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AGRİDA Tarım ve Turizm Derneğinin GEF/SGP desteği ile yürüttüğü “ERDEK KÖRFEZİNİN VE 
SPORTİF BALIKÇILIĞININ İNDİKATÖR TÜRLER YARDIMIYLA KORUMA- KULLANMA YÖNTEMİ 
İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI  VE KORUNAN DENİZ ALANI  
İLAN EDİLMESİ  “ projesi kapsamında Erdek Körfezi’nin önde gelen sorunlarını belirlemek 
amacıyla yaptığımız ankette, katılımcıların  büyük bir kısmının karasal sorunları gerek denizi 
gerekse  körfezi koruma altına almak için en önemli unsur olarak belirttiği saptanmıştır.   

Kısaca özetleyecek olursak; 

-Karasal Sorunlar, 

-Kirlilik, 

-Atıklar, 

-Evsel ve sanayi atıkları, 

-Arıtma 

Kirlilik; 

Burada evsel ve sanayi kaynaklı atıkların oluşturduğu kirlilikten söz edilmektedir ki bunun 
sonucunda deniz kirliliği ortaya çıkmaktadır. Deniz kirliliğinde büyük şehirler başta olmak 
üzere çarpık kentleşme ve yanlış sanayileşmeden bahsedebiliriz.  

Çarpık kentleşmede ilk başta plansız ve altyapısız kentleşme ve buna bağlı olarak ortaya 
çıkan evsel atıklardan (katı atıklar.kanalizasyon suları vb) söz edilebilir.  

Yerleşim alanlarından çıkan çöplerin gelişigüzel boşaltıldığı alanlar ile kanalizasyon 
şebekelerinin arıtılmaksızın, doğrudan toprağa verildiği alanlarda toprak kirliliği meydana 
gelmektedir. 

Egzoz gazları, Karbon monoksit (CO), Kükürt-di-Oksit(SO2), Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) 
vs. gibi zehirli maddeler havaya yayılmakta ve solunum yolu ile büyük bir kısmı canlılar 
tarafından alınmaktadır. Geriye kalanı ise, rüzgarlar ile uzak mesafelere taşınmakta ve 
yağışlarla yere inerek, toprak ve suları kirletmektedir.  

Toprak Kirliliği’ne sebep olan diğer bir faktör de tarımsal mücadele ilaçları ve suni 
gübrelerdir. Tarımsal mücadele ilaçlarının bilinçsiz ve aşırı kullanımı sonucu, toksik 
maddelerin toprakta birikimi artmakta ve doğal ortamın kirlenmesine sebep olmaktadır. 
Sodyum(Na),Fosfor(P), Potasyum(K), Kalsiyum(Ca), Magnezyum(Mg), Demir(Fe), Çinko(Zn), 
Bakır(Cu), Mangan(Mn), Bor(B) gibi besin maddelerini içeren suni gübrelerin aşırı ve bilinçsiz 
kullanımı sonucu, toprağın yapısı bozulmakta ve toprak kirliliği ortaya çıkmaktadır.  

Endüstri tesislerinden çıkan ve arıtılmaksızın havaya, suya ve toprağa verilen atıklar çevreyi 
kirletmektedir.  

 



 

 

Su kirliliği;  

Göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı suları gibi su barındıran havzalarda görülen kirliliğe 
verilen genel addır. Her çeşit su kirliliği, kirliliğin bulunduğu havzanın çevresinde veya içinde 
yaşayan tüm canlılara zarar verdiği gibi, çeşitli türlerin ve biyolojik toplulukların yok olmasına 
ortam hazırlar. Su kirliliği, içinde zararlı bileşenler barındıran atık suların, yeterli arıtım 
işleminden geçirilmeksizin havzalara boşaltılmasıyla meydana gelir. 

Su kirliliği kavramı, genel olarak insanların neden olduğu etkenlerden dolayı oluşan kirliliği 
tanımlamak için kullanılır. Ancak kimi zamanlarda bazı canlı türlerindeki bozulan dengeler 
sonucunda da diğer canlılarca su kirliliği oluşabilmektedir. Doğal yoldan oluşan su kirliliğinin 
nedenleri arasında yanardağlar, aşırı alg üremesi, rüzgarlar ve depremler yer almaktadır. 
Bunların dışında su kirliliği sınıflandırmalarında farklı ölçütler ve farklı kirlilik çeşitleri 
bulunmaktadır. 

Kirliliğe neden olan kirleticiler arasında farklı çeşitler barındıran kimyasal maddeler, 
patojenler, ısı değişimi gibi fiziksel veya duyusal değişiklikler yer almaktadır. Yine kimi 
zamanlarda doğada ve suda doğal olarak var 
olan Kalsiyum(Ca),Sodyum(Na), (Fe), Manganez(Mn) gibi minerallerin değişiminin aşırı artışı 
da kirlilik nedeni olarak görülmektedir. 

Oksijen tüketen maddeler arasında bitkiler gibi doğal unsurlar veya kimyasal maddeler gibi 
insan eli değmiş unsurlar yer alabilir. Diğer doğal veya yapay oksijen tüketici maddeler sudaki 
bulanıklığa neden olur. Bu da ışığı yansıtmayacağından çevredeki bitkilerin büyüme hızını 
yavaşlatır. Ayrıca bazı balık türlerinin solungaçlarının tıkanmasına neden olur. 

Birçok kimyasal madde toksiktir. Patojenler de insan ve hayvanlar üzerinde su yoluyla taşınan 
hastalıklara neden olur. Suyun fiziksel kimyasında oluşan değişikliklerin nedenleri 
arasında asitlik (pH değişiklikleri), elektrik iletkenliği, sıcaklık ve alg birikimi yer almaktadır. 

Kimyasal kirleticiler arasında organik veya inorganik bileşikler bulunmaktadır. 

Organik Su Kirleticileri: 

Deterjanlar,Kimyasal olarak arıtılmış içme suları,Gıda işleme atıkları,Böcek  ve Bitki ilaçları, 
Petrol hidrokarbonları, benzin, dizel yakıt, jet yakıtı, fuel oil ve motor yağı,Orman 
atölyelerinden saçılan ağaç ve çalı enkazları,Yanlış depolama sonucu ortaya çıkan 
sanayi solventleri gibi uçucu gazlar (VOC), Hijyen ve kozmetik atıkları 

İnorganik Su Kirleticileri: 

Kükürt dioksit gibi Asidik fabrika atıkları , Gıda işleme atıkları arasında yer alan Amonyak, 
Kimyasal Fabrika Atıkları, Gübrelerdeki Azotlu ve Fosforlu Bileşikler,Ağır Metaller,Çeşitli insan 
kaynaklı alüvyonlar 

İri ölçekli kirleticiler ise gözle görülebilir maddelerin suya karışmasıyla oluşan fiziksel bir kirlilik 
türüdür. Özellikle su taşkınları veya fırtınalar sonucunda büyük maddeler su havzalarına 
geçebilir. Bu kirleticiler: Kâğıt, plastik veya besin artıkları gibi çöpler,Gemilerle taşınan çeşitli 
plastikler,Gemi batıkları 

 



Plastik Kirliliği; 

 

Plastik malzemelerin bazıları, uzun süre kullanılmak üzere ve bir bölümü ise kısa süreli bir 
kullanım için tasarlanıp üretilirler. Kullanılan plastikler kullanımları sonucu atılırlar. Atılan 
plastikler doğada bozunmadan uzun süre kalarak doğanın kirlenmesine sebep olurlar.  

