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Küresel boyutta gelişen kalkınma çabalarının bir sonucu olarak
ortaya çıkan şehirleşme ve sanayileşme olguları beraberinde bir çok
çevresel problemi de getirmektedir. Bu problemlerden biri olan at
mosferik kirlenme veya basitçe hava kirliliği problemi, ülkemizde
de yoğun yerleşme ve sanayi alanlarında ortaya çıkmaktadır.
Genel olarak insan faaliyetlerinin neden olduğu hava kirliliğin
de başlıca kirletici kaynaklarını ısınma, ulaşım ve sanayide kullanı
lan fosil yakıtlar oluşturmaktadır. Bununla birlikte plansız kentleş
me, yeşil alanların azalması, ısı yalıtımına gerekli özenin
gösterilmemesi, trafik, coğrafi konum ve topografık yapı ile birlikte
meteorolojik koşullar da hava kirliliğinin varlığını ve şiddetini etki
leyen faktörler olmaktadır.
Hava kirliliğini kontrol eden meteorolojik hadiseler içinde rüz
gar, sıcaklık, basınç, nisbi nem gibi parametreleri saymak mümkün
dür. Bu parameteler hava kirliliğinin yoğunluğunu tek tek etkileye
bileceği gibi birlikte de etkileyebilmektedirler. Örneğin havanın
“kararlı” veya bir ısı terselmesi sonucu “mutlak kararlı” bir yapı
göstermesi havaya katılan kirleticilerin atmosfer içinde yükselerek
dağılmasını engellemektedir. Havanın kararlılık veya kararsızlık
yapısıyla birlikte rüzgar hızı ve yönü de hava kirliliğinin yoğunluğu
açısından önemlidir. Bununla birlikte nisbi nem oranlan da havaya
kanşan kükürtdioksitin (S 0 2) sülfırik aside (H2S 0 4) dönüşmesinde
belirleyici olmaktadır.
* Î.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü.
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Yapılan bu çalışma özellikle İstanbul’da hava kirliliğinin
yoğun olduğu günlerdeki meteorolojik koşullan inceleyerek, hava
kirliliğinin yoğunluğunu arttıran ortamlan belirlemekte ve meteoro
lojik koşullarla kuvvetli bağlara sahip olan hava kirliliğinin önce
den tahmini konusunda bazı kriterleri belirlemektedir.
ABSTRACT
In general, cause of air pollution is due to human activities.
These activities are heating, transportation, industries, combustion
i.e. Chief amoung these activities are products (the other name is
pollutant) that are emitted as a result of human activities such as
Carbon dioxide (C 0 2), Sulphur dioxide (S 0 2), Nitrogen oxides
(NO) and Hydrocarbons (HC) i.e.
These emission are the cause of air pollution. But some local
conditions effects this pollutions. One of these conditions is clima
te.
Some climatic conditions effect air pollution. Wind (speed and
direction), turbulance, inversion, temperature, moisture, precipitati
on and air pressure effect the concentration of air pollution. Some
gases (like SO, and NO) in high concentrations effect air conditions
causing demage to trees and human health. These direct effects are
often greatest in large industrial cities and other emission sources
with air conditions. Indirectly pollutants get swept along by the
winds and either before or after conversion in the atmosphere into
fresh compounds which dissolve in cloud and raindrops later co
ming down to earth in rain and snow partly in the form o f sulphate,
nitrate and hydrogen ions that are eventually deposited on the gro
und or water.
This study shows the relation between air pollution and clima
tic conditions in general aspects and in a city conditions like Istan
bul.
Kısaca hava kirliliği olarak algıladığımız atmosferik kirlenme,
havanın normal bileşiminde bulunmayan veya bulunsa da miktan
değişerek kirletici (pollutant) halini alan gazlar veya partiküller
maddelerin atmosfere katılmasıyla ortaya çıkan bir durumdur.
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Normal havanın bileşimini oluşturan gazlar (Tablo 1), yer çeki
minin etkisiyle ağırlıklarına göre iç içe katlar meydana getirmekte
dir.

