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ÖNSÖZ

Bilindiği gibi, modernleşme ve modernleşmenin sonuçları pozitivist felsefeden
kaynaklanmaktadır. Bu süreç tamamıyla insanı merkez almaktadır. Her aşamasında insan söz
konusudur. İnsanın üstün gücü modernleşme ve pozitivist felsefe aksında etkin olarak
görülmektedir. İşte insanın akla dayalı üstün gücü bir yandan dünyada her türlü gelişme ve
değişime sağlarken diğer yandan da çok çeşitli faktörlerle çevreye zarar vermekte ve küresel
çevre problemi yaratmaktadır. Bu açıdan çevrenin tahrip edilmesi, bozulması ve kirletilmesi
önem taşımayan bir olgudur.
Bilindiği gibi dünyada hızlı bir gelişme ve değişme söz konusudur. Bu hızlı sürecin hiç
kuşku yok ki, insanlar için faydalı olduğu gibi zararları da bir o kadar fazladır. Bunlar içinde
insan ve canlılar için en önemli zararlardan biri de çevre sorunlarıdır. Özellikle de çevre
sorunları küresel bir hal almıştır. Küresel çevre sorunları gelecek için çok büyük bir tehdit
oluşturmaktadır. Çevreyi daha önceden kirleten günümüzün gelişmiş ülkeleri çevre konusunda
son yıllarda duyarlı bir tavır sergilemeye başlasa da henüz istenilen noktaya gelinmemiştir. Bu
bağlamda gerek ulusal ve gerekse uluslararası çevre konferansları düzenlenmeye ve çeşitli
antlaşmalar imzalanmaya başlanmıştır. Bu çalışma çevrenin önemine değinmek için
hazırlamıştır.
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YAZAR NOTU
Gelişme ve değişme kavramının akışında yaşamını sürdüren batı toplumları dünyada
her alanda çalışma yapmaktadırlar. Bu çalışmalar doğal ortam içinde yine doğal hayatın
etkilenmesi ölçüsünde devam etmektedirler. Çevre ve doğal kaynaklar insan için önem taşır ve
yine bunlar insanın her alanda kullanacağı en değerli kaynak olarak görülür. Dünyanın doğal ve
beşeri kaynaklarını elinde tutan gelişmiş toplumlar diğer taraftan da çevreyi tamamen
kontrolleri altına almışlardır.
Bu çalışmada çevresel sorunların nedenleri üzerinde durulmaya çalışılacaktır. Küresel
çevre sorunları geniş perspektifte ele alınacaktır. Çevrenin korunması için sonuç ve öneriler
belirtilecektir.
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1. ÇEVRE NEDİR?

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Çevre Nedir?
Çevre ve İnsan

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Çevre nedir?
Çevre ve insan etkileşimi nasıl olmaktadır?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çevre nedir?

Çevre tarihi biliminin ortaya
çıkışını ve tarihsel gelişim
sürecini kavrayabilmek.
Çevrenin insana ve insanın
çevreye etkisini
saptayabilmek

Çevre ve insan

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Araştırarak ve okuyarak
Araştırarak ve okuyarak

4

Anahtar Kavramlar
Çevre
Çevrecilik
İnsan
Doğa
Yaşam

5

Giriş
Çevre bilimi içinde coğrafyacının çevre konusundaki düşünceleri, bakış açısı ve
değerlendirmesi geniş kapsamda ele alınarak ortaya çıkan önemli konuları açıklamaktır. Çevre
ve yaşam, birbirlerini tamamlayan ve her an etkileşim içinde bulunan iki kavramdır. Hava, su,
toprak, okyanuslar, denizler, göller, nehirler, akarsular, dağlar, tepeler, vadiler, ovalar,
ormanlar, kentler, köyler, mahalleler, evler, parklar, tarlalar ve sulak alanlar gibi canlıları
“barındıran” her türlü yaşam ortamı çevreyi oluşturur.