Plastik atıklarını üretim ve tüketim atıkları olmak üzere iki şekilde tanımlamak mümkündür. 

 

Üretim sırasında oluşan atıklar kaliteye uymayan, hatalı ve bozuk parçalar, parçanın üretimi 
sırasında oluşan kırpıntılar, deneme üretimler sırasında oluşan parçalardan meydana gelen 
atıklar üretim atıkları olarak adlandırılır. Kullanım sonrası oluşan evsel, endüstriyel, ulaşım 
ve tarımsal alanlarda kullanılan plastiklerin atıkları ise tüketim atıkları olarak adlandırılırlar. 

 

Plastiklerin büyük bir çoğunluğu biyolojik olarak bozunmazlar. Ancak kimyasal ve fiziksel 
olaylar sonucu kara ve denizlerde parçalanarak küçük parçalara ayrılırlar. Ultraviyole 
radyasyonu, ısı değişmeleri, rüzgar ve denizdeki dalgalar gibi etkenler parçalanmalarını 
kolaylaştırmaktadır. Ayrıca deniz yüzeyinde olan plastikler su yüzey sıcaklığının dibe göre 
daha fazla olması nedeniyle ve UV radyasyonunun etkisiyle derinlerde olanlara göre daha hızlı 
parçalanırlar. Karada ise plastikler asitli ortam ve kimyasallarla, rüzgarında etkisiyle 
parçalanırlar. 

Polimerik malzemelerin çoğunluğu hidrokarbon yapılardır ve tam yanmaları sonucunda, 
karbondioksit (CO2) ve su (H2O) oluşur. Polimerlerin kontrolsüz şekilde yanması sonucu ise 
bu ürünlere ek olarak Karbon Monoksit (CO) oluşur. Ancak plastiklerin yanması sonucu 
ortaya çıkan ürünler bunlarla da sınırlı değildir. Plastik türü ve katkılarına göre çeşitli yan 
ürünler oluşur. Örneğin; Azot içeren polimerlerin yanması ile Hidrojen Siyanür ve Azot 
Oksitler oluşabilir. Halojen içeren polimerlerin yanması ise oldukça büyük sorunlar ortaya 
çıkarılabilir. Klor içeren polimerlerin yanması ile Hidroklorik Asit’in yanı sıra oldukça toksik 
olan poliklorlu –di- benzo-p-dioksinler (PCDD) ve poliklorlu dibenzofuranlar (PCDF) oluşabilir. 
Danimarka’da yapılan bir çalışmada hastanelerin atık yakma tesislerinde, belediyenin atık 
yakma tesislerine göre 40 kat fazla miktarda PCDD ve PCDF olduğu, bu durumun PVC 
oranının fazla olmasından kaynaklandığının düşünüldüğü belirtilmiştir. 

Çok küçük parçalara dönüşen plastik parçaları çaplarına göre tanımlanırlar. Çapları 20 mm ye 
kadar olan plastikler makro ve 5 mm den 333 mikrometreye kadar olanları mikro plastik 
olarak adlandırılır. Bu iki plastik ölçüleri arasında kalan plastik atıkları ise meso plastikler 
olarak bilinirler. (Plastic Waste: Ecological and Human Health Impacts, 2011)  
 

Mikro plastiklerin kaynakları arasında direkt olarak mikro plastik seklinde üretilen plastikler ve 
parçalanarak daha küçük parçalara ayrılan büyük boyutlu plastikler bulunmaktadır. Doğrudan 
mikro plastik seklinde üretilen plastikler birincil mikroplastikler olarak tanımlanırlar. Birincil 
mikro plastik kaynakları arasında polietilen ve polipropilen gibi plastiklerin yer aldığı kozmetik 
ürunleri, sentetik tekstil lifleri, deterjan ve diş macunları, kozmetik bakım ürünleri yer 
almaktadır. Plastik fabrikalarının atıkları, kullanım sonrası atılan plastikler, otomobil 
lastiklerinden aşınıp kopan parçacıklar ve çevredeki plastikler zamanla küçük parçalara 
dönüşmesinden oluşan plastikler ikincil mikro plastikleri oluşturmaktadır. (Yurtsever, 2015)  
Yapılan deneysel çalışmalar, örneğin; balıkların ve diğer deniz canlılarının mikro plastikleri 
yuttuğunu ve bundan dolayı organlarının ve sindirim sitemlerinin kötü bir şekilde 
etkilendiklerini göstermektedir. (Yurtsever, 2015)  

Mikro plastikler başta denizler olmak üzere nehirler, göller, kara, havada bulunurlar ve 
bulundukları ortamı kirletirler. İçme sularına da karışan mikro plastikleri bu ortamlardan geri 



kazanmak mümkün değildir. Ayrıca biyolojik olarak bozunmadıklarından çevrede uzun süre 
kalabilmektedirler. Denizlerde başta balıklar ve birçok canlı mikro plastikleri besin diye 
yutarlar. Yutulan mikro plastikler bu canlıların sindirim sistemlerine yerleşerek büyümelerini, 
çoğalmalarını ve uzun süre yaşamalarını önleyen sonuçların doğmasına sebep olurlar. 

 
Mikro plastiklerin insana geçiş yolları arasında içme suyu, deniz ürünleri, hava, kozmetik ve 
tekstil gibi ürünler bulunmaktadır. Mikro plastikler insan vücudunda organlarda ve midede 
toplanmakta, iltihaplanmalara ve tıkanmalara sebep olabilmektedir.Toz haline gelerek havaya 
karışan mikro plastik ve atık plastiklerin bozunmasıyla oluşan kimyasallarla kirlenen havanın 
solunması akciğer, kalp hastalıkları ve astım gibi rahatsızlıklar meydana gelmektedir.  
 
Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin raporuna göre ikincil mikro plastik kaynağı olan ve 
yönetilemeyen plastik atıkları ikincil mikro plastiklere göre daha fazla olmakla birlikte, mikro 
plastik kaynaklarının hangi ölçüde mikro plastik kirliliğine etki ettiği henüz bilinememektedir. 
Birincil mikro plastik kaynaklarına göre bakıldığında; okyanuslardaki mikro plastiklerin %35’i 
Sentetik Tekstil Ürünlerinden, %28’i Araba lastiklerinden, %24’ü Kent Kirliliğinden 
kaynaklanmaktadır. Bu bilgiler ışığında mikroplastiklerin açık ara en önemli kaynağının ikincil 
mikro plastikler olduğu söylenebilir. (Julien Boucher, Damien Friot, 2017)  

 

 

 

 

Genel olarak, çevrede mikro plastiklerin miktarı her geçen gün biraz daha artmakta buna 
paralel olarak çevre kirliği artmakta , insan sağlığına ve yaban hayatına olumsuz etkileri 
artmaktadır. Mikro plastikler fiziksel olarak yaban hayatına ve insan sağlığına zararlı olurken 
sağlık ve çevre sorunları bakımından asıl etkisine içerdiği kimyasal maddeler sebep 
olmaktadır. 

