HAVA KİRLİLİĞİ ve HAVA KİRLİLİĞİNİ
ETKİLEYEN DOĞAL ÇEVRE FAKTÖRLERİ
D oç. Dr. CEM ALETTİN ŞAHİN*
AM AÇ: Bu yazının am acı, günüm üzde insan sağlığını tehdit edici boyut
lara ulaşmış bulunan hava kirliliğinin tanıtılması ve bunu etkileyen fiziksel
çevre faktörlerinin belirtilm esiyle bu elem anlardan hangisinin ne derecede
etkili olduğunun ortaya konulmasıdır. Bu arada hava kirliliğini doğuran ve
etkileyen faktörlerin hangi bilim dallarıyla ilgili olduğu ve dolayısıyla bu k o
nularla kim lerin ilgilenm esinin yararlı ve gerekli olacağına da değinilecektir.
G İR İŞ : “ Hava K irliliği” sorunu, havanın kirletilm esiyle ortaya çıktığına
göre esas kaynak ve neden kirleticilerdir. Bu k irleticileri de insanlar çeşitli
faaliyetleri (ısınma, sanayileşme, ulaşım v.b.) sonucu havaya salmaktadır. D o
layısıyla hava kirliliğinin baş sorum lusu “ insan” dır. Doğal çevre elem anları,
bazı şartlarda bu kirliliğin kolayca dağılıp yok olmasına yardım cı olurken ba
zı durum larda da kirliliğin kalıcılığına neden olmakta ve kirliliğin insana ve
çevresine verdiği zararın ölçüsünü artırmaktadır. Norm al olarak, kurulmuş
bulunan doğal denge vasıtasıyla tabiat ve dolayısıyla atmosfer kendi kendisini
temizlem ektedir. Doğal yollarla ortaya çıkan kirlilik yine doğal yollarla yok
edilm ektedir. A ncak insanlar tabiattaki bu dengeyi olumsuz faaliyetleri sonu
cu bozduğu için kendine çözüm ü zor birtakım büyük sorunlar açmaktadır.
Bunların başta gelenlerinden bir tanesi de bu yazının konusunu oluştur
maktadır.
Son zamanlarda hızla artan nüfus, bu nüfusun beslenmesi ve çalışarak ha
yatını devam ettirebilmesi için ortaya konulan insan faaliyetleri, doğadaki hassas
dengeyi önem li ölçü de bozm aktadır. Bu dengenin bozulm ası, ilk önce teknik
te ileri gitmiş bulunan ülkelerde ortaya çıkmıştır. Onun için buralarda “ Çev
re Sorunları” (Environmental P roblem s = Umweltfragen) kavramı ve konusu
ortaya çıkmıştır. Bu konunun incelenm esi ve çözüm yollarının araştırılması
için birçok bilim sel ve idari birim ler kurulm uş bulunmaktadır. 1973 yılında
yapılan bir incelem e, A .B .D . de “ Çevre” ile ilgili konularla uğraşan kuruluş
sayısının 5000 den fazla olduğunu ortaya koymuştur (Tuna, 1977). Avrupa ül
kelerinde de halk ve yöneticiler konuya hassasiyetle eğilmiş durum dadır. Bu
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ülkelerde halk, bir hava alanı yapımı nedeniyle orm andan ağaç kesmeyi veya
çevreyi kirletecek olan nükleer reaktörlerin yapımını engellemek yolunda büyük
tepki göstermektedir. Federal Almanya’da ana amaçları çevreyi korumak olan
bir siyasî kuruluş (G rünen= Yeşiller) %5 lik oy barajını aşarak parlamentoya
temsilci sokma başarısını göstermiş bulunmaktadır.
Ülkem izde de Çevre ve Çevre Sorunları, 1960’ h yıllarda gündeme gelmiş
bulunmaktadır. Bu konuda, başkent Ankara’ nın kirli havasının rolü büyük
olmuştur. A rtık Türkiye’de de Üniversitelerde çevre konularıyla ilgili dersler
okutulmakta, T.B.T.A.K. da “ Çevre Araştırm aları G ru bu ” adı ile bir birim
bulunmakta, Başbakanlığa bağlı bir “ Çevre Genel M üdürlüğü” ve illerde sı
nırlı bir kadroya sahip olmasına rağmen “ Çevre Sağlığı Başkanlıkları” ku
rulm uş bulunm aktadır. B unlar, T ü rk iye’deki y ön eticilerin ve bilim
kuruluşlarının çevre ve çevre sorunları kavram ve konularının önem ine inan
dıklarını ve bu konuda gereken ilgi ve gayreti göstermeye başladıklarını orta
ya koymaktadır.
Çevre sorunları denildiği zaman, akla onunla eşdeğer anlama sahip “ Çev
re K irliliği” gelmektedir.
Çevre kirliliği ise aşağıdaki bölüm lere ayrılmaktadır:
a) Hava Kirliliği
b) Su Kirliliği
c) Toprak K irliliği
d) Ses Kirliliği (Gürültü)
t

Bu yazının konusu hava kirliliği olduğuna göre önce konuyu kısaca tanı
mak ve tanımlamak yerinde olacaktır. Geniş anlamıyla düşünüldüğü zaman
hava kirliliği, “ havanın doğal olarak bileşiminde bulunan ana maddelerin mik
tarının değişmesi ve dışardan yeni ve yabancı m addelerin havaya girmesi” de
mektir. Bütün tabiatta olduğu gibi onun bir parçası olan atmosferde de hassas
bir denge kurulmuş bulunmaktadır. Bu dengenin, atmosferde, insanların olum
suz girişim leri sonucu bozulm asıyla hava kirliliği sorunu karşımıza çıkm ak
tadır. Hava kirliliğine neden olan kirleticiler için Dünya Sağlık Teşkilatı bazı
sınır değerler belirlem iş bulunmaktadır. Bu kirleticilerin başında gelen S 0 2
için bu sınır, 24 saatlik zaman dilim i içinde 1 m3 havada 150 M ikrogram ’dır.
Aynı sınır, diğer bir kirletici olan duman için yine aynı zaman aralığında aynı
birim hava içinde 75 mikrogramdır. Bu kirleticilerin yukarıdaki değerlerden
fazla bulunduğu yerlerdeki hava “ kirli hava” demektir. Başta Ankara olmak
üzere Kayseri, Erzurum ve Malatya gibi büyük yerleşim m erkezlerinde her
iki kirleticinin, kış günlerinin çoğunda, belirtilen sınırları aşmış olduğu yapı
lan ölçüm ler sonucu görülmüştür.