6

1.1.Çevre Nedir?
Canlı ve cansız her türlü varlığın bulunduğu fiziksel alanlar ve ortamlar, çevredir.
Çevrenin en büyük düşmanı, her zaman olduğu gibi insanoğludur. Çevre; insanların ve diğer
canlıların yaşam ortamlarını oluşturan hava, su ve toprak gibi alanlardır. Denizler, göller,
akarsular, bataklıklar, kumsallar, ormanlar, tarım alanları, dalyanlar, kırlar ve dağlar çevreyi
oluşturan alanlar arasında yer alır. Bu alanlar, canlıların üreme ve beslenme ortamlarını sağlar.
İnsanlar açısından çevre, diğer insanlarla olan ilişkileri ve etkileşimleri sürecinde tüm canlı ve
cansız varlıklarla olan ilişkilerini kapsar.
Çevre; yeryüzündeki canlı ve cansız her türlü varlığı kapsayan doğadır. İnsanlar,
hayvanlar ve bitkiler başta olmak üzere bütün canlıların yaşam alanlarını oluşturan, birbirleri
ile etkileşim ve iletişim kurmalarına olanak sağlayan biyolojik, fiziki, kimyasal, ekonomik,
sosyal ve kültürel ortamları içerir. Yeryüzünde gözümüzle gördüğümüz her alan ve doğaya ait
her şey “çevre” olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda canlı ve cansız bütün varlıkları etkileyen
dış etkenlerin tümüdür. Bir organizmanın var olması şartlarını yerine getiren çevre, yeryüzünde
ilk canlı varlığın ortaya çıkmasından bu yana doğal yaşam alanlarını oluşturan ortamlardır.
Çevre ve yaşam, birbirlerini tamamlayan ve her an etkileşim içinde bulunan iki
kavramdır. Hava, su, toprak, okyanuslar, denizler, göller, nehirler, akarsular, dağlar, tepeler,
vadiler, ovalar, ormanlar, kentler, köyler, mahalleler, evler, parklar, tarlalar ve sulak alanlar
gibi canlıları “barındıran” her türlü yaşam ortamı çevreyi oluşturur.
Canlı çevre; bir canlı ile aynı fiziksel ortamı paylaşan ve birbirleri ile etkileşim içinde
bulunan canlılardır. Bir böceğin beslendiği organizmalar, insanların etinden ve sütünden
yararlandığı hayvanlar, bitkilerin mineral aldığı kaynaklar gibi canlı ortamlardır.
Cansız çevre; canlıların yaşamlarını sürdürdükleri toprak, kaya, su gibi somut
ortamlardır. İklimler, toprak ve suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri cansız çevreye örnek
verilebilir. Bir yol inşa edilmesi cansız çevreyi etkilerken, tarlalarda ekim yapılması canlı
çevreyi etkiler.
Çevre; niteliğine göre “fiziksel çevre” ve “toplumsal çevre” olarak sınıflandırılabilir.
Mekâna göre ele alındığında ise, ”yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çevre” olarak
sınıflandırmak mümkün. Çevre sınıflandırmaları ile ilgili şu tanımları yapabiliriz;
Fiziksel çevre: Canlıların yaşadığı ortamı, varlığını, özelliğini ve niteliğini fiziksel
olarak algıladığı ortamlardır. Doğal ve yapay çevre olarak ikiye ayrılır.
Doğal çevre: Deniz, dağ, orman ve ova gibi alanlardır. Oluşmasında insanın etkili
olmadığı doğal çevrelerdir.
Yapay çevre: Kentler, ilçeler, köyler ve barajlar gibi ortamlardır. İnsanın ihtiyaçları ve
amaçları çerçevesinde oluşturduğu veya değiştirdiği çevrelerdir. Genel olarak insanların
yaşadığı alanlar, yapay çevrelerdir. Doğayı kendi istekleri doğrultusunda değiştiren insan,
doğal çevreden kopuk yaşamaktadır.
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Toplumsal çevre: İnsanların toplumsal, siyasal ve ekonomik ilişkilerinin sürdürüldüğü
çevrelerdir. Yapay çevredeki insan etkileşimleridir. İnsanların birbirleri ile bütün ilişkilerini
ifade eder.
Mekânsal çevre: Coğrafi sınırları olan çevrelerdir. Yerel çevreden uluslararası çevreye
kadar uzanan mekân boyutlarıdır.
1.2. Çevre ve İnsan
İnsanoğlu yeryüzünde yaşamaya başladığı andan itibaren çevre ile olumlu ve olumsuz
etkileşim halindedir. İnsanoğlu yeryüzünde bulunduğu süre boyunca yeryüzündeki yeraltı ve
yerüstü kaynaklarını kullanmaya başlamıştır, kimi zaman bu kaynakları ele geçirmek için kimi
zamanda bu kaynakları korumak için savaşlar yapmıştır (HAN, 2016)
Çevre, yeryüzündeki ilk canlı ile var olan bir ortamdır. Uzun yıllar çevresi ile uyumlu
bir yaşam sürdüren canlılar açısından, özellikle de insan için çevre sorun olmamıştır. Ancak
yaşamın belli başlı iki temel fonksiyonu beslenme ve üreme, çevre koşulları tarafından tehdit
edilince, çevre sorun olarak gündeme gelmiş, ekoloji bilim dalı bu nedenle önem kazanmıştır.
İnsan-doğa dengesinin bozulmasına yol açan bir hızlılıkla büyüyen çevre kirliliğinin temel
nedeni, kuşkusuz 18.yy'da başlayan ve 19. yüzyılda hızla gelişen sanayi olgusudur. Bu olgu,
20. yy ‘da doğal çevrenin hızla değişmesine ve yeni bir sosyal çevrenin doğmasına neden
olmuştur. Bu büyük değişimin nedeni, sanayileşmenin iki önemli özelliği olan kitle için üretim
ve teknolojik gelişme olmuştur. Yüzyıllar boyunca kendiliğinden işlevini sürdüren ekolojik
denge artık bu işlevi göremeyecek şekilde bozulmaya yüz tutmuştur. Doğanın kendi yapısı
içinde barındıramadığı atıklar ve bu atıkların miktarı ekolojik denge içinde ihmal edilemeyecek
boyutlara ulaşmıştır. Buna karşın insanlar bilinçli veya bilinçsiz biçimde doğal çevreyi
kirletmeye hala devam etmektedirler. (YÜCEL&MORGİL, 1998)
Çevre herkes için farklı bir anlam ifade edebilir. Çevreden anlaşılan, kişinin kültür
düzeyi, eğitimi, yetiştiği ortama bağlı olarak değişir. Bazı kimseler için çevre, yere atılan çöp,
kimisi için İstanbul ve Çanakkale boğazından geçen petrol tankerleri, kimisi için intihar eden
ve karaya vuran balinalar, bazıları için de biyosfer, atmosfer, hidrosfer, litosferden oluşan
ekosfer yani canlı ve cansız varlıklar ve bunların yaşadığı ortamın tümüdür. (EFE, 2002)
Hayatın vazgeçilmez kuralı olan ayakta kalabilme mücadelesi, tüm canlılarda olduğu
gibi, biz insanlar içinde devam etmektedir. İnsanoğlu tarihinin başlangıcından günümüze kadar
hayat mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele insan var olduğu müddetçe de devam
edecektir. Tüm canlılarda olduğu gibi insan da hayatını devam ettirebilmesi için en başta temiz
bir suya, havaya ve gerekli ortam şartlarına ihtiyaç vardır. Canlılar ve dolayısıyla da insanın
hayatını devam ettirebilmesi ortam şartlarının mükemmelliğine ve tamlığına ihtiyaç vardır.
Tabiattaki mevcut hayatın her safhası en ince ayrıntılarına kadar planlanmış ve belli bir düzene
konmuştur. Bu düzen içinde su, hava ve diğer ortam şartları canlı yaşamı için sunulmuş,
vazgeçilmez unsurlardır. İnsan yaşamının en temel şartlarından bir diğeri de temiz hava
yanında sudur. Eski yerleşimlerin (ister köy, ister kasaba veya şehir olsun) en belirgin özelliği
su kenarı veya su kaynağına yakın olmasıdır. Bu yüzden tarih boyunca insan yerleşimleri ve
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medeniyetler su ile paralellik arz eder. İnsanoğlunun emrinde yeryüzü, yüzyıllar boyu
kullanılmakta ve sürekli tahrip edilmektedir. Bu kullanım sonucu tabiattaki bazı canlı türleri
yok olmakta ve buna bağlı olarak doğanın dengesi bozulmaktadır. Doğadaki tüm canlılar belli
bir görevi yerine getirmek üzere yaşamaktadırlar. Bu onların fakında olmadan, olağan olarak
yaptıkları sıradan bir faaliyettir. Bunun tek istisnası olan canlı, insandır. İnsanı diğer tüm
canlılardan ayıran en önemli özelliği akıl sahibi olmasıdır. Akıl, insanları diğer tüm canlılardan
hem üstün, hem de aşağı kılar. İnsanlar akılları ile hareket ederlerse daima üstün olurlar. Bazen
de akıl, insanı fayda yerine zarar verir. Bu zarar insanın kendisinde ve çevresinde en belirgin
bir şekilde ortaya çıkar.
İnsanın varoluşu itibariyle çevreyle girdiği mücadele farklı dönemlerde ve farklı
olaylarla değişkenlik göstermiştir. İnsanların var olduğu günden itibaren çevreden yararlanması
varlığını sürdürebilmesinin ilk şartı olmuştur. Bu amaçla insan çevreden gerek yer üstü gerek
yer altı kaynaklar bakımından faydalanmıştır. Bu faydalanma da tarih boyunca değişim
göstermiştir. Çevrenin ev sahipliği yaptığı insanlar önce çevreden barınma ihtiyacını gidermiş
daha sonra ise beslenme ihtiyacını gidererek hayatta kalıp türünün devamını üreme ile
sağlayabilmiştir. Avcılık ve toplayıcılıkla beslenen insan doğadaki ürünlerden toplayarak
beslenmiş ve avlanmıştır. Mağaralarda ağaç kavuklarında barınarak doğadaki tehlikelerden
kendisini korumuştur. Vahşi yaşamla arasına bu şekilde set çekebilmiştir. Böylece hayatta
kalabilmesi süresini uzatmıştır. İnsanın tarıma yönelişi ise çevreden faydalanma açısından bir
dönüm noktasıdır.
Hayatını avlanmaya ve ürün toplamaya borçlu olan insan, hayatta kalabilmek için
kendisini doğanın tehlikelerinden koruyan sürekli yorucu bir mücadelenin içinde bulunmuştur.
Tarım ise bu yorucu mücadelenin dozunu azaltmıştır. Antik çağlarda, Bereketli Hilal ve
çevresinde ilk örneklerine rastlanan tarım, öncesinde toplayıcılık ve avcılık ile geçinen
toplumları yerleşik yaşama geçirmiştir. Aynı dönemlerde Çin ve diğer Asya ülkelerinde de
başka yöntemlerle uygulanmaya başlayan tarım, zamanla Nil Nehri ve çevresinde yoğun olarak
uygulanmaya başlanmıştır. Çoğu teoreme göre ilk tarım, insanların vahşi doğadan topladığı
bitkisel besinlerini ve tohumlarını mağara önlerine düşürmesiyle başlamaktadır. Bu süreçte
insanlar tüm gün yiyecek aramaktansa bitkileri toprağa ekerek devamlı olarak yerleşik halde
besin elde edebileceğini fark etmişlerdir. Bu keşif tüm toplumlarca farklı dönemlerde
