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I· GIRIS 
~ 

Su; yaşamın sürdürülmesi için , havadan sonra vazgeçil

mez en önemli unsurdur. Dünyada yaklaşık olarak 1. 4ıc10f. 8 

t.on su olduğu ve kirlenmemiş dogal sulardaki yabancı madde 

oranının 50-1000 ppm, deniz suyunda 35000 ppm. dist.ile suda 

ise 5 ppm olduğu bildirilmektedir. 

Su; dünyamızın büyük bir kısmını kaplamaktadır . Su kay

nakları.; genellikle yeraltı su kaynakları. ve yüzey suları 

olmak üzere iki sınıfla incelenebilir. Bunlardan kaynak , 

kuyu, artezyen gibi yeraltı suları. fazla miktarda çözün

müş madde içermektedirler. Dere, ırmak, nehir. göl, baraj, 

deniz gibi suların ise yüzey suyu olduğu bilinmektedir. 

Doğanın yüksek kesimlerindeki kayalıklar arasından akan 

kaynak.dere ve çay sularının en temiz yeryüzü suları olduk

ları ve kirl e tici maddelerle bulaşmadıkları gibi bu suların 

aktıkça kendi kendilerini arı.t.t.ıkları görülmektedir. 

Göl suları i se durulmuş durumda olup oksijen ve ışık 

et.kisi ile mikroorganizmalar bakımından oldukça arıtılmış 

durumdadırlar . Fakat. göl sularının bileşimi, buraya dökülen 

nehirlerin getirdiği maddelerin cinsi. miktarı, bileşimiy

le. yağan yağmurların miktarı.na göre değişir . Yapay bir göl 

durumunda oluşan barajlar da aynı et.kiler altında bulunmak

tadır. 

Su kirliliği önceleri sağlığa verdiği zararlar bakımın

dan ele alınmıştır. Ancak son zamanlarda; çevre, insan, 

hayvan ve bit.kilerin inorganik maddelerle bulaşmaları. nede

niyle bu kaynakların kor unmas.ı üzerindeki çalı. şmal ar hız 

lcazanmı şlı r . 

Suda çözünmüş bulunan bütün maddeler inorganik ve orga

nik olmak üzere, genellikle ilci lcat.egoriye ayrılabilir. 
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Bunlardan bir kısmı insan sağlıgı için zararlı etki göste

rirler. !nsan sağlıgına zararlı etki gösteren inorganik un

surlar arasında en önemlilerinden biriside nitrat iyonu tu

tanlardır. Nitrat genellikle suda bulunan azotun tamamen 

okside olmuş halini tanımlar. Nitrat oluşturan bakteriler. 

nitritleri aerobik şartlarda nitratlara dönüştürürler. Nit

ratlar NilriCikasyon olayının son ürünüdür. 

Yüksek nitrat düzeyi suyun temizliği ya da kirliliği 

hakkında fikir verir. Sulardaki nitrat iyonunun başla ge

len kaynaklarından birisi topraklara verilen azotlu gübre

lerdir. Nitekim. nitrat tutan gübreler yeraltı ve yüzey su

larını aşırı derecede bulaştırmaktadırlar. Aynı şekilde çok 

Cazla nitratlı gübre kullanılan bölgelerde yetişen bitkile

rin Cazla nitrat içermesi gibi nedenler. bir çevre kirlen

mesi sorunu olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Nitratın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden 

dolayı birçok ülkeler kullanılan sularda bulunabilecek nit

rat miktarları için sınırlar belirlemişlerdir. WHO (Dünya 

Sağlık örgülü) içme sularında bulunabilecek NO- miktarını 
3 

49 mg/L. A.8.0.'de USPHS (Birleşik Devletler Halk Sağlığı 

Servisi) hede~ olarak 45 mg/L, olarak bildirmektedir. 

Türkiye için kabul edilen içme suları için standart TS-266 

da maksimum değer 45 mg/L .kaynak suları için 25 mg/L dir. 

İçme suları. ile nitratların aşırı alınması sonucu 

nitrat•ın nilrit'e dönüşmesi ile çocuklarda methemoglo

binemi meydana geldiği bildirilmektedir. Bilhassa bebek

lerde dokulara oksijen taşınamadığından stil çocuğu siyanozu 

denen hastalık sonu. bebeklerin ölümlerine neden olmakla ve 

ayrıca kan basıncındaki düşme sonucu hemodinamik bozukluk

lar meydana çıkmaktadır. Ayrıca hemoglobinin methemoglo

bine çevrilmesi sonucu anoksi'ye de neden olduğu bildiril

mektedir. Organizmaya giren nitratların organizmada nitri

le indirgenme! eri sonucu karsinojenik ni lrözaminler in şe-
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killendiği de bilinmektedir. 

Hayvanların yüksek oranda nitrat tutan yemlerle beslen

meleri ve yine yüksek oranda nitrat tutan suları içmeleri 

sonu akut ve uzun sürede ise kronik nitrat zehirlenmesi şe

killenebilmektedir. !çme suları 200-500 ppm. potasyum nit

rat içerdiği zaman sığır ve koyunlarda zehirlenmelere neden 

olur. Günlük rasyonları ile birlikte % 2 oranında potasyum 

nitrat alan sığırların 41-47 gün arasında öldükleri görül

müştür. Aynı şekilde 1000 ppm. nitrat içeren suyu sürekli 

içme durumunda olan koyunların da kronik olarak zehirlene

bildikl eri anlaşılmıştır. 

Tüm bu nedenlerden dolayı. çalışmamızda gereğinden faz

la sentetik gübre uygulanma ve kullanılmalarına bağlı.insan 

ve hayvanlarpaki sağlığı bozucu zararların olup olmadığının 

araştırılmasını amaçladık. Bunun için de. Marmara ve Trakya 

Bölgelerindeki yeraltı ve yüzey sularındaki pH düzeyini pH 

metre ile ve nitrat miktarını spektrofotomet..rik yöntemle 

saptadık. Elde edilen nitrat miktarı sonuçlarına istatis

tik! anlamda önemlilik derecesini belirlemek amacıyla grup

lar arası t testi uyguladık. Ayrıca örneklerde pH-Nitrat 

ilişkisini araştırmak amacıyla da bilgisayar programı kul

lanılarak hesaplanan korrelasyon katsayısını da degerlen

dirdik. 
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1 . TARİHÇE 

İnsan ve hayvanlarda su ya da diğer kaynaklardan aşırı 

miktarda nitrat alınmasına bağlı olarak zehirlenme olayla

rının meydana geldiği çok eski tarihlerden beri bilinmekte

dir. Canlıların su ve besin maddeleri ile alrruş oldukları 

nitrat miktarlarına bağlı olarak değişik derecelerde zehir

lenme belirtileri gösterdikleri bildirilmiştir C14.44, 102. 

155). 

Nitrat zehirlenmesinin uzun yıllardan beri bilindiği. 

ilk defa 1895 yılında Mayo•nun yeşil mısır yiyen sığırlarda 

hızla gelişen ve öldürücü olarak seyireden bir hastalıktan 

söz ettiği. bu hastalığa o zamanlar ol zehirlenmesi . mısır 

zehirlenmesi gibi isimler verildiği bildirilmiştir C14. 

44. 155). 

1939 yılında. A. B.D. "de ilk defa yulaf samanı ve tahıl 

saplarının yenmesi sonucu ortaya çıkan ve .. yulaf samanı 

zehirlenmesi" olarak tanımlanan bir sığır hastalığından 

bahsedilmiştir C101. 102). Sığır. koyun. domuz. hindi. ta

vuk ve tavşan gibi hayvanlarda akut nitrat zehirlenmesi gö

rüldüğü bildirilmiştir C155) . 

Bitkiler üzerinde yapılan araştırmalarda, nitrat mikta

rının; arpa. buğday. çavdar ve hayvan yemi olarak kullanı

lan bazı otlarda. çevre şartları bitkinin büyümesi için uy

gun olmadığı zaman tehlikeli olabilecek miktarda olduğu 

gösterilmiştir Havanın diğer bir faktör olup. nitrat dü-

zeyinin kapalı havalarda ya da geceleyin güneşli havalar

dan. aminoasit dönüşünün ol maması nedeniyle daha yük sek 

olduğu bildirilmiştir C26). 1962'de Dünya Sağlık örgütü 

CWHO) tarafından da nitrat ve nitril zehirlenmesi ile ilgi

li araştırmalar yapılmıştır C66. 100). 
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1958. 1959 ve 1970•de sığırlarda, 1962'de süt. emen bu

zağılarda patolojik met.hemoglobin oluşumu üzerine çalışma

lar yapılmıştır . 1951 ve 1967'de koyunlarda. 1969'da hin

dilerde. 1968'de hindi ve tavuk civcivlerinde. 1967.de do

muzlarda, 1959 da tavşanlarda akut nitrat. zehirlenmesi ol

guları bi 1 diril mi şt.i r C 155). 1997• de koyun! ara ni tr al lan 

zengin suların verilmesi ile tolerans degerlerinin saplan

ması üzerine çalışmalar yapılmışt.ır (89). 

ülkemizde ise 1983 yılında !sparta yöresinde yeni doğ

muş buzağılarda görülen amorozis olgularıyla gebe ineklerde 

kronik nitrat zehirlenmeleri arasındaki ilişkiler araşt.ı

rıl nuşlır (133). 

Yine ülkemizde 1984 yılında yem ve yem hammaddeleri ile 

bazı biyolojik sıvılarda nit.rat ve nitrit. analizleri ile 

ilgili araştırma yapılmıştır <70). Aynı yıl yemlerde nit 

rat. ve nilrit düzeyleri ile ilgili çalışmalar sürdürülmüş

tür C100). Yine 1985 yılında yem ve yem hammaddelerinde 

nitrat ve nitrit.ler araştırılmıştır C71) . 1986 yılında de

neysel olarak nitrat. zehirlenmesi oluşt.urulan koyunlarda 

bazı hemalolojik araştırmalar yapılmışt.ır C75) . 1987 yılın

da koyunlarda nitrat zehirlenmesinin t.edavisi üzerine de

neysel çalışmalar yapılmıştır C101, 102:>. Aynı yıllarda 

nitrat. ve nitritin farelerdeki immunosupressif etkileri 

üzerinde araştırmalar sürdürülmüştür <64. 65). Nitrat ve 

nitrit düzeyleri üzerine~ yem ve yem hammaddelerinde 1989' 

da bir araştırma (72) ve Türkiye•de üretilen karma yem ve 

yem hammaddelerinde çeşitli faktörlere göre bunların deQi

şimini inceleyen araştırmalar yapılmıştır (156). 

Bir inorganik madde olarak suda bulunan nit.rat iyonu 

çevreyi oluşturan su ortamında; endüstrileşme sonucunda 

giderek art.an boyutlarda ortaya çıkmakla ve su kirliliğine 

neden olmaktadır C38.77). 

Su kirliligi olarak bilinen ve bugün büyük boyutlara 

ulaşan problemi oluşturan etkenlerden birisi de fazla gübre 
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kullanı.lmasıdı r. Suların içerdiği mineral madde yoğunluğu 

suların çeşitli amaçlarla kullanı.lması.nın saptanması.nda 

önemli bir ölçüttür. Aşırı gübreleme sonucu yıkanma ya da 

erozyonla sulara geçen gübre elementleri bu suların mineral 

düzeylerini artt.ırmaktadır. Böylece sular kirlenmekte ve 

kullanım alanları daralmaktadır. Bu konuda özellikle azot

lu gübreler etkili olmakta ve çeşitli sorunlara neden ol

maktadır C23. 79,92, 97,107. 113. 125, 127. 137, 150, 151). 

ülkemizde, 1991 yılında Erzurum merkez çeşme sularında 

nitrat ve ni lri t düzeyleri araştırılmış. su örneklerinde 

1. 9-92. O mg/L nitrat azotu belirlenmiştir C97). Yine 1992 

yılında Mersin ilinin araştırma alanı olarak seçildiği bir 

araştırmada~ gübrelemenin çevre kirlenmesine etkisi araştı

rılmıştır. Bu araştırmada ülkemizde en çok tüketilen iki 

azotlu gübrenin turfanda sebze üretiminde kullanımının in

san sağlı~ı açısından zararlı NO- ve NO- birikimine etkisi 
3 z 

araştırılmıştır. Bu gübrelerden sızan sulara olan katkının 

lizimetrelerle belirlenmesine çalışılmıştır C159). Bornova 

ovasında 1982'de yapılan bir çalışmada ise bir yıl süre ile 

on değişik örnekleme noktasından alınan su örneklerinde. 

yeraltı suyunda çözünmüş maddeler arasındaki ilgilerin be

lirlenmesine çalışılmıştır (9). 

Almanya'da 1912 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar 

sonunda yeraltı sularındaki nitrat miktarının 19 mg/L den, 

1991 'de 95 mg/L'ye kadar arttı.gı saptanmıştır. Hükümet 

1976 yılında Bakanlığın su sağlığı ile ilgili kuruluşu yo

luyla. içme sularını düzenlemeyi kanunen yasallaştırmış ve 

sınır değeri olarak~ içme sularında NO- sınırını 90 mg/L 
3 

olarak saplamıştır. Sonradan bu değer 1990 yılında çıkan 

kanuna göre 15.8.1985'te içme suları sınırı 50 rng/L nitrat 

olarak belirlenmiştir. !çme suları.nda nitrat kapsamı. bu 

bölgedeki araştırmaların sonuçlarına göre farklı bulun

muştur C45. 92). 

1990'de sağlık yönünden yapılan değerlendirmede günlük 

nitrat alımının gıdalarda 50 - 120 mg. NO-/şahı.s'ı aşmp.ması 
3 
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gerektiği bildirilmiştir C119) . İçme suları konsorsiyumuna 

göre. içme suları 50 mg. NO- / L olmalıdır . Buna rağmen son 
3 

yıllarda Almanya'da süt çocuklarında methemoglobinemi ora-

nının daha çok yükseldiği bildirilmiştir . Bunun t.emelinde 

gıda hijiyeninin düzeltilmesi nitrat. miktarının süt 

çocukları için sınırlandırılması ve helcimlilc tedavisinin 

iyi leşt.i r il mesi yat.t..ığ.ı bildiri l mi şt.i r. İçme suyunda 90 

mg/L den 50 mg /L NO - sınırı na düş tir ül mesi ni n hi j i yeni le 
3 

önlemler bakımından zorunlu olduğu bildirilmiştir C150). 

1990' de EEC (Avrupa Ekonomik Konseyi) içme suyunda sınır 

olarak 25 mg/L ni t.ratı önermekte fakat 50 mg/L ni t.rat.ı 

müsaade edilebilir sınır olarak kabul etmektedir (29. 79) . 

USEPA (Birleşik Devletler Çevre Koruma Teşkilatı) içme 

suyunda 10 mg/l. NO- -N' una müsaade etmiştir C41). UNESCO' 
3 

nun Pra.g' da Eylül 1992"de yaptığı uluslararası kongrede 

yeraltı sularında nitrat. içeriğinin çok ytiksek dozda olduğu 

büt.ün Avrupa ve Avrupa dışı ülkeler tarafından CHindist.an. 

Gana. Amerika. Rusya) aç.ıklanmıştır C129. 131) . 

Sudan tarımda yararlanma oranının ytiksekligi nedeniyle 

gıdaların durmadan artan dünya nüfusunun gereksinimlerinin 

sağlanması gözönOne alınırsa azot oranının düşürülmesi zo

runl ul u~u ortaya çıkar. Almanya"da 1950•11 yıllardan beri 

hidrojeologlar tarafından t.oprakalt.ı suyunun nitrat içeri

ğinin arttığı belirtilmiştir C91. 92) . 

Yeraltı ve yüzey sularındaki ni t.rat düzeyinin giderek 

artan boyutlara varması sonucu birçok ülkede çözüm bekleyen 

önemli bir sorun olduğu bildirilmiştir . Nitrat'ın sağlıkla 

ilgili zararları göz önüne alınarak. bir çele Ulkede tarım

sal gübre kullanımının konlrollu bir biçimde yapılması ge

rektiği. yapılan araştırmalarla anlaşılmıştır C2.127). Yer

altı sularındaki nitrat düzeyinin derinliğe bağlı <2. 92) 

ve mevsimsel değişiklik gösterdiği bildirilmiştir <123) . 

1979'da Rhine nehri sularında;nit.rat. düzeylerinin orta

lama 11.3 mg/L olarak saptandığı ve Niederterrase 'de 

yeraltı sularında yapıl an araştırmada ise ortalama 50-100 
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mg/L ve maksimum 150 mg/L nitrat düzeyleri bulunduğu bildi

rilmiştir. Rhine nehri ile Mainz ve Bingen arasındaki ara

zide yeraltı sularının hidrojeokimyasal bul aşma hari -

talarında 1979'da nitrat düzeyinin, aşırı gübreleme sonucu 

çok yüksek miktarda olduğu bildirilmiştir C45). 1980 son

baharında A.B.D.'de Washington'un Burbank-Wallula alanında 

yeraltı suyu kaynaklarından 38 adet örnek toplanmış. insan

lar tarafından da kullanıldıgı bildirilen bu örneklerde 

nitrat düzeyinin 17 mg/L ile 142 mg/L arasında değişen dü

zeylerde olduğu belirtilmiştir (129). 1930-1960 yılları 

ar asında İ sr ai l • in sahi 1 bölgesinde düz arazideki yeraltı 

su kaynaklarından alınan örneklerde nitrat. miktarlarının 

giderek yükseldiği, 1981'de ise ortalama 53 rng/L bulundugu 

bildirilmiştir C109) . 

Almanya'·da Göttingen çevresinde Acker ve Grünland'da 

1973-1974 yıllarında 2 yıl boyunca yüzey sularında (nehir

lerde) azot düzeyleri ölçülmüştür. Göttingen'in batısında 

erozyonun görüldüğü Lamfertbach'da tarımsal aktivitelere 

bağlı olarak 1974 mayısından 1976 agustosuna kadar 11 mg/L 

ile 191 mg/L arasında değiştiği bildirilmiştir C151) . 

Mississippi nehrinin bir kolu olan Atchat'alaya nehrinde, 

nitrat düzeylerinin mevsimlere göre değişimleri incelenmiş

tir. Bu değerlerin yaz aylarında (özellikle temmuz) maksi

mum, kış aylarında (kasım ve mart arası) minimum olduğu 

bildirilmiştir C123). 

Orta Amerika'nın Pasifik sahilinde Nicoya körfezinde 15 

istasyon seçilmiş. kurak ve yağışlı zamanlarda nitrat 

yoğunlukları ölçülmüştür . Körfez üç bölümde incelenmiştir. 

Körfezin yukarı kısmında yağmurlu mevsimde nitrat düzeyle

rinin körfeze Tempsque' den gelmekte olan fazla miktardaki 

organik madde nedeniyle büyük farklılıklar gösterdiği bil

dirilmiştir. Körfezin aşagı kısmının yüzeyinde mevsimsel 

değişikliklere göre nitra~ düzeyleri düşük, dip kısımda ise 

yüksek bulunmuştur (37). Danimarka'nın Karup Havzası yer

altı ve yüzey sularında nitrat düzeyleri bakımından analiz

ler yapılmış. dagılışı araştırılmıştır. Tarım alanı olan 
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yüzeylerin 8-10 m altından alınan yeraltı suyu örneklerinde 

nitrat düzeylerinin 75 mg/L. bitki örtülü ve gübrelenmeyen 

yörelerde ise 1.5 mg/L oldugu bildirilmiştir. Kil tabaka

sının arasına sıkışmış yeralt.ı sularında nitrata rastlan

madığı bunlara kuyu açılması halinde bulaşmanın olabildiği 

belirt.ilmiştir (6). 

tngilt.ere'de Walton'daki Thames nehrinde nitrat yoğun

luklarının 1956'da 24 mg/L'den 48 mg/L'ye çıktığı bildi

rilmiştir C122) . Yine bu çalışma ile paraleli ik gösteren 

çalışmada !ngi l tere• de 1930' lardan 1995' lere kadar varan 

geniş bir zaman aralığında Walton'daki Thames. Langham'daki 

St.our, Bedford't.aki Great Ouse ve Scar'daki Tees nehirle

rinde sonuncusu dışında diğerlerinde nitrat düzeyinin sü

rekli olarak artarak WHO'nun müsaade ettiği üst sınıra yak

laştığı belirt.ilmiştir C107). 

!sveç•te göllerin diplerinde 1970-1996 yılları arasında 

yapılan nitrat düzeyi ile ilgili çalışmalarda nitrat mik

tarının %50-100 oranında arttığı bildirilmiştir. Norveç'te 

1005 göl bölgesindeki incelemelerde göllerde nitrat yoğun

laşmasının görtildUğO alanlarda presipit.asyonun asidik . pH 

d~erlerinin düşük oldukları bildirilmişt.ir. Norveç'in 

güneyinde C7-11 kanton) nitrat. dağılımının büyük olduğu ve 

pH'nın 5.6'dan daha az olduğu bildirilmiştir C55). 

Kanada'da Ontario'nun Allistone bölgesinde yeraltı su

yundaki nitrat dağılışı incelenınişt.ir. Su örnekleri bu 

bölgede bulunan kumluk bir kısmın altından su ile kaplı ta

bak anın yüzey kısmından alı nmı şt.ı r. 1980-1991 yaz mevsim-

1 eri sırasında buradan toplanan 164 örneğin 68'inde nitrat 

yoğunluğu 10 mg/L'den fazla bulunmuşt.ur . Nitrat yoğun

luğunun fazla görüldüğü üç bölgede de, çok miktarda pat.at.es 

üretimi yapıldığı bildirilmiştir. Yoğun bir şekilde azot.lu 

gübre uygulanan patates. mısır. çim. kuşkonmaz gibi ekim a

lanları.na yakın yeraltı sularında nitrat yogunluğunda bir 

artış belirlenmiştir C57). 
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Noire bölgesinde 
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kuzeybatısında Burnika Faso'daki Volta 

1984-1986 yılları arasında yapılan 

araştırma sonucu yeraltı sularının % 15' inde 45 mg/L ' nin 

üzerinde nitrat yoğunluğu saptanmıştır. Bu duruma neden o

larak, etnik grupların yaşadığı bölgedeki insanların yoğun 

artıklarının oluşturdugu yüksek nitrat düzeyi gösteril

miştir C49). S.S.C.B.'de Volga nehrinin orta kısmı bölü

münde Tataristan özerk Cumhuriyeli'nin Selişte-Govyodino 

köyü yeraltı sularında pH düzeyleri ve nitrat miktarları 

araştırılmış. alınan 14 numunede pH düzeylerinin 6.0-7.3 ve 

nilral miktarlarının da 0 . 1-490 mg/L arasında değişliği 

bildirilmiştir C12). 

Yeni 2".el.anda' da Merkezi Canterbury• nin Lincoln alanın

daki evlerde kullanılan yeraltı kaynak ve yüzey sularının 

NO--N' u düzeyinin yüksek bulunduğu bildirilmiştir. Canter-
3 

bury'den alınan örneklerde NO--N ' u dtizeyinin 5 mg/L'nin al-
3 

tında olduğu belirtilmiştir . Bu miktarın C>35m) derinlik -

teki kaynaklardan gelen artezyen sularında 1 mg/L'den düşük 

düzeyler gösterdiği saptanmıştır (2). 

Iowa'da 1950-1979 yılları arasında yeraltı ve yüzey su

larında nitrat y~unluklarını saptamak için uzun süreli 

çalışmalar yapılmıştır. Yeraltı su kaynaklarından alınan 

örneklerde nitrat düzeylerinin derinliğe bağlı olarak azal

dıgı saptanmıştır. örneğin 30 m• den daha az derin olan 

yerlerde 11 . 4 mg/L iken 152 m'den daha derin olan yerlerde 

1 . 4 mg/L olarak bulunduğu bildirilmiştir. Yüzey sularında 

ise !çme Suyu Standartları• nın müsaade elliği 45 mg/L' yi 

haziran, temmuz, kasım ve aralık ayları aralıklarında aştı

ğı bildirilmiştir. Nitrat değerlerinde mevsimsel değişik

likler sırasında düzensiz değişimler görüldüğü bildirilmiş

tir. Yine aynı çalışmada Io...,a'da Cedar nehrinde nisan 

1971, aralık-1980 yılları arasında her ay alınan örneklerde 

nitrat.. yoğunlukları saplanmıştır . Nehirlerin su kalitesi 

incelendiğinde, Iowa'da son yıllarda nitrat. düzeylerinde 

artış oldugu. buna neden olarak önemli miktarda amonyaklı 

gübre kullanımı göst.erilmişlir C97). 
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!rlanda'nın yüzey iç sularında. tarımsal aklivite. in

san topluluğu arlıkları ve sanayi faaliyetlerinden kaynak

landığı bildirilen kirliliğin, kıyıya yakın olan bölgelerde 

az miktarda olduğu bildirilınişt.ir. trlanda'da sentetik güb

relerin kullanımının az olması nedeniyle yüzey sularının 

nitratlar ile bulaşmasının bir sorun oluşturmadığı 

bildirilmiştir (137). Ilwas havzalarında yüzey sularında 

yapılan araştırmalarda kuvvetli asidite ve düşük pH düzey-

1 eri C < 5) sapt.anmı ş. artmış al timi nyum dtizeyl eri ile yük sek 

nitrat düzeylerinin karşılıklı ilişkileri incelenmiştir · 

(119) . 

İngillere'nin güney ve doğusunda. kısmen Lincolnshire, 

Cambridgeshire ve Doğu Anglia'da nitrat yoğunluğunun gide

rek yükselmekte olduğu bildirilmiştir . 1935 yılının sonla

rından 1980 yılına kadar nitrat. düzeylerinin verildiği bu 

araştırmada nitrat düzeylerinin. 1949 yıl.ı.nda 50 mg/'L'yi. 

1965 yılında 100 mg/'L'yi aştığını . daha sonraki yıllarda 50 

mg/'L'de seyret.ligi ve 1977 yılında ise 150 mg/'L'ye vardığı 

bildirilmiştir. Yine !ngillere'ye su sağlayan başlıca yer

altı su kaynaklarından Chalk'ta 1972-1986 yılları arasında 

ortalama nitrat düzeyinin 1972'de 50 mg/L iken 1986'da 70 

mg/L'ye ulaştığı bildirilmiştir . Aynı ülkede Triassic Sand

st.one' da 1940-1980 yılları arasında yapılan incelemelerde 

ortalama nitrat. düzeylerinin 10 mg/L'den 1980'de 15 mg/L'ye 

değişmekle olduğu bildirilmiştir. Merkezi Lincolnshire 

Waneham Bridge't.e 1975-1988 yılları arasında ortalama 

nitrat düzeyinin 1975't.e 70 mg/L iken 1980-1981'de 120 mg/L 

'ye yaklaştığı 1998 yılına kadar 80-100 mg/L arasında 

değişliği bildirilmiştir C29). 