HAVA K İR L İLİĞ İ

27

B irçok çevre sorununu olduğu gibi hava kirliliğini de doğuran temel ne
den hızlı nüfus artışıdır. H ızla artan bu nüfus, kırsal yörelerde geçim ini sağ
layamadığı için , m odern hayata özendiğinden veya kendisi ve çocu kları için
daha güvenli bir gelecek, daha uygun yaşama ve eğitim fırsatları gördüğü için
büyük yerleşim birim lerine gelmektedir. B öylece büyük şehirlerde bir nüfus
birikim i ortaya çıkmaktadır. Bu birikim , en azından temel sorun olan mes
ken bulma ve yapma yönünden bir itici güç olmaktadır. B öylece şehirler sağ
lıklı veya sağlıksız, planlı veya plansız bir şekilde büyüyerek bu yerleşme
m erkezleri gerek yatay ve gerekse dikey yönde hızlı bir gelişme göstermekte
dir. Topografik yönden veya başka nedenlerle gelişmenin engellendiği yerler
de, arsa fiatları astronom ik değerlere ulaştığı için, bahçeli veya az katlı evlerin
yapımından kaçınılm akta ve çok katlı yüksek binaların yapımına gidilm ekte
dir. Bunun sonucu olarak yerleşim m erkezlerinde birim yüzeye düşen yeşil
alanlar azalmakta, insan sayısı, hane sayısı ve tüketilen yakıt miktarında hızlı
bir artış ortaya çıkmaktadır. Artan yakıt miktarı, artan hava kirliliği dem ek
tir. Hava kirliliğinin artışında, yakıt miktarı yanında yakıtın cinsi önem li rol
oynamaktadır.
Nüfus artışına paralel olarak sanayi kuruluşları da artmaktadır. Bu ku
ruluşların yan artıkları ve atıkları toprak ve su kirliliğine neden olurken, ba
calarından çıkan duman da hava kirliliğini doğurmaktadır. Trafik ise nüfus
artışına ayak uydurarak büyüyen başka bir hava kirletici faktördür. Taşıtla
rın eksozlarından çıkan zehirli gazlar ve bu gazlar içindeki bazı zehirli ele
m entler hava kirliliğini artırarak canlılar üzerinde olumsuz etkilere neden
olmaktadır.
O halde hava kirliliğine neden olan faktörlerden yakıt cinsi ve kalitesi dı
şında kalan konular yani nüfus artışı, şehirleşm e ve sanayileşme, sanayi ku
ruluşlarının dağılış biçim i ve şehir içi arazi kullanımı gibi konular B eşeri ve
iktisadi coğrafya ile uğraşan araştırıcıların çalışma konularıdır.
Belirtilm iş bulunan nedenlerden dolayı ortaya çıkan hava kirliliğinin in
sanlara ve diğer canlılara verdiği zararın azaltılması veya çoğaltılması yönün
de etki yapan, fiziksel çevre faktörleri olan topoğrafik durum , yükseklik
faktörü, hava sıcaklığı, hava basıncı, rüzgarın hızı ve yönü, havanın kararlı
lık ve kararsızlık durum u-sıcaklık terselmesi, bakı durum u, nem, yağış ve bu
lutluluk gibi konular da fiz ik i coğrafyanın araştırma konularıdır.Ankara
Üniversitesinden A . Sür ve O. Sür, İstanbul Üniversitesinden K .A . Sungur ve
D.M.I.G.M. den Ş. Sipahioğlu’ nun konu ile ilgili değerli çalışmaları bulunmak
tadır. Ayrıca birer fiziki coğrafyacı, beşeri ve iktisadi coğrafyacı ve kim yacı
dan oluşan bir araştırma grubu, “ Malatyada Hava Kirliliğini Doğuran Nedenler
ve K irlilik Param etrelerinin Yıl İçindeki D e ğ e rleri" adlı bir araştırmayı TÜ 
BİTAK Çevre Araştırmaları Grubundan 73 nolu proje olarak tamamlamışlardır.
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Ç evre m ühendisleri, çevre sorunlarını kendilerine konu olarak aldıkları
na göre hava kirliliği ile de uğraşmaktadırlar.
Ortaya çıkan kirliliğin derecesinin belirlenmesi ve kirliliğe neden olan ya
kıtların kirletme güçlerinin belirlenm esi yönündeki çalışmalarıyla kim yacı
lar konu ile ilgili bulunurlar. Ayrıca kirliliği etkileyen ve atmosferde cereyan
eden birtakım reaksiyonlar da kim yacıların konularıdır.
Atm osferdeki çeşitli fiziksel olaylarla havadaki kirlilik ve k irleticiler ara
sındaki yakın ilişkiler söz konusu olduğu zaman ve kirletici partiküllerin ta
yin ve ölçülm esinde de fiz ik ç ile r konu ile ilgili bulunmaktadırlar.
Ana caddelerin hakim rüzgar yönüne göre düzenlenm esi ve bina kat sayı
larının rüzgar akım ını engellem eyecek biçim de ayarlanması yönleriyle hava
kirliliği, şehir plan lam acıların ı da ilgilendirm ektedir.
Ayrıca, binaların ısı yalıtımı, pencere yüzeylerinin genişliği ve pencere özel
likleri (tek cam veya çift camlı oluşu) gibi konular, binalarda tüketilen yakıt
miktarını doğrudan etkilediği için m im arların da hava kirliliği ile ilgileri b u 
lunmaktadır.
Hava kirliliğini etkileyen fiziksel faktörlerin çoğu kendi araştırma konu
larına girdiği için klim atologlar ve m eteorologlar da söz sahibi olan kişilerin
başlarında bulunurlar.
Hava kirliliğinden etkilenen canlılarla uğraşan tıp a la r ve biyologlar da
ister istemez konu ile ilgilenm ek zorunda kalmaktadırlar.
Hava kirliliğine neden olan çok çeşitli faktörlerin ortaya konulmasında,
çözüm yollarının önerilm esinde ve gerekli tedbirlerin alınmasında fiziksel ve
beşeri faktörlerin birlikte yorumlanması gerekmektedir. Bunun için, tek bir
meslek sahibi yerine, konu ile ilgili çeşitli dallardan birkaç araştırıcının b ir
likte çalışmalarında yarar görülmektedir. Böylece, çeşitli yönleri bulunan önemli
bir konu, daha sağlıklı ve daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve incelenmiş
olacaktır. Onun için çok sayıda araştırma alanını çeşitli derecelerden ilgilen
diren bu konuda yapılacak bir araştırmanın, konu ile ilgili elem anların çok 
luğu oranında daha sağlıklı ve daha doyurucu olacağına inanılmaktadır.
Bu yazının başında, tabiatta ve onun bir parçası olan atmosferde mükem
mel bir dengenin bulunduğuna değinilerek tabiatta kendiliğinden gelen kirle
ticilerin yine tabii yollardan yok edildiğinden bahsedilm işti. Şimdi bu
kirleticilerden önem lilerini ve bunların doğal yollardan nasıl giderilerek den
genin korunduğunu kısaca görmeye çalışalım.
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HAVADAKİ KİRLETİCİLER ve BUNLARIN DOĞAL YOLLARDAN
GİDERİLMESİ
Havanın kirletilm esine yol açan, kirleticilerin atm osferden doğal olarak
uzaklaştırılması birtakım olaylarla olabilmektedir. Bunların en önemlileri şun
lardır:
a) Yağışlarla yeryüzüne taşınma
b) Bitkiler tarafından emilme
c) Sular tarafından absorbe edilm e
d) Toprak tarafından absorbe edilme
e) Atm osferde oksitlenm e olaylarına maruz kalma
f) A erosoller tarafından yeryüzünde kuru olarak depolanm a
Yukarıda sayılan doğal olaylarla kirleticilerin atm osferden uzaklaştırıl
maları özet olarak şu şekillerde açıklanabilir:
Kükürtlü gazlardan en önem lileri S 0 2 ve H 2S dir. Bunlardan H 2S havayı
kirletm ekten daha çok , S 0 2 nin kaynağı olarak önem taşımaktadır.
KÜKÜRTLÜ HİDROJEN
Bu gazın en önem li kaynağı bataklık, turba ve diğer ıslak zem inlerde çürümekte olan bitkisel artıklardır. Zaman zaman faaliyet gösteren volkan ba
calarından da değişik miktarlarda H 2S salınmaktadır. Ayrıca okyanuslar da
atmosfere az miktarda kükürtlü hidrojen göndermektedir. Bu gazın sudaki ç ö 
zünürlüğü çok azdır. O, 0 2 ve 0 3 le oksidasyona girerek canlılar için çok daha
tehlikeli olan S 0 2 haline dönüşebilm ektedir. H 2S in O ile oksidasyonunun at
m osferin alt katlarında m ümkün olduğu tahmin edilm ektedir. Çünki burada
ozonun fotolizi (güneş ışınları vasıtasıyla parçalanm a) dolayısıyla yeterli mik
tarda oksijen bulunmaktadır. Reaksiyon şöyle olm aktadır (Hales, 1969):
H 2S + 0 - 0 H + HS
Daha sonra da bunu hemen S 0 2, S 0 3 ve H 2S 0 4 ün ortaya çıkm asını sağlayan
reaksiyonlar zinciri takip etmektedir. H 2S çok kolay oksidasyona uğrayabildi
ği için bu gaz doğal yollardan değişmekte fakat atm osferden uzaklaşmamakta, kendisinden daha zehirli olan başka bir gaz için kaynak teşkil etmektedir.
KÜKÜRT DİOKSİT:
Bu gaz, bileşim inde kükürt bulunduran yakıtların yanmasından açığa çı
kan keskin bir gazdır. Bütün canlılar için zehirleyici bir özelliğe sahiptir. S 0 2
çıkaran yakıtların başında ise kötü kaliteli katı yakıtlar (asfaltit) gelmektedir.
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Linyit, Fuel-Oil ve gazyağı da çeşitli oranlarda kükürt dioksit gazı çıkaı mak
tadır. Bu yakıtlardan çıkan S 0 2 oranı, yanmanın kalitesi ve yakıta katılan ba
zı ek m addelerle de yakından ilgilidir.
Artan nüfusa paralel olarak bacalardan çıkan duman ve dolayısıyla at
mosfere salınan kükürt dioksit oranında da son yıllarda büyük bir artış gö
rülmektedir. Bu konuda yapılan hesaplar insan faaliyetleri sonucu 1968 yılında
havaya salınan S 0 2 nin yaklaşık olarak 1 4 x l0 6 kg. olduğuna göstermektedir.
Daha sonra çeşitli araştırıcıların yapmış oldukları incelem elere dayalı hesap
lar, bu miktarın giderek arttığını göstermiştir. Atm osferde bu yapay kökenli
S 0 2 nin dışında bir de doğal kökenli S 0 2 bulunmaktadır. Ancak bunun mikta
rını hesaplamak son derece zordur. Volkanların, özellikle solfatar safhasında
saldıkları S 0 2 m iktarının, beşeri kaynaklardan çıkan S 0 2 m iktarından çok
daha fazla olduğu ileri sürülmektedir.
Su kütleleri de bir miktar S 0 2 ye sahip bulunmaktadırlar. Bu gaz, suda
fazla çözünebilen bir kirleticidir.Fakat normal şartlarda, doğadaki kurulmuş
denge içerisinde, deniz suyu atmosfere S 0 2 gönderen bir kaynak olmaktan çok,
bu gazın atm osferdeki oranının sabit kalması yönünde düzenleyici bir rol oy
namaktadır.
S 0 2 suda kolay çözü n ebilir olmasının yanında kimyasal olarak kolay re
aksiyona girebildiği için oksitlenerek S 0 4 olmakta yada atmosferde fotokim yasal reaksiyona girmektedir. Bu nedenle atmosferde bulunan S 0 2, yine
atmosfer içinde mevcut olan su ve diğer bazı bileşiklerle harekete geçirilerek
aşağıdaki doğal yollarla atm osferden uzaklaştırılmaktadır.
a) Yağışlar tarafından yıkanarak
b) Bitkiler tarafından em ilerek