Tablo 1. Normal Havanın (Atmosferin) Bileşimi
GAZ

MİKTARI (HACİMSEL) %

N2 (A zot).................................................................................................... 78.090
0 2(0ksijen)................................................................................................. 20.950
A (Argon)..................................................................................................... 0.930
C 0 2 (Karbondioksit).................................................................................... 0.030
Ne (Neon)..................................................................................................... 0.018
He (Helyum).............................................................................................0.00052
CH4(M etan)..............................................................................................0.00022
Kr (Kripton)..............................................................................................0.00010
N20(Diazot oksit).................................................................................... 0.00010
H2 (Hidrojen)..............................................................................................0.0005
X2 (Ksenon)............................................................................................0.000008
Su Buharı..................................................................................... Değişen Miktar

Bu katlar içinde canlı yaşamı açısından önem taşıyan Tropos
fer katını oluşturan gazlar başlıca 3 grupta incelenebilinir.
a- Havada her zaman bulunan ve miktarı değişmeyen gazlar
(Azot, Oksijen, Asal gazlar).
b- Havada her zaman bulunan ve miktan azalan veya çoğalan
gazlar (C 0 2, Su buharı).
c- Havada her zaman bulunmayan gaz ve maddeler (Ozon,
Toz, Polen).
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Atmosfer içinde bulunan ve değişik nedenlerle Tablo 1 ile yu
karıda verilen gruplar içinden (a) ve (c) grubundaki oransal deği
şimler hava kirliliği olarak adlandırılmaktadır.
Hava kirliliğini etkileyen faktörler içinde kalitesiz fosil yakıt
kullanımı, plansız kentleşme, yeşil alanların azalması, coğrafi
konum ve topografik koşullar sayılabilir. Ancak havadaki kirletici
konsantrasyonunu arttırarak hava kirliliğine neden olan önemli fak
törlerden biri de iklim ve onun elemanlarıdır.
Gerçekten iklim ve onun elemanları olan değişik faktörler coğ
rafi konum ve topoğrafya gibi diğer bazı coğrafi faktörlerle birlikte
hava kirliliğinin yoğunluğu üzerinde etkili olmaktadır. Hava kirlili
ği etkileyen bu iklim elemanlarını aşağıda verilen maddeler altında
toplamak mümkündür:
1. Rüzgar (hakim yön ve hız olarak),
2. Türbülans (mekanik veya dinamik oluşumlu),
3. Isı terselmesi (inversiyon) ve havanın kararlılık derecesi,
4- Sıcaklık,
5- Nisbi nem,
6- Yağış.
Klimatik şartlar havadaki kirletici konsantrasyonunu arttırabi
leceği gibi, kirli havanın etrafa yayılmasında da önemli bir etken
dir. Diğer bir ifadeyle havaya katılan kirleticilerin dağılımı (difüzyon) ve başka alanlara nakli (adveksiyon) klimatik koşulların etkisi
altındadır. Bu etki ise özellikle rüzgarlar ve ısı terselmesi ile belir
ginleşir.
Havadaki kirletici konsantrasyonunun artması birim hacime bi
riken pollütanlann artmasıyla olmaktadır ki bu durum üzerinde kir
letici kaynaklan kadar rüzgar ve ısı terselmesi de önemli rol oynar.
Bununla birlikte düşey ve yatay hava hareketlerinin neden olduğu
türbülans, kirleticilerin atmosfere dağılmasına da neden olmaktadır.
Rüzgar özellikle hızı ve esiş yönü itibariyle hava kirliliği açı
sından önem taşımaktadır. Bofor ıskalasında 3.3 m/sn.’nin altındaki
rüzgarlar hafif rüzgar ve esinti olarak adlandırılmaktadır. 5.5 m/sn.
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ve üzerindeki rüzgarlar ise orta şiddetli ve şiddetli rüzgarlar olarak
belirtilebilinir. Dolayısıyla bir alan üzerinde biriken kirleticilerin
dağılması için en az 5 m/sn. ve üstü rüzgarların olması gerekmekte
dir. Bununla birlikte hakim rüzgar yönüde kirletici konsantrasyonu
nun yoğunluğu üzerinde etkilidir. Dağ-vadi, kara-deniz meltemleri
gibi rüzgar sistemlerinin etkin olduğu alanlarda biriken kirleticiler
bu döngüye bağlı olarak kirletici kaynaklarından fazla uzaklaşamamaktadır. Yalnız bu tür bir döngüde ısı terselmesinin de rolü vardır.
Gerek orografık koşullar altında ve gerekse termik nedenlerle
oluşan türbülans da kirletici konsantrasyonunun dağılışına etki
eden diğer bir faktördür. Belirli bir yüzey üzerinde hareket eden
hava kütlesi veya rüzgar, orografık bir engelle karşılaştığında bunu
aşmak isteyecektir. Bu şekilde doğal veya yapay engellerle karşıla
şan rüzgarın hızına ve yönüne bağlı olarak oluşan türbülansın şid
deti belirlenir. Ayrıca farklı ısınma özelliğine sahip zeminlerde
karşı arz radyasyonuna bağlı olarak alt atmosfer tabakalarında fark
lı oluşan ısınma, alt ve üst atmosfer arasında bir karışımı, dolayısıy
la türbülansı da doğuracaktır. Özellikle yapay engellerin fazla oldu
ğu şehirsel yerleşmelerde türbülans oluşumu fazla olmaktadır. Bu
şekilde meydana gelen mekanik veya dinamik türbülans kirleticile
rin karışımını ve atmosfer içinde düşey yönde hareketini sağlaya
caktır.