gerçekleşmiştir. Öncelikle Anadolu ve Orta Doğu'da rastlanan tarımsal etkinlikler, toplumsal
etkileşimler aracılığıyla dünyaya yayılmıştır.
Tarımı daha erken keşfeden toplumlar daha önce yerleşik yaşama geçmiş ve günümüz
uygarlıkları oluşmuştur. Toplumların birbiriyle etkileşimini sağlayan bu önemli gelişme
çevrenin de değişmesini sağlayan unsurdur. Tarım toplumları artık daha az vakit harcayarak
beslenebiliyordu artan zaman ise zanaat ve meslek gruplarının çeşitlenmesinin önünü açmıştı.
Böylece insan artık çevreyle çoklu etkileşimi girmeye başlamıştı. İnsanoğlu böylece yapay
çevreyi yaratmaya başladı.
Yerleşik hayata geçilmesi toplu yaşanmaya başlaması artık şehirlerinde kurulması
anlamına gelmekteydi. Tarım ile birlikte insan çevreyi daha fazla keşfetmeye başlamıştı verimli
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araziler artık keşfediliyor ve dağınık haldeki insanlar çevreye daha fazla yayılarak buralarda da
ikamet etmeye başlıyordu. Çevre ilk dönemlerde insanların dini inanışlarına kadar tesir etmişti.
Birçok medeniyet çevrenin onlara getirdiği olumlu olumsuz her gelişmeyi inanışlarına da
yansıtmıştır. Bereketi tanrılara ithaf etmiş hatta bereket tanrılarına inanmaya başlamıştır.
Fırtınaların yağmurların tanrılarına inanmaya başlamışlardır. Bu inanışlar insanın doğaya ilksel
olarak itaat etmiş olmasının getirdiği gelişmelerdir. İnsan doğaya bu süreçte çok kısıtlı
müdahale etmiştir.
Doğanın baskın gücü insanın yaşayışlarını ve fiziki durumlarını da kontrol altında
tutmuştur. Gözlerin büyük ya da küçük olması, ten rengi gibi özellikler farklı bölgelerde farklı
şartların etkisi altında gelişmiş bir adaptasyon sürecidir. Bu süreç giderek değişim göstermeye
başlamıştır. Tarım için ekilecek günlerin hesaplanması, Nil nehrinin taşkın zamanlarının
belirlenmesi vb. gelişmeler çevreyi düzenlemenin ve karşı koymanın ilk adımı olmuştur.
İnsanın doğaya tam olarak başkaldırması ise Sanayi Devrimiyle artık tamamen ortaya
çıkarmıştır. Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni
buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi
doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini arttırmasına denir.
Sanayi Devrimi, ilk olarak Birleşik Krallık ‘ta ortaya çıkmış, ardından Batı Avrupa,
Kuzey Amerika ve Japonya'ya sıçramış ardından bütün dünyaya yayılmıştır. Sanayi
Devrimi’nin hızlı bir şekilde artış göstermesi çevrede bulunan karbondioksit oranında hızlı bir
değişime neden olmuştur, yine sanayinin gelişmesi suların arıtılmadan çevreye bırakılması suda
yaşayan canlıların ölümüne sebep olmuştur. Çevreye verilen zarar artmıştır. Motorlu taşıtlar
insanoğlu içten yanmalı motor sistemini keşfetmesi ardından taşıtlarda kullanılan fosil yakıtlar
yakılarak egzoz emisyonunun artış göstermesine ve yine bu artışın çevreyi özelliklede ozon
tabakasının delinmesine ve güneşin zararlı ışınlarının dünyaya gelerek canlı yaşamını olumsuz
yönde etkilemektedir.
Teknolojik gelişmelerle doğaya müdahale ise tamamıyla doğayı ele geçiremeyen
insanın çevre üzerindeki etkisinin en güçlü hale gelmesini sağlamıştır. İnsan nüfusu giderek
artmış, doğal kaynaklar daha hızlı tüketilmeye başlamış, çevre kirliliği artmış, doğal bitki
örtüsü ve ormanlar tahrip edilmeye başlamış, insanlar barajlar yapay kanallarla akarsulara
hükmetmeye başlamış akarsuların yataklarını değiştirmiştir. İcat edilen aletler radyasyon
yayarak çevreye zarar vermeye başlamış gürültü kirliliği oluşmuş, ekosistemler tehdit altına
girmiştir. Bu noktadan sonra sorun olarak görülmeye başlayan çevre her yönüyle insan
tarafından şekillendirilmiştir.
Çevre sorunlarının hızlı kentleşme, sanayileşme, hava ve su kirliliği, toprak kirlenmesi
ve taşınması şeklinde kamuoyunun dikkatini son yirmi yıldır daha çok çektiğini söyleyebiliriz.
Çevre sorunlarının ağırlaşmasında, teknolojinin insanın fiziksel ve sosyo -kültürel çevresini
etkilemesi, nüfus patlaması ve düzensiz kentleşme gibi faktörlerin önemli rolü olmuştur.
Gelişmiş ülkelerde çevre sorunlarının daha önce ortaya çıkmasına rağmen, ekonomik
büyümenin getirdiği refah sayesinde bu sorunların çözümünde önemli bir yol kat edilmiştir.
Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde sorunun önemi yeni yeni anlaşılmaktadır.
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Gelişmiş ülkelerde 1960'lı yılların ikinci yarısında ortaya çıkan çevre ile ilgili kaygılar,
gelişmekte olan ülke]erin çoğunda kuşku ile karşılanmış, gelişmiş ülke kaynaklı bu görüşlerin,
kendilerine ekonomik gelişme, teknoloji transferi ve ticaret konularında olumsuz etkileri de
bulunabileceği düşünülmüştür. Bu ülkelerde ekonomik kalkınma amacına yönelik her tür
faaliyettir, çevre koruma kaygısı da dâhil hiçbir kaygı ile engellenmemesi gerektiği ileri
sürülmüştür. 1970'li yılların ilk yarısından itibaren çevre - kalkınma ilişkisini bütün yönleriyle
ortaya koymayı amaçlayan araştırmalar önem kazanmış, uluslararası toplantılarda bu konu
tartışılmıştır. Bu tartışmalarda, 1970'li yılların ortalarında “ecodevelopment” kavramı ortaya
atılmış, bu kavramı “tahrip etmeden kalkınma” ve “kaynakların rasyonel kullanımı” kavramı
izlemiştir. Uzun dönemde, ekonomik kalkınma ve çevre korumanın birbirine bağlı ve karşılıklı
ilişki içinde bulunan olgular olduğu görüşü yaygın kabul görmüş ve bilimsel araştırmalar
tarafından da desteklenmiştir.
Sürekli bir ekonomik büyümenin ancak kaynakların rasyonel kullanımına özen
gösterilmesi durumunda mümkün olabileceği düşüncesini temel alan bu yeni kalkınma anlatışı,
sürdürülebilir kalkınma (sustainable Development) olarak isimlendirilmektedir. Sürdürülebilir
kalkınma; bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşaklarını da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme
olanağından yoksun kılmaksızın, karşılamaktır.
Sürdürülebilir kalkınma; toplumların insani ihtiyaçlarının, hem üretim potansiyelini
artırarak, hem de herkese eşit fırsat tanınmasını garanti altına alarak karşılanmasını gerektirir.
Sürdürülebilir kalkınma; ancak demografik gelişimlerin ekosistemin değişen üretim potansiyeli
ile uyum içinde olmasıyla temin edilebilir. Sürdürülebilir kalkınmanın; yeryüzündeki hayatı
destekleyen doğal sistemleri tehlikeye sokmaması, atmosfer için, sular için, canlılar için bir
tehlike yaratmaması şarttır. Sürdürülebilir kalkınma; bir değişim sürecidir ve bu süreç içinde,
kaynakların kullanımı, yatırımların yönlendirilmesi, teknolojik gelişmenin yönünün seçilmesi
ve kurumsal değişiklikler hep uyum içinde ve insanlığın bugünkü ve gelecekteki ihtiyaç ve
beklentilerini karşılama potansiyelini zenginleştirici olmalıdır. Sürdürülebilir kalkınma
kavramı, günümüz dünyasınca gelişmekte olan ülkeler açısından özel bir öneme sahiptir.
Çünkü bu ülkeler ekonomik kalkınmayı en kısa zamanda gerçekleştirmeyi ve çevreyi
korumayı birlikte hedef almak zorundadırlar. Bu hedefler arasında bir tamamlayıcılık ilişkisi
bulunduğu kadar bir çelişki de mevcuttur. En azından çevrenin korunması düşüncesi
kalkınmayı yavaşlatabilecektir. Gelişmekte olan ülkeler çevre boyutunu ihmal etmeyen bir
kalkınmayı gerçekleştirirken gelişmiş ülkelerin tecrübelerinden yararlanarak, bir yandan
onların düştükleri hatalara düşmemeli, diğer yandan gelişmiş ülkelerin çevre sorunlarını
ağırlaştırıcı faaliyetlerini yakından izleyerek engellemelidirler. Konuya ilişkin olarak yapılacak
yayınlar ve araştırımalar gelişen ülkelerin oluşturacağı çevre politikalarına yol
gösterebilecektir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çevre sorunlarının farklı nedenlerden
kaynaklanabildiği düşünüldüğünde, sorunların teşhisi ve doğru tedavi yollarının seçimi önem
kazanmaktadır. Bu çalışmada amacımız, gelişmiş ülkelerde çevre sorunlarına nasıl
yaklaşıldığını incelemek, gelişmekte olan ülkelerde çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenleri ile
ilgili görüşleri özetlenerek, çevre sorunlarıyla mücadele yolları üzerinde durmak ve gelişme
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yolunda hızla yol alan Türkiye'de çevre politikası uygulamalarını gözden geçirmektir
(BİLGİNOĞLU,1989).
Tüm bu sürdürülebilir kalkınma ve çevreyi koruma için farklı oluşumların farklı
prensipleri ve çevre politikaları oluşturulmuştur. Genel olarak çevre politikası, bir ülkenin
çevre konusundaki tercih ve hedeflerinin belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Çevre
politikası geniş anlamıyla çevre sorunlarının çözümü için geleceğe yönelik olarak alınması
gereken tedbirlerin ve benimsenen ilkelerin bütününü oluşturur (BUDAK, 2000).
Avrupa Birliği’nin çevre politikasının hedefleri, kısaca, kirliliği ortadan kaldırmak,
azaltmak ve önlemek, doğanın ve doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar verecek şekilde
işletilmesini önlemek ve rasyonel bir şekilde yönetilmelerini temin etmek, kalkınmaya, kalite
gereksinimleriyle uyum içerisinde, özellikle de çalışma şartlarının ve çevrenin iyileştirilmesiyle
yön vermek, kent planlaması ve toprak kullanımında çevresel etkilerin daha fazla hesaba
katılmasını sağlamak, üye devletler dışındaki devletler, özellikle de uluslararası örgütlerle
çevresel problemlere ortak çözüm aramak şeklinde sıralanabilir.
