İZMİT KENTİNDE YEŞİL ALAN SORUNLARI
The Green Belt Problems of İzmit
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ÖZ
İzm it’te kirletici kaynakların çok ve çeşitli olması nedeniyle, hava kirlili
ği özellikle son yıllarda ciddi boyutlara ulaşmıştır. Gerek sanayi kuruluşla
rından, gerekse yoğun yerleşim ve trafikten kaynaklanan hava kirliliği yeşil
alanlar üzerinde de bir baskı oluşturm aktadır. Özellikle kent merkezinde ba
zı ağaçların yapraklarında renk değişimleri belirlenmiş ve büyük sanayi ku
ruluşlarının yerleşim alanı içindeki ağaçlardan bazılarının kuruduğu göz
lenmiştir.
Bu araştırmayla hem kent merkezinde bulunan parklardaki ağaçların, hem
de yakın çevredeki orm anların hava kirliliğinden hangi boyutlarda etkilendi
ği yapraklarda ve toprakta kükürt belirlenmesiyle ortaya konmaya çalışılmış
tır. Bunun için, hava kirliliği olmayan yerlerden alınan şahit örneklerde
belirlenen kükürt konsantrasyonları baz alınarak araştırm a bölgesinden top
lanan örneklerdeki birikim in düzeyi belirlenm iştir. Ayrıca, hava kirliliğinin
yoğunluk kazandığı ortam larda asit yağışların ağaç ölümü üzerinde baskın bir
etkiye sahip olması nedeniyle, iki yıl boyunca özel kaplarda toplanan yağış
larda pH ölçümleri yapılmıştır. Yağışlarda ölçülen pH- değerleriyle İzmit Çevre
Sağlığı Başkanlığı tarafından ölçümü yapılan havadaki kükürtdioksit m iktar
ları ilişkiye getirilmiştir.
Araştırm a sonuçlarına göre, özellikle kış aylarında artan emisyona bağlı
olarak yağışların asidik olarak düştüğü ve kent m erkezindeki parklardan se
çilen ağaçların iğne yapraklarında önemli m iktarlarda kükürt birikim i oldu
ğu anlaşılmıştır.
ZUSAMMENFASSUNG

Wegen der vielfältigen Emissionquellen in İzmit ist die Luftverschumutzung besonders in den letzten Jahren stark angestiegen. Schadsoffe in der Luft,
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die von In d u striea n lag en , Wohnungen und Verkehr em ittiert werden, belas
ten auch die Grünanlagen. Mit dieser A rbeit, der Schwefelbestimmung in
Nadeln- und Bodenproben, wurde versucht nachzuweisen, in welcher Höhe
die Bäume in den städtischen Parkanlagen sowie in der näheren Umgebung
der Stadt durch Emissionen belastet sind. Als Vergleichsobjekte dienten Bäu
me aus gebieten mit niedrigeren Emissionen.
Zusätzlich sind Regenproben in speziell hergestllten Glasbehältern gesam
melt worden und ihre pH-Werte Wurden bestimmt. Diese Versuche wurden
gemacht, da man davon ausgehen kann, dass saurer Begen H auptfaktor des
Baumsterbens ist.
Die Unktersuchungsergebnisse wiesen nach, dass pH-Werte im Begen in
den W intermonaten, in Abnängigkeit von dem Anstieg der Emissionen, ab
sanken und die Schwefelansammlung in den Nadelnproben von den Bäumen
in Stadtparken sehr erheblich war.
Da Grünflächen in der Stadt gleichbedeutend mit Lebensqualität ist, ist
es erforderlich, gegen die Schadstoffe der Luft entsprechende Massnahmen
zu treffen, die vorwiegend technischen N atur Sind. Um die Belastung deut
lich herabzusetzen, ist notwendig, ein umweltbewuster Umgangmit Schadstoff
produzierenden Anlagan, auch Verkehr und Heizun.
GİRİŞ

içinde bulunduğumuz yüzyılda sanayileşmenin giderek hızlanan gelişme
si, nüfusun kentlerde yoğunlaşmasının temel nedeni olmuştur. Ülkemizde de
özellikle son 20 yılda kent içinde ve yakın çevresinde çeşitli sanayi kuruluşla
rının artm asına paralel olarak kentler hızla büyümeye başlamış ve nüfusu mil
yonu aşan kentler oluşmuştur. Bugün ülke nüfusunun yarısı kentlerde
yaşamaktadır. Kentli nüfus oranının gelecek yıllarda daha da artacağı ve 2000
yılında Türkiye nüfusunun %70’inin kentlerde toplanacağı tahmin edilmektedir.
Ancak gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de hızlı kent
leşme ve sanayileşme esaslı bir plana dayanmadığından birçok sorunları da
beraberinde getirmektedir. Nitekim baskın olarak nüfusun ve ekonomik et
kinliklerin yığıldığı büyük kentlerde ulaşım ve gürültü, atık su ve körfez k ir
lenmesi, çöp ve katı artıklar, hava kirlenmesi gibi çeşitli ve karm aşık sorunlar
gündeme gelmiş bulunm aktadır. Özellikle canlıların doğal yaşama kaynakları
olan hava, su ve topraktaki kirlenm e yer yer insan sağlığını tehdit eden boyut
lara ulaşmıştır. Bunun yanında, plansız ya da plana uymayan kentleşmenin
bir sonucu olarak, geniş alanlarda ortaya çıkan yeşil alan kayıpları dolaylı olarak
insanın sağlıklı yaşamını engelleyen koşulların oluşmasına neden olm aktadır
(EBUZ 1989).
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Yoğun sanayileşmenin ve buna bağlı olarak hızlanan kentleşmenin görül
düğü İzmit kenti de anılan sorunlarla yüklü bir durum dadır. Özellikle hava
kirleticilerinin giderek artan miktarıyla azalan hava kalitesi canlılar için sağ
lıksız bir ortam ın oluşmasına yol açmaktadır. Üstelik İzm it’te, hava kalitesini
iyileştirmede ve dolayısıyla hava kirliliğinin olumsuz etkilerini geciktirmede
önemli katkısı olan, yeşil alan m iktarı da yerterli düzeyde değildir.Nitekim
bir kentte kişi başına düşen yeşil alan gereksinimi en düşük olarak 20 m2 he
saplanmasına karşın, İzmit merkez ilçesinde kişi başına düşen yeşil alan mik
tarı 5-6 m2’dir.
Bu bakımdan İzm it’te sağlıklı bir kent dokusu oluşturulabilmesi için or
tam koşullarının iyileştirilerek yeşil alan miktarını arttırm ak gerekirken, tam
tersine kent merkezinde zaten az olan yeşil alanlar düzensiz kentleşmenin yo
ğun baskısı altında tutulm aktadır. H atta, kent merkezinden kaynaklanan k ir
leticiler hava hareketleri ile taşınarak yakın çevredeki orm anları bile tehdit
etmektedir. Bu durum da insanlar doğal koşulların giderek bozulduğu bir or
tamda yaşamaya itilmektedir.
Değinilen olumsuz gelişmelerin giderilebilmesi ve dolayısıyla varolan eko
lojik sorunlara çözüm getirilebilmesi için, herşeyden önce sorunları ve bunu
doğuran olayları yakından incelemek gerekmektedir. Buradan hareketle bu
çalışmada konumuzla ilgili olarak , İzm it’te hava kirliliğinin yeşil alanlar üze
rindeki olumsuz etkilerinin ortaya konması ve bu sonuç üzerinde etkili olan
olayların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşabilmek için öncelikle ge
nel olara havak kirliliği tanıtılacak ve hava kirliliğine neden olan kentleşme
ve sanayileşme olgularından sözedilecektir. Daha sonra da İzmit çevresinde
hava kirliliğinin kükrtdioksit konsantrasyonu bakımından değerlendirilmesi
yapılacak ve etki değeri yüksek bir zararlı faktör olarak kükürtdioksit ölçüt
alınarak kirli havanın yeşil alanlar üzerindeki baskısı ortaya konmaya çalışı
lacaktır.
i. KONUYLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
1.1. H a va K irliliğ i