Yeni Zelanda'da yeraltı suyu kaynaklarının nitrat. ile 

bulaşması. önemli bir şekilde art.an sorun haline gel

miştir. Mayıs-1978'den haziran-1979'a kadar Ngalarawa kay

naklarından alınan su örneklerinde nitrat. düzeyleri ince

lenmiştir. Aylık yapılan deneylerde en düşük düzeyi mayıs 

1978'de 39 mg/L ve eylül-1979'da ise 99 mg/'L olarak bildi-
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rilmişlir C23). İsveç'in doğal ve sentetik gübre kullanı

lan bazı bölgelerinde yeraltı sularında nitrat miktarla

rının kabul edilmeyebilir düzeyde oldukları bildirilmiştir . 

Hollanda'da belediyeye ait birçok su tesisinde 50 mg/L nit

rat bulunmuştur . Hem anyonilc değiştirmeler ve hem de düşük 

düzeyli nitratlı sular ile karışımın dağılımı yapılacak su

yun nitratını düşürmek için kullanıldığı bildirilmiştir 

C7). 

Almanya. Kanada, Rusya, Yeni Zelanda, Danimarka,A.B.D .• 

İngiltere. Avustralya. tsrail, İsveç ve Hollanda'da tarım

sal akli vi lelerden dolayı yeraltı sularında meydana gelen 

nitrat kirliliği ile ilgili yapılan araştırmalar sonunda 

kirliliğin giderek artan boyutlara vardığı saptanmıştır C2, 

6. ıo. 12, 33, 35. 39, 42, 57, 97 , 109) . Yüzey sularında 

yapılan araştırmalar ise Batı Avrupa devletlerinin çoğunda 

yaklaş.ık son otuz yıldır nitrat yoğunluğunun devamlı olarak 

yük sel mek le olduğunu göstermiştir. Bu oranın yük seli şi ne 

tarımsal alandaki pratik uygulamadan dolayı özellikle 

i nor gani k gübreler 1 n aşır .ı der ecede le ul lanı l mas ı n.ı n neden 

olduğuna işaret edilmektedir C107). Nitekim A. 8.0 . • Dani

marka. İspanya. İngiltere. Yeni 2.elanda. Yugoslavya ve Al 

manya' da yüzey sularında nitrat kirliliği saptandığı bil

dirilmiştir es. 33. 55, 97, 109. 122. 125. 127. 151. 153). 

2. SU KtRLİLİGİ 

Bir bütünü oluşturan ve birbirleri ile sürekli etki

leşim içinde bulunan toprak, hava ve su yaşadığımız çevreyi 

meydana getirir. Bütün insanların. kirlenmemiş bir çevrede 

yaşayabilmeleri onların en doğal hakkı olmalıdır, çünkü bu 

durum sağlıklı ortamın ilk koşuludur . Ancak günümüzde mo

dern teknolojinin sagladığı olanakların yanısıra berabe

rinde çevre kirlenmesininde bir önemli sorun olarak ortaya 

çıktığı görülmektedir . Su, çevrenin büyüle bir bölümünü 

oluşturmasının yanı sıra yaşamsal açıdan da hava kadar ge

rekli esas maddelerden biridir C68.69). Faydalanmakta oldu

ğumuz yeraltı ve yeryüzü su kaynaklarında. insan faaliyet-
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1 eri • i nor gani le gtibr el erin aşırı der ecede kullanılması ya 

da doğal olaylar gibi dış et.kenlerin meydana get.irdikleri 

olumsuz sonuçlardan dolayı kirlenmeler meydana gelmekt.edir 

(79) . A. B . D . Çevre Koruma örgüt.ü; "Su kirliliQi •• ni .. suyun 

kalit.esini ölçülebilecek oranda kölüleşt.irecek yoğunluk

larda suya. kanalizasyon suyu. sanayi artığı. diğer zararlı 

ya da istenmeyen maddelerin karışmasıdır şeklinde; "Su kay

naklarının kirli ligi" deyimini ise. "su kaynaklarının kul

lanılmasını bozacak ya da zarar verecek düzeyde suyun içe

risinde organik, inorganik, radyoaktif veya biyolojik her

hangi bir maddenin bulunması .. ol ar ak lanı rnl amı şt.ı r C 145). 

Bugüne kadar yapılan araşt.ırmalarda su kirliliği saglık 

açısından ele a.lınmışt.ır. Bu yaklaşım hem gelişmekt.e olan 

hem de az gelişmiş ülkeler için önemini korumaktadır. 

Her şeyden öhce sağlıklı t.opl uml ar için t.emel ger ek sinim, 

sağlığa zarar vermeyecek içme ve kullanım suyunun sağlanma

sıdır. Arlık bugün. su kirlenmesinin sadece insan sağlığı 

yönünden değil aynı zamanda milli servet. olan kaynaklarında 

korunması va en uygun bir şekilde kullanılmalarının sağlan

ması yollarının araşt.ırılması yönüyle de ele alınması 

gerekliği bildirilmiştir C68). 

2.1 SUYUN KİMYASAL KALİTESİ 

Suda şUpheli bulaşık maddelerin varlığını göst.erecelc 

bazı spesifik analizler dışında. ekseriyet.le suyun kimyasal 

kal ilesi ni lanı m.l ayan çok önem.l i özelli leler aşağıdaki 

şekilde sıralanabilir C25. 81, 88, 112); 

• pH değeri, 

• Sert.lilc, 

• Klorürler. 

• Florürler, 

•Nitratlar. 

• Ni t.r i t.l er. 

•Fosfatlar. 

•Klor. 
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• Toplam organik karbon. 

•Biyolojik oksijen ihtiyacı CBOİ), 

•Kimyasal oksijen ihtiyacı CKOİ). 

•Amonyak. 

•Sülfür, 

• Det.erjanlar, 

•Tuzluluk. 

•Ağır metaller , 

• Pestisitler. 

Bunları sırası ile ele alacak olursak; 

• P.!'! •. ~~?.~!:~.;.Gerek doğal, gerekse atık suların kal i t.e para-

metresi açısından hidrojen-iyon yoğunluğu çok önemlidir. 

Biyolojik yaşam açısından uygun yoğunluk aralığı genelde 

oldukça sın~rlı ve kritiktir. TS-266'ya göre içme ve kaynak 

sularında pH 7.0- 9.5 arasında olmalıdır. İçilebilir sular 

için 6,5-9.2 müsaade edilebilir maksimum değerdir . Bu de

ğerler mevzuat.ta kaynak suları için 6.5- 9.5, içme ve kulla

nım suları için ise 6.5-9.2 olarak bildirilmiştir C93). 

Hidrojen iyon yogunluğu uygun olmayan bir atık suya biyolo

jik işlem zor uygulanır . E~er bu noktaya, atık su boşaltıl 

madan önce dikkat edilmemişse, do~al suların yogunlugu da 

bozulur C112). 

25°c deki bir saf suda bulunan hidrojen H•ve hidroksil 

COH-) iyonlarının sayısına pH değeri denir ve pH hidrojen 

-iyon yoğunluğunun 10 tabanına göre logaritmasının negatir 

işaretlisi olan 7 değeridir. 

+ pH = - log (H l 
10 

C2.1) 

pH değeri 7 den azaldıkça asit ve 14'e doğru arttıkça bazik 

anlamına gelir. Her iki durumda da. nötr değerden belirli 

bir uzaklaşma. Cçok ileri bir düzeyde olmamak koşulu ile) o 

saf suda herhangi bir t.oksik durum olmaksızın da bir kimya

sal uyumsuzlu~un söz konusu olduğu anlamına gelir . Sudaki 

çeşitli kirlilikler pH değerinde oynamalara neden olur C30, 

55, 98). 
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• ~=-~~-~.!::. Kal si yum. magnezyum ve demir t. uzları nı n. bunla-

rı içeren katmanlardan stiztilen sulara karışmaları sonucu . 

sabun! arın köptirme özelliklerini et.kil eyen bir faktördür. 

Karbonat. t.uzları genel olarak çözünmezler ve suyun ısıt.ıl

ması sırasında çökelti oluştururlar ve borularla kanallar

daki kireç lort.usuna (geçici sertlik) katılırlar. Sülfat ya 

da klorür tuzları bu şekilde uzaklaştırılamazlar Ckalıcı 

sert.lik) C77. 94). 

• ~~-~!:~!:~-~:.:. Oiger bir önemli kalite parametresi de klorür 

yogunlugudur. Doğal sularda. klorür içeren kaya ve toprak

lardan süzülen sularla. sahil kenarlarında ise tuzlu suyun 

karışması ile oluşur. Buna ilaveten tarımsal. endüstriyel 

ve yerleşim merkezlerinin alıksularının. yüzey sularına 

boşalması da klorür kirliliğine neden olur (88). 

• !:~.~!:~!:~.~:.;. Flortir'ün litrede 1 mg. kadar suda bulunması

nın diş çürümelerini önlemesi nedeniyle yararlı olduğu bil

diri l mi şli r. Li lrede 1. 5 mg. ve daha t'azl a t' l orür içer en 

suların içildigi bölgelerde insanların dişlerinde benekler 

Cdenlal t'lorozis) görUldügü ama bu durumun çürümeye karşı 

özel bir direnç göslerdigi bildirilmiştir (77). 

• ~~-~=-~~~-~:.;.Organik maddelerin dogal çürümeleri sonu orta

ya çıktıkları ve lagım ile diğer kirliliklerin bir belirli

si oldukları bildirilmiştir C112). Sentetik gübrelerin 

tarım alanlarında kullanımı nedeni ile yeraltı ve yüzey su

larına karıştıkları bildirilmiştir. Nitratların ya doğru-

dan ya da ni tr itlere dönüş mel eri 

neden olduğu bidirilmiştir C92). 

ile methemogl obi nemi • ye 

İnsanlarda ve hayvanlarda 

karsinojenik olan nilrözaminlerin. barsaklardaki nitrat

ların bakteriyel etkileriyle meydana geldiği bildirilmiştir 

C64, 70. 101. 136). 

• Nilriller: Nilril azolu miktarının. alıksularda ya da su •....••...•••..•••.. 
kirliligi çalışmalarında stabil olmaması nedeniyle kolay

lıkla nitra~a okside olabildikleri bildirilmişt.ir. Saplama 
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işlemi sırasında geçmişteki kirliliğin ya da sudaki organik 

alıkların kısmen dekompoze olduğunun göstergesi olarak ka

bul edilebildiği ve nadiren dışkıda 1 mg/L'yi ya da yeraltı 

ve yüzey sularında 0 . 1 mg/L'yi aşlığı bildirilmiştir C99). 

Nit.rillerin. endüstriyel su işleminde ve soğulma siste

minde sıklıkla paslanma inhibilörleri ve gıda endüstrisinde 

koruyucu olarak kullanıldıkları bildirilmiştir (112) . 

• !:~;:~~~~-~!::. Fosforun yosunlar ve diğer biyolojik organiz-

maların büyümesinde yaşamsal önemi vardır. Yüzey sularında

ki zararlı yosunlaşmaya neden olan; yerleşim merkezlerin

den.endüstriyel alıkların boşaltılmasından ve doğadan karı

şan · fosfor bileşiklerinin miktarının kont.rolu yönünde 

çalışmalar bulunmaktadır C33). 

• ~~-~:.;. !çme ve banyo sularının dezenfeksiyonlarında önem

lidir. Klor ancak berraklaşt.ırılmı.ş sularda etkin olup bu 

özelliğini bulanık sularda kaybeder (4). 

• !~P.~.~~ .. ~51~!!~.~--~~!:?.~!!3. 1 çme sularında genel 1ik1 e 2-3 ppm 

düzeyinde bulundukları bildirilmiştir. Organik kirliliğin 

bir belirteci olan beklenmedik yüksek düzeyler. suyun çöp

lüklerden süzülerek gelmesi sonucu bulaşıklığı şüphesini 

akla getirir C43). 

• ~~.Y.~!~J~.~-.9~;:~).~!! .. ~.!?~~-Y.~~: ... ~~9~.?...:. Suyun kal ilesinin ge-
niş kapsamlı olarak belirlenmesinde organik maddeleri par-

çalayan bakterilerin gereksinimi olan oksijen mikt.arının 

ölçülmesi ve organik kirliliğin derecesinin saptanmasıdır. 

Beş gün 1 litre suyun 20°C'de karanlıkta bekletilmesi sonu

cu. tüketilen oksijenin ağırlığının saplanmasına BO! denir 

(4. 25. 30) . 

• ~~.!ı:'Y.~:!~~ ... 9~:!~}.~!!.}.!?~~.Y.~~: .. 5.~9!?.:. Sulardaki organik madde-
lerin oksidasyon gücüne sahip maddelerle <potasyum bikromat 

ve potasyum permanganat) oksidasyonu sonucu tüketilen oksi

jen mik~arının mg cinsinden değeridir C30. 144). 
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• ~~!:Y.~!::. Çözeltideki amonyak ve onun tuzlar .ı • dekompoze 

maddelerin varlı.gını.n belirtisi olup. muhtemel bir lagım 

pisliği ile bulaşıklığın uyarıcısıdır . Bataklık sularında 

azotlu maddelerin dekompozisyonu nedeni ile bir miktar yük-

selmiş oranda albuminoid amonyağa rastlanabilir ama 

oranların yükselmesi durumunda hangi su çeşidi olursa olsun 

şüpheli olarak tanımlamak gerekliği bildirilmiştir C112). 

• Sülfür: Sülfat iyonunun. doğal olarak pek çok su kaynak-
···•·••·••··•· 

ların da gözüktüğü. lağım çamurunda da mevcut olduğu bildi-

r il mi şti r. Sülfür. proteinlerin sentezinde gereklidir ve 

onların parçalanmasından ortaya çıkar. Sülfatlar; anaero-

bik durumlarda. bakterilerle kimyasal olarak sülfidlere ve 

hidrojen sülfide CH2S) denklem C2.2) de görüldüğü gibi in

dirgenirler. 

502- + (orga.nUc) 
4 ma.dde 

ba.kleri..ler 

C2. 2) 

H
2

S biyolojik olarak. sülfirik aside okside olabildiği 

ve burada lagım borularını çürüttüğü bildirilmiştir . Lağım 

çamuru özünde sülfatların sülfide indirgendiği ve bütün 

biyolojik olayların. bu y~unluğun 200 mg/L yi aşması duru

munda alt üst olacağı bildirilmiştir C88). 

• ~!:~:.~~!:~.~:.:. Dışarı akıtılan. yetersiz ya da hiç temiz

lenmemiş sularda bulunur. Kirliliğin önemli bir belirti

sidir. Bunlar köpürme. tat ve toksisite problemlerinde ar

tışa neden olurlar C112). Yapılan araştırmalarda balık

ların 1 mg/L deterjan bulunan sulardan derhal kaçtıkları bu 

oran 10 mg/L* ye ulaştığı zaman ise zarar gördükleri bildi

rilmiştir (149) . 

• Tuzluluk: Yüksek tuzluluk. sudaki yaşamı t.ehdi t eder • 

aynı zamanda suyun aşındırma özelliğini arttırır . Sulu 
+ 

tarım yapılan. yerlerde tuz dengesi topragın tipine ve Na • 
+ ++ ++ - 3- -- 3-K • Mg • Ca , Cl , P04 • so4 • co3 gibi çözelti haldeki 
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tuzların giren ve çıkan miktarları arasındaki dengeye 

baglıdır. Sulamadaki suyun tuz içerigi fazla ise zeminde 

tuz birikimi olur ve tarımsal açıdan olumsuz etkisi görülür 

c00. 112). 

• Ağır Metaller: Pek çok metalden eser miktarda. örneğin .••..•..•.........•...••...• 
nikel. mangan. kurşun. krom. kadmiyum. çinko. bakır, demir. 

civa ço~u suların önemli bileşikleridir. Bu metallerin ba

zısı biyolojik yaşamın gelişimi için gereklidir. Bunların 

yetersizligi halinde yosunlar sınırlı olarak gelişirlerken 

fazlalığı hal_inde de toksik etkilerinden dolayı suyun ya

rarlılıgına zarar verirler ve bu nedenle bu gibi maddelerin 

yoğunluklarının kontrolunun sık aralıklarla yapılması öne

r ı l 1 r C 69. 79) . 

• Pestisit1er: Eser miktarda organik bileşikler. örneğin 
·····•········•·••••·••· 

pestisitler. herbisitler. çogu yaşam şekilleri için toksik-

tir ve böylece yüzey suları için önemli bir kirletici ola

bilirler . Bu maddeler öncelikle tarımsal. boş ve park alan

larına yağan yağmurlarla ort.aya çıkarlar. Bu kimyasallar 

belli bir yogunluktan sonra balıkları öldtirdUğO gibi. balık 

etlerine bulaşmaları durumunda. bunların gıda de~erlerini 

düşürür ve su kaynaklarının bozulmasına neden olur C39. 69, 

79. 01 • as. ı 05. 11 a. ı 37) . 

a.a SENTErtK GOBRELERİN su KİRLILİGİ OZERİNE ETKİSİ 

Doğada toprak bi t.Jc:ilere verilecek elementlerin tümünü 

tutamaz. Gübresiz rezervler kullanılır bit.er ve toprak tü-

kenir. Gübreleme. besinler için gerekli dogal maddelerin 

verilmesi • bitkiler tar af ı ndan alı nan ya da di ger şekil -

lerde kaybolan besleyici maddelerin yerine konması ve 

t.opragın fiziksel ve biyolojik özelliklerinin düzeltilmesi 

için gerek! idi r. Sulu çevrede yaşayan organizmalar için 

esas besin unsuru olan N ve P den dolayı. gübreleme nede

niyle suların kirliliği meydana gelmektedir (23, 40, 79, 

82. 97. 1 04. 1 06. 1 07. 1 09 • 11 3. 125. 1 28 • 1 37 • 1 48 • 1 50 • 1 54) . 
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2. 2. 1 SENTEn K GOBRELER 

Bu çalışmada yeraltı ve yüzey sularının senlet.ik gtibre 

alıkları ile kirlenmeleri inceleneceginden. önce gübrelerin 

bir sınıf' 1andırı1 ması nı n yapılmasında yar ar bulunmaktadır. 

Gübreler; organikCbilkisel ve hayvansal artıklar) ve senle-

lik gübreler olmak tizere iki ana gruba ayrıl. ır. Bileşimle-

rinde bit.ki besin maddelerinden birini ya da bir kaçını 

birarada bulunduran ve ticari amaçla üretilip satılan güb

relere sent.et.ik gübre denilmektedir. Bünyelerinde bitkiler 

için bulundurdukları besin maddelerine göre; 1) Azotlu, 2) 

Fosf'orlu. 3) Potasyumlu. 4) Çok besin maddeli gübreler ola

rak sınıf'landırılabilirler. 

Bu çalışmanın amacı ile ilgili olması nedeniyle. aşagı

da azotlu gübrelerin sınıflandırılması yapılmıştır. Azot.-

1 u gübreler içindeki ·azotun kimyasal formuna göre amonyak

lı, nitratlı, amonyak ve nitratı birlikle içeren ve amidli 

gübreler diye temelde dört. grupla sını.f'landırılabilir C92). 

• Amonyaklı Gübreler: Bunlar, amonyum iyonu CNH+) formunda ........................................ ' 
azot içerirler. Topraga uygulandıOında, gübredeki amonyum 

iyonları toprak kolloidleri t.araf"ından yüzeyde tut.ulur ve 

yıkanarak kaybolmaz fakat. bakteri faaliyeti ile oldukça 

hızlı şekilde nitrat formuna dönüşür. Amonyaklı gübrelere 

örnek olarak amonyum sUlf"at. ve amonyum klorür verilmiştir 

(63, 82). 

• Nitratlı Gübreler: Nitratlı gübreler. nitrat iyonu CNO-) 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 

formunda azot içerirler. Bit.kilerin ço~u azotu. yüksek bir 

oranda bu f'ormda emerler. Nitratlı gübrelerin, toprak kol-

loidleri tarafından tutulmadıkları.böylece nitratlı gtibre

nin uygulanmasından sonra yagış ya da sulama oldugunda yı

kanma ile azot kaybının her koşulda bir miktar olabilecegi 

bildirilmiştir c1. 60). Sodyum nitrat. ve kalsiyum nitrat; 

nitratlı gübrelere örnektir C82). 
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• Amonyak ve Nitratı birlikte kapsıyan gübreler: Bu gübre-
··· ············· ·· ·········· ········-···················· ··································· 

ler hem amonyum hem de nitrat iyonları taşırlar . Böylece 

amonyaklı ve nitratlı gübrelerin bazı özelliklerini taşır

lar . Bu gübrelerden en yaygın kullanılanları amonyum nit

rat. amonyum sulfat nitrat ve kalsiyum amonyum nitrattır 

(82). Mersin'de yapılmış olan bir araştırmada amonyum nit

rat ile sulara geçen NO -N 'u miktarının amonyum sülfattan a 
daha yüksek olduOu bildirilmiştir C159). 

• ~-~~-~ ... 5!~!:'!:!~.~:.;. Bu gübreler; bitkilere hemen yaramayan 
basit organik azotlu bileşiklerdir. Amidli gübreler topraga 

uygulandıklarında. önce hızla amonyak'a daha sonra nitrat.•a 

dönüşürler . Genellikle amidli gübreler suda erirler ve bu 

nedenle de topraga uygulanırken dikkatli olunması gerek

tiOi. çünkü yıkanma ile azot kaybı olabilecegi bildirilmiş 

ve örnek olarak Ure gösterilmiştir (82) . 

2.2.2 AZOT DONGOSO 

Bitkilerle. tek hücreli hayvan ve bit.kilerin btiyi.ime

sinde azotun ve fosforun hayati önemi vardır ve besi ele

menti ya da biyolojik uyarıcı olarak bilinirler. 

~adaki mevcut azotun çeşitli şekilleri ve bu formla

rın deOişim döngüsü şekil C2.1l de gösterilmiştir C30. 76. 

88. 149, 158). Azot döngüsü başlıca şu evrelerden oluşur: 

1) Atmosferdeki azotun saptanması. 2) Aminizasyon. 3) Amo

nifikasyon • 4) Nitrifikasyon. 5) Denitrifikasyon. 

• Atmosferdeki azotun saptanması: Atmosferdeki azotun mik-······························································ 
roorganizmaların faaliyeti ile kompleks proteinlere dönüş

türülmesi işlemine biyolojik olarak azotun saplanması denir . 

Atmosferdeki azotun hücre proteinine baglanması mavi-yeşil 

yosunlar. azotobak terler. k l ost.r i dyuınl ar ve r i zobi yuml ar 

tarafından yapılmaktadır. Mikroorganizmalar nilrogenaz ismi 

verilen bir enzim sistemine sahiptir. Enzim azot gazı ile 

birle~ir ve gazı aktive eder. Gaz halindeki azot. ilk önce 

azot okside oksitlenir daha sonra azot. oksit su ile hipo-
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nitröz asidi oluşturur. Bundan sonra asit amonya~a indir

gen! r ve bu ar ada ara tir tin ol ar ak hi dr ok sil amin oluşur. 

Amonya~ın daha sonra organik asit.ler ve karbonhidrat.ların 

bazı parçalanma tirtinleri ile birle~erek amino asit.leri 

oluşt.urdu~u bildirilmiştir ese. 138. 156) . 

• ~!?~.::~~Y.~!? .. 3. Topraktaki organik maddelerde bulunan azo-

tun mineralizasyonu sonucu oluşan azot.. bit.kiler t.arafından 

kullanılmaya hazır hale gelmiş olur C13). Am.i ni zasyon. 

proteinin enzimat.ik hidroliz! sonucu amino bileşiklerinin 

oluşması i şlemidir . Amino bileşikleri ya mikroorganizmalar 

t.ararı ndan Jcull anılır ya da hızla amoni t'i Jcasyondan dol ayı 

döntiştime uQrar. bir ikmezl er. Het.erotrofik mikroorganizma-

ları n aminizasyondan sorumlu ol dulcl arı bi !dirilmiştir (76. 

138. 156). 

• ~!?~.!.~.~~~Y.~!'! .. :. Minerali zasyonun di §er bir bas ama~ ı nda 

amino bileşiklerinin NH kökü hidrolizis ile amonyaga; meyz 
+ 

dana gelen NH 'ın da hızla NH iyonuna dönüştüQU bildiril-
3 4 

mi şt i r < 79) . 
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Amonyak azotu sulu çözeltide, ya amonyum iyonu ya da 

amonyak olarak, çözeltinin pH'sına bağlı ve denklem C2.3) 

deki reaksiyona göre bulunur; 

H H O < > NH4+ + OH-
N 3 + 2 = C2. 3) 

pH nın 7 den yukarı olması halinde denge sola yönelir. pH 

nı n 7 den aşağı olmasında ise amonyum iyonu baskın ol ur. 

Amonyak,pH'yı arttırarak, örneğin kaynatılması sonucu art.a

ya çıkan buharın yoğunlaştırılması ile saptanır C76. 88). 

• ~~!-:!:~r.~~~~Y.~~:. Amonyağın nitrata aerobik koşullarda çev

rimine nitrifikasyon denir. Nilrifikasyon iki basamakla la-

mamlanır. İlk olarak amonyak, nitrosomonas'lar yardımı ile 

nitrite çevrilir. Daha sonra ise nit..robakter'ler. nitriti 

nitrata oksitler CS4, 79. 131). 

gerçekleşir; 

Nitrifikasyon şu şekilde 

+ Enz i.ma.t i. k 
2NH + 30 

' z Oksi.dc:ısyon 
2NO- + 2H O + 4H+ +Enerji C2.4) z z 

Enzi.mc:ıti.Jc 

2NO-+ o 
z z Okei.da.eyon 

2NO- +Enerji C2.5) 
3 

Nitrifikasyon topragın havalandırılması, sıcaklık . nem. pH. 

gübreleme ve aktif kireç gibi faktörler tarafından 

etkilenmektedir cas. 156) . 

• P.'!:!:~.!-:!:~.!.~.!:~;:r.~!::. Ni lratı n. mi Jcroorgani zmal ar yardı mı ile 

azot gazına ve azot. okside CNO) indirgenmesi işlemine de-z 
nitrifikasyon denir C30. 54. 79). Anaerobik şartlarda ger-

çekleşen bu işlemi yapan bakterilerden başlıcaları Bacil

lus. Achromobact.er. Mikrococcus ve Pseudomonas cinslerine 

aittir C131. 156). Bu bakterilerden bir kısmı hem nitrat-

l arı hem de ni lr illeri molekül er azota. bir Jcı smı sadece 

nitratları nit.ritlere. diğer bir kısmı ise sadece nitril

leri moleküler azota indirgerler. Nit..rit"ikasyon suretiyle 

ya da nitratlı gübrelerin ilavesi ile yükselen toprak nit 

rat içeri~i şiddetli denitrifikasyona neden olur. Denitri-
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f'ikasyon işlemi azot döngüsüne girmiş olan azotun tekrar 

atmosf'ere geri dönmesini saglar. Tarımsal topraklara gübre 

olarak uygulanan azotun yaklaşık % 30'u denitrifikasyona 

neden ol an bakteri 1 erin ak ti vi lesinin bir sonucu ol ar ak 

atmosfere geçer C79. 156) 

2.2.3 NİTRAT KAYNAKLARI 

Toprak. bitki ve sulardaki nitratın başlıca kaynakları 

arasında; fazla miktarda azotlu madde içeren sentetik 

gübreler ve nitrata çevrilebilen insan ve hayvan atıkları. 

indüstriyel arlıklarla atıklar ve laS}ım suyu sayılabilir 

C53. 72). Nitrat ve nitritlerin suda çözülebildikleri. böy

lece topraktaki nitratın yeraltı sularına karışarak taşına

bildiği bilinmektedir C92. 151). 