Okyanuslarda bulunan mikro plastik miktarı 2020 yılında tamamen dursa dahi okyanuslardaki 
mikro plastik artışının süreceği ve 1,5 milyon tona ulaşacağı, plastik emisyonu aynı seviyede 



kalırsa 2 milyon tonu, plastik emisyonu aynı hızda artarsa 2,5 milyon tonu aşması 
beklenmektedir. (Laurent Lebreton, Matthias Egger, Boyan Sla, 2019) 

 

Asit Yağmurları; 

Asit yağmurları, kısaca fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan yağışlardır. Özellikle 
sanayileşmenin yoğun olduğu ve fosil yakıtların enerji tüketimi olarak kullanıldığı bölgelerde 
yakma sonucu azot ve kükürt gazları açığa çıkmaktadır. Oluşan bu gazlar bulutlardaki su 
buharıyla tepkimeye girerek sülfürik ve nitrik asitleri ortaya çıkarmaktadır. Oluşan bu asitler 
ise kar, yağmur, çiğ ve sis gibi doğal olaylar sonucunda yeryüzüne ulaşmaktadır. Normal 
koşullar altında oluşan yağmurların pH değeri 5.6′dır. Bu değerin altında bir değere sahip 
olan yağışlar asit yağmuru olarak adlandırılmaktadır. Asit yağmurları, özellikle sanayi 
devriminden sonra kükürt ve azot gazlarının atmosferde hızla birikmesiyle etkisini 
hissettirmeye başlamıştır. 

Asit yağmurları; toprağın kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkilemektedir. Toprağın 
yapısında bulunan kalsiyum, magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban suyuna taşımakta, 
toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. Toprağın asitleşmesine 
en çok katkıda bulunan maddeler, atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt 
bileşikleridir. 

Tüm çevreye zarar vermektedir ancak bundan en çok etkilenen ormanlar ve tarım alanlarıdır. 
Bu yağışlar toprağın yapısındaki magnezyum ve kalsiyum gibi bitki gelişiminde önemli olan 
elementleri yıkayarak derinlere taşınmasına sebep olur. Bunun sonucunda ağaçlar ve diğer 
bitkiler topraktan yeteri kadar faydalanamaz ve kurur. 

Asit yağmurlarının insanlar üzerindeki dolaylı etkileri yüzey ve içme suları, yer altı suları, 
toprak, ağır metaller, bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak da değişmektedir. 
Bu unsurların sürekli asit yağmurları ile etkilenmesi sonucunda uzun vadede insan 
bünyesinde asidik depolanmaya neden olacaktır. 

Toprak ve su kirliliğine sebep olan etkenlerin bir kısmını yukarıda kısaca belirttik. Ancak, 
unutmamak gereklidir ki bu kirlilikleri birbirinden ayırarak sınıflandırmak hem çok yanlış hem 
de eksik bir bakış açısı oluşturur. Toprak kirlililiği dolaylı ya da dolaysız su kirliliğini de  önemli 
bir etken olarak karşımıza çıkarmaktadır.  

Aynı şekilde su kirliliği de beraberinde özellikle kıyı şeritlerindeki yerleşim yerlerinde dolaylı ya 
da dolaysız olarak deniz kirliliğine neden olmaktadır. 

 

Deniz Kirliliği;  

Deniz ekosistemine zarar veren, insan sağlığını bozan, balıkçılık da dahil olmak üzere, 
denizlerdeki faaliyetleri engelleyen, denizin kullanım kalitesini etkileyen ve değerini azaltan 
madde veya enerjinin insanlar tarafından deniz ortamına doğrudan veya dolaylı olarak 
bırakılması olarak tanımlanabilir (…..) 

Denizlerin kullanım alanlarından birisi de, kirlilik veren deşarjlar için bir alıcı ortam olarak 
kullanılmasıdır. Bu kirlilik deniz kıyısındaki yerleşim yerleri ve endüstrilerden doğrudan 
verilebildiği gibi akarsular, yağmur suları ve hava kirliliği  ile de    daha uzak bölgelere taşıma 



yoluyla verilebilir. Bunun yanında endüstriyel olarak petrol ve petrol türevlerinin yaygın bir 
şekilde üretilip kullanılması, kullanım sonucu yapılan deşarjlar, deniz taşıması ve kazalar 
denizlerin kirlenmesinde önemli rol oynar. 

Deniz kirliliği, insan tarafından doğrudan veya dolaylı olarak deniz çevresine bırakılan madde 
(atıklar dahil) ve enerji anlamına gelmektedir. Denizdeki biyolojik hayatın verimliliği ve 
sürekliliği suda oksijen ve ısı miktarı ile su ısısına bağlıdır. Bu üç fiziki kısmı belirleyen en kritik 
kısım ise yüzeyin ilk milimetreleridir. Bu bölgenin önemini şu şekilde açıklayabiliriz. 

Suda oksijenin büyük çoğunluğu direkt olarak atmosferden gelir. Atmosferdeki oksijen 
miktarının sudan daha fazla olması nedeni ile yavaş yavaş atmosferdeki oksijen deniz suyu 
içinde çözülür ve akıntılar sayesinde denizin farklı derinliklerine dağılır. Bu atmosfer ile deniz 
arasındaki oksijen değişimi ise deniz yüzeyinde gerçekleşir. Sudaki besin zincirinin en alt 
tabakası olan zoo planktonlar ve phito planktonlar fotosentez ile beslenir. Fotosentez için en 
gerekli öğelerden birisi ise güneş ışığıdır. Denize giren güneş ışığının önüne ne kadar az 
bariyer çıkarsa, güneş ışığı daha derine inebilir. Yani deniz yüzeyi ne kadar berrak ve temiz 
ise güneş ışığı da o kadar derin bölgeye ulaşabilir. 

Deniz suyu sıcaklığı, eko-denge açısından çok önemli bir unsurdur. Deniz suyu, ısısını hem 
güneş ışığından hem de atmosferden alır. Atmosferle temas eden deniz yüzeyi atmosferin 
ısısını emer. Bu ısı alışverişinin miktarı ise deniz yüzeyinin ilk milimetrelerindeki temizliğe 
bağlıdır. Denizlerdeki kirlenme en yoğun deniz yüzeyinde görülür. Yukarıda açıklanan 
nedenlerle bu bölgede görülen aşırı kirlenme denizlerin soğuma kapasitesini zayıflatmakta, 
hava ve güneş ile temas etmeyen denizde eko-denge bozulmaktadır. Böylece denizlerin 
gelecekteki potansiyeli yitirilmektedir. Bunların sonucu; yaşam kaynakları zarar görmekte, 
insan sağlığı tehdit edilmekte, balıkçılık gibi deniz faaliyetleri etkilenmekte, kullanılan deniz 
suyunun kalitesi bozulmakta ve deniz canlı türleri azalmaktadır. 

Denizlerin insan ve diğer canlıların yaşamı için önemini dört madde ile özetlenebilir: 

-Soluduğumuz oksijenin neredeyse yarısından fazlasını üretmesi, 

-Planktonlardan balinalara kadar birçok canlının yuvası olması, 

-Gezegenimizin biyolojik çeşitliliğinin ve ekosistemin bir kaynağı olması,  

-Sürdürülebilir kalkınmaya, sürdürülebilir okyanus odaklı ekonomilere, yoksulluğun 
azaltılmasına, gıda verimliliğine ve deniz ticaretine kaynak oluşturması. 