Çevre sorunları ile mücadelede Birliğin alması gereken tedbirlerin dayanağını teşkil
eden ilkeler, Avrupa Birliği Çevre Anlaşması’nın 130R maddesi 2. fıkrasında düzenlenmiştir.
Bu hükme göre, Birlik, “tedbir alırken özen gösterme” “kaynağında önleme” ve “kirleten öder”
ilkelerini göz önünde tutar. “Önleme” ilkesi zararı gidermeye çalışmaktansa oluşmadan önce
önlemler almayı tercih eden bir yaklaşımın ürünüdür. Bu ilke ancak somut bir tehlike söz
konusu ise uygulama alanı bulur. Tehlike “gerçek” değil de bilimsel belirsizliğe dayanıyorsa
önleme ilkesi değil, “özen gösterme-ihtiyat” ilkesi devreye girer (BUDAK, 2000).
Kaynağında önleme ilkesi ilk olarak, Üçüncü Çevre Eylem Programında ortaya
atılmıştır. Kirliliğin ve çevre zararlarının, ortaya çıkışlarına göre mümkün olan en erken
safhada, yani kaynağında engellenmesi gereğinden söz edilmektedir. Çevre kirliliği tamamen
önlenemiyor ise, başlangıcından itibaren en azından, mümkün olduğunca dar bir alanda
tutulmalıdır (Durmaz, 2004). “Bütünleyicilik (entegrasyon)” ilkesi, çevre koruma ilkelerinin
diğer birlik politikalarına entegre edilmesi veya daha açık bir ifade ile diğer politikalar
saptanırken ve uygulanırken, çevrenin korunmasının gözetilmesini gerektirmektedir
(BAYRAM et al., 2011).
Çevre politikalarına yönelik ticaret çevre ilişkisi kapsamında Dünya Ticaret Örgütü de
bazı politikalar üretmektedir. Ticari bir örgüt olan GATT ve onun tamamlayıcısı olan DTÖ,
çevre ile ilgili alanlarda giderek daha fazla faaliyet göstermekte ve GATT çerçevesinde çözümü
öngörülen anlaşmazlıklar ağırlıklı olarak çevre sorunları ile ilgili bir boyut taşımaktadır. Tüm
bu nedenlerden dolayı serbest ticaret taraftarları, GATT’a “yeşil” çıkarların giderek daha fazla
etkisi altında kaldığı eleştirisini yöneltmektedir. Ancak çevre ve ticaret kapsamında üzerinde
halen fikir birliğine varılamayan birçok alan bulunmaktadır.
Çok Taraflı Çevre Anlaşmalarından kaynaklanan ticari kısıtlamalar, çevre
politikalarında giderek daha sık kullanılan ekonomik araçların serbest ticaret üzerindeki
etkileri, üretim ölçünlerinin ticari boyutu gibi sorunlar bu tartışmalar arasında yer almaktadır.
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Çevrenin korunması bağlamında sanayi kirliliği ve bu konuda gelişen ticari ilkeler, kurumsal
anlamda ilk kez 1971 yılında kurulan “Çevre Önlemleri ve Uluslararası Ticaret Çalışma
Grubu” ile gündeme gelmesine karşın, bu çalışma grubu, çevresel paketleme ve etiketleme ile
ticari sonuçlar doğurabilecek çevre düzenlemelerini 1991-1994 döneminde gündeme
getirmiştir.
Marakeş’teki toplantılarda çok taraflı ticaret rejiminin yetkilerini aşmadan, ticaret ve
çevreye ilişkin çok taraflı rejimin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi
belirtilmiştir (IISD&UNEP, 2000: 25). Giderek artan çevresel sorunlara karşı duyarlılık,
DTÖ’nün çevre konularına değinmesine sebep olsa da bu oldukça yeni bir yaklaşımdır. 1994’te
Uruguay’da toplanan ticaret bakanları, ticari ve çevresel konular üzerinde ayrıntılı ve geniş
kapsamlı bir programın yapılmasına karar vermişlerdir. Aynı yıl ilk defa “Dünya Ticaret ve
Çevre Komitesi” kurulmuştur. Böylece ilk defa dünya ticaret örgütünün içeriğine çevresel
konular da resmi olarak alınmıştır. DTÖ kapsamında ortaya konulan ilgili yaptırımlar, çevre ve
ticaret açısından uluslararası alanda en çok tartışılan sorunlar arasındadır. Çevre bilincine
paralel olarak yüksek çevre ölçünlerini belirleyen gelişmiş ülkelerdeki üreticiler, bu ölçünlere
uymak için oldukça masraflı üretim yatırımları yapmak durumunda kalmaktadırlar (İKTİSADİ
KALKINMA VAKFI, 1998: 105-106).
Böylece, maliyetler artırmaktadır. Ancak, çevre ölçünleri düşük olan ülkeler, çevre
koruma kaygısı taşımadan ya da herhangi bir yatırım yapma zorunluluğu olmadan aynı ürünleri
çok daha ucuza mal edebilmektedir. GATT/DTÖ çerçevesinde yasal temeli olmamasına karşın
“çevre dampingi” ticarette teknik engel olarak kullanılabilmektedir (İKTİSADİ KALKINMA
VAKFI, 1998: 105-106).
İlaveten ticaretin tarafları serbest ticareti engelleyebilecek, bilimsel verilerle
desteklenmeyen, çevre koruma gerekçeli herhangi bir teknik engeli de kabul etmemektedir.
“Ticarette Teknik Engeller Anlaşması” (TBT) ile başlangıçta dünya çapında serbest ticaretin
karşısındaki en önemli engel olarak görülen tarifelerin GATT kapsamında gerçekleştirilen
görüşmeler sonucunda azaltılması, önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir. Ancak
zaman içerisinde ülkeler, iç pazarlarını korumak amacıyla tarifelerin yerini alabilecek farklı
önlemler belirlemeye de başlamışlardır. Bu önlemler arasında teknik engellerin giderek ağırlık
kazandığı ve dünya ticaretini olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir.
Teknik engeller, genel olarak ülkelerin kalite, sağlık ve çevre gibi alanlarda
belirledikleri ölçünler ve bu ölçünlerin kontrolü için geliştirdikleri yöntemlerden oluşmaktadır.
Uluslararası ticaret için bir engel oluşturan bu ölçünler, ürüne yönelik olabileceği gibi (biçim,
etiket, ambalaj vb.), üretim sürecinde kullanılan maddelere yönelik de olabilir (üretim sırasında
kullanılan teknolojiler, üretim koşulları vb.) (KARLUK, 2014).
Ticarette Teknik Engeller Anlaşması, daha yüksek çevre ölçünleri belirleyerek
uluslararası ölçünlerden sapma olanağını da açıkça sunmaktadır. Ancak bu açıdan özellikle
vurgulanan unsur, ölçünlere ilişkin uygulamalarda yerli ve yabancı ürünlerin aynı kurallara tabi
tutulmasıdır. Özetle, yabancı ürünleri hedef almadıkları sürece ölçünler teknik engel olarak
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kabul edilmemektedir. Bu şekilde serbest ticaretin gereksiz engeller nedeniyle zarar görmemesi
hedeflenmektedir.
Anlaşmanın GATT çerçevesinde oluşturulan uygulamalardan temel farkı, yalnızca ürün
ölçünlerini değil, bir ölçüde izin vermek suretiyle üretim yöntemlerine ilişkin ölçünleri de
yasallaştırmasıdır. DTÖ, ürünün son şekli üzerinde etkili olduğu ölçüde üretim sürecini de göz
önünde bulundurmaktadır. Bu kapsamda üretim süreci sırasında kullanılan ve ürünün son
biçimini insan sağlığı ile çevreye zarar verecek şekilde değiştiren bazı işlemlere yönelik
ölçünler teknik engel sayılmamaktadır. “İnsan, Hayvan ve Bitki Sağlığına İlişkin Önlemler
Sözleşmesi” (SPM), yabani hayvan ve bitki dokusu da dâhil olmak üzere hayvan ve bitki
sağlığına yönelik olması nedeniyle çevre ile doğrudan ilişkilidir. “Anlaşma kapsamında ülkeler,
yerli ve yabancı ürünler arasında ayrım gözetmemek kaydıyla insan, hayvan ve bitki sağlığına
zarar verdiği gerekçesiyle ticareti kısıtlayıcı önlemler alabilirler. Ancak bu kapsamda alınacak
tüm önlemlerin bilimsel ilkeler ve kanıtlara dayalı olması koşulu bulunmaktadır” (TÇV, 1988).
“Ticaretle İlişkili Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi” (TRIPS)’nde, üretim süreci ve
ticarete ilişkin “fikri mülkiyet hakları” yer almaktadır. Üretim sürecinde çevre dostu teknoloji
kullanımının giderek özendirildiği günümüzde, söz konusu teknolojilerin “fikri mülkiyet hakkı”
konusu da giderek daha sık gündeme gelmektedir. TRIPS çerçevesinde yer alan konular
arasında çevre açısından en fazla tartışmaya yol açan madde, Anlaşma’nın patent verilebilir
buluşlara sınırlama getiren hükmüdür. Bu madde çerçevesinde bir ülkenin biyolojik çeşitliliği
kapsamında yer alan herhangi bir madde patent verilebilir buluşlar dışında tutulabilmektedir.
Ancak söz konusu ülkenin bu maddenin korunması için gerekli koşulları sağlayamaması
halinde bu hüküm geçerli değildir.
Dünyanın biyolojik kaynaklarının önemli bölümünün gelişmekte olan ülkelerin sınırları
içerisinde yer aldığı, ancak bu ilkelerin söz konusu kaynakları korumak için gerekli donanıma
nadiren sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu maddenin Kuzey ve Güney
çatışmasında yeni bir sorun oluşturacağını söylemek olasıdır. (YILDIZ&ŞENGÜN, 2018)
Çevrenin korunması amacıyla uygulanan, ancak ticareti doğrudan ya da dolaylı biçimde
etkileyen tüm tedbirler, “Ticaretle Bağlantılı Önlemler” (Trade-Related Environment
Measures-TREMs) olarak tanımlanmaktadır (WTO, 2018). Herhangi bir sözleşme tarafı,
sözleşmenin kendisine sağladığı bir çıkarın kaybolması veya sözleşmenin amaçlarından birine
uyulmaması halinde taraflardan görüşme talebinde bulunabilmektedir. Bu görüşmelerden
olumlu bir sonuç çıkmaması durumunda GATT üyelerine başvurulmaktadır
(YILDIZ&ŞENGÜN, 2018)
“Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Mekanizması” ile bağlı olarak çalışan “Ticaret
Politikalarını Gözden Geçirme Organının hedefi, çok taraflı ticaret sistemlerini, üye olan
ülkelerin sahip oldukları ticari yapıların, uygulamaların ve kararların nasıl etkilediğini
incelemektir. Dünya Ticaret Örgütü, devletlerarasında anlaşmazlıkların oluşması durumunda,
ilgili sorunların en kısa sürede çözülerek tekrar yaşanmaması konusunda çözümler
üretmektedir. İlgili kurallar GATT uygulamalarında farklılaşmaktadır. Arabuluculuk ve taraflar
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arası uzlaştırma esasıyla geliştirilen kurallar ayrıntılı olarak incelenmekte ve açıklık, şeffaflık
ve nesnellik ilkesiyle yürütülmektedir (YILMAZ, 2018).