Hava kirliliği, insanlar tarafından atmosfere karıştırılan maddelerle hava
bileşiminin bozulmasıdır. Temiz olarak tanımlanan havanın bileşimi %78.09
azot, %20.94 oksijen, %0.93 argon ve çok küçük konsantrasyonlarda karbon
dioksit, neon, helyum, metan, kripton, azot oksitleri, hidrojen, ksenon ve su
dan oluşmaktadır. Ancak bazı volkanik bölgelerde kükürtdioksit, hidrojen
klorür, hidrojen flüorür ve kükürtlü hidrojen de atmosfere karışır. B unlar
dan başka havada fotokimyasal olaylar sonucunda oluşan ozon, bakteriyel bozunm alarla oluşan kükürtlü hidrojen, bakteriler, sporlar ve polenler
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bulunabilir. Ne var ki, doğal olaylar sonucunda atmosfere karışan maddeler
düşük konsantrasyonlarda bulunduğundan canlılar üzerinde zararlı etkiye sahip
bir hava kirliliği yaratmazlar. Oysa insan faaliyetleri sonucunda atmosfere ka
rışan yabancı maddelerle, doğal koşullarda havada bulunan m addelerden ba
zılarının m iktarlarının artması tüm canlıları ve doğal sistemleri olumsuz olarak
etkilemektedir.
Havayı kirleten maddeler, durgun ve hareketli çeşitli noktasal, çizgisel ve
yaygın kaynaklardan sanayi faaliyetleri, taşıt eksozları, yakma (yakıt, çöp) iş
lemleri, soğutucu, sprey, aerosol kullanımı, inşaat ve hafriyat işlemleri gibi
yapay yollarla açığa çıkarlar. Havaya karışan kirleticiler başlıca toz ve gaz
dan oluşan m addeler olarak iki grupta toplanabilir. Gaz şekilindeki kirletici
ler kükürtdioksit, azot oksitleri, karbon monoksit ve hidrojen sülfür gibi
inorganik gazlardan ve çeşitli hidrokarbonlar, m erkaptanlar, alkoller, keton
lar ve esterler gibi organik buharlardan oluşur. Organik kökenli kirleticiler,
belirli bir faaliyet sonucunda ortaya çıkarlar ve o faaliyetin dar çevresinde
etkili olurlar, inorganik kirleticiler ise, emisyon m iktarlarının genellikle çok
daha fazla olması nedeniyle, çok daha geniş alanları etki altına alabilirler. At
mosfere salınan kirleticilerin çoğu ikincil tepkim eler aracılığıyla zararlı pekçok yan ürün oluşturabilirler.
Havaya karışan özellikle kükütdioksit (S 02) ve azot oksit (NO*) gazlarının
yüksek oranlarda bulunması, yağışların asitleşmesine yol açmaktadır. Asit ya
ğışlar ağaçlar ve diğer canlılar üzerinde doğrudan zaralı olmaları yanında top
rağın doğal özelliklerini de bozarak köklerde oluşturdukları zararlı etkilerle
ağaçların dolaylı yoldan ölümüne neden olmaktadır. Yağış olmadığı zaman
larda asit oluşumuna katılan gazlar vejetasyon ve toprak tarafından tutularak
b irik irler ve bu gazlar daha sonra gelen yağışla aside dönüşürler. Birikimin
fazla, yağışın düşük olduğu durum larda oluşan asidin konsantrasyonu yük
sek olacağından vejetasyonun ölümü doğrudan ve kısa sürede olmaktadır. Ö r
neğin Yatağan Termik Santralının bacalarından çıkan yüksek konsantrasyondaki
duman santraldan 5 km. uzaklıktaki yamaçlar üzerinde bulunan kızılçam o r
m anlarının 2 sene gibi kısa b ir sürede yok olmasına neden olmuştur, işte bu
hızlı ölümün başlıca nedeni, yağışsız geçen yaz mevsimi boyunca ibre ve dal
lar üzerinde biriken gazların sonbahar aylarında başlayan çiğ ile yüksek kon
santrasyonda asit (sülfirik asit) oluşturm asından ileri gelmektedir. Oysa, Orta
Avrupa ülkelerinde sanayileşmenin ve kentleşmenin yirminci yüzyılın başın
dan itibaren giderek hız kazanmasına ve hava kirliliğinin özellikle ellili yıl
lardan sonra artm asına karşın, geniş alanlarda asit yağışlar sonucunda ortaya
çıkan orm an ölüm leri seksenli yıllarda görülmeye başlamıştır. Bu da gösteri
yor ki, vejetasyon üzerindeki doğrudan ve kısa süredeki zararlı etki çok şid
detli asit oluşumu ile ortaya çıkmaktadır.
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O rta Avrupa’da havaya katdan kirleticilerin çok çeşitli olmasına karşın
baskın etkinin asit yağışlarla ortaya çıktığı saptanm ıştır (ERUZ 1984). Daha
önce de değinildiği gibi kükrtdioksit ve azot oksitleri asit yağış oluşumunda
başlıca etken maddelerdir. Özellikle kükürtdioksit; verdiği zarar derecesi, mik
tarı ve yayılış alanının büyüklüğü bakım ından başta gelen b ir öneme sahiptir
(ÇEPEL 1988). Federal Almanya’da yapılan çalışmalara göre, orman ölümüne
neden olan asit yağışlarda kükürtdioksidin payı %70 kadar bulunm uştur. Bu
nedenle hava kirliliğine ait ölçümlerde kükürtdioksit indikatör olarak değer
lendirilmekte ve doğal ekosistemler üzerindeki zararların ortaya çıkarılm ası
nı büyük ölçüde sağlamaktadır.
Hava kirliliğinin yoğunluk kazandığı kentlerim izden biri olan İzm it’te de
havada kükürtdioksit ölçümleri yapılmaktadır. Bu çalışmada İzmit Çevre Sağlığı
Başkanlığı tarafından yapılan ölçüm değerleri, hava kirliliğinin çevredeki ye
şil alanlar üzerindeki etkilerinin belirlenm esinde kullanılmıştır. Ancak daha
önce, ağaç ölümünde baskın faktör olan, asit yağışların genel olarak bitki ge
lişimindeki olumsuz etkileri üzerinde durulacaktır.
1.2. Asit Yağışların B itk ile r Ü zerin deki E tkileri
Havanın temiz olduğu ortam larda yağış suyunun pH ’sı yaklaşık olarak 5.7
değerini göstermektedir. Ancak havadaki karbondioksit ile doymuş yağış su
larının pH- değeri 5.4’e kadar düşmektedir. Oysa kirli ortam larda oluşan yağ
mur ya da kar şeklindeki asit yağışların pH-değeri 4 ya da daha düşük düzey
lerde olabilmektedir. Aynı ortam da sis, çiğ ve kırağı suyu ile pH- değeri yak
laşık 2 olan, konsantrasyonu yüksek b ir asit oluşabilir. Bu bakımdan yağışların
asit konsantrasyonu gerek havadaki asit yapıcı gazların konsantrasyonuna, ge
rekse yağış suyu m iktarına bağlı olarak değişmektedir. Daha önce de değinil
diği gibi, asit yağışların bitkiler üzerindeki doğrudan zararlı etkileri, oluşan
asidin sudaki konsantrasyonunun artışına paralel olarak şiddetlenmektedir.
Öte yandan toprağa ulaşan asit yağışlar toprağın doğal yapısını bozarak bitki
lerin dolaylı yoldan zarar görmesine neden olurlar.
Asit yağışların bitkiler üzerindeki doğrudan etkisi asidin çözücü özelli
ğinden ileri gelmektedir. Yapraklar üzerindeki asidik su filmleri hücre çeper
leri ile stomaları parçalayıcı b ir etki yapmaktadır. Asimilasyon organlarına
giren asit burada bazı enzim lerin bileşimini ve klorofilin yapısını bozarak za
rarlı olmaktadır. Ayrıca kloroplastların kimyasal bileşimini de değiştirerek
hücredeki kolloidal dengenin bozulmasına yolaçar. Asit yağışların neden ol
duğu bu olumsuz gelişmeler, asit yapıcı gazların (S02,N0*) stomalardan asi
milasyon organlarına girerek hücre suyu ile aside dönüşmesi sonucunda da
gerçekleşmektedir (FELLENBERG 1985). Asit yağışların dolaylı etkisi ise, top
rağın asit özellik kazanmasıyla ortaya çıkm aktadır (ERUZ 1983).
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Buraya değin açıklanan biçimde yetişme ortam ında beslenme ilşikileri bo
zulan orman ağaçları hastalanm aktadır. Bu yolla hastalanan ağaçların kurak
lığa, dona, zararlı böceklere ve m antarlara karşı dirençleri de zayıflamaktadır.
Bu nedenle kirli ortam larda orman ağaçlarının gelişmesi çok çeşitli faktörle
rin toplu etkisi altında engellenmekte ve sonuçta ağaçların ölümü kaçınılmaz
olmaktadır. Hava kirliliği ile başlıyan ağaç hastalığı, özellikle havadaki zarar
lı m addelerin düşük konsantrasyonda bulunduğu yerlerde gizli b ir seyir gös
terir. Bu durum da ağaç ölümü uzun b ir sürede ortaya çıkmaktadır. Buna
karşılık havadaki zararlı madde konsantrasyonunun tehlike yaratacak sınır
değerleri aşması durumunda ağaç hastalığı akut bir nitelik kazanmakta ve ölüm
birdenbire gelmektedir. Ne var ki havadaki zararlı gazların tehlike sınırlarını
veren standart değerlerin belirlenmesi güçtür. Çünkü ağaçların hava kirlili
ğinden zarar görme dereceleri yetişme ortam ı koşullarına, ağaç türüne, yap
rak yaşına, gaz çeşidi ve m iktarına ve gazın etki süresine göre değişmektedir.
Kanımızca, havaya karışan zaralı madde miktarları çok düşük düzey lerde kalsa
dahi, bu m addeler belirli bir süre canlı sistemlerde birikerek tehlike oluştu
racak düzeylere erişebilir. Bu bakımdan doğal bitki örtüsünün korunması ve
insanın yaşama ortam ının sağlıklı kalması için hava kirliliğinin önlenmesi kaçınılamaz olmaktadır.
Özellikle, İzm it’te de görüldüğü gibi, yeşil alanlar ve diğer doğal sistemler
sanayi kuruluşlarının çeşitli ve yoğun olarak bulunduğu kentlerde ve kentle
rin yakın çevresinde baskı altında bulunm akta ve yokolma tehlikesiyle karşı
karşıya bulunmaktadır. Bu nedenle, şimdi de, konumuzla ilişkisi açısından kent
leşme olgusu ele alınacak ve kentleşmenin doğal ekolojik koşullar üzerinde
yarattığı değişimler üzerinde durulacaktır.
1.3 .Kentleşm e Olgusu
Özellikle gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 1950- den
itibaren giderek artan sanayileşme çabaları, aynı zamana rastlayan hızlı nü
fus artışı ve kırlardan göçle gelenlerin de katkısıyla hızlı b ir kentleşme süre
cinin yaşanmasına neden olmuştur. Ne var ki sanayileşen ülkelerde hızlı
kentleşmeyle ortaya çıkan çeşitli sorunlarla birlikte çevre kirlenm esi de gün
deme gelmiş ve insanlar ruhsal ve bedensel gereksinmeleri ile uyumlu olma
yan yaşam koşullarına itilmiştir, özellikle kent içi ve yakın çevresindeki sanayi
kuruluşlarının denetim altına alınmaması ve kentleşmenin sağlıklı b ir plana
dayandırılmaması durum unda yoğunluk kazanan çevre kirlenmesi, insanlar
ve doğal sistemlerin geleceği için ciddi b ir tehlike oluşturm aktadır. Bunun ti
pik örneğini çalışma alanımız olan İzmit kentinde görüyoruz. Bu bakımdan,
konumuzla ilgili olarak kentleşmenin yarattığı hava kirliliğinin yeşil alanlar
üzerindeki etkilerini açıklam adan önce, genel ve İzmit ölçeğinde olmak üzere
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kentleşme olgusu üzerinde durulacaktır. Kuşkusuz kentleşme üzerinde etkili
olan sanayileşme ve nüfus artışı konuları da birlikte incelenecektir.
Kentleşme hareketi, sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak,
kent sayısının artm ası ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum ya
pısında artan oranda örgütlenme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insanla
rın davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yolaçan bir nüfus
birikimi süreci olarak tanımlanmaktadır (KELEŞ 1983). Bu tanımlanmaya göre,
kentleşmenin hız kazanması üzerinde sanayideki gelişmelerin doğrudan etki
si bulunm aktadır. Özellikle teknolojik devrimden sonra mevcut kentlerin da
ha da büyüdüğü ve yeni kent sayısında hızlı bir artış olduğu dikkati çekmektedir.
Kent konusu üzerinde çalışanlar da kentlerin ve kentleşmenin modern çağın
en çarpıcı olaylarından biri olduğunu ve bu olayın bütün dünya için ortak bir
konu olarak değerlendirildiğini ileri sürm ektedirler (TUNA 1987). Bu kısa
açıklam alardan anlaşılacağı gibi, kentleşme ekonomik gelişmelerden ve buna
yön veren teknolojik devrimden doğmuştur. Nitekim kentleşme Batı Avrupa
ülkelerinde 1900’den sonra, Türkiye’de ve diğer bir çok gelişmekte olan ülke
lerde ise 1950’den sonra hız kazanmıştır. Örneğin, Avrupa’da kent nüfusunun
toplam nüfusa oranı 1950 yılında %56 iken 1986 yılında %74 olmuş ve 2000
yılında %78 olarak hesaplanmaktadır. Türkiye’de bu oran 1950’de %25 iken
1985’de iki katından fazla bir artışla %53’e çıkmıştır (DİE 1987) . 2000 yılın
da 70 milyona çıkması beklenen Türkiye nüfusunun yaklaşık dörtte üçü, kent
lerde, yani 10 000 ve daha fazla nüfuslu yerleşim yerlerinde yaşıyor olacaktır
(ÜSTÜNEL 1987). Türkiye’de büyük kentler daha da büyümekte, nüfusu 100
000 ve daha fazla olan kentlerin sayısı da hızla artm aktadır. Nitekim bu bü
yüklükteki kentlerin sayısı 1950’de 5’ten, 1985’de 35’e yükselmiştir. Aynı dö
nem içinde 10 000 ve daha fazla nüfuslu kentlerim izin sayısı da 102’den 364’e
yükselmiştir (KELEŞ 1987). Bu gelişmelerden de anlaşılacağı gibi, ülkemizde
kentleşme hızı çok yüksek b ir düzeyde seyretmektedir.
Türkiye’de sanayileşmenin baskın etkisinde gelişen kentleşme olgusu, sa
nayi kuruluşlarının ülke içinde dengeli bir dağılımının gerçekleştirilememiş
olması nedeniyle nüfusun belirli sanayi merkezlerinde yoğunlaşması sonucu
nu getirmiştir. Diğer yandan, gelişen büyük kentlerin insanlara sunulan ola
naklar bakım ından üstünlükler taşıması da kentlerde nüfusun yoğunlaşması
üzerinde önemli bir etken olmaktadır. Nitekim kentlerde yaratılan çeşitli iş
olanakları ve kişi başına düşen gelir, özellikle tarım kesimine oranla, büyük
bir artış göstermektedir. Ayrıca büyük kentlerdeki sağlık hizm etleri, eğitim,
eğlenme ve dinlenme olanakları da nüfus çeken etkenlerdir. Ne var ki, bu çe
kici etkilerle nüfusun aşırı çoğaldığı kentlerimzde, kaynakların yetersiz kal
ması nedeniyle, um dukları olanakları bulamayanların sayısı artm ıştır.
Çoğunluğu kaynakları kıt olan bölgelerimizden gelen bu insanlar, tüm olum