e) Su kütleleri tarafından absorbe edilerek
d) Toprak tarafından absorbe edilerek
e) Taşlar tarafından absorbe edilerek
f) Kimyasal değişime uğrayarak
a)
Yağışlar tarafından yıkanm a: Havada bulunan kükürt dioksit, yağış
lar ve özellikle yağmur taneleri tarafından etkilenmektedir. Bu gazın büyük
bir bölüm ü yağmur sularıyla tutulmakta ve atmosferden yeryüzüne in diril
mektedir. Atm osferdeki su buharı küçük tanecikler halinde konsantre olarak
bulutları oluşturduğu zaman, S 0 2 yi bulut bünyesinde toplayarak depo etmektedir.Daha sonra bu küçük zerreler birleşerek atmosferde askıda kalamaya
cak büyüklüğe ulaştıkları zaman yağış olarak yere inerken beraberindeki S 0 2
yi de birlikte aşağılara indirm ektedirler. B öylece bu gazın büyük bir bölüm ü
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atm osferden uzaklaştırılm ış olmaktadır. Bulutlardaki S 0 2 nin bir bölüm ü ba
zı reaksiyonlara uğrayarak H 2S 0 4 e oluşturmaktadır. Eğer su buharı konsant
rasyonu yağış haline dönüşürse bu zehirli gaz atm osferden toprağa veya suya
karışmaktadır.
b) Bitkiler tarafından em ilm e: Bitkilerin canlılıklarını sürdürebilm eleri
için belirli bir miktarda kükürde ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını, kökleri
vasıtasiyle topraktan yeterince alam adıkları zaman yaprakları vasıtasıyla ha
vadaki S 0 2 den karşılam aktadırlar (Akalan, 1983). Bu konuda yapılan araş
tırm alar, b itk ilerin S 0 2 absorb siyon u m iktarının atm osferdeki S 0 2
konsantrasyonu ile kükürt ihtiyaçlarını karşılamak üzere havadan S 0 2 almakta,
bu ihtiyacı karşılarken de atm osferden aldığı S 0 2 miktarını yine atm osferde
ki S 0 2 oranına göre ayarlayarak dengeyi koruyucu yönde bir rol oynamaktadır.
Bu gaz, diğer önem li kirleticiler arasında suda en çok çözünebileni ve bit
kiler tarafından en hızlı alınabileni durum undadır. Bitkiler tarafından em i
len S 0 2 nin miktarı hakkında ileri sürülen tahminler birbirinden çok farklıdır.
c) Su kütleleri tarafından absorbe ed ilm e: Deniz sularının havadaki S 0 2
yi absorbe ettiğini ilk ortaya atan Liss (1970) adlı araştırıcı olmuştur. Bu teori
daha sonra Liss ve Slater tarafından kısmen değiştirilip geliştirilmiştir. S 0 2
nin 1 yılda 1.5x10*' kg. em diğini tahmin etmektedirler.
d) Toprak tarafından absorbe edilm e: Çeşitli araştırıcılar toprağın önemli
ölçüde S 0 2 absorbe ettiğini belirtm işlerdir. (Akalan, 1983). Terraglio ve Maııganelli adlı iki araştırıcı iki toprak tipinde yapmış oldukları çalışmalar so
nunda, S 0 2 nin nemi fazla olan topraklar tarafından çok daha kolay absorbe
edildiğini, bu değerin, Ph derecesi ile doğru orantılı olarak değiştiğini belirt
miş bulunmaktadır.
Bunlardan başka toprağın S 0 2 absorbsiyonunun; organik madde oranı,
toprak strüktürü, porozite ve iyon değişimi kapasitesi gibi özelliklere de bağlı
olarak değiştiği ortaya konulmuştur. Ayrıca toprak tarafından absorbe edilen
kükürdün, sülfat haline geldiği, bunun da bir bölüm ünün yıkandığı diğer bir
bölüm ünün ise bitkiler tarafından alındığı da bilinm ektedir.
e) Taşlar tarafından absorbe ed ilm e: Atm osferdeki S 0 2nin bazı metaller
dışında taştan yapılmış olan binalar, heykeller ve diğer yapılar üzerinde tah
ribat yaptığı gözlenmektedir. Bu zarar S 0 2 den oluşan sülfirik asit vasıtasıyla
olmaktadır. K arbonatlı b ir kayaç olan kireçtaşı, sülfirik asitle reaksiyona gi
rerek alçıtaşını oluşturm aktadır (Akalan, 1983).
Dünya yüzeyinin 5 x 1 0 14 m 2 olduğu ve bunun 1/100 ünün S 0 2 absorbe eden
çıplak kayalık-taşlık olduğu varsayılırsa, buraların yıllık S 0 2 absorbsiyonu
nun 4.5 X 109 Kg olduğu hesaplanır. Bu değere göre kükürt dioksidin taşlar
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tarafından absorbe edilm e oranı diğer doğal eleman veya olaylar yoluyla ab
sorbe edilenler yanında oldukça küçük kalmaktadır.
0 Kimyasal reaksiyonlar yoluyla: Burada en önemli reaksiyon kirli atmos
ferde meydana gelen fotokimyasal S 0 2 oksidasyonudur. Atm osferdeki S 0 2 fotokimyasal olarak oksidasyona uğrarken aerosol oluşturmakta ve S 0 2
bozulmaktadır. Bu yolla oluşan aerosolun (eğer nisbi nem %50 ve daha fazla
ise) hemen tamamı H 2SO„ dam laları olarak görülür. Atmosferde, havanın çok
nemli olduğu zamanlarda kükürtdioksitin su damlaları tarafından absorbsiyonu ve damla içinde S 0 4 oluşumu reaksiyonunu ihtiva eden olaylar zinciri
yoluyla atm osferden önem li miktarda S 0 2 götürülmektedir.
Havanın kirletilm esine yol açan gazlardan bir başka grup karbonlu gaz
lardır. Bunların da en önem lisi karbon monoksittir.
K A R B O N M O N O K SİT
Kokusuz, renksiz fakat zehirleyici bir gazdır. Kandaki oksijenin azalma
sına neden olmaktadır. Yakıtların tam olarak yakılmamasından ortaya çıkan
b ir ara üründür. Havaya en fazla eksoz gazları ile karışmaktadır. Trafiğin yo
ğun olduğu yerlerde daha fazla bulunur.
Okyanusların, CO in ana kaynağı olduğu ilk olarak Sminnerton adlı araş
tırıcı tarafından 1970 de ortaya atılmıştır. Daha sonra Linnenbom adlı başka
bir araştırıcı da okyanusların çıkardığı CO in hesabını yaparak 220 X İ09 kg / yıl
gibi bir değer ortaya atmıştır. Diğer bazı araştırıcılar ise bu değerin çok daha
düşük olması gerektiğini tahmin etmişlerdir. Bu gazın ne kadarının doğal yol
lardan ve ne kadarının insan faaliyetleri sonucu atmosfere karıştığı ve dolayı
sıyla bunların birbirlerine oranları hakkında elde kesine yakın bilgiler henüz
yoktur. Bu konuda b irbirin den çok farklı rakamlar bulunmaktadır.
CO suda çözünm eyen bir gaz olduğu için yağmur tanelerinin atmosferden
CO taşıması çok önemsiz derecededir. Okyanuslar tarafından CO absorbsiyonu da söz konusu değildir. Okyanuslar tarafından CO absorbsiyonu da söz ko
nusu değildir. Çünki okyanuslar sahip oldukları fazla miktardaki karbon
monoksitle kendileri bu gaz için bir kaynak durum undadırlar.
Toprakların da bir miktar CO absorbe ettiği yapılan araştırmalar sonun
da ortaya konulmuş bulunm aktadır (Akalan, 1983).
Son yıllarda Stratosferin CO için bir alıcı ortam olduğu yolunda birtakım
görüşler ortaya atılmıştır. Bunun doğrulayıcısı olarak da Tropopozdan Stra
tosfere geçişte CO oranında büyük bir azalmanın varlığı gösterilmektedir.
DUMAN (Toplam asılı partiküller)
Partiküller havada asılı olarak duran 0,1 ile 10 m ikron çapında olan katı
parçacıklardır. Yerleşim m erkezlerindeki kirli havada partiküllerin % 75-80’ i
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ısınma am acıyla tüketilen yakıtlardan çıkmaktadır. Endüstri, ulaşım ve çö p 
lerin yakma şeklindeki imhası ile ortaya çıkan duman miktarı, geriye kalan
% 20-25’ lik oranı meydana getirmektedir.
Sonuç olarak, havadaki k irleticiler doğal yollardan ve insan faaliyetleri
sonucu olm ak üzere iki yoldan atmosfere gönderilm ektedir. Bunlardan doğal
kökenli olanları, tabiatta kurulmuş çok mükemmel fakat aynı zamanda has
sas olan dengenin birer elemanı durum undadırlar. Doğal çevrenin bir bölü
mü olan atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biyosfer, bir yandan kirleticilerden bir
veya birkaçı için kaynak durum unda iken diğer yandan da onları çeşitli şekil
lerde ve değişik yollardan absorbe ederek hava gazların içindeki oranlarını
canlılar için uygun bir ölçü de tutmaktadırlar. Yapay kaynaklardan çıkan k ir
leticiler ise bu dengeyi bozm a yönünde olumsuz faktörler olarak ortaya çık 
maktadırlar.
Hava kirleticilerin başlıcalarının ana özelliklerini ve bunların doğal yol
lardan ne şekilde atmosferden uzaklaştırıldıklarını özet olarak gördükten sonra,
şimdi de hava kirliliğini etkileyen fiziksel çevre faktörlerinin neler olduğunu
belirtmeye çalışalım :
TOPOĞRAFİK ÖZELLİK
Bir yerleşim m erkezinin kuruluş yerinin topoğrafik birtakım özellikleri,
oradaki hava kirliliğinin derecesini, kirli havanın yerleşim birim i üzerinde
kalış süresini etkilemektedir. Diğer fiziksel çevre şartları gibi topoğrafik özellik
de hava kirliliğini doğurucu bir faktör olmayıp, onun derecesini, ortam ın k ir
li kalma süresini etkilemektedir. Topoğrafik olarak bir çanak özelliği göste
ren veya hakim rüzgar yönüne dik doğrultuda uzanan bir oluk biçim indeki
çukurluk içinde bulunan yerleşim alanlarında kirlilik dahada etkili olmakta
dır. Kaynaklardan çıkan k irleticiler atmosfere karıştığı zaman, alt katlarda
yani canlıların yaşadıkları bölümde suspansoid olarak kalmaktadır. Dikey yönlü
hava hareketlerinin bulunmadığı yerlerde ve zamanlarda yatay yönlü hava akım
ları kirli havanın uzaklaşmasına yardım cı olmaktadır. B öylece kirli hava da
ğılmakta, canlılara ve çevreye zararı sınırlı bir ölçüde kalmaktadır. H albuki
çevreden gelen yatay yönlü hava akım larına kapalı olan bir yerde kirli hava
nın bu şekilde dağılma şansı bulunmamaktadır. Buralarda esen rüzgarlar, an
cak, yerleşim merkezini çevreleyen yükseltinin üst kısmında kalan havayı
hareketlendirmekte, fakat asıl kirli hava şehir üstünde, çanağın veya oluğun
içinde durgun olarak kalmaktadır. Anadoluda topoğrafik olarak bir havza ke
narında veya ortasında yeralan b irçok yerleşim m erkezinden Ankara, E rzu
rum, Kayseri, Malatya ve D iyarbakır gibi b irçok büyük kentlerim izde ileri
derecede hava kirliliğinin bulunduğu bilinmektedir. Bunun yanında köklü ç ö 
züm yolları bulunm adığı taktirde birkaç yıl sonra bunların yanına daha b ir
çoklarının ekleneceği de kaçınılm az bir sonuç olacaktır.
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Yerleşin) yeri eğer bir yamaç üzerinde k u ru lm u şa veya bir bolum u ya
maç