Günümüzde çevresel tahribatın, dünyamızın geleceğini tehdit eder boyutlara ulaşması,
çevre konusunun öncelikle ele alınmasını gerektirmektedir. Çevreyi insan faaliyetlerine karşı
korumanın gerekli hale gelmesi politika sürecini başlatmıştır. Çevresel politikaları belirleyen
sorunsal, olaya ekonomik, sosyal, kültürel ve etik temelde bakılmasını sağlamış ve yaşamın
sağlıklı bir şekilde devamına yönelik hedefler ve çevreye yönelik alınan önlemler arasında
uyum ve birlik oluşturulmasını başlatmıştır. Ülke sınırlarını aşan ve ulusallıktan çıkıp küresel
bir nitelik taşıyan çevre sorunlarının çözümünü hedefleyen politikaların da, küresel düzeyde
oluşturulması gerekmektedir. Küresel çevre sorunlarının çözümü, ulus devletlerin kapasitesini
aşmakta ve uluslararası kuruluşların bu sürece daha etkin bir şekilde dâhil olmasını gerekli
kılmaktadır.
Çevre politikalarını oluşturanlar, soruna önce ekonomik temelli onarım olarak
bakmıştır. Çevre sorunlarının çözümü için herhangi bir otorite tarafından ortaya konulan bir
çaba ile dışsal ekonomilerin oluşması beklenmiştir. Ancak, konunun sadece ekonomik olarak
ele almasının çözüm açısından yetersizliği görülmüş ve ekolojik ve etik tüm süreçlerin
gözetilmesiyle, sürdürülebilirliği ön planda tutarak, gelecek nesilleri de güvence altına almak
gerektiği noktasına varılmıştır.
Çevre sorunlarının önüne geçilmesi ve çevrenin içinde bulunduğu durumdan daha iyi
bir duruma gelmesini sağlamak amacıyla; ekonomik araçların yanı sıra ekolojik ve etik çabalar
da gerçekleştirilmektedir. Çevrenin niteliğinin bir ülke sınırları içerisinde dahi küresel yapıdan
etkilendiği kabul edilerek; küresel çevre otoritesinin koyacağı kuralların ülke olarak
uygulanmasının, dünya genelindeki yaşam alanlarını koruyucu bir etki yapacağı da
öngörülmektedir (KAYPAK, 2013).
Uygulamada, küresel çevre politikalarının yönetimiyle ilgili çeşitli sorunlar
yaşanmaktadır. Küresel çevresel politikaların yönetiminde, politikaların ülke ekonomileri
üzerinde maliyet- rekabet baskıları oluşturması, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler
arasında yaşanan maliyetleri paylaşma ve uluslararası işbirliği sorunları bunların en
önemlileridir.
Küresel çevre sorunlarının çözümü için, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün dünya
ülkelerini katılımını sağlayacak herhangi bir kuruma veya devlete bağlı olmadan, bütün
otoritelerin üzerinde yer alan bağımsız bir uluslar üstü otoritenin oluşturulması önerilmektedir.
Ama çevre konusunda yetkili ve güçlü bir otoritenin kurulması, mevzuatın sağlanması ve
politika saptanmasında izlenecek yolun belirlenmesi yeni gerekler ortaya çıkarmaktadır.
Küresel politikaların hayata geçirilmesinde en büyük iki sorun, ‘finansman ve yaptırım
mekanizmasının eksikliğidir (KAYPAK, 2013).
İhtiyaç duyulan küresel yeşil diyalogun sağlanması amacıyla oluşturulması istenen
yapılanmanın, çevre koruma adına başarı sağlayabilmesi için bu eksikliklerin giderilmesi; tam
bağımsız bir kuruluş olarak hareket edebilecek, çevreyi korumaya yönelik araştırma-geliştirme
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faaliyetlerini yürütebilecek, yetersiz durumda olanı yapabilir kılabilecek kaynak ve yaptırım
olanaklarını sağlayabilecek nitelikte olması gerekir.
Küresel çevre otoritesinin, uluslararası kurumsal bir yapı içerisinde ortak katılımla
belirlenen kuralları uygulayacağı mali yönünün de olabildiğince etkin bir yapıya sahip olduğu
bir düzen oluşturulduğunda; şeffaf çevre programları ve standartları oluşturulup güçsüz olana
destek vererek, tüm dünya ülkelerinin bu programlar çerçevesinde hareket etmesinin
sağlanması ve denetiminin hiçbir ülke ayrımı gözetilmeksizin tek yetkili kuruluş olarak bu
otorite tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak, o zaman, çevrenin korunması, çok yönlü ve
geniş boyutlu düşünülerek, alınacak önlemlerle sorunların yerinde çözümlenmesi şeklinde
sağlanabilir (KAYPAK, 2013).
Küreselleşen dünyada çevre ekonomisi ve çevre politiği önemli konulardır. Çevre
politikalarında tek bir yolu izlemek ülkeler için bazı şartlar dolayısıyla mümkün olmamaktadır.
Gelişmiş olan ülkelerin çıkar ilişkileri açısından, gelişmekte olan ülkelerde mili çıkarların ön
planda tutulması sonucunda, toplumlar arasında ayrılıkçılık hareketleri ortaya çıkmaktadır. Bu
durum toplum içinde gerilimlere ve ayrılıklara neden olmaktadır. Ayrıca etnik özelliklerin ön
planda tutulması, bu ve buna benzer değişik amaçlar için de kullanılabilmektedir. Bu durum
çevre sistemlerinin aşırı tahrip edilmesini ve aynı zamanda da küreselleşmeyi geri plana atar.
Çok uluslu devletlerin kendini gerçekleştirememesinin temel nedenlerden biri gelişmiş
ülkelerin bu devletler üzerinde uyguladığı baskı ve ayrıştırıcı politikalardır. Çıkar
çatışmalarının olduğu bir ülkedeki tüm ekonomik faaliyetler yabancı yatırımcının güven
hissetmesi ekseninde değerlendirileceğinden bu şirketlerin yatırımları gelişmiş devletler
tarafından bir koz olarak kullanılmaktadır. Ayrıca pragmatist bir yaklaşım içerisindeki gelişmiş
devletler kendi aralarındaki rekabet de küresel çevre için tehdit oluşturmaktadır. Böylece milli
duygular ve çıkarlar küresel çevre için en büyük tehdidi oluşturmaktadır. Toplumların kültürel
ve örfi duygularının sömürgeci zihniyet tarafından baskı altında tutulması, çevre sorunlarının
çözümünü de geri plana atmaktadır. Coğrafi keşifler sonrası önem kazanan sömürgecilik
günümüzde de devam etmektedir. Hiç şüphesiz bugün sömürgecilik uydu devletleraracılığıyla
devam etmektedir. Ulusal toplumlar örfi ve tarihsel özelliklerine bağlı olarak değişime karşı
direnç göstermeleri küreselleşmeyi engeller ve çevre sorunlarının artmasına sebep olur.
Küreselleşmeyi engelleyen bu unsurların ortadan kaldırılması için, ulusal devlet yapısından
birden fazla devletin bir araya geldiği, birlikler oluşturduğu görülüyor. Milli çıkarlar
başlangıçta başarı sağlar gibi görünüyorsa da, uzun vadede küreselleşme karşısında yenik
düşmektedir. Cahilliğin kaldırılması da küreselleşmenin önünü açmada önemli bir etkendir.
Çevre sistemlerine yapılan bilinçsiz tahribat, cahillikle ortadan kalkar.
İnsanların şehirlere akın etmeleri, gitgide başa çıkılması zorlaşan evsel katı atıkların
birikmesine neden oluyor. Ayrıca sanayi üretimi, su ve hava kirliliğini de birlikte getiriyor.
Günümüzde tarım etkinliği bile, yoğun bir biçimde gübre kullanılması ve hayvan
yetiştiriciliğinin sanayileşmesi sonucu kirliliğe neden oluyor. Kısacası dünyada yaşadığımız yer
neresi olursa olsun, doğal çevremiz tehlike ile karşı karşıyadır. Küreselleşmenin çevre
sistemlerine zararları kısa, orta ve uzun vadede meydana gelmektedir. İster kısa vadede, isterse
uzun vade de olsun küreselleşmenin çevre sistemlerine etkisi doğal olaylar ve insanoğlunun
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meydana getirdiği etkiler olmak üzere iki temel nedene dayanmaktadır. Doğal olaylar volkanik
faaliyetler ve deprem başta olmak üzere, fırtınalar, yağışlar, kuraklık vb. başta gelir. İnsanlığın
çevre sistemlerine olan etkileri tabi olayların etkilerinden çok daha fazladır. Hatta tabi olayların
bazılarının oluşmasında da insan faaliyetlerinin etkisi vardır. Çevre sorunlarında da esas ana
faktör insandır. İnsanların çevre üzerindeki oluşturduğu olumsuz etkilerini mikro ve makro
ölçekte de, tabi olarak insanların eğitimi, hayat tarzı, kültürü ve nüfusu gibi özellikleri
belirlemektedir. Eğitim düzeyi yükseldikçe, toplumların çevreyi kirletmesi daha da artmaktadır.
Türk toplumunda çevreyi, cahil insanlar okumuş insanlardan daha az kirletmektedirler.
İlköğretimden üniversite sıralarına kadar, temizlik, başkalarına zarar vermeme, yerlere çöp vb.
atmama ilkesi hep hatırlatıldığı halde, yerlerdeki çöpler, sigara izmaritleri, su, kola şişelerinin
mevcudiyeti acaba neyin göstergesidir. Bu noktada bir eksikliğimizin olduğu açıkça
görülmektedir. İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin ikinci ana noktasını kültür
yapısı oluşturmaktadır. İnsanlar değişik kültürlere sahiptirler. İnsanların kültürler seviyeleri
eğitim düzeyi ile alakalı olmakla birlikte, yaşama alışkanlıkları, farklı ulusların etkileri ve
bulundukları coğrafi bölgelerin özelliklerine de bağlı olarak uzun yıllar sonucu oluşmaktadır.
İnsanların eğitim ve kültür düzeylerine bağlı olarak gelişen hayat tarzı, yaşama alışkanlıkları
çevre sistemleri üzerine direkt ve doğrudan etkilidir. Doğu toplumlarının hayat tarzlarında aile
yapısı esastır. Buna bağlı olarak yemek yeme alışkanlıkları da farklıdır. Doğu kültürlerinde,
aileler hep birlikte tek tabaktan yemek yerler. Sonuçta ortaya tek bir tabak bulaşık olarak çıkar.
Batı kültürlerinde ise her bir fert ayrı tabaktan, hatta birden fazla tabaktan yemek yer. Sonuçta
fert sayısı kadar bulaşık tabak çıkar. Bunların temizlenmesi su ve deterjan kullanımı ve oluşan
atık miktarı farklıdır. Kültür yapısı yani insanların hayat tarzı ekonomik durumuna göre de
değişiklik göstermektedir. İnsanlarda eğitim, kültür seviyesi yani hayat tarzının bir sonucu
olarak bağımlılık ortaya çıkmaktadır.
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Uygulamalar
Çevrenizi inceleyiniz.