r-n u /i

suz koşullara karşın, kent yaşamında kendilerine bir yer bulmak zorunda kal
mışlardır. İşte bu yüzden de alt yapısı olmayan gecekondu mahalleleri giderek
artm ış ve büyümüştür. Öte yandan 1980’den sonra özellikle toplu konut fonu
nun işlerlik kazanmasıyla hızlanan toplu konut inşaatları yeni yerleşim alan
larının açılmasına yol açmıştır. Böylelikle büyük kentler daha da genişleyerek,
bir yanda gecekondu m ahalleleri, diğer yanda büyük ve çok katlı yapılar, ge
niş yollar ve sanayi kuruluşları ile sağlıksız bir kent dokusu oluşmuştur. Kuş
kusuz kent genelinde plansız ve ekolojik yaklaşımdan uzak, ciddi bir plana
dayanmayan niteliksiz uygulamalar çevre sorunlarının da kaynağını oluştur
maktadır. Özellikle daha önce de belirtildiği gibi nüfusun, ekonomik etkin
liklerin ve ulaşım araçlarının yoğunluk kazandığı kentlerde sorunlar büyümekte
ve karm aşık b ir durum göstermektedir. Düzensiz kentleşmeyle birlikte ortaya
çıkan en önemli sorunlardan biri, insanın sağlıklı yaşamına olanak veren ye
şil alanların, özellikle orman alanlarının, kaybedilmesi ve insanın doğal ol
mayan ortam larda yaşama zorunluluğunda kalmasıdır.
Değinilen sorunlarla yüklü İzm it’te de oldukça yüksek düzeyde seyreden
bir kentleşme hızı izlenmektedir. Sanayileşme çabalarının yoğunluk kazandı
ğı 1950 yılından itibaren sayım yıllarına göre İzmit kentindeki nüfus değişimi
şu şekilde olm uştur : 1950’de 36 037, 1955’de 55 507, 1960’da 73 488, 1965’de
89 547, 1970’de 120 694, 1975’de 165 483, 1980’de 190 423 ve 1985’de 233
338. Bu sonuçlara dayanarak, İzm it’te ortalam a yıllık kentleşme hızı %5.4
olarak hesaplanmıştır. Bir araştırmaya göre 1980 yılında yıllık ortalama kentsel
nüfus artışı, gelişmiş ülkelerde %1.7 olmasına karşın, gelişmekte olan ülke
lerde %4.3 bulunm uştur (KELEŞ 1983). İzm it’te aynı yıla ait %4.1 olan nüfus
artışı gelişmekte olan ülkeler için bulunan orana çok yakındır. Kuşkusuz, ge
lişmekte olan ülkelerdeki kentleşme hızının gelişmiş ülkelerdekinin 2 katın
dan daha fazla gerçekleşmesi, ortaya çıkan sorunların büyümesine ve dolayısıyla
bu sorunların çözümünün güçleşmesine yol açmaktadır.
Kentleşme sonucunda yeşil alanların kaybı, gerek bu alanların yapılarla
örtülmesi ve gerekse ortam kirlenmesi, baskın olarak hava kirlenm esi, sonu
cunda gerçekleşmektedir. Böylelikle doğal ekolojik koşullar değişime uğramakta
ve dolayısıyla insanın sağlıklı yaşamını bozan nitelikte, doğallıktan uzaklaşan
bir ekosistem oluşmaktadır. Bu konuya açıklık getirmek üzere yapı alanları
nın yoğunluk kazandığı yerlerde doğal ekolojik koşulların nasıl değiştiği üze
rinde kısaca durulm akta yarar görülmüştür.
1.4. K en tlerde Ekolojik K oşullar
K en tlerde ik lim K oşulları
Kent iklimi yeşil alanlara, özellikle ormanlık alanlara, göre önemli farklı
lıklar gösterir. Kentlerde hava sıcaklığının yüksek, bağıl hava neminin ise dü
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şük olduğu kanıtlanmıştır. Hava sıcaklığının kentlerde yeşil alanlara göre daha
yüksek değerlere ulaşmasının başlıca nedeni, yüzey strüktüründeki farklı özel
liklerden kaynaklanmaktadır. Çünkü yapı alanları daha geniş yüzey oluştur
maları yanında ısıyı absorblama şiddeti de daha yüksektir. Buna karşılık bitkiler
toprak yüzeyine gelen ışın m iktarını azaltmakta ve ayrıca yüzeyden olan bu
harlaşmayla ısı kaybına yol açmaktadır. Kent ortam ında hava sıcaklığının da
ha yüksek olmasının bir diğer önemli nedeni de hava kirliliğidir. Çünkü kirli
hava geceleri karasal radyasyonla olan ısı kaybını engelleyerek hava sıcaklığı
nın artm asına neden olmaktadır, işte bundan dolayı kentlerde yapı alanları
ile yeşil alanlar arasındaki sıcaklık farklılıkları geceleri en belirgin olmakta
dır. Bağıl hava neminin kent ortam ında düşük olmasının başlıca nedeni de
hava sıcaklığıdır. Özellikle geniş su yüzeylerine yakın kentlerde m utlak hava
neminin yüksek olmasına karşın hava sıcaklığının yüksek olması, bağıl nemin
daha düşük olması sonucunu getirmektedir. Ancak hava kirliliği olan kentler
de sis ve bulut oluşumu açık alanlara göre daha sık tekrarlanm aktadır. Çünkü
kirli havadaki tozlar ortam da mevcut su buharı için yoğunlaşma çekirdekleri
oluştururlar, ö te yanden kent ortam ındaki sıcak hava hızla daha yükseklere
çıkabilmektedir. Bu etkilerle kentlerde sağanak yağışların tekrarı artm akta
ve yıllık olarak kent ortam ına düşen yağış miktarı açık alanlara göre %5-10
oranında daha fazla olm aktadır (FELLENBEBG 1985). Ancak, araştırm a ala
nında ortaya çıktığı gibi, arazi şekli yağış m iktarı üzerinde önemli etkiye sa
hiptir. Bu yüzden de kent merkezine düşen yağış miktarı, körfezin doğusundaki
ormanlara düşen yağıştan daha düşük kalmaktadır.
Kent iklimini etkileyen diğer önemli bir faktör de hava hareketleridir. Kent
ortamında yapılar çevreden gelen rüzgârın hızını ve yönünü değiştirir. Yapı
ların yüksekliği, şekli ve yayıldığı alan ve topoğrafik durum kent içi hava ha
reketlerini engellemekte ve kentteki yüksek, geniş yüzeyler oluşturan rüzgara
dik konumdaki binalar rüzgâr hareketini büyük ölçüde engellemektedir. Di
ğer yandan kent çevresinde açık alanlarda havanın durgun olduğu zam anlar
da kente yönelen bir hava akımı oluşmaktadır. Ancak bunun gerçekleşebilmesi
için kent içi ile çevresi arasında basınç değişimini sağlayan sıcaklık farkının
5°C’m üzerinde olması gerekmektedir (FELLENBEBG 1985). Bu nedenle hava
hareketlerinin durgunlaştığı kentlerde yeşil alanların sayı ve alan olarak a rt
tırılması hususu büyük önem taşımaktadır.
K en tlerde Toprak Ö zellikleri

Toprak, bitkilerin yetişme ortam ıdır. Ancak ülkemizde sağlıklı bir kent
leşme olmadığından toprakların doğal özelliklerinin korunması gözardı edil
mektedir. Yapıların yakınında yeşil alan olarak ayrılan topraklar dahi genetik
yapısı bozulmuş, yapı artığı taş, beton, çimento ile karışmış durum dadır. Öte
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yandan kent ortamında topraklar yeşil alanların aksine organik maddeden yok
sun olduğundan suyu tutamayan, kuru, besin maddesince fakir ve sıkı b ir ya
pıya dönüşmüştür. Bu bakım dan kent toprağının ıslah edilmeden yeşil alana
dönüştürülm emesi gerekir. Kent topraklarının doğal özelliklerinin bozulma
sında hava kirliliği de ciddi bir tehlike oluşturm aktadır. Çünkü hava yoluyla
toprağın kirlenmesi durum unda üretim yeteneğini kaybeden toprağın yeniden
ıslahı mümkün olmamakta ya da çok pahalı yatırım ları gerektirmektedir.
K en tlerde R e l i e f ilişk ileri

Relief özellikleri ile yükselti, bakı ve arazi eğimi anlaşılmaktadır. Bu özel
likler lokal iklim ve toprak yapısı üzerinde önemli b ir etkiye sahiptirler. Bu
bakımdan belirli bir yerdeki orman ekosisteminde, relief özellikleri ile ilişki
li olarak ortam koşullarına uyum gösteren tü rler yer almaktadır. Ancak belir
li bir mevkideki kentsel yapılanma, oradaki lokal koşullara uyum gösteren
türlerin de yok olmasına neden olmaktadır. Kentsel yapılanmanın bu şekilde
ki doğrudan olumsuz etkisi yanında dolaylı olarak yakın çevreyi de etkileme
si sözkonusudur. Çünkü yapı alanlarında arazi eğimi bazı yerlerde önemli
değişikliklere uğramakta ve buradaki özellikle yüksek binaların gölgeleyici
etkileriyle de yakın çevredeki yeşil alanların güneşlenme şiddet ve süresi de
ğişime uğramaktadır. Bunun yanında toprağın taban suyu seviyesi de düşmek
tedir. Bu etkilerle lokal iklimin ve dolayısıyla toprak özelliklerinin değişime
uğraması ortam daki bazı bitki ve hayvan türlerin in yok olması sonucunu da
beraberinde getirmektedir.