Havanın kararlılık durumu da kirletici konsantrasyonları açı
sından bir belirleyici olabilmektedir. Bilindiği gibi atmosferde yük
selme ile birlikte havanın soğuması, kuru adyabatik soğuma oranın
dan az ise, başka kelimelerle atmosferin alt kesimleri ile üst
kesimleri arasında sıcaklık farkı az ise o hava kütlesi kararlıdır.
Diğer koşulda yükseldikçe sıcaklığın değişimi kuru adyabatik soğu
ma oranından fazla ise o hava kütlesi kararsızdır. Sonuçta kararlı
hava kütlesinde aşağı doğru bir çökme, kararsız kütlede yukarı
doğru bir hareket oluşur. Bu durum özellikle havaya katılan kirleti
cilerin dağılması ve başka alanlara ulaşması açısından önemlidir.
Bununla birlikte ısı terselmesi de kirlilik konsantrasyonu üze
rinde oldukça belirleyicidir. Normal koşullar altında atmosfer için
de yükseldikçe soğuması gereken hava zaman zaman ısınıyorsa ki
bu durum karalar üzerinde geceleri veya sabahın erken saatlerinde
sık sık görülebilir, bu olaya ısı terselmesi denir. Isı terselmesinin
oluştuğu hava tabakası içinde terselmenin şiddeti oranında kuvvetli
bir çökme hareketi oluşur. Kirletici kaynağı yoğun olan yerleşme
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lerde bu durum ya çok yoğun bir pus halini (smog) ya da yeteri
kadar nem varsa sisi oluşturur. Eğer terselme tabakası yeryüzüne
yakınsa ve onu etkileyecek başka bir meteorolojik hadise yoksa, at
mosfere katılan kirleticiler bu tabakanın altına kadar ulaşarak bura
da birikir ve bu tabakayı besleyerek kalınlığının, dolayısıyla kirleti
ci konsantrasyonun artmasına neden olurlar.
Atmosferdeki sıcaklığın özellikle düşey yöndeki dağılımı, kararlılık-kararsızlık koşulları ve ısı terselmesinin oluşumunda önem
taşımaktadır. Yukarıda da değinildiği gibi yüksekliğe bağlı sıcaklık
değişimi negatif bir gradyan şeklindedir. Atmosfer içindeki yüksel
me ile birlikte sıcaklıkta görülen değişmeler onun kararlı veya ka
rarsız bir hal almasını, dolayısıyla kirletici konsantrasyonunun yo
ğunluğunu da belirlemektedir.
Atmosfer içindeki nisbi nem ve yağış, özellikle kirleticilerin
çeşitli kimyasal reaksiyonlara girmesi ve yeniden yeryüzüne dön
mesini sağlayan birer süreç olarak karşımıza çıkar. Is ve duman
gibi kirleticilerin varlığı nisbi nem henüz yoğunlaşma noktasına
ulaşmadan sis oluşumunu mümkün kılmaktadır. Suya karşı tepki
veren (hidroskopik) bir özelliğe sahip olan bazı kirleticiler birer yo
ğunlaşma çekirdeği görevi görerek özellikle zemine yakın seviye
lerde yoğunlaşmayı kolaylaştırmaktadır. Ancak nisbi nemin bazı
kirleticilerle reaksiyona girerek asit karakter kazanması, canlılar ve
binalar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır (Şekil 1). SO,'nin
değişik faktörlerin etkilerine bağlı olarak H2S 0 4’e dönüşmesi ve ya
ğışla birlikte tekrar yeryüzüne ulaşması hava kirliliğinin başka bir
boyutunu meydana getirmektedir. Asit yağışı olarak adlandırılan bu
olay dünyanın değişik bölgelerini etkilemektedir. S 0 2’nin H2S 0 4’e
dönüşüm oranı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
a. Havadaki nem miktarına,
b. SCVlerin havada kalış sürelerine,
c. Güneş ışınımına,
d. Yağış miktarına.
Hava kirliliği ile çeşitli iklim elemanlarının ilişkilerini ortaya
koymak açısından İstanbul’da kirliliğin arttığı dönem olan soğuk
dönemin (Ekim-Mart) hava şartlarım incelemek bu ilişkilerin anla-
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şılması için bir fikir verecektir.