Ayrıca; 

“Dünya’daki oksijenin %70’ini denizlerdeki canlılar üretiyor!’’. Bir başka deyişle; yaygın 
kanının aksine, ‘’Dünya’nın ciğeri’’ ormanlar değil, denizlerdir. Okyanuslarda yaşayan 
Prochlorococcus bakterisi fotosentez yapar, dolayısıyla oksijen kaynağıdır ve bu ‘’görülmeyen 
kahraman’’ biyosferdeki oksijenin de %20’sini üretmektedir. Bu oran, yağmur ormanlarının 
toplamından daha yüksektir. Dünyamızın bu kadar zengin bir oksijen kaynağı olmasının 
nedeni işte bu bakteriler ve dolayısıyla denizlerdir. Denizler ve okyanuslar sadece oksijen de 
üretmez… Küresel ısınmanın temel nedenlerinden biri olan karbondioksit gazının milyarlarca 
tonu, her yıl denizler tarafından emilir(….) (1) 

 

 



Özetle; toprak,su ve deniz kirliliğinden söz edildi. 

 

 

 

 

 

Doğal kaynakların tüketimi incelendiğinde, mevcut su miktarı ile üretimde ve evsel 
kullanımda kullanılan su miktarı arasındaki oranın giderek arttığı görülmektedir. Bu nedenle 
pek çok sektör ve bölge açısından ortak bir problem olan “su tüketimi” bileşenine dikkat 
edilmelidir. 

Sektörlere göre su kullanımı incelendiğinde, su tüketiminin en yoğun olduğu sektörün tarım 
olduğu görülmektedir. Tarımsal faaliyetler sırasında su tüketimi yoğun, kimyasal girdisi 
yüksek, bölgenin ekosistemine uygunluğu olmayan ürünlerin yetiştirilmesi kullanılan su 
miktarının artmasına yol açmaktadır. Tüketimi en çok etkileyen bir diğer faktör ise yanlış 
sulama uygulamalarının kullanılmasıdır. Sektörlere göre su kullanım oranlarının senelere göre 
değişimi; 
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2018 yılına ait TÜİK verileri incelendiğinde, sanayi sektöründe 2,9 milyar m3 suyun çekildiği 
görülmüştür. Verilere göre  

 

 
 

Suyun kullanımına yönelik OSB’ler (organize sanayi bölgeleri) incelendiğinde, 2018 yılında 
185 milyon m3 suyun çekildiği ve bunun %44,9’unun kuyulardan elde edildiği görülmektedir. 
Suyun deşarj oranını öğrenmek için aynı verilere bakıldığında, Türkiye’de faal olan 223 
OSB’nin 104’ünün atık su arıtma hizmeti verdiği, OSB’lerden toplamda 268 milyon m3 atık 
suyun oluştuğu ve prosesten çıkan bu suyun 252 milyon m3’ünün OSB bünyesinde bulunan 
arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra deşarj edildiği görülmektedir.  

OSB’ler tarafından deşarj edilen atık suyun çekilen sudan daha fazla olması, suyunu kendi 
imkanları ile temin eden işyerlerinin atık sularını OSB kanalizasyon şebekesine deşarj 
etmelerinden kaynaklanmaktadır. Detaylı oranlar için aşağıdaki tablolar incelenebilir. 



 

 
 

 
 

Suyla ilgili veriler incelendiğinde, ülkemizde endüstriyel su yönetiminin yeterince başarılı 
olmadığı ve suyun sanayi de verimli bir şekilde kullanılmadığı ortaya çıkmaktadır. Bunun en 
büyük sebebi ise, kullanılan kuyu suyunun maliyet kalemi olarak görülmemesi ve bilinçsiz bir 
şekilde kullanılmasıdır. Yeraltı suyu seviyesinde yaşanan kritik düşüşler nedeniyle su 
kullanımına yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Bu kapsamda sanayide su kullanımına yönelik alınabilecek tedbirlerin başlıcaları şunlardır: 

•Yağmur suyunun toplanması ve kullanılması, 

•Atık su geri kazanımı, 

•Kuru proseslerin tercih edilmesi, 

•Kimyasal kullanımının azaltılması, 

•Yıkama, durulama işlemlerinin optimizasyonu, 

•Soğutmada, kapalı çevrim sistemlerin ve soğutma kulelerinin kullanılması, 



•Isıtmada, buhar sistemlerinin iyileştirilmesi, buhar geri kazanımı. 

Temel olarak yapılması gereken, üretimde başta su olmak üzere, kaynak ve hammadde 
tüketiminin, atık, atık su ve emisyonun azaltılmasına yönelik iyileştirmelerdir. Bu şekilde 
tasarrufa yönelik tedbirler ile sistemde daha az maddenin (su, hammadde, vb.) hareketi 
sağlanarak her türlü aktarma, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanılan enerjide azalma 
yaşanacaktır. Daha az atık suyun arıtılması gerekeceğinden, arıtmada kullanılan enerji 
tüketimi de azalacaktır. Atık kaynağı azalacağından atık transferi sırasında harcanan 
enerjiden de tasarruf edilecektir 

Sanayide su kullanımı, tarımda su kullanımına oranla daha azdır ancak kirlettiği su miktarı 
daha fazladır. Bu atıklar nedeniyle doğal su kaynakları da kirlenmektedir. Sanayinin harcadığı 
su tam olarak hesaplanamadığı için elde edilen verilerin de kesinliği bulunmamaktadır. Bu 
nedenle gelişmiş ülkeler su tüketim miktarı fazla olan ve üretim sonrasında su kirliliğine yol 
açan üretim sektörlerini diğer ülkelerden tedarik etmeyi tercih etmektedirler. Suyun öneminin 
bilincinde olarak üretimde su kullanımı mümkün olduğu kadar azaltılmalı, endüstriyel atık 
suyun arıtılarak tesis içinde geri çevrimi (aynı endüstriyel işletme içinde tekrar kullanımı) veya 
evsel atık su arıtma tesislerinden çıkan atık suyun arıtılarak endüstriyel işletmelerde 
kullanılmaya (soğutma suyu, proses suyu, kazan besleme suyu gibi) çalışılması 
gerekmektedir. OSB’lerde arıtılan suyun kalitesinin, su şebekesinden alınan su kalitesine 
yükseltilebilmesi için mikro arıtma sistemlerine yatırım yapılması beklenmektedir. Suyun 
geleceğini korumak için ortak yaklaşımla hareket edilmesi gerekmektedir.(2 

 
Ekosistem sağlığı açısından ara ve dip sularda çözünmüş oksijen seviyelerinin 4-5 mg/L 
seviyelerinde olduğu bilinir. Oksijenin alt sularda giderek azalması (derin dip sularda ve 
körfez içleri alt/dip sularda) canlı hayatın son bulması ve hidrojen sülfür oluşumu tehdidini 
giderek arttırmaktadır. 
  

Fitoplankton biyokütlesi göstergesi olan klorofil-a fotosentez gerçekleştirir ve bu mekanizma 
ile besin döngüsü içerisinde ilk organik madde üretimi sağlanır. Işıklı tabakada oluşan ve 
bağlı üretimlerde üretilen organik yük ve organik atıklar su kolunun da daha derinlere 
çökerken bakteriyel parçalanma ile suda çözünmüş oksijenin kullanımına ve yaşam için 
gerekli oksijenin azalmasına neden olurlar. 

Azot ve Fosfat deşarjını azaltmak için alınan önlemlerin, klorofil-a olarak ifade edilen 
fitoplanktonun kıyılardaki konsantrasyonu üzerine etkilerini göstermektir. Bu, bir 
ötrofikasyon göstergesidir. Fitoplankton biyokütlesi göstergesi olan klorofil-a fotosentez 
gerçekleştirir ve bu mekanizma ile besin döngüsü içerisinde birincil organik madde üretimi 
sağlanır. Işıklı tabakada oluşan ve bağlı üretimlerde üretilen organik yük ve organik atıklar su 
kolonunda daha derinlere çökerken bakteriyel parçalanma ile suda çözünmüş oksijenin 
kullanımına ve yaşam için gerekli oksijenin azalmasına neden olur. 

