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denize atılmaktadır. Kafes sistemine giren azotun %67-80'i çevreye karışır 

(Hali ve ark., ). Eğer yemdeki azot içeriğinin %8 olduğu ve balık tarafından 

%21 ' inin tutulduğu varsayılırsa, üretilen her 1 ton balık için 84 ile 100 kg 

arasında azotun denize karıştığı tahmin edilmektedir (Şekil 2). Holby ve Hall 

(1991 )'un çalışmaları, deniz ortamında fosforun çevresel kayıplarının 

üretilen her 1 ton balıkta 19,4 ile 22, 4 kg arasında olduğu ve bunun %34 -

41 'inin çözülmüş halde atıldığı kalanın ise sedimentasyonda kaybolduğunu 

göstermektedir. Entansif akuakültürde, balık dışkıları çevreye karışmaktadır. 

Balık yemi yüksek oranda sindirilebilir protein karışımı, yağ, karbonhidrat ve 

vitamin ve pigmentler gibi küçük bileşenlerden oluşmaktadır. Sindirilmediği 

için yenmemiş yemin enerji içeriği ve yemdeki "parçalanma" oranının 

çevreye etkisi dışkıya göre daha fazladır. 

Protein %47 
Fosfor 1 
FCR 1.8 
Sind irilebilirlik % 

Kuru madde 90 
Ham protein 82 
Ham yağ 88 

Azotsuz ekstrakt 75 
Fosfor 40 

Çevreye 
Dışkıdaki P: ıo.8 kg Dışkıdaki N: 24.4 kg 
Sudaki P: 2.2 kg Sudaki N: 81.0kg 
Toplam P: 13 kg Toplam N: 105.4 kg 
Toplam Katı madde : 180 kg 

Yem 1800 kg 
Fosfor 18 kg 
Azot 135.4 kg 

Şekil2. Karakteristik ekstrude levrek yemi ve üretilen her ton balık için besin 

maddeleri kaybı (kg) 
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Besin maddeleri ve deniz çevresine giiren karbon yükleri ve onların son 1 O 

yıllık eğilimlerine ilişkin hesaplamalar aşağıdaki kriterler, bulgu ve verilere 

dayandırılmıştır. Başlıca atık ı;ıkışları entansif yetiştiricilikten 

kaynaklanmaktadır ve doğru · (tam) hesaplamalar sadece entansif 

yetiştiricilikten edinilebilir. Bu çalışmadaki atık çıkışı hesaplaması entansif 

deniz akuakültürüne bağlıdır. Yarı-entansif deniz akuakültüründeki azot ve 

fosfor yükleri, entansif yetiştiriciliğin sırasıyla sadece %5 ve %IO'udur. 

Yemdeki toplam fosfor miktarının 0.02 mg/J den daha az olması ve iyonize 

olmamış amonyak şeklindeki azotun ıo. 1 mg/1 den daha az olması intensif 

yetiştiricilik koşullarında pek çok balık türü için rehber oluşturmaktadır 

Sonuç 

Ülkemizde akuakültür üretimi (çipura ve levrek)' l 992 yılında 1750 ton iken, 

bu rakam 2003 yılında 35.000 ton olarak gerçekleşmiştir (FA0,2003). 80'li 

yıllarda kapalı koy ve körfezlere kurulan ahşap kafeslerde üretime başlanmış 

ancak daha sonra önemli sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Birbirine yakın 

olan alanlarda kurulu çiftliklerde stres ve hastalığa bağlı ölümler görülmeye 

başlanmış ve bu sonuç ekonomik kayıpılara yol açmıştı r. 

Akuakültürün zararlı etkisi daha çok ıçiftliklerin görünür kısmında lokalize 

olmuştur. Bu küçük zarar yemlerin ve yemleme stratejilerinin optimizasyonu 

ile daha da azaltılabilir. Gelecekte Akdeniz'deki akuakültür endüstrisinin 

daha etkili ve daha çevre dostu yemler (yüksek enerji protein oranları, 

yüksek sindirilebilir hammaddeler ve düşük fosfor düzeylerine sahip) 

kullanılarak çevreye zarar vermeyeceği umulmaktadır. Balık ve kabukluların 

üretim maliyeti üretilen balığın her tonu için çevreye giren besin maddesi ve 

sediment aslında bu yeni jenerasyon yemlerin yüksek performansından 

dolayı azalmaktadır. Bu yemler ve deniz çiftliklerinin sağlam yönetimi 

Akdeniz akuakültürünün 21. Yüzyılda da gelişebileceğinin bir işaretidir. 
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Akuakültürün ilk yıllarında deniz çiftliklerde olluşan kirlilik; değersiz balıklar 

ve yaş yemler kullanıldığı için ve suya dayanıklılık çok az olduğundan azalan 

YYO, yüksek azot ve fosfor miktarlarından dolayı yemler ve yemlemeden 

kaynaklanmaktaydı. Avrupa'daki balık yemi imalatçılarının öncüleri 

yemlerini sürekli olarak geliştirmiş akuakültüırün çevreye zararını azaltmak 

amacı ile yeni yemleme stratejileri önermişlerdir. Bu çalışmaların sonunda 

çok sayıda ölçümle çevre girdilerinin azaltılabileceği görülmüştür. 

Son zamanlarda kurulan Orkinos çiftliklerinıin 50 m. den daha derinde 

kurulma zorunluluğu bu türün korunması ve barındırdığı organizmaların bu 

olumsuzluktan etkilenmelerini azaltmaktadır. Ancak, yenmeyen yemlerin 

dalga ve akıntılarla deniz çayırları ve yine kıyıdaki makrofitleri olumsuz 

etkilediği görülmüştür. Ayrıca, orkinos hasatı sırasında denize akıtılan başta 

kan ve diğer maddeler kısmi kirlenmelere de neden olmaktadırlar. Balık 

yetiştiriciliği yapılan alanlarda kafes Uniteleırindeki balıkların yiyemediği 

yemler, dışkı ve diğer salgı maddelerinden kaynaklanan besinlerin suya 

karışmas1yla suda aşırı fitoplankton patlamasının olması hem işletmeler hem 

de denizi kullanan diğer canlılar için tehdit oluşturmaktadır. Yemleme 

sonrası bentik topluluklarda görülen değişikliklerin başında ise kirli ve 

organik madde bakımından zengin o lan bölgelerde görülen bir tür krustase 

olan Capitella capitella populasyonundaki artıştır.Diğer yandan, 

Dezenfektanlar, antibakteriyeller, pestisidler, Anestezikler ile kafeslerde 

kullanılan ağlarda bulunan TBT gibi zehirli bileşiklerin deniz ekosistemi 

üzerinde olan etkisi de incelenen konular arasındır. Kimyasalların deniz 

ekosisteminde kalış oranları ve süreleri ve mikrobial komunitede gelişim ve 

transfer edilen antibiyotik direnci önemlidir. Örneğin, oxytetracyline balık 

dokusunda 14 gün , su ortamında 12 hafta, sedimentte 419 güne kadar 

kalabilmekte ve 30 metrelik kullanım alanında da tesbit edilebilmektedir. 
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Ayrıca % 100 antibiyotik bulunan sularda sedimentte doğal akuatik 

mikrobiyal komunitede antibiyotik direncin gelişebildiği ve 13 ay süreyle 

devam edebileceği görülmüştür. Üretim amaçlı dışarıdan getirilen türlerin 

transferleri ve bunların ağ ve kafeslerden kaçmaları halinde doğal stoklara 

olan etkisi de son zamanlarda tartışılan konular arasındadır. Ne olursa olsun, 

ülkemizde üretimi yapı lan Çipura, Levrek, Sivriburun, Karagöz, Haskefal, 

Sinagrit ve Orkinos' un ülkemiz ekonomisine katkısı bulunmaktadır.Ancak 

bu üretimin sürdürülebilir ve doğayla uyumlu olması da gerekmektedir. Bu 

nedenle, ülkemizde denizlerde yapılan su ürünleri üretiminin deniz 

ekosistemine olan toplam etkisinin düzenli olarak araştırılması 

gerekmektedir. 

Teşekkür: Yazarlar , bu makaledeki öneri ve yorumlar için Prof.Dr.Akın 

CANDAN'a teşekkür ederler. 
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Bölüm IX 

Deniz Kirliliği Analizi Yöntemlerinde Kullanılan Aletler 

Tuncay Gezgin 

Kromatografi kimyasal karışmaları birbirinden ayırmak için uygulanan bir ayınna 

yöntemidir.Kromatografide amaç hedeflediğiniz maddeyi karışım içinden ayınnak 

ve miktarını belirlemektir. 

Buna ait şema Şekil 1.' de verilmiştir. 

o 

Petrol 
eteri 

o 

Kromatograf 

~ 
Şekil. 1. 

Sistemi 

Kromatografi 

Kromatografık Ayırma: 

Kromatografi yöntemi 

değişik şekilde uygulanır. 

Bu sutun, TLC, gaz, katı

sıvı, sıvı-sıvı, katı-gaz 

şeklinde olur. Kromatografik ayırmada maddeler birbiriyle karışmayan iki faz 

arasında dağılırlar. Fazlardan birine hareketli ( mcıbile ) faz diğeri ise durgun ( 

sationer faz ) faz denir. Karışımdaki her maddenin hareket hızı (Rt); maddenin 

hareketli veya mobil faza olan ilgisine göre belirlenir. Hareketli faza daha çok ilgisi 

olan maddeler daha hızlı hareket ederken, sabit faza daha çok ilgisi olan maddeler 

daha yavaş hareket ederler. Kolondan çıkan her maddlenin konsantrasyon profili pik 

olarak adlandırırlır, piklerin oluşturdu~u tabloya da kromatogram adı verilir. 

Deniz kirliliği tayininde kullanılan aletlerine ait bilgiler aşağıda verilimşitir. 
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/. Yüksek Performans SıVI Kromatografl (High Pressure Liquide 

Chromatography, HPLC) 

Yüksek performans ve rezolilsyonlu aymn:ılar sağlayabildiği için yüksek performans 

sıvı kromatografısi olarak da adlandırılır. 

HPLC normal sıcaklıkda uçucu olamayan ve yüksek polariteye sahip maddelerin 

analizinde kullanılır. HPLC sistemi bir çözilcUde çözülebilen bUtUn maddelere 

uygulanabilir. Sistem başlıca pompa ( gradient veya izokratik ), enjektör (manuel 

veya otomatik), kolon, detektör ve kaydediciden oluşur. Mobil faz kolondan basınç 

ile geçerilir. Maddeler kolon içinden geçirilirken maddelerin kolon dolgu maddesi 

ile farklı etkileşimlerinden dolayı kolon içersinde alıkoruna zamanları farklı olur ve 

detektöre farklı zamanlarda gelirler. Ayni.an maddeler detektöre farklı zamanlarda 

geldiği için maddenin konsantrasyonuna bağlı olarak pik oluşur. Kaydedici 

sistemler bilgisayarlı bir software ya da Chromatopac denilen özel yazıcı 

sistemlerdir. 

Günümüzde HPLC sisteminin uygulama sahası Gaz kromatografı sistemine göre 

oldukça geniştir. 

Sistemde kullanılan kolonların çapı 20 um den kUçUk dar kolonlardır. HPLC 

sisteminde kullanılan farkl ı ayırma teknikleri kullanılır bunlar için uygun kolon 

sistemi seçilmesi gerekmektedir. Bunlar sırası ile aşağıdadır. 

1 .Normal faz Kromatografısi , 2. Ters Faz Kromatografısi, 3.Ters Faz İyon çifti, 

4. İyon Kromatografısi, 5. Jel geçirgen.liği Kromatografısi, 6.Kiral Ayırma 

Örneğin çözilnUrlUğU ve moleküler ağırlığı hakkında bilgi varsa aşağıdaki şemayı 

kullanarak uygun bir ayırma tekniği ve kolon seçilebilir. 

1. 1. Norma/faz Kromatografisi 

Kullanılan kolonlar olarak aşağıda verilmiştir; 

l . Sil ika, 2. Siyano ( CN), 3.Amino ( NH2 ), 4. Diol (OH), 5.Nitro ( N02 ) 

Bu kullanılan teknikde Mobil faz olarak diklorometan ya da Hekzan gibi apolar 

çözücüler kullanılır. Bu kromatografı sisteminde örneklerin kolonla etkileşimi 

hidrojen bağı ( hidrofilik) ile oluşur. 
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Örneğin yapısında bulunan OH grubu gibi polar yapılar hidrojen bağının etkisini 

artırdığı için madde kolonda daha fazla tutulur. Örnıeğin yapısında bulunan CH2 ve 

dallanma hidrojen bağının etkisini azaltığı için kolonda fazla tutulmadan hemen 

detektöre gider. 

1.2. Ters Faz Kromatografısi 

Bu sistemde kolon apolar mobil faz ise metanol, asetonitril ve su gibi polar 

çözücüler kullanılır. Bu sistem en çok kullanılan krcımatografı tekniğidir. Kullanılan 

kolon çeşitleri aşağıdadır; 

l ._ Cıs ( ODS ), 2. C8, 3. C4, 4. C2, 5. Phenyl, 6. CN ( RP ), 7.NHı (RP) 

Geliştirilen bu teknikte örnek ve kolon hidrofobik biır etkileşim oluşturur 

Bu sistemde analize edilen maddenin dallanma ve karbon zincirinin uzunluğu 

hidrofobik etkiyi artırır. Bu yüzden B maddesi kolonda daha fazla tutulurken OH, 

COOH,NH2 ve N02 gibi grublar hidrofobik etkiyi azaltır. için A maddesi kolonda 

fazla tutulmadan detektöre daha çabuk gelir. 

Çevre analizlerinde özellikle deniz suyunda poli ar•omatik hidrokarbonlar ( PAH )' 

ın analizinde EPA metoduna göre analizi ters faz krnmatografi sistemi uygulanır. 

1.3. iyon Kromatografısi 

iyon kromatografı sistemi içme suyu ve deniz: suyundaki katyon ve anyon 

analizlerinde kullanılır. Kolon olarak zayıf ve kuvvetli katyon değiş tokuş kolonlar, 

Anyonlar içinde zayıf ve kuvetli anyon değiş tokuş !kolonlar kullanılır. Sistem olarak 

iyonların çekim gücünden kuvvetinden yararlanılır. 

Kolonda tutulan Anyon veya katyonlar hareketli fazın etkisi ile tekrar kolondan 

ayrılarak detektöre gelir ve okuma yapılır. 

İyon kromatografi sitemlerinde ultraviyole detektörü (UV) ve iletkenlik detektörü 

(CDD) kullanılır. Eğer UY detektör kullanılcak ise kolon sonrası türevlendirme ile 

anyon veya katyonlar renklendirilerek analiz yapılır. 

Son yıllarda suppressed (Bastrıcı kolonlu iyon de:ğiştirici ) sistemler kullanılarak 

iyon kromatografi sisteminde gelişmeler sağlanmıştır. Bu sistemde Analitik 
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kolondan sonra bir kolon daha kullanılarak mobil fazdan gelen iyonlar nötral hale 

dönüştUrülilr ve asıl istenilen örnek iyonların detektörde ölçilrnUnUn hassas olması 

sağlanır. Aynı konsantrasyonda her iki sistemde yapılan çalışmada suppressed 

sistemin daha hassas olduğu gözlenmiştir 

1.4. HPLC aletinin tanımı 

HPLC aletine ait sistemler ve görevleri aşaj~ıdadır. 

Pompa : Mobil fazı sistem içine pompalama ve mobil fazın sistem içersinde 

sürükleme görevini yapar. Seri veya ıparalel çalışan çift pistonlu pompalar 

kullanılır.Bu izokratik veya Gradient çalıışma imkanı verir. Mobil fazın içindeki 

karışırmn oranlarının zamanla değişerek maddelerin kolon içersinde birbirinden iyi 

ayrılmasını ve analiz silresinin kısaltılmasın ı sağlayan ayınnaya Gradient denir. 

HPLC sistemi pompa yapısına göre 3 ' e aynlır; 

1. izokratik sistem 

2. Düşük basınçlı gradient sistem (Low Pressure ) 

3. Yüksek basınçlı gradient sistem ( High Pressure) 

İzokratik sistemlerde bir pompa ve tek mobil fazdan oluşan sistemlerdir. Mobil faz 

karıştm olabilir. 

Düşük basınçlı gradient sistemlerde tek pompa ve pompa öncesinde bir g;adient valf 

bulunur. Bu sayade 4'lü karışırn yapma imkanı veriri. Karışım Pompa öncesinde 

olduğu için bu ismi almıştır. 

Yüksek basınçlı gradient sistemlerde karışım sayısı kadar pompa kullanılır. Gradient 

çalışma; mobil faz içindeki karışım oranlarını zamanla değiştirerek maddelerin 

kolon içerisinde birbirinden ayrılmasını sağlar. Burada aytrırn yüksektir ve analiz 

süresi kısadır. Her bir pompadan gelen mobil faz gradiyent karıştırıcıya gelip burada 

karışım sağlanır. Kanştm pompadan sonra ve basınç altında olduğu için bu sistemde 

Yüksek basınçlı gradient denir (Şekil 2). 
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düşük basınç 

Şekil 2. Düşük ve Yüksek Basınçlı Gradient sistem 

Degasser: Mobil faz içindeki hava kabarcıklarını sisteme girmeden ortamdan 

uzaklaştırır. 

Otoenjektör: Örneği vialden alıp analizi başlatır. 

Kolon Fırın: Stabil bir ortam sağlar ( Sıcaklık bakımından ). Ayırmanın olduğu 

kolon bu modüldedir 

Detektör: Kolonda ayrılan maddeler bu modülde okunur. Kullanılan detektörler 

arasında 

Ultraviolet-GörUnUr bölge Detektörü ( UV NIS ) 

Foto diode Array Detektör ( PDA, DAD) 

Floresan Detektörü ( RF,FL) 

İletkenlik Detektörü ( CDD ) 

Kırılma İndeksi Detektörü ( RJD ) 

Eloktrokimyasal Detektör ( ECD ) 

Buharlaşarak Işığın Saçılması Detektörü ( ELSD ) 

Kütle Detektörü 

Yukarıda kullanılan detektörler arasında UV, PDA, RF, RJD, CDD ve Kütle 

detektörleri çevre analizlerinde en çok kullanılan detektörlerdir.UV ve RF 

detektörleri spektroskopi yönteminde anlatılan tekniklerde çalışır. Bu bölümde PDA, 

RJD, CDD ve Kütle DetektörUne ait özet bilgiler aşağııdadır. 

Sistem Kontrol: Modüller ile bilgisayar arasındaki bağilantıyı sağlar 
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Bilgisayar Sistemi: Dataların saklanması ve yorumlanması bilgisayarlı bir software 

sisteminde yapılır. 

1.4.1.Foto diode array detektör (Pda, Dad) 

Prensip olarak UV ve görünilr bölgede çalışan detektör sistemidir. Işın kaynağı 

olarak UY ve görünür bölge lambaları kullanılır bu sonuncunun UV detektörlerden 

farklı olarak ışık kaynağından çıkan bütün ışık gratingden ayrılmadan örnek 

hüçresinden geçer ve daha sonra gratingden geçerek ışık farklı dalga boylarına 

ayrıJır ve her bir dalga boyu 512 elementen oluşan diodlara gelir. Bu sistem 

sayesinde maddelerLrı UY spektrumları da alınır (Şekil 3) . 

• ...;5::_/; ~J Grating(herelement 

02 / W lam \ ayrı bir 
P dalga 

1111 1111~ 

512 Elementli Diode 
Arrav 

Şekil 3. PDA detektörün şeması 

Bu detektör sayesinde kütüphaneler oluşturulabilir ve örnek çalışmalarında 

spektrumların karşılaştırılması ile maddenin tanınmasını sağlayabilirsiniz. Bu 

tekniğin diğer bir üstünlUğO , analiz bittikten sonra faklı bir dalga boyunda tekrar 

analiz yapmadan örnek kromatogramı gönne imkanını sağlamış olmasıdır. PDA 

detektörlerin UY detektörlere göre bu gibi üstünlükleri yanında hassasiyeti UV 

detektörlerden daha düşüktür. 

Kırılma indeksi Detektörü ( RJD) 

Bu sistem herhani şekilde ışığın absorbsiyonlaması olmadan sadece ışığın kırılması 

prensibine göre çalışan bir detektör sistemidir (Şekil 4). 
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Örnek Hücresi 

gelen ışık 

Referans Hücresi 

Şekil 4. Kırılma İndeksi Detektörün Prensibi 

Bu detektörde akış hücresi ikiye ayrılmıştır. İlk olarak örnek hücresi mobil fazla 

doldurulur daha sonra referans hücresi mobil fazla doldurularak her iki ortamda 

eşitlenmiş olur daha sonra örnek hücresine gelen her maddeye göre kırılma indeksi 

değişeceği için bu farklılıklar pik olarak görünür. Buı sistemde UV ve RF detektörler 

gibi ışığın absorblanmasına göre çalışmadığından bütün maddelere göre duyarlıdır 

fakat hassasiyet olarak bu detektörlere göre dezavantajı oldukça yüksektir. Diğer 

taraftan eğer bu detektörle çalışma yapılacak ise gradiyent çalışmaya uygun değildir 

ayrıca pompa sistemide bu detektöre uygun temel ;gürültü ( baseline ) seviyesinde 

fazla oynama olmayacak şekilde seçilmelidir. 

1.4.2. iletkenlik Detektörü ( CDD) 

İletkenlik detektörleri özellikle İyon kromatografı sisteminde kullanımı oldukça 

eskidir. Çalışma prensibi hedeflenen iyonun i letkenli:ğinin ölçülmesine dayanır. 

Detektöre gelen iyonlar elektrodlar arasında göç ederken iletkenliği ölçülür. Bu tip 

detektörlerde sıcakhk kontrolü çok önemlidir. Bu yüzden hücreler kolon fırının içine 

yerleştirilir. 

2. Gaz Kromatografisi 

Gaz kromatografısi özellikle gaz-sıvı kromatografısinde; örnek gaz fazına 

geçirilerek kromatografık kolona verilir. Örnek kolonda gaz fazındaki inert hareketli 
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faz tarafından taşınır.Hareketli faz olarak N 2 , He veya H2 gibi taşıyıcı gaz kullanılır. 

Sabit fazı teşkil eden inert katı madde kolon içine yerleştirilmiştir (Şekil 5). 

Enjeksiyon 
Akış Kontrol Bloğu 

Sistemi 

Kolon Fırını. 

Taşıyıcı Gaz 

Şekil 5. Gaz kromatografisi sistemi 

2.1. Taşryıcı gaz 

Kaydedici 

Detektör 

TaŞıyıcı gaz kimyasal olarak inert olmalıdır. Genelde bu amaçla azot, helyum, 

argon ve karbondioksit kullanılır. Taşıyıcı gaz seçimi genelde kullanılan detektör ile 

de ilişkilidir. Taşıyıcı gaz sistemi yapılarında su ve diğer safsızlıkları tutmak için 

moleküler filtreleri de bulundurur. 

2.2.Örnek enjeksiyon bloğu 

Optimum kolon verimliliği için, örnek çok büyük hacim I miktarda olmamalı ve 

kolona çok çabuk verilebilmelidir. Genelde kullanılan teknikte; örneğin enjeksiyon 

bloğuna mikroşınnga ile lastik septumu dıelerek verilir. Bu kısım enjeksiyon bloğu 

olarak isimlendirilir ve sıcaklığı numunıeyi gaz fazına geçirecek yeterliliktedir. 

Dolgulu kolonlarda numune hacmi 20 µL'ye kadar olabilir. Kapiler kolonlar diğer 

yandan çok daha az numune gerektirir(l-5 lUL arası). 
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Kapiler Gaz Kromatografısi sistemlerinde Şeki l 6' da gösterilen split/splitless 

enjeksiyon bloğu kullanılır. enjeksiyon bloğu 

Şekil 6. Split I Splitless enjeksiyon bloğu 

Enjektör split ve splitless olmak üzere iki farklı şekilde çalışabilir. Enjeksiyon bloğu 

yapısında örnek içine enjeksiyon yapıldığı '!iner' ve çevreleyen ısıtıcı bulundurur. 

Split modunda taşıyıcı gaz bloğa girer ve Uç farklı yol izler. Örnek buharlaşarak 

taşıyıcı gaz ile kanşım oluşturur. Bu kanşımın bir kısmı kolona, diğer kısmı ise split 

çıkışından dışarı verilir. Septum çıkışı , septumdan gelen safsızlıkların kolona 

gitmesini engeller. 

2.3. Kolonlar 

Genel olarak kapiler ve dolgulu olmak üzere iki farkllı kolon tipi kullanıl ır. Dolgulu 

kolonlar sıvı sabit faz ile kaplanmış, küçUk çaplı, ineırt, dolgu maddelerinden oluşur. 

Genelde boyları 1.5 -10 m ve iç çaplan 2-4 mm arasında değişir. 

Şekil 7 Eritilmiş silika açık tüpsel kolon (FSOTC) 

Eritilmiş Silika Açık Tüpsel Kolon (FSOTC) 
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Tablo 1. Gaz kromatografisi cihazında kulllanılan sabit fazlar (kolonlar) 

Sabit Faz (Kolon) Ticari Adı Maksimum Uygulamalar 
Sıcaklık 

OC 

Polidimetil siloksan OV-1, SE-30 350 Genel amaçlı apolar faz, 
hidrakarbonlar,PCB, 
oestisidler 

Poli (fenilmetildimetil ) OV-3,SE-52 350 Yağ asiti metil esterleri, 
siloksan %10 fenil alkaloidler, ilaçlar, 

halojenli bileşikler 
Poli (fenilmetildimetil ) OV-17 250 İlaçlar, steroidler, 
siloksan %50 fenil oestisidler, glikoller 
Polietilen glikol Carbowax 20 250 Serbest asitler, 

M alkoller,eterler, eterik 
va~lar, glikoller 

Poli( trifloropropildimetil) OV-210 200 Klorlu aromatikler, 
nitroaromatikler, 

Poli(disiyanoallildimetil) OV-275 240 Poli doymamış yağ 
sil oksan asitleri, serbest asitler, 

alkoller 

Şekil 7'de gösterilen eritilmiş silika açık tüpsel kapiler kolonların Fused Silica Open 

Tubular Column iç çapları genelde 0,125-0,530 mm arasındadır. Sabit faz kolonun 

iç yüzeyini veya iç yüzeyindeki dolgu maddelerine tutturulmuştur. 

İç yüzeyleri sabit fazla kaplanmış kolonlar diğerlerine nazaran daha verimlidir. 

Bunlara poli-imit kaplama ile mukavemet kazandırılmıştır. 

Bu kolonların fiziksel mukavemet, esneklik ve dUşUk reaktivitelik gibi avantajları 

vardır (Tablo 1). 

2.4. Kolon Fırını 

Hassas ve tekrarlanabilir çalışmalar için kolon sıcaklığı hassas bir şekilde kontol 

edilmelidir. Düşük sıcaklıklar iyi çözünürlük vermekle birlikte eltisyon süresini 

arttırır. Eğer numune yUksek kaynama noktası aralığına sahip ise, sıcaklık programı 

uygulanabilir. Burada kolon fırını sıcaklığı sürekli veya kademeli olarak arttırılarak 

ayrıştırma sağlanır. 
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2. 5. Detektörler 

Gaz kromatograftsi sistemlerinde bir çok detektör kullanılabilir. Farklı detektörler 

farklı seçicilikler sağlarlar. Seçici olmayan detektör taşıyıcı gaz dışında tüm 

bileşiklere cevap verir. Seçici detektör ise belli yapılardaki , (kimyasal ve fiziksel 

özelliklerdeki) bileşiklere cevap verirken, spesifik detektörler tek bir kimyasal 

bileşiğe cevap verir. Tablo 2'de gaz kromatografisi sistemlerinde kullanılan bazı 

detektörler ve özellikleri gösterilmiştir. 

Deıeklor Tur Desteıdcyıci Seçıc ilik Tespıl Dınamik 

Gazlar Lunıtı Aralık 

Alev Kütle Hidroıen ve Hava Birçok Organik 100 pg 101 

lyonizasyon Akışı Bileşik 
(FID) 

Temıal Konsantrasyon Referans Genel 1 ng 107 

iletkenlik 
(TCD) 

Elektron Konsantrasyon Yardımcı Halojenler, 50 fg ı~ 
Yakalama Gazlar Nıt.ratlar, Nitnller, 
(ECD) P eroksıtler, 

Anhidritler, 

Azoıfosfortar Kutle Hidrojen ve Hava Azot. Fosforiar 10 pg 106 

Akışı 

Tablo 2. 

2.5.Alev İyonizasyon Detekıör ( FID ) 
Hidrojen/ Alev de iyonlaşabilen organik bileşikleır için uygun olan FID detektörü 

oldukça geniş kapsamlıdır. 1yon haline geçeın bileşikler Collector denilen 

elektrodlara çarparak sinyalin oluşmasını sağlar. Bileşiklerin detektörden hızlı bir 

şekilde çıkması için Make up gaz denilen N2 gazı kullanılır (Şekil 8). 

FlD detektörlere cevap veren organik bileşiklerin başında Hidrojen/Hava alevinde 

yanarak elektriksel olarak yüklenerek serbest radikal reaksiyonları 

oluşturabilenlerdir. 

YUklenebilen bileşikler, elektiriksel alan altında bulunan collector denilen 

elektodlara çarparak elektriksel sinyaller elde edilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 

F!D detektörler hemen hemen bütUn organik bileşiklere cevap verebilir. Özellikle 
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akrolein ve akrilonitril analizlerinde EPA ı603 metoduna göre kullanılır fakat diğer 

çevre analizleri ve kalıntı analizlerinde hassasiyet bazı durumlarda düşük kalabilir. 

Hava 

AIP.v 
Kolon 

Şekil 8. Alev iyonizasyon detektör 

2.6. Elektron Yakalama Detektörü (ECD ). 

Elektron yakalama detektörü genelikle h:alojen, sülfür ve nitro gibi elektonegatif 

grup içeren bileşiklere uygun bir detektördür. Çevre ve kalıntı analizler için ECD 

detektörler yüksek seçiçilik ve hassasiyet sağlarlar. ECD detektörlein şeması 

aşağıda açıklanmıştır (Şekil 9). 
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Anot temizleme ga:z giri9l 

Çıkıt 

Anot 

·~i yil:zey 

MakeUpGu 

----- Kolan 

Şekil 9. ECD detektör şeması 



Taşıyıcı gazla birlikte detektöre gelen örnek 63Ni tarafından yayılan beta-ışınlan ile 

iyonize olur, böylece elektronlar serbest hale geçmiş olur. Detektörde bulunan 

anotlar tarafından yakalanan elektronlar ile bir elektirik akımı oluşur. 

Çevre analizlerinde özelikle klorlu pestisidlerin ve poliklorabifenil' )erin tayininde 

kullanılır. 

2. 7. Termal lletkenlik Detektörü ( TCD) 

Gaz kromatografi sistemlerinde en eski detektör olan TCD detektör kolon çıkışında 

detektöre gelen örneklerin ısı iletkenliğinin değ·işimini ölçmeğe dayanan bir 

detektördür . 

Özelllkle Doğal gazların analizinde çok kullanılan bir detektör olan TCD çevre 
analizlerinde önemli bir yer tutar. 
2.8 .. Alev Fotometrik Detektör ( FPD) 

Çevre analizlerinde kullanılan diğer bir detektör olan FPD kükürt ve fosfor içeren 

bileşiklere karşı seçicidir. Özelikle fosfor içeren pestisidlerin analizinde oldukça 

fazla kullanılır (Şekil J O). 

Lens 
Detektör Çıkışı 

Kolon girişi 
Alev Foto çoğaltıcı Detektör 

Filtre 

Şekil 1 O. FPD detektör şeması 

Kolon tarafından taşıyıcı gazla birlikte detektöre gele:n örnek dUşUk sıcaklıkta fosfor 

HPO' ya, kükürt ise Sı' ye dönUştürUIUr. Bu şekilde dönüşen fosfor 51 O ve 526 

nm'de kilkilrt ise 394 nm' de ışıma yapar. KUkürt veya fosfor tanımasından hangisi 

yapılacaksa ona uygun filtre seçilir ve fotometrik olarak ölçUIUr. 
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2. 9. Azot - Fosfor Deıekıör ( FTD, N P D) 

Azot ve fosfor içeren bileşikler karşı seı;ici olan detektör yapısal olarak Alev 

iyonizasyon detektöre benzemektedir (Şeki l 11 ). 

Hidrojen 

Aktif El•m• nt 

Aktı1 element K 
veya Rb tuzudur. 

Şekil 11. FTD detektörün yapısı 

Kolondan gelen örnek alev de yakılarak daha sonra 180 volta tutulan aktif bir madde 

üzerinden geçirilir.Bu sırada aktif madde üzerinde 600-800 °C kadar sıcaklık veren 

bir plazma oluşur. Azot ve fosfor içeren maddeler bu klSlmda oldukça fazla iyon 

oluşturur ve bu iyonlar kolektörde toplanarak elektriksel sinyal oluşturulur. 

3. Gaz Kromatografi ve Likit Kromatogr-afi Kütle Spektoskopisi 

Kromatografı sistemlerine bağlı detektörlerin haricinde Kütle spektroskopisi bu iki 

sisteme de bağlanabilir. Kromatografı sistemlerin de çok iyi ayrılan maddeler KUtle 

spektroskopisinde kolaylıkla tanınabilir. 

HPLC sistemlerine bağlanan KUtle Spektroskopi detektörleri gelişimini daha yeni 

tamamlamışlardır. Bunlara ait hafıza GC/MS' de 275000 madde spektrumu 

kaydedilir. Her iki sistemi karşılaştınrsak LC/MS ve GC/MS sistemlerini kendi 

içinde üç bölilmden oluşur bunlar sırası ile 

1. Örnekleme Kısmı (Likit Kromatografi, Gaz Kromatografısi) 

2. İyonlaşma Bölilmil ( APCI, ESi ve APPI problar,EI,CI ) 

3. Kütle Analizöril ( Quadrapol, İyon Trap, TOF) 

LCMS ve GC/MS sistemlerinde kullanılan İyonlaşma teknikleri Tablo 4. verilmiştir 
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Cihaz ivonizasvon Teknil!:i 
LC-MS ESi 

APCI 
APPI (API) 

GC-MS. El 
Cl ( Pozitif veya Negatif) 

Tablo 4. İyonlaşma teknikleri 

GCMS ve LCMS sistemlerini incelediğimiz zaman bazı ufak farkJıklar 

görülmektedir. Özelikle Gaz kromatografi sistemlerinde taşıyıcı faz, gaz olduğu için 

örnek önce interface denilen ara yüzeye gelir cilaha sonra iyonlaşma bölümüne 

gelerek Kütle spektroskopi sistemine direkt olarak bağlanmaktadır. Likit 

kromatografi sistemlerinde hareketli faz sıvı olduğ.u için önce iyonlaşma bölümüne 

gelerek örnek uygun teknikte iyonlaşır ve hareketli fazdan ayrılır daha sonra ara 

yüzeye gelerek iyonlar kütle analizör kısmına gelir (Şekil l l a, b). 

~ • .__~ı_o~_ca_~m-1 a _ __.l I Kutle .Analizör 

YÜKSEK VAKUM 

[Detektör ı 

iyonlaşma 
El ve CI ı ~!2ey ı ı Kütle .Analizör ı [ Detektör ı 

1 YÜKSEK VAKUM 

Şekil 1 ı a: GC/MS sistemi, b: LC/MS sistemi 

a 

b 
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3.1 HPLC Kütle Spektroskopi 

HPLC kütle spektoskopi sistemlerinin aşag:ıda şeması verilmiştir (Şekil 12). Burada 

görüldüğü gibi 3 ana bölümden ve bir ara yüzeyden oluşmuştur. İlk bölüm olarak 

örnekleme kısmı olarak Likit kromatografı kısmı gelir. 

3.2. İyonlaşma Bölümü 

HPLC-MS sistemlerinin en önemli bölümlerindendir. HPLC sisteminde ayrılan 

örnekler Mobil faz' la bu bölüme gelir. Bıuradaki asıl problem fazla konsantrasyon 

kaybı olmadan mobil fazın ortamdan uzaklaştırılması ve her bir pikin iyonlaşmasını 

sağlamaktır. Birbirinden farklı mekanizmada çalışan 3 ayrı İyonlaşma probu 

bulunmaktadır (Şekil 13). 