ü z e rin d e

gelişmişse, yamaç yününde e ,e n h afif bir rüzgar k .rl, b a v a ,. ya

m a '.,, orta bölüm lerine ya.lamak.ad.r. Bu durum A n k .r a d ,
g ö r ü l m e k , edir.B az,

S,k olarak

günlerde U lu , ve S .bh.ye .e m tle rm d e b a v . aç.k ve az k .r-

li olduğu I,aide Ç .nkayaya doğru ç.k .ld .k ça T .B .M .M . yakınlarm da adela lur
s.n .r belirmektedir. Buradan itibaren bir duman içine g.rıldığı çıplak gözle
açık bir biçimde görülebilm ektedir.
Yukarıdaki olumsuz topoğrafik etkiler yanında, olum lu özelliklere sahip
olan yerleşim m erkezleri üzerindeki kirli hava çok zaman h afif de olsa bir
rüzgar vasıtasıyla kolayca dağıtılabilmektedir. Buraları, çevresi yükseltilerle
kuşatılmamış veya kışın esen hakim rüzgar yönünde açık bir oluk özelliğini
taşıyan yerlerdir. Bu tür topoğrafik bir yörede kurulmuş bulunan yerleşim
m erkezleri hava kirliliği yönünden şanslı yerlerdir.