Bitkilerdeki nitrat düzeyinin. bol 

toprak pH' sının düş tik olması • molibden, 

azotlu 

fosfor 

gübreleme. 

ve kükürt 

yönünden fakir olması . toprak sıcaklığının düşük olması 

C13°C), toprağın havasız kalması. kuraklık. nitrat. redülc

taz enziminin akt.ivit.esinin sürdürülmesi için yeterli güneş 

ışıgının bulunmaması. 2.4-0 C2.4-diklorofenoksiasetik asil) 

ya da diger fenoksiaselik asil türevi herbisidlerin kulla

nılması gibi faktörlere baOlı olarak artt.ıoı bildirilmiştir 

C16. 26. 101. 103. 134). özellikle. btiytime çaOındaki bit

kinin fazla miktarda azotu kendisine baOlayabilmesinden 

dolayı gübrelemenin btiytime döneminde yapılması öneril

mektedir C1. 13. 40). Yulafta görOldügU gibi bazı viral 

hastalıkların da akümülasyonu arttırıcı etki gösterdiği 

bildirilmiştir C59). 

Nitratla nilrit.len, doğada daha fazla bulunanın nitrat 

olduQu .örnek vermek gerekirse ytizey suyunda nitrat 50-100 

mg/kg gibi yüksek yoğunluklarda bulunsa bile. nitril 

yoğunluğunun 1 mg/kg ' mı pek geçmediği bildirilmiştir C67). 

Bu durum toprak ve bitkiler için de geçerlidir (156). 

Ornegin ıspanak marul gibi geniş yapraklı sebzeler ile 

turp. lahana gibi kök sebzeleri, azollu gübre kullanımına 



baglı olarak 1000 - 2000 mg/kg'a kadar nitrat içermelerine 

karşın , taze halde iken içerdikleri nitrit miktarı ise 3 

mg/kg'mı geçmez. Ancak, saklama koşullarına baglı olarak 

sebzelerdeki nitrat nitrite indirgenerek nitrit miktarı 

arlar. Nitrat bit.ki dokusunda birikmektedir C66, 67, 71, 

99, 120. 134, 153). Nitrat yoğunlugunun bit.kinin çiçek kı

sımlarında en düşUk düzeyde olduğu ve arlan yoğunluklarda 

sırasıyla meyva ya da tanelerde, yapraklarda, köklerde ve 

sap veya gövdelerde bulundugu bildirilmiştir (156). Toksi

sile eşiği düzeyinde nitrat biriktiren bilicilerin başlıca

larının Chenopodiaceae Cpancar), Gramineae Cyulaf, çavdar, 

mısır), C16, 17, 18, 70, 72) Polygonaceae CRwnex türleri) 

familyalarına ait oldukları -bildirilmektedir (16) . 

Bazı işlenmiş et ve balık ürünlerine aroma ve renk ve

rilmesi ile- anlibakteriyel et.ki için kullanılan nitrat. ve 

nilritlerin bazen bu tür besin maddelerinde normalden çok 

fazla miktarda bulunarak, özellikle insanlar için tehlikeli 

olduğu bildirilmiştir C67, 70, 157). Nitratların diğer kul

lanıldığı yerler arasında ; peynir yapımında süt.Un ferman

tasyonuna engel olması bakımından, gıda katkı maddesi ola

bilmesi. bazı turşusu kurulmuş salamuralar sayılabilir C26, 

49). Nitrogliserin ve polinilrallar gibi organik nitratla

rın ise vazodilalör ilaç olarak kullanıldığı bildirilmekte

dir (48, 74, 130). 

3 NİTRATIN FARMAKOLOJİK VE TOKSlKOLOJtK öZELLİKLERt 

3.1 FARMAKOLOJİK öZELL1KLERİ 

Organik nitrat bileşikleri; farklı düz kaslar üzerinde

ki gevşetici et.kilerinden dolayı tıpla kullanılmaktadır (3, 

74, 130). Bu farmakolojik özelliklerin başında, koroner kan 

damarlarının bu bileşiklerin etkisine fazlasıyla duyarlı 

olması nedeniyle, koroner kan akımında faydalı artma meyda

na ge~irdiklerinden çok ufak dozlarının bile koroner vazo

dilalör olarak kullanıldığı bildirilmektedir.En önemli kul

lanılış yerinin angina pekloris tedavisi olduğu; hiperlan-
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sif kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde. safra koli

ginde ve üreler spazmında kullanıldığı bildirilmiştir (74). 

Ayrıca vazokonst.riklör ilaçlarla zehirlenme olaylarında da 

antidot ·olarak kullanıldıkları bildirilmiştir (96). Amil

nitrit ve nitrogliserin <gliseril lrinitrat)•in organik 

nitrit ve organik nitratlar grubunun tıbba ilk katılan 

elemanları oldugu ve vazodilat.ör olarak yüzyıldan fazladır 

çok önemli yer tuttukları bildirilmiştir C49). Organik nit

ratların önceleri vücut.ta nitrillere dönüşerek et.ki ettiği 

düşünülmüştür. Bugün organik nitratların ve nilrillerin 

herhangi bir maddeye dönüşmeksizin kendi molekülleriyle ei
kidigine inanılmaktadır (96). Bundan dolayı izosorbid di

nilratın • hidroliz ya da redüklenmeye maruz kalmadıgı hal

de perfüze edilen tavşan kalbinde koroner kan akımında arl

ına meydana get.irdigi belirli lmişlir C74). Klinik kullanım 

için mevcut· organik nitratların listesi tablo C2.1J de gös

terilmiştir C49). 

• Organik Nitratların Toksik Et.kileri: Bunların başında; 

aşırı. dozda veril mel eri ya da hastanın çok duyarlı olması 

durumunda kan basıncında şiddetli bir düşme meydana gelmek

te ve buna baOlı olarak senkop, başagrısı. glokom ile kaCa 

içi basıncında yükselme oluşabilmektedir. Zehirlenme; bazı 

nitratların a~ızdan alınması sonucu <tedavi. kazaen ya da 

bizmut. subni t.ratın kullanılması) barsak bakterileri tara

Cından nitritlere dönUşt.ürOlmesi sonucu ortaya çıkar (74). 

3.2 TOKstKOLOJtK öZELL!KLER! 

Genellikle sentetik gübrelerde kullanılan inorganik 

nitratlar nitrat toksisitesini gündeme getirmektedir. İn

san ve hayvanlarda. nitratın kimyasal yapısına ve alınan 

total doza bağlı olarak akut ya da kronik nitrat zehirlen

mesi görtildü~ü bildirilmektedir. Hayvanlarda akut. nitrat 

zehirlenmesi; genellikle hayvanların büyük miktarlarda nit

rat. içeren bit.kileri. yemleri. suları ve açı le ta bırakılan 

tuzlu nitratlı gübreleri tüketmeleri sonucunda ortaya çıka

bilmektedir C53.67. 103,134). 
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TABLO C2.1l: Klinik kullanım için mevcut organik nitratlar 
ve ni t.ri tler 

Genel · Ticari i 
isimleri~ isimleri~ Kimyasal yapı 

: 

:Hazır : 
: . 

1 
:Dozlar ve 

:ı aç şe-: 
~killeri Ekullanı l ış 

Amil ~::!Vaporole İH C iKapstil E0.18 veya 
Nitrit, iH3C~ CHCH

2
CH

2
N0

2 
!0.18 ve E0.3 ml 

NF . ~ 3 ~O. 3 rnl. iinhal asyon 
·················~·· · ········· ·······~·-··········· ········· ·····················~·-··············~··· · ·········· · ····· Nit.ro- : : : : 
li :Nilro-bid:H C--0--NO :Tablet.: :0.15-0.6 

g se- : . : 2 z : : 
;Nıtrol ; 1 ;0.15.0. 3:mg. dil-

rUiSn. . lNit.rostatl HC--0--NO :o.4,0.6, talt.ı.2.5 
• . P.. · • 2 • • 
li : ! f !2. 5 mg !mg. aAız-g se- : : : : ~ 

il • 1 : :H C--0--NO :Merhem: :dan.her 12 r ""'r - : : z 2 : • : 
. t. •) : : : 2:V. :saat. t.e bir 

nı. ra"" : : : : 
·················t·· · ················~·· ·········································~·················!···················· 

~~~~. j ~NaNO~ ~ç3?zelt.i: ~~~~=~~Omg. U S ? : : : :v. :ml) Me h . . . : : ! : t, e-
! i j imoglobin 
i l l loluşt.urur. 

······· ··· · ······:···················?························ · ··· · ····· · ·· ······~············· ····:···················· 
Erit- !Cardilat.e:H C--0--NO Tablet: i5-15 mg. 
r it.il - i i 2 1 2 

5 ve 1 O i 
Tetra- i i HC--0--NO mg. dil-i • • 2 • 
nitrat. : ! 1 alt.ı ve : 
N. F. l l HC O NO aOızdan i · : : 1 2 : . . . 

: : : • .H C O NO . . 
: : z z : : ·················t···················t···········································t·················t····;:zaan······ 

Pent.a- :Duot.rat.e :O N....()...H C'CCH -ô-NO :Tablet.: :1~0 40 : : z z z z: : - mg. 
eri trol :Met.ranil : / '- :ıo-ao mg112 t.t. 
Tet.ra.- !Pent.ri tol !O N....()...H C ""C;H -ô-NO ! ! saa e 
il t. ip it. t. : z z 2 z:30-80 :bir aoız-n r a • . er r a e . • mg "'d • · · • an N. F. !Vasi tol ! !a§ızdan :

30 80 : : : : - mg . ....... ............. ................................................................................... )-·················· 
Isosor- fisordil f H C=l fT bl t.· !2 ""-10 
bid !Laserdil ! 2 1 ! a e · : -~ mg. 
Di ·t. t,!So bit. t,! HC-ô-NO ;2.5-5mg. ;dilaltı 

nı ra ! r ra ! 1 z !dilaltı ! 
U. S. P . : i ! : 

i ~ I CH O ~AOızdan ~AQızdan 
: : 1 f ;s-10 mg. :10-eo mg. 

l jO~Hf i l 
i ~ O N-0-CH ~ ~ • • 2 • • 
j j 1 j ~ 
: : H : : 
i : 2 : : 

• Nitratın insanlardaki metabolizması: Organizmaya giren 

nitrat, daha aQız boşluQunda iken. bakteri florası tarafın

dan kısmen nit.rite indirgenir. Geri kalan nitrat.. mide bar

sak kanalına ulaşır ve buradan kan dolaşımına geçer. Dola-
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TABLO [ 2. 1 l : devam ediyor 
. 

Genel ! Ticari Kimyasal yapı 
isimleri~ isimleri 

. 
Manni - !Nilrani- H C-0-NO 
tol 21 z 
Helcza
ni t.rat. 

O N-0-CH 
~ 2 1 
iO N-0-CH 
! 2 1 
1 HC-0-NO 
i 1 2 

. i HC-0-NO 
! i 1 

2 

: 1 H C-0-NO 

:Hazır 
: ilaç şe- Dozlar ve 
killeri kullanılış 

Tablet.: 
30 mg. 

Agızdan 

30-60 mg. 

~ ! 2 2 : 
.•............... j ................... i ....................................... t ................. ~ ................... . 
Trol- ;Met.amine i CH CH -0-NO iTablet.: iA4ızdan 

: : / 2 2 2: : ni t.rat : : :ıo mg. :20 mg. 
Fosf'at i l N:_._..cH CH -0~0 l l 

• • ~ z z z• • CTriet.a-i l : : 
nolamin-L i H CH -0-NO i i . . z z z. . 
tr ini t.- i i 2 H PO i ~ 

~~~f'~t; 1 1 . 
3 

' i ~ 

şıma karışan nit.rat.ın bir bölUmU. t.UkrUlc bezleri aracılıgı 

ile tekrar a~ız boşluguna salgılanır.Burada bakteriler yar

dı mı i 1 e ni t.r a t.ı n ni tr i t.e indirgenmesi işlemi devam eder . 

Bu anlatılan mekanizma ile organizmaya alınan nit.rat.ın % 20 

sinin nit.rile indirgendigi bildirilmiştir C29, 67). TUlcU-

rtilct.e bulunan tiyosiyanat. iyonunun nit.rözamin oluşumunu 

hızlandırdı~ı bildirilmiştir C167). N-nilrozo bileşikleri

nin invit.ro koşullarda oluşumunu açıklamaya yönelik yapıl

mış araştırmalarda, ortamda nit.röz asit. şekline döntişmtiş 

olarak: bulunan nit.rit.lerin dimetilamin, elilamin, morf'olin 

ve propilamin gibi selcunder aminler ve N-stibslit.üe olmuş 

amidler ile kolayca t.eplcimeye girerek bu t.Ur bileşiklerin 

şelcillendigi anlaşılmıştır. Ortamın pH'ı 3-4 dolayında ol

du~unda N-nit.rozo bileşiklerinin in vivo olarak da şekil-

1 endi Oi bildir 11 m.i şli r. Düşük pH nedeniyle mi de. in vi vo 

am.in-nit.rit e~kileşmesinde ideal bir organdır. Ayrıca agız 

boşlugu.barsaklar ve vajina gibi mideden daha ytiksek pH'la

ra sahip organlarda da amin nilril etkileşmesi sonucu 

N-nit.rozo bileşikleri şekillenebileceği bildirilmiştir C67. 
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132) . En et.kili karsinojen ve kimyasal mulajen maddeler ara

sında bulunan ni lrözami nl erden. di metil ni trözami ni n sıçan

ı arda karaciger böbrek kanserlerine neden olduğu bildiril

miştir C50). 

C vitamininin nitrözamin şekillenmesini inhibe edici 

özelliği olduğu bildirilmiştir C73. 1oa. 157). Su ile faz

la miktarda nitrat alınmasının ancak yetersiz beslenme var

·sa mide kanseri için bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir 

CZ9, 73). Tütün yaprağında doğal olarak % 3.5 oranında nit

rat bulunmasının tütünün içindeki nitrozolanmaya katkıda 

bulunduğu bildirilmiştir (73). 

Bebeklerde ve küçük çocuk 1 ar da nitrat ve ni tr i t oranı. 

normalden yüksek kuyu suları. ile yapılan bebek mamaları ile 

siyanozisin. gelişmesi sonucu mavi bebek hastalığı meydana 

geldigi bildirilmiştir (1, 11, 23, 29. 49, 66, 99). A.B.D. 

'deki çocuklarda; özellikle met.hemoglobinemi ve siyanozis 

vakalarının olduğu yerler. bu ülkenin tarım bölgeleri olup. 

buralardaki kuyuların % 20 sinde yüksek nitrat ve nit.rit 

yoğunluğuna rast.lanmıştır. Küçük çocukların mide asidi

tesinin düşük olması nedeniyle methemoglobinemi ve siyano

zis' e meyilli olmalarının nedeni; mide asiditesi pH 4 ya da 

daha yukarı durumlarda, nitratı indirgeyen organizmaların 

mide ve barsaklarda yüksek oranda bulunabilirliOidir . Aynı 

tür kuyu sularını kullanan .ailenin diger yaşlı bireyle

rinin, midelerindeki asidite oranının yüksekliOi nedeniyle 

bakterizasyondan korunabildiği bildirilmiştir (129. 153). 

• Nitratın hayvanlardaki metabolizması: Hayvanlar nitrat 

içeriği bakımından zengin bitki ve sularda mikrobik parça

lanma sonucu şekillenen nitrite de maruz kalabilirler. Nit

rat. hayvanlar tarafından alındıktan sonra mikrobik yaşamın 

bulunduğu bir ortamda amonya§a indirgenirken ara metabo

lizma ürünü olarak nitrit ortaya çıkar C4. 10. 59, 67, 75, 

102. 156). Nitratın indirgeme basamakları şu şekildedir: 
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NO---+ NO- ---+ CN O • NO • NO) --.. NH OH ---+ NH 
3 2 2~ z z 3 

C2. 6) 

Ni.. l r o. l N i.. l r i. t. Azot. oJı:si..t.leri.. Hi..drok- Amonyak 

si.lo.mi.n 

Nitratın indirgenmesi sonucunda oluşan ürünler.sindirim 

kanalından emilirler. Birikim olduğu zaman loksik et.ki mey

dana getirirler (59, 100, 105). Ytiksek dozda nitrat. alın

ması durumunda nilril şekillenme hızı nilril yıkımından 

fazla olmakla ve sonuçla sindirim kanalında nilril yo~unlu-

ğu art.maktadır. Fazla miktarda emilen nilril; 

• Hemoglobinin met.hemoglobine dönüşmesi sonucu anoksinin 

şekillenmesine. 

• Kan basıncının önemli bir şekilde azalması sonucu hemo

dinamik bozuklukların ortaya çıkmasına. 

• Karsinojenik etkili nilrözaminlerin meydana gelmesine 

neden olur C62 .70. 71. 102, 116) . 

• Akut. .ve kronik t.oksisi leleri: Sığırlarda; ni tralın akut. 

olarak minimum lelal dozu CML.0) 500 mg/Jcg ya da rasyonun 

% 2 sidir C103). Sodyum nitrat. için akul oral MLD 650-750 

mg/Jcg ve sodyum nilrit. için ise; 150-170 mg/Jcg•dır. Potas

yum nitrat. i .çin 1000 mg/kg lelaldir C26). Potasyum nitrat. 

için minimal loksik doz 0.15 g/kg olarak verilmiştir 

C16).Nitrat.ın akut. oral LD ' si 1000 mg/Jcg dır. SıOırlara 
!SO 

3000 ppm nilral içeren su verildiOinde 3 gün içinde akul 

zehirlenmenin ortaya çıktığı, fakat vücut ağırlığının % 10 

/gün oranında 2000 ppm nitrat içeren su verildiğinde ise 17 

gün içinde bir elki gözlenmediği bildirilmiştir C53). 

!çme suyunda 500 ppm veya 1500 ppm'den daha fazla nit

rat içermesi durumunda ruminanllarda akut nitrat zehirlen-

mesi olacağı bildirilmiştir C22) . Evcil hayvanlar, % 0.5 

-1 . 5 potasyum nitrat Ckuru agırlık esas) içeren bitkilerle 

beslendiklerinde sublelal nitrat zehirlenmesi olacağı ve % 

1 . 5 üzerindeki yoğunluklarda ise öldürticü olabilecegi bil

dirilmiştir (100). 
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Kuru otta. KNO yogunluğu % 1.5 olduğunda akut zehir-
3 

lenme belirmediği. fakat. % 2 ni t.ral içeren samanın. 6-10 

hat't.a içinde koyunu öldürebileceği bildirilmiştir C26). 

Ruminantlardaki akut. nitrat zehirlenmesinin. yemlerinde 

nitrat yoğunluğunun % 0.5 olması durumunda ort.aya çıktığı 

bildirilmiştir C105). 

Koyunda potasyum nitratın akut. oral !et.al dozu 1000 

mg/kg olarak bildirilmiştir. Deneysel olarak. atlarda po

tasyum nitratın 1000 mg/kg oral dozunun hastalığa neden ol

duğu t'akat. ölüme yol açmadığı bildirilmiştir C26). Bir 

araştırmada 4609 ppm nitrat içeren kuru ot.la beslenen kıs

rağın öldüğü bildirilmiştir C53). Domuzlarda hemoglobinin 

% 20'si met.hemoglobine dönüştüğü zaman. zehirlenmenin kli

nik belirt.ileri görüldüğü bildirilmiştir. Hemoglobinin % 

76-82.sinin. met.hemoglobine dönüştüğü zaman. öltim ortaya 

çıktığı bildirilmiştir. Domuzlar için NO -N'unun LD 'si 
3 !SO 

19-21 mg/kg vt.icul ağırlıgı olarak hesaplanmıştır C18). 

Domuzlardan sonra koyun lceçi ve alların duyarlı oldukları 

bildirilmiştir C134). 

Bir araştırmada ; 17 sığırda 3 gün içinde nitrat ve nit

ril zehirlenmesinin ortaya çıktığı. sadece methemoglobinemi 

saplandığı bildirilmiştir. 11680 mg/kg oranında mısırla 

beslenmiş bu sığırlarda %90 oranında met.hemoglobin sap

t.anmı şlı r C114). İçme suyunda nitratın aşırı y~unluklarına 

maruz bırakılan evcil hayvanlarda. A ve E hipovitaminozis 

belirtileri ve t.roid yetmezliği belirt.ileri rapor edilmiş

tir C22. 105). Bir araştırmada. % O. 21 gibi düşük ni lral 

içeren çit't.lik yemleriyle beslenmenin.ruminant.larda gelişme 

ve A vitamini melabolik bozukluklarına neden olduğu rapor 

edilmiştir C159). Bir araştırmada 1200-1500 ppm nitrat içe

ren kuru otların sığırlarda yavru alma ve kronik nitrat ze

hirlenmelerine neden olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle sı

ğırların 1000 ppm ya da daha t'azla nitrat. içeren kuru 

otlarla beslenmemesi önerilmektedir C58). Sudan olu CSorg

hum sudanense'nin bir hibridi) olarak bilinen bitkiyle bes

lenen 157 sıoırdan 73' nün nitrat zehirlenmesinden dolayı 
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öldükleri bildirilmiştir C17. 24) . Yemlerdeki nitratın lok

sik olmayan maksimum yoğunluğu tam olarak tayin edilmiştir. 

Bir emni yel önlemi ol ar ak. r umi nanll ar da r as yonun 500 ppm 

nitrat.lan daha fazlasını içermemesi gerekliği bildiril

miştir. Buna rağmen 400 ppm'ın üstünde nitrat içeren su

yun. r asyonda lopl am ni t.r at. alı mı hesap! andı g ı zaman. 35 

aylık periyodun üzerindeki süthane ineklerine etkili olma

dığı görtilmüşt.Ur C53). 

Nitratların loksisitesini arttıran faktörler şu şekilde 

sıralanabilir; 1) Kısa sürede nitratın fazla miktarda alın

ması . 2) Beslenmenin yetersiz düzeyde olması. 3) Hayvanla

rın aç olması. 4) A hipovit.aıninözü. 5) Rasyonda karbonhid

rat miktarının yet.ersiz olması. 6) Rumendeki nilritin mik

robik detoksifikasyonunun yetersiz olması.7) Rumen pH sının 

değişmesi . 8) Rumende molibden bakır ya da demir eksikliği. 

9) Besin ya da s udaki nitratın nitrile dönüşümü i le anemi

nin ve met.hemoglobineminin varlıgı . 10) Hemoglobin yoğun

luğu ya da eritrosit sayısını azalt.an herhangi bi r k i myasal 

ya da hastalık durumlarının bulunmasıdır cıs. 71. 72. 100). 

Çok genç hayvanların nit.rat. zehirlenmesine. ergin hayvan

lardan çok daha duyarlı oldukları bildirilmiştir C20). 

• Toksikodinamik özellikler : Gast.rointeslinal kanalda nit

rat.lan oluşan nilrit. hızl ı bir şekilde kan dolaşımına ge

çer. Nitrit. iyonu direkt. olarak vasküler düz kas üzerine 

et.ki eder ve klorür iyonu ile yer değiştirerek kolaylıkla 

eritrositlere girer. Nitrit aynı zamanda plasenta engelini 

aşarak fetal eritrositlere girebilir . Felal hemoglobin özel

likle nitrite duyarlıdır.Köpekler. koyunlar ve ınidillilerde 

kandaki nitratın biyolojik yarı ömrünün sırasıyla 44.7. 4.2 

ve 4 . 8 saat. oldu~u. nit.ril için karşılaştırılabilir deger

lerin; 0.5. 0 . 48 ve 0.57 saat. olduğu bildirilmiştir. Nit

rat ya da nilrilin sadece küçük mikt.arlarının plazma pro

teinlerine ba~landıkları bildirilmiştir (117). 

• Etki mekanizması: AJcul zehirlenme; doğal olarak alınan. 

ya da nitratların redüksiyonu sonucu vücutta şekillenen 
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ni t.r it. iyonunun iki değişik şekildeki et.ki si ile sonuç! a

nır. Bunlardan birincisi düz kasdaki gevşeme.özellikle vas

küler düz kasdadır. Düz kas gevşemesinin esas mekanizması 

nit.rit.t.en NO in şekillenmesini gerekt.irir Cmuht.emelen vas

küler endot.elial hücrelerde ya da met.hemoglobin yapımında). 

düz kas guanilat. siklaze'.ın akt.ivasyonu. siklik guanozin 

~·. 5• monofosfat. CGMP)'in sent.ezini art.t.ırır . GMP'ye bağlı 

prot.ein kinaz'ı uyarır. diğer prot.einlerin fosforilasyonu

nun değişikliğine ve miyozinin ışık zincirinin defosfori

lasyonuna neden olur. Nit.rit. iyonunun vazodilat.ör et.kileri

nin meydana get.irdiği fizyolojik değişiklikler. sist.emilc 

art.eriyel hipot.ansiyon ve azalan kalp atışlarıdır C53). 

İkinci şekilde et.ki ise; hemoglobinle ilişkilidir. Bir 

molekül nit.rit.. 2 molekül hemoglobin ile birleşir . Bu iliş

ki normal ferro hemoglobinin CFe-1!), ferri hemoglobine ok

sidasyonudur ki buna met.hemoglobin denir . Nit.rit. zehirlen

mesindeki rolü aydınlığa kavuşturulamamış olmasına rağmen 

nit.rit.i.n azot.monokside indirgendiği bilinmekt.edir. Zamanla 

met.hemoglobin kandaki iki indirgeyen enzim sist.emi . NAD -ba

ğımlı diaCoraz I ve NADP- bağımlı diaforaz II yoluyla ferro 

hemoglobine geri dönecekt.ir. Zamanın daima yeterli olmadı

ğı bildirilmişt.ir . Sorun met.hemoglobinin oksijen t.aşıyama

masıdır. Eğer met.hemoglobin olarak; hemoglobinin% 20-40'ı 

mevcut.sa (hayvanın alet.ive derecesi ve türlerine bağlı) 

anolcsinin klinik belirt.ileri gelişir.Met.hemoglobinin fazla

laşması ile bu belirt.iler köt.üleşir (53) . Met.hemoglobin 

olarak, hemoglobinin % 80 90'ı mevcut. olduğu zaman 

anoxemia' dan dolayı ölüm görülür (fakat aktif hayvanlarda 

sadece % 50-60 met.hemoglobinle ölüm görüldüğü bildirilmiş

tir) C59). 