1. Elektro Spray İyonizasyonu ( ESi ) 

2. Atmosferik Basınç Kimyasal İyoniza:syonu ( APCI ) 

3. Atmosferik. Basınç Foto İyanizasyon ( API,APPI) 

HPLC IYANIZASYON 

\ oLı.~e 
Şekil 12. HPLC-MS kısmının şeması 
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Nebulizer gaz 
(N2) 

Şekil 13. LC-MS sistemlerinde iyonlaşma 

Yukarıda da görüldüğü gibi İyonlaşma probu detektörün iyon girişine açılı olarak 

yerleştirilmiştir. Bu dizaynın sebebi mobil fazın direk olarak MS tarafına 

yönlenmesini engelliyerek gürültü seviyesini azaltmak ve hassasiyeti artırmaktır. 

3.3. ESi Prob 

HPLC tarafından gelen eluent atmosferik basınç altında ve N2 gazı yardımı ile 

nebulize olur daha sonra proba yüksek voltaj uygulanarak iyon haline geçer. İyon 

haline geçen Kütle spektoskopisine yönlendirilir (Şekil 14). 

Nebulizer 
gaz 

c:=) 
HPLC 

Şekil 14. ESi Probe şekil 

000000(] 
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3.4. APC/ Prob 

İyon kaynağına gelen mobil fazla birlikte örnek ESi probda olduğu gibi N2 gazı 

ile nebulize olur bu arada mobil fazın buharlaşmasına yardımcı olmak için prob 

ısıtılır. Bu sırada Mobil fazda probun ucunda bulunan corono iğnesinin yardımı ile 

proton alarak iyonlaşır. Örneğin H20 H30 + iyonu haline geçerek örnek iyonları ile 

tepkime gösterir bu şekilde hedeflediğiniz pikin moleküler ağırlığı yanında M+Ir 

veya M+Na +gibi spektrumlar ya da M+Mobil faz iyonları görünUr (Şekil 15). 

3.5. APPI Probe 

HPLC sisteminden gelen eluent ve mobil! faz Nebulizer gaz ve sıçaklıkla birlikte 

mobil faz buharlaşırken Krypton lamba yardımı ile örnekler ışın enerjisi 

kullanarak iyonlaşma sağlanır (Şekil 16). 

Nebulizer gazON~O 

HPLC 

~ 

Corona İğne 

Şekil 15. APCI Prob 
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Nebullzer Gas 

Şekil 16. APPI Prob 

Kullanılan bu problar örneklerin iyonlaşarak kütle :spektroskopisine yönlenmesini 

sağlar. Hangi iyonizayon probunun ne tip örneklerde kullanacağı aşağıdaki Tablo 

5' te verilmiştir Bu problarla negatif veya pozitif iyonlaştınna yapmak mümkündür. 

Tablo 5. İyonizasyon metotları ile ilgili örnek ilişkisi 

Prob ESi APCI APPI 

İyonizasyon Spray Kimyasal Fotoiyonizasyon 

örnek Bir çok bileşiğe Sıcaklıkta bozulan Sıcaklıkta bozulan 
uygun yumuşak bileşiklere uygun bileşiklere uygun değil 
iyonizasyon) değil 

Örnek Polar Orta polar Polaritesi düşük 

Polaritesi bileşiklere 

3.6. Kütle Analizör Bölümü 

Bu bölüm de iyonlar kütle i yili< oranlarına göre detektöre yönlendirilir. İyonları 

detektöre yönlendirilirken elektiriksel yada manyetik alan veya her ikiside bir arada 

kullanılabilir. Bu sistem bölümde vakum altındadır. LC-MS sistemlerini bu bölüme 

göre üç grupta toplanır. 

1. Quadrapol (Şekil 17) 

2. İyon Tuzaklı ( İyon Trap ) 

3. Uçuş zamanlı (TOF) 
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Yukarıda bulunan Kütle spektroskopi metodları haricinde Manyetik Sektör 

Analizörleri, Fourier Dönüşümlü (FT-MS ) sistemler gibi yüksek çözünürlüğe sahip 

sistemler geliştirilmiştir. 

3. 7. Quadrapol Analizör 

Yüksek voltaja dayanıklı 4 metal çubuktan oluşan bir sistemdir. 

Şekil 17. Quadrapole şeması 

Uygulanan voltaja göre küçük veya büyüık kütle sayısına sahip iyonlar Quadrapolün 

içinden geçerek detektöre gelirler. Sabiit bir voltaj uygulanılırsa sadece istenilen 

iyon Quadrapolden geçer, bu tekniğe SiM ( Selective İonization Method ) denir 

(Şekil 18). 

Eğer voltaj bir zaman programı ile yavas yavaş artırılarak uygulanırsa bir çok iyon 

Quadrapolden geçer bu tekniğe SCAN (tarama ) denir. Bu teknik Gaz kromatografi 

sistemlerine bağlı GC-MS sistemlerin de kullanılan teknikdir (Şekil 19). 

Şekil.18. SIM metod 
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o~o 

·'K • o 

Şekil 19. SCAN Metod 

LC-MS sitemlerinde kullanılan Quadropol tip MS !eri daha ileri uygulaması olan 

MS-MS sistemi için arada bir parçalama ( çarpışma ) hücresi olması gerekir Bu tip 

sistemlere Triple Quadrapol sistemi denir. İkinci kez parçalanacak iyona par rent 

iyon denir (Şekil 20). 

QI 

MS-MS 
yapılamsı 

lstenllen iyon 
seçilir 
Parrent iyon 

q2 

P;arçalma HOcrnl 
He gibi gazlar kullanılarak 
İyon Parçalanır 

QJ 
Puçalanan iyonlar 
detekte edlllr 

SiM veya SCAN 
mode 

• ·.:.::::·.:: ı ~·' 
·-----··~' o ·-····--· ı . ·-........:;' ----• --··--+ .J 

i~ '"j-· -t 
_J 

1. s 
Şekil 20. Triple Quadrapol MS-MS sistem 
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3.9. Vakum Sistemi 

LC MS sistemlerinin verimli çalışabilmes.i için oldukça yüksek bir vakuma ihtiyaç 

vardır. Hava' dan gelen bir girişim, örnek iyonlarının Quadrapolün içinden geçişi 

sırasında hassasiyet kaybına sebep olur. 

Sistemde yüksek vakumu ele edebilmek için turbo molekuler pompalar kullanılır 

(Şekil 21). 

=="""'~adı...,oı.. il ~r 1 

[_ij-~.:__:_::__. _o_ . jJ 
c:::::::::: . •. il ~ 

ıo·"-Ifr4Pa 

, l TMP1 i tfMP 2İ 

l!rrı . . 

Şekil 21. LCMS vakum sistemi 

3.1 O. Gaz Kromatografisi Kütle Spektrome.tresi Sistemini Oluşturan 

3.10.1. Üniteler 

Gaz Kromatografısi sistemine ek olarak, kütle seçici detektörün ana üniteleri; 

iyonizasyon kaynağı, kütle analizörü ve iiyon detektörü bağlıdır. MS sistemlerinde 

genelde kütle analizörü olarak quadropole (dört kutuplu yapı) ve iyon tutucu (ion 

trap) sistemleri kullanılır (Şekil 22). 

Genelde kütle spektrometresi; iyon kaynağı, kütle seçici analizör ve iyon 

detektörlinden oluşur. Kütle spektrometreleri gaz faz iyonları yaratıp ve onları tespit 

ettikleri için, yüksek vakum sistemlerinde çalışırlar. Ayrıca kütle analizörü 

sistemleri iyonları iyon kaynağından alaırak kütle analizörüne doğru taşınmasını 

sağlayan bazı optiklere gerek vardır. 
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Şekil 22. GC/MS sistemi 

3.12. Vakum Pompaları 

Gaz kromatografisi kütle spektrometrisinde kullanılan vakum pompaları aşağıdaki 
Tablo 6' da özetlenmiştir. 

Pompa Sağlanabilecek Genel Kullanım 
En Düşük 
Basınç 

Mekanik Pompa 1 o·3 - 10·4 torr Kaba veya Destek Kullanım 

Difüzyon Pompa 10·6 torr Vakum Hatları 

Turbomoleküler 1 o·9 torr Yüksek Vakum Sistemleri 
Pompa 

Tablo 6. GC vakum pompaları 

Yukarıda gösterilen vakum pompalarının en önemli :iki özelliği, elde edilebilecek en 

düşük basıncın sağlanması ve genelde dakikada vakumlanan litre (1 pm) olarak 

gösterilen pompa hızıdır. Farklı pompa tiplerinin pompalama hızlan pompanın 

fiziksel büyüklüğüne göre değişir. 
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3.13. Kütle Spektrometresi lyonizasyon Metodları 

3. J 3. !. Elekıronik Etki İyonizasyon (El) 

Elektron iyonizasyon kaynağı , gaz fazındaki atom veya molekülleri iyonize etmek 

için genelde tungsten filament vasıtasıyla üretilen elektron akımını kullanır. 

Akımdaki bir elektron analit atomundan veya molekülUnden bir elektron kopartarak 

iyonları oluşturur (Şekil 23). 

70 ev 

Magnet 

Pozitif 
İyon 

L Filament Ayırma plakası ---
Şekil 23. Elektronik etki iyonizasyon detekıtör 

3.13.2. Kimyasal İyonizasyon (Cl) 

Kimyasal iyonizasyon, analit molekülleri ile reaksiyona girerek proton veya hidrit 

transferi sağlayan reaktif iyonlarını kullanır. 
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MH + CB2sHBsPB +P ~ MHB2PB +P + CB2sHB4s 

MH+ CB20HBsps+r ~ MP+P + CB28HB6 



Reaktif iyonları, iyonizasyon kaynağına analite göre yüksek miktarda metan iyonları 

gönderilmesiyle meyrlana gelir. Elektron çarpışması CHB4s p +P ve CHB3s p +P 

iyonlarını oluşturur ve bunlar sonra metanla reaksiyona girerek CHBss p + P ve 

CB28 HB5p8 +P iyonlarını oluşturur. 

CHB4ps+P P P + CHB4a P P ~ CHBsra+P + CHBJa 

CH83ps +P + CHB4a ~ CB2sHBsps +P + HBıa 

Bunların yanında elektrosprey, hızlı atom bombardımanı, lazer, matriks destekli 

lazer desorpsiyon, plazma desorpsiyon, kıvılcım kaynağı, termal iyonizasyon gibi 

bir çok teknik mevcuttur. 

3.14. Quadropole Kütle Analizörü 

Quadropole kütle analizörü HPLC / MS kısmında ;açıklanan şekilde görülebileceği 

gibi dört paralel metal çubuktan oluşur. 

Uygulanan voltaj dört çubuk boyunca hareket eden iyonları etkiler. Uygulanan 

voltaj sayesinde sadece istenilen kütle/yük oranına sahip iyonlar quadropole filtre 

boyunca hareket eder ve diğer tüm iyonlar dışarı atılır. Kütle spektrurnu, metal 

çubukların voltajları değiştirilerek quadropole filtreden geçen iyonların izlenmesi 

elde edilir. 

4. Spektrofotometrik Yöntemler. 

Ultraviyole /Görünür bölge Spektrofotometre sistemleri oldukça geniş kullanım 

alanına sahip cihazlardır.Bu cihazlar 190 ile 1100 nm dalga boyları arasında çalışır. 

Ultaviyole ve görünür bölge de çalışan sistemler arasında 3000 nm kadar çıkan 

yakın infrared sistemleride bulunmaktadır. Prensip olarak ışığın absorblanmasına 

dayanır. Lambert-Beer yasasına göre örneğe gönderilen ışığın siddeti ile örnekten 

çıkan ışığın şiddeti arasında logaritmik bir oran vardır bu örneğin konsantrasyonuna 

ve ışığın geçtiği yola bağlı olarak değişir. 
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Lambert-Beer fonnUlU: 

A= -logT=clc: logEo/E 

A :Absorbans; T : Geçirgenlik; 1 : Işık yolu; c : Konsantrasyon; c : Absorbans sabiti; Eo: 

Gelen ışığın şiddeti ; E : Çıkan ışığın şiddeti 

UV Nis spektrofotometreleri ikiye ayrılır. Bunlar: 

1. Tek Işınlı ( Single Bearn ) 

2. Çift Işınlı ( Double Beam) Spektrofoto:metrelerdir. 

4.1. Tek Jşmlı spekırofotometreler 

Aşağıda görülen (Şekil 24) ışık kaynağındat çıkan ışık demeti Gratinge gelerek rerık 

tayfı oluşturulur. Slit denilen hareketli ayna ile istenilen dalga boyu seçilir. Daha 

sonra Beam Splitter denilen ışık ayırıcı ayna da gelen ışığın % 80'ni yansıtır % 

20'yi arka tarafa geçirerek gelen ışığın şiddeti ölçülür. Yansıtılan ışık örneğin 

bulunduğu hücreden geçerek çıkan ışığın şiddeti ölçülerek absorbans belirlenir. 

Burada ışık yolu sabit kaldığı için absorbans değişimi konsantrasyona bağlı olarak 

değişir.Bu sistemler Yüksek Perfonnans Likit kromatografı sistemlerinde detektör 

olarak kullanılır. 

Referans detektör 

Şekil 24. Tek Işınlı Spektrofotometre Cihazı 

4.2. Çift lşrn/i Spektrofotometre Cihazı 

Çift ışınlı spektrofotometre Cihazı tek ışınlı sistemler göre farklı ışık slitten 

geçtikten sonra ışık chopper denilen ışık bölUcU sisteme gelerek ışık ikiye ayrılır 
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birincisi refrans hücresinden, ikincisi de örnek hücresinden geçerek daha doğru 

ölçilmler alınır. 

4.3. Spektr.ojluorometre (UVF, U/traviole fluorescence spectrometer) 

Bazı aromatik halka içeren organik maddeler, bazı konjuge çifte bağlı alifatik ve 

alisiklik karbonil bileşikler için yüksek seçiçilik gösteren bir sistemdir. 

Bu sistemde maddeler uyarılarak temel enerji seviyelerinden bir üst düzeye geçerler 

bu seviyede fazla durmadıkları için temel seviyeye geçerken fluorosan bir ışıma 

gözlenir (Şekil 25). 

Sistemde Xenon lambadan çıkan uyarılma ışını örnek hücrenin üzerine gelerek 

örneği uyarır. Daha sonra uyarılan örnek farklı dalga boylarında ışıma yapar hücreye 

90° lik . açı ile yerleştirilen detektöre istenilen ışıma dalga boyu seçilerek ölçüm 

tamamlanır (Şekil 26). 

Uyarılma O.alga 

©©© + hn~ >· ©©©* 
©©©*~• hn2+ @J~© 

~"-.... 

--··· ... A* lşıma Dalga Boyu 
·.... . hn2 

d=toresan 
--A · ·~ A 

Şekil 25. Fluoresans Işıma şeması 
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Bu sistemler likit kromatografı (HPLC) sistemlerinde detektör olarak da kullanılır. 

Deıektör 

Örnek 
HU ere 

Xenonlamba 

Şekil 26. Floresans Spktrofotometrenin Şeması 

5. Atomik Absorbsiyon (AAS) 

Atomik absorbsiyon spektrofotometre cihazında atomların kendine özgü ışığın 

absorblaması prensibine dayanır. Bir numunenin gaz halindeki atomlara veya temel 

iyonlara dönüştürülmesine atomlaşma denir. Temel halde bulunan atomlar dışardan 

uyarılarak yüksek enerji seviyesine geçerler bu halde uzun süre kalamayan atomlar 

tekrar temel düzeye dönerken kendine özgü dalga boylarında ışıma yaparlar (Şekil 

27). 

2.2eV 

U yanlrnış Düzey 1 

& 89.0 nm 

8.6 .v 

Uyanbnış Ollzey il 

8 Sll.B nm 

--~-----~----temd düzey O.O eV 

Şekil 27. Na enerji düzeyi 
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Atomik absobsiyon cihazlarında kullanılan lambalar her element için oyuk katot 

lamba kullanılır (Şekil 28). 

Örnekleri Atomlaşmasını sağlamak için gerekli siistemler Alevli ve Alevsiz olmak 

üzere ikiye ayrılır. 

Mot Terrno-·e~kb"Oıı.ik.1$wa için 
R•dyaJ)'O• 

AAS aletinin şeması aşağıdadır (Şekil 29). 

Şekil 29. Atomik absorbsiyon aletinin şeması 

Alev 
Başlığı 

Alev 

~@ 

~o 

Örnek 

Atık 

Şekil 30. Alevli Atomik Absorbsiyon Başlığı 

Şekil 28. Oyuk Katot Lamba 
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Şekilde de görüldüğü gibi Alevli atomlaşma sistemlerinde örnek siteme verildikten 

sonra hava ve yakıtla karışarak aerosol halinde aleve gönderilerek örnek 

atomlaştırılır (Şekil 30). Daha sonra Oyuk katot lambadan gelen ışında 

absorblanarak ölçüm yapılır. 

Alev için kullanılan hava yakıt karışımlarının sıcakları Tablo 7' de verilmiştir 

Alev Tipi Maksimum Sıcaklık (ve) 

Argon-Hidrojen 1577 

Hava-Hidrojen 2045 

Hava Asetilen 2300 

Nitroz Oksit-Asetilen 29'55 

Tablo 7. 

lşık yoluna yerleştirilen bu başlıkta Elektro - 'Termal olarak ısıtılan grafit tüp içine 

yerleştirilen örnekler yaklaşık 300 amperlik bir akım uygulanarak atomlaşma 

sağlanır ve geçen ışıktan absorblanarak okuma yapılır. Bu başlıkta bazı ısı 

programları .kullanılır. 

Bu sistemlerin dışında bazı elementler için özel sistemler kullanılmaktadır.As, Se, 

Sb, Te,ve Bi elemenleri için Hidrür sistemleri kullanılır. 

Aşağıdaki tabloda elementler için hangi Alev tipinin uygun olduğu görülmektedir 

(Tablo 8). 

1<ı 2a 3b 4b 5b 6b 7b 8 1b 2b 3a 4a 5a 6a 7a o 
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Zr Nb 1 Xe 
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La Hf Ta At Rn 

r H- J ,• n 
" .. 10 11 Fr Ra Ac .......... Ce Pr Yb Lu ıiJH 

" ' .. t • .. .. " .. * "'" .. , •02 •Ol 
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Tablo 8. Element tablosu 

Hg için Civa buhar veya Hidrür sistemi kullanılması gerekmektedir. 
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Alevsiz Atomik Absorbsiyon başlığının şeması Şekill 31' de gösterilmiştir. 

Örnek Enjeksyon Kısıru 

------ lfık 

Güç 
K.ayna&ı 

Grafit Tüp 

Şekil 31. Alevsiz (Grafit) Atomik absorbsiyon baş.lığı 

Örnek 

Atomik absorbsiyonda bazı girişimler ölçilm sonuçlarını etkilemektedir Kimyasal ve 

optik girişimleri elimine etmek için bazı metodlar uygulanır. 

Kimyasal girişimlerle, en çok deniz suyu ve çamuru gibi örneklerde 

karşılaşılabilinir. Sıvı- Sıvı ektraksiyonla istenilen element ortamdan alınır.Aynca 

Sr,La veya EDTA gibi girişimi baskılayıcılar kullanılır. 

Spektroskopik girişimler içinde zemin dilzeltmesi yapılır. Bunun için iki teknik 

kullanılabilinir. 

1. 02 zemin Düzeltmesi 

2. Zaman Effect Zemin dilzeltmesi 

6. Infrared Spektoskopisi ( IR) 

İnfrared spektroskopisi maddelerin infrared (titreşim) absorblaması ilzerine dayanır. 

Bunun sonucu molekülde titreşim ve dörune (vibration, rotation) ye ait enerjilerini 

etkiler. Bu hareketlerin ayrıca gerilme, eğilme gibi değişik hareketleri vardır ve buna 

bağlı bandlar oluşur. Radyasyon (ışık) kaynağı olarak Nerst flamanı (zirkonium 

oksit, trityum oksit, seryum oksit) 1800°C'de veya Globar (silisyum karbür) ı200°c· 

de kullanılır. IR sisteminde fotometre, monokromatör ve detektör mevcuttur. 
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IR alınmasında katı için KBr ile hazırlanan tablet veya sıvı için Nujol veya 

hekzaklorobutadien vb. kullanılır. 

IR spektrumunda 2.5-8 µm (4000-1250 cm-1) ödevli gruplar ve 8-15 µm (1250-666.7 

cm-1
) ise parmak izi (parmak izi bölgesi) içco kullanılır. Örneğin 2.5um deki dalga 

boyu Infrared spektroskopisinde aşağıdaki gibi ifade edilir. 

Frekans ( dalga sayısı ) 

Frekans ( dalga sayısı ) 

ili... cm 

l/ 250xl0-7
: 4000 cm·• 

Dalga sayısına göre 3 ayrılır: Yakm, 12.800 - 4.000 cm·•; Orta, 4.000-200 cm·1
; Uzak, 200-

10 cm·• dir. 

Bu yöntemde uyarılan molekUler temel düzıeye dönerken bazı titreşim hareketleri 

yapmaktadır. Örnek olarak su molekUlUnün yaptığı titreşim hareketleri aşağıda 

verilmiştir.Bu sistemin şeması Şekil 32' de görülmektedir. 

O.tector 

1 nterftrogrem 

' I 

/ 1' 

Llght "°""'" 

Fourier 
trenefonn 

Şekil 32. IR' nin çalışma şeması 

400rc:m-• 

lnfrared ıooctrum 

IR spektrofotometresinin yeni tipi FTİR (Fourrier transforme infrared 

spektrofotometer)'dir. Bu alette signal ve noise oranı 8000/ l' dir. Daha hassas 

tayine imkan verir. 
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X. Bölüm 

Gemilerden Kaynaklanan Deniz K'.irliliğinin Önlenmesi 

Konusundaki Uluslararası Sözleşmder 

Kemal Battal 

A. Giriş 

Yinninci yüzyılın son çeyreğinde dünya denizleriniin kirlenmesi konusunda artan 

endişeler ve meydana gelen kazaların yol açtığı zararların tazmininde yaşanan 

aksaklıklar, devletleri ve ilgili uluslararası kuruluşları tedbir alma yönünde ciddi 

gayretlere yöneltmiştir. Bu gayretler sonucunda belirlenen tedbirlerin bağlayıcı 

olma, etkin uygulama, denetim ve kontrol meka:nizmalarının oluşturulması ve 

ihlallerin ulusal mevzuatlarla cezalandırılması ihtiyaçları uluslararası sözleşmelerin 

hazırlanmasına ve uygulanmasına yol açmıştır. Bu sözleşmeler deniz çevresini 

koruma ve deniz kirliliğini önleme sözleşmeleri ile sorumluluk ve tazmin 

sözleşmeleri olarak iki ana gurupta değerlendirilebilir. Bunlar; 

1. Deniz çevresini koruma ve deniz kirliliğini önleme sözleşmeleri; 

a. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS-United Nations 

Convention on Law ofthe Sea) (ilgili bölüm ve maddeler), 

b. Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait 

Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73178- lrıternational Convention for the 

Prevention of Pollution from Ships 1973, as Modifıed by the Protocol of 

1978 thereto ), 

c. Açıkdenizde Petrol Kirlenmesi Olaylarına Müdahale Hakkında Uluslararası 

Sözleşme (INTERVENTION 69-Intemational Convention Relating to 

Intervention on the High Seas in Cases ofOil Pollution Casualties 1969), 
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d. Atık ve Diğer Maddelerin Suya Dökülmesi Yoluyla Deniz Kirlenmesinin 

Önlenmesi Sözleşmesi ve 1996 Protokolü (LC 72-Convention on the 

Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 

1972 and 1996 Protocol- LC 96), 

e. Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Uluslararası 

Sözleşmesi (OPRC 1990- lntemational Convention on Oil Pollution 

Preparedness, Response and Co-operation 1990), 

f. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Hazırlıklı Olma, 

Müdahale ve İşbirliği Hakkında Protokol (HNS Protocol- Protocol on 

Preparedness, Response and Cıo-operation to Pollution Incidents by 

Hazardous and Noxious Substances, 2000), 

g. Gemilerde Kullanılan Zararlı Anti-fouling Sistemlerin KontrolUne Dair 

Uluslararası Sözleşme (AFS 200 l -lnt<!mational Convention on the Control 

ofHannful Anti-Fouling Systems on Ships 2001), 

b. Gemi Balast Sularının ve Tortu llarının Yönetimi ve Kontrolü Hakkında 

Uluslararası Sözleşme (BWM 2'.004- Jnternational Convention for the 

Control and Management ofShips' Ballast Water and Sediments 2004). 

2. Sorumluluk ve tazmin sözleşmeleri; 
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a. Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili 

Uluslararası Sözleşme ve 1992 Protokolü (CLC 69-Lntemational 

Convention on Civil Liability fo:r Oil Pollution Damage 1969 and 1992 

Protocol-CLC 92), 

b. Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması İle 

İlgili Uluslararası Sözleşme ve il992 Protokolü (FUND 71-Intematiooal 

Convention on the Establishrnent of an Intemational Fund for 

Compensation for Oil Pollution Damage 1971 and 1992 Protocol-FUND 

92), 

c . Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması İle 

İlgili Uluslararası Sözleşme (1992) 2003 Protokolü (Protocol of2003 to the 



Intemational Convention on the Establishment of an Intemational Fund for 

Compensation For Oil Pollution Damage, l 992 ) 

d. Nükleer Malzemelerin Denizden Taşınmasında Hukuki Sorumluluk 

Hakkında Sözleşme (NUCLEAR 71-Convention Relating to Civil Liability 

in the Field of Maritime Carriage ofNucleaır Material 1971 ), 

e. Yolcuların ve Bagajlarının Denizden Taşınıması ile ilgili Atina Sözleşmesi 

(PAL 74-Athens Convention Relating to 1rhe Carriage of Passangers and 

· their Luggace by Sea 1974), 

f. Denizde Talepler İçin Sorumluluğun Sınırlandırılması Hakkında Sözleşme 

(LLMC 76-Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 

1976), 

g. Zararlı ve Tehlikeli Maddelerin Denizden Taşınmasında Zararların Tazmini 

ve Sorumluluk Hakkında Uluslararası Sözleşme (HNS 96-Intemational 

Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with 

the Carriage of Hazardous and Noxious Substanges by Sea 1996), 

h. Gemilerdeki Yakıtlardan Kaynaklanan Kirlenme Zararları İçin Hukuki 

Sorumluluk Hakkında Uluslararası Sözleşme (BUNKER 2001-International 

Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001). 

B. Deniz Çevresini Koruma ve Deniz Kirliliğ:ini Önleme Sözleşmeleri 

l. Giriş 

Günümüzde deniz çevresinin kirlenmesinin en önemli nedeni kara kaynaklı kirlilik 

olmakla birlikte, gemi ve açık deniz tesislerindenı kaynaklanan kirlilik de etkin 

tedbirler alınmasını gerektirecek öneme sahip boyuttadır. Gemi kaynaklı kirliliği; 

gemi faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, gemi kaz:alarının ortaya çıkardığı kirlilik 

ve gemilerden suya batırmadan kaynaklanan kirlilik olarak sınıflandınnak 

m ümkilndür. 

Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesini veya en aza indirilmesini amaçlayan 

sözleşmelerin uygulamnasında uluslararası hukuktaki yaptırım sorununun kısmen 

aşıldığını söyleyebiliriz. Bu sözleşmeler genel olarak sözleşme hükümlerinde 
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öngörillen standartları taşımayan, belirtilen usul ve esaslara uymayan ve gemilerden 

boşaltma kurallarını ihlal eden gemilere kıyı devletlerinin ve liman devletlerinin de 

yaptırımlar ve tedbirler uygulayabileceğini öngönnekte ve özellikle uluslararası 

sefer yapan gemilerin diğer ülke deniz alanlarında veya limanlarında kendilerine 

uygulanan caydırıcı yaptırımlar ve tedbirler nedeniyle bu sözleşmelerin 

hükümlerine uyma gayreti içerisinde oldukları görillmektedir. 

Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesi konulu sözleşmelerin diğer bir önemli 

özelliği de etkin uygulanmaları için kamuoyu desteğine sahip olmalarıdır. 

Denizlerin kirlenmesinin sahillerde yaşamayan insanları dahi turizm, ekonomi, 

denizden sağlanan beslenme gibi yollarla etkilemesi nedeniyle deniz kirlenmesine 

yol açan olay ve uygulamalar kamuoyunda kolay yankı bulmaktadır. Bu durum 

ülkelerin denizcilik idarelerini ve diğer ilgilileri sözleşme hükümlerini titizlikle 

uygulama ve uyma yönünde zorlamaktadır. 

Gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik uluslararası sözleşmeler genellikle 

gemi faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik ile gemi kazalarmdan kaynaklanan 

kirliliği birlikte ele almışlardır. Gemi faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çeşitli 

atıkların deniz ortamına bırakılmasının önlenmesi ve kontrolü içiıı kurallar, 

kazaların en aza indirilmesi için uygulama standartları ve kaza olduktan sonra 

uygulanacak tedbirler gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesi ile ilgili sözleşmelerin ana 

konularını oluşturmuştur. Bu sözleşmeleri gf::nel hatları ile tanıtmak istiyoruz. 

2. Birleşmiş milletler deniz hukuku sözleşmesi 

a. Giriş 

l 970'1i yı llarda özellikle deniz tabanının ve altındaki doğal kaynakların kullanılması 

konusunda devletler arasında uyuşmazlıkların ortaya çıkması ve deniz çevresinin 

kirlenmesi kaygıları ve bunun için etkin tedbirler alınması ihtiyacı, Birleşmiş 

Milletleri (BM) denizlerin hukuki statüsünü ve on yedinci ylizyıldan itibaren gelişen 

denizlerin serbestliği ilkesinin sınırlarını belirlemeye zorlamıştır. Bu maksatla, 

yaklaşık on yıl süren yoğun çalışmalar sonunda 1 hazırlanan "Birleşmiş Milletler 
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Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS-United Nationts Convention on Law of the 

Sea)" 1982 yılında Montega Bay/JAMAİKA 'da uluslararası konferans tarafından 

kabul edilmiştir. Sözleşme l 6 Kasım 1994 tarihinde yürürlüğü giriş şartlarını 

tamamlayarak uygulanmaya başlamıştır. Sözleşmeye 130 ülke taraftır. 

UNCLOS, dünyada uygulanan teamül hukukunu kodıifiye eden ve bir ölçüde yeni 

kurallar geliştiren çerçeve bir sözleşmedir. Sözleşmenin çerçeve olma özelliği genel 

kurallar içermesi ve içerdiği kuralların büyük ölçüde başka uluslararası 

düzenlemeler aracılığı ile uygulanması ihtiyacının bulunmasından 

kaynaklanmaktadır. Deniz çevresi ve deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesi 

açısından bakıldığında UNCLOS evrensel bir hukuki çerçeve oluşturan ilk 

uluslararası sözleşme olarak ortaya çık.maktadır. Ayrıca, uygulama alanı olarak tüm 

deniz çevresini kapsaması ve deniz çevresine yönelik tüm kirletici türlerini 

dUzenlemesi çerçeve oluşturma özelliğinin yanıstra kapsamlı ve çok amaçlı bir 

sözleşme görilnilmil yaratmaktadır. 

UNCLOS kabul edilmeden önce hazırlanmış deniiz kirliliği sözleşmeleri olan 

INTERVENTION 69 ve LC 72'nin hükümleri UNCLOS'u etkilemiş ve bu 

sözleşmelerin temel prensiplerini yansıtan genel hük:Umlere yer verilmiştir. 

UNCLOS'un kabul edilip imzaya açılmasından yürürlüğe girişine kadar olan 

dönemde (1973-1994) kabul edilen deniz kirliliğıi ve tazmin sözleşmelerinde 

UNCLOS hükümlerinin dikkate alındığı ve bu hi.lkümlerin uygulanmasının 

amaçlandığı gözlenmektedir. Yürürlüğe girdikten sonraki dönemde ise bu tür 

sözleşmelerde UNCLOS'a atıflar da yapılarak hükümlerine uyum ve uygulanması 

sağlanmıştır. 

incelenmesi gereken diğer bir konu da Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO

lntemational Maritime Organization) faaliyetleri ile UNCLOS arasındaki ilişki ve 

UNCLOS hükümlerine dayanan IMO kararlarımn hukuki statüsüdür. UNCLOS' un 

birçok hükmünde "yetkili uluslararası organizasyon'', "ilgili uluslararası 

organizasyon" ifadeleri ile IMO kastedilmiş ve IMO kural ve tavsiyelerine atıf 

yapılmıştır. Ayrıca, birçok hükümde "yürürlükteki uluslararası kurallar", 

"uluslararası kabul görmüş standartlar", "genel kabull görmüş uluslararası kural ve 
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standartlar" ifadeleri ile IMO kural ve standartları ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu 

durum, UNCLOS' ta atıf yapılan konulardaki IMO kural ve tavsiyelerine tavsiye 

niteliğinden farklı bir hukuki statü vermektedir. 

Türkiye, karasularının genişliği, adaların münhasır ekonomik bölgeleri, kıta 

sahanlığı ve uyuşmazlıkların çözümü ko:nularındaki hilkümlerin uygulanmasının 

deniz yetki alanları konusunda önemli olumsuzluklar yaratması ve bazı komşuları ile 

mevcut deniz yetki alanı uyuşmazlıklarına ve bunların çözümilne muhtemel olumsuz 

etkileri nedeniyle UNCLOS' un kabul edildiği uluslararası konferansta karşı oy 

kullanmış ve henüz taraf olmamıştır. Ancak, başta deniz çevresinin korunması ve 

muhafazasına ilişkin maddeler olmak üzere uluslararası teamülü yansıtan 

hükümlerini uluslararası teamol olarak uygulamaktadır. Komşuları ile deniz yetki 

alanı problemlerinin çözümüne bağlı olarak gelecekte Sözleşmeye taraf olunmasının 

incelenmeye başlanabileceği düşünülmektedir. 

Sözleşmenin deniz çevresinin korunması konusundaki düzenlemelerinin daha iyi 

anlaşılabilmesi için ilgili hükümlerini konu temelinde tanıtmak istiyoruz. 

b. Genel 

Sözleşmenin hazırlandığı dönemde bazı deniz kazalarının sebep olduğu büyük deniz 

kirliliği, denizde depolanmak amacıyla s:uya batırılan çöplerin kıyılara vurmaya 

başlaması , özellikle kapalı ve yarı kapalı denizlerde kirliliğin gözle görülür hale 

gelmesi ve kirletmenin artık denizlerin ycık etme kapasitesini aştığı yönünde ciddi 

kaygılar ortaya çıkması deniz çevresinin korunmasında etkin bir hukuki temel 

oluşturulması gayretlerine zemin hazırlamıştır. Ancak, bu konuda ne kadar başarılı 

olunduğunu deniz kirliliği ile ilgili hükUmllerin etkin ve ciddi uygulanmalarına bağlı 

olarak zaman gösterecektir. 

UNCLOS, tüm deniz alanlarına ilişkin olarak; deniz alanlarının sınırlandırılması, 

çevresel kontrol, denizde bilimsel araştırmalar, ekonomik ve ticari faaliyetler, 

teknoloji transferi ve denizle ilgili uyuşmazlıkların çözümü konularını kapsayan 17 

bölüm, 320 madde ve dokuz ekten oluşmaktadır. Deniz çevresinin korunması ve 

muhafazasını konu alan Bölüm XII (Madde 192-237), kara kaynaklı kirlenmenin 

önlenmesi, kontrolü ve azaltılması , ulusal yetki alanlarındaki deniz yatağı 
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faaliyetlerinden kirlenme, suya batırmadan kaynaklanan kirlenme, gemi kaynaklı 

kirlenme ve atmosferden kaynaklanan kirlenme koınularında çeşitli yüktirnlülilkler 

öngörmektedir. 