Topoğrafik yönden havza ve vadi özelliği taşıyan yerler, yükseklerdeki so
ğuk havanın, yoğunluk farkından dolayı buralara akması nedeniyle ortaya çı
kan sıcaklık terselmesine uygun bir ortamdır. Sıcaklık terselmesi ise, ilerde
daha ayrıntılı olarak belirtileceği gibi, durgun hava şartları doğurduğu için,
kirli havanın yerleşme m erkezleri üzerinde kalmasına neden olmaktadır. Bu
durum da kirlilik yönünden olumsuz bir sonuç doğurmaktadır.
Y Ü K S E K L İK

Yükseklik faktörü, hava sıcaklığını etkilemesi bakım ından kirlilikle ilgili
bulunmaktadır. Yükseldikçe hava sıcaklığı azaldığı için bu durum oradaki yıllık
ve günlük sıcaklık salınımını, yakma mevsiminin (soba ve kaloriferlerin ya
kıldığı süre) süresini etkilemektedir. Onun için, diğer özellikleri aynı olan iki
yerleşim birim inden daha yüksekte olanı daha soğuk olacak ve dolayısıyla bu
rada ısınmak için daha fazla yakıt tüketileceğinden daha fazla kirlilik ortaya
çıkacaktır.
Y ü k sek ^ soğu k -^ çok y a k ıt^ ç o k kirlilik
A lç a k ^ s ıc a k ^ d a h a az y akıt^ d ah a az kirlilik
SICAKLIK TERSELM ESİ (Inversiyon)
Hava kirliliğini etkileyen fiziksel çevre faktörlerinin çoğu hava kütlesinin
özellikleri ile ilişkilidir. Bunlardan en önem lisi kararlılık-kararsızlık özelli
ği, dolayısıyla sıcaklık terselmesidir. B ilindiği gibi, bir hava kütlesinin karar
lı veya kararsız oluşunu etkileyen bazı nedenler bulunmaktadır. Eğer bir hava
kütlesinin alt bölüm leri üst bölüm lerine göre daha soğuk olursa bu soğuk ha
va daha yoğun olacağı için kararlı bir durum un varlığı söz konusudur. Böyle
bir hava kütlesinde düşey yönlü hava hareketleri görülm ez. Dolayısıyla yere