Kronik nit.rat zehirlenmesinde nit.rozohemoglobinin işt.i

raki hariç lut.ulamadığı bildirilmekt.edir. Nitrilin hepalik 

mikrozomal sit.okrom P-450'ye bağlandığı.sonra nit.rit.in azot. 

monoksit.'e redüksiyonunu katalize edebildiği . daha sonra da 

inaklif P-450-NO kompleksini oluşturan P-450 ye bağlandığı 

belirt.ilmiştir. P-450 ye ba~lı çeşit.li enzimatik reaksiyon-
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lar bu işlem sırasında inhibe edilebilmekte ve kronik nit

rit zehirlenmesinin klinik belirtileri bu metabolik bozuk

lukları yansıtabilmektedir. Kronik nitrat zehirlenmesinin 

mekanizmasının tayini için araştırmalara gereksinim duyul

duğu bildirilmiştir C53). Nitrat ve nitritler N-nitrozo 

bileşiklerinin ön maddeleri olarak bilinirler. 1956'da ilk 

kez dimelilnilrözaminin rallarda karaciğer kanserine yol 

açlığının belirlenmesinden sonra • birçok deney hayvanında 

kansere neden olan 100'den fazla N-nilrozo bileşiği bulun

duğu bildirilmiştir C70. 84). 

• Klinik belirtiler: Nitrat zehirlenmesinde belirtilerin 

başlaması O. 5-4 saatte ya da daha uzun zamanda görülür. 

Başlangıçda sık sık idrar yapma. kusma. diyara ; eğer nit

rat yet.erli yoğun! ukta ise ni t..rat.l ı bil eşiklerin sindirim 

kanalı mukozası üzerine direkt. t.oksik etkisinden dolayı 

gaslroenteritis ve ko~ik şekillenmektedir. Daha sonra göze 

çarpan belirtiler dispne gibi solunum yetmezliği. siyano

zis. hızlı ve zayıf nabız ve güçsüzlüktür. Yorulmanın. bu 

belirt.ileri şiddetlendirdiği bildirilmiştir . Titreme. kol

laps. koma ve uç klonik konvUlziyonların görülebildi§!. 

ölümün bazen birkaç saat.le bazen bir gün içerisinde görül

düğü bildirilmiştir C134). Nitratın subakut. yoQunluklarının 

et.kileri; A ve E hipovit.aminozisi belirt.ileri. t.roid 

fonksiyonu bozukluğu.azalan gebe kalma oranı ve canlı agır

lık alışında azalma olarak bildirilmiştir C71. 102. 105). 

Sığırlardaki kronik zehirlenme belirt.ilerinin ya önce be

lirtilenler gibi ya da muhtemelen bir kaç gün süren iştah

sı zlıkt..an sonra. kondisyon kaybı. agırlık kaybı. zafiyet. 

belirtisi. süt üret.iminde azalma ve yavru alma olarak 

sıralanabileceği bildirilmiştir cıs. 26. 102). 

• Lezyonlar: Melhemoglobin•in rengi kahverengidir. Bu ne-

denle kanın bazen kızılımsı kahve ya da kahverengi arası 

olabildiği. dokuları ise kahverengi yapabildigi bildiri!-

mişt..ir. Bununla birlikle her nitrat zehirlenmesinde kahve-

rengi kan görülmedigi bildirilmiştir. Çeşitli organlar.nit

rilin vazodilatör etkilerinden dolayı konjestiyon göst..e-
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rebilir . Organ yüzeylerinde peleşilerle ilgili ve elcimozla 

ilgili hemorajiler görülebilir. Mukoz membranlar siyanolik

t.ir. Çoğu kez akut. ve kronik zehirlenmede görülen lezyon

lara rast.lanmadı~ı bildirilmiştir (18. 59. 71, 155) . 

•Sağaltım: Akut. zehirlenmenin <methemoglobinemi) izot.onik 

tuzdaki % 1 ağırlı.le/hacim met.ilen mavisi'nin inlravenöz en

jeksiyonuyla tedavi edildiği bildirilmiştir . Doz; sığır ve 

koyun için 8. 8 mg/kg oranında verilmiştir. 15-30 dakika 

içerisinde klinik belirtilerde bir düzelme olmazsa dozun 

tekrarlanabileceği bildirilmiştir C53). 

Bir sığırda deneysel olarak meydana getirilmiş nitrat 

zehirlenmesinde hayvanda oluşan methemoglobinüri'yi 1 mg/kg 

vücut.. ağırlığı. hesabı. ile i. v. olarak verilen metilen mavi

si' nin tedavi elliği bildirilmiştir (34) . Yine evcil hay

vanlarda 4. mg/lc:g canlı. ağırlığa % 2-4 a/h metilen mavisi 

çözeltisi' nin. sağal t..ı.m amacıyla kullanılabileceği bildi -

rilmişt.ir <1 16) . Aynı. amaçla ayrıca. t.hionin ve askorbik 

asil gibi ilaçların 5-20 mg/lc:g' a kadar Jcullanı.labileceği 

bildirilmiştir <59). Sağaltımda; gast..roint.estinal kanalı 

boşaltmak için tuz purgatif kullanılması.. yumuşatmak için. 

mineral yağla üzerinde film tabakası oluşturulması. ve bü

yükbaş hayvanlarda oral kullanılan geniş spekt.rumlu ant..ibi

ot.iJc:lerin 8-19 litre suya karıştırılarak verilmesi sonucu 

nitratın nit.rit..e mikrobik dönOşOmOnUn inhibe edilebileceği 

bildirilmiştir C18). 

Kronik nitrat zehirlenmesinde sağaltım için rasyonun 

yanı.sıra A. O. E vit.aminleri. iyotlu tuz. iz mineraller ve 

t.uz zehirlenmesine neden olmamak içinde suyun bol verilmesi 

gerektigine dikkat çekilmiştir (59). 

• Teşhis: Taze pıht..ılaşmış kan. met.hemoglobin yogunluÇ)u 

için les t. edilebilir . Normal i nsa11 le anında sadece % 1 -3 

oranında bulundugu. ot. yiyen hayvanların kanında ise degiş

ken oranlarda bulunabildiği bildirilmiştir. Nit.rat. zehir

lenmesinin; genellikle% 20-40 'dan Csubletal yogunluk), % 
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50-90 'a Cletal yoğunluk) değişen methemoglobin yoğunlukla

rı ile şekillendiği bildirilmiştir C117). 

Nitrat, nitrit ve met.hemoglobin için test sonuçlarının 

yorumlanması ile hastalığın seyri hakkında doğru bilgi. 

klinik belirtiler. lezyonlar ve sağaltıma cevabın çok yakın 

ilişkileri olduğu bildirilmiştir (26). 

4. NİTRATIN SAPTANMASINDA KULLANILAN ANALİTİK 'löNlEMLER 

Sularda nitrat tayini için kullanılan yöntemler temelde 

kolorimetrik ve spektrofotometrik, otomat.ize, titrimetik, 

iyon selektif elektrod ve kromatografik yöntemler ana

başl ıkları altında toplanabilir . Bunlar aşağıdaki bölümler

de daha detaylı olarak inceleneceklerdir. 

4.1 KOLORİMETRİK ve SPEKTROFOTOMETRİK 'löNTEMLER 

Bu yöntemler ile ni lrat tayinleri aşağıdaki biçimde 

gruplandırılabilir: 

1. Fenolik tip bileşiğin nitrasyonu. 

a. Bir organik bileşiOin nitratla oksidasyonu. 

3. Nitratın; nitrite ya da amonyaOa redüksiyonu C86). 

Ni trasyona ve oksidasyona dayalı yöntem! erin grup! an

dırı lması tablo C2.2l de sunulmuştur. Bu yöntemlerin. suda 

çözünmüş organik maddeler ile birlikte düşük nitrat düzeyli 

örneklerde hatalı sonuçlar verdiği bildirilmiştir. Buna ne

den olarak; a) Kuvvetli asitler nedeniyle organik maddeler

ce nitratın redüksiyonu. b) Bazı yöntemlerde örnegin fazla 

yakılması gibi işlemlerin nitratın ölçümünde kullanılan 

renk faktörüne katkıları olması. c) Nitratın tayinini güç

leştiren, birlikle ekslrakte olmuş organik anyonlar göste

rilmiştir C 146). 

• Fenoldisülfonik asil yöntemi: Nitrat kapsıyan kuru örnek .......................................................... 
(örnekle evaporasyondan kalan kuru rezidü) yoğun sülfürik 
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asil belirteci ile karışlırıldıgında 1-fenol-2. 4-disülfo

nik asil ve nitrik asil arasında denklem e2.6) da belirti

len reaksiyon oluşur. 

OH 

HNO 
3 

OH 

1 
ON_ ~ SO H 
z~ "'/" 

1 11 

~ 
1 

SO H 
3 

ez. 6) 

Bu reaksiyonun sonucu olan nilrofenoldisülfonik asilin 

rengi açık sarıdır. Çözelti alkali oldu~unda koyu renkli 

anyon bu yöntemin temelini oluşturur. Yöntemin duyarlı fa

kat zaman alıcı olduğu bildirilmiştir ese . 121. 152). TS-

266 da önerilen Fenoldisülfonik asit yöntemi için 400 nm. 

dalga boyunda kullanılabilen spektrofotometre ya da maksi

mum geçirgenliOi yaklaşık 410 nm. dalga boyunda olan menek

şe renkli t'iltre takılmış ve optik hücrelerin ışık yolu 1 

cm. ya da daha uzun olan filtreli fotometre gerekli§i bil

dirilmiştir C143). 

TABLO C2.2l: Nitrat tayini için yöntemler. 

Nitrasyon 

Kromotropik asil 

4-Metilumbelliferon 

Salisilik asit 

Fenoldistilfonik asit 

2.4-ksilenol 

2.6-ksilenol 

3.4-ksilenol 

OJcsidasyon 

Brusin 

Di f eni la.mi n 

Striknin 

Striknidin 
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• Ksilenol (Oimetilfenoller): Sülfirik asit ortamında nit-

rat ile birlikte ısıtıldığında renkli nitrasyon ürünlerine 

dönüşürler. Bunlar; 2,4- ksilenol. 2,6-ksilenol, 3.4-ksile

nol . Bi r incisi ile sonuncusunun nitrasyon türevleri buhar 

distilasyonuna tabi tutulabilecegi bildirilmiştir (86,152). 

Bu yönt.em.le halojenli bileşimlerin et.kilenmesi, sıkı bir 

sıcaklık kont.rolü gerektirmesi ve 2,6-ksilenol belirteci 

hariç digerlerinde analiz süresinin ilaveten 30 dk . 'ya ih

tiyaç göstermesinin yanısıra genellikle lineer olmayan ça

lışma ~rileri çıkardıkları bildirilmiştir (19). 

• ~:.~~~!:!':~P.~.!: .. ~::!~.~: ... ::~~-~.::!~.~-~-~--~~~.!:: ... ~~-~!'!!:!':~!:~.~-;. Kromotropi k 
asit yöntemi 0.1 ~ 5 mg./L 'lik NO-- N düzeyi için önerilir 

3 

C0). Salisilik asit. yöntemi susuz. kuvvetli asitli ortamda 

nit.rolandırıldıkt.an sonra alkali çözeltide sarıya boyanması 

ve bu rengin kolorimetri C129) ya da dalga boyu 410nm. olan 

spekt.rofot.ometre ile ölçümü esasına dayanır (115). Nitra

tın düşük düzeylerde spekt.rofot.omet.rik tayini için 294 nm. 

de nitrasyona dayalı bir yöntem geliştirilmiştir (15) . 

• 
de sarı renk oluşumu 

kolorimet.r i k yöntem olan bu yönt.em

mevcut. nitrat. iyonu yogunlugu ile 

orantılı olmaktadır. Bazı araştırmacılar tarafından nit.ri

t.in, klorürün ve karbonhidratın yönteme bozucu et.kilerine 

dikkat çektikleri bilinmektedir <146). Bu yöntemin zamandan 

ve sıcak! ıktan Jcolayl ı Jel a et.Jcilenebi lece~i bildi ril mi şt.i r 

C19. 36. 56. 61. 95). 

•Nitratın. nitrite ya da amonyaga redüksiyonu: Redüklemede ........•..•...................................................•.•. ........... ....•....... 
kullanılan çeşitli belirteçler arasında bakır. çinko. hid

razin sülfat. kadmiyum tozu ve süngerimsi kadmiyum sayıla

bilir C96). RedüJcleme işleminin kontrol ünde Jc:arşılaşı lan 

zorluklar ve analizin uzun zaman alması nedeniyle nitratı 

nitrite ve amonyaga redükliyen ve redüksiyon ürünlerinin 

daha sonra tayini sınırlı uygulama alanı bulmuştur C19J. En 

çok kullanılan redüksiyon yönteminin süngerimsi kadmiyumun 

lcullanıldıgı yöntem olduğu bildirilmiştir C 120). Ni trat.ı 

amonya~a redtiklerken kullanılan ferro sülfat, titanozklorid 
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v.s. besin analizinde çok az uygulama alanına sahip olduğu 

bildirilmiştir C95. 110). 

Kadmiyum redüksiyon. düşük NO- -N' u yoğunluğundaki do-
3 

ğal sularda tercih edilen bir yöntemdir . Amalgamlannuş ya 

da bakır kapl anmı.ş kolondan su yavaşça geçirildiginde 

nitrat nilrile redUklenir ve daha sonra güvenilir ve duyar

lı diazolizasyon yöntemiyle belirlenir. Kolonun imal edil

mesi. kurulması. bakımının özel dikkat gerektirdiği bildi

rilmiştir es. 47. 95. 98. 123) . Aynı yöntemin deniz suyu 

C90). peynirlere C8). ve bebek mamalarına C66) da uygulan

dığı bildirilmiştir. 

• ~:-=~:.~~:.:!~.~--~-~~:.~ .. ~!~~~;:~r.~:! .. X~~!-:~~.;. Bu yöntem. 2 mg/L 
den daha yüksek yoğunluklarda okside olmuş NCNO- -N+NO- -N) 

3 z 
için öneril,ir. özellikle; eger ön dislilasyon basamağı 

kullanılarak amonyak tayini yapılmışsa uygun olduğu bildi

rilmektedir. Bu teknikle NO- ve NO-. NH • a. alkalin şart-
3 z a 

!arda indirgeme etkeni Devarda•nın alaşımının C% 50 Cu . Y.45 

Al ve %5 Zn) bulunması halinde indirgenir. Redüksiyon iş

lemi Kjeldahl distilasyon aygıtı ile yOrUtUlür. Sıcak al-

kalik koşullarda ortaya çıkar. NH distile edilir ve borik a 
asil kapsıyan yakalama şişesinde toplanır. 

r i zasyon yöntemiyle ya da asidi melr i k 

edilebilir C 5. 21 • 4 7. 125) . 

NH ya Nesslea 
olarak tayin 

• ~~~:!~~!1:' .... :-:! .. ~:f.~:.~.~~~~!:~~-~.7. t ndi r ek l bir yön lem olup. 
nilral tayininin. NO- ile rhenium a-Curildioksim kompleksi

"' nin karışımına dayandığı bildirilmiştir C19. 86) . 

4. 2 OTOMA rt ZE YöNTEMLER 

Sularda nitrat tayininde geniş bir kullanım alanı bulan 

otomalize edilmiş sistemlerin sadece proteinli materyaller

de iyi sonuç vermediği bildirilmiştir. Tablo C2. 3l de bun

larla ilgili özel bilgi sunulmuştur (146). 

Buna rağmen nitrat. tayininde çeşitli sorunların ge.ne da 



-39-

mevcut olduğu bildirilmiştir. Bunların ya homojen olarak 

hidrazin bakır sülf'al ile enzimsel olarak ya da heterojen 

çinko kadmiyum. bakırlanmış kadmiyum kullanılarak çözümle-

nebileceği bildirilmiştir. Hidrazin sistemlerin kolon sis-

temlere göre daha fazla pompalama kapasitesine ve nitratın 

nitrit.e dönüşüm analizinde de daha !'azla zamana iht.iyaç 

göst.erdikleri bildirilm.işt.ir C29. 146). Toprak ekst.rakt.

larında mevcut humik asi t.ler. hidrazin redüksiyonları ve 

kadmiyumdan hazırlanmış redüktörlerle indirgemeleri engel-

!edikleri bildirilmiştir (146). Teknik otoanalizör ile al-

kali ortamda nitratın nitrite hidrazin tarafından indirgen

mesi esasına dayanarı 2-10 ppm. düzeyinde nitratın tayini 

için bir yöntem geliştirildiği bildirilmiştir C135) . Sular

da nitrat tayininde genellikle nitratın nitrile indirgenme

si için kadmiyum-bakır ya da kadmiyum-civa CI!) kenetlemesi 

kullanıldıgı ve bu işlem için otoanalizör sistem kullanıl

dığı bildirilmiştir C126) . 

Sularda yapılan No; düzeyi ile ilgili çalışmaların oto

mat.ize kadmiyum redüksiyon yöntemi ile pr.at.ik laboratuvar 

uygulamaları ve arazi çalışmalarında uygun olduOu bildiril

miştir. Bu yöntem. teknik oloanalizörler ya da speklrofo

lomet.reye otomat.ize edilerek duyarlı ve zaman alıcı olmama

sı nedeniyle önerilmektedir C5. 25. 51. 95). 

TABLO [2.3l: Otomat.ize nitrat tayini yöntemleri 

Ar aştı. r rnacı. l ar Subst.rat 

Brewer (1965) Deniz suyu 

Terrey C1966) Sulu ekstraktlar 

LitchCield (1967) Kan 

Lowe (1967) 

Henriksen C1970) 

Tütün yapragı 

Su ve toprak 
elcstrakt.lar ı 

Redüktör Oeproteiniser 

Cd.dolguları. Hiçbir 

Hidrazin/CuSO 
' 

Çinko kolonu 

Enzim 

Bakırlanmış Cd. 

.. 
Dializ 

.. 
Toprak 
için 

dializ 
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4. 3 T! TR! METR! K YöNTEMLER 

Nilral. difeniltalyum <III) sülfat ile doğrudan lilre 

edilebilmiştir. Titrasyon ya nitrat-selelctif elektrod ile 

polansi yomelr ile ol ar ak ya da damlayan ci va C I I) el ele trodu 

ile amperomelrik olarak yapılmıştır. Gerekliginde sülfirik 

asil kullanılarak amperomelrik lilrasyon için pH 1-2 ye ve 

polansiyometrik titrasyon için pH 2-4 e ayarlanır. Florür 

sülfat ve fosfat engelleyicidir. Perkloralın ekimolar mik-

tarlarının amperometrik titrasyonu engellemediği fakat nit

rat seleklif eleklrod işlemini engellediği bildirilmiştir. 

Nitrit iyonunun lilrasyon koşullarında nitrat iyonu . açığa 

çıkararak oranlı.sızlı.ğa neden olabileceği. bu nedenle re

düksiyonla uzaklaştırılması gerekliği bildirilmiştir.Engel

leyici olan halojenürlerin kesinlikle presipitasyonla uzak

laştırılmaları gerekliği bildirilmiştir C32. 146) . 

4.4 !YON SELEKT!F ELEKTRON YöNTEMLER! 

Bu yöntemin sularda C27. 52) ve bitkilerin suspansiyon

larında do{irudan nitrat analizine olanak t.anıdıOı bildi

rilmiştir. Bu yöntemler için t.ablo C2. 41 den yararlanılabi

lir. Nitrat seleklif elektrod yöntemlerinin sırası ile bit.

ki ekst.ralct.ları. bilici materyalleri. tuzlu olmayan toprak 

ve sular. bebek mamaları ve ıspanak ekslrakllarının nitrat 

tayini yapılarak gelişlirildiOi bildirilmiştir C146). 

Nitrat eleklrodunun spesifik olmayıp. çeşitli anyonlar

ca engellendiği. bu anyonların etkilerinin bertaraf edile-

TABLO C2.4l: Nitrat seleklif elelclrod yöntemleri 

Araşlırmacı. 

Paul ve Carlson C1969) 

Milham ve ark. C1970) 

Weslcotl (1971) 

Voogl C 1969) 

Subslral 

Silki ekslraklları. 

Bit.ki materyalleri.tuzlu 
olmayan topraklar ve sular 

Bebek maması 

Ispanak elcstraktları 
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bilmesi için örneğin presipite ol!flUŞ hal.ojenler için gtimUş. 

organik asitlerin kompleks anyonları için alüminyum. nitri

ti tahrip etmek için sülfamik asit içeren uygun bir buffer 

çöze! tisi gerektiği bildirilmiştir . Yöntem.in duyarı ılığı -

nın.sıcaklığın dikkatlice kontrol edilmesi ve test çözelti

sinin karıştırılma oranının standardizasyonu ile geliştiri

lebileceği bildirilmiştir (146). 

4.5 KROMATOGRAFİK YONTEHLER 

Kromatografik yöntemler;az miktardaki ve strüktür bakı

m.ı.ndan birbirine benzeyen kimyasal maddelerin ayrılmasında 

va tanınmasında kullanılır. Kromatografik yöntemler; teknik 

olarak genellikle şu şekillerde gruplanabilir <60, 147) : 

1. İyon · degişlirme kromatografisi . 

2. Kolon kromat.ografisi . 

3 . Kagıl kromatografisi . 

4. İnce tabaka kromatografisi. 

6. Gaz lcromatografisi CGLC). 

6 . High Performance Liquid Chromalography CHPLC). 

Sularda çolc düşüle rnilclarlardaki NO- düzeyi tayininde 
9 

gaz kromatografi <31, 46, 111, 123. 136) ve HPLC yöntemle-

rinden faydalanıldı~ı bildirilmiştir C49, 83) . İşlenmiş et 

ve balık ürünlerinde nitrat. ve nitrit tayini için gelişti

rilmiş GLC yönteminin; 2,4-Ksilenol lekniQinin modifikas

yonu olduğu bildirilmiştir C142). 



-42-

ID· GEREC VE YONTEM 
~ 

1. GEREÇ 

Bu çalışmada gereç olarak Marmara ve Trakya bölgelerinin 

çeşitli yerlerinden alınan su örnekleri kullanılmıştır. 

Marmara bölgesi, doğal sınırlarla ayrılmış üç bölümden 

oluşmaktadır; Trakya, Doğu Marmara ve Güneybatı Marmara 

(139, 140, 141). Tarım alanları, yerleşim merkezleri gibi 

etkenler gözönünde bulundurularak; 

• Kuyu suyu, 

• Artezyen suyu, 

• Kaynak suyu, 

• Baraj gölü, 

• Dere , 

• Arıtıma tabi tutulmuş şehir kullanım suyu 

örnekleri her ay alınıp, bir yıl süre ile analize tabi 

tut.ulmuştur. 

1 . 1 SU öRNEKLERİ 

Yeraltı. suları.na ait örnekler ayda bir kez olmak üzere 

aşağı.da belirtilen yerlerden alı.nmı.ştır. 

• KUYU SULARI : 

1. Avcılar: İstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesine bağlı, 

2. Degirmenaltı: Tekirda~ ilinin sayf'iye yeri, 

3. Hadımköy: İstanbul ili, Çatalca ilçesine bağlı, 

• ARTE2YEN SULARI : 

1. Köseilyes Köyü: Tekirdag iline bağlı bir köy, 

2. Hadı.mköy Dispanser Çeşmesi: İstanbul ili, Çatalca 

ilçesi. Hadımköy, 

3. Çorlu Trakya Birlik Çeşmesi: Tekirdağ ili, Çorlu 
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ilçesi. 

• KAYNAK SULARI: 

1. Yakacık Suyu: İstanbul ili. Kartal ilçesi, 

2. Kayışdağ Suyu: İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Göztepe 

mahallesi, 

3. Kanlıkavak Suyu: İstanbul ili, Şişli ilçesi. Ayazağa 

köyü. 

4. Çubuklu Suyu: İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Erenköy 

mahallesi, 

5. Sahray-ı Cedid Suyu: İstanbul ili. Kadıköy ilçesi, 

Erenköy mahallesi. 

6. Paşaköy Suyu: İstanbul ili. Beykoz ilçesi Paşaköy Köyü, 

7. Avcılar: İstanbul ili. Küçükçekmece ilçesi. Avcılar 

Kampüsü, İ.0.İşlet.Fak. yanı. 

Yüzey sularına ait örneklerde gene aynı şekilde ayda 

bir kez olmak üzere aşagıda belirtilen yerlerden 

alı nnu. ştı r. 

• BARAJ GöLLERİ : 

1. ömerli Baraj Gölü . 

2. Küçük çekmece Baraj GÖl o. 
3. Büyük çekmece Baraj Göl o. 
4. TerJcos Baraj Gölü. 

5 . Ali beyköy Baraj Gölü. 

6. Elmalı Baraj Gölü. 

• DERE SULARI : 

1. Çubuklu Deresi: İstanbul ili, Beykoz ilçesi, 

2. Paşaköy Deresi: İstanbul ili, Beykoz ilçesi, 

• ARITIMA TABİ TUTIJLMUŞ ŞEHİR KULLAN! M SULARI: 

1. Göztepe: İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Göztepe ma

hallesi. 

2. Avcılar: t.O.Vet.Fak. musluk suyu. önceden kuyu suyu 

kullanılırken, Kasım 1990 dan itibaren şehir suyuna 
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bağlandığı bildirilmiştir, 

3. Tekirdağ ili. 

1.2 ALETLER VE K!MYASAL MADDELER 

Gereç olarak analiz edilen su örnekleri için kullanılan 

aletlerin listesi toplu olarak aşağıda sunulmuştur; 

•Ağzı kapaklı cam şişeler C250 ml.), 

• Mezürler (25 ml. , 50 ml .• 1000 ml.), 

•Buz dolabı CArçelik). 

•Çelik termos dolabı, 

•Buz kalıpları, 

•Cam büret C50 ml.), 

•Kurutma dolabı <Heraus), 

•Su banyos~ <Heraus), 

• Etüv C Heraus). 

•Hassas terazi CSauter), 

• Desikatörler, 

•Filtre kağıdı. 

•Cam huniler, 

• Seherler C50 ml .• 100 ml .• 200 ml.) 

• ölçO balonları C10 ml.. 25 ml .. 50 ml. • 100 ml.. 1000 

mı.) 

•Cam Küvetler C25 ml.), Katalog no: 1081-40 CHach Company) 

•Kırpma makası, Katalog no: 2118-02 CHach Company) 

• Pipet 1. O ml .• Katalog no: 515-35 CHach Company) 

• Pipetler (5. O ml. , 10 ml .• 25ml.) 