Sözleşmede, açıkça tasnif edilmemekle birlikte altı ana kirlilik kaynağı ele 

alınmıştır. Bunlar; kara kaynaklı kirlilik ve kıyı aktiviteleri, kıta sahanlığındaki 

araştırmalardan kaynaklanan kirlilik, deniz tabanındaki doğal kaynakJarın 

çıkarılması faaliyetlerinden ortaya çıkan kirlilik, suya batırmadan kaynaklanan 

kirlilik, gemi kaynaklı kirlilik ve atmosferden veya atmosfer aracılığı ile kirliliktir. 

Bunlardan deniz tabanındaki faaliyetlerden kaynaklanan kirlilik, suya batırmadan 

kaynaklanan kirJjlik ve gemi kaynaklı kirlilik Sc:zleşmede ayrıntılı olarak konu 

edilmiş ve genel hükümlere yer verilmiştir. 

UNCLOS genel olarak devletlere deniz çevresinin korunması temel yükümlülüğünü 

getirmekte ve bu maksatla bölgesel ve küresel seviyede kurallar ve standartlar 

geliştirilmesi ve gerekli diğer tedbirlerin alınma!;ı konusunda işbirliğini teşvik 

etmektedir. Sözleşmede yer alan bazı prensipler ve sınırlamalar çerçevesinde kıyı 

devletleri kendi karasularında deniz çevresini konıma yönünde ulusal standartlar 

belirleme ve tedbirler alma yetkisine sahiptirler. Miiinhasır ekonomik bölgelerde de 

deniz çevresinin korunması konusunda kıyı devletlerine yetkiler verilmiştir. Bu 

deniz alanlarında, atmosferden veya atmosfer aracılığı ile kirlenmenin, kara kaynakJı 

kirlenmenin, deniz tabanı faaliyetlerinden kaynaklanan kirlenmenin ve suya 

batırmadan kaynaklanan kirlenmenin kontrolü, ıönlenmesi ve azaltılması kıyı 

devletlerinin ulusal hukukuna tabi ve ülke yetkisindedir. Yabancı gemilerden 

kaynaklanan kirlenme ile ilgili olarak, kıyı devleti münhasır ekonomik bölgede 

sadece Sözleşmede belirtilen veya ilgili uluslarara:sı yetkili kuruluşun kabul ettiği 

uluslararası genel kabul görmüş kural ve standartları uygulayabilir. Bu kural ve 

standartlar zamanla diğer uygulama sözleşmelerine de konu olmuştur. 

Sözleşme ayrıca, gemi kaynaklı kirlenmenin kontrolü, önlenmesi veya azaltılması 

amaçları için bayrak devletlerine bazı yükümlülükler yüklemektedir. Devletler kendi 

bayrağını taşıyan veya kendi sicillerine kayıtlı gemiler için tüm deniz alanlarında 

gemi kaynaklı kirlenmenin önlenmesinin kontrolü konusunda kurallar belirlemek ve 
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uygulamak zorundadırlar. Günümüzde bayrak devleti uygulamalarında 

yeknesaklığın ve etkinliğin sağlanması iı;in bu kurallara bUyük oranda uygulama 

sözleşmelerinde yer verilmiş ve kısmen IMO kural ve tavsiyeleri ile ülkeler 

yönlendirilmeye çalışılmıştır. 

Sözleşmenin, gemi kaynaklı kirlenmenin kontrolil, önlenmesi veya azaltılması için 

getirdiği kontrol sistemlerinden biri de liman devleti kontrolüdür. Ülkeler kendi 

limanlarına, deniz terminallerine ve iç sul.arma gelen yabancı gemilerin uluslararası 

kabul görmüş gemi standartlarına, emniyet ve kirlenmenin önlenmesi standartlarına 

uyup uymadıklarını kontrol ile yetkikndirilmişlerdir. Bu hükümler gemilerin 

uluslararası standartlara ulaştırılması ve dolaylı olarak deniz çevresinin korunması 

için önemli bir katkı ve kontrol mekanizması oluşturmuştur. Günümüzde bölgesel 

liman devleti kontrolü mutabakat muhtıraları ile ülkeler etkin ve yeknesak bir liman 

devleti kontrolü mekanizması kurarak UNCLOS' un bu hükmünü icra etme gayreti 

içerisine girmişlerdir. 

UNCLOS denizlerde canlı türlerinin ve balık stoklarının korunması yönünde tatmin 

edici kurallar içermemekle birlikte, bu konulardaki genel hükümleri Sözleşmenin 

yürürlüğe girmesini müteakiben icra edilen yoğun uluslararası işbirliği faaliyetlerine 

ve hazırlanan küresel ve bölgesel uluslararası sözleşmelere hukuki zemin teşkil 

etmiştir. 

c. Deniz Çevresinin Korunması Konusunda Devletlerin Temel Yetki ve 

Sorumlulukları; 

Deniz çevresinin korunması konusunda dlevletlerin temel yetki ve sorumluluklarına 

ilişkin hükümler daha çok var olan kurallar kodifiye edilerek Sözleşmeye ithal 

edilmek suretiyle oluşturulmuştur. 192 iinci madde ile devletlere deniz çevresini 

korumak ve muhafaza etmek yükümlülüğü getirilmiştir. Bu hilkilm, Sözleşmenin bir 

şemsiye sözleşme olma özelliğinden kaynaklanan çok genel bir ifade olmakla 

birlikte, bu yöndeki evrensel, bölgesel faaliyetlere ve devletlerin uygulamalarına 

hukuki zemin teşkil etmektedir. Deniz ı;:evresini koruma görevirıe bağlı ve buna 

uygun ve orantılı olarak 193 üncü madde ile devletlere doğal kaynaklarını işletme 
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konusunda egemen hak verilmiştir. Bu hakkın deniz çevresinin korunması ile 

ilişkilendirilmesi, doğal kaynaklar kullanılırken deniz çevresinin korunması 

görevinin yerine getirilmesini sağlama ve hiçbir egemenliğin deniz çevresini 

kirletmeye hukuki zemin teşkil etmemesi gerektiğini vurgulama ihtiyacından ve 

amacından kaynaklanmaktadır. 

Devletlere verilen temel sorumluluklardan biri de; deniz çevresinin korunması için 

gerekli tedbirleri almaktır (Madde 194). Buna göre; devletler, kaynağı ne olursa 

olsun deniz çevresinin kirlenmesini önlemek, azaltmak ve kontrol altına almak için 

UNCLOS' un ilgili hükümleri ile bağdaşacak şekilde münferiden veya birlikte 

gerekli tedbirleri alacaklardır. Ayrıca, 194 üncü madde gereği devletler kendi 

kontrollerindeki faaliyetler nedeniyle başka devletlerin zarar görmemesi veya 

kirliliğin egemenlikleri altındaki alanların dışına taşmaması için gerekli tedbirleri 

alacaklardır. Bunun yanısıra, devletler deniz çevresinin korunması sorumluluklarının 

gereği olarak; tehlikeli ve zararlı atıkların çeşitli yollarla deniz çevresine 

karışmasının azaltılması veya önlenmesi, gemi kaynaklı kirliliğin azaltılması ve bu 

maksatla gemilerin dizaynı, inşası, donatımı ve işletilmesinin düzenleyen tedbirler 

alınması, deniz yatağının ve toprakaltının doğal kaynaklarınm araştırılmasında ve 

işletilmesinde ve bu amaçla kullanılan tesis ve makinelerin faaliyetlerinden ortaya 

çıkabilecek kirliliğin kontrolü, azaltılması ve önlenmesi konusunda tedbirler almakla 

görevlendirilmişlerdir. Devletler bu tür tedbirler altrken, Sözleşmeye uygun olarak 

haklarını kullanan diğer devletlere müdahaleden kaçınacaklar ve tedbirler ayrıca, 

hassas ekosistemlerin ve azalma tehdidi altındaki türlerin yaşama yerlerinin 

korunmasını da içerecektir. Sözleşmenin 194 üncü maddesi, bayrak devleti 

yükümlülüklerinin icrasının, yani devletlerin kendi bayraklarını taşıyan gemilere 

bazı idari, sosyal ve teknik kontrol tedbirleri uygulamalarının ve JMO tarafından 

geliştirilmiş ve kısmen uygulama sözleşmelerine de yansıtılmış dizayn, yapım, 

ekipman ve gemi adamları konularındaki kural ve standartlara uymalarını talep 

etmelerinin hukuki temelini oluşturmaktadır. 

UNCLOS, zararın veya tehlikelerin yerini değiştirmek veya bir tip kirliliği diğer bir 

tip kirliliğe dönüştürmek suretiyle deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesi, 

409 



azaltılması veya kontrol altına alınmasını yasaklamaktadır (Madde 195). Devletlere 

verilen sorumluluklardan biri de teknoloji kullanımından kaynaklanabilecek veya 

deniz çevresinin bir bölümüne burada önemli ve zararlı değişikliklere neden 

olabilecek yabancı veya yeni türlerin kasten veya kazaen dahil edilmesinden 

kaynaklanabilecek kirliliğin önlenmesi, azalltılması veya kontrol altına alınmasıdır 

(Madde 196). Günümüzde balast suları ile taşınan organizmaların yarattığı zararlarla 

mücadele bu sorumluluğun gereğidir. Bu maksatla TMO tarafından BWM 2004 

Sözleşmesi hazırlanmış ve u luslararası konferans tarafından kabul edilmiştir. Ancak 

sözleşme henüz yürtirlliğe girmemiştir. 

UNCLOS tarafından devletlere yliklenen d<~niz çevresinin korunması konuswıdaki 

sorumlulukların en önemlilerinden biri de uluslararası işbirliğidir. Uluslararası 

işbirl iğinin ana amacı kirliliğin önlenmesi, azaltılması veya kontrol altına alınması 

için alınan tedbirlerinin etkinliğinin artınlnıasıdır. Bu işbirliği, bölgesel özellikler 

göz önünde bulundurularak evrensel dUz:eyde, gerektiğinde bölgesel düzeyde, 

doğrudan doğruya veya yetkili uluslararası kuruluşlar aracılığıyla deniz çevresini 

korumak üzere kural ve ilkeler ile Sözle~?me ile bağdaşan uluslararası nitelikte 

uygulama ve usullerin tespiti ve kabulü biı;iminde olacaktır (Madde 197). Madde 

200, uluslararası işbirliğinin kapsamını kirliliğin önlenmesi ve den.iz çevresinin 

korunması konusunda birlikte bilimsel araştırmalar yapma, bilgilerin değişimi ve 

evrensel ve bölgesel programlar geliştirme ve bunlara katılma boyutuna taşımıştır. 

Ayrıca, devletler bu konularda bilimsel kıstaslar tespit etmek üzere işbirliğinde 

bulunacaklardır (Madde 201). UNCLOS, kirliliğin önlenmesi, azaltılması veya 

kontro l altına ahnması konusunda uluslararası işbirliğine özel önem vermiştir. 

Günümüzde Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP-United Nations 

Environment Program) çerçevesinde icra edilen çeşit li çevre programları ile deniz 

çevresinin korunması gayretlerinin yanısıra, özellikle kirliliğin önlenmesi, 

azaltılması veya kontrol altına alınması amacıyla uluslararası kural ve standartlar 

geliştirilmesi amacıyla IMO platformunda yapı lan çalışmalar Sözleşmede 

vurgulanan uluslararası işbirliğinin öneminin olumlu yansıması olarak kabul 

edilmektedir. 

410 



Sözleşmenin 204'ncü maddesi ile devletlere verilen, münferiden veya yetkili 

uluslararası kuruluşlar aracılığı ile deniz çevresinin kirlenme tehlikesini veya bu 

kirliliğin etkilerini bilimsel metotlarla gözleme, ölçme, değerlendirme ve analiz 

etme görevi ve denizde izin verdikleri veya kendilerinin icra ettikleri faaliyetlerin 

deniz çevresine etkilerin sürekli denetleme yükümlülüğü (Madde 204), bu 

yükümlülüklerin uygulanması ve sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesine ilişkin 

olarak hazırlanacak raporların yetkili uluslararası kuruluşlara uygun aralıklarla 

gönderilmesi görevleri (Madde 205, 206) devletlere deniz çevresinin korunması 

konusunda verilen diğer önemli sorumluluklardu. Bu sorumluluklar Sözleşmede 

genel ve kısa ifadelerle yer almakla birlikte, uyguılamada IMO' nun gayretleri ve 

çeşitli bölgesel girişimlerle deniz çevresinin korunnnasının etkinliğini önemli ölçüde 

artıran faktörler olarak ortaya çıkma eğilimi kazanmıştır. Sözleşmenin 198'nci 

maddesinde yer alan kirliliğin veya kirlenme tehlikesinin bunun etkilerine maruz 

kalabilecek diğer devletlere ve yetkili uluslararası kuruluşa bildirim zorunluluğu ve 

l 99'ncu maddede yer alan, kirlenmenin etkilerini ortadan kaldmnak ve zararları 

önlemek veya asgariye indirmek amacıyla işbirliği '~e buna yönelik ortak acil durum 

planları geliştirilmesi görevleri diğer uluslararası işbirliği yükümlülükleri olarak 

değerlendirilebilir. Günümüzdeki uygulamalarda evrensel ve bölgesel gayretlerin bu 

konularda arzu edilen sonuçlara ulaştığı söylenemez. l 990 OPRC Sözleşmesi ve 

2000 HNS Protokolü UNCLOS' un deniz kirlenme:sinde kirliliğin etkilerini ortadan 

kaldıracak veya azaltacak uluslararası işbirliği hükümlerini detaylandırma ve tesis 

etme amacını taşımakla birlikte bu işbirliğini icraıya yönelik bölgesel acil durum 

planları henüz tamamlanamamış, müdahale imkan ve kabiliyetleri sadece ulusal 

seviyede ve devletlerin verdiği önem oranında edinilebilmiştir. Deniz çevresinin 

korunmasının bir kültür olarak yerleşmeye başladığı günümüzde bu olumsuzlukların 

kısa sürede giderilebileceği ümidimizi koruyoruz. 

Deniz çevresinin korunmasında tamamlayıcı yükümltilüklerden biri de; zararların 

hızlı ve uygun şekilde tazmin edilmesi ve bu kon:udaki muhtemel uyuşmazlıkların 

çözümüne ilişkin hükümlere devletlerin iç hukukllarında yer verilmesidir (Madde 

235). Madde açıkça ifade etmemekle birlikte, devletlerin zararların tazminini 
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konusunda uluslararası teminat sistemleri ve tazmin fonları geliştirilmesi için 

uluslararası işbirliği yapılması öngörülmelktedir. Günümüzde IMO platformunda 

hazırlanan ve başarı ile uygulanan CLC, FUND Sözleşmeleri ve 2003 FUND 

Protokolü ve bazı bölgesel uygulamalarla ortaya çıkan tazmin sistemleri bu 

işbirliğinin önemli sonuçlarıdır. 

Deniz çevresinin korunması amacıyla özellikle gelişmiş devletlerin ve uluslararası 

kuruluşların üstlenmek durumunda oldukları diğer bir sorumluluk olarak, 

Sözleşmenin 202 ve 203 'neli maddesinde belirtilen kalkırırnakta olan ülkelere 

bilimsel, teknik, eğitim ve diğer alanlarda yardım ve fonların veya uygun teknik 

imkanların sağlanması görevini sayabiliriz. 

d. Kara Kaynaklı Kirlilik; 

Konuyu düzenleyen 207'nci madde; akarsulardan, haliçlerden, petrol boruları ve 

boşaltma tesislerinden ortaya çıkanlar da dahil olmak tizere, deniz çevresinde kara 

kaynaklı kirliliği önlemek, azaltmak ve kontrol altına almak için gerekli olabilecek 

bütün tedbirlerin alınmasını ve iç hukuklarına bu yönde hUkümler konulmasını 

devletlere bir görev olarak vermektedir. Maddede vurgulanan önemli diğer bir husus 

da uluslararası işbirliğidir. Bu konuda, devletlerden politikalarını bölgesel düzeyde 

uyumlu hale getirmeleri, evrensel ve bölgesel dtizeyde kural ve ilkeler ile tavsiye 

edilmiş uygulama ve usuller kabul etme gayreti içerisinde olmaları ve bunları zaman 

zaman gözden geçirmeleri istenmektedir. 

UNCLOS kara kaynaklı kirlilik konusunda detaylı prensipler ve kurallar 

belirlemeyip, devletlerin kara kaynaklı kirli l iğin önlenmesi konusundaki genel 

görevlerini belirtmek ve uluslararası işbirliği için çerçeve yaratmakla yetinmiştir. 

Günümüzde devletlerin bu çerçeveyi çeşitli bölgesel sözleşmeler ve çeşitli uygulama 

projeleri doldurmaya çalıştıkları gözlenmektedir. 

e. Deniz Yatağına İlişkin Faaliyetlerdlen Kaynaklanan Kirlilik; 

Ulusal yetki alanlarına dahil olan deniz tabanındaki faaliyetlerden 

kaynaklanabilecek kirlilik konusunda da kara kaynaklı kirlilikte olduğu gibi detaylı 

prensip ve kurallar belirlenmesi yerine, yetkili uluslararası kuruluşlar veya bir 
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diplomatik konferans aracılığı ile hareket edilerek deniz çevresi kirliliğini önlemek, 

azaltmak ve kontrol altına almak için evrensel ve bölgesel düzeyde kural ve ilkeler 

ile tavsiye edilmiş uygulama ve usuller kabul edilmesi öngörülmektedir. Kıyı 

devletleri iç hukuklarına kendi yetkileri altındaki deniz alanlarında veya kendi 

yetkileri altındaki faaliyetlerden dolayı deniz kir1iliğimin önlenmesi, azaltılması veya 

kontrol altına alınması yönünde hükümler koyacakllar, bu hükümler kabul edilmiş 

uluslararası kurallardan daha az etkili olmayacak ve politikalarını bölgesel düzeyde 

uyumlu hale getireceklerdir (Madde 208). 

Ulusal yetki sınırlan ötesindeki deniz yatağım ve tı:>prak altını ifade eden bölgede 

yilrUrtılen faaliyetlerden kaynaklanan deniz kirliliğinıi önlemek, azaltmak ve kontrol 

altına almak için Sözleşmenin XI inci kısmında belirtilen yetki ve sorumluluklara 

uygun olarak uluslararası kurallar, düzenlemeler ve usuller geliştirilecektir. Bu 

konuda ayrıca, devletlerin kendi faaliyetlerinden veya kendi yetkileri altındaki gemi, 

tesis veya yapıların faaliyetlerinden dolayı deniz çı~vresinin kirlenmesini önlemek, 

azaltmak ve kontrol altına almak için gerekli hüküımleri iç hukuklarına koymaları 

öngörU)müşrtır (Madde 209). 

f. Suya Atıkların Dökülmesinden Kaynaklanan Kirlilik; 

Karasularında, münhasır ekonomik bölgede veya !kıta sahanlığında suya batırma, 

kıyı devletinin iznine veya açık rızasına tabi kılınmıştır. Bu kıyı devletlerinin kendi 

yetki alanlarında suya batırmaya izin verebilecekle:ri anlamına gelmemektedir. Bu 

konuyu düzenleyen 210'ncu maddeye göre, devletl<er yetkili uluslararası kuruluşlar 

aracılığı ile veya bir diplomatik konferans ara<:ılığı ile hareket ederek suya 

batırmadan kaynaklanacak kirliliği önlemek, azaltmak ve kontrol altına almak için 

evrensel ve bölgesel düzeyde kurallar ve ilkeler ile tavsiye edilmiş uygulama ve 

usulleri kabul etmek için gayret gösterecekler, iç hulkuklarına bu konuda koyacakları 

hükümler bu kurallardan daha az etkili olmayacaktır .. 

UNCLOS' un suya batırmadan kaynaklanan kirlenme konusunda içerdiği 

prensiplerden biri de devletlerin kendi yetkileri aıltındaki deniz alanlarında suya 

batırmaya izin verirken coğrafi durumları nedeniyle etkilenebilecek diğer devletlerle 

birlikte konuyu inceledikten sonra karar verme uygulamasıdır. 

413 



Suya batırma konusundaki uluslararası sözleşme olan LC 72, VNCLOS'un 

kabulünden önce hazırlanmış bir evrensel sözleşmedir ve paralel hükümler 

taşunaktadır. Daha sonraki ihtiyaçlar çerçevesinde hazırlanmış ve henUz ytlıilrlüğe 

girmemiş olan 1996 LC Protokolü önleyici yaklaşını ile suya batırılmasına izin 

verilebilecek maddeleri sınırlamak, diğer maddelerin suya batırılmasını yasaklamak 

suretiyle ana sözleşmeden daha sıkı kurallar ve tedbirler getirmiştir. Protokol, 

yürlirlüğe girdiğinde LC 72'nin yerini alacaktır. 

g. Atmosferden veya Atmosfer Aracılıığı ile Oluşan Kirlilik; 

Bu konuda da devletlere, bu tür kirliliğin önlenmesi, azaltılması veya kontrol altına 

alınması yönünde gerekli tedbirleri alma vıe ulusal hukuka uluslararası kurallardan 

daha az etkin olmayan hüki.lmleri koyma yükümlUlUğU verilmiş ve uluslararası temel 

prensip ve kuralların belirlenmesi yetkili uluslararası kuruluşlar veya bir uluslararası 

konferans aracı lığı ile uluslararası işbirl iği!le bırakılm ıştır (Madde 2 l 2). Bu 

çerçevede hazırlanan MARPOL 73/78'in VI ıncı eki gemilerden kaynaklanan 

kirlenme ile atmosferde veya atmosfer aracılığı ile oluşan kirliliği önlemeye 

yöneliktir. 

b. Gemilerin Sebep Olduğu Kirlilik; 

Gemilerden kaynaklanan kirlenme VNCLOS' ta ve uygulamada en önemli, Uzerinde 

en fazla durulan ve önlenmesi, azaltılması veya kontrol altına alınması yönünde en 

çok gayret sarf edilmesi gerektiği vurgulanan kirlilik tUrUdür. Günümüzde gemilerin 

normal faaliyetlerinden kaynaklanan kisliliğin yanısıra, gemilerden denize 

boşaltmalardan ve gemi kazalarından kaynaklanan kirliliğin deniz çevresinin 

kirlenmesinin en önemli aktörlerinden biri olması nedeniyle etkin tedbirler alınması 

ve üst seviye standartlar belirlenmesi ve uygulanması yönünde uluslararası işbirliği 

gayretleri sUrmektedir. Bu nedenle gemi kaıynaklı kirlenme konusundaki VNCLOS 

hükümlerini biraz daha ayrrntılı tanıtmak istiyoruz. 

Deniz çevresinin gemilerden kirlenmesini önleyecek tedbirlere ilişkin kurallar; 

kazaları asgari düzeye indirmeyi amaçlayan gemi seyrüsefer kuralları da dahil 

yetkili uluslararası kuruluş veya genel bir diplomatik konferans aracılığı ile hareket 
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edilerek belirlenecek ve devletlerin iç hukuklarında yer verecekleri kurallar 

bunlardan daha az etkin olmayacaktır. Bu prensip devletlerin kendi bayraklarını 

taşıyan veya kendileri tarafından tescil edilmiş gemilerden deniz çevresinin 

kirlenmesini önlemek, azaltmak ve kontrol altına almak için belirleyecekleri 

hükümler. için de geçerlidir. Günümüzde MARPOL 73178 ve Uluslararası Denizde 

Can Emniyeti Sözleşmesinin (SOLAS 74-lntemational Convention on Safety of 

Life at Sea 1974) birçok hükmü UNCLOS'un bu kuralını gerçekleştirmeye yönelik 

olarak belirlenmiş ve uygulanmaktadır. 

Liman devletleri limanlarına veya içsularına giriş veya açıktaki tenninal 

tesislerinden yararlanmak isteyen yabancı gemiler iiçin deniz çevresini kirlenmesinin 

önlenmesi, azaltılması ve kontrol altına alınması amacıyla koyduklan kuralları 

gereken şekilde ilan edecekler ve yetkili uluslararası kuruluşa bildireceklerdir. 

UNCLOS'nin bu konuda önemli prensiplerinden biri de, kıyı devletlerinin 

karasularını kullanan gemilerin deniz çevresini kirletmesini önlemek, azaltmak ve 

kontrol altına almak amacıyla kurallar kabul edebilecekleri ancak bu kuralların 

uygulanmasının yabancı gemileri karasularından zararsız geçişlerini 

engellemeyeceğidir. Kıyı devletleri kendi münhasu- ekonomik bölgelerinde de deniz 

çevresinin kirletilmesini önlemek, azaltmak ve kontrol altına almak amacıyla 

belirlenmiş uluslararası kurallara uygun ve bunlara etkinlik sağlayan kurallar kabul 

edebilir ve uygulayabilirler (Madde 21 1 ). 

Kıyı devletlerinin karasularında ve münhasır ekonomik bölgede alacağı gemi 

kaynaklı deniz kirliliğini önleme tedbirlerinin yabancı bayraklı gemilerin zararsız 

geçişini engellememesi uygulamada ülkelerin ve llv10' nun hassas olduğu konuların 

başında gelmektedir. Bunun temelinde deniz çevresinin korunması gerekçesiyle 

deniz ticaretinin engellenmemesi düşüncesi ve ekonomik kaygılar mevcuttur. 

i. Bayrak Devletinin Yetkileri; 

"Bayrak devletinin yetkileri" başlıklı 217'nci madde aslında yetki adı altında bayrak 

devletlerine bayraklarını taşıyan veya sicillerine kayıtlı gemilerin uluslararası kabul 

edilmiş kurallara ve standartlara uymalarının sağlanması ve uymayanlar için 
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alınacak tedbirler konularında bazı görevler vermektedir. Buna göre; bayrak 

devletleri, kendi gemilerinin deniz çevresini kirletmelerini önlemek, azaltmak ve 

kontrol altına almak amacıyla yetkili uluslararas ı kuruluş veya genel bir diplomatik 

konferans aracı lığı ile tespit edilmiş kurallar ve ilkeler ile kendilerinin UNCLOS 

gereğince kabul ettikleri ulusal dUzenlemelerde belirtilen hüküm ve kurallara 

uymalarını sağlayacaklar ve bunların etkinliğini artırmak için kurallar kabul 

edecekler ve gerekli tedbirleri alacaklardır. Bayrak devletleri, gemilerin gemi 

dizaynı , inşası ve teçhizatına ilişkin hükümler de dahil yukarıda belirtilen hükümlere 

ve kurallara uymayan gemilerin deniz trafiğine çıkmamaları için gereken tedbirleri 

alacaklardır. Bayrak devletleri ayrıca, gemilerin bu kural ve hükümlerin gereği 

olarak taşıyacakları belgeleri taşımalar~a dikkat edecekler ve bu belgelerin 

gerektirdiği özellikleri taşıyıp taşımadıklarının denetimini yapacaklardır. Diğer 

devletler ise geminin durumunun sertifikalarda belirtilenlere uymadığını düşünmek 

için ciddi sebep olmadıkça sertifikaları geminin durumunun ispat vasıtası olarak 

kabul edeceklerdir. 

Bayrak devletinin 21 Tnci maddede belirtilen önemli görevlerinden biri de geminin 

yukarıda belirtilen kural ve ilkeleri ihlal etmesi halinde ihlalin yerine bakmaksızın 

bu Sözleşmede belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere soruşturma başlatma ve 

gerekiyorsa dava açma yükümlillüğüdür. Madde ayrıca, ihlal ve soruşturma 

safhalarında devletlerin birbirlerinden talep edebilecekleri işbirl iğinin ana 

çerçevesini de belirlemektedir. 

Bayrak devleti uygulamaları deniz emniyeti ve gemi kaynaklı kirlenmenin 

önlenmesi amacıyla etkin ve yeknesak bir uygulama yaratmak üzere IMO 

platformunda kural ve standart geliştirilen bir konudur. Günümüzde devletler 

MARPOL 73178, SOLAS 74 ve IMO kural ve standartları gereği kendi bayraklarını 

taşıyan gemilerin denetim ve belgelendirilmesine ilişkin olarak UNCLOS ve diğer 

ilgili uluslararası sözleşmelerle üstlendikleri bazı denetim ve belgelendirme 

görevlerini tanınmış kuruluşlara yetki devri suretiyle ile icra edebilmektedirler. 

Ancak, bu yöntem bayrak devletini yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan 

kaldırmamaktadır. 
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j. Liman Devletinin Yetkileri; 

Sözleşmenin konuya ilişkin 2 l 8'nci maddesinde deniz çevresinin korunması 

konusunda kural ve düzenlemeleri ihlal etmiş bir yabancı geminin bir devletin 

limanlarına gelmesi halinde liman devletinin yetkileri dilzenlenrnektedir. Buna göre 

liman devleti, kendi içsularının , karasularının veya münhasır ekonomik bölgesinin 

ötesinde yetkili uluslararası kuruluş veya bir genel konferans aracılığı ile tespit 

edilmiş kuralları ve ilkeleri ihlal ederek boşaltılan atık hakkında kovuşturma 

başlatabilir ve doğrulayıcı kanıtlar varsa dava açabilir (Madde 218( 1 )). Eğer bu ihlal 

diğer bir devletin içsulannda, karasularında veya münhasır ekonomik bölgesinde 

boşaltılan atıklardan dolayı bir ihlal ise, liman devleti bu atıklar kendi yetki 

alaı:ılannda zarara sebep olmadıkça veya kirlenme tehlikesi yaratmadıkça veya ilgili 

diğer bir devlet talep etmedikçe bir adli süreç başlatmayacaktır (Madde 218 (2)). 

Böyle bir durumda, kendi yetki alanlarında ihlal meydana gelmiş devletlerin veya 

ihlal nerede olursa olsun bayrak devletlerinin kovuşturma yönündeki taleplerini 

yerine getirmeye gayret edilecektir (Madde 218 (3)). 

Sözleşmenin 219'ncu maddesi günümüzde önemli bir gemi denetim fonksiyonu olan 

liman devleti denetimi uygulamalarına hukuki zemin oluşturmaktadır. Bu maddeye 

göre, liman devletleri talep üzerine veya kendi girişimleri ile limanlanndan veya 

açıktaki terminal tesislerinden birinde bulunan yabancı geminin, gemilerin denize 

elverişliliğine ilişkin uluslararası kuralları ve ilkeleri ihlal ettiğini ve bu nedenle 

deniz çevresine zarar venne tehlikesi yarattığını tespit ettiği takdirde, ihlal 

sebeplerinin ortadan kaldırılmasın ı müteakip geminin sefere devam etmesine tekrar 

izin vermek üzere bu gemiyi seferden men etmek için uygulanabilir olduğu ölçüde 

idari tedbirler alacaklardır. Bu durumda, liman devletleri geminin en yakın onarım 

tersanesine gitmesine izin verebileceklerdir. 

k. Kıyı Devletlerinin Yetkileri; 

UNCLOS, gemilerin bir devletin yetkisi altındakm deniz alanlarından geçişlerinde 

herhangi bir ihlalde bulunmaları durumunda kıyı devletinin yetkilerini karasuları ve 

münhasır ekonomik bölge olmak üzere iki ayrı durumda düzenlemiştir. Buna göre, 
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geminin karasularından geçişte bu Sözleşme veya uluslararası kurallar veya ilkeler 

gereğince kıyı devleti tarafından gemilerin sebep olduğu kirliliğin önlenmesi, 

azaltılması ve kontrol altına alınması amacıyla yürürlüğe konulmuş kural ve 

hükümlerin ihlal edildiği hususunda ciddi ne:denler varsa, bu devlet ihlali tespit için 

geminin maddi denetimine girişebilir ve deliller haklı kılarsa dava açabilir ve 

Sözleşmede belirtilen istisnalar saklı olmak üzere kendi iç hukukuna göre geminin 

durdurulmasını emredebilir (Madde 220 (2:)). Aynı durumun münhasır ekonomik 

bölgede gerçekleşmesi durumunda, kıyı devleti gemiden kimliğine ve tescil 

limanına, son uğradığı ve ilk uğrayacağı limanlara ilişkin bilgileri ve bir ihlalin olup 

olmadığını tespit için gerekli diğer bilgileri vermesini talep edebilir (Madde 220 

(3)). Ayrıca, böyle bir durumda, gemimin deniz çevresinin önemli atıklarla 

sonuçlanan ve bu çevrede büyük bir kirli liğe neden, olan veya kirlilik tehlikesi 

doğuran bir ihlalde bulunduğu hususunda ciddi nedenlerin bulunması durumunda 

kıyı devleti kanıtları ortaya çıkarmak amacıyla geminin maddi denetimine girişebilir 

(Madde 220 (5)). İhlalin gerçekleştirildiğine dair açık delillerin bulunması halinde 

kıyı devleti dava açabilir ve Sözleşmede belirtilen istisnalar saklı olmak üzere kendi 

iç hukukuna göre geminin durdurulmasını emredebilir (Madde 220 (6)). 

1. Canh Kaynakların Muhafazası ve Korunması; 

UNCLOS canlı kaynakların muhafazası ve korunması konusunu deniz yetki 

alanlarına ilişkin bölümler içerisinde alt başlıklar halinde incelemiştir. Bu durum 

karasularında, münhasır ekonomik bölgelerde ve açık denizde canlı kaynakların 

korunması ve muhafazası hüküm ve ilkelerinin değişiklik gösterdiği anlamına 

gelmektedir. Konunun bu tasnife uygun olarak incelenmesi faydalı olacaktır. 

m. Karasularında Canlı Kaynakların Muhafazası ve Yönetimi; 

Sözleşmede bu konuda ayrı bir alt başltlk bulunmamakla birlikte, karasularının 

hukuki statüsünün ve kıyı devletinin münhasır egemenliğinin buradaki canlı 

kaynakların muhafazası ve yönetimine ilişkin görev ve yetkilerin münhasıran kıyı 

devletlerine ait olmasını gerektirdiği açıktır. 
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n. Münhasır Ekonomik Bölgede Canlı Kaynaklano Muhafazası ve 

Yönetimi; 

UNCLOS münhasır ekonomik bölgelerde canlı kaynakların muhafazası ve 

yönetimini denizdeki canlı türlerin korunması temelinde değil ekonomik çerçevede 

ve sürdürülebilir balıkçılık anlamında ele almıştır. 

Sözleşmenin "Canlı kaynakların muhafazası" başlıklı 61 'nci maddesine göre; 

münhasır ekonomik bölgelerde kıyı devletleri güvenilir bilimsel verileri de göz 

önünde bulundurarak avlanacak canlı kaynaklann kabul edilebilir av hacmini tespit 

etmekten, aşırı işletme nedeniyle tehlikeye düşmesini önlemek amacıyla uygun 

muhafaza ve yönetim tedbirleri almaktan ve bu yönde diğer kıyı devletleri ile, 

yetkili evrensel ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmaktan sorumludurlar (Madde 

61). 

Kıyı devleti, yukarıdaki prensipleri ihlal etmeksizin canlı kaynakların azami 

derecede işletilmesini sağlamayı amaçlayacaktır. Bu çerçevede kendi av gücü kabul 

edilebilir toplam av hacminden az olan kıyı devletleri münhasır ekonomik 

bölgelerde kalan av kapasitesini Sözleşmenin sahili bulunmayan devletlerin hakları 

ve coğrafi bakımdan elverişsiz devletlerin haklaırına ilişkin hükümlerini de göz 

önüne alarak ve Sözleşmede belirtilen muhafaza tedbirlerine uygun olarak 

belirleyeceği şartlar dahilinde diğer devletlere kullaı11dıracaktır (Madde 62). 

Devletler, aynı türden veya ortak türden balık sürülerinin veya göçmenlerin iki veya 

daha çok devletin münhasır ekonomik bölgeleri içinde bulunması halinde bu 

sürülerin muhafazasını ve geliştirilmesini düzenlemek ve sağlamak için gerekli 

tedbirleri alma yönünde doğrudan veya bölgesel kuruluşlar aracılığı ile işbirliği 

yapacaklardır (Madde 63 ve 64). 