HAVA K İR L İLİĞ İ

35

yakın olan soğuk havanın alt bölüm ünde bulunan kirleticiler atmosferin yu
karı bölüm lerine çıkamamakta ve alt kısımda kalmaktadır. Bu durum un aksi
düşünülürse, altta bulunan sıcak hava daha az yoğun olduğu için yukarıya yük
selecektir. Bu yükselme hareketi sırasında içinde bulunan kirleticileri de yerden
ve dolayısıyla insanlardan uzaklaştıracaktır. B öylece bu tip hava kütlesinde
dikey yönlü hava hareketleri ortaya çıkacağından, kirlilik büyük oranda orta
dan kalkacaktır. Bilindiği gibi, havanın kararlı veya kararsız olması da sıcak
lığın dikey yönde göstermiş olduğu grafiğe bağlıdır. Atmosferin yerden ısınması
ve alt katlarda güneş ışınlarını ve dolayısıyla sıcaklığı absorbe eden su buha
rının ve diğer partiküllerin daha fazla bulunması gibi nedenlerle normal ola
rak atmosferin alt katlarının daha sıcak olduğu ve yukarılara doğru çıkıldıkça
soğuduğu bilinm ektedir. Dikey sıcaklık gradyanı adını alan Adyabatic LapseRate, kuru veya yaş olm ak üzere iki çeşittir. Mevsimlere göre değişmekle b ir
likte kuru adyabatik değişme oranı 0,98 C ° / 100 m ., yaş adyabatik değişme
oranı ise 0,65 C ° / 100 m. dir. Bu değerler atm osferik kararlılık yönünden
şunu ifade ederler: Hava kuru iken her 100 metre yükseldiği zaman atmosfer
içindeki sıcaklık, 0,98 C° veya daha çok azalıyorsa bu hava kütlesi kararsız
demektir. Bu sıcaklık azalması 100 m. de 0,98 C° den daha az ise hava kütlesi
kararlı demektir.
Hava kütlesinde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe sıcaklığın sürekli azal
ması gerekirken bir yerde artar ve daha sonra tekrar azalmaya devam ederse
bu durum a da sıcaklık terselmesi denmektedir. Sıcaklık terselmesinin olduğu
yerlerde hava içinde dikey yönlü bir hava akımı doğuracak dinam izm bulun
mamaktadır.
Eğer dikey sıcaklık gradyanı sıfır ise, diğer bir deyişle yükseldikçe sıcak
lık değişmiyorsa havada zayıf bir kararlılık bulunuyor demektir. Küçük bir
dış etki ile kararsız durum a geçmesi çok kolaydır.
Yüksekliğe bağlı olarak sıcaklığın değişmesi ve kararlılık-kararsızlık du
rumları grafiklerle şu şekilde gösterilebilir: Şekil l ’de görüldüğü gibi yüksel
dikçe hava sıcaklığının azalma oranı adyabatik sıcaklık değişme oranından daha
hızlı olmaktadır. Bu durum daki bir hava çok kararsız bir özelliğe sahiptir.
Alt ve üst katları arasında çok fazla sıcaklık farkları bulunduğu için, konvektif hareketleri kolayca doğurabilecek dinam izm i vardır. Onun için dikey yön
lü hava hareketleri çok olur. Bu duruma süper adyabatik ve kuvvetli adyabatik
denir. Bu tip bir havada kuvvetli konvektif hava hareketleri çok olduğundan,
alt katlardaki kirli hava kolayca yukarı katlara taşınabilmekte ve böylece k ir
lilik çabukça dağılmaktadır. Bu durum , hava kirliliğinin dağılması bakım ın
dan en uygun bir ortamdır. Böyle havalarda bacalardan çıkan duman, kolayca
yukarılara doğru yükselebilm ektedir.
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Şekil 2 'de gösterilmiş bulunan havada sıcaklık yükseldikçe azalmaktadır.
Fakat azalma hızı adyabatik değişme oranından daha yavaş olmaktadır. Buna
z a y ıf adyabatik veya z a y ıf değişm e (subadyabatik) denilmektedir. Bu durum 
da, havanın alt ve üst katları arasındaki sıcaklık farkı kuvvetli adyabatikdekinden az olduğu için kararsızlık ta zayıftır. Daha az ve daha zayıf konvektif
hareketler görülmektedir. Bu tip havada da kirleticiler üst katlara taşı
nabildiği için olum lu b ir durum mevcuttur.
Bazı durumlarda da havanın alt ve üst katları arasında sıcaklık farkları
olmamaktadır (Şekil 3). Bu durumda çok zayıf bir kararlılık vardır. Zayıf olan
bu kararlılık da çok kolay bozulabilmektedir.Oğlene doğru yeryüzünün ve ona
yakın hava bölüm ünün ısınması, bu tip havanın kararlılığını bozabilm ekte ve
konvektif hareketleri başlatmaktadır. Böylece kirli hava da yukarılara çıkmak
tadır. Havanın kirli olduğu kış günlerinde bu olay halk arasında “ hava yükseldi’ '
şeklinde nitelendirilm ektedir. Alt ve üst katları arasında sıcaklık farkının o l
madığı bu tip hava şartlarında kirlilik yönünden olumlu bir durum dan söz
edilem ez.
Norm alin aksine olarak yükseldikçe sıcaklık artıyorsa buna sıcaklık terselmesi veya inversiyon denilm ektedir (Şekil 4 ).Bu terselme eğer yeryüzünde
olmuşsa kararlı bir havanın varlığını gösterir. Bu durum da soğuk ve ağır hava
altta, sıcak ve h afif hava üstte olduğundan düşey yönlü hava akımlarını doğu
racak b ir güç kaynağı yoktur. Böyle tip havalarda yeryüzüne yakın bölüm ler
de hava içindeki kirleticiler, olduğu yerde kalmaktadır. Bacalardan çıkan
duman havada yükselememektedir.
Hava kirliliği yönünden en tehlikeli durum da budur. Böyle bir kararlılık
bozuluncaya kadar canlılar bu kirli havayı teneffüs etmek zorunda kalmakta
dırlar. Bu tip havada eğer nisbi nem oranı da yüksek ise (sisli havada olduğu
gibi) havadaki kirleticilerin en zararlısı olan kükürt dioksit, (bazı şartların
da yerine gelmesi ile) su buharı ile birleşerek insan sağlığına çok zararlı olan
sülfirik asidi oluşturmaktadır.
S 0 2+ H 20 + 1 / 2 0 2 H 2S 0 4
Bu asit gerek canlıların solunum organları ve gerekse gözlerinde son derece
zararlı etkiler yapar.
Hava kirliliğini bu derece önem li olarak etkileyen sıcaklık terselmesi ola
yının nasıl oluştuğunu ve hangi tipleri ile kirlilik arasında nasıl bir ilişki bu
lunduğunu kısaca açıklamak yararlı olacaktır. Karşılaştırma kolaylığı
sağlayabilmek için önce (Şekil 5 ’de) norm al bir grafikle gösterilmiştir.
Sıcaklık terselm eleri, bulundukları yere göre ikiye ayrılır:
a) Yeryüzündeki sıcaklık terselmeleri (Şekil 6)
b) Yükseklerdeki sıcaklık terselm eleri (Şekil 7)
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Eğer terselmenin nedeni göz önüne alınacak olursa o zaman şu şekilde bir
ayırım yapılır,
a) Statik terselme (durgun havadaki sıcaklık değişm elerine bağlı olarak)
b) Dinam ik terselme (hava hareketlerine bağlı olarak)
a) Statik terselm e: Termik kökenli bir terselmedir. Soğuyan yeryüzüne d o
kunan hava tabakası da soğumaktadır. Böylece alt katlarda, üst katlardakinden daha soğuk bir hava tabakası bulunur. Bu çeşit terselmeler havanın kuru
ve açık olduğu kış günlerinde, gece ve sabaha karşı ışıma yoluyla olur. Yerin
karla örtülü olduğu kış gecelerinde yerden ışıma çok daha fazladır. Yer ve ona
temas eden hava tabakası çok soğur. H albuki daha yukarılarda bulunan b ö 
lüm lerde soğuma biraz daha az olduğu için, buraları, yere dokunan bölüm 
lerden daha ılıktır. Bunun sonucu olarak da yükseldikçe hava sıcaklığı azalacağı
yerde artan bir özellik gösterir (Şekil 6). B öylece yerin soğuması ve bu soğuk
zemine dokunan havanın soğuması sonucu hareketsiz hava içinde ortaya çı
kan terselmeye termik sıcaklık terselmesi denmektedir. Bu tip terselmeler yer
yüzünde meydana gelen terselmelerdir. Durgun hava şartlarının varlığı, soğuk
zemin üzerindeki aşırı soğumadan ileri gelmektedir.
b) D inam ik terselm e: M eteorolojik cephelerde karşılaşan soğuk ve sıcak
hava kütlelerinden sıcak olanının soğuk kütleler üzerinde yükselmesi veya soğuk
havanın sıcak hava altına sokulması sonucunda terselme ortaya çıkmaktadır.
Bu tip terselmeler, hava kütlelerinin hareketleri sonucu ortaya çıktığı için di
namik terselme adını alırlar. Dinam ik terselmeler, cephelerdeki bu tip terselm elerin yanı sıra, soğuk havanın yükseklerden alçak havzalara veya vadilere
akması sonucunda da ortaya çıkarlar. Cephesel terselmeler, büyük hava küt
lelerinin birb iri üstüne gelmesiyle oluştuğu için geniş alanlarda etkili olurlar.
Aynı zamanda hava kütlelerinin yükseklikleri oldukça fazla olduğu için terselm elerden etkilenen hava tabakası da kalındır. Dinamik sıcaklık terselmeleri hem yeryüzünde ve hem de yükseklerde meydana gelebilmektedir.
Bazen yeryüzündeki bir terselm enin çok yukarılarında ikinci bir tersel
me daha olabilm ektedir.
Bazı yerlerde ve zamanlarda dinam ik ve statik terselme bir araya gelerek
karma ve terselme tipi ortaya çıkarm aktadır. Yüksek bakınç alanlarında alçalıcı soğuk hava adyabatik olarak ısınmaktadır. Bunun yanında bu havanın
alt bölüm leri soğuk zemine temas ettiği zaman soğumaktadır. Sonuç olarak,
üstteki soğuk hava alçalırken adyabatik olarak ısındığı için ortada ılık bir ha
va en altta da termik nedenle yeniden soğumaya uğramış b ir hava katmanı bu