Azot ve fosfor zenginliği, dibe çöken organik maddelerin miktarını arttıran plankton alglerinin 
aşırı büyümesinden başlayarak, istenmeyen bir etkiler zinciriyle sonuçlanabilir. Bu etkiler, 
artan sedimentasyon ve kopepodlar tarafından daha az hayvan yenmesine neden olan, tür 
kompozisyonundaki ve derin denizlere ait besin ağının işlevindeki (örneğin geniş diyatomlar 
yerine küçük kamçılıların gelişimi) değişiklikler nedeniyle artabilir. Bunun sonucunda oksijen 
tüketiminde meydana gelen artış, katmanlaşmış su kütlesi olan bölgelerde, oksijen 
azalmasına, toplum yapısında değişikliklere ve bentik faunanın ölümüne neden olur. 
Ötrofikasyon, alg çoğalması riskini de arttırır. Bazıları, bentik faunanın, vahşi ve kafesli 
balıkların ya da insanları zehirleyen kabuklu deniz ürünlerinin ölümüne neden olan zararlı 
türlerden oluşmaktadır. N/P oranı, birincil fitoplankton üretiminin potansiyel azot ya da fosfor 



sınırlaması hakkında bilgi sunar. Kentsel bölgelerden, sanayi ve tarım alanlarından denize 
taşınan/deşarj edilen geniş çapta azot ve fosfor girişi, ötrofikasyona neden olabilir.(**) 

Atıklar; 

Tehlikeli Atıklar;  

Patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait, suyla temas halinde parlayıcı gazlar 
çıkaran, oksitleyici, organik peroksit içerikli, zehirli, korozif, hava ve suyla temasında toksik 
gaz çıkaran, toksik ve eko-toksik özellikler taşıyan atıklar tehlikeli atıklardır. Özellikle sanayi 
tesislerinden kaynaklanan tehlikeli atıklar, çevresel değerler açısından önemli bir baskı unsuru 
oluşturmaktadır(**) 

 

 

ATIK BEYAN SİSTEMİ VERİLERİ (2009-2019) 

 

 

Atık beyanları Türkiye geneli tehlikeli atık miktarlarını ortaya koymaktadır.  

 

 

 

Tıbbi Atıklar; Sağlık kuruluşlarından toplanan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklar. 

 

ATIK BEYAN SİSTEMİ VERİLERİNE GÖRE TIBBİ ATIKLAR (2013- 2019) 

 



 

 

Özel Atıklar ; 

 

Atık Yağlar; Benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon, gres ve 
diğer özel taşıt yağları ile hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, 
sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve 
koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç 
endüstrisi, kağıt makinesi, yatak ve diğer özel endüstriyel yağlar ve endüstriyel gresler, 
kullanılmış kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri özel müstahzarlar ve kullanıma 
uygun olmayan yağ ürünlerinin toplanan miktarını ifade etmektedir. 

Bitkisel Atık Yağlar; Rafine sanayinden çıkan soap-stock’ları (Ham yağdaki yağ asitlerinin 
bir bazla uzaklaştırılması sırasında oluşan çökelti), tank dibi tortuları, yağlı toprakları, 
kullanılmış kızartmalık yağları, çeşitli tesislerin yağ tutucularından çıkan yağları ve kullanım 
süresi geçmiş olan bitkisel yağların toplanan miktarını ifade etmektedir. 

Atık Pil ve Akümülatörler;Evsel atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi 
gereken kullanılmış pil ve akümülatörlerin toplanan miktarlarını ve geri kazanımlarını gösterir. 

Ömrünü Tamamlamış Lastikler; Ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanım tesisleri ve 
çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanımı 

Ömrünü Tamamlamış Araçlar; “Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında 
Yönetmelik” kapsamında yer alan M1 (sürücü dışında en fazla 8 kişilik oturma yeri olan, yolcu 
taşımaya yönelik motorlu araçlar), N1 (azami kütlesi 3500 kg’ı aşmayan motorlu yük taşıma 
araçları) kategorisindeki araçlar. 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar; Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama miktarları 
ve işleme tesis sayılarını ifade eder. 

Özel Atıklar olarak değerlendirilen bu maddelerin çoğu, geri dönüştürülebilir malzemelerden 
oluşur  ve Tehlikeli atık kapsamına girerler. 

 

 

 



ATIK  YAĞ, BİTKİSEL ATIK YAĞ, ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖR, ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA, ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ 
LASTİK MİKTARLARI  (2013-2020) 

 

 

  

Ambalaj Atıkları; Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir malzemenin tüketiciye 
ya da nihai kullanıcıya ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan ve ürünün 
kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil 
çevreye atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye ambalaj atıkları 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBALAJ ATIKLARI BEYAN SİSTEMİNE GÖRE YILLAR İTİBARİYLE PİYASAYA SÜRÜLEN AMBALAJ MİKTARI VE GERİ KAZANILAN 
AMBALAJ ATIĞI MİKTARI 

 



 

 

 

Gemilerin ürettiği atıklar; Bir geminin normal faaliyetleri sırasında üretilen ve MARPOL 
73/78 Ek-I (petrol ve petrol türevli atıklar), Ek-2 (zehirli sıvı madde atıkları), Ek-IV (pissu) ve 
EK-V (çöp) kapsamına giren atıklar olup deniz kirliliğinin önlenmesi ve deniz ekosisteminin 
korunması bakımından önem taşımaktadır. 

Arıtma; 

Atık su arıtımı;  Çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atık suların deşarj edildikleri alıcı ortamın 
fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirmek için 
uygulanan fiziksel kimyasal ve biyolojik proseslerin birini ya da birkaçını kapsamaktadır. Atık 
su içindeki kirleticilerin uzaklaştırılması amacı ile atıksu karakterine göre birincil, ikincil ve ileri 
arıtma yöntemleri kullanılır.  

Birincil arıtma, atık sudaki yüzen ve çökebilen katı maddelerin uzaklaştırılması işlemlerini 
kapsayan fiziksel arıtma ünitelerini içerir.  

İkincil arıtma organik, maddelerin giderilmesinde kullanılan biyolojik ve veya kimyasal arıtma 
ünitelerini içerir.  

İleri arıtma bu işlemlere ilaveten ikincil arıtmada giderilmeyen kirleticilerin uzaklaştırılmasında 
kullanılan prosesleri kapsar. 

Atıksu Arıtma Tesisi; Atık su içerisinde kirliliğe neden olan yabancı maddelerin değişik 
metodlarla (fiziksel, biyolojik, gelişmiş) atık sudan uzaklaştırıldığı birimlere denir. 

 

 

Arıtma Tipleri; 

 



Fiziksel Arıtma: Atık su içerisinde çözünmemiş halde bulunan kirleticilerin çöktürülerek ya 
da yüzdürülerek atık sudan ayrıldığı arıtma sistemidir. Izgaralar, elekler, kum tutucular, 
dengeleme, çökeltim ve flotasyon havuzları en yaygın fiziksel arıtma üniteleridir. 