Sözleşmenin 65'nci maddesi, Sözleşmenin hükümlerinin kıyı devletlerinin veya 

yetkili uluslararası kuruluşun deniz memelilerinin korunması konusunda daha sıkı 

tedbirler alma yetkisini sınırlandırmayacağını belirterek, kıyı devletlerine ve yetkili 

uluslararası kuruluşa deniz memelilerinin korunması için gerekli tedbirleri belirleme 
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ve uygulama yetkisi vennektedir. 120'nci madde ile bu prensibin açık denizlerde de 

uygulanacağı belirtilmektedir. 

o. Açık Denizde Canlı Kaynakların Muhafazası ve Yönetimi; 

Sözleşmenin "Açık denizlerin serbestliği" başlıklı 87'nci maddesi, Sözleşmede 

belirtilen şartlar saklı kalmak şartıyla açık denizlerde balık avlama serbestliğini 

açıkça ifade etmektedir. "Açık denizlerde balık avlama hakkı" başlıklı 116'ncı 

madde bu yetkiyi tekrarlamakta ve teyit etmektedir. Açık denizlerde canlı 

kaynakların muhafazası ve yönetimi coğrafi olarak kıyı devletlerinin yetkisinde 

olmadığı için l J 7'nci madde ile devletlere açık denizlerde canlı kaynakların 

muhafazası için gerekli olabilecek ve kendi vatandaşlarına karşı uygulanabilecek 

tedbirleri alına veya bunların alınması kıonusunda diğer devletlerle işbirliğinde 

bulunma yükümlülüğü getirilmiştir. 

Diğer bir uluslararası işbirliği yükümlülüğii de, vatandaşları aynı bölgede bulunan 

farklı canlı kaynakları veya aynı canlı kayn2lkları işleten devletlerin söz konusu canlı 

kaynaklann muhafazası için gerekli tedlbirleri almak amacıyla görüşmelerde 

bulunma ve gerektiğinde bölgesel balıkçılık teşkilatları kunnalarıdır (Madde l 18). 

3. Denizlerin gemiler tarafından kirlı~tilmesinin önlenmesine ait uluslar 

arası sözleşme 

a. Giriş 

Yinninci yüzyılın başlarında bazı ülkeler denizlerde meydana gelen petrol 

kirlenmesini bir problem alanı olarak kabul etmişler ve ulusal hukuklarına 

koydukları kurallarla önleme gayreti içeris ine girmişlerdir. Bu gayretlerin evrensel 

aşamaya çıktığı ilk ciddi çalışma 1954 yılında ingiltere'de bu amaçla toplanan 

uluslararası konferans olmuştur. Bu konferansta OILPOL 1954 olarak bilinen ve 

"Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası 

Sözleşme (MARPOL 73/78-Intemational Gonvention for the Prevention of Pollution 

from Ships 1973, as Modified by the Protocol of 1978 thereto)"nin atası sayılan 

"Denizlerin Petrol ile Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme 
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(OILPOL l 954-International Convention for the Prevention of the Sea by Oil 

1954)" kabul edilmiştir. OILPOL 1954, petrol kirliliği ile mücadeleyi, birincisi 

petrolün ve içinde milyonda IOO'den fazla partikül bulunan petrollü karışımların en 

yakın karadan en az 50 mil uzakta denize boşaltılmasını sağlamak için yasaklanmış 

bölgeler oluşturulması ve ikincisi atık alım tesisleırinin geliştirilmesi için devletlerin 

teşvik edilmesi olmak üzere iki temel tedbire dayandtnnıştır. Bu tedbirler 

başlangıçta başanlı olmakla birlikte, büyük bir hızla gelişen sanayileşmeye bağlı 

olarak artan deniz ulaştırması ve deniz trafiği nedeniyle daha sıkı tedbirler alınması 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu konunun dilnya gündeminde yer aldığı bir dönemde 

meydana gelen ve bu tarihe kadar ortaya çıkan en büyük petrol kirliliği olarak kabul 

edilen Torrey Canyon kazası sonucu IMO yeni biır uluslararası sözleşme hazırlamak 

üzere çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmaların sonucunda hazırlanan ve 8 Ekim-2 

Aralık l 973 tarihleri arasında toplanan uluslararası konferansta kabul edilen 

MARPOL 73/78, 2 Ekim 1983 tarihinde yürürlüğe giriş şartları sağlanarak 

uygulanmaya başlamıştır. Yeni Sözleşme OILPOL 1954'ü yürürlükten kaldırmıştır. 

Başlangıçta ham petrol, kimyasallar, zararlı maddeler, atık sular ve katı atıklarla 

deniz kirliliğinin önlenmesini düzenleyen MARPOL 73, 1977 yılında meydana 

gelen Amaco Cadiz kazasından alınan dersler çerçevesinde geliştirilmek üzere 

toplanan uluslararası konferans tarafından kabul edilen 1978 MARPOL Protokolü 

ile amaç ve kapsam olarak genişletilmiştir. l 978 Protokolü, tankerlerin inşa 

dizaynları ve SOLAS 74 Sözleşmesi ve 1978 SOLAS Protokolü ile ilişkili bazı 

tedbirler ve kurallar içermektedir. Bu tarihten sonra Sözleşme MARPOL 73/78 

olarak anılmaya başlanmıştır. Sözleşmeye 1997 Protokolil ile gemilerden hava 

kirliliğinin önlenmesine ilişkin kurallar içeren Ek VI eklenmiştir. 

MARPOL 73178 halen gemi faaliyetlerinden ve gemi kazalarından meydana gelen 

kirlenmenin önlenmesini düzenleyen uluslararası ana sözleşmedir. MARPOL 73/78 

toplam 20 madde içeren bir ana metin ve isimleri aşağıda belirtilen altı Ekten 

oluşmaktadır. Ana metniın 8 ve IO'ncu maddeleıriniın uygulanmasına ilişkin 1. ve 2 

numaralı Protokoller mevcuttur. Eklerin yapısLna ilişkin bilgiler ilgili bölümde 

verilecektir. 
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(I) Ek 1 Ham Petrolden Kaynaklanan Kirlenmenin Önlenmesi İçin Kurallar, 

(2) Ek il Dökme Zehirli Sıvı Maddelerle Kirlenmenin Kontrolüne Dair 

Kurallar, 

(3) Ek IlI Ambalajlarunış Şekilde Deniz Yoluyla Taşınan Zararlı Maddelerden 

Kaynaklanan Kirlenmenin Önlenmesine Dair Kurallar, 

(4) Ek IV Gemilerden Atık Sulardan Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesine Dair 

Kurallar 

(5) Ek V Gemilerden Katı Atıklardan Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesine Dair 

Kurallar 

(6) Ek VI Gemilerden Hava Kirliliğinin Öınlenrnesine Dair Kurallar. 

MARPOL 73/78'e taraf olan devletlerin l ve II'nci Eklere de taraf olmaları 

zorunludur. Diğerleri ihtiyari eklerdir. Devletler bu eklere münferiden taraf olup 

olmamakta serbesttirler. Ek 1 ana Sözleşme ile birlikte 2 Ekim 1983 tarihinde 

yürürlüğe girmekle birlikte, Ek lI 1978 MARPOL Protokolü ile yapılan değişiklik 

gereği 6 Nisan 1987 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Ek ııı, 1 

Temmuz 1992 tarihinde, Ek IV, 27 Eylül 2003 tarihinde ve Ek V, 31 Aralık 1988 

tarihinde yürürlüğe girmiştir, Ek VI'nın yürürlüğe giriş şa.rtlan tamamlanmakla 

birlil'te bundan 12 ay sonra yürürlüğe girmesn öngörüldüğünden bu tarih 20 Mayıs 

2005 olacaktır. 

Halen Ek 1 ve Ek II ile birlikte MARPOL 73/7.8'e dünya toplam ticari gemi tonajının 

% 96'sını temsil eden 121 ülke taraftır. Bu sayı Ek 111 için dünya toplam ticari gemi 

tonajının yaklaşık % 92'si ile 112 ülke, Ek IV için dünya toplam ticari gemi 

tonajının yaklaşık% 54' ü ile 97 ülke, Ek V iç:in dünya toplam ticari gemi tonajının 

yaklaşık% 89 ile 108 ülke ve Ek VI için dünya toplam ticari gemi tonajının yaklaşık 

% 54 'ü ile 15 ülkedir. Devletleri MARPOL 7'3178 ve Eklerine taraf olmaya teşvik 

eden ve Sözleşmenin dünyada yaygın uygulanmasını sağlayan nedenlerin başında; 

devletlerin kendi yetki alanlarındaki denizlerde çevre kirlenmesi kaygılan, 

filolarında dünya standartlarında gemilerin bullunmasının sağlayacağı ticari avantaj, 

limanlarda kirliliğin kontrolü suretiyle limanlların etkin bir şekilde işletilebilmesi 

imkanına kavuşmaları ve küresel yaklaşımın verdiği bir sorumluluk olarak 
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uluslararası kirlenmenin önlenmesi gayretlerine aktif katılım arzusu gelmektedir. 

Ayrıca, MARPOL 73/78'e taraf olan devletler, üstlendikleri yükümlülUklerin 

yanısıra bazı hak ve imtiyazlar da elde etmektedirler. Sözleşme ve Eklerinin etkin 

uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması, uygulama maksatları için ulusal 

mevzuat oluşturulması, bu mevzuat ile ihlallıerin yasaklanması ve caydırıcı 

yaptırımlar öngörülmesi, ilgili diğer ülke vıe uluslararası organizasyonlara 

bildirimlerin icrası, Sözleşme hükümlerinin uygulanmasında gemilerin gereksiz 

geciktirilmesinden kaçınılması, kazaların araştırılması ve uygun atık alım 

tesislerinin oluşturulması devletlerin yükümlülükJerine örnek olarak sayılabilecek 

hususlardır. Sözleşme hükümlerine uyumun ke:ndi deniz yetki alanların giren 

yabancı bayraklı gemilerden talep edilebilmesi, bu maksatla gemilerin denetimi ve 

ulusal hukukta öngörülen yaptırımların uygulanması devletlere verilen yetkilerin en 

önemlilerindendir. 

Türkiye MARPOL 73/78'e ve bunun gereği olarak Ek 1 ve Ek il ye taraftır. Aynca, 

ihtiyari eklerden Ek V e taraftır. Diğer ihtiyari ekler olan Ek lll, Ek IV ve Ek VI ya 

taraf olma çalışmaları devam etmektedir. Günümü:zde bir kültür haline gelen ve son 

dönemde meydana gelen kazalar nedeniyle dünya gündeminden düşmeyen deniz 

çevresinin korunması gayretleri ve yoğun deniz trafiğine sahne olan Türkiye' nin 

deniz yetki alanlarındaki kirlilik tehditleri Türkiy•e'nin MARPOL 73/78'in ihtiyari 

eklerine de taraf olmasını gerektirmektedir. Ayrıcaı, özellikle Ek III ve Ek IV'e geri 

kalmış ülkeleri de içine alan dünyadaki geniş katılım ve uygulama buna karşın 

Türkiye'nin taraf henüz olmaması Türkiye' nin deniz çevresini koruma ciddiyetinin 

sorgulanmasına da neden olmaktadır. 

MARPOL 73/78 ve Ekleri gemi faaliyetlerinden ve gemi kazalanndan ortaya 

çıkabilecek gemi kaynaklı kirlenmenin önlenm~:si konusunda çok kapsamlı ve 

detaylı kurallar, uygulamalar ve standartlar içennektedir. Bu bölümün amacı ve 

kapsamını dikkate alarak gereksiz detaylar vennek yerine bazı temel ve önemli 

düzenlemeleri tanıtmakla yetinmenin daha uygun oDacağını düşünüyoruz. 
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b. Genel Yükümlülük ve İhlaller 

Sözleşmenin birinci maddesi taraf d,evletlerin Sözleşmenin uygulanması 

çerçevesindeki genel yllkUmlUlllklerini belirtmektedir. Bu yükümlülükler; zararlı 

maddelerin veya birleşiminde bu zararlı m:addeleri ihtiva eden sıvıların Sözleşme 

hilk.Umlerine aykm hareket edilerek denize boşaltılması neticesinde deniz çevresinin 

kirlenmesini önlemek amacı ile Sözleşme ve Eklerinin hükümlerine uymaktır. Genel 

yUkUmlUlilğUn ifade edilmesinde kullanılan, "zararlı maddeler'' ve ''boşaltma" 

ifadeleri Sözleşmenin "Tanımlar'' başlıklı ikinci maddesinde tanımlanan ve 

detaylandırılan iki önemli kavramdır. 

"Zararlı Madde" deyimi, denize döküldüğü zaman insan sağlığı için tehlikeli olan, 

denizlerde canlı kaynaklara zarar veren, gilzıellikleri bozan, denizin meşru bir şekilde 

kullanılmasına engel olan ve Sözleşmenin kapsamında bulunan herhangi bir madde 

olarak tanımlanmıştır. GörUldUğU gibi, MAJRPOL 73/78 zararlı maddeleri somut ve 

detaylı olarak ifade etmek yerine daha sonra ortaya çıkacak ihtiyaçları da karşılamak 

ve deniz çevresinin korunmasında etkinliği :sağlamak üzere genel ve soyut bir tanım 

tercih etmiştir. 

"Boşaltma" deyimi ise; her ne şekilde olwrsa olsun gemiden bir zararlı maddenin 

salıverilmesi anlamına gelmekte ve kaçma, elden çıkarına, saçma, sızma, pompa ile 

basma, akıtma veya boşaltma işlemlerini ka·psamı içine almaktadır. Ancak, boşaltma 

aşağıdaki durumları kapsamamaktadır; 
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( 1) 13.11 .1972 tarihinde Londra'da. kabul edilen, Atık ve Diğer Maddelerin 

Suya Batırılması Yoluyla Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi Sözleşmesi'nin 

kastettiği anlamda suya batırmaları, 

(2) Deniz dibindeki maden kaynaklarının araştırılmasından, bunlardan 

yararlanılmasından ve bunlarla ilgili olarak kıyı açığında yapılan 

işlemlerden doğrudan doğan zararlı maddelerin denize bırakılmasını, 



(3) Deniz kirlenmesini ortadan kaldınnalk veya kontrol altında tutmak 

amacı için bilimsel ve yasal araştırma maksadı ile denize zararlı madde 

bırakılmasını. 

Sözleşmenin dördüncü maddesi, Sözleşme hükümlerine aykm hareketleri 

düzenlemektedir. Buna göre; taraf devletler Sözleşme gereklerine aykın olan her 

türlü hareketi yasaklayacaklar, kendi bayrağını taşıyan gemilerin veya sözleşmenin 

kapsamına giren diğer gemilerin Sözleşme hükümlerini ihlal etmeleri durumunda 

uygulanmak üzere kendi mevzuatlarına yeteri kadar caydırıcı yaptırımlar 

koyacaklardır. Taraf devletler ilgili denizcilik idarelerinin Sözleşmenin ihlalinden 

haberdar edilmesi ve iddia olunan bu aykırı harekete ait deliller bulunması halinde, 

mümkün olduğu kadar çabuk, kanuni takibata girişecekler veya geminin idaresine, 

aykırı hareketin vaki olduğuna dair bilgi vereCE!k ve elinde bulunan delilleri 

göndereceklerdir. 

Günümüzde yaptırımlar konusunda mevcut yaygın uıygulama para cezaları verilmesi 

yönündedir. Ancak, son dönemde meydana gelen ciddi kazalardan sonra ülkelerin 

geminin kaptan ve gemiadamlarını da adli takibata tabi tutma ve ülkeyi terk 

etmelerine izin vermeme yönünde farklı uygulamalar yaptıkları görülmektedir. 

Tenkit konusu olan ve uluslararası sözleşmelerde hukuki temeli olmayan bu tür 

uygulamalar için yeknesaklık sağlamak üzere IMO platformunda çalışmalar 

başlatılmıştır. Ayrıca, AB Uyesi ülkeler kasıtlı ve ciddi kirletmelerde kirletene veya 

geminin sorumlularına hapis cezası uygulanmasını tartışmaktadtrlar. 

TUrk mevzuatında MARPOL 73/78 ihlallerini cezalandırmak üzere tüm durumları 

kapsayan tatmin edici yaptırımların olduğu söylenemez. Sadece, Çevre Kanununda 

gemilerden boşaltmaları yasaklayan ve gemi tonajlarına göre cezalar öngören 

hUkUmler mevcuttur. Ancak, Çevre Kanunu değişiklik çalışmaları ve AB 

müktesebatına uyum çerçevesinde hazırlanan yeni mevzuat taslaklarında kapsamlı 

ve caydırıcı ceza hükümlerine yer verildiği bilinmektedir. Türk mevzuatında 

MARPOL 73178 ihlallerine ilişkin cezaları uygulayacak ulusal birimler açısından da 
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bir yetki karmaşası mevcuttur. Bu sorun da yeni mevzuat ve mevzuat değişiklik 

çalışmaları ile giderilmeye çalışılmaktadır. 

Mevzuatımızdaki diğer önemli eksikliklerden biri de, MARPOL 73/78.in dördüncü 

maddesinin uygulanması kapsamında diğer taraf devletler tarafından TUrkiye'ye 

cezalandırılmak üzere bildirilen TUrk bayralklı gemilerin diğer Ulkelerde yaptıkları 

ihlallerin cezalandırılmasına yönelik hliktirrıler bulunmamasıdır. Bu eksikliğin de 

yeni mevzuat ile giderilmesi gerekmek'1edir. 

c. Sözleşmenin Kapsamı 

MARPOL 73/78'in hUkUmleri, taraf bir devk:tin bayrağını taşıma hakkına sahip olan 

ve bayrağını taşıma hakkı olmadığı halde bir tarafın yetkisi altında faaliyette 

bulunan gemilere uygulanacaktır (Madde 3.1 ). 

Harp gemileri, donanma yardımcı gemileri veya bir devletin sahibi olduğu veya bu 

devlet tarafından çalıştırılan ve ticari olmayan hlikilmet işlerinde kullanılan diğer 

gemiler Sözleşmenin kapsamı dışındadrr. Bununla beraber, taraf devletlere, bu gibi 

gemilerin, faaliyetlerine veya harekat kabiliyetlerine halel getirmeksizin, makul ve 

tatbik edilebilir olduğu ölçüde, Sözleşmeye uyabilmeleri için gerekli önlemlerin 

alınmas ı görevi verilmiştir (Madde 3.3). 

d. Gemilerin Denetimi ve Belgelendirilmesi 

Sözleşmenin uygulanması kapsamında bir belge taşıması gereken gemi, bir taraf 

devletin yetkisi altındaki liman veya açık deniz tesislerinde bulunduğu sırada bu 

devletin yetkilendirdiği görevliler tarafınd:an denetime tabi tutulabilir. Taraf bir 

devletin kurallara uygun olarak tanzim edeceği bir belge, diğer taraflarca kabul 

edilecek ve bu Sözleşmenin kapsamına giren bütün konularda, kendileri tarafından 

verilen bir belge gibi geçerli olacaktır. Gemi veya teçhizatının belge ile teyit edilmiş 

özelliklerden oldukça önemli bir ölçüde uymnsuz olduğuna inandıracak açık deliller 

bulunmadığı durumda bu denetim gemide geçerli belge bulunup bulunmadığının 

araştırılması ile sınırlı olacaktır. Gemi veya teçhizatının bu belge ile teyit edilmiş 

özelliklerden oldukça önemli bir tarzda ayrıldığına inandıracak açık deliller varsa 
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veya gemide geçerli bir belge bulunmadığı zaman denetlemeyi yapan taraf devlet, 

geminin deniz çevresine, makul olmayan bir zarar tehlikesi arz etmeyecek hale 

getirilmesini sağlayacak tedbirleri alacak ve gemi bu hale getirilmeden hareketine 

müsaade etmeyecektir. Böyle durumlarda taraf devlet, geminin en yakın uygun bir 

tamir limanına gidebilmesi için liman veya açık deniz terminalini terk etmesine izin 

verebilir (Madde 5.1 ve 5.2). 

Sözleşmeye taraf olmayan devletlerin bayrağını taşıyan gemilere karşı taraflar, 

Sözleşmenin gereklerini, bu gemilere karşı dama hoş görülü davranılmamasmı 

sağlayacak şekilde uygulayacaktır (Madde 5.4). 

Gem ilerin uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş standartlara ve uygulamalara 

uyumunun sağlanmas ı ve denetimi görevi esas olarak bayrak devletine ait olmakla 

birlikte, bayrak devletleri tarafından uygulanan periyodik ve program d1şı 

denetimlerle bunun sağlanamadığı bir gerçektir. Sözleşmede öngörülen liman 

devleti yetkileri aslında bayrak devleti uygulamalarını tamamlayıcı mahiyette olan 

liman devleti kontrolleri ile gemilerin MARPOL 73/78 standartlarına uyumunun 

sağlanmasın ı amaçlamaktadır. MARPOL 73/78'e taraf olmayan devletlerin 

gem ilerine, taraf devletler tarafından bu devletin limanlarında Sözleşme 

hükümlerine emsal uygulamaların yapılacağı hükmü dolaylı olarak, MARPOL 

73/78'e taraf olmayan devletlerin taraf devletle:rin limanlarına giden gemilerinin 

sözleşmede belirtilen standart ve uygulamalara veya bunlarla eşdeğer standart ve 

uygulamalara tabi olacağı anlamına gelmektedir. Bu hükmün gerektirdiği 

uygulamalar ülkeleri taraf olmaya teşvik eden ned•enlerin başında gelmektedir. 

e. Diğer H ükümler 

Sözleşme ayrıca; Sözleşmenin ihlaline ilişkin aykırı hareketlerin araştırılması ve 

kanıtlandırılması, bildirimler, gemilerin sebepsiz geciktirilmesi halinde tazminat 

talep hakları, olayların rapor edilmesi, uyuşmazlıkların çözümü, hakemlik, bilgi 

değişimi, kazaların araştırılması, Sözleşmeye taraf olma, Eklerin statüleri, yürürlüğe 

giriş, Sözleşmenin tadili ve feshi ve teknik işbiirliğine ilişkin usul ve esasları da 

düzenlemektedir. Önemli sayılabilecek konulara ilişkin kısa açıklamalar aşağıdadır. 
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Sözleşme hükümlerine tabi olan herhangi bir geminin kurallara aykın hareket 

ederek, bir tarafın herhangi bir limanı veya açık deniz terminalinde denize zararlı bir 

madde boşaltıp boşaltmadığı hususunun kanıtlanması maksadı ile gemi denetime 

tabi tutulabilmektedir (Madde 6.2). 

Bir geminin herhangi bir yerde denize zararlı bir madde veya içinde böyle bir madde 

bulunan sıvıyı boşalttığına dair, delilleri ile: beraber, diğer bir taraftan haber alan ve 

kendisinden bu konuda bir soruşturma yapılması istenen taraf, Sözleşme 

hükümlerine tabi olan bir gemiyi kendi yetkisi altındaki limanlara veya açık deniz 

terminallerine girdiğinde denetleyebilir(Madde 6.5). 

Sözleşmenin altıncı maddesinde öngörülen bu yetkiler kıyı devletlerinin ve liman 

devletlerinin sık başvurduğu uygulamalardır. Çok ağır olan ve bu nedenle idari ve 

adli başvuru yollarında itiraz konusu olan çevre cezalarının kanıtlandırılması önem 

taşımaktadır. Avrupa Birliği müktesebatında ve uygulamalarında, belli süreleri aşan 

yolculuklar sonunda atık verilmemesi ve gemide atık bulunmaması durumlarının da 

MARPOL 73/78 ihlali sayılmasını gerelktiren kurallar mevcuttur. Bazı Ulkeler 

havadan izleme ve teknolojinin sunduğuı diğer yöntemleri kullanarak etkin bir 

kontrol ve kanıtlandırma sistemi oluştunnuşlardır. Türkiye ise sadece Marmara 

Denizi, Boğazlar ve bazı körfezlerde modern sayılamayacak boşaltma izleme ve 

kanıt landırma tedbirleri uygulayabilmektedir. 

Sözleşmenin uygulanmasmda gemilerin usulsüz şeki lde geciktirilmesinden veya 

alıkonulmasından sakınılacaktır. Sözleşmeye dayanarak sebepsiz yere seferden 

alıkonulan veya geciktirilen bir gemi, bu yüzden uğradığı kayıp veya hasarlar için 

tazminata hak kazanacaktır (Madde 7). 

Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması konularmda iki ve daha fazla taraf 

arasında çıkacak bir ihtilafm, ilgili taraflar arasında görüşmeler yoluyla çözümüne 

imkan bulunmadığı ve taraflar başka bir uzlaşma yolu bulamadıkları durumda 

uyuşmazlık, Sözleşmenin 11. Protokolıünde öngörüldüğü şekilde hakemliğe 

sunulacaktır (Madde 1 O). 
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Sözleşmede, teknik eklerin sessizlik prosedüırü ile değiştirilmesi ve bazı 

değişikliklerin IMO tarafından yapılabilmesi e:sasına dayanan çok detaylı bir 

değişiklik prosedürü öngörülmüştür (Madde 16). 

f. 1978 MARPOL Protokolü 

Protokol ile Sözleşmenin zorunlu eklerinden olan Ek II ' nin uygulanması Protokolün 

yürürlüğe girişini müteakip üç yıl sonraya bırakılnnıştır. Böylece, Ek lI hükümlerini 

yerine getirme güçlüğü çeken ülkelere geçiş süreci yaratılarak Sözleşmeye taraf ülke 

sayısının artırılması ve Sözleşmenin yürürlüğe giriş şartlarının yerine getirilmesi 

amaçlanmıştır. Aynca, Ek I'de değişiklikler yapılarak ayrılmış balast tankı 

zorunluluğu 20 000 dedweytton ve daha büyük yeni gemilere indirgenmiş, mevcut 

tankerler için ve yeni tankerler için ilave tedbir olarak tankların ham petrol ile 

yıkanması sistemi getirilmiş, mevcut tankerlerin belirlenen geçiş sürecine uygun 

olarak bazı tanklarının temiz balast tankı olarak kullanımı zorunlu kılınmış ve 

denetim ve belgelendirme konusunda daha sıkı kurallar kabul edilmiştir. 

g. Ek 1 - Ham Petrolden Kaynaklanan ]Kirlenmenin Önlenmesi İçin 

Kurallar 

İsminden de anlaşılacağı gibi MARPOL 73/78'in birinci eki petrolden kaynaklanan 

deniz kirlenmesinin önlenmesini amaçlamakta VE~ bu yönde kurallar içermektedir. 

Ek, 4 bölüm, 35 madde ve 3 lahikadan oluşmaktadır. İçeriğinde aksine bir hüküm 

bulunmadıkça, Ek 1 tüm gemilere uygulanacaktır (Kural 2). 200 metreküp veya daha 

fazla petrolü dökme olarak taşımak için yapı11mış ve bu maksatla kullanılma 

kapasitesi olan tanker olmayan gemiler de Ekin bazı htikümlerine tabidir. Ayrıca, 

Sözleşmenin ikinci ekinde belirtilen petrol dışındaki diğer maddelerin bir tankerle 

taşınması halinde bu Ek hükümlerinin aynı zamanda tankere de uygulanacağı 

belirtilmiştir. Bunun yanısıra taraf devlet idarelerine Ek I'in kısmen veya tamamen 

uygulanmasının makul olmayacağı durwnlarda bazı özel gemi tipleri için IMO'ya 

bildirimde bulunmak suretiyle Ek 1 htiktimlerine eşdeğer bazı uygulamalara 

müsaade etme yetkisi verilmiştir (Kural 3). 
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Ek I'in dördüncü kuralı gemilerin hizmete ginneden önce ve hizmetleri esnasında 

Ek r hükümlerine uyumlarını kontrol etmek ve bu uyumu belgelendinnek amacıyla 

yapılan inceleme ve denetimleri düzenlemektedir. 150 groston ve daha büyük 

tankerlerle, 400 groston ve daha büyük diğer gemiler hizmete ginneden önce yapun, 

teçhizat,. donatım, sistem, malzeme ve di~~er hususlarda uygunluğun denetimi ve 

belgelendirilmesi için başlangıç incelemesine, uyumun sürdürüldüğünün kontrolü 

için süresi idare tarafından belirlenen ve 5 yılı aşmayan bir periyodik incelemeye ve 

gemideki donatLm ve sistemlerin çalışıı.r durumda olmalarının kontrolü ve 

belgelendirilmesi için ara incelemeye tabidirler. İdare ayrıca, program dışı 

denetimlerle geminin uyumunu kontrol edebilir. Eğer idare yıllık zorunlu inceleme 

ve denetim uyguluyorsa program dışı denetimler zorunlu değildir. Tilin inceleme ve 

denetimler süresi ve şekli Ek I'de belirtilıen esaslara uygun olarak belgelendirilir 

veya mevcut belgelere işlenir. İdare inceleme, denetim ve belgelendirmeyi bizzat 

kendi memurları vasıtası ile yapabilecı~ği gibi bu amaçla atadığı denetim 

eleman larına, belli kriterlere uygun olarak yetkilendirdiği tanınmış kuruluşlara veya 

bazı durumlarda diğer taraf devletlere yapıtırabil ir. Yapılan inceleme ve denetimde 

geminin deniz çevresine kabul edilemez nitelikte zarar tehdidi yaratacak eksikliği 

veya uyumsuzluğunun tespiti halinde gemi, eksikliklerini tamamlamadan ve denize 

çıkmaya hazır hale gelmeden hizmetine izin verilmez. Denetim ve belgelendirmeyi 

müteakip gemide esaslı bir değişiklik meydana gelmesi veya bir kaza sonucu Ek I 

hükümlerine uyumsuzluk tereddüdü oıtaya çıkması halinde geminin kaptanı veya 

diğer sorumluları durumu belge veren idareye veya yetki lendirdiği tanınmış 

kuruluşa bildimıek zorundadır. Bu durumda idare veya tanınmış kuruluş inceleme 

ve denetimin gerekli olup olmadığını araştırır. 

Ek !'in denize petrol boşaltılmasının kontrolünü düzenleyen dokuzuncu maddesi, 

aşağıdaki durumların tamamının karşılandıi~ı istisnalar dışında prensip olarak denize 

petrol boşaltılmasını yasaklamaktadır. Demize boşaltılması yasaklmrnış olan petrol 

atıkları gemide tutulacak ve liman kabul tesislerine boşaltılacaktır. 
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Petrol tankerleri için; 

(!) Tanker özel bir alanda olmayacak, 

(2) Tanker en yakın karadan en az 50 deniz milinden daha uzakta olacak, 

(3) Tanker yoluna devam ediyor olacak, 

(4) Petrol boşaltma miktarı her deniz mili için 30 litreyi geçmeyecek, 

(5) Toplam denize boşaltma miktarı MARPOL öncesi tankerler (mevcut 

tankerler) için yükün toplam miktarının 1/15.000'ini MARPOL sonrası 

tankerler (yeni tankerler) için J/30.000' ini geçmeyecek, 

(6) Petrol boşaltma izleme ve kontrol sistemleri mevcut ve çalışır durumda 

olacaktır. 

Petrol tankeri olmayan 400 groston veya daha bUyük gemiler için; 

( 1) Gemi özel bir alanda olmayacak, 

(2) Gemi yoluna devam ediyor olacak, 

(3) Petrol boşaltma miktarı bir milyonda 15 partikülden az olacak, 

(4) Geminin petrol boşaltma izleme ve kontrol sistemleri, su ayırması 

yapan cihazları, petrol filtresi veya Ek l' de belirtilen diğer cihaz ve 

sistemleri çalışır durumda olacaktır. 

MARPOL 73178 Ek J ile, Akdeniz, Baltık Denizi, Karadeniz, Kızıldeniz, Aden 

Körfezi, Antarktika, Kuzey-batı Avrupa suları ve Basra Körfezi gemilerden 

kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi veya azaltılması amaçları için özel alan 

ilan edilmiş ve bu alanlarda petrol tankerleri ve 400 groston ve daha büyük 

gemilerden petrol boşaltılması tamamen yasaklanmış, diğer gemilerden 

yapılacak boşaltmalar daha sıkı kurallara bağlanmıştır. Bu deniz alanlarında atık 

kabul tesislerinin oluşturulması için taraf devletlerin alacağı özel tedbirler de 

ayrıca belirlenmiştir (Kural J O). 

Yukarıda belirtilen denize petrol boşaltılmasının yasaklanması veya sınırlandırılması 

aşağıdaki istisna durumlarda uygulanmayacaktır (Kural 1 J). 
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( 1) Geminin emniyetini sağlamak ve denizde can kurtanna amacıyla petrol 

veya petrollü karışımların denize boşaltılması , 

(2) Kasıtlı durumlar hariç ve denize bo·şaltmayı önlemek veya en aza indirmek 

için gerekli bütün tedbirlerin alınıması şartıyla geminin veya teçhizatın 

hasarı nedeniyle petrol veya petrollü karışımlarm denize boşaltılması, 

(3) İlgili kıyı devleti idaresinin onayı alınmak şartıyla kirlenme zararlarının 

asgariye indirilmesini sağlamak vı~ kirlilikle mücadele için birleşiminde 

petrol bulunan maddelerin denize boşaltılması. 

Ek I ayrıca, inceleme, denetim ve belgelendirme ile ilgili diğer detaylan, 

boşaltma ile ilgili diğer yasak ve istisnaları, kabul tesisleri ile ilgili kuralları, 

balast tankları ve yıkanması esas ve usullerini, ayrılmış balast tankları ile ilgili 

kuralları , çatma ve oturmalarda kirlenmenin önlenmesi tedbirlerini, çift cidara 

geçiş uygulamalarını, gemide petrolün alıkonulması prensiplerini, petrol 

boşaltma izleme ve kontrol sistemleri V<! diğer boşaltma yönetim ve teçhizatı ile 

ilgili esaslan, petrol kayıt defteri fomıu ve kullanım prensiplerini, sondaj ve 

diğer platfonnlar için özel kuralları ve petrol tankerlerinin borda ve 

karinelerindeki hasarlardan kaynaklanabilecek kirlenmenin en aza indirilmesi 

için kuralları içermektedir. 

Ek-I' in tek cidarlı tankerlerin elimine edilme sürecini düzenleyen hükümleri 

hemen her büyük tanker kazasından sonra elimine sürecinin hızlandırılması 

yönünde değiştirilmektedir. Bu gayretlıer deniz çevresinin korunması yönünde 

samimi kaygıların yanısıra tanker kazaları sonrası ortaya çıkan çevre 

felaketlerinin kamuoyunda yarattığı öfkeyi bastırma ve politikacıların ve 

idarecilerin birşeyler yapıldığı mesajı verme amaçlarından da 

kaynaklanmaktadır. Örneğin Erika ve Prestige kazalarından sonra AB ve Uye 

ülkelerin girişimleri sonucu Ek-I'in 13G maddesinde yapılan değişikliklerle tek 

cidarlı tankerlerin elimine edilme süreci hızlandırılmıştır. 
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h. Ek il - Dökme Zehirli Sıvı Maddelerle Kirlenmenin Kontrolüne Dair 

Kurallar 

MARPOL 73/78'in II nci Eki dökme halde taşınan zehirli sıvı maddelerin emniyetli 

taşınması ve gemi faaliyetleri ile gemi kazalarından kaynaklanacak bu maddelerle 

kirlenmeyi önleme veya en aza indirme amacıyla kimyasal tankerlere bazı yapım ve 

inşa standartları getinnekte, riskleri minimize edecek bazı donanım ve ekipmanlar 

bulundurmayı öngönnekte ve işletme usulleri belirlemektedir. Bu Ek, 18 madde ve 5 

lahikadan oluşmaktadır. 