lunur (Şekil 8).
Bunlardan başka, havzalarda ve vadilerde de dinam ik terselm elere rastlanmaktadır. Bu tip terselm elerde yükseklerdeki soğuk ve ağır hava, geceleri
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daha da ağırlaşarak alçaklardaki havza ve vadilere akmaktadır. B öylece yer
yüzünde çok zaman sis meydana gelmektedir. Bu da kirlilik yönünden çok olum
suz bir durumdur.
Anadoluda hava kirliliğinin sağlık için zararlı boyutlara ulaştığı yerleşim
m erkezlerinde daha çok term ik terselme ve bazen de karma tip terselme etki
li olmaktadır. Gece yarısı ve sabaha karşı ortaya çıkan terselmede, sabah gü
neşin doğması ve yeryüzünün ısınması sonucu öğlen saatlerine doğru
terselmenin sınırı yükselmekte ve kirli hava, içindeki kirleticilerle birlikte yük
selebilmektedir. Bu durum hava kirliliğinin yoğun olduğu şehirlerim izde sık
görülmektedir. A ncak gökyüzünün kapalı olduğu zamanlarda güneşlenmenin
olmaması sonucu, terselmenin sınır da yeryüzünde kalmaktadır. Bu durum
ise olumsuz bir ortam yaratmaktadır. Hava içindeki kirleticilerin dikey yönlü
akımlarla yükselmesi, karışm a derinliği ile ilgilidir. Ayrıca bu derinliğin için 
deki rüzgar hızı da önemlidir. Karışma derinliği, yeryüzü ile terselmenin baş
ladığı seviye arasındaki yüksekliktir. Bu derinlik, geceleri daha az olup öğleye
doğru artmaktadır (Şekil 9). Karışma derinliği başka bir deyişle hava için d e
ki kirleticilerin en fazla yükselebildiği seviyedir. Bu seviye yerleşim birim le
rinin üstünde, serbest araziye oranla biraz daha yüksektir. Çünkü yerleşim
m erkezleri üzerinde bir ısı adası bulunmaktadır. Bu, evlerde ve işyerlerinde
tüketilen yakıtlardan doğmaktadır. Karışma derinliği ne kadar sığ olursa k ir
li hava o kadar yoğun ve yere yakın bulunur. Bunun aksine karışma derinliği
nin fazla olduğu yerlerde kirli hava daha az yoğun olacak ve daha yükseklere
çıkacaktır.
Terselme var^h ava k a ra rlı^ K irlilik çok
Terselme y ok ^ H a va kararsız~*Kirlilik az
BASINÇ
Hava basıncı, yeryüzündeki havanın hareketli veya hareketsiz olmasını
etkilediği için konu ile ilgilidir. Yüksek basınç şartlarında sübsidans söz ko
nusu olduğu için aşağıdaki kirli hava yükselem emektedir. Aksine, hareketsiz
olarak yeryüzünde kalmaktadır.Onun için antisiklonların etkili olduğu zamanlar
kirlilik yönünden olumsuz sonuçlar doğmaktadır.
A lçak basınç alanlarında ise yükselici bir hava hareketi vardır. B öylece
alt katlardaki kirli hava yukarılara doğru çıkararak dağılmaktadır. Bu ise, olum
lu bir ortam doğurmaktadır.
A lçak basınç- *Yükselici hava hareketi- ‘ 'kirlilik az
Yüksek basınç- *"Alçalıcı hava h a rek eti^ k irlilik çok
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SICAKLIK
Yerleşim birim lerinde hava kirliliğine neden olan en büyük etkenin ev ve
iş yerlerinde ısınmak üzere yakdan yakıtlar ve bu yakıtların özellikleri oldu 
ğuna değinilmişti. Hava sıcaklığı ise binalarda yanan ısıtıcıların yanma süre
lerini ve derecelerini yakından etkileyen bir faktördür. Mevsim olarak, havanın
sıcaklığı 18 C°, nin altına düştüğü zamanda binalardaki ısıtıcılar yakılmakta
dır. Bu ise ülkemizde kuzey-güney faktörüne göre Ekim ve Kasım aylarına rast
lamaktadır. Bu yönü ile 18 C° ısınma bakımından kritik bir sıcaklık değeridir.
Fizyolojik olarak insan, hava sıcaklığı bu derecenin altına düştüğü zaman üşür
ve ısınma gereğini duyar. Isınmak için tüketilen yakıtlar ise havanın kirlen
mesi sonucunu doğurm aktadır. Hava sıcaklığının iki türlü salınımının olduğu
bilinmektedir. Bunlardan birincisi günlük sıcaklık salınımı, İkincisi ise yıllık
sıcaklık salınımıdır. Isınma ve dolayısıyla yakma yönünden günlük sıcaklık
salınımı daha az etkili olmaktadır. Yıllık sıcaklık salınımı ise yakma mevsimi
ni başlatan ana faktör olmaktadır. Yıllık sıcaklık değişiminde, KYK de sonba
harda havalar serinlemekte ve önce akşamları ve sabahın erken saatlerinde
18 C ° nin altına düşmeye başlamaktadır. Bu sıralarda artık insanlar yavaş ya
vaş ısınma gereğini duymaktadır. Sıcaklığın bu derecenin çok altına düşmeye
başlaması ve bunun sık sık tekrarlanm ası, soba ve kaloriferlerin yakılmasını
gerektirmektedir. Ö nceleri sabah kısa sürelerle yakılan ısıtıcılar, gündüz gü
neş ışınlarının ısıtmasıyla söndürülm ekte ve akşam güneş batınca tekrar ya
kılmaya başlanmaktadır. Bu durum daha çok ısınma mevsiminin başlarında
ve sonlarında görüldüğü halde, bazen kışın ortasına rastlayan ve b ir iki hafta
süren güzel hava koşullarının hakim olduğu zamanlarda görülmektedir. B öy
le zamanlarda doğal olarak bacalardan daha az duman çıkacağı için havanın
kirlenm e yoğunluğu da daha az olacaktır. Günlük sıcaklık salınımları sonucu
hava sıcaklığı, ısınma mevsiminin başlamasından önce de ve özellikle geceleri
18 C ° nin altına düşebilm ektedir. Böyle zamanlar kirlilik yönünden önemli
değildir.Geceleri hava sıcaklığı en düşük değerine ulaştığı halde, ısıtıcılar sön
dürülm ektedir. Dolayısıyla hava sıcaklığı gündüze göre çok düşük olmasına
rağmen (inversiyon olmazsa) hava kirliliği çok daha az olmaktadır. O halde,
sabah ısıtıcıların yakılma saati genellikle 05-06 olarak kabul edilir ve akşam
2 3 ’de söndürüldüğü varsayılırsa, 23 ile 05 arasındaki sıcaklık değerleri, k ir
lilik yönünden, gündüzkü sıcaklık değerlerine oranla daha az etkili olm akta
dır. Bu zaman aralığındaki düşük sıcaklığın etkisi ile binalarda ortaya çıkan
soğumanın giderilm esi için gündüz doğal olarak biraz daha fazla yakıt tüketilm ektedir.Sonuç olarak gece uyuma saatlerine rastlayan zaman dilim indeki
sıcaklık değişiminin kirliliğe etkisi, ısıtıcıların daha erken yakılması veya söndürülm esinden çok , bu zaman dilim inden yansıyan düşük sıcaklığın gideril
mesi için biraz daha fazla yakıt tüketilmesi yoluyla olmaktadır. G ündüzleri
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görülen hava sıcaklığı da ısıtıcıların kısık veya tam olarak yakılmasını etkile
mektedir.
Hava kirliliği yönünden daha etkili olanı sıcaklığın yıllık salınımıdır. Çünki
hava sıcaklığı mevsim nedeniyle 18 C° nin altına düştükten sonra, kısa aralık
lar olsa bile artık uzun süre devam eder. Bu zaman dilimine “ Yakma m evsim i”
denebilir. Bu mevsim Orta Anadoluda sonbahar sonlarında başlamakta ve ilk
bahar ortalarına kadar devam etmektedir. Doğu Anadoluda bu süre daha er
ken başlayıp daha geç biterek uzunca bir zamanı kapsamaktadır. Batı ve Güney
A nadoluda ise daha geç başlayıp daha erken sona ermektedir. Yakma mevsi
minin uzunluğu ve kısalığı, orada yakılan yakıt miktarını ve dolayısıyla kirli
liği doğrudan etkilemektedir.
Yeryüzünde, yerin şekli ile ilgili olarak beliren sıcaklık kuşakları, orada
ki yakma mevsimlerinin sürelerini çok sıkı kontrol etmektedirler. Doğal ola
rak bu süre yukarı enlem lere doğru gidildikçe uzamakta, ekvatora doğru
kısalmaktadır.
Yükseldikçe de bu sürenin uzayacağı ve daha alçak yerlerde ise kısalacağı
konusuna “ yükseklik” başlığı altında ayrıca değinilmişti.
Sonuç olarak özetlemek gerekirse, sıcaklığın yıllık salınımı bir yerdeki yak
ma mevsiminin süresini belirlem ekte, günlük salınımı ise o mevsim içinde b ir
kaç saatlik süreler boyunca ısıtıcıların yanıp yanmamalarını veya yanmalarının
derecelerini etkilemektedir. Bunun sonucu olarak da yakma mevsimi içinde
ısıtıcıların;
a) sabah erken ve akşam üstü
b) bunların dışında bazen gün boyunca da
c) sürekli olarak yakılmasını gerektirmektedir.
S ıca k ^ a z y a k ıf^ a z kirlilik
Soğuk~*çok y a k ıt^ ço k kirlilik
BU LU TLU LU K
Güneş ışınlarının yeryüzüne kadar ulaşıp binaları ısıtma miktarını etki
lemesi bakım ından bulutluluk faktörü de hava kirliliğini etkileyen bir etmen
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bulutlu havalarda güneş ışınları yeryüzüne ve
dolayısıyla binalara ulaşamayacağı veya daha az ulaşabileceği için hava daha
soğuk olacaktır. Bunun sonucu olarak da daha fazla yakıt tüketilecek ve dola
yısıyla daha fazla kirlilik olacaktır. Bulutsuz günlerde ise durum bunun aksi
ne olacaktır.
Bulutlu hava^daha soğu k ^ dah a fazla ya k ıf^ d a h a çok kirlilik
Bulutsuz hava- •'daha sıca k ^ da h a az yakıt^daha az kirlilik
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RÜ ZGAR
Rüzgarın varlığı, kirli havayı taşıması yönünden önemli bir faktördür. A n
