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ve boya endüstrileri, kok ve petrol rafinesi, orlon üretim endüstrileri, plastik, reçine, tekstil, ilaç 
endüstrisi, temizlik ürünleri, yağ rafineleri, dökümhaneler, kağıt endüstrisi, pestisit sanayinde 
ve patlayıcı üretim tesisleri gibi daha bir çok alanda fenol ve türevleri kullanılmaktadır. Doğada 
kolayca etkisiz hale getirilemeyen kompleks bir kimyasal olan fenol ve türevleri, özel yöntemlerle 
arıtılıp, çevresel ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Klor yada brom ile bağlı fenollü türevlerin zehirlilik 
özellikleri daha fazladır. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Örgütü (EPA) ve Avrupa 
Birliği tarafından birincil kirletici olarak adlandırılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
fenoller için sularda izin verilebilir konsantrasyon 0.001 mg/L ve izin verilebilecek maksimum 
konsantrasyon 0.002 mg/L olarak belirlenmiştir.Bu çalışma ile fenol kirleticinin arıtım metotları ile 
fenton arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırmada; daha önce yapılmış olan biyolojik arıtım, adsorpsiyon, 
biyosorpsiyon, iyon değiştirme, elektrokimyasal arıtım, fenton , ozon ve kimyasal oksidasyonu ile 
ilgili akademik çalışmalar üzerinde durulmuş ve inceleme yapılmıştır.

Bulgular: Fenol arıtımında biyolojik arıtımda % 90, adsorpsiyonda % 78, biyosorpsiyonda % 60, 
iyon değiştirme ile % 70 , elektrokimyasal arıtımda % 99,4, fenton ile % 40 - 100, ozon ve kimyasal 
oksidasyonda % 89,5 oranlarında atıksudan fenol ve türevlerini giderme çalışmalarında verimler 
elde edilmiştir. Bu çalışmamızda fenol gibi çok düşük konsantrasyonlarda bile ekosistem üzerinde 
ciddi tahribatlara neden olan bu kirleticinin arıtımında diğer arıtım yöntemleri ile fenton prosesleri 
üzerinde durulmuştur.

Sonuç ve Tartışma: Ortaya koymuş olduğumuz araştırma sonucunda, fenton prosesinin diğer 
çalışmalar ile kıyaslanmış olup göz ardı edilmeyecek oranda fenol giderimi ortaya koyduğu tespit 
edilmiştir. Fenton prosesinin bu kirleticinin gideriminde tercih edilebilecek bir proses olabieceği 
öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Fenol, Fenton, Çevre Kirliliği, Giderim, Verim
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Amaç: Yapılan bu çalışma ile; hem Konya il merkezinin ana arterlerinde trafik kaynaklı gürültü 
kirliliği seviyesinin tespit edilmesi, hem de şehirlerimizde yaşanan gürültü kirliliğinin insanlar 
üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, kamuoyunu bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca; 
yapılan ölçümlerin yetkili kurumlarca trafik kaynaklı gürültü kirliliğinin yüksek olduğu alanlar için 
alınabilecek önlemlere veri tabanı oluşturması hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Konya il merkezinde trafiğin yoğun olduğu ana arterler üzerinde toplam 
40 adet ölçüm noktası belirlenmiştir. Yapılan gürültü ölçümleri TS ISO 3744, TS ISO 1996-1 ve 
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1996-2 standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ölçüm noktalarının koordinatları Magellan Spor 
Trak Map el tipi GPS alıcısı ile tespit edilmiştir. Ölçüm noktalarında oluşan gürültü seviyeleri Testo 
815 marka gürültü ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. Ölçülen değerlere dayanarak il merkezinin sabah, 
öğlen ve akşam saatlerindeki kirliliğini gösterir gürültü haritaları, Netcad 4.0 GIS paket programı 
kullanılarak hazırlanmıştır. Ölçüm yapılan noktalarda 150 kişi ile anket çalışması yapılarak, gürültü 
kirliliği ve insan sağlığına etkileri hakkında şehirde yaşayanların bilgi düzeyi ve farkındalıkları da 
tespit edilmiştir. 

Bulgular: Toplam 40 adet ölçüm noktasında yapılan gürültü ölçümlerinde, caddelerin eşdeğer 
gürültü ölçüm seviyelerinin gündüz 78-96 dBA aralığında olduğu, gece ise 63-74 dBA aralığında 
olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar insan sağlığı açısından zararlı olduğundan, alınacak 
tedbirler kısaca belirtilmiştir. 

Sonuç ve Tartışma: Konya kent merkezinde bulunan ana caddeler ve arterlerde toplam 40 adet 
ölçüm noktasında belirlenen eşdeğer gürültü ölçüm seviyelerinin (Leq) Yönetmelik, OSHA, ISO, 
WHO’da belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu ve insanların sağlığını tehdit eder boyuta geldiği 
tespit edilmiştir. Yapılan anket çalışması sonucunda ise gürültü kirliliği kavramının ülkemizde hala 
bilincine varılmamış sinsi bir kirlilik türü olduğu kanaatine varılmıştır. Bu değerlerin fizyolojik 
etkiler yapacağı odiyometrik çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gürültü kirliliği, Konya, Gürültü haritası, İnsan sağlığına etkileri.
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Amaç: Trakya da halk geçimini büyük ölçüde tarımdan sağlamaktadır. Buğday ve ayçiçeği tarımı 
ise önde gelen tarım ürünleridir. En yüksek seviyede ürün elde etmek için verimi azaltan ve kalite 
düşmesine neden olan zararlılarla savaşmak gerekmektedir. Bunun için de halk en yaygın bir 
mücadele yöntemi olan ilaçlama yöntemini kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı çiftçilerimizin 
zirai mücadele konusunda var olan bilgilerini tespit etmek ve uygun bir şekilde ilaçlama yapılması 
konusunda onlara az da olsa yardımcı olabilmektir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu araştırma, 2010 yılında Kırklareli ili Babaeski ilçesinin Sofuhalil, 
Kumrular ve Karamesutlu köylerinde yapılmıştır. Veriler yukarıda belirtilen köylerdeki çiftçilerle 
daha çok akşamları kahvehanelerde birebir gerçekleştirilen görüşmeler şeklinde yapılmıştır. 
Kırklareli ili, Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyünden 17 kişi, Kumrular köyünden 14 kişi ve 
Karamesutlu köyünden 19 kişi toplam 50 çiftçi ile görüşülmüş ve kendilerine kimyasal ilaçlama 
konusunda çeşitli sorular yöneltilmiştir. Daha sonra yöneltilen sorular ve çiftçilerin bu sorulara 
verdiği cevaplar tablolar halinde ve yaklaşık yüzdesel veriler olarak incelenmiştir.

Bulgular: Çiftçilerimizle gerçekleştirilen görüşmelerden veriler aşağıdaki sorular yöneltilerek elde 
edilmiş.