• pH metre CCrison MicropH 2002) 

• Spektro~otometre CHach Model DR/2000) 

Bu çalışmada kullanılan kimyasal maddeler ise; 

• NitraVer 5 Nitrat Belirteci Katalog no: 14034-66 CHach 

Company) 

• Nitrate Nitrogen Standard çözeltisi, 10 mg/L NO--N 
3 

Katalog no: 307-11 CHach Company) 
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• Ni t.rat.e Ni t.rogen St.andart. Çözelt.isi. 1 mg/L NO--N 
3 

Kat.alog no:2046-11 C Hach Company) 

• Sodyum hidroksid st.andart. çözelt.isi. 5 N. Kat.alog no: 

2450-26 CHach Company) 

• Sülfirik asid. ACS CAmerican Chem.ical Societ.y reagent. 

grade purit.y) Kat.alog no: 979-11 CHach Company) 

• Deiyonize su • Kat.alog no: 272-17 CHach Company) 

• Pot.asyum nit.rat. CMerck. Art. 5060) 

• Bidist.ile su 

•Tampon çözelt.iler 

• ph:4.00 CCrison) 

• ph:7.02 CCrison) 

2. YöNTEM 

Yönt.em bir büt.ün olarak incelendiğinde t.emelde üç ana 

başlı le al t.ı nda t.opl anabi 1 i r. 

ile sunulmuştur. 

2.1 öRNEK ALMA VE SAKLAMA 

Bu aşamalar aşağıda sırası 

Bu çalışmada, örnek kabı olarak kullanılan; 250 ml.'lik 
o cam şişeler, su banyosunda 100 C de otuz dakika kaynatıl-

dıktan sonra, et.Ov de kurutularak, örnek almaya hazır hale 

getirildi. ()rnek kapları alınacak örnek suyu ile önce bir 

kaç kez çalkalandı . 

Yüzey suları; yüzeyin orta kısmına yakın yerlerden ve 

yüzeyin alt. kısmından alındı. Yeralt.ı suları ise kaynağa en 

yakın yerden ve örnek kabı agır ağır akıntı yönünde doldu-

rularak alındı . Kuyu sularından, pompayla yeteri derecede 

su boşalt.ıldıkt.an sonra örnek alındı. Böylece kuyuyu besle

yen taban suyundan daha sağlıklı örnekleme yapıldı . Alınan 

örnekler içerisinde buz kalıpları bulunan çelik t.ermos do-

labına kondu. Termosdan çıkarıldıkt.an sonra buzdolabında 

saklandı. örnekler 24-48 saat içerisinde analize t.abi tu

t.uldu. Analiz edilmeden önce örnekler 25°C •a gat.irildi. Su 

T .c. YOKSB<Or.RETİM KURUL~ 
JIMiiltlAMIASiOii it.RKEZl 
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örnekleri nilral tayinine geçmeden önce filtre edildiler. 

pH ölçümleri pH'ı. 4.00 ve 7.02 olan tampon çözeltileri ile 

kalibre edilen pH metre (Crison MicropH 2000) ile gerçek

leştirildi. Analiz sonuçlarının güvenliği açısından doğru 

örnek almak ve saklamak çok önemlidir. Doğru örnek almak

tan maksat örnek alınan kaptaki bulaşmayı en alt düzeye in

dirmek. örnek kabından bir önceki örnege ait kalıntıları 

uzaklaştırmak ve gerektiğinde örnekleri uygun bir şekilde 

korumak demektir.Analiz edilecek örneğin alınmasında en iyi 

örnekleme olacak şekilde seçilmesine özen gösterilmelidir. 

Genellikle. alınan örnek ile analiz süresinin kısa 

tutulmasında yarar vardır. Analizin yapısına bağlı olarak. 

örneğin alınmasında ve saklanmasında. doğal katkılardan ör

neğin. organik büyüme ya da azalma i 1 e çözünmüş gazlar gi -

bi etkenler .için bazı özel önlemlere ihtiyaç vardır. 

En ucuz örnek kapları polipropilen veya polietilen•den 

yapılmıştır . En iyi ve en pahalı örnek kapları; quartz ya 

da TFE <tetra fluoroethylene. Teflon)•dan yapılmıştır. Yu

muşak cam kaplar içeriOindeki µg/L melaller nedeniyle öne-

rilmez. Kaplardan. dislile sulardan ya da membran filtre-

lerden bulaşan metallerden korumak gerekir. 

Koruma önlemleri; örneOin alınmasından sonra da sürecek 

olan kimyasal ve biyolojik deOişirnlerin geciktirilmesinde 

kullanılır. Genel kural olarak: analizin örneğin alınma

sından mümkün olduğu kadar hemen sonra yapılmasında yarar 

vardır. Bu durum özellikle düşük yoğunluklar için geçerli-

dir. Analizin hemen yapılması. potansiyel hala miktarını 

düşürür. 

Koruma yöntemleri. genellikle pH•nın konlrolu. kimyasal 

ilaveler. soğulma ve dondurma ile sınırlıdır. Eğer örnek. 

koruma amacı ile sogululmuşsa analize tabi tutulabilmesi 

için 25 °c • a kadar ılıtılmalı ve bu sıcaklıkla sonuçlar 

alı nmal ıd.ı r . 
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Analiz edilecek örnekler temiz cam ya da plastik şişe

lere al-'!-ndıklan sonra; eğer 24-48 saat içerisinde analiz 

edilecekler ise 4°C ·C39°F) ya da daha düşük sıcaklıkta bek-

letileceklerdir. Saklama süresi 14 günü aşmamak koşulu ile 

örneğe sülfirilc asil. ACS Cher litre için yaklaşık 2 ml . ) 

ilavesi ile örnek pH' sı 2 veya daha aşağıya ayarlanmalı

dır . örnek buz dolabında saklanacaktır. 

Saklanmış örnek; test edilmeden önce oda sıcaklıgına 

getirilmelidir. Sodyum hidroksid standart çözeltisi. 5 N 

ile nöt..ralize edilir. Koruyucu olarak merktiri bileşikleri 

kullanılmaz . örneği korumak için ilave edilen asil ve yön-

temin pH aralığına ayarlamak için kullanılan bazlarda dü

zeltme. aşağıdaki biçimde yapılır. 

1. İlk örneğin. asil ilave edilmiş durumun ve baz ila

ve edilmiş durumun toplam hacimleri belirlenir. 

2. Toplam hacmi. ilk hacme bölünür. 

3. Deney sonucu bu falclör ile çarpılır. 

2.2 YöNlEM 

Bu çalışmada; alınan su örneklerinin nitrat düzeyleri. 

Hach Model DR/2000 Speklrofotomelre ile Ni traVer 5 Ni t..ral 

Belirteci (Katalog no: 14034.66 Hach Company) kullanılarak. 

0-30 mg/L nitrat azotu düzeyleri için 500 nm. dalga boyun

da. 0-4.5 mg/L nitrat. azotu düzeyleri için 400 nm. dalga 

boyunda gerçekleştirilmiştir C51). Burada Hach Spekt..rofo

tometrede okunan NO- mg/L değerleri 4.42 ile çarpılarak N0-
3 3 

miktarları mg/L cinsinden hesaplanarak bulunmuştur. 

Yöntemin uygulanması sırasında gerçekleşen kimyasal re-

aksiyon şu şekilde olmaktadır . Kadmiyum met.ali mevcut ni t-

rat..ları nit..rit..e indirger. Ni t..r it iyonları asidi k: ortamda 

ortadaki diazonyum tuzunu oluşturmak için sülfanilik asit.le 

reaksiyona girer. Bu tuz amber renginde ürün oluşturmak 



üzere genlisik asille kenetlenir. 

Bu çalışmada kullanılan yüksek düzey C0-30.0 mg/L NO~-N) 

ve orta düzey C0-4.5 mg/'L NO--N) test.indeki analiz yöntemi; 
3 

1-naphlhylamine yerine gent.isik asid kullanılan Kadmiyum 

Redüksiyon Yönteminin bir modifikasyonu olup. 

(3.1) 

denklem C3. 1) de sunuldugu gibi kadmiyum melal nitratları 

nit.rit.lere çevirmek için kullanılır. Sonra. nilril iyonla

rı asidik ortamda sülfanilik asidle reaksiyona geçerek. 

Stil t' .ani l i k 
asit 

Diazonyum 

N+ZH O z 

tuzu C3.Z) 

Denklem C3.2) de sunuldugu gibi ortadaki diazonyum tuzunu 

oluştururlar ki bunlar genlisik asille kenetlendiği zaman. 

(3. 3) 

/OH 
- -

--+H0
3
s-<( ~~aN-« ~-CCXlH+H• 

-H<Y' 

CAmber renkli görünüş) 

denklem C3.3)de görüldü~ü gibi amber renginde bileşik 

oluştururlar. BileşiOin renginin şiddeti; su örne!}'inin 

nitrat. yogunlu~u ile do~rudan orantılıdır. 
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2.3 ~RULUK ÇALIŞMASI 

Deney sonuçlarının doğruluğunun kontrolü; Nitrata 

Nitrogen Standart Çözeltileri. 10 mg/L NO--N CKatalog ·no: 
3 

307-11 Hach Company). 1 mg/L NO--N CKat.alog no:2046-11 Hach 
3 

Company) ve belirteçlerin saflıgının kontrolü ise deiyonize 

su CKatalog no: 272-17 Hach Company) ile yapılmıştır. 

Hazır belirteçlerin yanı.sıra; laboratuvarda hazı.rladı

~ımız standart çözeltiler C5) ve bunların 1/G. 1/4 oranında 

dilüe edilmesi ile hazırladıQım.ız çözeltilerle aletten bele-

ledi~imiz sonuçlar elde edilmiştir. 

mız belirteçler; 

Bu amaçla kullandı.gı-

•Stok Nitrat Çözeltisi: 105°c de 24 saat etüvde kurutulmuş 

potasyum ni t.rat. CKNO)' ın O. 7218 g . 'ı. bidistile suda çö-
3 

zülür ve 1000 ml.'ye dilüe edilir. Koruyucu olarak 2 ml. 

Kloroform CCHCl ) konur. C1. 00 ml. =100µg NO- -N). Bu çö-
3 a 

zelt.inin 6 aylı.le süre için stabil oldugu bildirilmiştir. 

•Standart. Nitrat Çözeltisi : 60 mı. stok nitrat çözeltisi. 

bidistile su ile 600 ml'ye dilUe edilir . C1.00 mı. 10.0 

µg NO;-N). 

• Standart Çözeltinin 1/2 dilUsyonu: Standart nitrat çözel

tisinden 50 ml. alınıp bidistile su ile balonjojede 100 

mı. ye tamamlanır. 

• Standart. Çözeltinin 1/4 dilUsyonu: Standart nitrat. çözel

. tisinden 25 mı. alınıp bidist.ile su ile balonjojede 100 

ml. ye tamamlanı. r. 

Hazırlanan Standart nitrat çözeltisi; 500 nm. de 0-30 

mg/L NO--N' u için kullanılan yöntemde 10 mg/L NO--N' u 
3 9 

olarak. 1/2 dilüsyonu 5 mg/L NO--N'u olarak. 1/4 dilüs
a 

yonu 400 nm. de 0-4.5 mg/L NO--N'u için kullanılan yön
!I 

temde 2.6 mg/I... NO--N'u olarak beklenilen sonuçları ver-
3 

mişt.ir. 
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iV • BULGULAR 

Birer yıllık süre ile her ay bir kere örnek alınarak 

iki farklı tarihte başlayıp bilen iki farklı analiz grubu 

incelenmiştir. Bunlardan birinci grup ol ar ak adlandır abi -

leceğimiz Haziran 1990-Mayıs 1991 tarihleri arası toplam 16 

C7 kaynak, 3 musluk, 2 dere. 2 baraj gölü, 2 kuyı,ı suyu) ör

nekte ve ikinci grup olarak Ekim 1990-Eylül 1991 tarihleri 

arası toplam 9 C3 artezyen. 5 baraj gölü. 1 kuyu suyu) ör

nekte pH ölçümü ve nitrat tayıni yapılmıştır. 

Şekil C4.1l' de su örneklerinin alındığı bütün örnekle-

me noktalarını gösteren harita verilmiştir. 

nılan numaraların karşılığı olan istasyonlar; 

I. GRUP; 

1. Yakacık Ckaynak suyu). 

2. !.0. Vet. Fak. (musluk suyu), 

3. Tekirdağ Cmusluk suyu). 

4. Gözlepe Cmusluk suyu) , 

S. Kayışdag Ckaynak suyu). 

6. Kanlıkavak (kaynak suyu), 

7. Çubuklu <kaynak suyu) , 

8. Paşaköy ' Cdere suyu), 

9. Avcılar Ckuyu suyu), 

10. Sa.hray-ı Cedid (kaynak suyu), 

11. KUçükçekmece (baraj gölü), 

12. Tekirdağ Değirmenaltı Ckuyu suyu), 

13. Paşaköy (kaynak suyu). 

14. Çubuklu (dere suyu), 

ıs. t.O.!şlet. Fak. Ckaynak suyu). 

16. ömerli (baraj gölü), 

II. GRUP; 

17. Hadımköy Ckuyu suyu), 

18. Hadımköy (artezyen suyu). 

Burada kulla-
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19. Büyükçekmece Cbaraj gölü). 

20. Köseilyes köyü Cart.ezyen suyu). 

21. Terkos Cbaraj gölü). 

22. Alibeyköy Cbaraj gölü), 

23. Elmalı Cbaraj gölü), 

24. Çorlu Cart.ezyen suyu), 

29. Küçükçekmece Cbaraj gölü), 

Şekil C4.2l' de baraj göllerini gösteren ikinci bir harita 

sunul muştur . 

!ncelenen toplam as istasyondaki (300 su örnegi) nitrat. 

düzeyleri için bir ist...atist.iki çalışma yürüt...ülmüşt...ür C124). 

Bu hesapların sağlıklı olabilmesi amacıyla bir bilgisayar 

programı. gelişt...irilmişt...ir. Kullanılan formüller. geliştiri

len bilgi-sayar programı ve buna ait. bilgi giriş kılavuzu 

Ek.A' da sunulmuştur. 

Tablo . C4.ll'de her bir su örneginin kapsadığı bir yıl

lık döneme ait nitrat. düzeyi Tablo C4. 2l'de pH deger i için; 

ort.alama. standart.. sapma . populasyon ortalamaları Cn=12. 

t =2. 20 kullanılarak) sunulmuştur. 
o.o~ 

Tablo C4.3l' de örneklerden herbirinin bir öt.eki ile 

nitrat. düzeylerini karşılaştıran istalisliki önemlilik 

kontrolü p < 0.05 ve p < 0.01 için verilmiştir. 

Her bir örneğin nitrat. yoğunluğu ile pH değeri arasın

daki korrelasyon kat.sayısı ve önemlilik kont.rolü Tablo 

C 4. 41 • de verilmiştir. 

Bireysel analiz sonuçları bütün olarak incelendiğinde. 

nitrat. düzeylerinin en düşük ı.a mg/l.. ile Tekirdağ musluk 

suyu ile Alibeyköy baraj gölünde ve en yüksek 309. S mg/L 

i le Hadı mk öy kuyu suyunda ol dug u görül mtişt... ür . örneklerin 

alındığı su kaynaklarına bağlı olarak maksimum ve minimum 
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TABLO C4.1J: NO- için istatistik hesabı . (t =2.18) 
3 0.05 

örnek Var yans 
Slanda.rt Var yans POPULASYON 

sapma Katsayısı ORTALAMASI 

1 11. 9 3.4 50.7 6 . 8 :t 2.7 

2 130.0 11. 4 26.9 42.4 ± 7.8 

3 1. 9 1. 4 34. 2 4.0 :t 0.9 

4 2.2 1. 5 24.9 5 . 9 :t 0.9 

5 2.5 1 . 6 23.5 6.7 :t 1. o 

6 9.7 3.1 34.4 9 . 0 ± 2.0 

7 1. o 1.0 24.3 4.1 ± 0 . 6 

9 49. 2 7 . 0 40.4 17.4 ± 4.4 

9 269.0 16. 4 17. 2 94.9 ± 10. 3 

10 5 . 7 2 . 4 40.9 5.8 ± 1. 5 

11 7 . 8 2.8 37.9 7.4 ± 1. 0 

12 9 . 5 3 . 1 49 . 6 6 . 2 ± 1.9 

13 4 . 0 2.0 16. 1 12. 5 ::!:: 1. 3 

14 15. 4 3.9 37.7 10. 4 :!: 2 . 5 

15 26.9 5 . 2 12.0 40. 5 ± 3 . 3 

16 3 .5 1. 9 28.3 6 . 6 ::!:: 1 . a 

17 3814. a 61. 8 40. 3 153. 3 ::!:: 39.9 

10 202.0 14.2 21.5 66.3 ::!:: 9 . 9 

1 9 32.6 5 . 7 62. 3 9 . 2 ::!:: 3.6 

20 46.9 6 . 9 34.1 ao. ı ± 4 . 3 

21 0 . 0 3 . 0 11 . 0 27. 1 ± 1.9 

22 7.6 a . 0 44.6 6.2 ± 1. 7 

23 3 . 7 1.9 25.3 7.6 ± ı. a 

24 s.0 2.4 22.a 10.8 ± 1. 5 

as 3 . 9 2.0 26. 4 7.5 :t 1. 3 

nitrat düzeyleri Tablo C4.5J• de sunulmuştur . 

Toplam 5 su örneğinde nitrat düzeyi TS-266 da içilebi

lir sular için belirtilen en yüksek 45 mg/L nitrat sınırını 
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TABLO C4. 2l: pH için ist.at.ist.ik hesabı. t =2.19 
0.05 

örnek Var yans 
Standart. Var yans POPULASYON 

sapma Katsayısı ORTALAMASI 

1 0.11 0 . 33 4.99 6.6 ::!: 0.21 

2 0.07 0.26 3 . 41 7.7 ± 0 . 17 

3 0 . 04 0.20 2.65 7.6 :!: 0.13 

4 2.24 1. 50 24.29 6 . 2 ± 0.90 

5 0.14 0.37 5 . 12 7.2 :!: 0.23 

6 0 . 13 0.37 5.33 6.9 :!: 0.23 

7 0 . 08 0.27 4.20 6.5 :!: 0 . 17 

8 0 . 11 0.33 4.23 7.7 :!: o. 21 

9 0.08 0.28 3 . 91 7.1 :!: 0.17 

10 0.19 0.43 6 . 14 7.1 ± 0.27 

11 0.34 0.58 7.25 8.0 ± 0 . 36 

12 0 . 03 0.16 2 . 16 7.5 ± 0.10 

13 0.04 0 . 19 3 . 47 5.6 ± 0.12 

14 0.07 0.27 3.76 7. 3 ± 0.17 

15 0.02 0.14 1. 95 7.2 ± 0.09 

16 0 . 27 0 . 52 6 . 31 8 . 3 ± 0 . 33 

17 0.05 0.22 2 . 66 8.2 :!: 0.14 

18 0 . 17 0 . 42 5.66 7 . 4 ± 0.26 

19 0.16 0 . 40 5 . 19 7 . 7 :!: 0.25 

20 0.02 0.14 1.89 7.3 :!: 0 . 09 

21 0.06 0 . 25 3 . 18 7.8 ± 0.16 

22 0 . 05 0.23 3 . 01 7 . 7 :!: 0.15 

23 0.29 0.54 7.15 7.6 ± 0.34 

24 0.05 0.21 2 . 82 7.6 ± 0.13 

25 0.08 0.28 3.66 7.7 ± 0 . 18 

aşmıştır. örnek kaynaklarına göre sonuçlar Tablo C4.6l* da 

verilmiştir. Tablo [4. 71* de ise benzer bir tablo TS-266 

da kaynak suları için belirt.ilen en ytikselc 25 mg/L nitrat 

sınırı için yapılmıştır. 
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TABLO C4.3l: Btitün su örneklerinin nitrat düzeylerinin 
birbirleri ile t ve t için önemlilik o.o. 0.05 

kont..rolu sonuçları 
NOT: • ~ p < 0.05} için sembolik gösterim-

•~ p < O. 01 ler kullanılmıştır. 

OrneJc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 • • • • • • 
2 • • • • • • • • • • • • 
3 • • • • • • • • • • 
4 • • • • • • • 
5 • • • • • • • 
6 • • • • • • • • • • 
7 • • • • • • • • • • • 
8 • • • • • • • • • • • • 
9 • • • • • • • • • • • • 
10 •• • • • • • • 
11 • • • • • • 
12 • • • • • • • 
13 • • • • • • • • • • • • 
14 • • • • • • • • • • • • 
15 • • • • • • • • • • • • 
16 • • • • • • • 
17 • • • • • • • • • • • • • 
18 • .. • • • • • • • • • • • 
19 • • • • • 
20 • • • • • • • • • • • • 
21 • • • • • • • • • • • • • 
22 • • • • • • • 
23 • • • • • • • 
24 • • • • • • • • • • • 

Aylara göre; 1st..anbul'un Anadolu ve Rumeli yakaları ile 

Tekirdag• a ait t..oplam yagış miktarları şekil [4.31.'de, ör

neklerin her birinin kapsa.dı~ı periyoda ait aylık nit..rat.. 

yogunluklar.ı ile pH düzeyleri şekil [4.4-28l'de grafikler 

halinde sunulmuşt..ur. 
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TABLO C4.3l: devam ediyor. 

örnek 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 • • • • • • • 
2 • • • • • • • • • • • 
3 • • • • • • • • • • • • 
4 • • • • • • • • • 
5 • • • • • • • 
6 • • • • • • 
7 • • • • • • • • • • • • 
8 • • • • • • • • • • • 
9 • • • • • • • • • • • • 
10 • • • • • • • 
11 • • • • • • • • 
12 • • • • • • • 
13 •• • • • • • • • • 
14 • • • • • • • • • • 
15 • • • • • • • • • • • 
16 • • • • • • • 
17 • • • • • • • • • • • 
18 • • • • • • • • • • • 
19 • • • • • 
20 ·• • • • • • • • • • • 
21 • • • • • • • • • • • 
22 • • • • • • 
23 • • • • • • • 
24 • • • • • • • • 
Tablo C4-1.2l ve Şekil [4.4-281 incelendi~inde şu so

nuçlara varı. l mı ştı. r: 

İstanbul Yakacık kaynak suyı.ı: Alınan örneklerde ortala

ma pH düzeyi 6.6. ortalama nilral y~unlugu 6.8 mg/L olarak 

görülmüştür. Maksimum nilral yoğunluğunun aralık 1990'da 

18 mg/L' ye yükseldiği. genelde 8 mg/L' nin altında sey-

ret.ligi görülmüştür. Minimum ni lral yogunluğu ise temmuz 
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TABLO [4.41: Korrelasyon katsayıları ve önemlilik kontrolü 
NOT: r korrelasyon katsayısı l : önemlilik kontrolü 

xy xy 
s : korrelasyon katsayısının standart hatası 

r 

örnek r s l 
xy r xy 

1 -0.13 o. 314 -0.41 

2 0.13 0.314 0.42 

3 -0.21 0.309 -0.68 

4 0.88 0.152 5.75 

5 - 0.40 0.290 -1. 37 

6 0.10 0.315 o. 31 

7 -0.16 0.312 -0.50 

8 -0.21 0.309 -0.70 

g o. 01 0.316 0.03 

10 -0.12 0.314 -0.38 

11· -o. 01 0.316 -0.04 

12 0.06 0.316 0.18 

13 -o. 41 0.289 -1.42 

14 -0.71 o. 221 -3.23 

15 -0.44 0.284 -1.54 

16 -0.76 0.205 -3. 71 

17 -0.16 2. 312 -0.53 

18 0.77 0.200 3.87 

19 -0.32 0.299 -1. 08 

20 -0.25 0.306 -0.80 

21 0.03 o. 316 0.10 

22 -0.29 0.303 -0.96 

23 0.23 0.308 0.76 

24 0.28 0.304 O. 91 

25 -0.40 0 . 289 -1. 39 

ayında 4. 4 mg/L olarak belirlenmiştir Şekil [4. 41. Aralık 

1990'daki yükselmenin. Şekil C4.31'deki yagış durumu ince

lendiginde yağışlardaki artışla ilgili olabilecegi düşünül

müştür. 
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TABLO (4. 51 : örnek kaynaklarına bağlı olarak maksimum 
ve minimum nitrat düzeyleri 

Su örnek Maksimum Minimum 
kaynağı sayısı mg / L mg / L 

Kaynak 7 46.5 2 . 2 

Musluk 3 59.3 1. 8 

Artezyen 3 81.9 6.2 

Dere 2 27.9 4 . 4 

Baraj 7 32.3 1. 8 

Kuyu 3 305.5 2.2 

TABLO (4.61: Nitrat düzeyleri bakımından. TS-266 da içile
bilir sular için belirtilen üsl sınırı aşan ve 
aşmayan su örnekleri . 

Su örnek 
Aşan Aşmayan 

Aşan 

kaynagı sayısı Ye 

Kaynak 7 1 6 14 

Musluk 3 1 2 33 

Artezyen 3 1 2 33 

Dere 2 o 2 -

Baraj 7 o 7 -

Kuyu 3 2 1 66 

!.O. Veteriner Fakültesi musluk suyu: Alınan örneklerde 

ortalama pH düzeyinin 7.7. ortalama nitrat y~unluQunun ise 

42. 4 mg/ L olduQu görülmüştür. Maksimum nitrat yoğunlu~unun 

nisan 1991'de 59 mg/L. minimum nitrat yoQunluğunun ise ka

sım 1991 ' de 14 mg/L olduğu görülmüştür . Temmuz-ağustos 1990 

ve nisan-mayıs 1991'de alınan örneklerdeki değerlerin TS-

266'nın içilebilir sular için müsaade ettigi maksimum yo-

Qunluk 45 mg/L'yi aştığı görülmektedir. Daha önceleri kuyu 

suyu olarak gelen musluk suyunun. kasım 1990'dan itibaren 
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TABLO C4.7l: Nit.rat. düzeyleri bakımından. TS-266 da kaynak 
suları için belirt.ilen üst sınırı. aşan ve 
aşmayan su örnekleri. 

Su örnek 
Aşan Aşmayan 

Aşan 

kaynağı sayı. sı. ~ 

Kaynak 7 1 6 14 

Musluk 3 1 2 33 

Artezyen 3 2 1 66 

Dere 2 1 1 50 

Baraj 7 1 6 14 

Kuyu 3 2 1 66 

t.erkos suyuna bağlandığı ve daha sonra da kuyu suyu ile ka

rışık olarak verildiği ve sonradan yine zaman zaman sadece 

kuyu suyu olarak verildiği öğrenilmiştir. 

C4.5l't.e görülmektedir . 

Bu durum Şekil 

Tekirdağ musluk suyu: Alınan örneklerde ortalama pH dü

zeyinin 7. 6. ortalama nitrat. yoğunluğunun 4. O mg/L olduğu 

görülmüştür. Maksimum nitrat. yoğunlu~u temmuz 1990 'da 5.8 

mg/L iken minimum nitrat. yogunluğu ise eylül 1990 'da 1.8 

mg/L olarak bulunmuştur. Bu durum Şekil C4.6l'da görülmek

tedir. 

İstanbul Gözt.epe musluk suyu: Alınan örneklerde ortala

ma pH düzeyinin 6.2. ortalama nitrat. yoğunluğunun 5.9 mg/L. 

maksimum nitrat yogunluğunun ekim 1990'da 8.8 mg/L iken mi

nimum nitrat yoğunluğunun eylül 1990'da 2 . 2 mg/L olduğu gö-

rülmüşt.ür. Bu durum Şekil C 4 . 71 '·de görül mekt.edir. 