Buraya değin yapılan açıklam alardan da anlaşılacağı gibi; nüfus yoğun
laşmasının olduğu, bu nüfusun yanlış yerleşim düzeni gösterdiği ve sanayi ku
ruluşlarınca zengin kentlerde ortaya çıkan-hava kirliliği başta olmak
üzere-çeşitli sorunlar, etkili oldukları ortam larda canlıların yaşamını olum
suz yönde etkilemektedir. Çalışma alanımız olan İzm it’de yoğun nüfusun dü
zensiz yerleştiği, trafiğin yoğun olduğu ve sanayi kuruluşları bakımından önde I
gelen zenginlikte bir kent olduğundan buradaki yaşam kalitesi de giderek bo
zulmaktadır.

Daha önce de değinildiği gibi, bu çalışmanın temel amacı, İzmit çevresin- I
deki yeşil alanların hava kirliliğinden etkilenip etkilenmediğini ortaya koy- I
maktır. Bu amaca yönelik çalışmamızda uygulanan yöntem ve elde edilen
bulgular, araştırma alnının genel olarak ekolojik tanıtımı verildikten sonra açık
lanacaktır.
2. A ra ştırm a A lanın ın Ekolojik Ö zellikleri
2.1. M evki

M armara Denizi’nin doğudaki uç noktasında yeralan İzm it’in, körfez çev
resinde aynı zamanda K aradeniz’e uzanan yerleşim birim leri bulunm aktadır. ]

Harita

1. A raştırm a

alanının

konumu

Karte

1. Die Lage des A rb e its g e b ie te s
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Araştırmamız sanayi kuruluşlarının ve yerleşimin yoğunluk kazandığı İzmit
merkez ilçesini kapsamaktadır. Ancak körfezin doğu ucunda yoğunlaşan yeşil
alanların rüzgârla taşınan kirli havadan ne derece etkilendiğini ortaya koy
mak amacıyla Keltepe ve Sapanca Gölü çevresinden de iğne yaprak ve toprak
örnekleri alınmıştır. H arita l ’de araştırm a alanının konumu görülmektedir.
2.2. İklim
İzmit Körfezi kıyıları, içende bulunduğu M armara Bölgesi gibi Akdeniz
iklimi ile Karadeniz iklimi arasında b ir geçiş iklimi tipine sahiptir. Thorntbvvaite yöntemine göre İzmit Körfezi kıyıları yarı nemli, 2. derceden mezoterm al, su noksanı yaz mevsiminde ve orta derecede olan, deniz etkisinin ha
kim olduğu iklim tipine girer. İzmit Meteoroloji istasyonundan alınan ana
klimatik param etreler tablo l ’de gösterilmiştir. Ancak burada konumuzla doğ
rudan ilgili olarak yağış ve rüzgâr koşulları üzerinde durulacaktır.
Yağış: İzmit Meteoroloji istasyonunun uzun yıllara ilişkin kayıtlarına gö- j
re yıllık ortalama yağış 751.4mm’dir. A raştırm anın başlama yılı olan 1985'de
710.9 mm olarak ölçülen yağış m iktarı ortalam adan büyük ölçüde sapma gös
termemiştir. Ancak 1986 yılına ilişkin yağış m iktarı 504.4 mm olup uzun yıl
lar ortalam asından oldukça düşük kalmıştır.

İzmit körfezinde uzun yıllara ilşikin ortalama yağış m iktarlarının, yapı
lan incelemelere göre, batıdan doğuya doğru artış gösterdiği ortaya çıkmakta
dır. Nitekim yıllık ortalam a yağış m iktarı Yarımca’da 669.3mm, İzm it’te
751'4mm, Kavakçılık Araştırm a Enstitüsü’nde 769.5 mm ve Sapanca’da 894
mm olarak belirlenmiştir. Doğuya doğru yağışın artmasında başlıca etken arazi
şeklidir. H arita’da görüldüğü gibi, körfezin kuzey kesiminde yükselti 650 m’yi
aşmamakta; güney kesiminde ise yükseltisi 1600 m’ye ulaşan dağlar bulunmak
tadır. Bu bakımdan K aradeniz’den gelen nemli rüzgârlar önemli bir engele
uğramadan dağlık yöreye varmakta ve buralarda yağışın artm asında etken ol
maktadır. Dolayısıyla kent merkezinden doğu yönünde taşınan kirleticilerin, j
yoğunlukları büyük oranda azalmadan, vejetasyon ve toprak yüzüyinde tu
tulması ya da yağışla orman ekosistemlerine girme olasılığı fazladır.
İzm it’te yaz aylarında yağış miktarı oldukça düşmektedir. Thornthwaite
yöntemiyle yapılan değerlendirmede kuraklığın şiddetli olduğu devre temmuz
ve ağustos aylarına rastlam aktadır. Araştırmamızın yapıldığı yıllarda da tem
muz ve ağustos aylarında sadece 1-2 günde görülen yağışın en düşük düzeyde
kaldığı belirlenmiştir. Uzun yıllar ortalam alarına göre yaz aylarındaki yağış
oranı %15.8’ dir. Bu oran kışın %35.5, ilkbaharda %21.6 ve sonbaharda %26.8
bulunmuştur. Buradan anlaşılacağı gibi hava kirliliğinin yoğun olduğu devre
de yağış m iktarı artm aktadır.
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Rüzgâr: İzmit Körfezi özellikle doğu ucunda giderek daralm akta ve ayrı
ca körfezin kuzey ve güney taraflarında yükseltiler artmaktadır. Bu durumuyla
bir koridor niteliği kazanan körfezde rüzgârlar doğu-batı doğrultusunda bir
yöneliş göstermektedir.
İzmit Meteoroloji istasyonunun kayıtlarına göre, hakim rüzgâr yönü gü
neydoğu ve doğu, ikinci derece hakim yön batı olm aktadır (Şekil 1). En hızlı
rüzgâr yönü ise batı olup, hızı 31.3 m/s’dir (Tablo 1). Kuşkusuz batıdan esen
rüzgârlar en yüksek hıza sahip olduklarından kent merkezinden kaynakla
nan kirli havanın uzaklara taşınmasında baskın rol oynarlar. Bu bakım lar
dan körfezin doğusunda bulunan orm anlar hava kirliliğinin baskısı altında
bulunmaktadır.
N

Ş e k il 1. İ z m it’te r ü z g a r esm e sa y ısın ın y ö n le re g öre d a ğ ılım ı.
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Tablo 1. İzm it M eteoroloji İstasyonuna Göre ara ştırm a bölgesinin bazı iklim verileri
Tabelle 1. M anche K lim adaten von İzm it (76 m)

İklim verileri

A y la r ( M o n a t e )

Klimadaten
O rtalam a sıcaklık D urch. Temp.

I

II

IV

V

Yıllık

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

J ä h rl

6.0

7.0

8.6

13.0

17.4

21.3

23.2

23.1

20.0

15.9

12.6

8.9

14.8

O rtalam a yağış N iederschlag mm

87.1

72.8

68.0

50.0

45.0

48.0

36.5

35.1

60.1

70.8

70.8

107.0

751.4

O rtalam a bağıl nem L uftfeucht %

75

75

72

69

68

66

66

66

70

74

74

75

71

5

19

15

En düşük bağıl nem
Tiefste luftfeucht
%

C°

III

25

19

10

10

14

11

17

12

NW
28.7

WNW
30.0

S
26.0

W

W

25.4

31.3

NW
21.0

W
18.2

W
24.9

O rtalam a sisli günler sayısı
Anzahl d e r Nebeltage

1.2

1.2

1.7

1.8

0.9

0.5

0.0

0.2

0.5

1.2

O rtalam a kırağılı günler sayısı
Anzahl der Reiftage

3.6

3.1

4.1

0.8

-

-

-

-

-

0.1

En hızlı rü zg âr yönü ve hızı
Richtung und Geshwindigkeit
des heftigsten W indes
m/sec

19

5

W

W

26.3

31.3

2.0

2.2

13.4

1.4

3.4

16.4

WNW NNW WNW
26.6
18.3
29.8

2.3. Jeomorfolojik, Jeolojik Durum ve Toprak
İzmit Körfezi doğu ucunda giderek daralmakta, güney ve kuzey tarafta uza
nan tepelerle çevrili bulunm aktadır. Körfezin kuzey taraflarında yükselen te
pelerin ortalama yükseltisi 300-400 m olmakla birlikte yükseltisi 500-600 m’yi
aşan dağlar da yeralm aktadır (Çenedağ 646 m). Tepeler genellikle sahil şeri
dinden başlayarak yükselmekte ancak Yarımca Tütünçiftlik kısmında birkaç
kilom etrelik bir düzlükten sonra yükselti başlamaktadır. Körfezin doğusun
da Sapanca Gölü’ne kadar bir düzlük uzanm aktadır. Bu durum a göre körfez
M armara’dan Sapanca’ya kadar uzanan çok yüksek olmayan tepelerle çevrili
bir koridor görünüm ündedir (H arita i). İzmit Körfezi ile Sapanca oluğunu
belirleyen kırık hattın kuzeyinde, batıya doğru Silur, Devon ve doğuya doğru
Trias ve Kretase oluşukları yeralmaktadır. Körfezin kuzey ve göneyinde kıyı
ya paralel ve daralıp genişleyerek uzanan, doğu ucunda Sapanca Gölü’ne doğ
ru geniş bir alan kaplayan alüviyal topraklar bulunmaktadır. Tepelik arazi yer
yer değişim göstermekle birlikte kireçsiz esmer orman toprakları ile kaplıdır.
Tepelik arazinin eteklerinde küçük alanlarda koluviyal topraklara rastlanmaktadır (AYBERK 1982).
Yaprak örneği alınan ağaçların bulunduğu yerlerdeki topraklar balçık ve
kumlu balçık tekstüründe olup toprakların pH ’sı 6.0-7.6 arasında değişmek
tedir. Araştırm a alanlarındaki toprakların reaksiyonunun 5’den büyük olma
sı, toprakların “ karbonat-silikat tampon bölgesinde” olduğunu işaret
etm ektedir (ULRİCH 1980). Bu bakım lardan halen yağışlarla olan asit girdi
leri ekolojik yönden zararsız durum a getirilmektedir.
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2.4. H a va K alitesi
Hava kirliliğinin doğal ekolojik koşulları, özellikle iklimi, değiştirmesi ne
deniyle; burada, kent merkezinde yoğun olmak üzere körfez çevresinde hava
kalitesinin bozulmasına yolaçan kirletici kaynakların tanıtımı yararlı görül
müştür.
İzmit Körfezi çevresinde yoğunlaşan sanayi kuruluşları aynı zamanda nü
fusun da körfez çevresinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Böylelikle artan
insan faaliyetleri kent içi trafiğinin de etkili bir kirletici kaynak olmasına yolaçmıştır. Diğer yandan E-5 karayolu, demiryolu ve denizyolu trafiği de ol
dukça yoğundur. Bu bakım lardan çok çeşitli olan kirletci kaynaklar; konut,
sanayi ve ulaşım olmak üzere başlıca üç grupta incelemek mümkündür.
(1) Konut Kaynaklı Kirlenme
Konut kaynaklı hava kirlenmesi baskın olarak ısınma amaçlı yakıt kulla
nımıyla ortaya çıkmaktadır. İzmit Türkiye’nin en yoğun yerleşimi olan ille
rinden biri olduğundan, kışın artan yakıt kullanımıyla hava kirliliği belirgin
olarak yoğunluk kazanmaktadır.
İzmit Sağlık M üdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Merkez ilçede kulla
nılan yakıt türleri; kömür, fuel-oil, iprayak ve odundur. Bu yakıtlar içinde
kömür, en fazla kullanılan yakıt türüdür. İzmit Belediye sınırları içinde 1 yıl
da yakılan kömür m iktarı 60000 ton’dur. Bunun 10000 tonu %1 kükürt içe
rikle kok kömürü, 50000 tonu %1.35 kükürt içerikli linyit kömürüdür.
(2) Sanayi Kaynaklı Kirlenme
Hava kirliliğinin oluşumunda sanayiden kaynaklanan emisyonun önemli
bir yeri vardır. Çünkü körfez çevresinde 200’den fazla sanayi kuruluşu faali
yet göstermektedir. Türkiye’nin en yoğun ikinci sanayi bölgesi olan İzm it’te
ülkemiz sanayi üretim inin yaklaşık %15’i gerçekleştirilmektedir. Tablo 2’de
İzm it’te bulunan temel sanayi sınıfları için kirletici param etreler gösterilmiş
tir (BOND 1972). Görüldüğü gibi kükürtdioksit dışında birçok zararlı madde
de ortam a karışm aktadır.
(3) Ulaşım Kaynaklı Kirlenme
İzmit Körfezi çevrisinde yoğun trafiği olan karayolu, demiryolu ve deniz
ulaşımı bulunm akta ve özellikle karayolu trafiği ulaşım kaynaklı kirlenmede
önemli bir yer tutm aktadır.
İzmit Merkez ilçesinde kayıtlı araç sayısı 1984 ve 1987 yılına ait rakam 
larla Tablo 3’de gösterilmiştir. Bu tabloda görüldüğü gibi araç sayısı hızla a rt
makta ve önemli bir düzeyde bulunm aktadır. Bunun yanında merkez ilçede
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Tablo 2. Sanayiden kaynaklanan m addeler
Tabelle 2. Die Schadstoffe, die von Anlagen der Industrie ausgehen
Kirletici m addeler
Partikül Sox Nox HC Aldehit CO H 2S F lörür NH3