18

Uygulama Soruları
Çevrenizde en temiz alan neresidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünyada ortam bozuldukça doğanın dengesinde de değişimler başlamakta, insan sağlığı zarar
görmekte, geleceğe yönelik arazi kullanım planları gerçekleşmemektedir. Bu bağlamda
yeryüzünde meydana gelen olayların oluş, dağılış ve sonuçlarını inceleyen coğrafya; insanmekân çerçevesinde doğanın insan üzerindeki etkisi yanında insanın da doğa üzerindeki
etkisini değerlendirmesi açısından oldukça önem ve değer taşıyan bir bilim dalıdır. Bu
bağlamda mekân üzerinde hayatlarını devam ettiren canlılar doğanın etkisiyle, doğaya bağlı ve
aynı zamanda da doğayı tahrip ederek yaşamlarını sürdürürler.

Çevre ve çevreciliğin doğuşu, gelişimi, bugünkü durumu ve geleceği coğrafyacı bakışıyla ele
alınmış ve gerekli unsurlar açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. “…………………………, birbirlerini tamamlayan ve her an etkileşim içinde bulunan iki
kavramdır.” Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A. Çevre ve Atmosfer
B. Çevre ve Uzay
C. Uzay ve Atmosfer
D. Çevre ve Yaşam
E. Yaşam ve Uzay
2. İnsanların ve diğer canlıların yaşam ortamlarını oluşturan hava, su ve toprak gibi alanlara ne
ad verilir?
A. Evren
B. Galaksi
C. Çevre
D. Gezegen
E. Uzay
3. “…………………………………; bir canlı ile aynı fiziksel ortamı paylaşan ve birbirleri ile
etkileşim içinde bulunan canlılardır.” Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği
bulunuz?
A. Canlı çevre
B. Cansız çevre
C. Biyom
D. Atmosfer
E. Hidrosfer
4. “İnsan-doğa dengesinin bozulmasına yol açan bir hızlılıkla büyüyen çevre kirliliğinin temel
nedeni, kuşkusuz …….yy'da başlayan ve ………..yüzyılda hızla gelişen sanayi olgusudur.”
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A. 16.-17.
B. 17.-18.
C. 18.-19.
D. 19.-20.
E. 20.-21.
5. “………………. ile birlikte insan çevreyi daha fazla keşfetmeye başlamıştı verimli araziler
artık keşfediliyor ve dağınık haldeki insanlar çevreye daha fazla yayılarak buralarda da ikamet
etmeye başlıyordu.” Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A. Sanayi
B. Turizm
C. Hayvancılık
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D. Madencilik
E. Tarım
6. İnsanın doğaya tam olarak başkaldırması ise ………………………… artık tamamen ortaya
çıkarmıştır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A. Tarım Devrimiyle
B. Sanayi Devrimiyle
C. Hizmet Devrimiyle
D. Turizm Devrimiyle
E. Bilişim Devrimiyle
7. “………………. ülkelerde çevre sorunlarının daha önce ortaya çıkmasına rağmen, ekonomik
büyümenin getirdiği refah sayesinde bu sorunların çözümünde önemli bir yol kat edilmiştir.”
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A. Gelişmiş
B. Gelişmemiş
C. Gelişmekte olan
D. Çok gelişmiş
E. Gerilemiş
8. “…………………………….. Anlaşması’nın 130 R maddesi 2. fıkrasında düzenlenmiştir.
Bu hükme göre, birlik, “tedbir alırken özen gösterme” “kaynağında önleme” ve “kirleten öder”
ilkelerini göz önünde tutar.” Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A. Birleşmiş Milletler Çevre
B. Unicef Çevre
C. Avrupa Birliği Çevre
D. NATO Çevre
E. İslam İşbirliği Teşkilatı Çevre
9. “Çevre politikalarına yönelik ticaret çevre ilişkisi kapsamında …………………………….
de bazı politikalar üretmektedir.” Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği
bulunuz?
A. Dünya Ticaret Örgütü
B. Dünya Sağlık Örgütü
C. Dünya Gıda Örgütü
D. Dünya Eğitim Örgütü
E. Dünya Çevre Örgütü
10 “Dünya Ticaret ve Çevre Komitesi” hangi tarihte kurulmuştur?
A. 1990
B. 1991
C. 1992
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D. 1993
E. 1994
CEVAPLAR:
1-D, 2-C, 3-A, 4-C, 5-E
6-B, 7-A, 8-C, 9-A, 10-E
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2. YERYÜZÜ VE ÇEVRESEL OLGULAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Yeryüzü ve Çevresel Olgular
2.2. Çevre Kavramı
2.3. Yeryüzü
2.4. Dünya'nın Yaşı
2.5. Dünya'nın Biçimi
2.6. Dünya'nın Hareketi
2.7. Dünya'nın İçsel Yapısı
2.8.Yerkürenin İçsel Yapısı
2.9.Levha Hareketleri
2.10. Aşınma

25

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yeryüzü ve Çevresel Olgular nasıldır?
2. Dünya hakkında neler biliyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yeryüzü ve çevresel olgular

Yeryüzünün kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Bilgilendirme ve örnekleme

Dünya

Dünyanın tanınması

Bilgilendirme ve örnekleme
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Anahtar Kavramlar
Çevre
Dünya
İç Özellikler
Yeryüzü
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Giriş
İnsanın dünyadaki varlığının ne zaman başladığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak,
insanın, faaliyetleri ile yeryüzünün doğal yapısını gün geçtikçe daha fazla bozmakta olduğu çok
iyi bilinen bir gerçektir. Artık, insanoğlu, giderek artan bu bozulmanın, doğal hayatın,
dolayısıyla kendisinin yeryüzündeki varlığını tehlikeye sokmasından korkmaktadır. Yeni bir
bin yılın başında insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehlike, yakın bir gelecekteki baskısı,
yüz yüze olunan ekonomik iyileştirme, sosyal barış ve psikolojik sorunlara oranla çok daha
fazla olacak olan, bozulma ve dengesizliğe karşı işlevlerini yerine getirmede yolundan alı
konan biyosferin, yani dünyamızın canlı dokusunun korunması problemidir.
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2.1. Yeryüzü ve Çevresel Olgular
Doğa koruma düşüncesi ne bir lüks ne de geçmişe özlem duyma rüyasıdır. Aksine,
toplumların gelişmesine dayanak olabilen ve bu yüzden de uzun dönemde insan soyunun
varlığını sürdürebilmesi için kaçınılmaz olan bir gerekliliktir. Bu nedenle insanın yaşadığı ve
çalıştığı, yani faaliyette bulunduğu her yerde kendi neslini güvence altına alabilmesi, doğayı
korumasına bağlıdır. Eski uygarlıkların çöküşüne “çevre kirliliğinin” yol açtığı görülmüştür.
Çevredeki bozulmanın temelinde tüketim olgusu önemli bir yer tutmaktadır. Genel anlamı
içinde günümüzde yaşanan çevre sorunları, üretimin ve dolayısıyla tüketimin dışa vurmuş bir
sonucu olarak görülebilir. Önceleri, kaynakların hızla tükendiğinin farkına varamayan insanlar,
günümüzde; kaynakların azalması, ihtiyaçların artması ve çevre sorunlarının giderek daha da
yoğunluk kazanarak artması gibi üçlü bir kıskacın içine girmiştir. İnsanları bu ortak noktaya
getiren ideoloji, ilerleme ideolojisidir. Buna bağlı olarak, çevre sorunlarının temel nedenleri
veya temel etkenlerinin neler olabileceği sorusuna verilebilecek yanıtlar; insanların ekosistem
konusundaki bilinçlerinin yetersizliği, kullanılan teknolojilerin, ekosistemlerin kendini
yenileyebilme yeteneğine uygun olmayışı ve bireysel ve toplumsal ölçekteki kullanılan
sosyoekonomik kalkınma süreçlerinin, ekosistemlerin kendini yenileyebilmesine izin
vermeyecek biçimde kullanılmasıdır. Çevreyi oluşturan öğeler arasındaki ilişki ve etkileşimleri
anlamadan çevreyi ve çevre sorunlarını kavramak, çevreyi korumak ve bu sorunlara çözüm
üretmek olası değildir. Bu nedenle, önce çevreyi oluşturan öğeler arasındaki karşılıklı ilişkilerin
ve bunların oluşturduğu doğal sistemlerin kavranması gerekir. Bu kapsamda, belirli çevre
sorunlarının neden ve sonuçları ile çevre korunma önlemlerinin ele alınması yerine, temel çevre
sorunlarının kavranması için belirli olgulara dikkat çekilerek, rasyonel düşüncenin desteklediği
bir çevre bilincinin oluşturulması amaçlanmıştır.
2.2. Çevre Kavramı
Günümüzde hemen tüm toplumlarda, çevre kavramının tanımı en çok tartışılan
konulardan biri
olmaktadır. Çevre kavramı bireysel ya da ülkesel olmaktan daha çok evrensel bir nitelik
taşımaktadır. Tartışmanın odak noktası ise kapsamı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çevre kavramı
genel anlamı itibariyle; insanın içinde yaşadığı ortamdır. Basit anlamda ise; doğayı ve içinde
barındırdığı ekolojik ortamı ifade etmekte ve bu ortama kısaca, yaşamı destekleyen sistemler
denmektedir. Bu sistemler ise genel olarak: su, hava ve toprağın içinde ve üzerinde canlıların
hayatını sürdürmeye yarayan tüm canlı ve cansız varlıkları ifade etmektedir. En geniş anlatımla
çevre; insanla birlikte tüm canlı varlıklar, cansız varlıklar ve canlı varlıkların eylemlerini
etkileyen ya da etkileyebilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal nitelikteki tüm
etkenlerdir. Bir başka tanıma göre çevre; bir organizmanın dışında olan her şeydir. Fiziksel,
biyolojik ve sosyal çevre olarak üçe ayrılır. Çevreyi; doğal ve yapay çevre olarak iki grupta
inceleyebiliriz.
Doğal çevre: Doğal etki ve güçlerin oluşturduğu, insan müdahalesine maruz kalmamış
veya böyle bir müdahalenin henüz değiştiremediği tüm doğal varlıkları ifade eder. Doğal çevre,
yaygın olarak, yeryüzünde veya onun bazı bölgelerinde doğal olarak bulunan tüm canlı ve
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cansız varlıkları içine alan yalın ortam olarak gösterilir. Doğal çevre kavramı şu bileşenlerle
kavranabilir; tüm vejetasyon, hayvanlar, mikroorganizmalar, toprak, kayaçlar, atmosfer ve
bunların sınırları içinde meydana gelen doğal olguları içeren, kitlesel insan etkisinin olmadığı
doğal sistemler olarak işlev gören tüm ekolojik birimlerdir.