Ek I' den farklı olarak sadece Baltık Denizi, Karadeniz ve Antarktika Ek II'nin 

uygulanması amaçları için özel alan olarak belirlenmiştir (Kural 1.7). Bazı istisnalar 

dışında dökme halde zehirli sıvı maddeleri taşıyan tüm gemiler Ek II kapsamına 

alınmıştır (Kural 2). Petrolün yük olarak bir kimyasal madde tankerinde taşınması 

durumunda bu gemiye Ek 1 hükümleri de uygulanacaktır. Zehirli sıvı maddeler deniz 

çevresine etkileri dikkate alınarak A, B, C ve D olmak üzere dört kategoriye 

ayrılmış, bu kategorilere girecek maddeler nitelik olarak tanımlanmış ve bu 

maddelerin dışındaki zehirli sıvı maddeler diğer sıvı maddeler olarak 

isimlendirilmiştir (Kural 3 ve Kural 4). A kategorisi; tank temizlenmesi yada balast 

basılması işlemlerinde denize boşaltma yapıldığında kirlenmeyi önlemek için sert 

tedbirlerin alınmasını haklı kılan zehirli sıvı madıdelerden , B kategorisi; kirlenmeyi 

önlemek için özel tedbirlerin alınmasını gerekıtiren zehirli sıvı maddelerden, C 

kategorisi; denize az zarar vermesi nedeniyle özel çalışma koşullarını gerektiren 

zehirli sıvı maddelerden ve D kategorisi de; çok az da olsa denize ve denizin diğer 

yasal kullanımlarına zarar verme ihtimali nede·niyle çalışma durumlarında biraz 

dikkat gerektiren maddelerden oluşmaktadır. Tank temizlenmesi veya balast 

basılması işlemlerinde denize boşaltma yap:ıldığında insan sağlığına, deniz 

kaynaklarına, denizin sağladığı kolayltklara veya diğer yasal kullanımlarına zararlı 

olmayan maddeler diğer sıvı maddelerdir. Bu maddelerin denize basılması Ek II 

hükümlerine tabi değildir. Ayrıca, temiz bafast ve ayrılmış balastın denize 

boşaltılmasında da Ek il hükümleri uygulanmamaktadır (Kural 4). 
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Ek II ' nin zehirli sıvı maddelerin denize boşaltılmasını düzenleyen beşinci kuralı, 

genel prensip olarak özel alanlarda tilin kate:gorilere giren zehirli sıvı maddelerin, 

diğer tilin deniz alanlannda da A, B ve C kaıtegorisine giren zehirli sıvı maddelerin 

denize boşaltılmasını yasaklamaktadır. Bu deniz alanlarında aşağıda belirtilen istisna 

durumlarda özel tedbirler alınması sureti ile zehirli sıvı maddelerin denize 

boşaltılmasına izin verilmektedir (Kural 6). 

( 1) Geminin emniyetini sağlamak ve denizde can kurtarma amacıyla 

zehirli sıvı maddelerin ve bu maddeleri içeren karışımların denize 

boşaltı iması, 

(2) Kasıtlı durumlar hariç, deniz•e boşaltmayı önlemek veya en aza 

indirmek için gerekli biltün tedbirlerin alınması şartıyla geminin veya 

teçhizatın hasarı nedeniyle zehirli sıvı maddelerin ve bu maddeleri 

içeren karışımların denize boşaltılması, 

(3) İlgili kıyı devleti idaresinin onayı alınmak şartıyla kirlenme 

zararlarının asgariye indirilmesini sağlamak ve kirlilikle mücadele için 

birleşiminde zehirli sıvı maddeler bulunan maddelerin denize 

boşaltı Lması. 

Zehirli sıvı maddeleri taşıyan gemilere Ek l'de açıklanan inceleme, denetim ve 

belgelendirme rejimine benzer kural ve yükHmlUlilkler getirilmiştir (Kural 10, 11 ve 

12). 

Ek il ayrıca, yükleme ve boşaltma sistemlerine ilişkin kurallar, kabul tesisleri ve 

terminallerde boşaltmanın düzenlenmesi esasları, gemilerin Ek il hükümlerine 

uyumunun kontrolü prensipleri, yük kayıt defterinin kullanımı usulleri, gemide 

zehirli sıvı maddeler için deniz kirlenmesi acil durum planlarının hazırlanması ve 

uygulanması esasları, zehirli sıv ı maddeleri boşaltmak için standartlar, kaza ile 

kirlenmeyi en aza indirmek için gerekli tedbirler ve petrol benzeri maddelerin 

taşınması ve boşaltılması ile ilgili hUkUmleri de içermektedir. 
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i. Ek 111 - Ambalajlanmış Şekilde Denb~ Yoluyla Taşınan Zararlı 

Maddelerden Kaynaklanan Kirlenmenin Önlenmesine Dair Kurallar 

Toplam 8 madde ve bir lahikadan oluşan MARPOL 73/78' in Jll ncü Eki gemide 

paketlenmiş halde taşınan kirleticilerin tanınması, kaza durumlarında bunlardan 

kaynaklanabilecek kirlenmenin en aza indirilmesi ve bu tur kirleticilerin denize 

boşaltı lmasından ortaya çıkacak kirlenmenin önlenmesi için kurallar ve standartlar 

geliştinneyi amaçlamaktadır. 

Ek ili ' Un "Uygulama" başlıklı birinci kuralında Ekin zararlı maddeleri 

ambalajlanmış halde taşıyan bütün gemilere uyg;ulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 

Ekin hükümlerine uygun olmayacak şekilde ambalajlanmış zararlı madde 

taşımacılığı yasaklanmıştır. Ayrıca, taraf devletlerin, paketlenmiş, ambalajlanmış 

zararlı maddelerin paketlenmesi, işaretlenmesi, ıetiketlenmesi , belgelendirilmesi, 

istifi, miktarlarının sınırlandırılması ve deniz çevresinin zararlı maddelerle 

kirlenmesinin önlenmesi veya en aza indirilmıesi için istisnalar belirlenmesi 

konularında detaylı tedbirleri ve zorunlulukları yayınlamaları öngörülmektedir. 

Uygulamada bu tedbirler ve sorumluluklar IMO tarafından geliştirilen ve yayınlanan 

kural ve tavsiyelerle belirlenmiştir. Uluslararası Deniz Tehlikeli Maddeler TüzUğU 

(IMDG Code-lntemational Maritime Dangerous Goods Code) bu konudaki 

standartları geniş ve detaylı olarak içermektedir. 

Ek lII ayrıca, kapsamına giren zararlı maddelerin paketlenmesi, işaretlenmesi, 

etiketlenmesi, belgelendirilmesi, istifi, miktarlarının sınırlandırılması ve istisnalar 

konusunda temel prensipler ile geminin yabancı ülke limanlarma gittiğinde Ek III 

hükümlerine uyumun kontrolü için liman devle:ti kontrolüne ilişkin hükümler 

içermektedir. 

j. Ek IV - Gemilerden Atık Sulardan Kaynaklanan Kirliliğin 

Önlenmesine Dair Kurallar 

Özellikle kıyılara yakın deniz alanlarında gemilerden denize boşaltılan atık suların 

turizme, insan sağlığına ve deniz yaşamına zararlı etkilerinin yoğunlaşan deniz 

trafiği nedeniyle artması, MARPOL 73/78'in IY'ncU ekinin geliştirilmesi ve etkin 
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olarak uygulanması ihtiyacını ortaya çıkarnnıştır. Ek iV, gemilerin atık sularının 

denize boşaltılmasının sınırlandırılması ve bazı işlemlere tabi tutulması, limanlarda 

ve tenninallerde atıksu alım tesislerinin oluşturulması ve bu faaliyetlerin denetimi, 

belgelendirilmesi ve kontrolü yoluyla denizlerin gemilerin atıksuları ile kirlenmesini 

önlemeyi veya en aza indinneyi amaçlamaktadır. Toplam 11 madde ve bir lahikadan 

oluşmaktadır. 

Ek ıv, 200 groston ve daha büyük yeni gemilere ve 200 grostondan küçük ve 10 

kişiden fazla personele sahip yeni gemilere uygulanmaktadır. Mevcut gemiler için 

Ek IV'Un yürürlüğe girişini müteakip 10 yıllık bir geçiş sureci öngörtilmUştUr. Yani 

mevcut gemiler yürürlüğe girişten 1 O yıl soınra ek hükümlerine uyacaklardır (Kural 

2). Ekin kapsamındaki gemiler atık suların yönetimi ve boşaltılması ile ilgili sistem 

ve teçhizatlarının Ek hükümlerine uyumunun sağlanması maksadıyla detayları 

metinde belirtilen esas ve usullere göre :inceleme, denetim ve belgelendinneye 

tabidir (Kural 3, 4, 5, 6 ve 7). 

Aşağıdaki şartların sağlanması dışında denize atık su boşaltılması yasaklanmıştır 

(Kural 8). 
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(1) IMO tarafından geliştirilmiş ve idare tarafından kabul edilmiş uygun 

öğütme ve dezenfekte sistemlerinden geçirilmiş atık sular geminin hızı 4 

deniz milinden az olmamak ve en yakın karaya 4 deniz milinden daha az 

mesafede olmamak şartıyla deniz.e boşaltılabilecektir. Atık su işlemden 

geçirilmediği takdirde en yakın karaya mesafe en az 12 deniz mili olacaktır. 

(2) Gemi idare tarafından uygunl·uğu belgelendirilmiş atık su yönetim 

teçhizatına sahip olacaktır. 

(3) Atık su geminin etrafındaki sularda gözle görülebilir yüzen katı kirlilik 

meydana getirmeyecektir. 

(4) Atık su diğer atıklarla karıştığı takdirde en sıkı hükümler uygulanır. 

(5) Atık suyun boşaltılması geminin veya gemideki insanların emniyeti 

açısından veya denizde can emniyeti için gerekli ise, denize gereksiz 

boşaltmayı önlemek veya en aza indirmek için gerekli bütün tedbirlerin 



alınması şartıyla veya geminin veya teçhi:z.atın hasarı nedeniyle atık suların 

denize boşaltılması Ek IV hükümlerinin ihlali olarak 

değerlendirilmemektedir (Kural 9). 

k. Ek V - Gemilerden Katı Atıklard:an Kaynaklanan Kirliliğin 

Önlenmesine Dair Kurallar 

Plastik, alüminyum ve diğer bazı metallerden yapılan eşya ve malzemelerin deniz 

tarafından yok edilmesinin yüzyıllar sürdüğü ve bu tür malzemelerin deniz yaşamına 

zarar verdiği _iy i bilinmektedir. Ek V, gemilerden deniz çevresine karışabilecek bu 

tür malzemeleri de içeren evsel ve gemi faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların deniz 

ortamına atılmasının sınırlandırılması ve kontrolü yoluyla deniz kirlenmesinin 

önlenmesini amaçlamaktadır. Toplam 9 madde ve bir lahikadan oluşmaktadır. 

Ek V, Ek I'de olduğu gibi gemilerden katı ;atıklardan kaynaklanan kirliliğin 

önlenmesi amaçları için Akdeniz, Baltık Deniı:i, Karadeniz, Kızıldeniz Kuzey 

Denizi, Karayipler, Antarktika ve Basra Körfeziini özel alan olarak belirlemiştir 

(Kural 5). Tüm gemiler Ek V' in kapsamı içerisindedir (Kural 2). Tanunlar 

bölümünde yapılan katı atık tanımında geminin normal çalışması sırasında toplanan, 

Sözleşmenin diğer eklerinin kapsamına girmeyen ve devamlı veya periyodik olarak 

atılması gereken taze balık ve parçaları dışında her çeşit yiyecek, gemi içi ve işletme 

atıkları katı atık olarak nitelendirilmiştir. 

Ek V' in katı atıkların boşaltılmasını düzenleyen 3, 4 ve 5nci kuralına göre katı 

atıkların boşaltılmasında temel prensipler aşağıdadır. 

Özel alanlarda; 

(1) Sentetik halatlar, sentetik balık ağlan, pllastik çöp torbalan dahil ve fakat 

bunlarla sınırlı olmayan bütün plastik maddelerin veya toksik veya ağır 

metal içeren plastik maddelerin yakılmasından ortaya çıkan küllerin denize 

boşaltılması yasaktır. 

(2) Kağıttan yapılanlar, paçavra, cam, maden, şişeler, porselen, istif tahtaları ve 

ambalaj maddelerini de içeren bütün diğer katı atıkların denize atılması 
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yasaktır. 

(3) Yiyecek artıkları karadan uygulanabildiği kadar uzakta ve her durumda en 

yakın karadan 12 deniz milinden daha az olmayan bir uzaklıkta denize 

atılabilecektir. 

(4) Katı atıklar başka bir atma veya boşaltma gereklerine tabi olan bir madde 

ile karışmış olduğu takdirde en sıkı hükümler uygulanacaktır. 

Özel alanlar dışında; 

(l) Sentetik halatlar, sentetik balık ağlatn, plastik çöp torbaları dahil ve fakat 

bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün plastik maddelerin veya toksik veya 

ağır metal içeren plastik maddelerin yakılmasından ortaya çıkan küllerin 

denize atılması yasaktır. 

(2) Yüzebilecek istif gereçleri, kaplamalar ve ambalaj malzemesi en yakın 

karadan uygulanabildiği kadar uzakta ve her durumda 25 deniz milinden 

daha az olmayan bir uzaklıkta, gıda artıkları ve kağıt eşyalar, paçavralar, 

cam, maden, şişeler, tabak kmkları ve benzeri atıkları içeren bütün diğer 

atıklar 12 deniz milinden daha az olmayan bir uzaklıkta denize 

atılabilecektir. 

(3) Gıda artıkları ve kağıt eşyalar, paçavralar, cam, maden, şişeler, tabak 

kırıkları ve benzeri atıkları içeren bütün diğer atıkların bir parçalayıcı veya 

öğütücü cihazdan geçirilmek suretiyle en yakın karadan 3 milden daha az 

mesafede olmayacak şekilde deniı:e atılmasına izin verilebilecektir. Bu 

durumda atıkların gözleri 25 mm.den daha geniş olmayan bir süzgeçten 

geçebilecek kadar küçük parçalara bölünmüş olmaları şarttır. 

(4) Katı atıklar başka bir atma veya boşaltma gereklerine tabi olan bir madde 

ile karışmış olduğu takdirde en sıkı hükümler uygulanacaktır. 

Kural 6 ile yukarıda belirtilen katı atıkların denize boşaltılması prensiplerine bazı 

istisnalar getirilmiştir. Buna göre; 
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(1) Gemi veya gemide bulunanların emniyetinin veya denizde can 

emniyetinin sağlanması maksatları için denize katı atık boşaltılmasının 

gerekli olması, 



(2) Hasarın meydana gelmesinden önce ve sonra denize boşaltılmasının 

önlenmesi veya en aza indirilmesi i<;in gerekli tüın tedbderin alınmış 

olması şartı ile gemi veya teçhizatının hasara uğraması neticesinde katı 

atıkların denize dökülmesi, 

(3) Bu tür bir zararı önlemek üzere tüın tedbirlerin alınmış olması şartı ile, 

sentetik balık ağlarının veya bu ağların onarılması için gerekli 

malzemenin bir kaza sonucu de:nize düşüp kaybolması Ek V 

hükümlerinin ihlali anlamına gelmemıektedir. 

Ek V ayrıca, pompa, boru ve yük boşaltma dlüzenlerine ilişkin kurallar, kabul 

tesisleri ve terminallerde boşaltmanın düzenlenmesine ilişkin hükümler, gemilerin 

Ek V kurallarına uyumunun kontrolüne il işkin yetki ve sorumluluklar, katı atık kayıt 

defterinin kullanılması esasları, kaza ile kirlenmeyi en aza indirmek içirı tedbirler ve 

petrol benzeri maddelerin taşınması ve boşaltılması için prensipler içermektedir. 

1. Ek VI - Gemilerden Hava Kirliliğinin Önlenmesine Dair Kurallar 

1997 Protokolü ile MARPOL 73/78'e ihtiyari e!k olarak ilave edilen ve toplam 3 

bölüm, l 9 madde ve beş lahikadan oluşan Ek VJI, gemi eksozlarından kaynaklanan 

sülfüroksit ve nitrojenoksit emisyonlarını sınırlamakta ve ozon delici gazların 

salınmasını yasaklamaktadır. Ek Vl ile, sülfüroksit emisyonları konusunda daha sıkı 

kuralların uygulandığı "SUlfüroksit Emisyonu Ko•ntrol Alanları" oluşturulmakta, bu 

alanlarda % 1,5 m/m'i geçen emisyonlara izin verilmemektedir. Gemiler Ek VI 

gereklerini yerine getirmek için, teknolojik olarak sülfür oksit sınırlandırma 

metotları uygulamakta veya eksoz gazı temizleme~ sistemleri kullanmaktadır. Ek VI 

ayrıca, Baltık Denizini süffüroksit emisyonu kontrol alanı olarak kabul etmiş, halon 

ve kloroflorokarbon içeren ozon delici gazların emisyonunu belirtilen takvime 

uygun olarak yasaklamıştır. Salınma yasağına bazı istisnalar getirilmiştir. Buna göre, 

geminin emniyetini sağlamak ve denizde can kurtarma amacıyla, denize gereksiz 

salınmayı önlemek veya en aza indirmek için gerekli bütün tedbirlerin altnması 

şartıyla veya geminin veya teçhizatın hasarı nedeniyle salınma Ek VI hükümlerine 

aykırı sayılmayacaktır. Ek VI ile düzen lenen kurallar tüın gemilere uygulanacaktır. 
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(Kural 1 ve 3). 

Ekin kapsamındaki gemiler hava kirliliğiniın önlenmesi amaçları için salınmanın 

kontrol altına alınması ile ilgili sistem ve teçhizatlarının Ek hükümlerine uyumunun 

sağlanması maksadıyla detayları metinde bellirtilen esas ve usullere göre inceleme, 

denetim ve belgelendinneye tabidir (Kural 5, 6, 7, 8 ve 9). 

Ek VI ayrıca, işletme yükümlülükleri konusunda liman devleti kontrolü yetkileri, 

kuralların uygulanması ve ihlallerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, salınma 

standartları ve kabul tesislerine ilişkin hükümler içermektedir. 

m. MARPOL 73/78'e IMO Tarafında111 Yapılan Önemli Değişiklikler 

1984 Değişiklikleri : Özel alanlarda petrollü karışımların boşaltılmasının önlenmesi 

ve diğer alanlarda bazı koşulların gerçekkşmesi şartıyla derine boşaltmaya izin 

verilmesi suretiyle Ek l'in uygulanması kolaylaştırılmış ve etkinliği sağlanmıştır. 

1985 Değişiklikleri : Bazı kimyasallar için, kargo tanklarının geliştirilmesi suretiyle 

atık alım tesisi ihtiyacının ortadan kalkması ve Ek Il'nin daha kolay uygulanması 

sağlanmıştır. Ayrıca, Tehlikeli Kimyasalları Paketlenmiş Şekilde Taşıyan Gemilerin 

Tasarım ve Ekipmanlandınlması Hakkındaki Kodun (IBC Code- lntemational Code 

for the Construction and Equipment of Sh ips Carrying Dangerous Chemicals in 

Bulk) uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. 

1987 Değişiklikleri : Aden Körfezi özel alan olarak belirlenmiştir. 

1989 Değişiklikleri : Kuzey Denizi özel alan olarak belirlenmiştir. 

1990 Değişiklikleri : MARPOL 73/78'in Uluslararası Denizde Can Emniyeti 

Sözleşmesinin (SOLAS 74-lntemational Convention on Safety of Life at Sea 1974) 

ve Yükleme Hatları Uluslararası Sözleşmesinin (LL-lnternational Convention on 

Load Line ) uygulanmasında Uyumlaştırılmış Denetim ve Belgelendirme Sistemi 

yüıiirlüğe girmiştir. 

1991 Değişiklikleri : Karayipler Ek V'in uygulanmasında özel alan olarak kabul 

edilmiştir. Ayrıca, Ek l'e yeni bir bölüm ilave edilerek gemilere petrol kirliliği acil 

durum planı taşımaları zorunluluğu getirilmiştir. 
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1992 Değişiklikleri : Ek I'in 13 F ve 13 G kuralları değiştirilerek ham petrol 

taşımak Uzere inşa edilen yeni tankerlere belirlenıen takvime uygun olarak çift cidar 

zorunluluğu getirilmiştir. 

1997 Değişiklikleri : Batı Avrupa suları Ek I'in uygulanması maksatları için özel 

alan ilan edilmiştir. 

1999 Değişiklikleri : Ek I' in 13 F ve 13 G kuralları değiştirilerek çift cidar 

zorunluluğunun kapsamı genişletilmiş ve çift cidara geçiş süreci hızlandırılmıştır. 

2001 Değişiklikleri : Durum değerlendirme sistemi (CAS-Condition Assessment 

Scheme) uygulaması getirilmiştir. 

2003 Değişiklikleri : Ek I 'in 13 G kuralı değiştirilerek tek cidarlı tankerlerin hizmet 

dışına çıkarılması süreci hızlandırılmıştır. Aynca, ağır petrolün taşınması ile ilgili 

yeni uygulamalar belirlenmiştir. 

4. Açık denizde petrol kirlenmesi olaylanına müdahale hakkında uluslar 

arası sözleşme 

a. Giriş 

1967 yılında meydana gelen Torrey Canyon kazası, açık denizdeki petrol kirlenmesi 

olaylarına, bu kirlenmeden etkilenebilecek kıyı devletlerinin müdahale yetkisi 

konusunda uluslararası hukukta boşlukların bulunıduğu şUphe ve tartışmalarını tekrar 

dünya gündemine getirmiş ve devletleri bu konuda bir müdahale rejimi belirlemek 

Uzere münhasır bir uluslararası anlaşma hazırlanması yönünde harekete geçirmiştir. 

1969 yılında bu maksatla Brüksel'de toplanan uluslararası konferans tarafından 

hazırlanan ve imzalanan "1969 Açık denizde Petrol Kirlenmesi Olaylarına Müdahale 

Hakkında Uluslararası Sözleşme (INTERVEN1rION 69-lntemational Convention 

Relating to lotervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties 

1969)" açık denizde bir petrol kirlenmesini müteakip kıyı devletlerinin kendi 

kıyılarına yönelik muhtemel kirliliği veya kirlilik tehlikesini önlemek, azaltmak 

veya ortadan kaldırmak üzere açık denizde gerekli bazı tedbirler alma hak ve 

yetkisini kabul etmektedir. 1973 yılında bir ulus.lararası konferans tarafından kabul 
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edilen protokol ile bu bak ve yetkiler, Protokolün eklerinde listelenen petrolden 

başka maddelerin de Sözleşme kapsamma alınması suretiyle genişletilmiştir. 

INTERVENTION 69 toplam 17 madde ve biir ekten oluşmaktadır. 

1975 yılında yürürlüğe giren Sözleşmeye halen dünya toplam ticari gemi tonajının 

% 71 'inden fazlasını temsil eden 81 ülke taraftır. Yürürlük şartları yerine getirilerek 

uygulanmaya başlanan 1973 Protokolüne ise dünya toplam ticari gemi tonajının 

yaklaşık% 45 'ini temsil eden 47 ülke taraftır. 

Türkiye Sözleşmeye ve Protokole henilz taraf değildir. Ancak, taraf olma çalışmaları 

sürdürülmektedir. Ege Denizi ve Akdeniz'de henüz münhasır ekonomik bölge ilan 

edilmeyişi ve komşu ülkelerle deniz yetki alanı sorunları nedeniyle kısa vadede 

bunun mümkün gözükmemesi Türkiye'nin S.özleşmeye ve Protokole taraf olmasının 

önemini artırmaktadır. Türkiye' nin münhasır ekonomik bölgesi olmayan bu 

denizlerde açık deniz karasularının hemen ötesinde başlamaktadır. Açık denizin 

karasularımıza yakın bölümlerinde ortaya çıkabilecek bir petrol veya diğer 

maddelerle kirlenmenin kıyı larımızı kirle1mesi ve diğer çıkarlarımızı olumsuz 

etkilemesi kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle Sözleşmeye ve Protokole taraf 

olunarak açık denizde petrol ve diğer maddelerle kirlenme olaylarına müdahale ve 

gerekli tedbirlerin alınması yetkileri sağlanmalı ve gerektiğinde kullanılmalıdır. 

Ayrıca, Sözleşmenin amacı ve hükümleri Tilrkiye'nin taraf olduğu CLC 92, FUND 

92 gibi tazmin sözleşmelerinin münhasır ekonomik bölge ilan edilmeyen denizlerde 

karasularının ötesindeki kirlenmelerin tazmini esasları ile örtüşmektedir. Balıkçılık 

ve diğer canlı kaynaklarımızın korunması açısından da karasularımıza yakın deniz 

alanlarında meydana gelebilecek olayların yaratacağı kirlenmeye müdahale 

kaçınılmaz olabilecektir. 

b. Açıkdenizde Müdahale Yetkileri ve Kullanılma Esaslan 

Sözleşmenin birinci maddesi, Sözleşmeye taraf devletlerin büyük zararlı etkilerinin 

beklenebileceği petrol kirlenmesi olaylarında kıyılannın ve diğer çıkarlarının petrol 

kirlenmesi nedeniyle ciddi ve yakın kirlenme tehlikesi veya tehdidi durumunda 

tehlike veya tehdidin azaltılması, ortadan kaldırılması veya önlenmesi için açık 
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denizde gerekli tedbirleri alabileceklerini öngörmektedir (Madde 1.1). Ancak, 

herhangi bir savaş gemisi veya devlet tarafından ticari olmayan amaçlar için işletilen 

veya devletin sahip olduğu gemilere Sözleşme kapsamında bir tedbir 

uygulanmayacaktır (Madde 1 .2). 

Kıyı devletlerinin açık denizde yukarıda belirtilen yetkileri kullanmaları mutlak bir 

hak olarak öngörülmemiş ve bazı şartlara bağlanmıştır (Madde 3). Bu şartlar; 

(l) Tedbir alınmadan önce, kıyı devleti olaydan etkilen diğer ülkelerle ve 

özellikle bayrak devleti veya devletleri ile istişarede bulunacaktır. 

(2) Kıyı devleti olaydan etkilenen diğer kıyı devletine alacağı tedbirleri 

gecikmeksizin bildirecek, varsa onun tekliflerini dikkate alacaktır. 

(3) Bir tedbir uygulanmadan önce lMO'cla bu maksatla listesi bulunan 

bağımsız uzmanlarla istişarede bulunulacaktır. 

(4) Durumun aciliyetine bağlı olarak kıyı devleti istişare ve bildirimden önce 

acil gördüğü tedbirleri alabilecektir. 

(5) Kıyı devleti tedbirleri uygulamadan önce insan hayatına ve tehlike altındaki 

diğer şahıslara karşı riskleri önlemeyi değ·erlendirecektir. 

(6) Birinci maddenin uygulanması kapsamında gerekli bildirimler ilgili 

devletlere ve IMO'ya gecikmeksizin gönd.erilecektir. 

Kıyı devletleri tarafından Sözleşmenin birinci maddesine göre alınacak tedbirler 

gerçek zarar veya zarar tehlikesi ile uyumlu olacaktır. Bu tedbirler makul ölçüde 

olacak ve bayrak devletlerinin, üçüncü ülkelerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin 

hak ve çıkarlarına gereksiz müdahale niteliğinde olmayacaktır. Tedbirlerin 

uyumluluğu değerlendirilirken aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır; 

( 1) Öngörülen tedbirlerin uygulanmaması halinde zararın boyutu ve olasılığı, 

(2) Öngörülen tedbirlerin etkinliği , 

(3) Öngörülen tedbirlerin neden olabileceği zararların boyutu (Madde5). 
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Sözleşme hükümlerinin hilafına alınan tedbirleri uygulayan taraf devlet bu nedenle 

herhangi bir zarara sebep olması durumunda makul tedbirleri aşan boyuttaki 

zararları tazmin etmekle yükümlüdür (Madde 6). 

c. Diğer Hükümler 

Sözleşme ayrıca; zararların talebi esasları, ıuyuşmazlıklann giderilmesi usulleri, 

uyuşmazlık halinde uzlaşma prosedürleri, tahkim prosedürleri, Sözleşmenin 

değiştirilmesi usulleri, yürürlüğe giriş şartları ve Protokole taraf olma ve çekilme 

konularında usul ve esaslara il i şkin hükümler dı! içennektedir. 

d. 1973 Müdahale Protokolü 

Protokolde, Sözleşmede öngörülen müdahale yetkileri Protokolün ekinde listelenen 

petrol dışındaki maddeleri de içine alacak şekilde genişletmek amacıyla tekrarlanmış 

veya Sözleşmenin ilgili hükümlerine atıf yapılmıştır. Protokolde dikkat çeken diğer 

bir konu da, Protokolün ekindeki petrol dışındaki diğer maddeler listesinin 

değiştirilmesi yetkisinin bazı usul ve esaslar çerçevesinde IMO' ya verilmiş 

olmasıdır. 

5. Atık ve diğer maddelerin suya bastırılması yoluyla deniz 

kirlenmesinin önlenmesi sözleşmesi 

a.Giriş 

1972 Londra Sözleşmesi olarak da tanınan "Atık ve Diğer Maddelerin Suya 

Batırılması Yoluyla Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi Sözleşmesi (LC 72-Convention 

on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 

1972)" 1972 yılında 1ngiltere'nin daveti ile Londra'da toplanan uluslararası 

konferans tarafından kabul edilmiş ve 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. Bir IMO · 

sözleşmesi olmamakla birlikte Sözleşme gereği. sekreterlik görevleri IMO tarafından 

icra edilmektedir. Sözleşme, denizlerin atık ve diğer maddelerin gemilerden ve 

uçaklardan suya batırılması yoluyla kirlenmesinin önlenmesi konulu ve genel ol!lfak 

deniz kirlenmesinin önlenmesi gayretlerine katkı sağlayan küresel karakterde bir 
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uluslararası sözleşmedir. Bu amaçla, bazı maddelerin suya batırılmasını 

yasaklamakta, bazılarının suya batırılmasını da genel veya özel izinlere tabi 

tutmaktadır. 

Sözleşme l 996 yılına kadar, yakarak suya batırmanın sözleşme kapsamına alınması, 

anlaşmazlıkların çözilmü için yeni prosedürler getirilmesi, sözleşme eklerindeki 

suya batırılması yasaklanmış veya izne tabi maddelerin listesinin geliştirilmesi ve 

radyoaktif atıkların suya batırılmasının yasaklanması yönilnde değiştirilmiş ve 

geliştirilmiştir. 1996 yılında kabul edilen protokol ile Sözleşmede köklü 

değişiklikler yapılmış ve yürürlilğe girmesini müteakip 1996 Protokolünün 

Sözleşmenin yerini alması öngörülmüştür. Protokol deniz çevresinin atık ve diğer 

maddelerin suya batırılması yoluyla kirletilmesinin önlenmesi konusunda daha sık.ı 

ve yasaklayıcı kurallar getirmektedir. 

Protokol ile getirilen önemli değişiklik ve yenilik.le:r; suya batırılmasına izin verilen 

maddelerin deniz çevresinde zarara neden olaca;ğına inanılması veya bu yönde 

şüphelerin bulunması durumunda gerekli tedbirlerin önceden alınması zorunluluğu 

getirilmesi (önleyici yaklaşım), kirlenme zararlarının kirleten tarafından ilstlenilmesi 

prensibinin vurgulanması ve atık ve maddelerin suya batırma amacıyla transferinin 

yasaklanmasıdır. 

1972 Londra Sözleşmesine halen dünya toplam tiicari gemi tonajının % 70'inden 

fazlasını temsil eden 81 ülke taraftır. Henüz yürürlüğe girmeyen 1996 Protokolüne 

ise dünya toplam ticari gemi tonajının yaklaşık % 12'sini temsil eden 20 ülke 

taraftır. Protokol, en az 15'i Sözleşmeye üye toplam 26 ülkenin onay belgesini 

sekreteryaya ulaştırmasını müteakip 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Sözleşme toplam 22 madde ve 3 ekten, Protokol ise toplam 29 madde ve 3 ekten 

oluşmaktadır. 

Türkiye henüz Sözleşmeye ve Protokole taraf değildir, taraf olma yönünde 

çalışmalar sürdürülmektedir. Aslında Türkiye'nin taraf olduğu ve uyguladığı 

Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme (Barcelona Sözleşmesi) 

ve Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Söz:leşmesi (Bükreş Sözleşmesi)'nin 
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ekleri olan suya batııma konusundaki protokoller LC 72'nin temel prensiplerini 

yansıtan ve bu sözleşmenin öngördüğü bölgesel işbirliği amaçlarına yönelik 

uygulamalardır. Türkiye dolaylı olarak Sözleşme hükümlerini uygulamaktadır. Bu 

nedenle, Türkiye'nin Sözleşmeye veya Protokole taraf olması ilave önemli bir külfet 

getirmeyecektir. Ayrıca, geçmişte Karadeni:z.'de suya batırı lan kimyasal atık dolu 

varillerin Karadeniz kıyılarına vurması nedeniyle önemli bir kirlilik tehdidi ile karşı 

karşıya kalan Türkiye'nin, benzer durumlarla gelecekte karşılaşmaması için suya 

batıımalardan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi konusundaki uluslararası 

düzenlemelere taraf olması, uluslararası işbirliği faaliyetlerine iştirak etmesi ve 

uluslararası gayretleri desteklemesi kendi çıkarları için de gereklidir. 

1996 Protokolünün kısa sürede yürürlüğe g;irmesi ve 1972 Londra Sözleşmesinin 

yerini alması konusundaki yüksek beklentiler ve Türkiye'nin 1996 Protokolüne taraf 

olma gayretleri nedeniyle sadece Protokol hükümlerini detaylı olarak incelemenin 

uygun olacağını düşünüyoruz. 

b. Protokolün Kapsamı ve Uygulama JE:sasları 

Protokolün uygulama alanı konusunda onuı11cu madde ile taraf ülkelere aşağıdaki 

uygulama kapsamına alma yükümlülüğü getirilmiştir. 

(1) Taraf devletin siciline kayıtlı veya onun bayrağını taşıyan gemiler ve hava 

vasıtaları, 

(2) Suya batırmak veya denizde yakaırak suya batınnak üzere taraf devletin 

ülkesinde atık veya diğer maddeleri yükleyen gemi ve hava araçları, 

(3) Uluslararası hukuka göre taraf devletin yetkisi altındaki deniz alanında 

bulunan ve suya batırma veya yakarak suya batırma faaliyetlerinde 

bulunduğuna inanılan gemi, hava vasıtası, platform veya diğer insan yapısı 

tesisler. 

Taraf devletler protokol hükümlerinin ihlalini önleyici gerekli tedbirleri alacaklar ve 

ihlali halinde gerekli yaptırımları tespit edecek ve uygulayacaklardır. 
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Taraf devletler herhangi bir devletin yetki alanı. dışında kalan deniz alanlarında, 

Protokolün hilkilmlerine aykırı biçimde suya batırma veya yakarak suya batırma 

faaliyetinde bulunduğu tespit edilen gemi ve hava vasıtalarının bildirimi de dahil 

Protokol hükümlerinin etkin olarak uygulanması için gerekli usullerin 

geliştirilmesinde işbirliği yapacaklardır. 

Protokol uluslararası hukuka göre dokunulmazlıg;a sahip gemi ve hava vasıtalarına 

uygulanmayacaktır. Bununla birlikte taraf devletler, kendilerine ait veya kendileri 

tarafından işletilen gemi ve hava vasıtalarının Protokol amaçlarına uygun biçimde 

hareket etmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını mevzuatları vasıtası ile 

sağlayacaklar ve IMO'ya bildireceklerdir. 

c. Suya Batırmanın Tanımı 

Protokolün "Tanımlar" başlıklı birinci maddesine göre; denizdeki gemilerden, hava 

taşıtlarından, platformlardan veya diğer insan yapısı tesislerden atıkların, diğer 

maddelerin, bu araç ve yapılardan kaynaklanan ;atık ve diğer maddelerin ve gemi, 

hava taşıtları, platformlar veya diğer insan yapısı tesislerin salt elden çıkarma 

amacıyla kasten denize dökülmesi veya deniz yatağında veya toprakaltında 

depolanması anlamına gelmektedir. 

Atıkların veya başka maddelerin bertaraf edilmesi amacıyla işletilen gemilere veya 

uçaklara taşınan atıklar veya başka maddeler dışında kalan ve gemilerin veya 

uçakların ve bunların araçlarının olağan işlemesi sırasında kazayla veya bu 

işlemeden dolayı ortaya çıkan ya da bu tür atıkların veya başka maddelerin böyle 

gemi veya uçaklarda işlem görmesinden dolayı ortaya çıkan atıkların veya başka 

maddelerin denizde bertaraf edilmesi, protoko.tün amaçları ile ters düşmemek 

şartıyla maddelerin bertaraf amaçları dışında bir yere konulması veya denize 

bırakılması suya batırma olarak nitelendirilmemektedir. Ayrıca, deniz yatağındaki 

madenlerin keşfi, faydalanılması ve açıkta işlenmesinden direkt veya dolaylı olarak 

kaynaklanan atık ve diğer maddelerin suya batırılması ve depolanması protokol 

kapsamına alınmamıştır. 
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d. Suya Batırma Konusunda Temel Kurallar ve Genel Yükümlülükler 

Deniz ortamına bırakılan maddelerin denizde zarara neden olması ihtimalinin 

mevcudiyeti konusunda inandırıcı sebepler varsa, buna ilişkin herhangi bir olwnsuz 

sonuç ortaya çıkmasa dahi taraf ülkeler gerekli tedbirleri alacaklardır (Madde 3.1). 