Sanayi
Kimya Sanayii
— Karbon siyahî üret.

X

X

— Boya-Vernik

X

X

— Fosforik Asit

X

— Plastik

X

— Sabun deterjan
Gıda Sanayii
Gübre Sanayii
Metal Sanayii
Çimento Sanayii
Seramik Tuğla
Cam Sanayii
Cam Elyaf
R afineriler
Kağıt Sanayii

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Tablo 3. İzm it’te trafiğe kayıtlı araç sayısı (DİE)
Tabelle 3.Zahl der Fahrzeuge in İzmit

Araç tipi
Fahrzeuge

1984 yılında araç sayısı
Zahl der Fahrzeuge
im jahre 1984

1987 yılında araç sayısı
Zahl der Fahrzeuge
im jahre 1987

Otomobil
Minibüs
Otobüs
Kamyonet
Kamyon
Motosiklet
Traktör

10 231
1 515
897
2 999
2 396
1 269
3 609

16 183
2 010
1 292
4 278
3 497
2 051
6 528
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araçların büyük çoğunluğunun eski olduğu ve teknik bakım larının zamanın
da yapılmamış olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla araçlardan kaynaklanan
emisyon m iktarı daha da artm aktadır. Diğer yandan körfezin kuzeyinden ge
çen E-5 karayolu hem hafif araç, hem de ağır taşıt trafiği açısından oldukça
yoğundur. İzmit demiryolu ve deniz yolu trafiği bakım ından da ön sıralarda
gelmektedir.
İzmit Körfezi çevresinin doğal ekolojik özellikleri, değinilen çeşitli ve çok
sayıdaki kaynaklardan ortam a yayılan zararlı gaz ve tozların olumsuz etkisiy
le değişime uğramaktadır. Özellikle havaya karışan zararlı maddeler, kayna
ğa yakın çevrede daha şiddetli olmak üzere kaynaktan uzakta da gerek hava
kalitesinin gerekse toprak yapısının bozulmasına neden olmaktadır. Bu ba
kımdan, kirli ortam larda doğru bir ekolojik değerlendirme için, zararlı mad
delerin doğal koşulları nasıl etkilediği ve değişen ortam koşulları ortaya
konmalıdır.
Ne var ki, hava kirliliği gerek kaynakların çeşitliliği gerekse oluşumunda
ve dağılımında etkili olan faktörlerin sayısı açısından oldukça karmaşık ve çok
boyutlu bir olaydır. Bu nedenle de hava kalitesinin yeterli doğrulukta belirle
nebilmesi için sürekli alınan örneklerde kirletici param etrelerin tüm ünün be
lirlenmesi gerekir. Oysa İzm it’te hava kirliliği sadece kükürtdioksit ve duman
ölçümleri ile karakterize edilmektedir. Bu da, ölçüm cihazları yeterli sayıda
olmadığından, kentin tamamını kapsayacak bir değerlendirmeye ulaşmayı sağ
layamamaktadır. Dolayısıyla İzm it’te hava kalitesi, ekolojik b ir değerlendir
me için, çok kaba bir yaklaşımla ortaya konabilmektedir. Kuşkusuz, İzmit gibi
hava kirliliğinin zararlı etkilerinin belirgin olarak izlendiği yerlerde gerekli
ölçümlerin yapılması ve geciktirilmeden hava kalitesinin iyileştirilmesi yolu*
na gidilmesi zorunludur.
Türkiye’de “ Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği” 2 Kasım 1986 ta
rihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte kükürtdioksit için uzun vadeli
sınır değerleri (aşılmaması gereken yoğunluklar) genel olarak 150 ugr/m3 ve
sanayi bölgelerinde 250 ugr/m3 olarak verilmektedir. Oysa Federal Almanyanın Çevre Sorunları Uzmanlar K urulu’nun kükürtdioksit için saptadığı uzun
vadeli sınır değerleri kırsal bölgelerde 20 ugr/m3 ve yoğun yerleşim bölgele
rinde 50-100 ugr/m3’dür. Federal Almanya’da sınır değerlerin özellikle kırsal
bölgelerde daha düşük konsantrasyonda tutulm asının nedeni doğal ortam la
rın korunmasını sağlamaktır. Bu bakımdan Türkiye’de mevcut yönetmeliğin
orm anları ve diğer doğal alanları koruyucu b ir etki yaratacağı söylenemez
(EBUZ 1989). Dolayısıyla İzm it’te havadaki yüksek kükürtdioksit konsantras
yonunun ormanlar için bir tehlike oluşturduğu sonucuna varılabilir. Diğer yan
dan kükürtdioksitten başka çoğunluğu sanayiden kaynaklanan çok çeşitli zararlı
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m addelerin de havaya bırakıldığı düşünülürse, İzm it’te tüm canlıların ciddi
bir baskı altında olduğu anlaşılabilir.
3 .M ateryal ve Yöntem
A raştırm a materyalini pH ölçümü yapmak üzere yağış suyu, kükürt mik
tarını belirlem ek için iğne yaprak ile toprak örnekleri ve araştırm a sonuçla
rının değerlendirilmesinde yararlanm ak üzere İzmit Çevre Sağlığı Başkanlığı
tarafından ölçümü yapılan havadaki kükürtdioksit (S02) değerleri oluştur
maktadır.
İzmit Körfezi çevresinde yağışlarda asit varlığını belirlem ek amacıyla çe
şitli yerlere -tarafım ızdan geliştirilen- yağış toplama kapları yerleştirilmiş
tir. Yağış örnekleri esas olarak hava kirliliğinin etkili olduğu Yarımca, İzmit
Meteoroloji istasyonu ve Kavakçılık Enstitüsü bahçesine yerleştirilen kaplar
dan alınmıştır. Ayrıca 400 m yükseltideki durum un anlaşılması için Işıktepe’ye ve kirli havanın kuzey ülkelerinden hakim rüzgâr yönünde taşınarak çalışma
alanımızı da etkilemesi olasılığı düşünülerek Kerpe’ye de birer yağış toplama
kabı konulmuştur. Yağış toplama kapları, camdan yapılmış huni şeklinde, yak
laşık 56 cm2’lik su toplama alanına sahiptir. Bu kaplar 10 cc’lik yağışı aldık
tan sonra yükselen bir tapa ile kendiliğinden kapanm akta, böylece ilk düşen
yağışın tutulması mümkün olmaktadır. Buradan plastik kaplara alınan yağış
örnekleri, İzmit’teki Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araş
tırm a Enstitüsü’ne getirilerek Radiometer m arka cihazla pH ölçümleri yapıl
mıştır.
iğne yaprak örnekleri kent merkezindeki ve yakın çevredeki parklardan,
Sapanca ve Keltepe orm anlarından alınmıştır. Toprak örnekleri ise, iğne yap
rak örneklerinin toplandığı yerlerden ve 0-5 cm ile 5-20 cm derinlikten alın
mıştır. İğne yaprak örnekleri 1987 ve 1988 yıllarının aralık ayında ağaçların
en üst yan sürgünlerinin son yıla ait yapraklarından oluşmaktadır. İğne yap
rak örneklerinin toplandığı ağaçların yaşı ise 20-30 arasında değişmektedir.
Yalnız kent merkezindeki çocuk parkından seçilen karaçam ın 80 yaşında ol
duğu belirlenm iştir, iğne yaprak örnekleri çocuk parkı dışındaki yerlerde, üç
ağaçtan ayrı ayrı toplanmıştır. Çocuk parkında ise aynı türden yeterli sayıda
ağaç bulunm adığından seçilen her iki tü r için b irer ağaçtan alınan iğne yap
rak örnekleri ile yetinilmiştir. İğne yaprak örneklerinde kükürt m iktarının
belirlenm esi için gravimetrik baryum sülfat yöntemi uygulanmıştır (TREAD
WELL and HALL 1947). Toprakta kükürt m iktarları ise Morgan ekstraksiyon çözeltisinde türbidim etrik yolla bulunm uştur (JACKSON 1962). Analiz
sonuçları mutlak kuru maddede yüzde değerler olarak verilmiştir.
Havadaki kükürtdioksit konsantrasyonları İzmit Çevre Sağlığı Başkanlığı
tarafından kentin belirli yerlerinde değiştirilerek kullanılan iki cihazla ölçül
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1