Kimyasal Arıtma: Atık suda çözünmüş halde bulunan ya da askıda bulunup kendiliğinden 
çökemeyen maddelerin çökelmesini sağlamak amacıyla koagülant ve polielektrolit vb. 
kimyasal maddeler kullanılarak atık sudan ayrılmasıdır. 

Biyolojik Arıtma: Atık suda çözünmüş halde bulunan ve fiziksel veya kimyasal yöntemlerle 
istenilen düzeyde giderilemeyen organik esaslı katı maddelerin mikroorganizmalar yardımıyla 
atık sudan uzaklaştırılması işlemidir. Damlatmalı filtre, aktif çamur, stabilizasyon havuzu 
(oksidasyon havuzu), başlıca biyolojik arıtım üniteleridir. 

İleri Arıtma: Fiziksel veya biyolojik arıtma yöntemleriyle yeterli düzeyde arıtılamayan ya da 
arıtımı mümkün olmayan kirletici maddelerin (azot, fosfor, ağır metaller, toksik organik 
maddeler vb.) giderilmesinde kullanılan arıtma işlemidir. Nitrifikasyon, denitrifikasyon, 
adsorpsiyon, iyon değiştirme v.b. başlıca gelişmiş arıtma yöntemleridir. 

Doğal Arıtma Sistemi: Yapay sulak alanlarda kirleticilerin çökeltilmesi ve bu ortamda 
yaşayabilen bitkilerle atık suların arıtılması işlemidir. 

  

Evlerden ve endüstriden kaynaklanan atık sular, organik madde, besi maddesi yükü ve 
tehlikeli maddeler nedeniyle alıcı ortamlarda belirgin bir baskı oluştururlar. Kentlerde, atık 
suyun büyük bir kısmı atık su arıtma tesisine bağlı olan kanalizasyon sistemleri ile 
toplanmaktadır. Deşarjdan önceki arıtma seviyesi ve alıcı ortamın hassasiyeti, sucul 
ekosistemler üzerindeki etkinin ölçeğini belirlemektedir. 

Suyun daha verimli kullanılması ve mevcut kaynakların korunması adına atık suların arıtılması 
önemli bir uygulamadır.  

Küresel ısınmanın etkileri; 

Sera gazlarının emisyonu, atmosferdeki konsantrasyonları veya atmosferik bileşimin 
değiştirilmesinden kaynaklanabilecek küresel veya bölgesel iklim değişiklikleri Fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik sistemler içindeki ve bu sistemler arasındaki karşılıklı etkilerin büyüklük 
sırasına ilişkin belirsizlik iklim değişikliğinin potansiyel etkilerini değerlendirmeyi daha da 
zorlaştırmaktadır. Mevcut bilgiler, geleceğe dair makul bir resim sunan senaryoların 
geliştirilmesi için bir başlangıç noktası teşkil etmekte. İklim değişikliğinin (örneğin) tarım, 
ormancılık, enerji sektörü veya hidrografik ağlar için sonuçlarını tahmin etmek de aynı 
derecede zordur, bu nedenle meydana gelmesi muhtemel değişikliklerin türünü tanımlamak 
için senaryolar da geliştirilmekte. 

İnsanlığın yarısı kıyı bölgelerinde yaşamakta, iklim değişikliğinin deniz seviyeleri 
üzerindeki potansiyel etkisine çok dikkat edilmeli. Son yüz yılda, ortalama deniz seviyesinde 
10 cm'lik bir yükselme oldu. Hesaplamalar, sera gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın bu 
eğilimi hızlandıracağını ve 2030 yılında yaklaşık 20 cm, 21. yüzyılın sonunda ise 65 cm 
civarında bir artışa yol açacağını göstermektedir. Bu değişikliklerin deniz suyunun termal 
genleşmesi ve karasal buzulların erimesinden kaynaklanması beklenilmekte. Deniz seviyesinin 
yükselme hızı, geçen yüzyılda kaydedilen her on yılda 0,01 m olan uzun vadeli ortalamanın 3 
ila 10 katı olabilir. Deniz seviyesinin yükselmesinin sonuçları, kumsalların ve kıyı alanlarının 
erozyonu, arazi kullanımı değişikliği, sulak alanların kaybı, taşkınların sıklığı ve şiddetindeki 



değişiklik, kıyı altyapısının ve liman tesislerinin bozulması ve su yönetim sistemlerinin 
bozulmasını içerecektir. 

Tarım, önümüzdeki on yıllarda, bazıları iklimle, bazıları ise teknolojik, sosyo-ekonomik ve 
çevresel çalkantılarla bağlantılı olarak büyük dönüşümlerden geçecek. Sera etkisinin 
yoğunlaşması nedeniyle bölgesel iklim değişikliklerini ayrıntılı olarak tahmin etmek mümkün 
olmadığı gibi, “Sera Etkisi”nin etkisi altında tarımın nasıl gelişeceğini de tahmin etmek 
mümkün değildir. Şimdiye kadar, çalışmalar belirli bölgelerdeki tarımsal sistemlerin iklim 
değişikliğine duyarlılığını analiz etmeye odaklandı. Küresel ısınmadaki değişikliklerin, tarımın 
bölge içi yeniden dağılımının sonucu olduğu konusunda genel bir fikir birliği bulunmaktadır. 
Isınmanın çok ani olmadığını kabul ederek, tarımsal araştırmalar, belirli yerel rahatsızlıklarla 
birlikte dünyanın toplam gıda ürünleri arzını uyarlamayı ve sürdürmeyi mümkün kılmalıdır. 
Hızlı ısınma, gıda arzında daha düzensiz azalmalara yol açabilir. (L’État de L’Environnement- OECD 

1991) 

 

İklim değişikliğinin, yönetilmesi zor olan ekosistemler üzerinde çok önemli etkileri olabilir. 
Böylece, iklim değişikliği hızı çok hızlı olursa, orta enlem kuşağındaki ormanlar üzerindeki ilk 
ciddi etkilerin 2000 yılı civarında, iklim değişikliğinden kaynaklanan orman ölümlerinin 
başlamasıyla 2000 ile 2050 yılları arasında ortaya çıkacağı hesaplanmıştır. Öte yandan, 
sıcaklıkların on yılda yaklaşık 0,1 °C oranında değiştiği varsayıldığında, türlerin yok olması, 
üreme bozuklukları ve büyük ölçekli orman ölümlerinin beklenmediği tahmin edilmektedir.(***)  

(Seragazı Emisyonları;  Enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarımsal faaliyetler 
ve atık bertarafından kaynaklanan emisyonlar, doğrudan sera gazları olan Karbon-di-Oksit 
(CO2),  Metan (CH4),  Nitroz Oksit (N2O), Hidroflorokarbonlar (HFCs) ve Kükürt hekzaflorid 
(SF6) ile dolaylı seragazları Azot Oksitler (NOx), Metan dışı uçucu organik bileşikler 
(NMVOCs) ve Karbon Monoksit (CO) emisyonlarını kapsamaktadır). 

Ülkenin iklim değişimine katkısı ve bu katkının kaynaklara göre dağılımı, salınımın izlenmesi 
ve kontrolü açısından önemlidir. 