Önleyici yaklaşım olarak isimlendirilen bu kural 1996 Protokolü ile getirilmiş bir 

yeniliktir. Amaç suya batırılmasına izin verilen atık ve maddelerin neden olabileceği 

muhtemel kirlenmeyi en aza indirmektir. 

Taraf ülkeler, kamu yararını ve kirletenin öde:mesi prensibini göz önüne alarak suya 

batırma veya denizde yakma konusunda izin verdikleri faaliyetler için gerekli 

kontrol ve kirliliğin önlenmesi maliyetleırinin karşılanması için uygulamalar 

geliştirilmesini değerlendireceklerdir (Madde 3.2). 

Protokolün uygulanması amaçları çerçevesinde, taraf ülkeler, kirliliği veya 

muhtemel kirliliği doğrudan veya dolaylı olarak denizin bir bölümünden diğer 

bölümüne transfer etmeyecekler ve başka bir kirlilik türüne dönüştürmeyeceklerdir 

(Madde 3.3). 

Protokol ayrıca, protokol hükümlerinin, taraf devletlerin münferiden veya birlikte 

uluslararası hukuka uygun olarak deniı: kirlenmesinin önlenmesi, ortadan 

kaldırılması ve azaltılması yönünde daha sıkı tedbirler almalarını engellemeyeceğini 

de vurgulamaktadır (Madde 3.4). 

Protokolün dördüncü maddesi, Protokolün birinci ekinde belirtilen maddeler 

dışındaki maddelerin suya batırılmasının taraf ülkeler tarafından yasaklanmasını ve 

birinci ekinde listelenen maddelerin suya batırılmasının ise ancak Protokolün ikinci 

ekinde belirtilen idari ve hukuki tedbirlere uygun olarak taraf ülkelerin izni ile 

gerçekleştirilmesini öngörmekte ve bu hükümlerin taraf ülkelerin Protokolün birinci 

ekinde listelenen maddelerin suya batırılmasını yasaklamaktan alıkoyacak şekjlde 

yorumlanamayacağını vurgulamaktadır. Protokolün birinci ekine göre taraf 

devletlerin suya batırılmasına izin verebilecekleri atık ve diğer maddeler; 

( 1) Deniz dibinden taranmış malzemeler ( dredged material), 
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(2) Kanaliuısyon çamurlan (sewage sludge), 

(3) Bahk atıkları veya endüstriyel balık işleme çalışmaları sonucunda oluşan 

maddeler, 

(4~ Gemiler, platformlar veya denizdeki diğer insan yapısı tesisler, 

(5) Tepkimeye girmeyen, inorganik jeolojik maddeler, 

(6) Tabiat kaynaklı organik maddeler, 

(7) Özellikle demir, çelik, beton ve benzıeri zararsız maddelerden oluşan 

hacimli nesneler. 

Taraf devletler denizde atıkların ve diğer maddelerin yakılarak suya batırılmasını da 

yasaklamakla (Madde 5) ve atık ve diğer maddelerin suya batırma veya yakarak 

suya batırma amacıyla diğer ülkelere ihracatına izin vermemekle yükümlüdürler 

(Madde 6). Protokol hükümlerinin taraf ülkelerin içsularında uygulanması ve başka 

tedbirler alınması ülkelerin kendi yetki ve takdirlerine bırakılmıştır (Madde 7). 

e. Suya Batırma Yasağmm İstisnalara 

Suya batırmanın insan hayatı veya gemi, hava vasntası, platform ve diğer denizdeki 

insan yapısı tesislere ciddi tehlike oluşturan engıellenemez ve öngörülemez hava 

şartlarından kaynaklanan bir durumdan veya insanı hayatını tehdit eden veya gemi, 

hava vasıtası, platform veya denizdeki insan yapısı tesisler için tehlike oluşturan bir 

durumdan kaçınmanın tek yolu olarak görüldüğü. ve batırma nedeniyle oluşması 

muhtemel zararın azaltılması imkanı olan durumlarda Protokolün, birinci ekteki 

listede belirtilen atık ve maddelerin suya batırılmasının yasaklanması ve denizde 

yakılarak suya batırmanın yasaklanmasına ilişkin hükümlerine istisna getirilerek bu 

hükümlerin uygulanmayacağı öngörülmüştür (Madde 8. l ). Ayrıca, taraf devletler 

Protokolde belirtilen esaslara uygun olarak insan sağlığı, emniyeti veya deniz 

çevresi için kabul edilemez bir tehlike oluşturan acil durumlarda başka bir çözüm 

olmadığında Protokolün suya batırmayı yasaklayan hükümlerine istisna olarak suya 

batırmaya izin vermekle yetkilendirilmişlerdir (Madlde 8.2). 
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f. Diğer Hükümler 

Protokol ayrıca, suya batırmaya izin verecek bir makamın veya makamların 

befülenmesi, ilgili uluslararası ve bölgesel örgütlere bildirimler, bölgesel işbirliği, 

teknik işbirliği ve yardımlaşma, bilimsel ve teknik araştırmalar, anlaşmazlıkları 

çözilmti, taraf devletler toplantı l arı ve yetkiler, IMO'nun yetki ve sorumlulukları ile 

Protokolün ve eklerinin değiştirilmesi usulleri, geçiş süreci, yürürlüğe giriş şartlan 

ve Protokole taraf olma ve çekilme konularında usul ve esaslara ilişkin hükümler 

içermektedir. 

6. Petrol kirliliğine karşı hazırlıklı olma, müdahale ve işbirliği uluslar 

arası sözleşmesi 

a. Giriş 

1989 yılında endüstrileşmiş üJkelerin gemilerden kaynaklanan kirlenmenin 

önlenmesi yönünde yeni tedbirlerin geliştirilmesi yönündeki çağrısı üzerine IMO 

aynı yıl büyük deniz kirlenmesi tehlikelerini önleme veya bÜyük olaylara 

müdahalede uluslararası işbirliği için ktiresel bir çerçeve oluşturulması amacıyla 

taslak bir uluslararası sözleşme hazırlama çalışmalarına başlamıştır. 

Bu çalışmaların sonucunda hazırlanan "Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, 

Müdahale ve İşbirliği Uluslararası Sö,zleşmesi (OPRC 1990- Intemational 

Convention on Oil Pollution Preparedness,, Response and Co-operation 1990)" 19-

30 Kasım 1990 tarihleri arasında toplanan uluslararası konferansta kabul edilmiş ve 

13 Mayıs 1995 tarihinde yürürlüğe giriş şartlarının oluşması ile uygularımaya 

başlamıştır. Toplam 19 madde ve bir ekten oluşmaktadır. Halen Sözleşmeye dünya 

toplam ticari gemi tonajının % 60 'ından fazlasına sahip 70'den fazla devlet taraftır. 

Sözleşme milli, bölgesel ve küresel seviyede bu alandaki bilimsel ve teknolojik 

anlayışın ve bilgilerin geliştirilmesi, müdahale usullerinde teknik işbirliğinin 

sağlanması ve özel eğitim programlarının geliştirilmesi konularında da bir temel 

oluşturmaktadır. 
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Türkiye'nin Sözleşmeye taraf olmasına ilişkin uygun bulma kanunu 18 Eylül 2003 

ve 25233 sayılı Resmi Gazetede yayunlanmıştır. Katılma belgesinin IMO'ya 

iletilmesinden üç ay sonra Sözleşme hükümleri Türkiye açısından yürürlüğe girecek 

ve uygulanmaya başlanacaktır. 

Sözleşmenin Tilrkiye'de uygulanması bazı ilave faaliyet ve hazırlıkların 

tamamlanmasını gerektinnektedir. Bunların başındla petrol kirliliğine hazırlıklı olma, 

müdahale ve işbirliği için ulusal mevzuatın oluşturulması gelmektedir. Bu maksatla 

hazırlanan kanun ve yönetmelik taslaklarının hayata geçirilmesi için çalışmalar 

halen sürmektedir. Ulusal acil müdahale planı ve buna bağlı olarak bölgesel 

planların hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. Petrol kirliliğine etkin müdahale 

ve bu alanda işbirliği taleplerine cevap verebilmek elde imkan ve kabiliyet 

bulundurulmasına bağlıdır. Türkiye henüz OPJRC 1990 uygulamalarına uygun 

nitelikte bir acil müdahale teşkilatlanmasına ve teknik donatun ve ekipmanlara sahip 

değildir. Bazı kamu ve özel kuruluşların elindeki kıt imkanların etkin kullanımı ise 

ulusal ve bölgesel acil müdahale planlarının tamamlanması ve uygulanmaya 

başlanması ile mümkün olabilecektir. Tilrk deniz yetki alanlarında acil müdahale 

ihtiyaçları ve buna yönelik teşkilatlanma bilimsel bir analizle yapılmalı ve gerekli 

acil müdahale merkezleri oluşturulmalıdır. Ayrıca, hazırlanmakta olan mevzuat basit 

karar mekanizmaları oluşturmalı ve acil müdahıale merkezlerine olaylara süratle 

müdahale yetkisi vermelidir. Karadeniz acil müdahale planı hazırlanmış olmakla 

birlikte Türkiye'ye yakın bölge ülkelerinde de bölgesel işbirliği çerçevesinde 

faydalanılabilecek üst seviye imkan ve kabiliyet mevcut değildir. 

b. Sözleşmenin Kapsamı ve Uygulama 

Sözleşmenin birinci maddesi taraf devletlere münferiden veya birlikte petrol 

kirlenmesi olaylarına hazırlanmak ve müdahale etmek için tUm gerekli tedbirleri 

alma yükümlülüğü getirmektedir. Bu hüküm aynıı zamanda sözleşmenin amacını da 

ifade etmektedir. Sözleşme, herhangibir savaş gı~misi, yarduncı savaş gemisi veya 

bir devlete ait veya devletçe işletilen ve ticari olmayan hilkümet işlerinde kullanılan 

diğer gemilere uygulanmayacaktır. Bununla birlikte, taraf devletler sahip oldukları 
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veya işlettikleri bu tür gemilerin işletimlerini veya işletim kabiliyetlerini 

bozmayacak uygun önlemleri alarak, bu gemilerin makul ve uygulanabilir olduğu 

oranda Sözleşmeye uygun hareket etmelerini sağlayacaklardır. 

c. Petrol Kirliliği Acil Durum Planlan 

"Petrol Kirliliği Acil Durum Planları" başlıklı uçuncU madde ile taraf devletlere 

kendi bayraklannı taşıyan gemilerde IMO'm:ın belirlediği esaslara göre petrol acil 

durum planları bulundurmalarını sağlamal<ırı görevi verilmiştir. Aynca; taraf 

devletler, petrol kirliliği acil durum planı taşıması gereken bir geminin kendi 

limanlarında veya açık deniz tesislerinde bulunmaları esnasında ilgili uluslararası 

anlaşmalarda veya o taraf devletin mevzuatında belirtilen usul ve esaslara uygun 

olarak petrol kirliJiği acil durum planlarını koıntrol etme yetkisine sahip olacaklardır. 

Sözleşmenin bu hükmünde yer alan " IMO uırafından belirlenen esaslar'. ve "ilgili 

uluslararası anlaşmalar'' ifadeleri ile 1978 Protokolü ile değiştirilen 1973 Denizlerin 

Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi İçin Uluslararası Sözleşme 

(MARPOL 73/78) ve Ekleri kastedilmektedir. Petrol kirliliği acil durum planı veya 

benzeri düzenlemeler bulundurma zorunlulu,ğu sadece gemilere değil, ilgili taraf 

devletin belirleyeceği usul ve esaslara göre o devletin yetkisi altında bulunan deniz 

alanlarındaki açık deniz tesislerine, limanlara ve petrol işleme tesislerine de 

getirilmiştir (Madde 3.2 ve 3.3). Acil dwum planı hazırlama ve bulundurma 

yükümlülüğUnUn amacı, gemi ve tesislerin karşılaşacakları muhtemel olaylara uygun 

olarak başlangıçtan itibaren hazırlıklı olmal:annı, gerekli imkan ve kabiliyetlere 

sahip olmalarını ve muhtemel senaryolaıra göre ilgili personelin eğitimini 

sağlamaktır. 

d. Petrol Kirliliğinin Bildirimi ve lBildirim Ahodığmda Yapılacak 

İşlemler 

Petrol kirJj) iğinin ilgili devlet veya makamlara süratle bildirimi petrol kirliliği ile 

mücadelenin önemli bir aşamasıd ır. Akıntı lar ve rüzgar nedeniyle petrol kirliliğinin 

denizde yatay ve dikey doğrultuda hızla yayılma özelliği acil ve etkin müdahaleyi 

gerekli kılmaktadır. Bu nedenle Sözleşme bildirim yUkUmlUIUkleri konusunda sıkı 
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tedbirler ve sorumluluklar getirmiştir. Sözleşmen:t' bildirim prosedUrlerini 

dUzenleyen dördüncü maddesi taraf devletlere, geıni\erin kaptanlarının veya 

gemilerden sorumlu diğer şahısların gecikmeksizin gemilerinde petrol sızıntısı veya 

sızıntı ihtimali ortaya çıkaran her olayı en yakın kıyı devletine, o devletin yetkisi 

altında bulunan deniz alanlarındakj açık deniz tesislerinin sorumlularının 

gecikmeksizin tesislerinde petrol sızıntısı veya sızıntı ihtimali ortaya çıkaran her 

olayı yetkisi altında olduğu kıyı devletine rapor etmelerini zorunlu klima görevi 

venniştir. Aynı yükümlülükler gemi ve kıyı tesis:i kaptan ve sorumlularının denizde 

bir petrol mevcudiyeti veya petrol sızıntısı gönneleri durumunda da geçerlidir. 

Aynı şekilde liman ve petrol işleme tesislerinin sorumluları da bir petrol sızıntısı 

veya sızıntı ihtimali ile karşılaştıklarında ilgili ulusal makamlara durumu 

bildireceklerdir. Aynca, deniz kontrol gemileri veya hava taşıtları ile diğer ilgili 

hizmet birimlerine, resmi görevlilere ve sivil hava taşıtı pilotlarına denizde petrol 

mevcudiyeti, petrol sızıntısı veya sızıntı ihtimalini tespit etmeleri durumunda ilgili 

ulusal makama veya ilgili kıyı devletine durumu rapor etmeleri talimatı taraf 

devletler tarafından verilecektir. 

Sözleşme petrol kirliliğinin bildirimi konusunda IMO'ya rehber hazırlama ve genel 

ilkeleri tespit etme görevi venniştir. IMO tarafından bu konuda yapılan çalışmalarla 

gerekli rehber ve dokümanlar hazırlanmış ve uygulanmaktadır. 

Bir taraf devlet Sözleşmede belirtilen bildirim yükümltilüklerine göre bir petrol 

kirliliği veya kirlilik ihtimali raporu aldığında aşağıdaki faaliyetleri yapacaktır 

(Madde 5. !); 

( 1) Olayın bir petrol kirliliği olayı olup olmadığını tespit etmek için olayı 

değerlendirecek, 

(2) Petrol kirliliği olayının niteliği, kapsamı ve muhtemel sonuçlarını 

değerlendirecek, 

(3) Gecikmeksizin olaydan çıkarları etkilenıen veya etkilenmesi muhtemel olan 

tüm devletlere, olayla ilgili olarak yaptığı değerlendirmenin ayrıntıları ve 
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olayın giderilmesi için uyguladığı ve uygulamayı düşündüğü tedbirleri ve 

ilave diğer bilgileri bildirecektir. 

Petrol kirliliğinin derecesi gerektirdiğinde aynı bilgiler fMO'ya da IMO tarafından 

belirlenen usul ve esaslara uygun olarak iletilecektir (Madde 5.2). Görüldüğü gibi 

Sözleşme, olay bir devletin deniz yetki alanlarında olsa dahi petrol kirliliği ile 

mücadeleyi kirlenmeden etkilenebilecek diğeır devletlerle ve ciddi olaylarda IMO ile 

ilişkilendirmekte, evrensel ve bölgesel uluslararası bir sorun olarak kabul 

etmektedir. Bu nedenle konu hakkında uluslararası işbirliği bilincinin hazırlıklı olma 

aşamasından itibaren yerleşmesi Sözleşmeniın uygulanması ve müdahalede başarıyı 

artıracaktır. 

e. Hazırlıklı Olma, Müdahale ve Uluslararası İşbirliği 

Sözleşmenin altıncı maddesi ile taraf devletlere, petrol kirliliği olaylarına çabuk ve 

etkin olarak müdahale etmek için bir ulusal sistem belirleme görevi verilmiştir. Bu 

sistemin oluşturulması için petrol kirliliğine karşı hazırlıklı olma ve müdahaleden 

sÖrumlu bir yetkili ulusal makam veya makamlar, petrol kirliliği raporlarının 

alınması ve gönderilmesinden sorumlu olacak ulusal temas noktası veya noktaları ve 

yardım talebinde bulunma veya istenen yaırdımı sağlama konusunda taraf devlet 

adına hareket etme yetkisine sahip bir makam belirlenecek ve ilgili kamu ve özel 

kuruluşlar arasında hazırlıklı olma ve müdahale ile ilgili gö'rev, yetki ve 

sorumlulukları belirten bir ulusal acil durum planı hazırlanacaktır. 

Petrol kirliliğine hazırlıklı olma ve müdahale için gerekli faaliyetlerin başında imkan 

kabiliyetlerin kazanılması ve ilgili personelin eğitimi gelmektedir. Bu maksatla taraf 

devletler mUnferiden veya birlikte ilgili petrol ve gemicilik sektörleri ile işbirliği 

içerisindı risk ile orantılı olarak ihtiyaç duyulacak teçhizatın asgari seviyesini 

belirleyeı:ekler, ilgili personelin eğitimi içıin eğitim programları hazırlayacaklar, 

müdahale için ayrıntılı planlar ve iletişim imkanları oluşturacaklar ve müdahalede 

etkinliği sağlamak üzere koordinasyon ve gerekli kaynakların harekete geçirilmesi 

için biı mekanizma yaratacaklardır (Madde 6.2). Sözleşmenin bu yükümlülükleri 
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ifade eden hükümleri ülkelerin Sözleşmenin uyguılanması, hazırlıklı olma, müdahale 

ve işbirliği için yapmaları gereken faaliyetler hakkında bir rehber niteliğindedir. 

Sözleşmenin yedinci maddesi ile, Taraf devle:tlere bir petrol kirliliği olayının 

büyüklüğünün gerekli kılması halinde kirlilikten etkilenen veya etkilenme ihtimali 

olan taraf devletlerin talebi üzerine olaya müdahale amacıyla işbirliği, danışmanlık 

hizmeti, teknik destek ve donanım sağlamayı kaıbul etme yükümlülüğü verilmiştir. 

Bu yardımların maliyetinin karşılanması için gıerekli esaslar Sözleşmenin ekinde 

belirtilmiştir. Maliyetlerin karşılanmasında temel prensip; taraflar arasında farklı bir 

anlaşma yapılmadıkça yardım talep eden taraf devletin talep ettiği yardımın bedelini 

ödemesi, yardım talep edilmeksizin yardıma giden taraf devletin bu yardımın maddi 

killfetine katlarırnası yönündedir. Taraf devletler uluslararası işbirliğini 

kolaylaştırmak üzere petrol kirliliğine müdahaledle kullanılan gemi, hava vasıtası ve 

diğer taşıma araçları veya personel, yük, malzemıe ve donanım taşınması için gerekli 

taşıtların ülkesine girişi, kullanımı, geçişi ve tıerk etmesini kolaylaştırmak üzere 

gerekli idari ve yasal düzenlemeleri yapacaktır (Madde 7.3). Bu yükümlülük. gümrük 

ve pasaport mevzuatımıza istisnalar getirmekt-edir. Mevzuatımıza göre usulüne 

uygun olarak yürürlüğe girmiş uluslararası sözleşmeler kanun hükmünde olmakla 

birlikte, bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esasların ilgili mevzuata ithal 

edilmesi gereklidir. 

f. Diğer Hükümler 

Sözleşme ayrıca, taraf devletler arasında ve taraf devletlerle IMO arasında araştırma 

ve geliştirme faaliyetleri hak.kında temel prensipleri, teknik işbirliğini, ikili ve çok 

taraflı işbirliğinin sağlanması için yükilrrılülükleri, lMO'nun görev ve 

sorumlulukları ile taraf devletlerin IMO'nun kullanımına devrettiği yetkileri, 

Sözleşmenin değişiklik prosedürlerini ve katılma, fesih ve yürürlüğe giriş 

prosedürlerini düzenlemektedir. 
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7. Tehlikeli ve zararh maddelerle kirllenme olaylarına bazırhklı olma, 

müdahele ve işbirliği protokol 

a.Giriş 

1990 yılında "Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İ şbirliği 

Uluslararası Sözleşmesi"ni hazırlayan ve imzalayan uluslararası konferansın 1 O 

numaralı karan ile; IMO, Sözleşmenin amaçlarının petrol dışındaki zararlı 

maddeleri de kapsayacak şekilde genişletilmes i konusunda çalışma yapmaya davet 

edilmiştir. Bu kararın gereği olarak hawlanan "Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle 

Kirlenme Olaylarına Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Hakkında Protokol 

(HNS Protocol- Protocol on Preparedness, Rcsponse and Co-operation to Pollution 

lncidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000)" 9-15 Mart 2000 tarihleri 

arasında toplanan uluslararası konferans tarafından imzalanmıştır. Toplam 18 

madde ve bir ekten oluşmaktadır. 

Protokole halen dünya toplam ticari gemi tonajının yaklaşık% 15' ine sahip 10 ülke 

taraftır. Protokolün ana anlaşması olan OPRC 90'a 70' ten fazla katılım ve yaygın bir 

uygulama mevcut olmasına rağmen Protokole taraf olma oranının oldukça düşilk 

olması yeni bir uluslararası düzenleme olmasına bağlanmakta ve kısa sürede 

katıltmın ana Sözleşmeye ulaşması beklenmektedir. Protokol, yilıilrlilk şartı olan 15 

Ulke tarafından onaylanmadığı için henüz yüıiirlUğe girmemiştir. 

Türkiye Protokole henüz taraf değildir. Protokolün ana sözleşmesi olan OPRC 90'a 

taraf olma yönünde kabul kanununu çıkaran Türkiye Protokole de taraf olma 

çalışmalarını başlatmıştır. Deniz yetki alanlarındaki yoğun deniz trafiği nedeniyle 

petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenme tehdidi altında olan ve bu tür olaylara 

müdahale için gerekli personel, malzeme ve ekipmanı bulunmayan Türkiye bu 

konuda uluslararası işbirliğini sağlamak üzere Protokole taraf olmaJıdır. Ayrıca, 

TUrkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de petrol kirliliğine müdahale için hazırlanan 

bölgesel acil müdahale planlarının kapsamına petrol dışındaki diğer zararlı 

maddeleri de dahil ettirme gayretleri Protokol(: taraf olma ile paralellik taşımaktadır. 
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Protokol, konu hakkında ana sözleşme olan OPRC 90'a paralel hllkümler 

içermektedir ve ana Sözleşme ile birlikte petrol ve diğer tehlikeli ve zararlı 

maddelerle kirlenmeye hazırlıklı olma, müdahale ve işbirliği için milli, bölgesel ve 

küresel seviyede bu alandaki bilimsel ve td·.nolojik anlayışın ve bilgilerin 

geliştirilmesi, müdahale usullerinde teknik işbirliğinin sağlanması ve özel eğitim 

programlarının geliştirilmesi konularında bir çerçeve oluşturmaktadır. 

b. Protokolün Kapsamı ve Uygulama 

Protokolün birinci maddesi taraf devletlere münforiden veya birlikte tehlikeli ve 

zararlı madde kirlenmesi olaylarına hazırlanmak ve: müdahale etmek için tüm gerekli 

tedbirleri alma ytlkUmlülüğU getirmektedir. Bu hıUktlm aynı zamanda Protokolün 

amacını da ifade etmektedir. Ayrıca, birinci maddede Protokolün uygular.mayacağı 

durumlar belirtilmektedir. Bu aynı zamanda Protokolün uygulanmayacağı durumlar 

dışındaki tiim durumların Protokol kapsamına dal•il olacağı anlamına gelmektedir. 

Protokol, herhangibir savaş gemisi, yardımcı savaş gemisi veya bir devlete ait veya 

devletçe işletilen ve ticari olmayan hUkUmet işlıerinde kullanılan diğer gemilere 

uygulanmayacaktır. Bununla birlikte, taraf devletkr sahip oldukları veya işlettikleri 

bu tür gemilerin işletimlerini veya işletim kabiliyetlerini bozmayacak uygun 

önlemleri alarak, bu gemilerin makul ve uygulanabilir olduğu oranda Protokole 

uygun hareket etmelerini sağlayacaklardır. 

c. Acil Durum Planlan ve Bildirim 

"Acil Durum Planları ve Bildirim" başlıklı Uçünctlı madde ile taraf devletlere kendi 

bayraklarını taşıyan gemilerde IMO tarafından geliştirilecek uluslararası 

sözleşmelerde belirlenen esaslara göre acil durum planları bulundurmalarını ve 

bildirim prosedürlerini takip etmelerini sağlamaları görevi verilmiştir. Açık deniz 

tesisleri acil durum planları bulundunna konusunda taraf devletin ulusal hukukuna 

tabi kılınmış ve madde kapsamına alınmamıştır. Buna karşılık, taraf devlet 

tarafından belirlenmiş ilgili ulusal makamın limanlardan ve tehlikeli ve zararlı 

madde yükleme ve boşaltma tesislerine acil durum planı veya benzeri düzenleme 

bulundurma zorunluluğu talep etmesi öngörillmtiştür. Ayrıca, taraf devletin görevli 
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makamının bir kirlenme olayını öğrenmesi durumunda bu olaydan çıkarları 

etkilenen veya etkilenme ihtimali olan diğer devletlere durumu bildirmesi 

zorunluluğu getirilmiştir. 

d. Hazırhklı Olma, Müdahale ve Uluslararası İşbirliği 

Protokolün dördilncil maddesi ile taraf devletlere, tehlikeli ve zararlı madde kirliliği 

olaylarına çabuk ve etkin olarak müdahale etmek için bir ulusal sistem belirleme 

görevi verilmiştir. Bu sistemin oluşturulması için tehlikeli ve zararlı madde 

kirliliğine karşı hazırlıklı olma ve müdahalıeden sorumlu bir yetkili ulusal makam 

veya makamlar, tehlikeli ve zararlı madde kirliliği raporlarının alınması ve 

gönderilmesinden sorumlu olacak ulusal temas noktası veya noktaları ve yardım 

talebinde bulunma veya istenen yardrını sağlama konusunda taraf devlet adına 

hareket etme yetkisine sahip bir makam belirlenecek ve ilgili kamu ve özel 

kuruluşlar arasında hazırlıklı olma ve müdahale ile ilgili görev, yetki ve 

sorumlulukları belirten bir ulusal acil durum planı hazırlanacaktır. 

Tehlikeli ve zararlı madde kirliliğine hazırlıklı olma ve müdahale için gerekli 

faaliyetlerin başında imkan kabiliyetlerin !kazanılması ve ilgili personelin eğitimi 

gelmektedir. Bu maksatla taraf devletler mllnferiden veya birlikte ilgili tehlikeli ve 

zararlı madde ve gemicilik sektörleri ile işbirliği içerisinde risk ile orantılı olarak 

ihtiyaç duyulacak teçhizatın asgari seviyesini belirleyecekler, ilgili personelin 

eğitimi için eğitim programları hazırlayacaklar, müdahale için ayrıntılı planlar ve 

iletişim imkanları oluşturacaklar ve müdahalede etkinliği sağlamak üzere 

koordinasyon ve gerekli kaynakların harıekete geçirilmesi için bir mekanizma 

yaratacaklardır (Madde 4.2). 

Taraf devletler Protokolün beşinci maddesi ile bir tehlikeli ve zararlı madde kirliliği 

olayının büyüklüğünün gerekli kılması haliınde kirlilikten etkilenen veya etkilenme 

ihtimali olan taraf devletlerin talebi Uzeriine olaya müdahale amacıyla işbirliği, 

danışmanlık hizmeti, teknik destek ve donanım sağlamayı kabul etmişlerdir. Bu 

yardımların maliyetinin karşılanması için gerekli esaslar Protokolün ekinde 

belirtilmiştir. Maliyetlerin karşılanmasında temel prerfsip; taraflar arasında farklı bir 
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anlaşma yapılmadıkça yardım talep eden taraf devletin talep eniği yardımın bedelini 

ödemesi; yardım talep edilmeksizin yardıma giden taraf devletin bu yardımın maddi 

külfetine katlarıması yönündedir. Taraf devletler uJuslararası işbirliğini 

kolaylaştınnak üzere tehlikeli ve zararlı madde kirliliğine müdahalede kullanılan 

gemi, hava vasıtası ve diğer taşıma araçları veya personel, yük, malzeme ve 

donanım taşınması için gerekli taşıtların ülkesine girişi , kullanımı , geçişi ve terk 

etmesini kolaylaştırmak üzere gerekli idari ve yasal düzenlemeleri yapacaktır 

(Madde 5.3). 

e. Diğer Hükümler 

Protokol ayrıca, taraf devletler arasında ve taraf devletlerle IMO arasında araştırma 

ve geliştirme faaliyetleri hakkında temel prensiplleri, teknik işbirliğini, ikili ve çok 

taraflı işbirliğinin sağlanması için yükümnülükleri, IMO'nun görev ve 

sorumlulukları ile taraf devletlerin IMO'nun kullanımına devrettiği yetkileri, 

Protokolün değişiklik prosedürlerini ve katılma, fesih ve yürürlüğe giriş 

prosedürlerini düzenlemektedir. 
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8. Gemilerde KulJanılan Zararlı Yosun Önleyici (anti- fouling) 

Sistemlerin Kontrolüne Dair Uluslaır arası Sözleşme 

Fikret Hakgüden 

a. Giriş 

Anti-fouling boyalar gemilerin taban ve teknıelerinde yosunlaşmayı ve küçük deniz 

kabuklularının ve bazı yumuşakçaların yapışarak yaşamasını önlemek ve böylece 

tekne yüzeyinde pUıilzsüzlUğü muhafaza ederek suyun mukavemetini ve dolayısıyla 

yakıt tüketimini azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. IMO ilk defa 1989 yılında 

tributyltin (TBl) içeren anti-fouJing boyaların deniz yaşamına zarar verdiğini kabul 

etmiş ve üye ülkelere 25 metreden küçük deniz araçlarında alUminywn olmayan 

teknelerde anti-fouling boyaların kullanımını önlenmelerini tavsiye etmiştir. 

Müteakiben anti-fouling sistemlerin kullanımının tüm gemilerde yasaklanması ve bu 

maksatla uluslararası bağlayıcılığı olan bir düzenleme yapılması yönündeki 

çalışmalar sonucunda hazırlanan "Gemilerde Kullanılan Zararlı Anti-fouling 

Sistemlerin Kontrolilne Dair Uluslararası Sözleşme (AFS 2001-International 

Convention on the Control of Hannful Anti-Fouling Systems on Ships 2001)" bu 

maksatla Londra'da toplanan bir uluslararası konferans tarafından 5 Ekim 2001 

tarihinde kabul edilmiştir. Toplam 21 madde ve dört ekten oluşmaktadır. 

Sözleşmeye henüz dilnya toplam ticari gemi tonajının yaklaşık% 9'unu temsil eden 

9 devletin taraf olması nedeniyle yUrtirlUğe giriş şartları oluşmamıştır. Dünya toplam 

ticari gemi tonajının % 25'inden fazlasına sahip olan en az 25 devletin taraf 

olmasından 12 ay sonra sözleşme yUrUrlilğ•e girecektir. Yeni bir sözleşme olması 

nedeniyle katılımın henüz az olduğu ve yakın gelecekte yUrUrlUğe giriş şartlarının 

sağlanabileceği değerlendirilmektedir. 
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Türkiye henüz sözleşmeye taraf değildir. Ancak, taraf olma yönünde sözleşmedeki 

yükümlUlUklerin kendi ticaret filosuna getirece!~i külfeti incelemeye başlamıştır. 

Bizim değerlendirmemize göre TBT içermeyen anti-fouling sistemler iç piyasada 

yaygın ve ucuz olarak temin edilebildiğinden deniz ticaret sektörümilzün 

Sözleşmeye uyumunun maliyeti oldukça düşük oılacaktır. Ayrıca, uluslararası sefer 

yapan Türk bayraklı gemilerin Sözleşmeye taraf olan ülkelerin limanlarında 

yapılacak denetimlerde Sözleşme hükümleriinden daha az sıkı olmayan 

uygulamalara tabi olması Sözleşme hükümlerinin uygulanması nedeniyle Sözleşme 

hillctlmleri dolaylı olarak bu gemiler tarafından uygulanır duruma gelecektir. Türkiye 

açısından sözleşmeye taraf olunmasında dikkate alınması gereken diğer önemli bir 

konu da deniz yetki alanlarındaki yoğun deniz trafiğini oluşturan çok sayıda geminin 

karinelerindeki zararlı anti-fouling sistemlerin ıdeniz yaşamına verdiği zararların 

azaltılması ihtiyacıdır. Sözleşme taraf olması !halinde Türkiye' ye zararsız geçiş 

yapan gemilerin kontrolü ve denetimi yetkisi vermemekle birlikte Sözleşmenin 

dünyada ve bölgemizde yaygın uygulanması bu açıdan önemli bir fayda 

sağlayacaktır. 

Günümüzde karine boyaları için TBT esaslı sistemlere alternatif olarak bakır ve 

silikon esaslı sistemler geliştirilmeye başlanmıştır. Bu sistemlerin TBT esaslı 

sistemlere nazaran bin kat daha az zararlı oldug:u kanıtlanmıştır. Ayrıca, gemilerin 

karina temizliği için kuru havuzlara alınması ihtiyacını ortadan kaldırmak üzere 

karinalara yapışmış canlıların temizliğinde ultrasonik ve elektrolitik sistemler de 

yaygın olarak kullanıl.maktadır. 

b. Sözleşmenin Kapsamı ve Uygulanması 

Sözleşme, taraf devletlerin bayrağını taşıyan gemilere, bayrağını taşımayan ancak 

bir taraf devletin yetkisi altında faaliyet gösteren gemilere ve bunların dışındaki taraf 

devletlerin limanlarına, tersanelerine ve açık deniz terminallerine gelen gemilere 

uygulanacaktır. Taraf devletler taraf olmayan devletlerin gemilerine gerektiğinde 

Sözleşmenin yüküm1Ulüklerinden daha hafif olmayan uygulamalar yapacaklardır. 

Sözleşme herhangibir savaş gemisi, yardımcı savaş gemisi veya bir devlete ait veya 
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devletçe işletilen ve ticari olmayan hükümet işlerinde kullanılan diğer gemilere 

uygulanmayacaktır. Bununla birlikte, taraf devletler sahip oldukları veya işlettikleri 

bu tür gemilerin işletimlerini veya işletim kabiliyetlerini bozmayacak uygun 

önlemleri alarak, bu gemilerin makul ve uygulanabilir olduğu oranda Protokole 

uygun hareket etmelerini sağlayacaklardır (Maıdde3). 

c. Aoti-fouling Sistemlerin Kontrolü 

Taraf devletler Sözleşmenin Ek J deki ta!kvime ve uygulama esaslarına göre, 

SözJeşmenin kapsamına giren gemilerin anti-fouling sistemleri kullanımlarını 

yasaklayacaklar ve Sözleşme hükümlerine. uyumlarını sağlamak üzere gerekli 

tedbirleri alacaklardır (Madde 4). Ayrıca, tarıııf devletler kendi ülkelerinde Sözleşme 

hilkUmlerine uyum maksadıyla anti-fouling sistemlerin kullanımının yasaklanması 

uygulamalarından ortaya çıkan atıkların çevr•e ve insan sağlığına zarar venueyecek 

şekilde ve ilgili uluslararası kural ve standaıtlara uygun olarak yok edilmesi için 

gerekli tedbirleri alacaklardır. 

d. İnceleme, Denetim, Belgelendirme v•~ İhlaller 

Taraf devletler 400 groston ve üzerindeki büyüklükte bayraklarını taşıyan veya 

yetkileri altında faaliyet gösteren uluslararası sefer yapan gemilerin Sözleşmede 

belirtilen anti-fouling sistemlerin yasaklanması kurallarına uyumlarını denetleyecek 

ve belgelendireceklerdir (Madde 1 O). Boyu 24 metre ve daha uzun 400 grostondan 

küçilk uluslararası sefer yapan gemiler ise gemi sahibi veya yetkili acente tarafından 

imzalanmış ve boya faturası, boyamayı yajpan firmanın faturası gibi uygunluğu 

doğrulayan belgelerin de eklendiği bir anti-.fouling sistem bildirimi bulundurmak 

zorundadır. 