mektedir. Ölçüm değerleri UGİ Marka kükürtdioksit cihazıyla volumetrik ola
rak saptanmıştır.
4. B ulgu lar ve Tartışma
Materyal ve yöntem bölümünde de belirtildiği gibi, 1984 yılının kasım ayın
dan 1986 yılının sonuna kadar yağışların asitleşme derecesini belirlemek üze
re yağış örnekleri toplanmıştır. Diğer yandan toprakta kükürt birikiminin olup
olmadığı ve asit yağışların toprakların asitleşmesi yönünde bir etki yaratıp ya
ratmadığını ortaya koymak için 1987 yılının aralık ayında toprak örnekleri
alınmıştır. Aynı zamanda toprak örneklerinin alındığı yerlerdeki ağaçlardan
kükürt birikimini belirlemek amacıyla iğne yaprak örnekleri toplanmıştır. Kent
merkezindeki ağaçlarda biriken kükürt m iktarında bir değişme olup olmadı
ğını belirlem ek üzere 1988 yılının aralık ayında yeniden iğne yaprak örnekle
ri alınmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4 ve 5’de gösterilmiştir. Bu tabloların
ve araştırmaya temel olan havadaki kükürtdioksit değerlerinin incelenmesin
den çıkarılan sonuçlar şunlardır:
(1)
Havadaki kükürtdioksit değerleri İzmit Çevre Sağlığı Başkanlığında mev
cut olan sadece iki cihazla ölçülmektedir. Ancak bu iki cihaz kentin bütünü
için yeterli olmadığından bir yerde sürekli olarak tutulm am akta ve zaman za
man yerleri değiştirilerek kentin hava kirliliği hakkında genel bir görüş kaza
nılmasına çalışılmaktadır. Kuşkusuz kentin çeşitli sem tlerinden ve sanayi
kuruluşlarının etkili bulunduğu yerlerden kaynaklanan gaz ve duman kon
santrasyonları farklılık göstermektedir. Öte yandan hava hareketleri de kirli
havanın dağılması ya da belirli yerlerde yoğunlaşması üzerinde etkili olmak
tadır. Bu bakım lardan bir yerdeki hava kirliliğinin bir yıl içerisinde gösterdi
ği değişimin takip edilmemesi ve ölçüm çalışm alarının kentin bütününü
kapsayacak şekilde yürütülememiş olması araştırmam ız sonuçlarının değer
lendirilmesinde de güçlük yaratmıştır. Örneğin yağışlarda en yüksek asit mik
tarının saptandığı Yarımca, İzmit Meteoroloji İstasyonu ve Kavakçılık Araştırma
Enstitüsü’ndeki noktalarda havadaki kükürdioksit ölçümleri yapılmamaktadır.
Bununla birlikte, özellikle kent merkezinde, hava kirliliğinin kükürtdiok
sit konsantrasyon değerlerine göre bir yıl boyunca nasıl bir değişim izlediği
anlaşılmaktadır. Araştırm am ızın yürütüldüğü süre içinde havadaki en yük
sek kükürtdioksit miktarı 1986 yılının ocak ayında 386.4 ugr/m3 ve aralık ayında
400.9 ugr/m3 olarak ölçülmüştür. Buna karşılık yaz aylarında kirlenmenin gö
receli olarak oldukça azaldığı görülmektedir. Nitekim yaz aylarındaki en yüksek
kükürtdioksit m iktarları 1985 yılının ağustos ayında 32.7 ugr/m3, 1986 yılı
nın haziran ayında ise 50.2 ugr/m3 gibi düşük değerlere inmiştir. Buradan çı
karılan önemli sonuç, ısıtıcı kaynaklardan ileri gelen hava kirliliğinin önemli
boyutlarda olduğudur. Nitekim sanayi bölgesi sayılmayan bazı kentlerimizde
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daha çok ısınma amacıyla yakılan yakıtlardan havaya yayılan kükürtdioksit
emisyonunun tüm canlılar için tehlikeli olabilecek boyutlara ulaştığı belirlen
miştir (TÇSV 1983). Örneğin kükürtdioksit konsantrasyonu ugr/m3 olarak An
kara’da 1979 yılının ocak ayında 550, haziran ayında 24; Erzurum ’da ocak
ayında 655, haziran ayında 16 bulunmuştur. Bu değerler, İzmit çevresinde be.
lirlenen değerlere göre kış ayları için oldukça yüksektir. Bu iki kentimizde
kış aylarında kükürtdioksit emisyonunun yüksek olmasında kışların uzun sür
mesinin ve topoğrafik yapının etkili olduğunu belirtmek gerekir. Kuşkusuz kullanılan yakıt türünün de kirlenme üzerinde önemli katkısı bulunm aktadır.
Nitekim A nkara da son yıllarda kullanılan kömürün önceki yıllarda kullanı
lan kömüre göre daha düşük kükürt içermesi, nüfusun artm asına karşın kir
lenmenin tırm anışını engelleyici olmuştur. Bununla birlikte nüfusun yoğun
olduğu yerlerde kış aylarındaki kirlenme tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Ör
neğin 1988 yılının ocak ayında Bahçelievler ve Sıhhiye’de kükürtdioksit mik
tarı 700 ugr/m3 olarak ölçülmüştür.
Burada, Türkiye’de hızlı ve plansız kentleşmenin tipik bir sonucu olarak
ortaya çıkan kirlenm enin ulaştığı ciddi boyutları göstermek bakım ından B ur
sa kentini tipik bir örnek olarak belirtm ek gerekir. Çünkü son yıllarda Bursa’da ölçülen kükürtdioksit m iktarı O rta Avrapa’da belirlenen en yüksek
değerleri geçmiştir. Örneğin Batı Almanya’da en yüksek kükürtdioksit kon
santrasyonu 1982 yılının ocak ayında Çekoslavakya sınırında 1500 ugr/m3 ola
rak ölçülmesine karşılık Bursa’da 1989 yılının ocak ayında 1880 ugr/m3
konsantrasyonunda kükürtdioksit ölçülmüştür. Kuşkusuz bu değerler kabul
edilebilir m iktarların çok üzerindedir (ERUZ 1989). Gene aynı günlerde İs
tanbul, Kayseri, Erzurum , Eskişehir, Yozgat ve Konya gibi diğer büyük kent
lerimizde de hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı saptanmıştır. Bu
bulgular, kentlerimizde canlı yaşamını tehdit eden sağlıksız bir gelişimin işa
retleridir.

(2)
Yağışlarda asitleşme derecesini belirlem ek üzere İzmit Meteoroloji İ
tasyonu bahçesi, Kavakçılık A raştırm a Enstitüsü bahçesi, Işıktepe, Yarımca
ve Kerpe’ye, daha önce değinilen özel olarak yaptırılmış, yağış toplama kapla- ı
rı yerleştirilmiştir. Yağış örneklerinde pH- metre ile yapılan ölçümlere göre
belirlenen pH- değerleri Tablo 4 ’de gösterilmiştir. Burada dikkatimizi çeken
husus; sanayi, konut ve trafikten kaynaklanan yoğun emisyona karşın yılın bü
yük bir kısmında yağışın şiddetli aside (4.5 ve daha düşük pH- değerine) dö
nüşmeden düştüğüdür. Bu sonuç üzerinde, kirli havanın dağılmasını sağlayan
jeomorfolojik yapının ve rüzgârın etkili oldukları düşünülmektedir. Ancak bu
nun yanında havadaki tozların yağış suyundaki asidi tamponlayıcı bir etki yap
tığı da pH- değerlerinden anlaşılmaktadır. Çünkü temiz ve tozsuz bir ortamda
yağış suyunun pH ’sı 5.4-5.7 arasında değişmektedir. Oysa İzmit çevresinde, |
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ortamda asit yapıcı gazlar bulunmasına karşın, yağışların pH ’sı zaman zaman
7.0 ’m üzerine çıkmaktadır. Bununla birlikte yağışların bazı aylarda şiddetli
aside dönüştüğü de belirlenmiştir.
Tablo 4’de görüldüğü gibi, en düşük pH- değerleri kasım-aralık-ocak ay
larında, yani kışın, ortaya çıkmaktadır. Bu aylarda İzmit Meteoroloji istasyo
nu ve Enstitü bahçesine yerleştirilen kaplardan alman örneklerde en düşük
pH- değerleri 4.0-4.5 arasında değişmektedir. Diğer yandan sanayi kuruluşla
rının yoğun olarak bulunduğu Yarımca’da 1985 yılının ilkbahar aylarında öl
çülen pH- değerleri yıl içindeki en düşük değerler olarak belirlenmiştir. Burada
pH- değerleri m art ayında 4.6, nisan ayında 4.5 ve mayıs ayında 4.0 bulun
muştur. Ancak, Yarımca’da havadaki kükürtdioksit m iktarı ölçülmediğinden,
hava kirliliği ile yağıştaki asitleşme derecesi arasındaki ilişki açıklanamamaktadır. Yalnız, Yarımca’da sanayi kuruluşlarının yoğun olması ve bu aylarda
sanayiden kaynaklanan emisyonda bir artış olduğu düşünülmektedir. Çünkü;
hava kirliliğinin yoğunlaşmasında etkili bir faktör olan meteorolojik koşullaTablo 4. Özel hunilerde toplanan yağışların pH-değerleri
Tabelle 4. Werte im Niederschlagswasser
Y er

Ölçüm yılı

_____________________________________A y l a r ( M o j . t e )
III
IV
V
VI
1
II

VII

VIII

IX

X

XI

XII

pH- değerleri (pH-Werte)
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rın burada bir payı olmadığı, günlük meteorolojik verilerin incelenmesiyle
anlaşılmıştır. Buna karşılık İzmit Meteoroloji İstasyonu ve Enstitü çevresinde
kış aylarında düşük pH- değerlerinin ortaya çıkması, bu aylarda, kent merke
zinde kükürtdioksit m iktarının en yüksek değerleri alması ve bu aylarda batıdoğu yönlü rüzgârların kirli havayı enstitü çevresine taşıması ile açıklanabilmektedir.
Bu araştırm ayla elde edilen diğer ilginç b ir sonuç da Kerpe’de kış ayların
da ölçülen düşük pH- değerleridir. Özellikle gerek 1985 yılının ve gerekse 1986
yılının ocak ayında pH- değerinin 4.2 olarak ölçülmesi düşündürücüdür. Çünkü;
Kerpe, sanayi kuruluşlarının bulunmadığı ve yoğun yerleşimden uzakta bir
yerdedir. Ne var ki Kerpe’nin bulunduğu yer Karadeniz kıyısında ve hakim
kuzey rüzgârlarına açıktır. Burada pH ’nın 4.2’ye kadar düşmesi, bölgenin Orta
Avrupa ve Balkanlar üzerinden gelen kirli hava kütlelerinin etkisinde bulu
nabileceği varsayımını doğurmaktadır. Bu konuya açıklık getirebilmek için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