Türkiye’de yıllar itibariyle, sera gazı emisyonlarının sektörel dağılımına bakıldığında, toplam 
emisyonlardaki artışın büyük oranda enerji üretim ve tüketiminden kaynaklandığı 
görülmektedir. Toplam sera gazı emisyonlarında 2019 yılında CO2 eşd. olarak en büyük payı 
%72 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla %13,4 ile tarım, %11,2 ile 
endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve %3,4 ile atık sektörü takip etmiştir. Enerji sektörü 
emisyonları 2019 yılında, 1990 yılına göre %161 artarken bir önceki yıla göre %2,3 azalarak 
364,4 Mt CO2 eşd. olarak hesaplanmıştır. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 
1990 yılına göre %147,1 artarken bir önceki yıla göre ise %14,3 azalarak 56,4 Mt CO2 eşd. 
olarak hesaplanmıştır. Tarım sektörü emisyonları 2019 yılında, 1990 yılına göre %47,7, bir 
önceki yıla göre %4,1 artarak 68 Mt CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı. Atık emisyonları ise 
1990 yılına göre %55,7 artarken bir önceki yıla göre %5 azalarak 17,2 Mt CO2 eşdeğer olarak 
hesaplandı. 

YILLAR İTİBARİYLE SEKTÖRLERE GÖRE TOPLAM SERA GAZI EMİSYON DAĞILIMI 

 



 

 

 
Karbon Yutağı; Karbondioksiti atmosferden yutarak depolayan doğal veya insan yapımı 
sistemler olup  ormanlar en yaygın yutak türüdür. Ayrıca, toprak, turba, permafrost (sürekli 
donmuş) toprak tabakaları, okyanus suyu ve derin okyanustaki karbonat çökeltileri diğer 
yutak şekilleridir . 

Karbon Tutma; Karbonun belirli bir süre boyunca atmosfere salınmasını engelleyen bir 
şekilde yakalanması süreci. Karbonun atmosferden çıkarılması ve bir depoda saklanması 
süreci  

 Atmosferdeki CO2, karasal ekosistemlerde fotosentezle karbon olarak bitki örtüsü ve toprak 
bünyesinde birikebilir. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 
atmosferden sera gazını uzaklaştırarak bünyesinde tutan herhangi bir işlem, faaliyet veya 
mekanizma yutak olarak adlandırılır. İnsan faaliyetleri, arazi kullanımı, arazi kullanımı 
değişikliği ve ormancılık (LULUCF) faaliyetleri yoluyla, karasal yutak alanlar, dolayısıyla 
karasal biyosfer sistemi ve atmosfer arasındaki CO2 değişimi (karbon döngüsü) değiştirilebilir. 

Sürdürülebilir orman yönetimi, ağaçlandırma, orman alanının artırılması, bozuk ormanların 
verimli ormanlara dönüştürülmesi (rehabilitasyon/restorasyon) , orman bakımı (silvikültür) 
faaliyetleri, etkin orman koruma ve orman yangını yönetimi Orman Genel Müdürlüğü 
faaliyetleri ormanların yutak potansiyelini artıran, sera gazlarını azaltım etkisi oluşturan 
faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin sonuçları Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
Sekreteryası’na raporlanan Ulusal Sera Gazı Envanteri Raporu’nun Arazi Kullanım, Arazi 
Kullanım Değişiklikleri ve Ormancılık (AKAKDO) bölümünün ormancılık sektörünün 
yıllık atmosferden uzaklaştırılarak tutulan CO2 miktarlarına yansımaktadır. Ayrıca Ulusal Sera 
Gazı Envanteri Raporu’nun AKAKDO bölümünde işlenmiş orman ürünleri kategorisinde 
uzaklaştırılan CO2 yine ormancılıkla ilgili bir yutak mekanizmasıdır. 

 

 

 
 
 

TÜRKİYE’DE YUTAK ALANLAR VE KARBON TUTUMLARI (1990-2019) 
 (CO2 eşdeğeri Mt /yıl) 

 



 
 
 
 
 
 
3-14 Haziran 1992 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda (Rio 
Dünya Zirvesi) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 
imzaya açılmıştır. Sözleşmenin amacı; atmosferdeki sera gazını, iklim sistemi üzerinde insan 
kaynaklı olan etkiyi belli bir düzeyde tutmak, böyle bir düzeye ekosistemin iklim değişikliğine 
uyum sağlamasına, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamına izin verecek bir 
zaman içerisinde ulaşmaktır. 
  
Sözleşmenin temel ilkeleri; 
  

-İklim sisteminin eşitlik temelinde, ortak fakat farklı sorumluluk ilkesine uygun olarak 
korunması, 

-İklim değişikliğinden etkilenecek olan gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç ve özel şartlarının 
dikkate alınması, 

-İklim değişikliğinin etkilerine karşı önlem alınması ve alınacak önlemlerin etkin maliyetli ve 
küresel yarar sağlayacak şekilde olması, 

-Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve belirlenecek politika ve önlemlerin ulusal 
kalkınma programlarına dahil edilmesi, 

-Tarafların işbirliği yapmalarıdır. 

Aynı şekilde, 

2015 yılı Aralık ayında Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen 21. Taraflar Konferansı’nda, 
2020 yılında devreye girecek olan yeni anlaşmanın müzakerelerine başlanmıştır. Müzakereler 
sonunda yeni anlaşma nihai hale getirilmiş, “Paris Anlaşması” adıyla kabul edilmiştir. 
  



Paris Antlaşması 22 Nisan 2016-21 Nisan 2016 tarihleri arasında New York’taki Birleşmiş 
Milletler Genel Merkezinde imzaya açılmıştır. 22 Nisan 2016 tarihinde Türkiye Paris 
Anlaşmasını imzalamıştır. Paris Anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için, küresel sera gazı 
emisyonlarının en az %55’ini kapsayan en az 55 Taraf ülke tarafından kendi meclislerince 
onaylanması gerekmekteydi. Paris Anlaşması 5 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 
günümüz itibariyle 197 taraf ülkeden 187’si Paris anlaşmasını onaylamış bulunmaktadır. 
 
…. Anlaşma’nın, küresel ısınmayı sanayi devrimi öncesine göre 2°C’nin oldukça altında tutan 
ve hatta 1.5°C ile sınırlamayı amaçlayan uzun vadeli bir hedefi vardır. Tüm paydaşlara, 
yatırımcılara, işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve politika yapıcılara temiz enerjiye küresel 
olarak geçişin vazgeçilmez olduğuna ilişkin açık bir mesaj yollamaktadır. Tüm emisyonların 
yaklaşık % 98’inden sorumlu 189 ülkenin sunduğu ulusal iklim planları (INDC) ile iklim 
değişikliği ile mücadele gerçek bir küresel çaba haline gelmiştir. 
 
 
Tüm bu bilgiler dahilinde ve iklim değişikliği ya da iklim krizi göz önünde tutulduğunda ve 
yerel halkın sorun olarak gördüğü noktaları baz olarak aldığımızda, yerel halkın sorunları 
doğru tespit ettiği sonucuna ulaşabiliriz. Şöyle ki; anket çalışmasına katılan kişinin verdiği 
cevap tüm sorunların kaynağını gözler önüne sermektedir. 
 
Katılımcı “Erdek’in karasal sorunları körfezden daha fazla …”şeklinde bir cevap vermiştir. Yine 
halkın sorun olarak gördüğü çarpık, plansız ve altyapısız bir yapılaşma önce karasal sorunları 
ve bağlantılı olarak da körfez sorunlarını beraberinde getirecektir.  
 