İstanbul Kayı.şdağ kaynak suyu: Alınan örneklerde orta

lama pH düzeyinin 7. 2. ortalama nitrat yoğunluğunun 6. 7 

mg/L. maksimum nitrat yoğunluğunun aralık 1990'da 10.6 mg/L 

ve mini mum düzeyin ise nisan 1991 ' de 3. 1 mg/L olduğu gö-
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rülmüştür. Maksimum nitrat düzeyinin yağışların en yüksek 

oldugu ayda görüldüğü f'akat TS-266'da kaynak suları için 

verilen 25 mg/L'yi aşmadığı görülmüştür. Bu durum Şekil 

C4.9l'de görülmektedir. 

İstanbul Kanlıkavak kaynak suyu: Alınan örneklerde or

talama pH düzeyinin 6.9 olduğu. ortalama nitrat. yoğunluğu

nun 9.0 mg/L olduğu görülmüştür. Maksimum nitrat yoğunlu

ğunun aralık 1990'da 14.2 mg/L iken minimum düzeyin kasım 

1990'da 4 rng/L olduğu saplanmıştır. Bu durum Şekil C4.9J' 

da görülmektedir. 

İstanbul Çubuklu kaynak suyu: tstanbul'un Beykoz ilçe

sindeki Çubuklu kaynak suyundan alınan örneklerde ortalama 

pH düzeyinin 6.5. ortalama nitrat yoğunluğunun 4.1 mg/L ol

duğu mak~imum nitrat yoğunluğunun şubat. 1991'de 6.2 mg/L 

iken minimum nitrat. yoğunluğunun ekim 1990'da 2.7 mg/L gibi 

düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Bu durum Şekil C4.10J'da 

görül meJc tedi r. 

İstanbul Paşaköy dere suyu: Paşaköy'de bulunan Paşaköy 

deresinden alınan örneklerde ortalama pH düzeyinin 7.7. or

talama ni t.rat y~unl uğunun 17. 4 mg/L olduğu. maksi mum ni t

ra.t. yogunlu~unun kasım 1990'da 27. 9 mg/L. minimum nitrat. 

yogunluğunun ise aralık 1990' da 4. 9 mg/l. olduğu görülmüş

tür. Tarım alanlarına yakın yerlerden alınan örneklerde. 

gübrelemenin yapıldığı şubat. mart. aylarından sonra nitrat. 

düzeyinin giderek yükseldiği görülmüştür. Bu durum Şekil 

C4.11J'de görülmektedir. 

İstanbul Avcılar kuyu suyu: Avcılar'ın kırsal kesimin

deki bu kuyudan alınan örneklerde ortalama pH düzeyinin 7.1 

ve ortalama nitrat. yoğunlugunun 94.9 mg/l. olduğu görülmüş

tür. Maksimum nitrat düzeyi temmuz 1990'da 132 mg/L iken 

minimum nitrat düzeyi eylül 1990'da 75.3 mg/L olarak sap

tanmıştır. Bütün degerlerin TS-266.da içilebilir sular için 
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müsaade edilebilir maksi mum 45 mg/L ni t.ral düzeyinin üze

rin de olduğu görülmüştür. Büyük bir bahçenin içinde bulu

nan bu kuyunun çevresi yerleşim alanıdır ve su sıkıntısı 

çekilen bu bölgede bu kuyunun suyundan zaman zaman gerek 

içme gerekse kullanım suyu olarak yararlanıldığı görülmüş

tür. Değerler Şekil C4. 12l'de görülmektedir. 

İstanbul Sahray-ı Cedid kaynak suyu: Alınan örneklerde 

ortalama pH düzeyinin 7.1. ortalama nitrat yogunluğunun ise 

5: 8 . mg/L olduğu görül müşt. ür. Maksi mum ni t.r at yoğ unl uğ unun 

mart. 1991'de 9.3 mg/L. minimum nitrat yoğunluğunun ekim ve 

aralık 1990'da 2.2 mg/L olduğu görülmüştür. Bu durum Şekil 

[4.13l'de görülmektedir. 

İstanbul Ktiçükçekmece baraj gölü: Alınan örneklerde or 

talama pH dpzeyinin 8 . 0. ortalama nitrat yoğunluğunun ise 

7.4 mg/L olduğu görülmüştür. Mak s imum nitrat. yoğunluğu ni 

san 199l'de 12 mg/L iken minimum yoğunluğun haziran 1990'da 

3.5 mg/L olduğu görülmüştür. örnekler gölün Avcılar Kampü

sü kıy.ı·s.ı bölümünden al.ık suların karıştığı kısımdan alın

mış olup. örneklerde nitrat. kirlili!:)inin haziran 1990' dan 

nisan 1991'e kadar genellikle yükseldiği gözlenmiştir. De

ğerler Şekil C4. 14l'de görülmektedir. 

Tekirdağ ~irmenalt.ı kuyu suyu:Tekirdağ'.ın sayt'iye ye

ri olan .Degirmenaltı'nda bahçelik alanın kenarında bulunan 

bu kuyudan alınan örneklerde art.alama pH düzeyinin 7.5. or

talama nitrat yoğunluğunun ise 6.2 mg/L olduğu görülmüştür. 

maksimum nitrat yoğunluğu ekim 1990' da 12. 4 mg/L. minimum 

nitrat yoğunlu!:)u ise ocak 1991'de 2 . 2 mg/L olarak bulunmuş

tur. Bu durum Şekil C4.15l'de görülmektedir. 

İstanbul Paşaköy kaynak suyu:Paşaköy'tin alt yamaçların

da bulunan bu kaynak suyundan alınan örneklerde ortalama pH 

düzeyinin 5.6. ortalama nitrat yoğunluğunun 12. 5 mg/L oldu-

gu görülmüştür. Maksimum nitrat yoğunluğunun mart 1991'de 
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16 mg/L iken minimum nitrat yoğunluğunun temmuz 1990.da 8.9 

mg/L olduğu saplanmıştır. Kasım ve aralık 1990 dışında tem

muz 1990.dan itibaren mart ı991•e kadar nitrat düzeyinin 

yük seldi ğ i • mayıs 1 991 •de bir az düşme ol dugu görül müşl tir. 

Bu durum Şekil [4.16J•da görülmektedir. 

!stanbul Çubuklu dere suyu: Beykoz ilçesindeki bağlık 

bahçelik alanların aşağı kısmında bulunan bu dereden alınan 

örneklerde ortalama pH düzeyinin 7. 3. ort.alama nitrat yo

ğunluğunun 10.4 mg/L olduğu görülmüşt.tir. Maksimum nitrat 

düzeyinin nisan 1991'de Z0.4 mg/L iken minimum nitrat yo

ğunluğunun ekim 1990' da 4.4 mg/L olduğu görülmüştür. Bag. 

bahçe tarımı yapılan araziye yakın olan bu deredeki nitrat 

miktarının evsel atıklara bağlı olarak da değişebileceği 

öğrenilmiştir . De~erler Şekil C4.171'de görülmektedir. 

!.O.İşletme Fakültesi kaynak suyu: Avcılar Kampüsü'nün 

az ilerisinde . ağaçlık bir alanda bulunan bu kaynak suyun

dan alınan örneklerde ortalama pH düzeyi 7.Z, ortalama nit

rat yogunluğu ise 40.5 mg/l... olarak bulunmuştur. Maksimum 

nitrat. yoğunluğunun mayıs 1991 'de 57 mg/L olduğu, minimum 

nitrat. yoğunluğunun ise eylül 1990'da 31 mg/l... olduğu görül

müştür. Bir yıl boyunca alınan bütün örneklerin, TS-Z66'da 

kaynak suları için müsaade edilen 25 mg/L'yi aştığı. kasım 

1990. mart, nisan. mayıs 1991'de ise TS-Z66'da içilebilir 

sular için müsaade edilen 45 mg/L nitrat düzeyini aştıgı 

görülmüşt.ür. Bu sudan o bölgede ot.uran halkın içme suyu 

olarak yararlandığı görülmüştür. Değerler Şekil C4.101'de 

görülmektedir. 

İstanbul ömerli baraj gölü : Alınan örneklerde ortalama 

pH düzeyinin 8.3. ortalama nitrat. yoğunlugunun 6.6 mg/L ol

dugu görülmüştür . Maksimum nitrat yoğunluğunun şubat 1991 ' 

de 10.Z mg/l... olduğu. minimum nitrat yoğunlugunun ise eylül 

1990'da 4 mg/L olduğu görülmüştür. Bu durum Şekil C4.19J' 

da gösterilmektedir. 
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İstanbul Hadımköy kuyu suyu: Kuyudan alınan örneklerde 

ortalama pH düzeyinin 9.2. ortalama nitrat düzeyinin 153.3 

mg/'L olduğu görülmüştür. Maksimum nitrat düzeyinin aralık 

1990'da 305.5 mg/L, minimum nitrat düzeyinin ise şubat 1991 

'de 65.5 mg/L olarak bulunduğu görtilmtiştür. Tarım alanına 

çok yakın bulunan bu kuyunun bitişiğindeki binanın organik 

gübre deposu olarak kullanıldığı ögrenilmiştir. Değerler 

Şekil (4.20l'de gösterilmektedir. 

Hadımköy artezyen suyu: Alınan örneklerde ortalama pH 

düzeyinin 7.4. ortalama nitrat yoğunluğunun 66.3 mg/L oldu

ğu görülmüştür. Minimum nitrat yogunluğunun ekim 1990'da 

41.6 mg/L iken bunu takip eden aylarda bu düzeyin giderek 

yükseldiği ve maksimum nitrat yoğunluğunun haziran 1991'de 

92 mg/L'ye ulaştığı görülmüştür. Temmuz. ağustos ve eylül 

1991'de biraz düşme kaydedilmiştir. Ekim 1990'nın dışında

ki bütün düzeylerin, TS-266'da içilebilir sular için veri

len 45 mg/L'nin üzerinde olduğu görülmüş ve bu sudan yöre 

halkının sadece kullanım suyu olarak yararlandığı öğrenil

miştir. Degerler Şekil C4.21l'de gösterilmektedir. 

BUyükçekmece baraj gölü: Büyükçekmece'nin tarım alanı 

olarak kullanılan kısımlarına yakın yerden alınan örnekler

de ortalama pH düzeyinin 7.7. ortalama nitrat yoğunluOunun 

ise 9.2 mg/L olduğu görülmüştür. Maksimum nitrat yogunluğu

nun aralık 1990.da 23.1 mg/L iken minimum degerin ekim 1990 

ve eylül 1991'de 2.2 mg/L olduğu görülmüştür. Değerler Şe

kil C4.22l'de gösterilmektedir. 

Köseilyes köyü artezyen suyu: Alınan örneklerde ortala

ma pH düzeyinin 7.3. ortalama nitrat yogunlugunun ise 20.1 

mg/L olduQu görülmüştür. Maksimum nitrat yoğunlugunun nisan 

1991'de 27.5 mg/L iken minimum düzeyin temmuz 1991'de 7.5 

mg/L oldu~u görülmüştür. Azotlu gübrelerin şubat ve mart 

aylarında kullanıldıgı tarım alanının ortasında bulunan bu 
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istasyondan alınan örneklerde nitrat düzeyinin nisan ve ma

yıs 1991'de C26.6 mg/L) kaynak suyu için müsaade edilen 25 

mg/L'nin üzerinde, haziranda 24.3 mg/L olduğu temmuz, ağus

tos ve eylül aylarında 15 mg/L'nin altında olduğu görülmüş

tür . Bu suyun içme suyu olarak kullanıldığı öğrenilmiştir. 

Değerler Şekil [4.231' de gösterilmektedir. 

Terkos baraj gölü: Alınan örneklerde ortalama pH düze

yinin 7.8,ortalama nitrat y~unluğunun 27.1 mg/L olduğu gö

rülmüştür. Ekim 1990'da 32.5 mg/L maksimum nitrat yoğunlu

ğu bulunmuş, bu değer şubat 1991'de minimum düzey olan 23 

mg/L'ye düşmüştür. Nisan 1991'e kadar yine yükselme olmuş, 

sonra azar azar görülen düşme minimum değerin üzerinde sap

lanmıştır. Değerler Şekil C4.24l'de gösterilmektedir. 

Alibeyk~y baraj gölü: Alınan örneklerde ortalama pH dü

zeyi 7.7. ortalama nitrat yoğunluğu ise 6.2 mg/L olarak bu

lunmuştur . Maksimum nitrat yoğunluğunun nisan 1991'de 10.6 

mg/L iken, minimum değerin ekim 1990'da 1.8 mg/L olduğu gö

rülmüştür. Degerler Şekil C4.25l'de gösterilmektedir . 

Elmalı baraj gölü : Alınan örneklerde ortalama pH düze

yinin 7. 6. or lal a .ma ni lr al yoÇJunl uğun un 7 . 6 mg/L ol ar ak bu-

1 unduğu görülmüştür. Maksimum nitrat düzeyinin mayıs 1991' 

de 10.2 mg/L. minimum yogunlugun ise eylül 1991'de 4 mg/L 

bulundu~u görülmüştür. e>eoerler Şekil C4.26l'da gösteril

mektedir. 

Çorlu artezyen suyu: Alınan örneklerde ortalama pH dü

zeyinin 7.6 ve ortalama nitrat yoğunluğunun ise 10.8 mg/L 

oldugu görülmüştür. Maksimum nitrat yoğunluğunun kasım 

1990 'da 14.2 mg/L iken minimum yoğunluğun temmuz 1991'de 

6.2 mg/L olduğu görülmüştür. Değerler Şekil C4.27l'de gös

terilmektedir. 

Küçükçekmece baraj gölü: Gölün yerleşim merkezine yakın 
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olan kısmından alınan bu örneklerde ortalama pH düzeyi 7.7. 

ortalama nitrat yogunluğu ise 7.5 mg/L bulunmuştur . Mak

simum nitrat yoğunluğu aralık 1990'da 12 mg/L , minimum nit

rat. yoğunluğu ise kasım 1990 ve eylül 1991'de 4.9 mg/L ola

rak bulunmuştur. Değerler Şekil C4.28J 'de gösterilmektedir. 

örneklere ait. analizleri 

olursak. TS-266'da nitrat 

genel ol ar ak deger lendi recelc: 

düzeyleri bakımından kaynak 

suları için belirtilen üst sınırı C25 mg/L nitrat); kaynak 

sularının % 14' ünün, çeşme sularının % 33• ünün. artezyen 

sularının % 66' sının. dere sularının % 50'sinin. baraj 

sularının % 14' ünün ve kuyu sularının % 66' sının aştığı 

görül müşt.Ur . İçilebilir sular için i sa. belirt.il en üst. 

sınırı C45 mg/L nitrat.); kaynak sularından % 14'ünün. çeşme 

ve artezyen sularından % 33• ünün ve kuyu sularından Y. 

66'sının aştığı görülmüştür. TUm örneklerin % 20'sinin içi

lebilir sular için belirt.ilen sınır düzeyini aştı~ını ve 

yine bütün ö rneklerden % 32'sinin kaynak suları için belir

t.ilen sınır düzeyini aşlıgı görülmüştür. 

Bu nedenle nitratlarla ilgili olarak saptanan sulardaki 

kirlenme durumu bu gibi suların sürekli içilmesi sonucu: 

insanlarda, özellikle bebek ve küçük çocuklarda kan hasta

lıkları ;evcil ve çiftlik hayvanlarında da yetiştirme hasta

lık! arı ve buna baglı ekonomik kayıplar ol uşturabilecegi 

kanısını vermektedir. Bundan dolayı. tüm ülke düzeyinde, 

suların sentetik kimyasallarla kirlenmelerinin denetim al

tına alınması bakımından. bu gibi araştırma ve çalışmaların 

yapılması ve kirlilik haritasının çizilmesi gerekli ve 

zorunlu görülmektedir. 
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V. TARTISMA 
" 

Bu çalışmada oldugu gibi yeraltı ve yüzey sularında 

nitrat tayini için yapılan araştırmalarda; I . 1.Fenolik tip 

bileşiğin nitrasyonu 2.Bir organik bileşiğin nitratla oksi

dasyonu 3.Nitratın;nitrite ya da amonyağa redüksiyonuna da

yanan Kolorimetrik ve Spektrofotometrik Yöntemler. II.Oto

matize Yöntemler. III.Titrimetrik Yöntemler. IV.tyon Selek

ti f Elektron Yöntemleri V. Kromatografik Yöntemlerden Gaz 

Kromatografi ve HPLC gibi Kromatografik Yöntemler uygulan

mı şt.ı.r. 

Bu amaç için yapılan araştırmalarda kullanılan yöntem

lerin birbirlerine üstünlükleri ya da birinin diğerine göre 

dezavantajları olduğu; bu yöntemleri uygulayanların çalış

malarından ~ldıkları sonuçlar incelendiğinde anlaşılmıştır. 

Bu yöntemlerden I. 3. yönt emi uygulanarak. Washington • un 

Burbank Wallula yöresinde, yeraltı suları üzerinde yapılan 

bir araştırmada nitrat yoğunluğu 17 mg/'L ile 142 mg/L ara

sında bul unmuş tur < 129) . Ancak bu yöntem. çevrenin azot 

degişJcenliOine karşı aşırı duyar olması . sonuçların sağ

lıklı alınmasını etlcilediginden kullanılmasında sakıncalı 

bul unmuşl ur. Ni lele im bul unan sonuç! ar ar asındaki fark da 

bu duruma dikkat. çekmektedir. Gaz kromat.ografisi ve HP-Li

Jcit. kromat.ografisi gibi yöntemler. sularda çok düşük oran

lardaki nitrat tayininde kullanılması bakımından duyarlı 

birer yöntem iseler de; çalışmanın pahalı oluşu yanı.sıra 

uzun zaman alışı ve saha uygulaması için elverişli olmayı

şı, çalışmamızdaki amaca uygun düşmemiştir. Bu yöntemlerin 

uygulanması ile yapılan araştırmalarda (31, 46, 49, 83,111, 

123. 136) elde edilen sonuçlar, çok düşük oranda nitratla

rın saptanabildi~ini göstermektedir . Oysa bizim araştırma

mızda esas alınan nitrat limitleri WHO veya TS-266•ya göre 

olan 45 mg/L yoğunluktur. Burada kullandığımız yöntemin 

aslı 1985'de A.P.H.A .• A.W.W.A .• W.P. C.F.(5) tarafından 

Technicon Instrument Coorporation• ın AutoAnalyzer I ve II 
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aygıtları kullanılarak yapılmış olan Olomalik Kadmiyum Re

düksiyon yöntemi olup. bu yönlem HACH C51) firması larafın

dan HACH DR/2000 modeli bir speklrofolomelreye adapte edil

miş olan modifikasyonudur . Bu yönlemin; sonuçları yeterli 

derecede duyarlı olarak vermesi yanısıra ayrı ca taşınabilir 

ve bir akü aracılığı ile saha çalışmalarında kullanılabilir 

olması. çalışmamızdaki tercih sebebimiz olmuştur. 

Yabancı kaynaklı araştırmaların yaklaşık 10. 20.30 yıl

lık gibi uzun periyodlar içinde sanayi. tarımsal ve yerle

şime bağlı olarak· birbirini takip eden yıllara ait bulgula

rın. art.ış oranlarını saplamaya yönelik olduğu görülmekte

dir. Bunlara örnek olarak. lngiltere•nin Walt.on yöresinde

ki Thames nehrinde nitrat. yoğunluğunun 1956.da 24 mg/L'den. 

1976'da 48 mg/L'ye çıktığı bildirilmiştir (122). Bochollt. 

şehrinde 1912.de yeraltı sularında nitrat iyonu 15 mg/L 

iken. bu düzeyin 1991 yılında 95 mg/L'ye çıktığı bildiril

miştir C92) . Kuzeybatı Burnika Faso'da "'Volt.a Noire" bölge

sinde 1984-1986 yılları arasında yapılan çalışmalarda yer

altı sularının Y~5'inde 45 mg/L•nin üzerinde nitrat yoğun

luğu bildirilmiştir C49). S.S.C.B. 'de Volga nehrinin ort.a 

Jc ı smı böl ümünde Ta tar i st.an özerk Cumhur iyeli • ni n Seli şt.e 

-Govyodino köyU yeraltı sularında 1965-1969 yılları arasın

da yeraltı · sularındaki nitrat. düzeylerinin 0 . 1-490 mg/L 

arasında değişliği bildirilmiştir (12). 1979 yılında Rhine 

nehrindeki sular da ni t.r at. yogunl uğu yı 11 ık or t.al ama 11 . 3 

mg/L olarak bulunmuş.Niedert.errase'de yeraltı sularında ya

pılan araştırmada ise art.alama 50-100 mg/L ve maksimum 150 

mg/L nit.ra.t düzeyleri bulunduğu bildirilmiştir C45) . Yeni 

Zelanda'da Mayıs 1978'den ha.ziran 1979'a kadar her ay Nga

t.arawa yeraltı su kaynaklarından alınan su örneklerinde 

nitrat yoğunlukları saplanmış. en düşük düzey mayıs 1978'de 

39 mg/L en yüksek düzey eylül 1979'da 99 mg/L olarak bil

dirilmiştir C23). lngilt.ere'de Cha.lk'la yeraltı sularında 

1972-1986 yılları arasında yapılan çalışmada ortalama nit

rat. yoğunluklarının 1972.de 50 mg/L iken 1996.da 70 mg/L'ye 
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yükseldiği bildirilmiştir C29). 

Erzurum• da i l merkezinde bul un an 41 adet. çeşmenin 32' 

sinde nitrat düzeyi 45 mg/L'den yüksek bulunmuşlur. Bazı 

örneklerin standart.. değerin iki. üç. dört ve dokuz kalına 

kadar yüksek miktarda nitrat içerdiği bildirilmiştir C97J. 

Mersin'de yapılan bir araştırmada; tarla ve sera sebzecili

ğinde uygulanan amonyum nitrat ve amonyum sülfat gübreleri 

ile yapılan çalışmada bu gübrelerden sulara sızış durumu 

· incelenmiştir. Gübreleme sonucu sulara katılan nitrat mik

tarının üst üste yapılan gübrelemeler ile artabileceği, de

nemede ikinci yılda sularda daha çok nitral saplanması so

nucu ortaya çıktığı bildirilmiştir (159). 

Bu çalışmada; maksimum ortalama nitrat düzeyi Hadımköy 

kuyu suyupda 153.3 mg/L olarak saplanmış ve yine bu örnekle 

maksimum düzey aralık 1990 da 305.5 mg/L olarak ölçülmüş-

~ür. Minimum ortalama nitrat düzeyi 4 . 0 mg/L ile Tekirdağ 

musluk suyunda ve 4.1 mg/L ile Çubuklu kaynak suyunda bu

lunmuştur . Minimum nitrat değeri ise 1 . 8 mg/L ile eylül 

1990' da Tekir dağ musluk suyunda ve ekim 1990 • da Ali beyk öy 

baraj gölünde ölçülmüştür. 

Bu çalışmada yürütülen islalisliki çalışmalar değerlen

dirildi~inde; nitrat. yoğunluğu açısından sonuçların isla

lisliki olarak önemlilik konlrolu incelendiğinde gerçeklen 

yüksek nilral düzeyli sularla düşük nilral düzeyli sular 

Tablo C4. 31 'den kolaylıkla ayı.rdedilebilmekledir . Tablo 

C4.4l'de nitrat yoğunluğu ile pH düzeyi arasında iki istas

yon dışında CGözlepe musluk suyu ve Hadımköy artezyen suyu) 

önemli bir korrelasyona rastlanamadığı görülmektedir. 

İçme suları ile nitratların aşırı alınması sonucu ço

cuklarda met..hemoglobinemi oluştuğu bildirilmiştir. Keza 

yüksek düzeyde nit.rat. alınması. karsinojenik olarak bilinen 

ni trözami nl erin oluşumuna neden olması bakı mı ndan da önem 
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taşımaktadır. Hayvanların yüksek oranda nitrat lutan yem

lerle beslenmeleri ve yine yüksek oranda nitrat tutan sula

rı içmeleri sonu akut ve uzun stirede ise kronik nitrat 

zehirlenmesi şekillenebilmektedir. 

Yurt dışında sularda nitrat düzeyi tayini önemi nede

niyle geniş bir araştırmacı grubu tarafından incelenmişken. 

ülkemizde gereken önemi bulamadıgından çok sınırlı sayıda 

çalışmaya rastlanmış ve bazı kamu kuruluşları taraf'ından 

toplu tüketime açık belli birkaç su havzasında rutinden 

anal iz ol ar ak yapı l makta olup, 

getirilememiştir. ülkemizdeki 

konu kamuoyunun gündemi ne 

araştırmalar daha çok yem-

!erdeki nitrat düzeyi ile sınırlı kalmıştır. 

ülkemizde su kaynaklarının bireysel olarak sanayiye, 

tarıma ve ~erleşime bağlı nitrat kirliliğinin, uzun sene

lere yayılmış incelemelerine rastlanamamıştır. Bu eksiklik 

yabancı çalışmalar incelendiğinde daha da çarpıcı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 
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VI· OZET 

Sentetik gübrelerin gere~inden fazla uygulama ve kulla

nılmalarına bağlı olarak yeraltı ve yüzey sularında nitrat 

yoğunluğunun yükselmesi. insan ve hayvan saglığını bozucu 

etkilere neden olmaktadır. Ornegin çocuklarda yüksek nitrat 

düzeyli içme suları methemoglobinerni oluşturur. öte yandan 

yüksek düzeyde nitrat alınması. karsinojenik olarak bilinen 

nitrözarninleri meydana getirir. Ayrıca toksik dozda nitrat 

içeren sular ve bitkiler. ot yiyen hayvanlarda akut ve kro

nik zehirlenmeler oluşturabilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı. Marmara ve Trakya Bölgeleri'ndeki 

yeraltı ve yüzey sularında nitrat düzeylerini saptamaktır. 

Su örnekleri için seçilmiş 25 farklı istasyon. yaygın ola

rak insanlar. bitkiler ve hayvanlar tarafından kullanılabi

lirlikleri göz önünde bulundurularak kaynak.artezyen ve ku

yulardaki yeraltı suları ile baraj. göl. çeşme ve dere gibi 

yüzey sularının analizleri yapılmışlır.Ornekler her ay alı

nıp. bir yıl stira ile analize tabi tutulmuştur. Nitrat yo

ğunlukları otomatize kadmiyum redüksiyon yöntemi esasına 

dayanan spektrofotometrik yöntemle saptanmıştır. 