(3)
İzmit çevresinde hava kirliliğinin orm an ve park ağaçları üzerinde
baskısı, örnek olarak alm an iğne yapraklı ağaçların yapraklarında kükürt bi
rikim inin belirlenmesiyle ortaya çıkarılm ıştır. Çünkü hava kirliliği oluşturan
gazlar içinde kükürtdioksit zararlı etki bakımından en başta gelmektedir (ÇEPEL 1988).
İzmit çevresinde yaptığımız gözlemlere göre, m ünferit bazı örneklerin dı
şında, genel olarak ağaçlarda gaz zararı belirtilerine rastlanmam ıştır. Ancak
ağaçların sağlıklı görünmelerine karşın, havadaki kükürtdioksit değerlerin
den de anlaşılacağı gibi, yoğun olan hava kirliliğinin gözlemle saptanamayan
zararlara (latent zararlar) yol açabileceği ve önlem alınmadığı takdirde, ya
kın bir gelecekte toplu ağaç ölüm lerinin ortaya çıkabileceği düşünülm ekte
dir. Nitekim O rta Avrupa’da da orman ölümleri birden bire değil, 30-40 yıllık
bir etkilenme sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan, İzmit çevresinde ağaç
ların kirli ortam dan olumsuz etkileneceği varsayımından hareketle bir yıllık
iğne yapraklarda biriken kükürt m iktarları belirlenm iştir. Ancak, sonuçlara
geçmeden önce, konuya açıklık getirmek amacıyla ülkemizde yapılan benzer
çalışm aların sonuçları üzerinde durulacaktır:
Yatağan Termik Santralı’nın baca gazında 5400 ugr/m3 olarak hesaplanan
kükürtdioksit konsantrasyonu “ Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği” nde
kötü şartlarda 6 aylık bir süre için izin verilebilen 2500 ugr/m3’lük sınır değe
rinin iki kat üzerinde bulunm aktadır (OBUÇ 1988). Santral bacalarından ha
vaya bırakılan yüksek konsantrasyondaki kükürtdioksit gazı kuzeyden gelen
hakim rüzgârın etkisinde kalan 4-6 km uzaktaki kızılçam orm anlarının ölü
müne yolaçmıştır. Bu yörede iğne yapraklarda biriken kükürt m iktarını sap
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t a m a k üzere tarafım ızdan yapılan b ir çalışmada baca gazlarının etki alanına
giren sahalarda hastalıklı ve sağlıklı görünümlü ağaçlardan iğne yaprak ör
nekleri alınmıştır. Ayrıca, santraldan çıkan kükürtdioksit gazından dolayı bi
riken kükürt m iktarını belirleyebilmek için baca gazından etkilenmeyen bir
Jtızılçam meşceresinden de iğne yaprak örnekleri alınmıştır. Bu şahit du ru 
mundaki meşrece, hakim rüzgar yönünün aksi yönünde ve santraldan 12 km.
uzakta seçilmiştir. Santralın etki alınındaki m eşcerelerden alman örneklerde
ortalama kükürt m iktarı “ %” olarak 0.195-0.400 arasında değişmekte; şahit
meşcerede ise bu değer 0.078 olarak bulunm uştur. Bu sonuçtan da anlaşıla
cağı gibi, baca gazlarının etki alanına giren meşcerelerdeki iğne yapraklarda
şahit meşceredekinin 2.5-5 katı daha fazla kükürt birikmiştir. Ancak burada
ilginç bulunan husus, kükürtdioksit etkisinde kalan örnek deneme alanların
daki sağlıklı görünümlü bir meşcerede iğne yapraklarda belirlenen kükürt mik
tarının en yüksek değeri (%0.400) göstermesidir. Anılan meşcerenin iğne
yapraklarında biriken kükürdün en yüksek miktarda bulunmasına karşın, diğer
meşcerelere göre sağlıklı kalmasının nedeni, bu meşcerenin yetişme ortamı
koşullarının daha iyi olmasına bağlanmıştır. Çünkü sözü edilen meşcere alt
yamaçta, derin ve balçık tekstüründeki verimli b ir toprak üzerinde bulun
maktadır. Bu sonuçtan da anlaşılacağı gibi, zararlı gazların orman ağaçları
üzerinde yaptığı tahribatın şiddeti ve oluşum süresi yetişme ortamı koşulları
na bağlı olarak değişmektedir.

Konumuzla ilgili diğer bir benzer çalışma da ÇEPEL, DUNDAB ve EBTAN (1980) tarafından gerçekleştirilen “ Samsun-Gelemen Orman Fidanlığın
da görülen duman zararları üzerine araştırm alar” dır. A raştırm ada, Gelemen
fidanlığında gaz zararına uğrayan çeşitli iğne yapraklı tü rlerin yaprakların
daki kükürt birikim inin boyutları, kükürtdioksit gazının zararlı etkisinin bu
lunmadığı Belgrad Ormanı Fidanlıklarından alınan aynı türlere ait yaprakların
içerdiği kükürt m iktarı ile karşılaştırılm ıştır. Bu araştırm anın konumuzla il
gili önemli sonuçları şunlardır:
a) iğne yapraklardaki kükürt konsantrasyonları vejetasyon devresinin ba
şından itibaren yükselmekte, vejetasyon devresinin sonunda (Aralık ayında)
en yüksek değeri almaktadır. Bu artış oranı özellikle 1 yaşlı iğne yapraklarda
belirgin olup bir vejetasyon devresinde °/o 100’e erişebilmektedir.
b) Her iki bölgede yetişen aynı ağaç türlerinden aralık ayında alınan iğne
yaprakların kükürt konsantrasyonları arasında fark bulunm aktadır. Örneğin
Pinus pinaster’in 1 yaşlı iğne yapraklarında biriken kükürt miktarı Belgrad
Ormanı Köyyeri Fidanlığı’nda ortalam a olarak % 0.121 olmasına karşılık gaz
zararının görüldüğü Samsun-Gelemen fidanlığındaki örneklerde ortalama ola
rak % 0.217 bulunmuştur.
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A raştırmamızda ise, gerek kent m erkezinde gerekse yakın çevrede alınan
örnek yeşil alanlardaki ağaçların iğne yapraklarında biriken kükürdün mik
tarı belirlenm iştir. Kükürt birikim inin boyutlarını kavrayabilmek üzere Pinus nigra için İstanbul Fatih Ormanı, Pinus pinaster için İstanbul Bahçeköy
Orman Fidanlığı ve Pinus brutia için Yatağan’da sağlıklı görünen ağaçlardan
alman örnekler şahit olarak kullanılmıştır. Çalışmamızla özellikle kent mer
kezinde hava kirliliğinin yoğunluk kazandığı yerlerdeki ağaçlarda kükürt bi
rikim inin yüksek değerler aldığı ortaya çıkmaktadır. İğne yaprak örnekleri
ilk olarak 18.12.1987 tarihinde 5 yerde seçilen yeşil alanlardan alınmıştır. Bun
lardan ikisi (Vilayet binası önündeki ve Şirintepe’deki parklar) hava kirliliği
nin doğrudan etkisi altında bulunm asına karşın, diğer üçü (Keltepe
orm anlarında 2, Sapanca Gölü çevresinde 1 örnek alanı) kent dışında kalmak
tadır. Kent dışındaki bu yerlerden örnek alınmasının nedeni, kent m erkezin
den kaynaklanan kirli havanın rüzgar etkisinde taşınarak buralarda bir zarara
yol açıp açmadığını ortaya koymaktır. Analiz sonuçlarına göre, iğne yaprakla
rında en fazla kükürt birikim inin belirlendiği ağaçlar E-5 karayolundan kay
naklanan kirlenm enin de doğrudan etkisinde olan vilayet binası önündeki
parkta bulunm aktadır. Bu parktaki karaçam lardan alm an örneklerde belir
lenen kükürt m iktarı ortalam a olarak % 0.909’dur. Fatih O rm anı’ndan şahit
olarak alınan 3 örnek ağacın iğne yapraklarında belirlenen kükürt m iktarla
rının ortalaması ise 0.102 bulunm uştur. Bu karşılaştırm adan da anlaşılacağı
gibi, İzm it’ten alınan örneklerde Fatih O rm anı’ndan alınan örneklere göre
9 kat daha fazla kükürt belirlenm iştir. Kent içindeki ikinci nokta olan kara- j
yolundan yaklaşık 1 km uzaklıkta 80 m yükseltide Şirintepe’deki kızılçamların oluşturduğu parktan alınan örneklerde şahit örneklere göre 5 kat daha
fazla kükürt bulunm uştur. Ancak, Şirintepe’den toplanan iğne yaprak örnek
lerinde ortalam a olarak % 0.470 olarak belirlenen kükürt m iktarı Vilayet bi- ]
nası önündeki parktan alm an örneğin yaklaşık yarısı kadardır. Kanımızca,
Vilayet binası önündeki parkta yeralan ağaçların yüksek m iktardaki kükürt
birikim i üzerinde E-5 karayolundaki yoğun trafiğin önemli katkısı bulunm ak
tadır. Keltepe ve Sapanca Gölü çevresindeki Pinus pinaster m eşcerelerinden
alman örneklerde ise, kükürt birikim inin oldukça düşük kaldığı belirlenm iş
tir. Nitekim şahit örneklerle karşılaştırıldığında kent merkezindeki örnekler
de 5-9 kat daha fazla kükürt birikmesine karşın Sapanca ve Keltepe’den alınan
örneklerde 1.5-2.4 kat daha fazla kükürt biriktiği saptanmıştır. Analiz sonuç
larına göre, ortalam a kükürt konsantrasyonları şahit örneklerde % 0.112 iken
“ 3 nolu” örnekte % 0.274, “ 4 no.lu” örnekte % 0.227 ve “ 5 no.lu” örnekte
% 0,174 olarak belirlenm iştir (Tablo 5). Kuşkusuz bu örneklerde kükürt b iri
kim inin kent merkezinden alınan örneklere göre daha düşük düzeyde kalm a
sının nedeni, havadaki zararlı gaz konsantrasyonunun kaynaktan uzaklığa
paralel olarak azalmasıdır. Ancak düşük de olsa kükürt birikim inin belirlen

305

İZMİT KENTİNDE YEŞİL ALAN SORUNLARI

mesi, kent merkezinden kaynaklanan hava kirliliğinin çevre ormanları da tehdit
ettiğini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlara göre, kent merkezindeki yoğun ha
va kirliliğinin yeşil alanlar üzerinde bir baskı oluşturduğu söylenebilir.

Tablo 5, İzmit çevresinde bazı ağaç türlerinin bir yaşlı iğne yapraklarında bi
riken kükürt m iktarları
Tabelle 5. Schevfelkonzentrationen der 1 jährigen Nadeln mancher Baumarten

alin.tarih
Entnahm e
datum

Ağaç tü rleri

Ağaç yaşı

Y er

%

Probe
Nr.