cak bu yöndeki etkisi topoğrafik özelliklere sıkı sıkıya bağlıdır. Rüzgarın ol
maması, (dikey yönlü hava akımları da yoksa) kirli havanın olduğu yerde kalması
demektir. Bu ise sağlık yönünden tehlikeli bir durum dur. Eğer bir yerleşim
yeri uzunlamasına bir eksen boyunca kurulmuş ve bu eksen de rüzgarın esme
yönüne parelel ise bu uygun bir durum dur, ancak yerleşim birim inin her iki
yanında rüzgarın giriş ve çıkışını önleyecek doğal veya yapay engellerin bu
lunmaması gerekir. Rüzgarın olm adığı veya kirli havayı taşıyamayacak kadar
zayıf olduğu yerlerde kirli hava hareketsiz olarak kalmaktadır.
Yatay yönlü bir hava hareketi olan rüzgarın tem izleyici özelliğinden ya
rarlanabilm ek için bazı noktalarını göz önünde bulundurulm ası gerekir. Şe
hirlerde, rüzgarın kolayca esebileceği “ hava k orid orla rı” bırakılm alı ve bu
koridorlara rüzgarın esmesini engelleyen yapılar yapılmamalıdır. Sokakların
uzanışının rüzgar yönüne parelel oluşu, rüzgarın hızını kesmeyerek hava akı
mına bir k orid or sağladığı için olum lu etki yapmaktadır. Bunun aksi, rüzga
rın hızını kesmektedir.
Rüzgarın taşıyıcı özelliği bazı hallerde yarar yerine zarar getirmektedir.
Yerleşim birim lerinin dışında veya kenarında kurulmuş bulunan endüstri ku
ruluşlarının çıkardıkları kirleticiler, aksi yönde esen rüzgarlar vasıtasıyla şe
hirlere taşınm aktadır. Ü lkem izde bunun güzel örn e k le rin i çim ento
fabrikalarında görm ekteyiz. Rüzgar faktörü düşünülm eden kurulmuş birçok
çim ento fabrikasından çıkan k irleticiler rüzgarla taşınarak şehirlerim izdeki
havayı kirletm ektedir.
Özetlem ek gerekirse: Rüzgar kirli havayı taşımaktadır. Kentlerdeki kirli
havayı uzaklara götürmekte, bazen de çevrelerindeki kirli havayı buralara ge
tirmektedir. Rüzgarın hızı ve esme sayısı önemlidir. Hızını kesecek yüksek ya
pılar ve doğal engeller, rüzgar yönüne dik olan sokaklar ve caddeler olumsuz
etki doğurm aktadır.
Rüzgar yok veya ters y ö n d e ^ K irlilik çok
Rüzgar var ve uygun y ö n d e ^ K irlilik az
YAĞIŞ
Yağış çeşitleri içinde kirlilik yönünden en etkili olanı yağmurdur. Yağmur
taneleri havadaki katı ve gaz k irleticilerin birçoğunu atm osferden alarak yer
yüzüne indirm ektedir. B öylece katı ve küçük zerreler yağmur taneleri tara
fından tutulmakta ve havadan uzaklaştırılm aktadır.
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Gaz kirleticilerden S 0 2nin büyük bir bölüm ü bulutlar tarafından tutula
rak bunun bir kısmı bazı reaksiyonlar sonucu sülfirik asit dam laları veya bir
sülfat tuzu oluştururlar. Bunlar da daha sonra yağmur taneleriyle aşağılara
indirilirler.
Nitrojen oksitlerden çözünebilir olanları yağmur damlalarında çözünerek
yere indirilmektedir. Mc Connel adlı araştırıcı atmosferden her yıl 2 x l 0 10 kg.
NO3-N in yağışlarla atm osferden yere indirildiğini tahmin etmiştir (Akalan,
1983). Yağış çeşidi olarak yağmur, su dam laları halinde yere indiği için hava
daki kirleticileri bünyesine daha kolay alabilmekte ve havanın temizlenmesi
bakım ından kara göre daha etkili olmaktadır.
Yağışın ve özellikle sıvı haldeki yağışın, hava içindeki katı ve gaz k irletici
leri atmosferden yıkayarak yeryüzüne indirmesi sonucunda, yerleşim m erkez
leri üzerindeki kirli hava önem li ölçüde temizlenmiş olmaktadır.
Yağışlı h a v a ^ K irlilik az
Yağışsız hava~*Kirlilik çok
NEM
Havadaki nemin kirlilik yönünden olum lu ve olumsuz yönleri vardır. B i
lindiği gibi atmosferin alt katlarının üst katlara göre daha sıcak oluşunun ne
denlerinden bir tanesi de buralarda su buharının daha fazla olması idi. Fazla
nem güneş ışınlarını daha fazla absorbe edecek ve dolayısıyla havanın daha
da ısınmasını sağlayacaktır. Bu yönüyle kirlilik bakımından olumlu bir rol oy
namaktadır. Fakat olumsuz yönden olan etkisi çok daha önem lidir. Havadaki
S 0 2 konsantrasyonunun yoğun olduğu zamanlarda eğer nisbi nem de çok yük
sek ise sisli havalardaki gibi) havadaki H 20 ile S 0 2 reaksiyona girmekte ve
sonunda H 2S 0 4 çıkmaktadır. Bu m addenin sağlık yönünden çok zararlı oldu 
ğuna daha önce de değinilm işti. Onun için sisli günlerde özellikle dikkatli ol
malı ve gerekli önlem ler alınmalıdır. Y B koşullarında, kükürt dioksit
konsantrasyonunun yoğun olduğu bir zamanda bir de sis olayı gerçekleşirse,
havadaki yoğun S 0 2 etrafa yayılamayıp hareketsiz haya içinde kalmakta ve su
buharı ile birleşerek asit haline dönüşüp sağlığa zarar vermektedir.
Nem çok~*Tehlike çok
Nem az~*Tehlike az
BAKI
Bakı, bir yerin güneşe karşı olan duruşu olduğu için, sonuç olarak güneş
lenme süresini etkilemektedir. Güneşlenme süresi de o yerdeki hava sıcaklığı
nı, mesken ve iş yerlerindeki sıcaklığı etkilemektedir. Dolayısıyla bakı durumu,
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bir yerleşim birim indeki ısınma ihtiyacını ve yakıt miktarını etkilemektedir.
Böyle olunca da bakı şartlarıyla hava kirliliği arasındaki ilişki kendiliğinden
ortaya çıkmaktadır.
Eğer bir yerleşm e m erkezi güneşe bakan bir yamaç üzerinde kurulmuş
ise başka bir deyişle güneş ışınlarını uzun süre alıyorsa orada gündüz sıcak
lıkları daha yüksek olacak, daha az yakıt yakılacak ve daha az kirlilik ortaya
çıkacaktır. Bunun, aksine güneşe bakmayan yamaç üzerine kurulmuş olan bir
yerleşim birim inde hava ve dolayısıyla mesken ve iş yerleri daha soğuk ola
cak, buralarda daha çok yakıt tüketileceği için daha fazla kirlilik olacaktır.
Bunun için ülkemizde güneye bakan yamaçlarda kurulmuş bulunan yerler ku
zeye bakan yam açlardakilere göre çok daha az yakıt harcamaktadırlar. Bu du
rum hem maddi yönden ve hem de hava kirliliği yönünden olumlu bir etkendir.
Ayrıca bazı kış geceleri kentler üzerinde oluşan ve çok ince bir hava taba
kasını etkileyen sıcaklık terselmesi, güneye bakan yam açlarda, güneş ışınları
vasıtasıyla öğlen saatlerine doğru ortadan kalkmaktadır. Aynı durum kuzeye
bakan yam açlardaki yerleşim birim leri için söylenemez. Terselme daha uzun
süre devam eder.
Güneşe karşı y e rle şim ^ Ç o k güneşlenme~*Az yakıt~^Az kirlilik
Dulda yamaçta y e rle şim ^ A z güneşlenme~*'Çok y a k ıt^ Ç ok kirlilik
YEŞİL ve BOŞ ALANLAR
Bitkiler, kükürt ihtiyaçlarının büyük bir kısmını topraktan temin etm ek
tedirler. Eğer topraklar kükürt yönünden fakirse bitkiler bu ihtiyaçlarını yap
rakları vasıtasıyla havadaki S 0 2’den karşılamaktadırlar. Yani bitkiler doğrudan
veya dolaylı olarak havadaki kükürt dioksidi almakta ve azaltmaktadır. Bu ise
hava kirliliğini azaltıcı bir olaydır. Ayrıca bitkilerin atm osferden önem li mik
tarda nitrojen oksitleri aldığı da bilinm ektedir.
Boş alanlarda bulunan taş ve toprakların da havadaki kirletici gazları ab
sorbe ettiğine daha önce değinilmişti.
Yeşil alanlar geniş- •'Kirlilik az
Yeşil alanlar az~•’K irillik çok
SU YÜZEYLERİ
Su kütleleri havada bulunan kirleticilerden çoğu için absorbe edici bir
ortamdır. Onun için yerleşme m erkezlerinin yakınlarında bulunan su yüzey
leri S 0 2, N20 , CO ve CH4 gibi kirleticileri absorbe ederek oraların havasını
tem izleyici yönde faaliyet gösterirler.
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SONUÇ
Günümüzde önem li bir çevre sorunu olan hava kirliliğini doğuran kirle
ticiler, doğal ve yapay yollardan atmosfere salınmaktadır.
Doğal yollardan salınan kirleticiler bir denge ve sistem içinde yine doğal
yollarla giderilm ekte ve atmosfer, canlıların yaşaması için uygun bir ortam
halinde kalmaktadır.
A ncak, doğal yollarla salınan kirleticilere oranla çok daha az olan yapay
kirleticiler, içinde canlıların da yaşadığı atm osferin en alt bölüm ünü ve özel
likle kentler üzerindeki hava tabakasını etkilediği için çok önem li ve tehlikeli
olmaktadır. Atm osferin tümündeki dengeyi bozabilecek miktarda olmayan bu
kirleticiler, en alt bölüm deki birkaç yüz m etrede dengeyi kolayca bozabil
mektedir.
Atm osferdeki doğal dengenin bozulm ası ve dolayısıyla havanın kirlenm e
sine yol açan faktörler iki gruba ayrılır.
a) Kirliliği doğuran faktörler
b) Kirliliği etkileyen faktörler
Bu yazıda incelenm eye çalışılan fiziksel çevre şartları, kirliliği etkileyici
faktörler olup, doğurucu faktörler tarafından ortaya çıkarılan hava kirliliği
nin, yerleşim birim leri üzerinde kalıp kalmamalarını, kalma sürelerini ve can
lılara vermiş olduğu zararların derecelerini tayin etmektedir.
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