Sonuçlar incelendiQinde. TS-266'da nitrat düzeyleri ba

kımından. içilebilir sular için belirtilen üst sınırı C45 

mg/l. nitrat); kaynak sularından % 14 ünUn. çeşme sularından 

% 33 ünün. artezyen sularından % 33 ünün ve kuyu sularından 

% 66 sının aşlığı görülmüştür. Kaynak suları için belirti

len üst sınırı C25 mg/l.. nitrat) ise; kaynak sularının % 14 

ünün. çeşme sularının % 33 ünün. artezyen sularının % 66 

sının. dere sularının % 50 sinin. baraj sularının % 14 ünün 

ve kuyu sularının % 66 sının aştıgı görülmüştür. Tüm ör

neklerin % 20 sinin içilebilir sular için belirtilen sınır 

düzeyini aştığı ve yine bütün örneklerden % 32 sinin kaynak 

suları için belirtilen sınır düzeyini aştıgı görülmüştür. 
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Grupların nitrat miktarı sonuçlarının istatistiksel an

lamda önemlilik derecesini belirlemek amacıyla bir çalışma

da yapılmıştır. Bu istatistiksel hesabın güvenle yürütüle

bilmesi için bir bilgi sayar programı. geliştirilmiş ve so

nuçlar tablolarda verilmiştir. Ayrıca grupların nitrat. yo

ğunlukları ve pH düzeyleri grafiklerle gösterilmiştir. 

Sonuç olarak. sentetik gtibre kullanımının, Trakya ve 

Marmara Bölgeleri'ndeki yeraltı ve yüzey sularında. yer yer 

nitrat kirlenmesine yol açmakla olduğu görülmektedir. Olu

şan nitrat kirlilikleri mevsimsel olarak deQişiklik göster

mekle olup, sentetik gübre kullanılan tarım alanlarına ya

kın yerlerden alınan örneklerde nitrat yogunluklarının ni

san ve mayıs aylarında en yüksek düzeylere ulaştığı saplan

mıştır . Buna şubat ve mart aylarında yapılan gübrelemeler 

neden olarak gösterilebilir . 

Nit.ratlarla ilgili olarak saptanan sulardaki k i rlenme 

durumu bu gibi suların sürekli içilmesi sonuc u : i nsanlarda, 

özellikle bebe k ve küçük çocuklarda kan hastalıkları; evcil 

ve çiftlik hayvanlarında da yetiştirme hastalıkları ve buna 

ba§lı ekono mik kayıplar oluşabilmektedir. Bu nedenle, tüm 

Ulke düzeyinde, suların sentetik kimyas allarla kirlenmele

rinin denet.im allına alınması bakımından, bu gibi araştırma 

ve çalışmaların yapılması ve kirlilik haritasının çizilmesi 

gerekli ve zorunlu görülmektedir. 
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Vll. SUMMARY 

Due to the massive increase in the use of inorganic 

fertilizers, nilrale concenlrations in the surface and 

ground waters rise and it is harmf'ul for human and animal 

heal t.h. For example, by high ni trate concent.rations in 

drinking waler, infants may suffer from melhemoglobinemia 

and also forms ni trosami nes which are known as 

carcinogenous. Containing nitrate at the level of toxic 

dose may cause acute and chronic toxicosis in animals . 

The purpose of t.his sludy was to det.ermine lhe nitrata 

concentrations of various surface and ground wat.er of 

Marmara and Thrace regions. 25 different waler resources 

such as springs, lakes, dams, slreams and wells, artesian 

wells are c.hosed keeping in mind thal those slations are 

goi ng lo be wi del y used by peopl e. pl ants and ani mal s . 

Samples are collected thr oughout a yea r pa r mo unth and nit

rata concenlrations are determined by spectrophotomeler 

using automated cadmium reduclion met.had. 

When the results are exam.ined it is observed t.hal 14 % 

of t.he s pring water . 33 % of the tap wat.er and art.esi an 

wells. 66 % of the well water exceed the limils of nitrate 

concentration given in TS-266 C45 mg/L) for drinking water 

and 14 % of t.he spring wat.er. 33 % of lhe tap waler. 66 % 

of t.he art.esi an wel 1 s. 50 % of the stream water. 14 % of 

t.he dam wat.er. 66 % of t.he ..el! wat.er exceed the limits of 

nilrate concent.rat.ion given in TS-266 C25 mg/L) for source 

wat.er. The result.s showed thal 20 % of lhe samples exceed 

the limi ts of dri nkable water and 32 % of lhe samples 

exceed t.he limits of source water as a total. 

A stat.istical study is performed among the groups . In 

order lo attain a precise slatislical calculalion a 

computer program is generated and resul ts are labulated . 
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Nit.rat.e concent.rat.ions and pH levels of t.he samples are 

present.ed by graphics. 

As a result. it. is observed t.hat. because of inorganic 

fert.ilizers. nit.rat.e pollut.ion of Marmara and 1hrace regions 

ground and underground wat.er is goi ng t.o be an i mport.ant. 

subject.. Nit.rat.e pollulion varied seasional and from 

samples collect.ed near lhe agricult.ural fields nit.rat.e 

concent.rat.ions were higher in april and may due t.o 

fert.ilizat.ion process in february and march. 

St.eadily using nit..rat.e pollut..ed wat.er. may reason blood 

di seases in babi es. breedi ng di seases in l i vest.ock and 

domest.ic animals t.hat. cause economical losses. Due t..o above 

reasons all ever t..he count.ry nit.rat..e pollut.ion of wat..er 

because of. t..he synt.het.ic chemicals have t..o be under 

supervision. Such researches are import.ant. because, 

format.ion of t..he pollut.. i on maps of t.he ground and 

underground wat..ers of our count.ry is a necessit.y. 



-87-

vm. L 1 TERA TUR L 1 STES 1 

1. ACATAY. T.(1970): Tarım İlaçlarının Çevre Kirlenmesin
deki Et.kileri. E.0. İnş. Fak. Çev. Müh. Böl. Yay. 
no:5. İzmir . 

2 . ADAMS. J.A .• CAMPBELL. A.S .• McKEEGAN. W.R .• McPHERSON. 
R. J .• TONKIN. P . J. C1979) Nit.rat.e and Chloride in 
Ground-Wat.er. Surface Wat.er and Oeep Soil Profiles ot 
Cent.ral Cant.erbury. New 2.elland. Prog. Wat.. Tech .• 11 
(6): 351-360. 

3 . AKÇASU. A. C1973): Farmakoloji ve Tedavi. Kutulmuş Mat
baası • ! st.anbul . 

4. ALSAN. S. C1900) Su Kirlenmesi . Bilim ve Teknik 
Dergisi. 11 : 56-58. 

5. AMERICAN PUBLIC HEALTH AS'SCX:IATION. AMERICAN WATER 
WORKS ASSOCIATION. WATER POLLUTION CONTROL FEOERATION 
C 1905): St.andart. Melt>fi><is for t.he Exami nat.i on of Wat.er 
and Wast.e Wat.er. 16 Edit.ion. American Public Healt.h 
Association Publicat.ion . Washington. rx:: . 

6. ANDERSEN. L . J., KRISTIANSEN, H. (1904) : Nit.rat.e in 
Groundwat.er and Surface Wat.er Relaled t.o Land Use in 
t.he Karup Basin. Denmark. Environment.al Geology. 6C4) : 
207-212. 

7. ANDERSSON. R. , KINDT. T .• JOHANSSON. P .• MAXE . L.(1904) 
: An At.t.ampt. t.o Reduce Nit.rat.e Cont.ent. in Ground Wat.er 
Used ~or Municipal Wat.er Supply by Changing 
Agricultural Practices . Nordic Hydrology. 15 : 105-194. 

0. AOAC ot'ficial Met.hods of Analysis C1984) : Nit.rat.e and 
Nit.rit.e in Cheese Modified Johns Reduct.ion Met.hod Final 
Act.ion. 310-311. 

9 . ARISOY, T . • TORKMAN, A. C1983): Yeralt.ısuyunda Çözünmüş 
Maddeler Arasındaki İlgilerin Belirlenmesi. Dı::>~a Bil. 
Der. Mtih./Çev. 7: 71-77. 

10. AYERS, R.S. C1978) : A Case Study-Nitrates in t.he Upper 
Sanla ana River Basin in Relat.ion to Ground-Wat.er 
Pollution. Presented at. Epamanagement of Nitrogen in 
Irrigat.ed Agricult.ure Conf .• Sacrament.o. May 15-18. 70. 
P355 <13) . 

11 . AYVAZ.. Z . C1909): Maden Suları ve Çevre Kirliligi. E.0. 
Mühendislik Fakültesi. Seri c . Kimya MOhendisligi, 6(1) 
: 25-31. 

12. AZI.ZOV. A.I. (1984): Cont.ions of Nit.rate Accumulat.ion 



-88-

in Subsurface Wat.ers of lhe Cent.ral Part. of Middle Volga 
Region. Gidrokhim. Mat.er. 90 : 47-52. 

13. BAŞKAYA. H.S . • C1987): Topraktaki Organik Azot. Bile
şikleri. Belirlenmeleri ve Bitkilere Yarayışlılıkları. 
Doğa Tu. Kim. Derg .• llCl): 8-21. 

14. BENIRSCHKE.K., GARNER,F.M., JONES, T.C. C1978): Palho
logy of Laboratory Animals. Volume II., Springer 
Verlag. 

15. BHA'ITY, M.K., TOWNSHEND. A. C1971): Spect.rophotomelric 
Delerminalion of Small Amount.s of Nit.r.ale and Nilrit.e 
by Conversion lo Nilrololuene and Exlraclion Inlo 
Toluene. Anal.Chim.Act.a, 56: 55-60. 

16. BLAIN, J.C., GRISVARD, M. C1973) Planles Veneneuses 
Toxicologie. La Maison Ruslique, Paris. 

17. BLOOD, D.C., HENDERSON. J.A. C1974) : Veterinary Medi
çine. Fourt.h Edit.ion. Bailliere Tindall. Landon. 

18. BLOOD, Q.C .• RADOSITIS. O. M. C1989) : Veterinary Medi
cine. Sevent.h Edit.ion. Bailliere Tindall. 

19. BLOOMFIELD, R.A .• GUYON, J.C. , MURMANN, R.K . C1965) : 
Spect.rophot.omet.ric Det.erminat.ion of Nilrale Ion Using 
Rhenium and a-Furildioxime. Anal . Chem. , 37(2) : 248-
252-. 

20. BOUDA, J., JAGOS, P., SKRIVANEK. M. , MUZIK. J . , SUPA
KOVA, O. C1986): Origin and Course of Met.hemoglobinemia 
in Calves. Act.a Vet. . Brno, 56: 273-283. 

21. BREMNER. J.M., KEENEY,O.R. C1965): St.eam 
Met.hods for Oelerminat.ion of Ammoniwn, 
Nit.rit.e. Anal.Chim.Act.a, 32:485-495. 

Di st.i 11 ali on 
Ni t.rat.e and 

22. BUCK, w.e .• OSWEILER. G.D .• VAN GELDER. G.A. (1976): 
Nit.rales, Nit.riles and Relat.ed Problems In: VAN ~ELDER, 
G. A : Clinical and Diagnost.ic Vet.. Tox. 2" Ed. , 
Oobuque. Iowa: Kendall/Hunl Pub. Co .• 109- 115. 

23. BURDEN, R. J. C1982) : Nilrale Conlamination of New 
2.elland Aquifers: A Review. N.Z.J . Sci., 25 C3) : 205-
225. 

24. CARRIGAN, M.J .• GARDNER. I.A. C1982): Nitrata Poisoning 
in Catlle Fed Sudax CSorghum sp. hybrid) hay., 
Auslralian Veterinary Journal, Vol. 59C11): 155-157. 

25. CIACCIO, L.L. C1973): Waler and Waler Pollulion Hand
book Volume 4. Marcel Dekker, Inc .• New York. 



-89-

26. CLARKE. HARVEY. HMPHREYS C1991) : Veterinary Toxicology. 
Second Edilion. Bailli~re Tindall. London. 

27. CLIFFORD. O .• SORG. T. (1993) Survey of Inorganic 
Conlaminanls. Proc.-AWWA Semin. Control Inorg. Conlam .• 
1-17. 

28. COOK. J. M.. MILES. O. L. C1980) : 
Chemical Analysis of Ground-Water . 
c u. K.). 00-es. 

Melhods f or 
Rep. Insl. 

lhe 
Sci. 

29. CROLL. B.T .• HAYES.C.R .• C1988):Nilrale and Waler Supp
lies in the Uniled Kingdom. Environmental Pollution. 50 
: 163-187. 

30. CURI.K . C1976):Theory and Praclice of Biological Waste
waler Treatment. Bogaziçi University. School of 
Engineering. July 11-23. 

31 . DAVENPORT. R.J . • JOHNSON. D.C. C1974): Delerminalion of 
Nitrate and Nitrite by Forced- Flow Liquid Chromalogra
phy Wilh Electrochemical Deleclion. Anal. Chem . • 
46(13): , 1971-1978. 

32. DIGREGORIO. J.S.. MORRIS. M.D. (1970): Tilrimelric 
Determination of Nitrale Wilh DiphenylthalliumCIII) 
Sulfata. Analylical Chemislry, 42C1) : 94-97. 

33. DIJK. H.W. J. <1985) : The Impacl of Arlificial Duna 
Infillration on the Nutrient Content. of Ground and 
Surface Wat.er. Biological Conservalion. 34 : 149-167. 

34. DIJK. S . V .• LOBSTEYN. A.J.H . • WENSING. T .• BREUKING. H. 
J. C1983) : Treatment. of Nitrat.e Intoxicat.ion in a Cow. 
The Veterinary Record. March. 19. 112: 272-274. 

35. DONVILLE. B .• BERGE. P.C1985) :The Influence of Seplic 
Tank Effluents on t.he Nilrale Concentrations of Ground 
Waters. Sci. Tech. Eau .• 18 C2) : 159-163. 

36. ENVIRONMENTAL MONITORING and SUPPORT LABORATORY OFFICE 
of' RESEARCH and DEVELOPMENT U. S . ENVI RONMENT AL 
PROTECTION AGENCY C1978): Melhods f'or Chemical Analysis 
of' Waler and Wastes. Nitrogen Nitrata Melhod 352.1. 
National Technical Informalion Service. Cincinnati . 
Ohio. 

37. EPIFANIO. C.E .• MAURER. D .• DITTEL. A.I. C1983) 
Seasional Changes in Nutrienls and Dissolved Oxygen in 
t.he Gulf' of Nicoya. a Tropical Estuary on lhe Pasif'ic 
Coasl of' Cenlral America. Hydrobiyologia. 101 C3) 
231-238. 

38. ERGÜL. M. (1989) Hayvansal üretim ve Çevre Kirliliği. 



-90-

Yem Sanayii Dergisi. 64: 20-25. 

39. FAIRCHILD. D.M .• CANTER. L.W. C1987) Nitrat.es and 
Pesli ci des in Groundwaler: An Anal ysi s of a Comput..er 
-Based Lit..erature Search Nalional Conference on 
Ground Wat..er Qualit..y and Agricult..ural Lewis Publishers. 
Inc .• Chal sea. MiCUSA) .• 153-1 74. 

40. FERGUSON. G.A . • KLAUSNER. S.D .• REID. W.S. C1988) 
Synchroni zi ng Ni t.rogen Addi li ons wi t.h Crop Demand t..o 
Prolecl Groundwaler. New York's Food and Life Sciences 
Quart.erly. 18(1-2) : 12-15. 

41. FERRARA. R.A. (1985): Toxic Pollulanls:Impact.. and Fale 
in Recei vi ng Walers, I n: TORNO. H. C. • MARSELEK. J .• 
DESBORDES,M, Urban Runoff Pollulion. NATO ASI Series 
G:Ecological Sciences. Springer-Verlag. Berlin, Vol.10: 
423-455. 

42. FLIPSE, W.J .• Jr .• KAL1Z, B.G., LINDNER. J.B .• MARKEL, 
R. C 1984) Sources of Ni t.r a le in Groundwat.er in a 
Sewered Howing Developmenl, Cenlral Long Island. New 
York. Ground Waler. 22C4) : 418-426. 

43. FORD. T.E .• NAIMAN, R.J. C1989) : Ground Wat..er-Surface 
Wat..er Relat..ionships in Boreal Forest Wat..ersheds: 
Dissolved Organic Carbon and Inorganic Nut.rient. 
Dynamics. Can. J. Fish. Aqual. Sci .• 46 : 41-49. 

44. FRITSCH, P., SAINT,B. C1985): La Pollut..ion par les Nit.
rales. La Recherche, 169, Sept..embre. 1105-1115. 

45. FURST. M .• MEERHEIM, H. C1983):Grundwasser und Umwelt..
forschung. Verhandlungen der Gesellschafl für ökologie. 
CMainz 1981) Band, 1983, 451-456. 

46. GLOVER. D.J .• HOFFSOMMER. J.C. C1974): Gas Chromato
graphic Analysis of Nit..rate and Nitrit..e !ons Microgram 
Quant.i t..ies by Conversion lo Ni t..robenzene. Journal of 
Chromalography. 94: 334-337. 

47. GOL'TERMAN. H.L .• CYLMO. R.S., OHNSTAD. M.A.M. C1980): 
Melhods r:ıor Physical and Chemical Analysis of Fresh 
Walers 2" Edilion. Blackwell Scienlific Publicalions, 
Oxf'ord. 

48. GOODMAN,L.S. ,GILMAN.S.C1975):1fıe Pharmacological Basis 
of Therapeulics. Fift.h Edit.ion. Macmillion Publishing 
Co. Inc .• U. S. A. 

49. GROEN, J .• SCHUCHMANN, J.8 .• GEIRNAERT. W. C1988): The 
Occurence of High Nit.rale Concenlration in Groundwaler 
in Villages in Nort.hweslern Burnilca Faso. Journal of 
Af'rican Earlh Sciences. 7(7/'8): 999-1009. 



-91-

50. GüLEY. M .• VURAL. N. C1978): Toksikoloji.A.ü. Basımevi. 
A.ü.Ecz.Pak .• Ankara. 

51. HACH COMPANY (1990): Cadmium Reduclion Melhod. MR. HR. 
Spectropholomeler DR/2000 Handbook Lil.7013. 
Loveland. Colorado. U.S.A .. 

52. HARA. H .• OKAZAJ<I. S. <1995): Effect of Surfactants on 
lhe Delerminat.ion of Nilrale in St.ream Walers by Using 
a Nit.rate Ion-Selective Electrode. Analyst.. 110(1): 
11-14. 

53. HATCH.R.C.<1989):Poisonous Causing Respiratory Insuf
ficiency. In: BOATH. N. N., McDonald. L.E .• Veterinary 
Pharmacolo9y and Therapeulics. Sixth Edilion. Iowa 
State Univ. Press. Arnes. 

54. HEATON. T.H.E. C1996):Isotopic Studies of Nilrogen Pol
lut.ion in lhe Hydrosphere and Almosphere. A review. 
Chemical Geology<Isotope Geoscience Section).59:97-102. 

55. HENRIKSEN, A .• BRAKKE. D.F. <1988): Increasing Cont.r
ibut.ions of Nitrogen to lhe Acidit.y of Surface Waters 
in Norway. Water. Air and Soil Pollut.ion. 42: 193-201. 

56. HİDRO-KL!MATOLOJt KORSOSO (1969): Türkiye Maden Suları 
1, !.O.Tıp Fakültesi. İstanbul. 

57. HILL. W.R. <1992): Nitrate Distribulion in the Ground
wat.er of t.he Alliston Region of Ontario, Canada. Ground 
Water, 20(6): 696-702. 

59. HORN, F.P., REID, R.L., JUNG, G.A. C1975): Vitamin A 
St.atus of Ewes and Lambs Grazing Ni lrogen Fertilized 
Orchard-· Grass Pastures. J. Anim. Sci . , 41: 635-640. 

59. İMREN, H.Y., ŞAHAL, M. C1990): Veteriner İç Hastalık-
! arı . Aydoğdu Ofset Matbaacı 1 ık Ambalaj Sanayii ve 
Tic. Lld. Şt.i., Ankara. 

60. JANNSON, P. ,ANDERS'SON. R. <1999): Simulation of Runoff 
and Nit.rat.e Leaching from an Agricult.ural District in 
Sweden. Jour. Hydrology. 99:33-47. 

61. JENKINS. D .• MEDSJ<ER. L.L. C1964): Brucine Method for 
Determination of Nitrate in Ocean, Estuarine and Fresh 
Waters . Anal.Chem .• 36 (3):610-612. 

62. JUBB., K.V.F . • KENNEDY. P.C. (1970): Pathology of Domes
tic Animals. Sec. Edili on. Vol. I, Academic Press. New 
York. 

63. KACAR. B.<1986):Gübreler ve Gübreleme Tekniği.3.baskı. 



-92-

Ankara. 

64. KAHRAMAN. M. (1986-1987): Nitrat ve Nitritin Farelerde 
Immunosupresif Etkileri üzerinde Araştırmalar. A.ü. 
Veteriner Fak.Der. 1-2-3. 5-6(6-7) : 251-254. 

65. KAHRAMAN. M .• YAMAN. K. (1986-1987): Nitrat ve Nitrile 
Baglı Immunosupresif Etki Oluşturan Farelerde Bazı 

Biyolojik Degişiklikler üzerinde Araştırmalar. U.ü.Vel. 
Fak.Der. ı-2-3.5-6'6.7):259-263. 

66. KAMM. L .• McKEOWN. G.G. • SMITii. D.M. C1966):New Colori
melric Melhod for lhe Delerminalion of the Nitrat and 
Nitrite Conlenl of Baby Foods. Journal of lhe A.0. A.C . 
• 48( 5) : 892-897. 

67. KARAI<AYA. A.E. (1981): Oimelilamino Grubu İçeren Bazı 
Antibiyotiklerden. Mide Koşullarında. Nitril Etkileşme
si ile Oimelilnilrözamin Şekillenmesinin Araştırılması. 
Doçentlik Tezi. A.ü. Ecz. Fak .• Ankara. 

68. KARPUZCU. M. <1979): Çevre Kontrolünün Esasları. I.T.O. 
İnşaat Fak. Matbaası. İstanbul. 

69. KARPUZCU. M.C1989):Çevre Mühendisligine Giriş . 2 . baskı. 
İ. T. O. Kütüphanesi. Sayı: 1366. İ. T. O. lnş. Falc. Mal .• 
İstanbul. 

70 . . KAYA. S.C1994):Yem ve Yem Hammaddeleri ile Bazı Biyolo
jik Sıvılarda Nilril ve Nitrat Analizi.A.0. Vel.Fak . Der. 
31(1) : 19-27. 

71. KAYA. S. <1985) : Yem ve Yem Hammaddelerinde Nitrat ve 
Nitritler. A.0. Vet.Fak.Oer . 32(3):607-517. 

72. KAYA. S .• BİLGİLİ, A .• LİMAN. B.C .• DOGAN. A.C1999):Çe
şitli Yem ve Yem Hammaddelerindeki Nitrat ve Nitril Dü
zeyleri üzerine Araştırma . A.0.Vel.Fak.Der .• 36(2): 466 
-466. 

73. KAYAALP . S.O. <1997): Tıbbi Farmakoloji 1 . Cilt 4. Bas
kı. Toracan ve Ulucan Matbaası. Ankara. 

74. KAYMAKÇALAN. Ş .. KAYAALP.S. O .• KIRAN.B.K. (1976): GOTii. 
A.•dan Çeviri. Tıbbi Farmakoloji. III . Baskı. A.ü. Tıp 
Fak. Yay. . Sayı: 336. 

76. KELEŞTİMUR.H .• PİRİNÇÇİ. ! .. ŞERV!.K . C1998):Deneysel Ola
rak Nitrat Zehirlenmesi Oluşturulan Koyunlarda Bazı 
Hemalolojik Araştırmalar. Doga Tu. Yel . ve Hay. D.12(1): 
52-59. 

76. KELLY. M .• NAGUIB. M. C1984):Eulrophicalion in Coastal 



Marine 
Tunis". 

-93-

Areas and Lagoons: Acase Study 
Unesco Reporls in Marine Science. 

of "Lac 
Unesco. 

de 

77 . KESKİN. H. (1981): Besin Kimyası. !.O.Yayınları. Sıra: 
2888. Kimya Fak. No.47. Fatih Yayınevi Mal .• !slanbul. 

78 . KHAN. M.A.Q .• J.R.BEDERKA. J.P.C1974):Survival in Toxic 
Envi ronments. Academic Press. New York. 

79. KOFOED. A.D.C1986):Pathways of Nilrate and Phosphale to 
Ground and Surface Walers Winteringham. Environment and 
Chemicals in Agricullure. Elseivier Apl.Sci.Pub .• Landon. 

80. KOR. N. (1974): Çevre Saglığı ve Teknolojisi. Cilt 1. 
İ.T.O. Kütüphanesi. Sayı 994. ! . T . O. Matbaası . İstanbul 

81. KOR. N. C1978): ARCEIVALA. S.J .• Çeviri.Çevre Mühendis
liğinde Ekoloji. İ.T.ü. İnşaat Fakültesi Matbaası. 
İstanbul. 

82. KURUCU. N. C1988): Ticaret Gübrelerinin özellilderi. Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Gn. Md. • Toprak ve 
Gübre Araştırma Ens. Md .• Kurs Notları. Ankara. 

83. LEUENBERGER.U .• GAUCH . R .• RIEDER . K. • BAUMGARTNER (1980) 
:Delermination of Nilrate and Bromide in Foodsluffs by 
HPLC. Journal of Chrom .• 202:461-468. 

84. MAGEE. P . • BARNES. J. (1967): Carcinogenic Nitroso Com
pounds . Advances in Cancer Research. 10: 163-246. 

85. MAI. H .• FIELDER. H. J. (1983): l'he Effect of Ferliliza
tion Measures in Forests on the Microflora of lhe Soil 
and Surface Waler in a Catchmenl Area . Zbl . Microbiol .• 
138: 427-435. 

86. MARCZENKO. Z.C1976):Speclropholomelric Determinalion of 
Elemenls. Ellis Horwood Ellis Horwood Limiled.New York. 

87. Mc DONALD. D.B .• SPLINTER. R. C. C1982): Long Termtrends 
in Nilrate Concenlration in Iowa Water Supplies. J.Am. 
Waler Work Assoc. 

88. METCALF. E. C1972): Wastewater Engng. Mc Graw-Hill Book 
Com. • Newyor k . 

89. MITTAL. J . P. C1987): Tolerance of Deserl Sheep to Pro
longed Intake of Nilrate-Rich Waters. Indian Jor. of 
Animals Sci. 57(10): 1151-1152. 

90 . MORRIS. A.W . • RILEY. J . P. (1963): The Determination of 
Traces of Nitrata in Sea Water.Anal.Chim.Acla.272-279. 

91 . OBERMANN. P. (1985): Die Belaslung Des Grundwassers Aus 



-94-

Landwirts chafllicher Nutzung Nach Heutigem 
Kenntni ssland . Nitrat im Grundwasser . 132(1 ): 53-64. 

92. OBERMANN. P . • SALZWEDEL. J. <1982) : Die Grundwasser Be-
laslung Durch Nitrat. Aus Sich Der öffenllichen 
Wasserver s Orgung. Vortrag Vor Der Vereinigung Dt.sch. 
GewAss erscutz E. V. Bonn. 1 . September . 

93. OLCAY.M.E .• ELDEM. H. <1990):Açılclamalı İçtihatlı Gıda 
Maddeleri Mevzuatı. Evrim Kitabevi, Yay. no: 39. Hukulc 
Dizi. no:21.Ankara. 