( K İR LE TİC İ K A Y N A Û l^)

Şekil 1. Hava kirliliğinin etkileri (K.A. Sungur, B. Gönençgil 1996).

Soğuk dönem, sıcaklığın düşüşü ile birlikte özellikle fosil ya
kıtların kullanımına bağlı olarak havaya katılan kirleticilerin arttığı
bir dönemdir. Zaman zaman “Hava Kalitesi Sınır Değerleri” üzeri
ne çıkan kirletici miktarı yine soğuk dönemin klimatik koşullan ne
deniyle oldukça yoğun hale gelmektedir. Bu dönemde İstanbul’un
iklim yapısını belirleyen hava kütlelerinin sıcaklık ve nem gibi
özellikleri, ısı terselmesi, kararsızlık ve yağışlarda asitleşme gibi
hadiselerin oluşumunu etkilemektedir. Kirliliğin yoğun olarak öl
çüldüğü günlerde atmosferin kararlı bir yapı göstermesi veya bir ısı
terselmesinin varlığı İstanbul’da hava kirliliğini arttıran başlıca kli
matik unsur olmaktadır. Nitekim yakın zamanda yapılan bir çalış
maya göre iklim unsurlannın da devreye girmesiyle yoğunlaşan
hava kirliliğinin yeryüzüne tekrar asit yağışlan şeklinde döndüğü
vurgulanmıştır (Eruz vd. 1996). Kış aylannda İstanbul’da nisbi
nem değerlerinin ortalama olarak %80 civannda olması, havaya ka
tılan S 0 2’nin diğer iklim unsurlarının da uygunluğu ölçüsünde
H2S 0 4’e dönüşmesi neticesinde oluşan asit yağışlan şehir merke
zinde bitki hayatının gelişmesini olumsuz yönde etkilediği ve yine
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hava kirliliğinin çevredeki orman alanlarım ve su toplama havzala
rını tehdit ettiği görülmektedir.
Havaya katılan kirleticilerin soğuk dönemde yoğunlaşması ile
birlikte yaz ve kış yağışlarındaki asitleşme oranlan arasında belir
gin farklar ortaya çıkmaktadır. Kış aylannda özellikle yoğun kirli
lik kaynaklanna yakın yerlerde görülen yağışlann asitik karakter
kazanmasına karşılık, yazın klimatik koşulların da değişimi ile aza
lan fosil yakıt kullanımı ve havaya kanşan tozların tamponlayıcı
özelliğine bağlı olarak asitleşmeden uzaklaşılmaktadır. Bununla
birlikte İstanbul gibi büyük yerleşim birimlerinde veya sanayi mer
kezlerinde, kaynaktan çıkan kirleticilerin rüzgarlann da yardımıyla
kuru depolama (dry deposition) olarak ifade edilen bir şekilde bi
rikmesi yanında, atmosferde özellikle nisbi nem ve yağış yoğuyla
tekrar yeryüzüne dönerek depolanmasının (wet deposition) izleri de
görülmektedir.
Sonuç olarak hava kirliliği ile meteorolojik koşullar arasındaki
ilişki öteden beri bilinen bir olgudur. Yüksek basınç koşullan ve ısı
terselmesi olayı havaya katılan kirleticilerin uzaklaşmasını engelle
yen birer meteorolojik faktördür. Öte yandan yine benzer atmosfer
deki koşullar altında gelişen rüzgarsızlık havadaki kirletici konsant
rasyonu arttırmaktadır. Bu durum direk olarak solunum yoluyla
canlılan etkilediği gibi, atmosferdeki su buhan ve yağış yoluyla
hem canlılan ve hem de yapılan etkilemektedir. İstanbul’da kirleti
ci konsantrasyonu yoğun olan diğer yerleşmeler gibi bu kirlilikten
etkilenmektedir. Bütün bu olumsuz etkilerin giderilmesinde alınabi
lecek önlemler içinde kalitesiz yakıt kullanımının ortadan kaldırıl
ması, uygun planlama ile birlikte yeşil alanların sağlanması, ısı ya
lıtımına gereken önemin verilmesi, toplu taşım araçlannda
iyileştirmeye gidilmesi yanında çeşitli klimatik düzenlemelere de
gidilmelidir. Kentlerin yerleşim planlan hazırlanırken hakim rüzgar
yönü/yönleri, güneşlenme, yerleşmenin kurulacağı veya genişleye
ceği alanın topoğrafık yapısının getireceği düzenlemelere de dikkat
edilmelidir. Bu tür faktörlerin de gözönüne alınmasıyla şehir mo
dellerinin saptanması, çağdaş kent ortamlannın yaratılmasına katkı
sağlayacaktır.
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