İnsan etkinliklerinin daha az olduğu dağlık ve erişilmesi güç alanlar, genellikle daha az
etkilenen alanlardır. İnsan etkinliklerinin daha az olduğu dağlık ve erişilmesi güç alanlar,
genellikle daha az etkilenen alanlardır. İnsan etkinliklerinden kaynaklanmayan hava, su ve
iklim yanında ışınım, elektriksel yük ve manyetizma gibi bariz sınırlardan yoksun evrensel
doğal kaynaklar ve fiziksel olgulardır. Doğal çevre, insanlar tarafından ileri derecede
etkilenmiş olan alanları ve bileşenleri kapsayan yapay çevrenin karşıtıdır. Bir coğrafik alan,
üzerindeki insan etkisi belirli bir sınır düzeyin altında kaldığında ancak doğal çevre olarak
kabul edilir.
Yapay çevre, insanlığın, başlangıcından günümüze uzanan toplumsal ve ekonomik
gelişim sürecinde, büyük ölçüde doğal çevreden yararlanılarak insan eliyle yaratılan tüm
değerleri ve varlıkları kapsamaktadır. İnsan, nüfusu arttıkça ve gelişmeyi sürdürdükçe,
etkinlikleri ile doğal çevreyi çabuk gelişen bir hızda değiştirmekte, yapay çevre olarak
adlandırılan hale dönüştürmektedir. Bir ekosistem olarak işlevini sürdürürken, bu antropojenik
değişikliklere dayanabilecek doğal çevre potansiyeli dünyanın ilgi odağındaki en önemli
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konudur. Anahtar çevresel ilgi alanları, iklim değişikliği, su tedariki, kirletilmiş sular, hava
kirliliği, atık yönetimi ve tehlikeli atıklar ile ormansızlaşma, çölleşme ve kentsel gelişim gibi
arazi kullanımını kapsamaktadır.
2.3. Yeryüzü
Yeryüzü bilimi, çoğunlukla kayaçlara, suya, havaya ve yaşama karşılık gelen, litosfer
(taşküre),
hidrosfer (suküre), atmosfer (havaküre) ve biyosfer (canlıküre) ile temsil edilir. Bazı
bilim adamları, sukürenin ayrı bir parçası olarak cryosphere (buza karşılık gelen) yanında aktif
ve birbirine karışmış olarak pedosferi (toprağa karşılık gelen) de onun kısımları olarak
yerküreye ekler.
Yer bilimi (yer bilimleri olarak da bilinir) gezegenimizle ilgili bilimler için tam olarak
kabul görmüş bir terimdir. Yer bilimlerinde coğrafya, jeoloji, jeofizik ve jeodezi adlı dört temel
disiplin vardır. Bu ana disiplinler yeryüzü sisteminin temel alanları veya küreleri için nicel ve
nitel bir anlama sağlamak için fizik, kimya, biyoloji ve matematik bilimini kullanır.
Yeryüzü, Güneş Sistemi'nin Güneşe uzaklık açısından üçüncü sıradaki gezegenidir.
Üzerinde yaşam barındırdığı bilinen tek doğal gök cismidir. Katı ya da 'kaya' ağırlıklı yapısı
nedeniyle üyesi bulunduğu yer benzeri gezegenler grubuna adını vermiştir. Bu gezegen
grubunun kütle ve hacim açısından en büyük üyesidir. Büyüklükte, Güneş Sistemi'nin 8
gezegeni arasında gaz devlerinin büyük farkla arkasından gelerek beşinci sıraya yerleşir. Tek
doğal uydusu Ay'dır.

Şekil: Güneş ve güneş sisteminin gezegenleri (uzaklıklar ölçekli değildir).

Yerkürenin oluşumu Yapılan araştırmalar sonucu gezegenimizin yaşı 4,5 milyar yıl
olarak hesaplanmıştır. Geçen bu zaman dilimi, karmaşık bileşik yapılar ve içerdiği elementler
göze alındığında, Güneş, Dünya ve diğer gezegenler dahil Güneş Sistemi'ndeki yapıları
oluşturan moleküler bulutsunun kaynağı, ömrünü önceden tamamlamış bir genç tip yıldızın
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dağılmış artıklarının ve yıldızlar arası maddenin bir merkez etrafında dönerek gittikçe
yoğunlaşmasıyla oluşmuştur. Merkezde yoğunlaşan çoğunlukla Hidrojen ve Helyum
molekülleri yeni bir G2 türü yıldızı, yani Güneş'i oluşturmaya başlamış, çevre disklerdeki
yoğunluklu bölgelerde ise gezegenler oluşmaya başlamıştır. Dünyamız ise Güneş'e 3. (5.)
sırada yakınlıkta bulunan karasal bir iç gezegendir.

Oluşum diskleri süreci ve sonrasında bu karasal gezegenler ağır göktaşı çarpışmalarına
sahne olmuştur. Göktaşları yapısında bulunan donmuş buzlar, silikat ve metal yapılar, karaların
ve okyanuslarının oluşmasını sağlamış, merkezde yoğunlaşan ağır demir ve nikel elementleri
ise gezegenimizin çekirdeğini oluşturmuştur. Ağır göktaşı bombardımanı, asteroid kuşağının
Jüpiter'in güçlü çekim etkisi sonucu daha kararlı hale gelmesiyle gittikçe azalmıştır. Uygun
koşullar oluştuğunda gelişmeye başlayan canlı hayat sonrasında özellikle bitkiler ve yaptıkları
fotosentez ile atmosferimizin yapısal bileşimi önemli oranda değişmiş ve oksijen oranının
yükselmesine neden olmuştur.
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Apollo 8 (24 Aralık 1968) ve Apollo 17'den Yer'in görüntüsü (Mavi Bilye).
2.4. Dünya'nın Yaşı
Dünya'nın yaşı doğrudan doğruya kayaçların yaşıyla ölçülemez. Çünkü bilinen en yaşlı
kayaçların bile bugün artık yeryüzünde var olmayan daha yaşlı kayaçlardan oluştuğunu
biliyoruz. Bilinen en yaşlı kayaçlar Grönland'ın batısında bulunmuştur ve bu kayaçlar 3,8
milyar yaşındadır. Dünya'nın yaşının bundan daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.

Himalaya Dağları ve Everest (Tibet)
Bugün Dünya'nın yaşını hesaplamak için elde edilen en iyi yöntem radyoaktif
elementlerin yarılanmaları sonucu başka elementlere dönüşümleridir. Örneğin radyoaktif
uranyum elementinin uranyum-238 ve uranyum-235 gibi iki ayrı tipte atomu (izotopu) vardır.
Bu atomların ikisi de çok yavaş bir süreçle kurşun atomlarına dönüşür. Diğer uranyum
izotopundan biraz daha ağır olan uranyum-238'in dönüşümüyle daha hafif bir kurşun izotopu
olan kurşun-206, uranyum-235'in dönüşümüyle de biraz daha ağır bir izotop olan kurşun-207
atomları oluşur. Uranyum-235'in kurşuna dönüşme hızı uranyum-238'in dönüşme hızından altı
kat daha fazladır. Bu nedenler, incelenen bir kayaçtaki kurşun-206 ve kurşun-207 atomlarının
oranı kayacın yaşına bağlı olarak değişir. En yaşlı olduğu düşünülen bir kurşun minerali ile
bugün okyanuslarda oluşan kurşunun izotop yapısı arasındaki fark, ancak bu iki örneğin
oluşumları arasında 4,55 milyar yıllık bir zaman dilimi olmasıyla açıklanabilir. Bu süre de
Dünya'nın yaşı olarak kabul edilebilir. En eski kayaçların yaşını hesaplamak için radyoaktif
rubidyum elementinin stronsiyuma dönüşme süreci de temel zaman ölçeği olarak alınabilir.
Dünyanın Gizemleri: Auroralar (kuzey/güney kutup ışıkları) gökyüzündeki, özellikle
kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, dünyanın manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü
parçacıkların etkileşimi sonuncu ortaya çıkan doğal ışımalardır. Ağırlıklı olarak iyonosferde
meydana gelen bu ışımalar genellikle geceleri gözlemlenir. Bu olgu yaygın olarak, arktik ve
antarktik kutup dairelerinin içinde kalan 60 ve 72 derece kuzey ve güney enlemleri arasında
görünür. Kuzey enlemlerde bu etki aurora borealis (kuzey ışıkları) ve güney enlemlerde
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aurora austarlis (güney ışıkları) olarak adlandırılır. Alaska, Bear Gölü üzerinde parıldayan
Aurora borealis ya da kuzey ışıkları.