94 . OMURTAG, A.C. C1982):Besin Analizleri . 3 . Cill.Ecz. Bil. 
Fak.Yay.Ders Kil.Yay.no:1. İstanbul Matbaası Meslek 
Lisesi. İstanbul. 

95. OWEN. T.LndC1979): Handbook of Common Methods in Limno
logy. 2 • The Cv. Mosby Company. St . Louis-Toronto 
- London . 

96. OZAN.K . • ŞENER. S.C1986):Veteriner Farmalcoloji.Telcsir. 
İ . 0.Vet.Fak . Farmakoloji-Toksikoloji Bil.Dalı.İstanbul . 

97. öZDEMİR; M .• KIRIMHAN. S. C1982) : Erzurum Mer kez Çeşme 
Sularında Nitrat ve Nilril Milclarlarının Araştırılması. 
Do~a Bil. Oerg .• Müh./Çev. : 6<2):49-53. 

98. PETERSON. W.T .• CORREL . D. L . <1984) : Nulrienl Dynami c s 
in ·an Agricultural Water-Shed Observalions On the Role 
of Ariparian Forest. Ecology. 65<5): 1466-1475. 

99. PHILLIPS. W.E. J . C1968):Changes in the Nitrate and Nit
r i t.e Cont.ent.s of Fresh and Processed Spi nach Dur i ng 
St.orage. J . Agr . Food Chem. Vol.16. No.1, Jan. Feb. 88-91. 

100. PİRİNÇÇİ. İ .• ACET. A. C1984): Yemlerde Nitrat ve Nit
ril Düzeyleriyle İlgili Çalışmalar. A.0. Vel.Falc.Derg. 
31 (1): 41-52. 

101. PİRİNÇÇİ. İ . • KELEŞ11MUR. H. C1987): Koyunlarda Nitrat 
ve Nitrit Zehirlenmesi üzerine Deneysel Çalışmalar . 
Doga Tu. Vel. ve Hay. Derg . • 11(3): 255-265. 

102. PİRİNÇÇİ. t . • SERVİ. K. • KARAHAN. l .• KELEŞ11MUR.H . <1988) : 
Koyun! arda Nitrat Zehirlenmesinin Tedavi si üzeri ne 
Deneysel Çalışmalar. Doga Tu.Vel.Hay.Derg.12C1): 78-85. 

103. RADELEFF. R. D. C1970): Velerinary Toxicology. 2nd Ed .• 
Lea and Febiger. Philadelphia . 

104. RAJAGOPAL. R. C1979):Impact of Land Use on Ground Water 
Quality in lhe Grand Traverse Bay Region of Michigan. 
J. Envir . Qualily. 7C1): 93-99. 



-95-

105. RIDDER and OEHME C1974): Nitrat.es as an Environment.al. 
Animal and Human Hazard. Clin. Tox .• 7 : 145-159. 

106. RITfER, W.F. (1988) : Reducing Impacls of Nonpoinlsource 
Pollulion From Agricullure: A Review. J. Envir. Sci. 
Heallh, A23C 7): 645-667. 

107. ROBERTS, G . • MARSH, T. C1987): The Effect.s of Agricul
t.ural Pract.ices on the Ni t.rate Concenlrations in lhe 
Surface Water Domeslic Supply Source of Weslern Europa 
Waler for t.he Fulure: Hyd. in Perspecli ve C Proc. of 
t.he Rome Symp.) IAHS Publ., 164: 365-380. 

108. ROCHE (1990): Vitaminler. Spalula. 1:4-7. 

109. RONEN , O. , KANFI , Y .• MAGARITZ. M. C1983): Sources of 
Nitrat.es in Groundwaler of t.he Coaslal Plain of Israel. 
Waler Res. Vol. 17(11): 1499-1503. 

110. ROSS,P.F.C1997) : Vel.Anal.Tox .. General Referee Reporls: 
J . Assoc. Off. Anal. Chem. 70(2): 312-314. 

111. ROSS,W.D .• BUTTLER.G.W .• DUFFY.T.G .• REHG,W.R .• WININGER. 
M.T. C1-975):Analsis for Aqueous Nitrat.es and Nilriles 
and Gaseous Oxi des of Ni lrogen by Electron Capt.ure Gas 
Chromalography. Jour . of Chromalography. 112:719-727. 

112. ROWLAND. A.J .• C<X>PER. P.C1983):Environment. and Heallh. 
Edward Arnold Publishers . London . 

113. SALAT HABERLER (1989) : Gereginden Fazla Gtibre Kullanıl
masının Meydana Gelirdigi Zararlar. 10:9. 

114. SAMOL. S .• SOKOLOWSKI, M. C1980): Vergiftungenm.it Nit
rat.en und Nitriten bei Rindem Medyc. Wet. , 36: 477-480. 

115. SAMSUNLU, A. C1976): Pis Su Kullanılmış Sularla İlgili 
Laboratuvar Deneylerine Ait Uygulamalar. E.0. Müh. Bil. 
Fak .• Çevre Müh. Böl. Yayın no:3, İzmir. 

116. SCHMID, A. C1977) : Nit.rat-Nitritvergiftung von Haus und 
Nulzlieren, Tierarztl. Prax. 5:141. 

117. SCHNEIDER. N.R . • YEARY. R.A. C1975): Nit.rile and Nil
rate Pharmacokinelics in lhe Dog, Sheep. and Pony, 
A.m.J.Vet.Res .• 36:941-947. 

118. SCHOFIELD, C.L. • GALLOWAY. J.N .• HENDRY, G.R. C1995): 
Surt'ace Water Chemislry in the Ilwas Basins . Wat.er 
Air and Soil Pollut.ion. 26: 403-423. 

119. SELENKA, F. C1980): Sanitary Evalualion of Nilrate in 
Drinking Waler. Zent.rald. Bakleriol. Mikrobiol. Hyg., 
Abt. 1, Orig., B., 172C1-3): 44-58. 



-96-

120. SEN. N.P .• DONALDSON. B. (1978): Improved Colorimelric 
Melhod for Delermining Nilrale and Nitrile in Foods. 
J.Assoc. Off. Anal. Chem .• 61:6. 

121. SIMMONS. GENTZKOW C1955):Medical and Public Heallh Lab
oralory Methods. Lea & Febiger. Philadelphia. 

122. SINNOT. C.S .• JAMIESON. D. G. C1982): River Basin Plan
ning for Conlrol of Nilrale Pollulion. Water Pollulion 
Conlrol. 14C4-5): 245-252. 

123. SMITH. C.J .• DELAUNE. R.D .• PATRICK. W.H. C1995): Fate 
of Riverine Nilrate Entering an Esluary: 1. Denilrifi
calion and Nilrogen Burial. Esluaries. 9(1): 15-21. 

124. SNEDECOR. G. W. C1956): Slalislical Melhods. Fiflh Ed . 
• Iowa Slale College Press. Ames. Iowa. 

125. SPALDING. R.F . • EXNER. M.E .• LINDAV. C.W .• EATON. D.W. 
C1982): Invesligalion of Sources of Groundwaler Nilrale 
Conlaminalion in lhe Burbank- Wallula Area of Wash
ington. U.S.A .• J.Hydrol. CAmslerdam:>. 58(3-4): 307-324. 

126. SfAINTON. M.P. (1974): Simple. Efficienl Reduclion Col
umn for Use in lhe Aulomaled Delerrninalion of Ni lrale 
Waler. Anal.Chem. 46(1): 1616. 

127. STEENVOORDEN. J.H.A.M. C1997): The Fighl Againsl Nit
rate Leaching from Agricultural Soils. Vulnerability of 
Soil and Groundwater to Pollutanls . Proceedings and 
Informalion No.38. The Hague. 

128. STEENVOORDEN. J.H.A.M. (1987):0ptimizing the Use of So
ils: New Agricullural and Waler Managemenl Aspecls. 
Tech. Btillet .• New series. 64. from: Soil Proleclion in 
lhe E.C .• Elsevier. CU.K.). 389-408. 

129. STEWART. C.P .• SfOLMAN. A. C1961): Toxicology. Vol. II. 
Academic Press. New York. 

130. SUNAM.G.C1972):Genel Farmakoloji.Kutulmuş Mal .• İstanbul 

1 31 . SORüCü. G. C 1 988) : Çevre Sorunlarını n Çözümünde Yer Al an 
Mikroorganizmalar. Doğa Tu . Müh. ve Çev. Derg .• 13(3) : 
435-446. 

132. ŞANLI. Y. C1984): Ankara Piyasasında Satılan Bazı İş
lenmemiş El ürünlerinde Şekillenebilen Nilrözarnin Tü
revleri üzerinde Bir Araştırma. A. O. Vel. Fak. Der . 31(2) 
: 260-280. 

133. ŞANLI. Y .• İMREN. H.Y .• KAYA. S .• KOÇ. B .• KAHRAMAN. M. 
C1993):İsparla Yöresinde. Yeni Doğmuş Buzağılarda Görü-



-97-

len Amorozis Olguları ile Gebe İneklerde Karşılaşılan 
Kronik Nitrat. Z.ehirlenmeleri Arasındaki İlişkilerin 
İncelenmesi . A.ü. Vet. Fak. Derg. 30C4): 657-673. 

134. ŞENER. S. C1983): Veteriner Toksikoloji. l.ü. Yet.Pak . • 
Teksir. İstanbul. 

135. TERRY. D.R. C1966): An Aulomalic Absorpliometric Method 
for t.he Det.erminat.ion of' Nilrat.e. Ana!. Chim. Act.a. 
34: 41-45. 

136. TESCH. J.W .• REHG, W.R .• SIEVERS. R.E. C1976): Micro
determination of Nitrat.es and Nit.riles in Sa.liva. 
Blood. Wat.er and Suspended Particulates in Air by Gas 
Chromatography. Jour.of' Chromat.ography . 112: 719-727. 

137. TONER. P.F.(1986) : Impact. of' Agricult.ure on Surface Wa
ter in Ireland part. 1. General. Environment.al Geology 
Wat.er Sci . 9C1): 3-10. 

138. TOPACIK. O. C1982): Çevre Mikrobiyolojisi. İ.T.ü. lnş. 

Fak . Mat.. • 1 st.anbul . 

139. TOPRAKSU GENEL MODORLOGü YAYINLARI C1970): Meriç Hav
zası Toprakları. Havza no.1, Rap. Serisi: 6 Köy İşleri 
Bak. Yay. 122, Top. Su Gn. Md. Yay. 205. 

140. TOPRAKSU GENEL MODORLOGO YAYINLARI C1971):Susurluk Hav
zas.ı Toprakları. Havza no. 3. Rap. Serisi 46. Köy İşle
ri Bakanlıgı Yayınları . 174. 

141. TOPRAK SU GENEL MD.YAYINLARIC1980):Marmara Havzası Top
rakları . Havza No:4,. Raporlar serisi; 91 ,. T.C. Köyiş
leri ve Kooperat.if'ler Bakanlıgı Yayınları: 229. Toprak 
Su Gn. Md. Yay.: 309. 

142. TOYOOA. M .• HIDEYO.S .• ITO, Y .• IWAIDA. M. C1978): Gas
Liquid Chromat.ographic Det.erminat.ion of Nilrat.e and 
Nit.rit.e in Cheese, Ham. Fish Sawage. Cod Roes and 
Salmon Roes. J. Assoc. Of'f. Anal. Chem. 61(3): 508-512. 

143. TS-266 (1986): Türk St.andart.ları. İçme Suları. Nisan. 
1. Baskı. Ankara. 

144. TS-4573 (1985): Ttirk Standart.ları . Hidrobiyoloji ile İl
gili Tanımlar. 1. Baskı. Ankara. 

145. TORK!YE ÇEVRE SORUNLARI VAKFI C1981): Türkiye•nin Çevre 
Sorunları . önder Matbaası. Ankara. 

146. USHER, C.D .• TELLING. G.M. C1975): Analysis of Nitrale 
and Nilrile in Food Stuff: A Critical Review. J.Sci. Fd. 
Agric .• 2:1793-1805. 



-98-

147. üNSAL.A.C1984):Toksikoloji Uygulama Ders Notları.Teksir 
t.ü.Vet.F'ak.F'armakoloji-Toksikoloji Bilim Dalı.İstanbul 

148. VAN WALSUM. P.E .• DRENT. J. (1987): Decision Support 
Syst.em F'or Water Management. I n Regions Wi th Intense 
Agricul ture. Int.l. Assn Water Pol l. Research Syslems 
Analysis in Water Qualit.y Mgt. Sym.. London. Jun 
30-Jul. 2 P 231(10). 

149. VARDAR. Y. (1979): Çevre Biyolojisine Giriş . E.ü. Mtih. 
Bil . Fak. Yay. No. 26. E.ü. Matbaası. İzmir . 

150. WELTE. E., SZABOLCS. I. C1987): Protection of Water 
Regard to 
Symp. 1-4 

Qualit.y F'rom Harmf'ul Emissons With Special 
Nitrata and Heavy Met.als. 5 t.h. Int. Ciec . 
Sept.ember Balatonfüred, Hungary. 27-41 . 

151. WELTE. E., TIMMERMANN, F'. C1982): Extent. and Causes of 
Surface Water Pollution with Nit.rogen from 
Agriculturally Used Areas . Mit.t Komm. Wasser-forsch .• 
Dtsch. Forschungsgem.. 3CNilrat-Nitrit.- Nit.rosamine 
Gewaessern), 73-94. 

152. WESf. ?:W . • RAMACHANDRAN. T.P. C1966): Spect.ropholomet. 
ric Det.erminat.ion of' Nit.rat.e Using Chromolropic Acid . 
Anal . Chim.Act.a, 35: 317-324. 

193. WHITE.R. J.C1983):Nitrat.e in Brilish Waters.Aqua,2:51-57 

154. WILCOCK. R.J. C1986): Agricultural Runoff : A Source of 
Wat.er Pollution in New 2'.eland. New 2'.eland Agric. Sci .• 
20C2) : 98-103. 

195. YALÇIN. E. (1985): Sığırlarda Nitrat '.Zehirlenmesi. Vet.. 
Hek. Dern. Der . , 55C1): 42-50. 

156. YAVUZ. H. (1991): Türkiye'de Orelilen Karma Yem . ve Yem 
Hammaddeleri ndeki Nitrat. ve Ni lr il İçeriğinin Çeşi t..l i 
Faktörlere Göre ~işimi üzerine Araştırmalar . Doktora 
Tezi.A.0. Yet.Fak.Far. ve Tok. Anabilim Dalı, Ankara. 

157. YILDIRIM,Y . C1988):Et. Teknolojisi . Yıldırım Bas. ,Ankara. 

158. YUMUTURUG. S.. SUGUR. T. C1980): Hijyen Koruyucu 
Hekimlik. !.Bas .• A.0. Tıp Fak. Yay .• Sayı:393. Ankara . 

159. ZABUNoGLU, S., KARAÇAL. !. C1983): 
Kirlenmesine Etkisi. Doga Bil . 
7:79-87. 

Gübrelemenin Çevre 
Derg. Müh./ Çev .• 



-99-

IX· EK - A 

A.1 1SfA11STİK HESAPLARI 

Bu çalışmada yürütülen istatistik hesaplarında aşagıda 

sunulan formülasyon kullanılmıştır. x . bireylerin deger i 
\. 

ve n bireylerin toplam sayısı olmak üzere. ortalama; 

I:x . 
\. x = n 

varyans; 

2 
s = 

st.andard sapma; 

s = w 
variyasyon kat.sayısı; 

%v = s/x 
ve populasyon ort.alamasıda; 

µ = x ± t.s 
x 

CA.1) 

(A. 2) 

<A. 3) 

CA. 4) 

<A. 5) 

dır. Burada; l bir sabit. olup •t.• tablosundan okunacaktır 

ve. 

CA.6) 

dir. İki farklı gruba uygulanabilen l testi için A ve B 

grupları ifade etmek üzere. x
0

• xb grup ortalamalarını n
0

• 

nb de grupların toplam birey sayılarını göstermek üzere; 

d = x-xı 
Q b 

CA. 7) 

CA. 8) 

s = j s 2 Cn + nL)/(n xn ) 
d Q <> Q b 

CA. 9) 

ifadeleri kul lanı. larak karşı 1 aş t.ı. r mada faydalanılan 
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degeri. 

l = d/s 
d 

şeklindedir. Korrelasyon katsayısı 

farklı karakterleri olmak üzere. 

r = 
>ey 

~ CI:x:>CI:y) ,xy -
n 

r 
>ey 

C A. 10) 

x ve y . bireyin 
\. \. 

CA. 11) 

d.i.r. Korrelasyon katsayısının standart halası. 

ve önemlilik kontrolü için. 

l = 
>ey 

r 
xy 

s 
r 

i~adeleri kullanılmıştır . 

A.2 BİLGİSAYAR PROGRAMI 

CA.12) 

İstatistik hesaplarının saglıklı yapılabilmesi için 

FORTRAN V programlama dilinde bir bilgisayar programı ya

zılnuş ve l . T. o.• de IBM 4381 •de çalıştırılmıştır. Geliş

tirilen bu programın bilgi giriş kılavuzu şekil CA.11 de ve 

~ortran listesi şekil CA.21" de sunulmuştur . Geliştirilmiş 

olan bu bilgisayar programı geniş amaçlı olup ortalama.var

yans. standart sapma. varyasyon katsayısı. populasyon orta

laması ve t testi yapabilmektedir. Bu program kişisel bil

gi sayar l arda C PC) da kullanıl abi l eceğ i gibi gelişmiş sis

teml ere de hiç bir degişiklik yapılmadan adapte edilebilir. 

Programın kendisi bir ana bir de all programdan oluşmakla 

olup. l testinin gerekmediği durumlarda sadece populasyon 

ortalaması ve standart sapma hesabı da yapabilmektedir. 
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/ NM.ITT 

NM : Grup sayısı 

IIT: =O 
>O 

T-Testi yapılmaz 
T-Testi yapılır 

/: : : : : : : : : : JJ /--~=~=~:.~ .. ~~ ....................................... ~=~~~~ 
Grup ile ilgili açıklayıcı bilgi 
80 karakteri aşmayacak biçimde 
yazılır 

C2I5) 

/ N.NT C2!5) ---

N : Bu gruba ait birey sayısı 
NT : T tablosundan verilecek 

değerlerin sayısı 

/ TD i=l .NT 
i. • 

C5F5. 0) 

/ DAT 
i. 

TD. 
1. 

: T tablosundan verilecek 
olan t. değerleri 

i=1.N C7F10. 0) 

O gruba ait. bireylerin d~erleri 

Bu bilgi 
seti 

NM kere 
tekrar 

edilecek 

Şekil C A. 11.: Bilgi sayar programı na bilgi giriş şablonu. 
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c ··~*~~-•*«~~~-**~~-·--·~~*~~~*·•·* 
c ~*~*~***~*~*~~~**~*****~*~-*~~*~*~~~4*~*~~~*~*~**•* 

(' **""***li .... ll'********il•****** ..... * .. *l<******** .. ***"***'"************ .. **iı'.*li*• 
C * SU PROGRAM ISTwTISTll< HESAPLARINDAı * 
C * 1. VARYANS, * 
C * 2. STArWART SAPMA, i< 

C * 3. WıP.YASYON .l< ATSAn,n ; * 
C li 'l. F·OPULASYON ORTALAMASININ TAHHIN EDILHESI, * 
t' * 5. T-TESTI HESAFI, * 
C li lClN, GENEL AttACLARA YONELll< OLARAK HAZIRLANMISTIR. * 
c ............ ******************** .. ****** .. *"*****"'*l<lf***"'•****lit<li•***"ll'*lt*** 
C "' ITT \l T-TEST' I HESAPLANNAZ * 
c } e T-TE.n. I HESAPLANIR * 
C GRUP SAYISI * 
C EıJREY DEGERLERI ı.: 
C lilREY SAYISI ;ı 

C T-TAIILOSUNDAN IS'TENEN DECERLER " 
c *P."'********** ............... lf .................................... * ... * .. *"'-***I< ........ ********* 
c ******** .. ****************************************** 
c ****"******~***************•****** c 

DJMENSION DıH<SO. SG> t sS< 50), S>:C<SO) t SX< 50) 'SX2<Sa>. VI\ (5\1) t S2 (5('1) 
DIMENSJON X\50l,TD<50,181,NC50) 
CJ.iAR.;C:TF:R«-"1 Tn \ 20 i 
F:EAIH5, '<2151 ') NM,ITT 
WRITEC6.1} ~M .ITT 
FOR"~TC\5X,'GRUP SAYIS1=',13,/,1SX, 'T-TESTI =',131 
r.o ~ IN=-i,Nrl 
REriD\ 5, '\20A"1)' > <TI T < I >, I=1. 20> 
WRl TE<6, '\70<1H~l,/,20A4,/,70(1H=))')<TIT<I>,I=t,20> 
r-:EAl.i< S, '<21 5> ' >iH IN> ,tH 
ırrnT .EQ.O> NT•t 
NN=IH JN) 
READ<S , '<5F5.2)')\TD<IN,JO>,J0=1,NT> 
READ<5, '<7F10. O>'> <DAT\ IN, lI >, II=1, NN> 
WR1TE16,2} NN,NT,<TD<JN,JOl,JO=t,NT) 

2 FOf.:liAT<'ıSX, ' IIIREY s,;nsı =· ,I3./ , 1SX, 'T DECERI SNfJSI "-',I3 
& /, t5X, 'T-T.;hLO DE&ERLERI•', 
<. 5FS.2) 

5 WRITEl6,JJCD.;T(IN,Jl),IJ•i,NN> 
3 FOf.:iiAT< 'IH REYLERE AH DE&ERLER : ' ,/, <7Fi O. 2)) 

WRITE\6,40) 
40 FORMAT<7G('•')) 

WF:llf(6,i41i 
i •1 i FORM,; T \ 25>:. 20 < ';; ' ) , l, 20X, 30 ( ' * ' ) . 1, S>:, 60 C • •' ) , ı, 5X, • * • , 5$>:, ' ;;. ' , / 

ô.,SX, •ı.•, 'ıSX, 'ISTATISTIK HESAPLARI', 1SX, '*' ,/ ,SX. '*' ,SSX, '* ' ,/, 
ı,, 5X, 60\ 'o:'>,/, 20X, 30< ',.'), /, 25X, 2\H '•' ' ) l 

DO 50 M=1 ,NM . 
SXO'O=O 
SX20i>=0 
NN"'NCM> 
EN=im 
EN1"-NH-1 
DO 60 N0=1,NN 
SXCM>•SXCM)•DATCM,NO> 

60 SX20ii "'SX2 <M> +DAl <K,Nu>*DATCM, NO> 
X CMJ•S>: 01> /EN 
S21MJ•ISX21Ml-<SX<M>*SX<ttJ)/ENJ/ENt 
SSIH)•3QRTCS~CMJ) 

VK<Mi•i00~SS<M>IX<Mi 
SXC (ti J =SS rn) / SQn T( EU> 

50 CONTJNUE 
DO 1()0 1T~1 .NT 
IJRITE<6,1G1) IT 

HH FORMAT \70i '*' > ,/, 13, '. 
~'NUMUNE' , 12X, 'STANDART 

T DEGERI ICIN S'ONUCLAR',/,70<'-'J,/, 

~, 3X, 1 VARYANS 
DO 2GG· l'i"-1 ,Ni"i 
TSX~SXCCM)~TD<M,IT> 

YAR YANS' , 14X, 'POPULt'ıSi'ON' , /, 2X, 'NO. ' 
KAT S.'IYI SI' , i JX, 'ORT .;LAMASI',/, 70( ' - ' ) ) 

IJRITE\6 , ~0 1) H,S2CM>,YSCH),VKIMl,XCH>.TSX 
FüRMA1(13,~X,3FıG.2,6X~ftG.2,• +/- ',F10.2l 
cmn INUE 
IFCJTT.E0.0) GO TO 388 
CALL 11ESTIX,SX,SX2,N,NH> 

:;o.:.ı nor 
END 

Şekil CA.2J: Bilgisayar programı 
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SUitROUTIHE TTEST<X,SX,SX2,N,NM> 
DH\ENSION X<•O, S'X< ti>, SX2<*>, TS<SG, SG>, Hoı) 
WRITE<6. t 91> 

181 fORMAT(25X,28C'*'),/,2GX,3&C'*'>.ı,sx,6ec·*·>,/,5X,'* ' ;58X,'*'•' 
A, 5X,. *' ,21X, 'T-TESTI SONUCLARI. ,2GX, '*' ,/' SX, '*' .sax,. *', /, 
& SX,60( ' *'),/,20X,38<'*') ,/ ,25 X,2G<'*')) 

NN1=NH-1 
DO 1 I .. 1,NM1 
I'ı ~I1+i 

ENA=-tH I> 
DO 2 J =I1, Nii 
ENft,,.iHJi 
D;A~S\X< I> -X<J >> 

SO\•CSX2CI>-<SX<I>~sxcJ))/ENA> 
S82=(SX2(J>-CSXCJ>*SXCJ))/ENiti 
s2~cs01•SG2)/CENA+ENB-2) 

SDC:.,SQRT<.S'.?t<CENA+Et.ıR)/\ENA*ENB>> 
2 TS< l,,.J)=l>/Sl>C 

COlffINUE 
no 11 1~1 ,NtH 
J=I+t 
WRITE<6.6> I 

6 FORiiAT\72<'* ' ),/,13,'.tRUP ILE KARSILASTIRILAN DJGER GRU ' 
&,'PLARIN T-TESTl SOHUCLARl',/,72<'-')) 

it WRITfC6,16)CJO,TS<I,JO),JO=J,NMl 
1 ô FOkl'l;.\T\"1 <13, '.GRUP ILE .. ', FS. 2, 2>: >) 

WRilE\6, '\7\H1H*l>') 
RETURN 
END 

Şekil l A.2J: Devam ediyor 



-104-

X· OZGECMIS 
" " 

1960 yılında Tekirdağ•da doğdum. İlk öğrenimimi Tekir-

dağ Namık Kemal İlkokulu'nda. orta ve lise öğrenimimi 

Tekirdağ Namık Kemal Lisesi 'nde tamamladım. 1977 yılında 

girdi~im t.t.T.!.A. Eczacılık Bilimleri FakUltesi•nden 1981 

yılında mezun oldum. 

Merkez Laboraluvarı'nda imalat ve kalite kontrol sorum-

lusu olarak görev yaptıktan sonra 30.10.1984 tarihinde 

İstanbul üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve 

Toksikoloji Bilim Dalına bağlı tlaç Hazırlama Laboratuva-

rında eczacı olarak çalışmaya başladım. Aynı bilim dalında 

1985-1987 yı 11 arı ar asında ytik sek lisans çalışmamı başarı 

ile tamamladım. 27.3.1989 tarihinde !.O.Veteriner Fakült.e

si•nın Eczanesinde görevlendirildim ve halen aynı yerde ça

lışmaktayım. 

Evli ve iki çocuk annesiyim. 