Bir gemi taraf devletlerin limanlarına, tersarıelerine veya açık deniz terminallerine 

geldiğinde taraf devletin yetkilendirdiği görevliler tarafından Sözleşme hükümlerine 

uyum konusunda denetime tabi tutulabilecektir. Sözleşme hükUmlerinin ihlal 

edildiğine inanılacak açık bir delil olmadığı sürece bu denetim, gemide geçerli bir 

Uluslararası Anti-fouling Sistem Belgesi veya Anti-fouling Sistem Deklarasyonunun 
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mevcudiyetinin doğrulanması veya IMO tarafından hazırlanacak rehber dikkate 

alınarak geminin yapısı ve faaliyetleri etkilenmeyecek şekilde küçUk bir anti-fouling 

sistem örneği alınması ve incelenmesi ile sınırlı olacaktır. Eğer geminin Sözleşme 

hilkümlerini ihlal ettiği yönünde açık deliller varsa TMO tarafından hazırlanacak 

rehbere uygun olarak denetim yapılabilecektitr. İnceleme sonucunda geminin 

Sözleşmeyi ihlalinin tespit edilmesi halinde taraf devlet durumu ilgili bayrak 

devletine bildirecek ve gemiyi ikaz etme, tutma. gönderme ve limanından çıkarına 

ile yetkili olacaktır (Madde 11). Ayrıca, Sözleşmenin 12 nci maddesi ile taraf 

devletlere iç hukuklarına nerede olursa olsun Sözleşmenin ihlalini cezalandınnak 

Uzere caydırıcı hükümler koymalan, ihlalleri.nı tespiti ve delillendirilmesi için 

işbirliği yapma, birbirlerine yapılan ihlal bildirimlerini değerlendirme görevleri 

verilmiştir. 

Sözleşme taraf devletlere Sözleşme hilkümlerine uyumun denetimi ve kontrolü 

konusunda oldukça geniş yetkiler vermiştir. Sözleşmenin ihlalinin caydırılması için 

gerekli olan ve Sözleşmeye taraf olmayan devletlerin bayrağını taşıyan gemilerden 

de dolaylı olarak talep edilebilecek bu uygulamalar bayrak devletleri ve liman 

devletlerinin titizliği ile deniz ortamında TBT içeren anti-fouling sistemlerin zararlı 

etkilerini en az indirebileceği tartışmasızdır. 

e. Diğer Hükümler 

Sözleşme ayrıca, anti-fouling sistemlerin kontrolü sürecine ilişkin değişiklik teklifi 

prosedürleri, belgelendinne esasları ve kullanılacak belgelerin formları, anti-fouling 

sistemlerde kullanılan diğer maddeler için yasaklama ve sımrlama tekliflerini 

gözden geçirmek ve değerlendirmek üzere oluşıturulan Teknik Grubun kuruluşu ve 

görevleri, bilimsel ve teknik araştırmalar ve izleme, bilgi değişimi, Sözleşme 

hükümlerinin uygulanmasında gereksiz gecikme ve maliyetlerin önlenmesi ve 

tazmin hakları, anlaşmazlıkların çözilmil, Sözleşmenin değişiklik prosedürleri, taraf 

olma, fesih ve yürürlüğe giriş koşullarına ilişkin hükümler içermektedir. 
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9. Gemi balast sularının ve tortulannım yönetimi ve kontrolü hakkında 

uluslar arası sözleşme 

a. Giriş 

Bilim adamları deniz çevresindeki yabancı türlerin zararlarının izlerini 

bindokuzyüzlü yılların başlarında fark etmelerine rağmen bindokuzyüzyetmişli 

yıllara kadar bu konu detaylı olarak incelenmemiştir. Bindokuzyüzseksekli yılların 

sonunda bazı üye ülkeler balast sulan ve tortuları ile taşınan yabancı 

organizmaların zararlı etkilerini IMO gündemine getirmiş ve IMO bu konuda bir 

rehber hazırlamıştır. 1992 Rio Konferansında BM de konuyu uluslararası bir 

problem olarak kabul etmiştir. IMO platformunda balast suları ve tortulan ile 

taşınan türlerin zararlı etkilerin azaltmak ve kontrol etmek için bağlayıcı bir 

uluslararası düzenleme hazırlama gayretleri 9-13 Şubat 2004 tarihleri arasında 

toplanan uluslararası konferans tarafından "Gemi Balast Sulannm ve Tortularının 

Yönetimi ve Kontrolü Hakkında Uluslararası Sözleşme (BWM 2004- lntemational 

Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and 

Sediments 2004) "nin kabulü ile sonuçlanmıştır. Toplam 22 m.ıdde ve bir ekten 

oluşan Sözleşme balast suları ve tortularınını yönetimi için uluslaraı·ası bir çerçeve 

yaratmakta ve uluslararası hukuka uygun olarak bölgesel ihtiyaçların 

karşılanmasına hukuki zemin oluşturmaktadır. 

Günümüzde artan deniz trafiği nedeniyle dünyanın bir tarafından alınan balast 

sularının başka bir denize boşaltılması ve bu işlemle taşınan bazı sucul 

organizmaların taşındıkları denizlerde deniz yaşamına zarar vermesi özellikle 

Karadeniz gibi kapalı ve balast sularının yüksek oranda taşındığı denizlerde giderek 

artan önemli bir problem haline gelmiştir. Bu problemin bilimsel boyutta 

incelenmesi yönünde evrensel bazı işbirliği projeleri geliştiri lmekle birlikte soruna 

neden olan gemilerin bazı önleyici tedbirler alarak balast suları ve tortulan ile 

taşınan sucul organizmaların zararlı etkmlerinin azaltılmasını sağlayacak bir 

uluslararası hukuk düzenlemesinin mevcudiyeti ve yaygın olarak uygulanması 

mücadelede önemli bir adımdır. BWM 2004, uygulama alanına giren gemilerin 
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kendi özelliklerine uygun olarak detaylı balast yönetimi uygulamalarını gösteren 

birer " Balast Suyu ve Tortuları Yönetim Planı" taşımalarını, "Balast Suyu Kayıt 

Defteri" tutmalarını dikte etmekte ve taşıdıkları balast sularına Sözleşmede 

detayları açıklanan işlemleri yapmak suretiyle içerisindeki sucul organizmaları 

etkisiz hale getirmeyi veya sayılarını azaltmayıt amaçlamaktadır. Sözleşmede 

belirtilen yıllarda aşamalı olarak uygulanmaya başlayacak şekilde 400 groston ve 

daha bUyük gemiler balast suyu değişimlerini en yakın karadan en az 200 mil açıkta 

ve en az 200 metre derinlikte yapılabilecek, !bunun mi.lmkün olmadığı deniz 

alanlarında bu mesafe en yakın karadan en az 50 mil olacaktır. 

Sözleşme henUz çok yenidir ve yUrUrlUğe girmemiştir. DUnya toplam ticari gemi 

tonajının% 35'inden fazlasını temsil eden en az 30 devletin kabulünden 12 ay sonra 

yilrtırlüğe girecektir. Türkiye henüz sözleşmeye taraf değildir ve taraf olma yönünde 

bir çalışma başlatılmamıştır. Türkiye deniz yetki alanlarındaki yoğun deniz trafiği ve 

özellikle hazar petrollerinin batı pazarlarına Türk Boğazları üzerinden taşınması 

sonucu balast suları ve tortuları ile taşınan türlerin zararlarından en çok etkilenen 

ülkelerden biridir. Bu nedenle Sözleşmeye taraf olma çalışmalarını başlatmalı ve 

balast suları ve tortuları ile taşınan türlerin zararlı etkilerini ortadan kaldıracak veya 

en aza indirecek diğer tedbirleri almalıdır. Sözleşmenin Türkiye'de etkin 

uygulanması ve balast suları ile taşınan sucul organizmaların zararlı etkilerinin 

azaltılması denizlerimizin mevcut durumunun, denizlerimize boşaltılan balast 

sularının kaynağı denizlerin, bu denizlerdeki sucul organizmaların ve bunların 

TUrkiye'de boşaltıldığı deniz alanlarında deniz yaşamına zararlannın izlenmesi, 

tespiti ve bu zararların azaltılmasına yönelik balast suyu yönetim usullerinin 

geliştirilerek IMO'ya bildirilmesi ve uygulanması ile mümk.Undilr. BWM 2004'ün 

ana esasları ve bu esaslara ilişkin kısa açıklamalar aşağıdadır. 

--

b. Genel Yükümlülükler ve Kontrol Hükümleri 

Taraf devletler gemi balast suları ve tortularının yönetimi ve kontrolü yoluyla zararlı 

sucul organizmaların ve patojenlerin transferini önlemek, ortadan kaldınnak ve en 

aza indinnek için Sözleşmenin ve eklerinin hükümlerinin etkinliğini sağlamayı 
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dikkate alacaklardır. Ayrıca, taraf devletlıer Sözleşmenin etkin uygulanması, 

sözleşmeye uyum ve balast yönetimi ve standartların geliştirilmesine devam için 

gerekli işbirliğinde bulunacaklardır (Madde 2). Bu hükümler Sözleşmeye taraf 

devletlere bayrak devleti uygulamalan ve liman devleti kontrolü yoluyla denetim 

görevleri vererek Sözleşmenin kapsamına giren gemilerin Sözleşme hUkümlerine 

uyumunun sağlanmasını amaçlamaktadır. Konıu hakkında diğer bir önemli görev de 

balast yönetimi usulleri ve standartlarının geliştirilerek daha etkin önleme ve 

mücadele yöntemleri bulunmasıdır. Balast sulan ile taşınan zararlı sucul 

organizmalarının etkilerine ilişkin bilimsel çaılışmalar henüz tamamlanmış değildir, 

ayrıca bu organizmaların etkileri deniz alanlaırına göre farklıdır ve bu etkiler zaman 

içerisinde değişebilmektedir. Bu maksatla balast yönetimi usulleri ve standartlarının 

Sözleşmenin uygulanması sürecinde geliştirilme ihtiyacının karşılanması taraf 

devletler düşen en önemli görevlerden biridir. 

Taraf devletler bayraklarını taşıyan veya yetkileri altında faaliyet gösteren 

Sözleşmenin kapsamına giren tüm gemiJeriırı eklerdeki uygulama standartları ve 

yi.\kilmlülükler de dahil Sözleşme hilkümlerinin öngördüğü kuralları uygulamalarını 

talep edecekler ve bu gemilerin bu yükümlillUklere uymalarını sağlayacak tedbirleri 

alacaklardır (Madde 4). Sözleşmenin eklerindle belirtilen balast yönetimi usulleri ve 

diğer standartların uygularırnası gemi sahipleri veya işletenlerine maddi külfet 

yaratması nedeniyle taraf devletlerin kendi bayraklarını taşıyan gemilerin bu usul ve 

kuralları uygulamaları için etkin tedbirlıer almaları Sözleşmenin dördüncü 

maddesinde özellikle vurgulanmıştır. 

Taraf devletler IMO tarafından geliştirilecek rehberleri dikkate alarak limanlarında 

ve balast temizliği ve onarımı yapılan terminallerinde tortulann ahını için yeterli 

alım tesisi sağlayacaklardır. Bu alım tesisleri gemilerin faaliyetlerine gereksiz 

gecik.meye neden olmayacak ve çevreye, insan yaşamına ve mallara zarar 

vermeyecek nitelikte olacaktır (Madde 5). Gemilerin tortuları alım tesislerine 

vermelerini teşvik edecek en önemli hususların başında liman veya terminallerde 

yeterli alım tesisinin mevcudiyeti ve alımm geminin faaliyetlerinde zaman kaybına 

veya maddi kayıplara yol açmaması gelmektedir. Alım ücretlerinin liman ücretlerine 
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eklenerek dolaylı ücretlendirme ve ihlallerin cezafandınlmasında caydırıcılık diğer 

teşvik edici faktörler olabilir. 

c. Kapsam ve Uygulama 

Sözleşme taraf devletlerin bayrağını taşıyan gemilı~re ve bayrağını taşımayan ancak 

taraf devlet yetkisi altında faaliyet gösteren gemilere uygulanacak, aşağıda belirtilen 

gemilere uygulanmayacaktır (Madde 3); 

(l) Balast suyu taşımayacak şekilde dizayn ıedilmiş veya yapılmış gemilere, 

(2) Zararlı etkileri tespit edilmedikçe, taraf devletlerin sadece kendi yetkileri 

altındaki deniz alanlarında faaliyet gösteren gemilere, 

(3) Sadece diğer bir taraf devletin deniz yetki alanlarında faaliyet gösteren 

gemilere bu devletin yetkilendirmesi ile, 

( 4) Zararlı etkileri tespit edilmedikçe sade:ce bir taraf devletin deniz yetki 

alanları ile açık denizde faaliyet gösteren gemilere, 

(5) Üzerinde boşaltma gerektirmeyen, kalııcı ve sızdırmaz balast tankı olan 

gemilere, 

(6) Sözleşme herhangibir savaş gemisi, yardımcı savaş gemisi veya bir 

devlete ait veya devletçe işletilen ve ticari olmayan hükümet işlerinde 

kullanılan diğer gemilere uygulanmayacaktır. Bununla birlikte, taraf 

devletler sahip oldukları veya işlettikleri bu tür gemilerin işletimlerini veya 

işletim kabiliyetlerini bozmayacak uygun önlemleri alarak, bu gemilerin 

makul ve uygulanabilir olduğu oranda Protokole uygun hareket etmelerini 

sağlayacaklardır. 

(7) Taraf olmayan devletlerin gemilerine gerektiğinde Sözleşmenin 

yükümlülüklerinden daha hafif olmayan uygulamalar yapılacaktır. 

Sözleşmenin üçüncü maddesi ile balast suları ile taşınan sucul organizmaların neden 

olabileceği tüm gemiler kapsanmaya çalışılmış ancak bu etkilerin çok düşük olduğu 

yakın deniz alanlarında uygulama ve faaliyet kolaylığı yaratılmıştır. Bu büküm 

devletlerin Sözleşmeye taraf olmaktan kaçınmalarını ortadan kaldıracak, gereksiz 

külfetleri ortadan kaldıracak ve uygulama esnekliklıeri sağlayacaktır. 
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d. İnceleme, Denetim, Belgelendirme vıe İhlaller 

Taraf devletler bayraklarını taşıyan ve yetkiileri altında faaliyet gösteren gemileri, 

detayları Sözleşmenin eklerinde belirtildiği şekilde inceleme, denetim ve 

belgelendinneye tabi tutacaktır (Madde 7). 

Sözleşme hükilmlerinin ihlali yasaklanac:ak ve ihlal nerede olursa olsun 

cezalandırılacak şekilde taraf devletlerin iç hukuklanna gerekli hükümler 

konulacaktır. Ayrıca, taraf devletlere bildirilecek ihlaller araştırılacak ve gerekiyorsa 

iddia edilen ihlalle ilişkin ilave deliller talep edilecektir. Kanıtlanmış ihlallere taraf 

devletin mevzuatına göre işlemler mümkün olan en kısa sürede yapılacaktır 

(Madde8). 

Sözleşme kapsamındaki bir gemi taraf devletlerin limanlarına veya açık deniz 

terminallerine geldiğinde taraf devletin yetkilendirdiği görevliler tarafından 

Sözleşme hükümlerine uyum konusunda denetime tabi tutulabilecektir. Bu denetim, 

gemide geçerli bir belgenin mevcudiyetiırıin doğrulanması, balast suyu kayıt 

defterinin incelenmesi ve IMO tarafından geliştirilecek rehbere göre geminin balast 

suyundan örnek alırunası ile sınırlı olacaktır. Eğer gemi geçerli bir belge _taşımıyorsa 

veya geminin veya ekipmanlannın durumunım taşıdığı belgeye uyumsuz olduğu ve 

kaptan veya gemiadamlarının balast suları yönetimine ilişkin prosedürleri 

bilmedikleri yönünde inandırıcı deliller varsa gemi detaylı incelemeye tabi 

tutulabilir (Madde 9). İnceleme sonucunda geminin Sözleşmeyi ihlalinin tespit 

edilmesi halinde taraf devlet durumu ilgili bayrak devletine bildirecek ve gemiyi 

ikaz etme, tutma ve gönderme ile yetkili olacaktır. Alınan örnek balast suyunun 

çevreye, insan yaşamına, mallara ve kaynaklara zarar verme tehlikesi taşıdığım 

gösteriyorsa tehlike giderilinceye kadar balast boşaltılması yasaklanabilecektir 

(Madde 10). 

Balast yönetiminin en etkin kontrolü Sözleşmenin yedinci maddesi ile liman 

devletlerine kontrol yetkisidir. Bayrak devletlerinin periyodik ve program dışı 

denetimler dışında kendi bayraklarını taşıyan gemilrri denetim zorluğu liman devleti 

kontrolünün önemini artırmaktadır. Diğer birçok liman devleti uygulaması belge 

468 



kontrolü niteliğinde olmasına rağmen balast yönetiminin kontrolü için örnek alma ve 

tahlil yetkisinin verilmiş olması Sözleşme hükümlerinin ihlalini caydıracak önemli 

bir tedbirdir. Sözleşme hükümlerinin ihlalinin cezalandırılmasına ilişkin esaslar taraf 

devletlerin iç hukuklarında Sözleşme hükümlı~rini uygulamaya yönelik olarak 

detaylandıracak ve ihlallerin cezalarını somut olarak belirtecek bir uygulama 

mevzuatı gerektirmektedir. 

e. Diğer Hükümler 

Sözleşme ayrıca, bilimsel ve teknik araştırmalar ve izleme, kontrol faaliyetlerinin 

bildirimi, Sozleşme hükümlerinin uygularıı:.asında gereksiz gecikme ve maliyetlerin 

önlenmesi ve tazmin hakları, teknik yardımlaşma, işbirliği ve bölgesel işbirliği, 

anlaşmazlıkların çözümCl, Sr :..!eşmenin değişiklik prosedürleri, taraf olma, fesih ve 

yürürlüğe giriş koşulların? .lişkin hükümler içermıektedir. 

Bilimsel altyapı ve araştırma gerektiren balast suları ile taşınan sucul organizmaların 

zararlı etkileri ile mücadelede ilgili uluslararası organizasyonların ve gelişmiş 

ülkelerin gelişmekte olan ülkelere teknik yardımı önemlidir. Sözleşme bu konuda bir 

hukuki altyapı oluşturmaktadır. Ayrıca, aynı denıizlere sahildar devletler arasındaki 

işbirliği ve yardımlaşma emek, kaynak ve zaman tasarrufu yaratmakla birlikte 

Sözleşn:ıenin etkin uygulanmasını sağlayacak ve mücadelede başarıyı artıracaktır. 

469 



C. SORUMLULUK VE TAZMİN SÖZJLEŞMELERİ 

Kemal Battal 

J. Giriş 

Bu sözleşmeler genel olarak zarar veren maddenin veya faaliyetin cinsine göre 

oluşturulmuştur. Örneğin petrol konusunda CLC 92, FUND 92 ve FUND Protokol 

2003, zararlı ve tehlikeli maddeler için HNS 96 gibi. Günümüzde deniz çevresi için 

en önemli tehlike ve tehdidin petrol kirlenmesi olması ve petrol kirlenmesinin 

tazminine i l işkin uluslararası sözleşmelerin geınellikle diğer tazmin sözleşmelerinin 

temeli olması ve yaygın uygulanmaları nedeniyle bu bölümde sadece petrol 

kirliliğinin tazmini ile ilgili uluslararası sözleşmeleri incelemek istiyoruz. 

Petrol kirliliğinden kaynaklanan zararların tazminine ilişkin sözleşmelerin üç 

aşamalı bir sistem yarattığını söyleyebiliriz. Birinci aşama CLC 92 ile oluşturulan 

ve gemi sahibi veya işletenin bu Sözleşmelerdeki limitlere göre gemisinin yarattığı 

zararlardan sorumlu olduğu ve bu sorumluluğunu uygun sigorta sistemleri ile 

garanti altına aldığı durumdur. Bu tazmin siste:minin zararları karşılamada yetersiz 

kalması durumunda ikinci aşama olarak FUND 92 ile petrol ithal edenlerin katkıları 

ile oluşturulan Uluslararası Petrol Kirliliği Forrn, Sözleşmelerde belirtilen lirnitlere 

kadar tazmin edilemeyen zararları karşılamaktadır. l 6 Mayıs 2003 tarihinde kabul 

edilen ve 2005 yılı başında yürürlUğe giren 20ı03 FVND Protokolü ile oluşturulan 

ve petrol ithal edenlerin katkılarını kapsayan İlave Fon petrol kirliliğinden 

kaynaklanan zararların karşılanmasında Uçüncıil aşama olarak kabul edilmektedir. 

Böylece, günümüzde petrol kirliliğinden kaynaklanan zararlar; istisnalar hariç 

yaklaşık 90 milyon Özel Çekme Hakkı (SDR-S.pecial Drawing Right), (136 milyon 

dolar)' ye kadar CLC 92 ile sağlanan tazmin garantileri ile istisnalar hariç 203 

milyon SOR (310 milyon dolar) ' ye kadar (CLC Limiti dahil) FUND 92 ile 
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oluşturulmuş fondan ve 750 milyon SOR (1 , 140 milyon dolar)' ye kadar (CLC ve 

FUND limitleri dahil) ilave Fon ile karşılanabilmektedir. 

Petrol kirliliğinden kaynaklanan zararların tazminine ilişkin sözleşmeler Erika ve 

Prestige gibi son dönemde meydana gelen tanker kazalarının sonunda yapılan, 

tedbirlerin artırılması çalışmalarına konu olmuştur. Bu çalışmalar tazmin limitlerinin 

artırılması veya ilave tazmin sistemleri oluştuırulması ihtiyacı olduğu sonucunu 

ortaya çıkarmış ve CLC ve FUND sözleşmelerinin değiştirilmesine yol açmıştır. 

2. Petrol kirliliğinden doğan zararın hukuki sorumluluğu ile ilgili 

uluslar arası sözleşme 

a. Giriş 

"Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası 

Sözleşme (CLC 69-Intemational Convention on Civil Liability for Oil PoJlution 

Damage 1969)" petrol taşıyan tarıkerlerin karıştıkları kazalar sonucu ortaya çıkan 

petrol kirlenmesinden etkilenenlerin zararlarının tazmin edilmesini sağlamak üzere 

hazırlanmıştır. 1969 yılında kabul edilen ve 1975 yılında yürllrlüğe giren 1969 CLC 

Sözleşmesine 1992 Protokoli.l (Bundan sonra CLC 92 olarak belirtilecektir) ile köklü 

değişiklikler yapılarak yeni ödeme sistemi getirilmiştir. Gi.lnilmUzde CLC 1969 

Sözleşmesine taraf olan devletlerin tamamı CLC 92' ye de taraf olduklarından CLC 

92, 1969 CLC Sözleşmesinin yerini almıştır. Bu nedenle sadece CLC 92'yi 

tanıtacağız. 

CLC 92, 1992 yılında kabul edilmiş ve 1996 yüında yürtirlOğe ginniştir. Toplam 21 

madde ve bir ekten oluşmaktadı r. Protokole 1 Nisan 2005 itibariyle dünya toplam 

ticari gemi tonajının yaklaşık % 95' ini temsil eden 106 Ulke taraftır. 1969 

Sözleşmesinden farklı olarak; yi.lri.lrlUğe giriş şartları yumuşatılmış, tazmin limitleri 

1984 değişikllklerinde olduğu gibi muhafaza edilmiş, cowafi kapsama alanı 

münhasır ekonomik bölgelere veya karasularınuı ötesindeki benzeri deniz alanlarına 

yaygınlaştırılmış, önleyici tedbirlerin maliyetleri tazmin kapsamına alınmış, petrol 

taşımak amacıyla inşa edilmiş tankerlerin buıııkerlerioden kaynaklanan kirlilik de 

Sözleşme kapsamına alınmış ve kirlilik yaratıma kastıyla ihmal veya sonuçlarını 
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bilerek yapılan fiillerin neden olduğu olaylarda sorumluluğun sınırlandırılması 

imkanı kaldırılmıştır. 

b. CLC 92'nin Uygulama Alam 

CLC 92; Protokole tarıı.f devletlerin karasuları dahil ülkesinde ve uluslararası hukuka 

göre belirlenen münhasır ekonomik bölgesinde: meydana gelen kirlenme zararlarına 

ve bu zararların önlenmesi veya asgariye indirilmesi için alınan önleyici tedbirlere 

uygulanmaktadır. Taraf devl~tler münhasır ekonomik bölge belirlememişse, CLC 92 

bu devlet tarafından uluslararası hukuka göre belirlenmiş ve karasularının ölçüldüğü 

hattan itibaren 200 deniz miline kadar karasularının ötesinde ve bitişiğindeki 

bölgede de uygulanabilecektir (Madde il). 

Protokolün "Tanımlar" başlıklı birinci maddesiine göre; "Kirlenme zararı'', sızma ve 

boşaltma nerede olursa olsun, fiilen yapılan veya yapılacak olan çevreyi eski haline 

döndünne ile ilgili makul tedbirlerin maliyetleri ile sınırlandırılması şartıyla 

gemiden sızan veya boşaltılan petrolün petrolü taşıyan geminin dışında neden 

olduğu zarar ve kayıplar ile önleyici tedbirlerin masrafları ve bu tedbirlerin sebep 

olduğu zarar ve ziyanlar anlamına gelmekıtedir. "Önleyici tedbirler" ise olay 

meydana geldikten sonra kirlenme zararlarını asgariye indirmek için alman makul 

tedbirleri ifade etmektedir (Madde 1). 

Protokol, münhasır ekonomik bölge ilan edilmeyen deniz alanlarında sadece petrol 

kirliliği zararına neden olan olaylara kıyı ıdevletlerinin müdahalesi durumunda 

zararların tazmini amaçları için geleneksel deniz yetki alanları ve bu alanlarda kıyı 

devletlerinin yetkilerine bir istisna getirmektedir. Bu deniz alanlan aslında açık 

denizdir. Açık denizin statüsü gereği INTERVENTION 69 Sözleşmesi hükümleri ve 

bayrak devleti yükümlUlükleri dışında kıyı devletlerinin deniz çevresinde petrol 

kirlenmesine müdahale gibi bir yetki ve yükümlülükleri bulunmamaktadır. Aslında 

Protokolün bu hükmü bir müdahale soruınluluığu yaratmamakta, müdahale edilmesi 

veya zarar meydana gelmesi durumunda masraf ve zararların tazminini sağlama 

amacı taşımaktadır. Türkiye, bu tür yetkilerin zaman içerisinde egemenlik haline 

dönüşebileceği ve çevresindeki bazı denizlerde açık denizde kıyı devletlerinin 
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egemenlik iddialarına zemin oluşturabileceği endişesi ile Protokole aşağıdaki 

beyanla taraf olmuştur. 

"Bu Sözleşmenin n/a maddesine ilişkin olarak, lrürkiye Cumhuriyeti, bu maddenin 

uluslararası hukuka uygun olmadığını düşürınıekte olup, söz konusu alanlan 

uluslararası hukuka göre hiçbir ülkenin yarg~ı yetkisi ve egemen haklarının 

bulunmadığı açık deniz alanları olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte, Türkiye 

Cumhuriyeti, işbu Sözleşmenin amaçlarını dikkate alarak, Sözleşmeden 

-kaynaklanan haklarını sakJı tutmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti, 

karşılıkb veya bitişik kıyıları olan devletler arasında sınırlandırılması anlaşmalarla 

yapılmamış olan deniz alanlarında, Sözleşmeye taraf olup karşılıklı veya bitişik 

kıyıları bulunan herhangi bir devletin, bu Sözleşmeye dayanarak yetki kullanımının 

veya bu kapsamdaki herhangi bir iddiasının, deniz alanlarının sınırlandırılmasına 

ilişkin hiçbir hak ya da yUkümlillük yaratmayacaj~ını ve bu devletler arasında ulusal 

yetkileri altındaki deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin olarak gelecekte 

yapılabilecek anlaşmalar bakımından bir örnek teşkil etmeyeceğini beyan eder." 

Türkiye'nin beyanına Yunanistan'dan aşağıdaki karşı beyan gelmiştir. 

"Yunanistan Cumhuriyeti Hükürneti Madde Ia(ii)'nin uluslararası hukuka aykırı 

olduğu yönündeki bu beyanı kabul etmediğini açıklar." 

Türkiye'nin beyanında, sözleşmenin uygulama allanı içerisinde bu deniz alanlarının 

dahil edilmesinin ve kıyı devletlerine CLC 92'nin amaçları çerçevesinde bazı 

yetkiler verilmesinin herhangi bir egemenlik haıkkı yaratmayacağı ve deniz yetki 

alanlarının sınırlandırılmasını etkilemeyeceği ve ıengellemeyeceği yönünde geleceğe 

yönelik kaygılarını giderecek önemli argümanlar bulunmakla birlikte ProtokolUn 

münhasır ekonomik bölge ilan edilmeyen yıerlere ilişkin kapsam hükmUnün 

uluslararası hukuka aykırı olduğu tezi tartışma yaratmıştır. Müteakiben hazırlanan 

deniz çevresine ilişkin diğer sözleşmelerde de bu tür yetkiler kıyı devletlerine 

verilmiş ve hiçbir ülke uluslararası hukuka aykırılık iddiasında bulunmamıştır. 

Gerek deniz hukukuna ilişkin teamül kurallarında gerekse bu kuralları kısmen 

kodifıye eden BM Deniz Hukuku Sözleşmesinde bu yönde bir yetki açıkça yer 

almamakla beraber, yetkili uluslararası kuruluş veya bir uluslararası konferans 
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aracılığı ile açık denizde münhasıran deniz çe>vTesinin korunmasına yönelik tedbirler 

alınabileceği yorumu yapmak mUmkündilr. Ancak, bu tedbirlerin aynı sözleşmede 

düzenlenen deniz alanlarının statUsUnU ve tilkderin bu deniz alanlarında egemenlik 

haklarımn etkilemesi ve değiştirmesinin mümkün olamayacağı açıktır. Tilrkiye'nin 

beyanı bu gerçeğin vurgulanması açısından faydalıdır. 

c. Sorumluluk 

Protokolün III' ncü maddesi sorumlulukları düzenlemektedir. Bir olay neticesinde 

geminin neden olduğu zararlardan bu maddede belirtilen istisnalar dışında geminin 

olay anındaki sahibi sorumludur. Olay bir olaylar zincirinden oluşuyorsa bu 

durumda ilk olay tarihindeki sahibi sözleşmenin kapsamındaki zararlardan sorumlu 

olacaktır. 

Gemi sahibi kirletme zararının aşağıdaki dununlardan kaynaklandığını ispat ederse 

sorumluluktan kurtulacaktır. 

(1) Bir harp, düşmanlık, iç savaş veya ayaklanma hareketi veya önlenmesi ve 

kaçınılması mUmkUn olmayan olağanüsıtti bir doğa olayı, 

(2) Münhasıran UçUncU bir şahsın zarar venne kastıyla bir hareket veya ihmal 

sonucu ortaya çıkan bir durum, 

(3) Münhasıran bir hUkUmetin veya fe:ner veya diğer seyir yardımcılarının 

bakımından sorumlu bir merciin bu görevin yerine getirilmesindeki bir ihmal 

veya diğer mevzuata aykırı bir fiil. 

Gemi sahibi kirlenme zararının kısmen veya tamamen, zarar gören şahsın zarar 

venne kastıyla yaptığı bir hareket veya ihmalinden veya diğer bir kusurundan 

kaynaklandığını ispat ederse bu şahsa karşı sorumluluktan kısmen veya tamamen 

kurtulacaktır. 

Gemi sahibinden kirlenme zararları ile tazminat ancak Protokol hilkürnleri 

çerçevesinde talep edilebilmektedir. Zararın zarar vermek kastıyla veya dikkatsizce 

veya zarara sebep olunabileceğini bilerek icra edilen bir hareket veya ihmalden 

kaynaklanmaması şartıyla aşağıdaki kişilerden Protokol hükümlerine veya başka bir 

sebebe dayanarak kirlenme zararlarının tazmiıni istenemez. 
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(1) Gemi sahibinin hizmetlileri, mürettebatı veya acentesi, 

(2) Mürettebatın dışında gemi için hizmet vıeren kaptan veya diğer şahıslar, 

(3) Herhangi bir gemi kiracısı, gemi mildürtl ve gemi işletmecisi, 

(4) Gemi sahibinin izni ile veya yetkili kamu makamlarının talimatı ile 

kurtarma operasyonları icra eden herhangi bir şahıs, 

(5) Önleyici tedbirler alan şahıslar. 

Ayrıca, bir olay iki veya daha fazla geminin kaınşmasıyla olduğu zaman ve bundan 

kirlenme zararları meydana gelirse tUrn gemilerin sahipleri tasnifi ve tespiti mümkün 

olmayan zararlardan Protokolde belirtilen sorumluluklar çerçevesinde müteselsilen 

sorumludurlar. 

GörUldUğU gibi Sözleşme kapsamında ortaya çıkan zararların tazmininden istisnalar 

dışında gemi sahibi sorumludur. Ancak, mali sorumluluk garantilerine ilişkin 

hükümler gereği gemi sahibi bu sorumluluğunu belirtilen garanti usullerinden biri ile 

garanti altına almak zorundadır. Bu durumda gemi sahibi asıl sorumlu olmakla 

birlikte sigortacı veya diğer garantör de zararın tazminini garanti etmesi dolayısıyla 

sorumlu haline gelmektedir. Uygulamada zararın tazmin gemi sahibinden talep 

edilebileceği gibi direkt olarak sigortacı veya diğer garantörden de talep 

edilebilmektedir. 

d. Sorumluluğun sınırlandırılması 

Bir geminin sahibi bu Protokole tabi herhang.ibir olay meydana geldiğinde gemi 

sahibinin bu tür bir zarara neden olmak için kasıt veya ihmalinden veya bu zararın 

muhtemelen sonuçlanacağını bilerek icra et6ği bir fiilden veya eylemsizlikten 

kaynaklanması dışında tazmin yükümlülUğünü aşağıdaki esaslara uygun olarak 

sınırlandırma yetkisine sahiptir. 

( 1) 5 000 tonaj biriminin üzerinde olmayan bir gemi için 4,5 milyon Özel 

Çekme Hakkı (SDR-Special Drawing Right), (Yaklaşık 4,47 milyon dolar), 

(2) 5 000 tonaj biriminin üzerinde ve 140 000 tonaj biriminden kUçUk bir gemi 

iç in yukarıdaki miktara ilave olarak her bir ilave tonaj için 63 1 SDR (yaklaşık 

953 dolar) 
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(3) 140 000 tonaj biriminin üzerinde bir gemi için 90 milyon SDR (yaklaşık 

136 milyon dolar) (azami limit) (Madde V). 

e. Mali sorumluluk garantileri ve belgelendirilmesi 

Protokole taraf devletler, kendi sicillerine kayıtlıı olan ve dökme olarak 2000 tondan 

fazla petrolü yük olarak taşıyan her geminin sahibine Protokolde belirtilen kirlenme 

zararlarının tazmini maksadıyla bir sigorta yaptınnak, bir banka garantisi temin 

etmek veya uluslararası bir tazminat fonundan 'bu zararları garanti eden bir tazmin 

garantisi sağlamak zorundadır. Bu durumda, Protokole taraf devlet bu şartlara 

uyulduğunun tespitini yaptıktan sonra Protokol hükümlerine göre mali sorumluluk 

garantilerinin sağlandığını belirten bir sertifika verir. Protokole taraf olmayan 

devletlerin siciline kayıtlı gemiler için bu belge Protokole taraf olan devletler 

tarafından verilebilir. 