Ayrıca, Bandırma OSB yapısı itibarıyla içinde farklı tesisleri bir arada bulundurmaktadır- 
 
 

SEKTÖREL DAĞILIM 

Gıda % 45 

Kimya % 11 

Fabrikasyon Metal % 10 

Diğer % 34 

 



 
 
 
 

OSB´NİN ÖZELLİKLERİ 

Türü Karma 

Kuruluş Yılı 1997 

Büyüklüğü 150 ha 

İşletme Sayısı 27 

İstihdam Sayısı 1000 

 
 
 

OSB´NİN NİTELİKLERİ 

Arıtma Tesisi Evet 

Teknopark Hayır 

Enerji Üretim Santrali Hayır 

 
 
-İlaç, gıda,yağ, metal vb.- Hal böyle olduğunda ise Bandırma OSB’de bulunan Arıtma Tesisi 
yeterli arıtmayı –üretim çeşitliliğinden dolayı- karşılayamayacak ya da karşılamakta 
zorlanacaktır. Aynı şekilde Bandırma’da bulunan  “Bandırma Kombine Çevrim Santrali” 
soğutma suyu teminini denizden karşılamakla birlikte deşarjında su sıcaklığı yüksek 
olmaktadır ki; bu da deniz suyu sıcaklığının artmasına dolayısıyla ötrofikasyon oluşmasına etki 
edebilecek etkenlerin başında gelmektedir. Yine BAGFAŞ’ın da Atık Yönetimi Yönetmeliğine 
uygun olarak atık topladığı yerel halk tarafından şüpheyle karşılanmaktadır.  
 
Bir diğer husus, 2200 dönüm toplam alan, 1300 dönüm sanayii parseli ve 1000 dönüm 
konum tahsisi ile yapılması planlanan Marmara Organize Sanayii Bölgesi… Yukarıda OSB’lerde 
suyun arıtılma durumu ile ilgili bilgilere kısaca yer vermiştik. OSB’lerin gerekli önlemler 

45%

11%

10%

34%

Bandırma O.S.B. Sektörel Dağılım

Gıda

Kimya

Fabrikasyon Metal

Diğer



alınmadığında toprak ve hava kirliliğinin de ortaya çıktığı yerler arasında olduğu da dikkatten 
kaçırılmamalıdır. 
 
Sonuç olarak, yerelde yapılacak çalışmaların bütüncül olarak ele alınması gerekliliği bir kez 
daha gözler önüne serilmiştir. Erdek Körfezi’nin Koruma altına alınması için bütüncül ve 
yönetimsel bir strateji planının gerekliliği kaçınılmazdır. En basit yaklaşımla körfezi ve 
körfezdeki canlıları koruyabilmek için kıyı ve kıyı şeritindeki faktörleri de işin içine dahil ederek 
bir yönetim planı hazırlamak sadece deniz koruma alanı ilan edilmesinden çok daha büyük bir 
önem taşıyacaktır. Yani denizin koruma altına alınmasını ve koruma alanı ilan edilmesini 
istiyorsak aynı titizlik ve özenle kıyının-yani karanın-da korunmasına özen göstermeliyiz. 
 
Kaldı ki, bütüncül ve yerel öncelikli bir planlama ile iklim krizinin olumsuz etkilerini en aza 
indirebiliriz. Eğer denizi, körfezi koruma altına alıp buna karşın karada kirliliğe neden olacak 
her türlü çalışmaya, yapılaşmaya açık olunursa verimlilik şansı azalacağı gibi sorun çözülmüş 
değil sadece ötelenmiş olacaktır. 
 
Öneriler; 
 
-Bütüncül ve Tamamlayıcı bir Yönetim Stratejisi Oluşturulması, 
 
-Yerel kuruluşların konuya dahil edilmesi, 
 
-Altyapı, atık su denetimlerinin sıkılaştırılması. 
 
-Atık Yönetimine uymayan tesislere ağır ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması, 
 
-Denetimin, konusunda  uzman kişiler, kuruluşlar, sivil insiyatifler vb. ile birlikte ve bağımsız 
olarak çalışması ,bu çalışmanın sağlanabilmesi adına kolaylaştırıcılık sağlanması, 
 
-Farkındalığın arttırılması için yetkin kişiler tarafından etkili ve özgün çalışmalar yapılması, 
 
Ayrıca,  

Fosil yakıtlara bağımlılığın ve bu yakıtların çevreye olan zararlı emisyonlarının azaltılması 
temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile sağlanabilir. Daha düşük son kullanım 
emisyonları ve yeniden kullanılabilme potansiyelleri ile yenilenebilir enerji kaynakları 
(jeotermal, güneş, rüzgâr, dalga vb.) fosil yakıtların sürdürülebilir ikâmesi olarak 
görülmektedir. Ancak bu kaynakların süreksiz ve tutarsız karakteristikleri, etkin depolama 
yöntemlerine olan gereksinimi gündeme getirmektedir 

Yenilenebilir enerji; kimyasal enerji (hidrojen vb.) veya elektrik enerjisi formunda 
depolanabilir. Elektrik, günlük hayatta enerji depolama seçeneği olarak yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır. Hidrojene olan ilgi ise, bir enerji taşıyıcısı olarak sahip olduğu olumlu 
özellikler nedeniyle gün geçtikçe artmaktadır. Sürdürülebilir ilerlemeyi teyit etmek ve 
ekonomik ve çevresel sorunları çözmek için hem elektrik hem de hidrojenin yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretilmesi gerekmektedir. 

  

 



Kaynaklar; 

 

-Toprak Kirliliği;  
(https://webdosya.csb.gov.tr/db/bolu/editordosya/TOPRAK.pdf) 
 
-Su Kirliliği; 
( https://tr.wikipedia.org/wiki/Su_kirliligi) 
 
-Türkiye’de Plastik Geri Dönüşümü ve Atık İthalatı Raporu/ TMMOB-Kimya Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Plastik ve Kauçuk Komisyonu-Haziran 2021 
 

Plastik Atıkların Yakılmasının Çevreye Etkileri  M. Elomaa, L. Sarvaranta, E. Mikkola , R. 
Kallonen , A. Zitting , C. A. P. Zevenhoven, M. Hupa, 1997) 

-Asit Yağmurları;Çevre Online (https://cevreonline.com/asit-yagmurlari/) 

-Denizlerde Sürdürülebilirlik; Deniz Kirliliği Hakkında Her Şey 
(https://www.garantibbva.com.tr/blog/deniz-kirliligi-hakkinda-her-sey) 

-Türkiye için Hidrojen Teknolojileri Yol Haritası- Prof.Dr. İbrahim Dinçer, Prof.Dr. İnci Eroğlu, 
Merve Öztürk (Hidrojen Teknolojileri Derneği) 

-Türkiye’de Sanayi Sektöründe Su Kullanımı-İzmir Kalkınma Ajansı-2020 

- T.C .Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

Çevresel Göstergeler 

https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/tehlikeli-atiklar-i-85751 

https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/tibbi-atiklar-i-85754 

https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/atik-madeni-yaglar-bitkisel-atik-yaglar-atik-piller-atik-
akumulator-atik-elektrikli-ve-elektronik-esyalar-omrunu-tamamlamis-lastik-ve-araclar-i-85755 

https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/ambalaj-atiklari-i-85757 

https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/sektorlere-gore-toplam-seragazi-emisyonlari-i-101864 

 

 

 

 

http://portal.sanayigazetesi.com.tr/osbdetay/Bal%C4%B1kesir%20Band%C4%B1rma%20Organize%20Sanayi%20B%C3%B6lgesi.htm