Baum arten

Baumalter

0 r t

S

1

18.12.1987

Pinus nigra

20

Vilayet Parkı

2

99

Pinus brutia

31

Şirintepe Parkı

3

99

Pinus pinaster

25

Kehepe (Denizden
yükseklik 600 m)

4

99

Pinus pinaster

25

Kehepe (Denizden
yükseklik 450 m)

5

99

Pinus pinaster

26

Sapanca

6
7
8

26.12.1988

Pinus nigra
Pinus brutia
Pinus nigra

80
33
21

Çocuk parkı

9

99

Pinus brutia

32

Şirintepe parkı

10

99

Pinus nigra

22

11

99

Pinus nigra

30

99
99

99

99

Vilayet parkı

99

99

DSİ bahçesi

0.850
0.974
0.903
0.470
0.455
0.484
0.273
0.243
0.307
0.208
0.203
0.196
0.178
0.160
0.184
0.641
0.692
0.754
0.683
0.800
0.418
0.402
0.437
0.462
0.418
0.455
0.280
0.241
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Ancak durumu daha belirgin olarak ortaya koyabilmek amacıyla 26.12.1988
tarihinde tekrar iğne yaprak örnekleri toplanarak analiz edilmiştir. Bu kez
Vilayet Parkı ve Şirintepe’den toplanan yeni örneklerden başka Şirintepe’de
tek tek bulunan karaçam lardan ve kent merkezinde -çevresinde yoğun trafi
ğin bulunduğu- çocuk parkındaki b ir kızılçam ve bir karaçam ağacından ör
nekler alınmıştır. Ayrıca, doğu yönünde kent merkezinden yaklaşık 3 km
uzaklıkta yeralan Devlet Su İşleri bahçesindeki karaçam lardan da iğne yap
rak örnekleri toplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, 1 yaşlı iğne yapraklarda
ki ortalam a olarak en yüksek değer (% 0.746) Vilayet binası önündeki parkta
bulunan karaçam larda belirlenmiştir. Diğer yandan, çevresindeki kent trafi
ğinin yoğun olduğu çocuk parkındaki ağaçlarda da kükürt birikim inin yük
sek değerlere ulaştığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim parkta örnek olarak alınan
kızılçamın iğne yapraklarındaki kükürt konsantrasyonu ortalam a olarak %
0.692 ve karaçam örneklerindeki ise % 0.641 bulunm uştur. Kent içindeki di
ğer örneklerin alındığı Şirintepe’de kızılçamlara ilişkin ortalam a kükürt kon
santrasyonu % 0.419 ve karaçam lara ilişkin ortalam a kükürt konsantrasyonu
% 0.445 bulunm uştur. Elde edilen bu değerler şahit ağaçlarda belirlenen kü
kürt m iktarı ile karşılaştılıdığında, kent merkezinde seçilen örnek ağaçlarda
ki kükürt birikiminin şahit ağaçlardakinden 4.4-8 kat daha fazla olduğu görülür.
Oysa Devlet Su İşleri bahçesinde bulunan karaçam lardan alınan örneklerde
belirlenen ortalam a kükürt m iktarı (% 0.261) şahit örnekleridekinin 2.6 katı
kadardır. Buradan da anlaşılacağı gibi, kent merkezinden kaynaklanan kirli
havanın etkisi kent dışına doğru azalmaktadır. Ancak, daha önce de değinil
diği gibi, önlem alınmadığı takdirde kent dışındaki yeşil alanlar da -kent m er
kezinde bulunanlara göre daha uzun vadede olmak üzere- kirli havanın olumsuz
etkilerine uğrayabilir.
(4)
Bu çalışmada, iğne yaprak örneklerinin alındığı alanlardan toprak ö
nekleri de alınmıştır. Toprak örneklerinin alınmasındaki amacımız, kükürt
birikiminin toprak özelliklerinde b ir değişim yaratacak düzeyde olup olmadı
ğını ortaya koymaktır. Bu amaçla toprakların 0-5 cm ve 5-20 cm derinlikle
rinden örnekler alınmış ve bu örneklerde pH- değeri ile kükürt m iktarı
belirlenm iştir. Su ile yapılan ölçümlere göre, pH- değerleri 6.0-7.6 arasında
değişmektedir. Bu değerlerden anlaşılacağı gibi, henüz asit yağışlar toprağın
tampon gücünü aşacak bir etkiye sahip değildir. Örnek topraklardaki kükürt
m iktarları ise, % olarak 0.0035 (35 ppm)-0.0074 (74 ppm) arasında bulun
muştur.
5. Sonuç ve Ö n eriler
İzm it’te sanayideki gelişmeler ve hızlı nüfus artışı sonucunda yoğunluk
kazanan kentleşme olgusu, birçok sorunları da beraberinde getirmiştir. Özel
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likle, kış aylarında önemli boyutlara ulaşan hava kirliliği canlıların yaşamını
tehdit etmektedir. Bu çalışmada plansız kentleşmenin bir sonucu olarak yo
ğunluk kazanan hava kirliliği ve bunun orman ağaçları üzerindeki etkileri in
celenerek aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:
1. İzmit körfezinde çok ve çeşitli kirletici kaynak bulunması nedeniyle,
körfezde hava kirletici param etrelerin hemen hepsinin emisyonu sözkonusudur. Ancak Çevre Sağlığı Başkanlığı tarafından sadece kükürtdioksit ölçüm
leri yapılabilmektedir. Ne var ki kükürtdioksidin orman ağaçları üzerindeki
etkisi, havadaki diğer zararlı gazlara göre başta gelen b ir şiddete sahiptir.
2. Havadaki kükürtdioksit m iktarı, araştırm anın yürütüldüğü süre içeri
sinde, en yüksek değerini (400.9 ugr/m3) 1986 yılının aralık ayında almıştır.
Diğer kış aylarında da kükürtdioksit konsantrasyonu yüksek düzeyde seyret
mektedir. Ancak yaz aylarında anılan gaz oranında önemli m iktarda bir dü
şüş izlenmektedir. Bu da hava kirliliğinin yoğunluğu üzerinde yerleşimin önemli
bir payı olduğunu göstermektedir. Nitekim yağışlardaki asitleşme derecesi de
kış aylarında artm akta ve bu aylarda yağışlardaki pH- değerleri zaman zaman
4.0’e kadar inmektedir.
3. İzmit çevresinde yaptığımız gözlemlere göre, m ünferit bazı örneklerin
dışında, genel olarak park ve orman ağaçlarında belirgin olarak gaz zararla
rına rastlanmamıştır. Ancak kent merkezindeki örnek ağaçların ibrelerinde
yüksek m iktarlarda kükürt biriktiği belirlenm iştir. Örneğin E-5 karayolunun
üzerindeki Vilayet P ark ı’ndan alınan 1 yaşlı iğne yapraklarda en yüksek kü
kürt m iktarı ortalam a olarak % 0.909 bulunm uştur. Oysa kent dışından alı
nan örneklerde biriken kükürt m iktarının oldukça düşük düzeyde olduğu
saptanmıştır. Örneğin Sapanca’da seçilen ağaçlardan toplanan 1 yaşlı iğne yap
raklarda ortalama kükürt m iktarı % 0.174 bulunmuştur. Şahit örneklerle k ar
şılaştırıldığında; kükürt birikim inin, kent merkezindeki örneklerde 5-9 kat
ve Sapanca ile Keltepe’den alınan örneklerde 1.5-2.4 kat daha fazla olduğu
ortaya çıkmıştır.
4. Kent merkezinde seçilen örnek ağaçların yapraklarında belirlenen kü
kürt m iktarıyla Yatağan’da Termik Santralın etkisinde kalan meşcerelerin iğ
ne yapraklarında belirlenen kükürt m iktarları karşılıştırıldığında ilginç bir
sonuçla karşılaşılmıştır. Şöyle ki; Yatağan’da şiddetli zarar görmüş meşcere
lerin iğne yapraklarında belirlenen kükürt m iktarları İzm it’teki daha sağlık
lı görünen meşcerelerdekinden daha düşük bulunmuştur. Buna göre iğne
yapraklarda biriken kükürt m iktarının ağaç sağlığını değerlendirm ede bir öl
çüt olmadığını; ayrıca yetişme ortam ı koşulları, gaz çeşidi, gaz m iktarı ve ga
zın etki şekli gibi diğer faktörlerin de gözönüne alınması gerektiğini ortaya
koymaktadır. Nitekim Yatağan’da yağışsız geçen yaz boyunca biriken gaz ve
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tozlar sonbaharda başlayan çiğ aracılığıyla yapraklar üzerinde yüksek kon
santrasyonda asit oluşumuna neden olmaktadır. Böylelikle zaten yaz süresin
ce gaz ve tozun zararlı etkisinde olan yapraklar birden ölmektedir. Oysa,
İzm it’te benzer biçimde şiddeti yüksek b ir etkilenme olmamaktadır.

5.
İğne yaprakların toplandığı yerlerden alınan toprak örneklerinde be
lirlenen kükürt m iktarları 35-74 ppm arasında değişmektedir. Ancak toprak
ların 6.0-7.6 arasında değişen pH- değerleri, asit yağışların toprağın tampon
gücünün aşılmasını sağlayacak ve dolayısıyla toprak yapısında ağaçların ge
lişmesini engelleyecek düzeyde bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir.
A raştırm a sonucunda; İzm it’te yaygın olarak ağaç ölümüyle karşılaşılm a
mış olmasına karşın, örnek ağaçların 1 yaşlı iğne yapraklarında kükürt b iri
kiminin belirlenm iş olması nedeniyle yeşil alanların geleceğinin tehlikede
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan aşağıdaki hususların önemle gözönüne
alınması gerekli görülmektedir.
insan için asıl önemli olan yaşamını sağlıklı olarak sürdürebilm esi oldu
ğuna göre, insanın doğal çevresinin korunması ve geliştirilmesi öncelikle göz
önüne alınması gerekli bir konudur. Daha önce de ayrıntılı olarak değinildiği
gibi; hava kirliliği, insan ve diğer canlıların sağlıklı yaşam ortam larının bo
zulmasında başta gelen bir etkiye sahip bulunm aktadır. Hava kirliliğinin za
rarlı olabilecek boyutlarda ortaya çıkışı ise, ekolojik esaslı bir plana dayanmayan
düzensiz kentleşmenin ve denetimsiz sanayileşmenin bir sonucudur. Bu ba
kım dan kent planlarının ekolojik bir yaklaşımla hazırlanm ası ve uygulamada
ekolojik ilişkilerin her türlü halde gözardı edilmemesi durum unda sağlıklı bir
ortam da yaşamak mümkün olabilir. Ayrıca burada “ Orman Ekosistemlerinin
Hava Kirlenmesine Karşı Korunması” adlı yazımızda, değinilen yönde, daha
geniş kapsamlı olarak ileri sürülen önerilerden de yararlanılabilir (EBUZ 1989).
Çalışma alanımız olan İzm it’te yanlış kentleşmenin doğurduğu hava k ir
lenmesi, kaynakların çok ve çeşitli olması nedeniyle oldukça karm aşık ve çok
boyutlu bir sorun durumundadır. Bu bakımdan sorunun çözümü için çok yönlü
bir iyileştirme planının hazırlanm ası ve uygulanması zorunludur. Kuşkusuz,
burada arzulanan sonuca uluşabilmek amacıyla yapılacak geniş kapsamlı ça
lışmalar uzun zaman alacaktır. Bu nedenle İzmit çevresindeki yeşil alanlar
üzerinde varolan baskının hafifletilmesi için öncelikle, mümkün olan kısa sü
rede, hava kirliliğini azaltıcı çalışmalara başlam ak gerekmektedir.
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