Taraf devletler kendi bayrakları altındaki bu gemilerden mali sorumluluk 

garantilerini sağlamayan ve sorumluluk sertifikası almayan gemilerin faaliyetlerine 

izin vennemek yükümlülüğü altındadır. Ayrıca, Protokole taraf devletler dökme 

halde 2000 tondan fazla petrolü yük olarak taşıyan ve ülkesindeki bir limana veya 

açık deniz tesisine gelen veya ayrılan gemilerin hangi devlet siciline kayıtlı olurlarsa 

olsunlar yukarıdaki mali sorumluluk güvenceleıini sağlamayı ulusal mevzuatları ile 

sağlayacaklardır (Madde Vll). 

Protokole taraf bir devletin mülkiyetinde olan ve 2000 tondan fazla petrolü yük 

olarak taşıyan bir gemi için mali sorumlulukların devlet tarafından karşılanacağını 

belirten bir belgeyi taşımaları yeterlidir (Madlde Vll). Protokol hükümleri savaş 

gemilerine ve devlete ait veya devlet tarafından ticari amaçlar dışında işletilen 

gemilere uygulanmayacaktır (Madde XI). 

f. Değişiklik prosedürü 

Protokolün değiştirilmesi Uluslararası DenizciHk Örgütü (rMO)'nün kendi takdiri 

veya Protokole taraf devletlerin üçte birinin talebi ile yapacağı çağrı üzerine 

oluşturulan konferans tarafından gerçekleştirilecektir (Madde 14). Ancak Protokolün 
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V'nci maddesinin birinci paragrafında belirtilen sorumluluk limitlerinin 

değiştirilmesi taraf devletlerin yarısının toplantıya katılması şartıyla IMO Hukuk 

Komitesinin üçte iki oy çoğunluğu ile vereceği karara bırakılmıştır. 

3. Petrol kirliliği zararanıo tazmini için bir uluslar arası fonun 

kurulması ile ilgili uluslararası sözleşme 

a. Giriş 

CLC 69 Sözleşmesinin kurduğu tazmin sistemi, bazı ülkelerce gemi sahiplerine ağır 

yükilmlülükler getirdiği, bazı ülkelerce de Sözleşmenin tazmini limitleri öngönnesi 

nedeniyle büyük tankerlerin neden olabileceği aj~ır zararların bu sistem tarafından 

karşılanmada çok yetersiz ·kalacağı yönünde eleştirilmiştir. Ancak, özellikle büyük 

tankerlerin neden olacağı ,zararların Sözleşmenin öngördüğü limitlerin çok üzerinde 

olacağı bir gerçektir. Son dönemde meydana gelen tanker kazalarından alınan 

dersler ışığında bu olumsuzluğu gidermek üzere limitlerin ötesindeki zararların ve 

karşılanamayan bazı tür zararların karşılanması ~çin bir tazmin fonu oluşturulması 

kararlaştınlmış ve "Petrol Kirliliği Zararının Ta:z:mini İçin Bir Uluslararası Fonun 

Kurulması İle İlgili Uluslararası Sözleşme (FUND 71-Intemational Convention on 

the Establishement of an International Fund foır Compensation for Oil Pollution 

Damage 1971)" hazırlanmıştır. 18 Aralık 197l'de bir uluslararası konferans 

tarafından kabul edilen FUND 71 , 16 Ekim 1978 tarihinde yUrUrlüğe ginniştir. 

FUND 71'de 27 Kasım 1992'de kabul edilen ve 30 Mayıs 1996'da yürürlüğe giren 

1992 Protokolü (Bundan sonra FUND 92 olarak belirtilecektir) ile köklü 

değişiklikler yapılmıştır. FUND 92'ye 1 Nisan 2:005 itibariyle dünya toplam ticari 

gemi tonajının yaklaşık % 90' mı temsil eden 93 Ulke taraftır. FUND 92 ile 

oluşturulan tazmin fonu, 24 Mayıs 2002 tarihinde tamamen 1969 FUND Sözleşmesi 

ile oluşturulan tazmin fonunun yerini alarak 1971 fonu iptal edilmiştir. Bu nedenle 

sadece FUND 92'nin tanıtılmasında yarar görüyoruz. 

Toplam 45 maddeden oluşan FUND 92 ile , FUND 7 l Sözleşmesinin; yUrUrlUğe 

giriş şartlan yumuşatılmış, tazmin limitleri artınılmış, coğrafi kapsama alanı CLC 
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92'ye bağlı olarak münhasır ekonomik böllgelere veya karasularının ötesindeki 

benzeri deniz alanlarına yaygınlaştmlmıştır. 

b. FUND 92'nin Amaçlan 

ikinci maddede FUND 92 ile oluşturulan fonun amacı, Petrol Kirliliğinden Doğan 

Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme hükümlerince 

karşılanabilecek tazminatın limitlerinin yetersiz olduğu durumlarda petrol 

kirliliğinden doğan zararların tazminini sağlamak ve Protokolde belirtilen diğer 

amaçlan gerçekleştinnek olarak ifade edilmiştir. 

c. FUND 92'nin Uygulama Alam 

FUND 92; Protokole taraf devletlerin karasuları dahil ülkesinde ve uluslararası 

hukuka göre belirlenen münhasır ekonomik bölgesinde meydana gelen kirlenme 

zararlarına ve bu zararların önlenmesi veya a:sgariye indirilmesi için alınan önleyici 

tedbirlere uygulanmaktadır. FUND 92, tar:af devlet münhasır ekonomik bölge 

belirlememişse, bu devlet tarafından uluslararası hukuka göre belirlenmiş ve 

karasularının ölçüldüğü hattan itibaren 200 deniz miline kadar karasularının ötesinde 

ve bitişiğindeki bölgede uygulanabilecektir (Madde 3). 

FUND 92'nin, tammları içeren Birinci maddesinde kirlenme zararı ve önleyici 

tedbirler tanımları için CLC 92'ye atıf yapılmıştır. CLC 92'ye göre; "Kirlenme 

zaran", sızma ve boşaltma nerede olursa olsun, fiilen yapılan veya yapılacak olan 

çevreyi eski haline döndUrme ile ilgili makul tedbirlerin maliyetleri ile 

sınırlandmlması şartıyla gemiden sızan veya boşaltılan petrolün petrolü taşıyan 

geminin dışında neden olduğu zarar ve kayıpl:ar ile önleyici tedbirlerin masrafları ve 

bu tedbirlerin sebep olduğu zarar ve ziyanlar anlamına gelmektedir. "Önleyici 

tedbirler" ise olay meydana geldikten sonra kirlenme zararlarını asgariye indinnek 

için alınan makul tedbirleri ifade etmektedir. 

FUND 92, münhasır ekonomik bölge ilan edilmeyen deniz alanlarında sadece petrol 

kirliliği zararına neden olan olaylara kıyı devletlerinin müdahalesi durumunda 

zararlann tazmini amaçları için geleneksel deniz yetki alanlan ve bu alanlarda kıyı 
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devletlerinin yetkilerine bir istisna getinnektedir. Bu deniz alanlan aslında açık 

denizdir. Açık denizin statüsü gereği uluslar;arası işbirliği ve bayrak devleti 

yüktimlillUkleri dışında kıyı devletlerinin deniz çevresinde petrol kirlenmesine 

müdahale gibi bir yükümlülükleri bulunmamaktadır. Aslında Protokolun bu bOkmü 

bir müdahale sorumluluğu yaratmamakta, müdahale veya zarar meydana gelmesi 

durumunda masraf ve zararlann tazmini amacıyla yetki vermektedir. Türkiye, bu tür 

yetkilerin zaman içerisinde egemenlik haline döınüşebileceği ve çevresindeki bazı 

denizlerde açık denizde bazı ülkelerin egemenlik iddialarına zemin oluşturabileceği 

endişesi ile FUND 92'ye aşağıdaki beyanla taraf olmuştur. 

"Bu Sözleşmenin 3/a maddesine ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyeti, bu maddenin 

uluslararası hukuka uygun olmadığını düşilnmekte olup, söz konusu alanlan 

uluslararası hukuka göre hiçbir ülkenin yargı yetkisi ve egemen haklarının 

bulunmadığı açık deniz alanlan olarak tanımlamıaktadır. Bununla birlikte, Türkiye 

Cumhuriyeti, işbu Sözleşmenin amaçlarını dikkate alarak, Sözleşmeden 

kaynaklanan haklarını saklı tutmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti, 

karşılıklı veya bitişik kıyıları olan devletler arasmda sınırlandırılması anlaşmalarla 

yapılmamış olan deniz alanlarında, Sözleşmeye taraf olup karşılıklı veya bitişik 

kıyıları bulunan herhangi bir devletin, bu Sözleşmeye dayanarak yetki kullanımının 

veya bu kapsamdaki herhangi bir iddiasının, de:niz alanlarının sınırlandırılmasına 

ilişkin hiçbir hak ya da yükümlülilk yaratmayacağını ve bu devletler arasında ulusal 

yetkileri altındaki deniz alanlarının sınırlandırıılmasma ilişkin olarak gelecekte 

yapılabilecek anlaşmalar bakımından bir örnek teşlkil etmeyeceğini beyan eder." 

Türkiye'nin beyanına Yunanistan'dan aşağıdaki karşı beyan gelmiştir. 

"Yunanistan Cumhuriyeti HUkOmeti Madde 3a(ii)'nin uluslararası hukuka aykırı 

olduğu yönündeki bu beyanı kabul etmediğini açıklar." 

Tilrkiye' nin beyanı konusundaki yorumlarımız CUC 92'de olduğu gibidir. 
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e. Fonun tazmin yükümlülükleri 

Fon, CLC 92 tarafından karşılanabilecek tazminatın yetersiz olduğu durumlarda 

petrol kirliliğinden doğan zararların tazminini sağlamak amacıyla aşağıdaki 

durumlarda ödeme yapabilir (Madde 4). 

( 1) CLC 92 uyarınca hiçbir yUkUmlUlüi~Un ortaya çıkmaması durumunda, 

(2) CLC 92 kapsamındaki hasarda karşı yUkürnlil olan gemi sahibinin mali 

olarak borçlarını karşılayabilecek yetenekte olmaması ve mali teminat 

garantilerinin zararın tazminini kapsamaması veya karşılamada yetersiz 

kalması nedeniyle zarardan mağdur olan kişinin ttım gerekli yasal çözüm 

yollarına başvurmasına rağmen tazminat miktarını tam olarak alamaması 

durumunda, 

(3) CLC 92'de belirtilen mali sornmluluk limitlerinin veya diğer bir 

uluslararası sözleşme uyarınca sınırlandmlan limitin Uzerinde bir zarar 

ortaya çıkması nedeniyle zararın tam olarak tazmin edilememesi 

durumunda, 

(4) Kirlenme zararını önlemek veya asgariye indirmek için gemi sahibi 

tarafından gönUllU olarak maruz kalınan makul masraflar veya fedakarlıklar 

tazmin amaçları için kirlenme zararı olarak değerlendirilir. 

Fonun, kirlenme zararının, savaş, çatışmalar, iç savaş veya isyanlardan 

kaynaklandığını veya bir savaş gemisi veya bir devlet tarafından sahip olunan veya 

işletilen ve olay tarihinde sadece devletin ticari olmayan hizmetinde kullanılan diğer 

bir gemiden atılan veya boşaltılan petrolUn kirlenme zararına neden olduğunu 

ispatlaması veya talep sahibinin hasarın biir veya birden fazla geminin karıştığı bir 

olaydan kaynaklandığını ispatlayamaması durumunda yukarıdaki ödeme 

yükümlülükleri uyarınca herhangibir ödeme yapma sorumluluğu altında değildir. 

Ayrıca, kirlenme zararına tamamen veya kısmen zarar gören şahsın kasıtlı 

eylemlerinden veya kasıtlı olarak yapmadığı bir eylemden veya ihmalinden 

kaynaklandığının fon tarafmdan ispat edilmesi durumunda fon bu şahsa tazminat 
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edeme yU(jlmlUIUğUnden tamamen veya kısmen kurtulur. Önleyici tedbirler 

konusunda bu muafiyet geçerli değildir. 

Protokolde belirtilen istisnalar ve özel dunım ve şartlar hariç fon tarafından 

ödenec k kirlenme zararlarının azami limiti 2Qı3 milyon SDR (yaklaşık 31 O milyon 

dolar)'dir (CLC Limiti dahil). Tazmin talep etme hakkının zaman aşımına 

uğramamas ı için zararın meydana geldiği tarihten itibaren Uç yıl içinde dava 

açılması veya bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu süre hiçbir durumda zarara 

neden olan olay tarihinden itibaren altı yılı geçemez (Madde6). 

f. Fona katkılar 

Fona katkılar, Protokolde belirtilen esaslara vıe tespit ve ödeme yöntemlerine göre 

her takvim yılı içerisinde 150 000 tondan fazla petrol ithal edenlerden alınacak 

paylardan oluşmaktadır. Taraf devletler ülkelerinde alınan katkı petrolü için 

ödenmesi gereken katkı payının yerine getirilmesini sağlayacak ve bu maksatla iç 

hukuklarına yaptırımlar koymak dahil her türlil ıtedbiri alacaklardır (Madde 10). 

g. Fonun yönetimi 

Fonun yönetimi için yönetici, fon kurulu ve se:kreterya oluşturulmuş ve Protokolde 

bunların görev ve yetkileri ile karar mekanizması detaylı olarak belirtilmiştir 

{Madde 16, 17, 18 ve 19). 

b. Değişiklik prosedürü 

FuND 92' nin değiştirilmesi Uluslararası Denizcilik Örgütü {lMO)'nUn kendi takdiri 

veya Protokole taraf devletlerin Uçte birinin talebi ile yapacağı çağrı üzerine 

oluşturulan konferans tarafından gerçekleştirile,cektir. Ancak FUND 92'de belirtilen 

tazminat tutarı limitlerinin değiştirilmesi taraf devletlerin yarısının toplantıya 

katılması şartıyla IMO Hukuk Komitesinin Uçte iki oy çoğunluğu ile vereceği karara 

bırakılmıştır (Madde 32 ve 33). 
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D. Gemilerden kaynaklanan deniz kirlliliğinin önlenmesi konusundaki 

uluslararası sözleşmeler ve Türkiye 

1. Tilrkiye'nin sözleşmelere ilgisi 

Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi konusundaki uluslararası 

sözleşmeler karşısında Türkiye'nin genel dwıımu ve uygulamaları konusunda bir 

fikir verebilmek için önce Tilrkiye' nin sözleşmelere üyelik durumu ve ne zaman Uye 

olduğunu incelemek gerekir. Aşağıdakj tabloda JMO verilerine göre bu bilgiler yer 

al.maktadır. 

Sözleşme 

AFS 2001 

BWM2004 

BUNKERS 2001 

CLC69 

CLC PROT 76 

CLC PROT92 

FUND71 

FUND PROT 1976 

FUND PROT 1992 

FUND PROT 2000 

FUND PROT 2003 

HNS96 

INTERVENTION 69 

INTERVENTION PROT 

LC 72 
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Katılım Ta rihi 1fürkiye için yürürlüğe giriş 

tar ihi 

17/08/2002 17/08/2002 

J7/08/200 lt 17/08/2002 



LCAMEND-78 

LC PROT96 

LLMC76 

LLMC PROT96 

MARPOL ANNEX I/ll 

MARPOL ANNEX III 

MARPOL ANNEX iV 

MARPOL ANNEX V 

MARPOL ANNEX VI 

NUCLEAR 71 

OPRC90 

OPRC/HNS 2000 

PAL 74 

PAL PROT 1976 

PAL PROT 1990 

PAL PROT 2002 

UNCLOS 

06/03/ 1998 01/0711 998 

10/ 10/1990 1O/O111991 

10/ 10/1990 10/01/ 1991 

01110/2004 

Görüldüğü gibi Türkiye bu sözleşmelere l 990'lı yılların sonuna kadar ilgi 

göstermemiş bu yıllardan sonra gösterilen ilgi de sınırlı kalmıştır. Deniz çevresini 

koruma ve deniz kirliliğini önleme sözleşmelerinin ülkelere yUkUrnlUlUkler 

getirmekten ziyade önemli yetkiler verdiği, sorumluluk ve tazmin sözleşmelerinin Uç 

tarafı denizlerle çevrili olan ve denizleri büyü}< oranda yabancı gemiler tarafından 

kullanılan TUrkiye'nin uğrayacağı zarar ve kayıpları karşı lama yönUnde önemli 

avantajlar sağladığı düşünülürse Türkiye'nin bu sözleşmelere ilgisizliğinin 
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sözleşmelerin hükümleri ile bağlı olmama kaygısının değil ihmalden kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır. 

TUrkiye'nin henüz taraf olmadığı uluslararası sözleşmelerin birçoğu bölgemizde ve 

Dünyada yaygın kullammı olan sözleşmelerdilr. Deniz çevresinin korunması, gemi 

kaynakl ı kirlenmenin yaratacağı zararların tazmini ve deniz çevresinin 

rehabilitasyonu günümüzde ticari kazanç kaygılarının çok önüne geçmiş ve bir 

kültür haline gelmiştir. Bu kültür Türkiye için ayrı bir önem taşımaktadır. 

Tilrkiye' nin Uç tarafı denizlerle çevrili ve bıu deniz alanları Türk Boğazlarından 

geçen uluslararası deniz ulaşımına açık suycılu vasıtasıyla büyük oranda yabancı 

gemiler tarafından kullanılmaktadır. Bu denizleri kullanan Türk ve yabancı bayraklı 

gemilerin deniz çevre sözleşmelerinin uygulanması yoluyla bu sözleşmelerde 

belirtilen standartları taşımaları, kurallara uymaları ve bunun denetiminirı deniz 

emniyetini artırarak gemi kaynaklı kirlenmeyi azaltacağı açıktır. Aynca, kirlilikten 

kaynaklanacak zararların ve deniz çevresinin temizlenmesi masraflarının tazmin 

sözleşmelerinde belirtilen usul ve esaslarla garanti altına alınması daha önce 

yaşadığımız kötü tecıübelerin tekrarlanmaması açısından önemlidir. Bu nedenlerle 

Türkiye, taraf olmadığı deniz çevre sözleşmelerine taraf olma konusunu incelemeli 

ve bu çahşırta ile elde edilecek sonuçlara göre taraf olma sürecini başlatmalıdır. 

2.Sözleşmeler ve AB müktesebatıoa uyum çalışmaları 

Türk mevzuatının AB müktesebatına uyumu için yoğun çalışmaların yapıldığı 

günümüzde, deniz çevre sözleşmelerine taraf olma ve uygulama konusunun AB 

müktesebatı açısından da değerlendirilmes:lnin uygun olacağını düşünüyoruz. 

Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesi konusundaki uluslararası 

sözleşmeler ve sorumluluk: ve tazmin sözleşriı~lerinden son dönemde hazırlananlar 

haricindekiler AB üyesi ülkeler arasında çok 'geniş taraf...- olma ve uygulanma 
~--

özelliğine sahiptir. Bunlardan HNS Protokol, BUNKER 2001, HNS 96, CLC ve 

FUND dışındakiler içirı üye ülkelerin taraf olmalarına ilişkin hiikUrnler içeren bir 

AB müktesebatı bulunmamakla birlikte, bu sözleşmelerin amaç ve hükümlerini 

içeren direktifler ve deniz çevresinin korunması konusundaki diğer müktesebat, Uye 
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Ulkelerin deniz çevre sözleşmelerine taraf olmalarını tavsiye ettiği anlamında 

yorumlanmaktadır. Ancak, taraf olunması herhangibir direktif, komisyon karan veya 

yönetmelikte açıkça talep edilenler dışındaLkilere taraf olmamak müktesebata 

uyumsuzluk olarak kabul edilmemektedir. Diger taraftan AB' nin TUrkiye'ye sıkça 

ima ettiği önemli bir husus olan mUkteseloata uyumun yeterli olmadığı, AB 

uygulamalarının da Türkiye uygulamalarına yansıtılması ve uyumlaştırılmış 

mUktesebatın layıkıyla uygulanması konusunu, Türkiye'nin AB üyeleri arasında 

geniş taraf olma ve uygulanma derecesine sahip deniz çevre sözleşmelerine taraf 

olmayı değerlendirilmesinin önemli bir gerekçesi olarak görmek gerekir. 

AB'ye katılım sürecinde bugüne kadarki AB ilerleme raporlarında Türkiye'nin 

sözleşmelere taraf olması yönünde somut bir ifade yer almamasının yanısıra Türkiye 

tarafından hazırlanan Birinci ve İkinci AB MUktesebatının Üstlenilmesine llişkin 

Türkiye Ulusal Planında bu yönde bir taahhüıtte bulunulmamıştır. Denizciliğin AB 

MUktesebatına uyumu amaçlarını da içeren ve Denizcilik MUsteşarlığı 

koordinatörlüğünde Türkiye ve İspanya denizcilik idareleri tarafından yürütülen 

"Türkiye'de Deniz Güvenliğinin Güçlendirilmesi Eşleşme Projesi" çerçevesinde 

Türkiye'nin bu sözleşmelere taraf olma sürecine ilişkin tavsiyeler oluşturulması 

yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları Türkiye'ye, AB 

Müktesebatına uyum çerçevesinde bu sözleşmelere taraf olunması konusunda bir yol 

haritası verecektir. 

Tüı:kiye'nin deniz çevre sözleşmelerine taraf olması ve uygulaması AB 

Müktesebatına uyum am,açlarının ötesinde önemli menfaatler sağlayacağ,ı ve bu 

konunun deniz çevresinin korunması~a.ynaklı kirlenmenin önlenrnes.i ve deniz 

çevresine verilecek muhtemel zararların ıtazmini ve çevrenin rehabilitasyonu 

açısından ele alınmasının ve gereken önemiın verilmesinin denlz çevre kültürünün 

bir gereği olacağını düşünüyor ve bu çerçcevede AB Müktesebatına uyumun da 

gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz. 
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3. Deniz çevresini koruma ve deniz kirliliğini önleme sözleşmelerinin 

Türkiye'de uygulanması ve sorunları 

Türkiye'nin deniz çevre sözleşmelerine ilgisizliğinin yanısıra, taraf olunan 

sözleşmelerin etkin olarak uygulandığı konusunda da önemli tereddütlerin 

bulunduğunu inkar etmemek gerekir. Bu sözleşmelerden gemi ve deniz araçlarına 

standartlar ve uygulama prensipleri getiren sözlleşmelerin hükümlerinin Türk ticaret 

filosuna uygulanması etkin bir bayrak devleti dıenetimi ile mümkündür. Son yıllarda 

uluslararası sefer yapan Türk bayraklı gemilerin yabancı limanlarda bahse konu 

sözleşmelerde öngörülen standartlarda önemli eksiklikler görülerek tutulma 

oranlarının çok yüksek oluşu bu tereddütleri haklı kılmakta, kabotaj seferi yapan 

Türk bayraklı gemilerin de bu standartlara salhip olmadıkları yönündeki kaygılan 

güçlendirmektedir. Her gemi deniz çevresi iiçin potansiyel bir kirleticidir, her 

standarda uymayan (altstandart) gemi daha büyl1k potansiyel kirleticidir. Bu nedenle 

deniz çevre sözleşmelerinin öngördüğü standart ve prensiplerin uygulanması 

kirletme potansiyelini azaltan en önemli faktör olacaktır. Bu, etkin bir bayrak devleti 

denetimi ile mümkündür. Son yıllarda AB ilerlıeme raporlarında yer alan tenkitlerin 

de etkisiyle Denizcilik Müsteşarlığı bu konuda tıedbirler almaya başlamıştır. 

İlgili sözleşmelerin verdiği, Türkiye'nin yetkisi altındaki deniz alanlarını kullanan 

yabancı bayraklı gemilerin deniz çevre sözleşmelerinde belirtilen standartlara ve 

prensiplere uymalarının denetimi görevi, ~an devleti kontrolü ve Türkiye'nin kıyı 
devleti olarak uluslararası hukuk çerçevesin~bazı yetkilerle icra 

edilebilmektedir. Bazı yapısal olumsuzluk ve inıkansızlı.klar nedeniyle limanlarımıza 

gelen yabancı bayraklı gemileri taraf olduğumuz bölgesel liman devleti denetimi 

mutabakat muhtıralarında üstlendiğimiz oranlaırda denetleyebildiğimiz söylenemez, 

kaldı ki AB uygulamaları taahhüt ettiğimiz bu oranların da çok üzerindedir (Taahhüt 

ettiğimiz oran % 15, AB uygulamaları % 25). Bu durum limanlarımıza gelen 

yabancı bayraklı gemilerin denetiminde zafiyetimiz nedeniyle altstandart gemilerin 

tespit edilememesi ve düzeltici tedbirlerin alınamaması anlamına gelmektedir. 

Aynca, bunun bilinmesi sonucu gemilerin bu zafiyetimizi istismar etmesi 
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kaçınılmazdır. Örneğin, altstandart olmaları nedeniyle batılı ülke limanlarına 

giremeyen gemilerin denetlenmeyeceklerini dıUşünerek Türk limanlarına çalışması 

günümüzde yaşanan bir gerçektir. 

Türk deniz yetki alanlarını ve özellikle Türk Boğazlarını kullanan yabancı gemilerin 

denetimi ayrı bir sorundur. Uluslararası teamf.llU de yansıtan UNCLOS zararsız geçiş 

yapan gemiler uzerinde liman devleti kontrolüne benzer denetim yetkileri 

vermemekte ve zararsız geçişin bozulmasını bazı istisnai durumlara tabi tutmaktadır. 

Bu nedenle; Türkiye, denetim yaparak sularındaki altstandart gemi trafiğini tespit 

etme ve gerekli önleyici tedbirleri alma şansına sahip olamamaktadır. Ancak. TUrl< 

sularını kullanan gemilerin yaratacağı muhtemel zararları karşılayacak tazmin 

garantileri talep ederek çevre risklerini ve alt standart gemi trafiğini azaltmak 

mümkündür. Sigortacının altstandart gemileri s.igortalamaktan kaçınacağı veya gemi 

sahibini caydıracak şekilde yüksek pirimler talep edeceği gerçeği dolaylı bir denetim 

anlamına gelmektedir. Aynca, altstandart olduğu bilinen gemilere karşı alınacak 

tedbirlerin uluslararası hukukta temel bulmasa da deniz çevresinin korunması kaygı 

ve gayretlerinin zirveye ulaştığı bir dünyada sempati ve destek bulacağı açıktır. 

Türkiye bu konuda daha cesur olmalıdır. 

Sözle.şmelerin uygulanmasında diğer sorunlardan biri de; sözleşmelerin gemilerden 

boşaltmalar yo~yla deniz çevresine zarar verilmesini yasaklayan hUkUmleri 

çerçevesinde gemi!~ izleme ve kfrJiliğin deliillendirilmesi konusunda TUrkiye' nin 

imkan ve kabiliyetlerTnın-ı<ısitfı oluşu ve bunun caydırıcılık yaratmada yetersiz 

kalışıdır. Türkiye özellikle Ttlrk Boğazları gibi deniz trafiğinin yoğun olduğu deniz 

alanlarına öncelik vererek bu imkanlarını geliştirmek zorundadır. 
.. 

Diğer önemli sorunlar olan acil müdahale imkanlarının yetersizliği, deniz çevre 

sözleşmelerinin uygulanmasında yetki karmaşası ve sorumluluk ve tazmin 

sözleşmelerinin uygulanması konuları aşağıda incelenecektir. 

Deniz çevresini koruma ve deniz kirliliğini önl!eme sözleşmelerinin Türkiye'ye açık 

denizde müdahale yetkisi veren hükümleri ise coğrafi özellikleri nedeniyle 

Tilrkiye'nin her zaman ihtiyaç duyabileceği yetkilerdir. Bu yetkileri kullanacak 
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durumların ortaya çıkması ümit edilmemekle birlikte, ortaya çıktığında muhtemel 

zararların azaltılması ve Türkiye'nin çıkarlaru:un korunması açısından vazgeçilmez 

yetkilerdir. 

4. Türkiye'deki önemli deniz kazaları ve sorumluluk ve tazmin 

sözleşmeleri 

Dünyada ve Türkiye'de önemli deniz kazaları denince akla çok sayıda insanın 

öldüğü yolcu gemileri kazaları ve bUyUk çapta zararlı maddenin deniz çevresine 

karıştığı tanker kazaları gelmektedir. Bunl:ardan büyük tanker kazaları deniz 

çevresine karışan zararlı maddelerin olumsuz etkilerinin uzun yıllar sUnnesi ve 

çevreye ve deniz canlılarına verilen zararların kamuoyunda kalıcı izler bırakması 

nedeniyle kolay unutulmamaktadır. Türkiye'de meydana gelen yüzlerce deniz 

kazasından da hafızalardan silinmeyenler Independenta, Nasia ve Volganeft 

kazalarıdır. Bu kazaların ortak önemli özellilklerinden biri de İstanbul Boğazında 

meydan gelmiş olmalarıdır. Bu kazaları sorumluluk ve tazmin sözleşmelerinin 

uygulanması ve acil müdahale açısından kısaca incelemek istiyoruz. 

Kazalara geçmeden önce genel olarak belirtmek gerekir ki kazaların olduğu 

tarihlerde Türkiye CLC ve FUND Sözleşmeleırine taraf değildir ve bu sözleşmelerin 

hükümlerinin sağladığı koruma ve tazmin imkanlarından yararlanamamaktadır. 

Her üç kazada da adı geçen tankerlerin CLC sözleşmeleri gereği taşımaları gereken 

CLC sertifikasının bulunduğuna dair bilgi yoktur. Ancak, bu P&l sigortalarının 

olmadığı anlamına gelmemelidir. Her üç kaızada da P&I kultıbü veya sigortacı 

miktar olarak yetersiz tazmin etmekle ve bazı zararları karşılamamakla birlikte 

mevcudiyetini göstermiştir. Her Uç kazada da acil müdahale anlamında düzenli bir 

müdahale örneği sergilenmemiştir. Devletin ilgili makamlarının olaya müdahalesi 

bir seri toplantıyı müteakip petrol çevreye yayıldıktan sonra mümknn olabilmiştir. 

Bu kazalardan, Independenta kazasında yaklaşık 90 bin ton, Nasia kazasında 

yaklaşık 20 bin ton ve Volganeft kazasında yaklaştk 1300 ton petrol deniz çevresine 
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karışmış ve İstanbul Boğazının akıntı özellikleri nedeniyle sUratle yayıimıştır. En 

yeni kaza olması nedeniyle Volganeft kazasını zararların tazmini ve müdahale 

açısından biraz daha detaylı olarak incelemek istiyoruz. 

Küçük bir tanker olan ve 4363 ton ağır fuel-oil taşıyan Volganeft-248 29 Aralık 

1999 tarihinde Ambarlı açıklarında demirde iken kötü hava şartları nedeniyle ikiye 

kırılmış ve birkaç saat içerisinde 29 metre derinliğinde olan denize batmıştır 

Gemiden yayılan yaklaşık 1300 ton fuel-oil Florya kıyılarında yaklaşık 5 

kilometrelik bir kıyı şeridinde çevre felaketi niteliğinde bir kirliliğe sebep olmuştur. 

Kazayı müteakip İstanbul Valisi başkanlığında, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı, İstanbul Liman Başkanlığı, İstanbul 

Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi temsilcilerinden oluşan bir kriz komitesi 

oluşturulmuş ve komitenin P&I temsilcisi ve Uluslararası Tanker Sahipleri Kirlenme 

Federasyonu temsilcisi ile yaptığı temaslar sonucunda P&l kulübünün Ocak ayının 

başlarında bir müteahhit ile anlaşmasını mnteakip müdahale ve temizleme 

çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar ve bata:n gemide kalan fuel-oilin çıkarılması 

bir yıldan fazla sürmüştür. 

Görüldüğü gibi olaya acil müdahale sözkonusu olmamış, müdahale ve temizleme 

çalışmaları günler sonra kirlilik tamamen yayı~mayı müteakip başlatılabilmiştir. Bu 

durum, Türk Boğazları gibi yoğun tanker trafig;inin yaşandığı ve kirliliğin çok hızlı 

yayıldığı bir deniz alanında bu maksatla oluştıırulmuş ve yeterli imkanlarla teçhiz 

edilmiş, eğitilmiş profesyonel bir acil müdahale merkezine şiddetle ihtiyaç olduğunu 

göstermektedir. İstanbul Valisi başkanlığında bir kriz komitesinin oluşturulması ve 

ne yapılacağının tartışılması zaman kaybı ve müdahalenin amatörce yapılması 

anlamına gelmektedir. Bu tür bir olayda kararların silratle verilmesi v~ zarar 

görenlerin ve Türkiye'nin çıkarlarının korunabiilmesi için bu yetkiler devletin ilgili 

kurumuna verilmeli ve Valinin kriz komitesi oluşturarak, uzak olduğu bir konuda 

karar vermesi beklenmemelidir. Bir acil müdahale planı bulunmaması nedeniyle 

müdahale imkan kabiliyeti olan ilgili ulusal kurumlarında katkısı olacak şekilde 

milli imkanların kullanılması önceden planlanm.amıştır. Olaya müdahale ve kirliliğin 
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temizlenmesi P&I kulübilniln bir müteahhitle yaptığı anlaşmaya yani bunların 

vicdanlarına bırakılmıştır. Bu konudaki uygulama ilgili kamu kurumunun bizzat 

veya önceden anlaşma yapılmış bir müteahhit aracılığı ile müdahalesi ve masrafları 

P&l kulübünden talep etmesi şeklinde olmalıdır. 

5. Sorumluluk ve tazmin sözleşmelıerinin günümüzde Türkiye'de 

uygulanması 

Ümit edilmemekle birlikte, günümüzde meydana gelecek petrol taşıyan tanker 

kazasında, Türkiye'nin CLC 92 ve FUND 92 Sözleşmelerine taraf olması sayesinde 

bazı uygulamalar önceki kazalardan çok farklı olacaktır. Ancak, HNS 96'ya ve 

BUNKER 2001 'e taraf olmamamız nedeniyle ]petrol dışındaki diğer zararlı maddeleri 

taşıyan gemilerin neden oldukları kazalarda ve gemi bunkerlerinden meydana gelen 

kirlenmede aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Bir petrol tankeri kazasında CLC 

92 kapsamına giren zararların tazmini sözleşmede belirtilen limitler çerçevesinde 

karşılanacak zararları bu limitlerin üzerinde olması durumunda FUND 92 tarafından 

sözleşmede belirtilen limitlere kadar tazmin imkanı sağlanacaktır. Ayrıca, CLC 92 

tarafından kapsanmayan bazı zararlar FUND 92 tarafından tazmin edilecektir. Bµ, 

CLC 92 sözleşmesi kapsamında tazmin yükürınlülüğünün ortadan kalktığı zararlar ve 

konu olarak FUND 92 kapsamında olan zararlardan CLC 92 ile karşılanmayan 

zararların da karşılanması anlamma gelmekte ve büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

CLC 92 ve FUND 92 Sözleşmeleri yukarıda belirtilen avantajları sağlamakla birlikte 

TUrkiye'nin acil müdahale imkan kabiliyetlerinin çok yetersiz oluşu, acil müdahale 

merkezlerinin henüz oluşturulmaması , etkin, profesyonel ve hızlı bir müdahale ve 

karar sistemi kurulmamış olması, yetki karmaşası ve ulusal acil müdahale planının 

hazırlanmamış olması nedenleriyle bu sözleşmelerle karşılanacak tazmin 

imkanlarının riske girmesi ve sözleşme hükümlerinin Türkiye'de uygulanmasınm 

etkinliğinin azalması yönilnde tereddütler ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak bu 

eksikliklerin giderilmesi sonucunda bu sözleŞmeierin Türkiye' nin ihtiyaçlarını 

karşılayabileceği yönünde iyimser olunması gerektiği, ancak bunun Deniz çevresini 
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koruma ve deniz kirliliğini önleme sözleşmelerinin etkin uygulanarak risklerin 

azaltılması ihtiyacını ortadan kaldırmayacag;ı, hiçbir tazmin sisteminin deniz 

çevresini eski haline döndüremeyeceği ve zararları tamamen karşılayamayacağının 

unutulmaması gerekir. 
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