(Foto: Joshau Strang)

Şekil: Jeolojik Zamanlar ve canlıların ortaya çıkışı
2.5. Dünya'nın Biçimi
Dünya'nın üzerindeki topografik oluşumlar ve kendi ekseni etrafındaki eksantrik
hareketi nedeniyle düzgün bir geometrisi yoktur. Geoibs bir biçimdedir, fakat ekvatordaki
yarıçapı kutuplardaki yarıçapından fazladır. Bu kutuplarından basık özel küresel geometrik
şekil geoit (Latince, Eski Yunanca Geo "dünya") yani "Dünya şekli" diye adlandırılır. Referans
küremsinin ortalama çapı 12.742 km'dir. Yer'in ekseni etrafında dönmesi ekvatorun dışarı
doğru biraz fırlamasına neden olduğu için ekvatorun çapı, kutupları birleştiren çaptan 43 km
daha uzundur. Ortalamadan en büyük sapmalar, Everest Dağı (denizden 8.848 m yüksekte) ve
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Mariana Çukuru dur (deniz seviyesinin 10.994 m altı). Dolayısıyla ideal bir elipsoide kıyasla
Yer'in %0,17'lik toleransı vardır. Ekvatorun şişkinliği yüzünden Yer'in merkezinden en yüksek
nokta aslında ekvatordadır.
2.6. Dünya'nın Hareketi
Dünya kendi çevresinde (23 saat, 56 dakika, 4.091 saniye) ve güneş çevresinde (365
gün, 6 saat, 48 dakika) hareket eder. Günlük ve yıllık hareketlerine bağlı olarak gece, gündüz,
mevsimler, kayaçların oluşması ve diğer canlılık ve biyolojik olaylar gerçekleşir. Mevsimlerin
oluşmasında etken ise 23,27 derecelik eksen eğikliğidir. Sürekli olarak hareket eden dünyanın
iki çeşit hareketi vardır. Bu hareketlerden birisi kendi ekseni etrafında olur ve batıdan doğuya
doğrudur. Bu dönmesini 24 saatte tamamlar. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki bu dönmesi ile
birlikte olan ikinci hareketi, güneş etrafındadır. Güneş etrafında dünya, elips şeklinde çok geniş
bir yörünge üzerindeki hareketini de 365 1/4 günde, yani bir yılda tamamlar. Dünyanın kendi
ekseni etrafındaki ve güneş etrafındaki bu iki hareketi, iki önemli olaya sebep verir. Kendi
ekseni etrafında dönmesi ile gece ve gündüz, güneşin etrafında dönmesi ile mevsimler meydana
gelir.

Dünyanın kendi çevresinde dönüşü
2.7. Dünya'nın İçsel Yapısı
Yer'in içi, diğer gezegenler gibi, kimyasal olarak katmanlardan oluşur. Yer'in silikattan
oluşmuş bir kabuğu, yüksek viskoziteli bir mantosu, akışkan bir dış çekirdeği ve katı halde bir
iç çekirdeği vardır. Dünyanın dış kabuğu ile bu kabuğun üzerindeki atmosfer (hava) ve
hidrosfer (okyanuslar ve denizler) katmanları doğrudan gözlemle incelenebilir. Oysa Dünya'nın
iç bölümlerine ulaşarak yapısını doğrudan inceleme olanağı yoktur. Dünyanın içyapısına ilişkin
bütün bilgiler depremlerin incelenmesinden ve Dünyanın içinde var olduğu düşünülen
maddeler üzerindeki deneylerden elde edilmiştir. Yanardağların varlığına ve yerkabuğunun
yüzeyindeki ısı akışı ölçümlerine dayanarak Dünya'nın iç bölümlerinin çok sıcak olduğunu
biliyoruz. Yerkabuğunun derinliklerine doğru indikçe kayaçların sıcaklığı her kilometrede 30
°C kadar yükselir. Böylece; kabuğun en alt katmanlarının çok daha üstünde yer alan kayaçlar
kızıl kor haline dönüşür. Aslında Dünya'nın büyüklüğüne oranla yerkabuğu çok incedir. Eğer
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Dünyayı bir futbol topu büyüklüğünde düşünürsek kabuğu da ancak topun üzerine yapıştırılmış
bir posta pulun kalınlığındadır. Kabuğun altında kalan kayaçlar ise akkor sıcaklığına kadar
ulaşır.
Depremlerin nedeni, yerkabuğundaki bir kırıkla birbirinden ayrılan iki büyük kütlenin
(levhanın) birdenbire harekete geçerek üst üste binmesi ya da uzaklaşması sonucunda
yerkabuğunun şiddetle ileri geri sarsılmasıdır. Büyük bir depremde bazı titreşimler Dünya'nın
öbür yüzündeki dairesel bir alanda "odaklanır". Buna karşılık bazı titreşimler çekirdeği aşıp
öbür yana geçmez. Böylece Dünya'nın diğer yüzünde hiçbir titreşimin duyulmadığı halka
biçiminde bir "gölge" belirir. Bu gölgenin boyutları ölçülerek çekirdeğin büyüklüğü
hesaplanabilir. Ayrıca deprem titreşimlerinin yayılma hızı saptanarak içinden geçtikleri
maddelerin yoğunluğu, dolayısıyla bileşimi belirlenebilir. Eritilmiş kayaçlarla yapılan
laboratuvar deneyleri bu çalışmalara büyük ölçüde ışık tutar.
Deprem dalgaları farklı dalga boyları göstermektedir. Yoğun tabakalardan geçerken
dalga boyları küçülür, titreşim sayısı artar. Yoğunluğu az olan katmanlarda ise dalga boyu uzar,
titreşim sayısı azalır. Çekirdek Yoğunluk ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin bulunduğu
bölümdür. Dünya’nın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin, 5120-2890 km’ler arasındaki
kısmına dış çekirdek, 6371-5150 km’ler arasındaki kısmına iç çekirdek denir. İç çekirdekte
bulunan demir-nikel karışımı, çok yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle kristal haldedir. Dış
çekirdekte ise bu karışım ergimiş haldedir.

Manto Litosfer ile çekirdek arasındaki katmandır. 100-2890 km’ler arasında bulunan
mantonun yoğunluğu 3,3-5,5 g/cm3 sıcaklığı 1900-3700 °C arasında değişir. Manto, yer
hacminin en büyük bölümünü oluşturur. Yapısında silisyum, magnezyum, nikel ve demir
bulunmaktadır. Mantonun üst kesimi yüksek sıcaklık ve basınçtan dolayı plastiki özellik
gösterir. Alt kesimleri ise akışkan halde bulunur. Bu nedenle mantoda sürekli olarak alçalıcıyükselici hareketler görülür.
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Mantodaki Alçalıcı-Yükselici Hareketler Mantonun alt ve üst kısımlarındaki yoğunluk
farkı nedeniyle magma adı verilen kızgın akıcı madde yerkabuğuna doğru yükselir.
Yoğunluğun arttığı bölümlerde ise magma yerin içine doğru sokulur.
Taşküre (Litosfer) Mantonun üstünde yer alan ve yeryüzüne kadar uzanan katmandır.
Kalınlığı
ortalama 100 km’dir. Taşküre’nin ortalama 35 km’lik üst bölümüne yerkabuğu denir.
Daha çok silisyum ve alüminyum bileşimindeki taşlardan oluşması nedeniyle sial de denir.
Yerkabuğunun altındaki bölüme ise silisyum ve magnezyumdan oluştuğu için sima denir. Sial,
okyanus tabanlarında incelir yer yer kaybolur. Örneğin Büyük Okyanus tabanının bazı
bölümlerinde sial görülmez. Yeryüzünden yerin derinliklerine inildikçe 33 m’de bir sıcaklık 1
°C artar. Buna jeoterm basamağı denir.
Kıtalar ve Okyanuslar Yeryüzünün üst bölümü kara parçalarından ve su kütlelerinden
oluşmuştur. Denizlerin ortasında çok büyük birer ada gibi duran kara kütlelerine kıta denir.
Kuzey Yarım Kürede karalar, Güney Yarım Küreden daha geniş yer kaplar. Asya, Avrupa,
Kuzey Amerika’nın tamamı ve Afrika’nın büyük bir bölümü Kuzey Yarım Küre’de yer alır.
Güney Amerika’nın büyük bir bölümü ve Afrika’nın önemli bir bölümü, Avustralya ve
çevresindeki adalarla Antarktika kıtası Güney Yarım Küre’de bulunur. Yeryüzünün yaklaşık
¾’ü sularla kaplıdır. Kıtaların birbirinden ayıran büyük su kütlelerine okyanus denir. Dünyanın
yüzölçümü 510.067.420 kilometrekaredir. Bunun %70,8’i denizler, 361.220.420 kilometrekare
ve %29,2’si karalar, 148.847.000 kilometrekaredir. Kuzey Kutup çevresinde karalarla çevrilmiş
bir deniz, Güney Kutup çevresinde denizlerle kuşatılmış bir kara parçası vardır.

Şekil: Yeryüzünde Kuzey ve Güney Yarıkürelerde denizlerin ve karaların dağılımı.

Kara ve denizlerin farklı dağılışının sonuçları karaların Kuzey Yarım Kürede daha fazla
yer kaplaması nedeniyle, Kuzey Yarım Kürede; yıllık sıcaklık ortalaması daha yüksektir.
Sıcaklık farkları daha belirgindir. Eş sıcaklık eğrileri enlemlerden daha fazla sapma gösterir.
Kıtalar arası ulaşım daha kolaydır. Nüfus daha kalabalıktır. Kültürlerin gelişmesi ve yayılması
daha kolaydır. Ekonomi daha hızlı ve daha çok gelişmiştir.
38

Hipsografik Eğri Yeryüzünün yükseklik ve derinlik basamaklarını gösteren eğridir. Kıta
Platformu: Derin deniz platformundan sonra yüksek dağlar ile kıyı ovaları arasındaki en geniş
bölümdür. Karaların Ortalama Yüksekliği: Karaların ortalama yüksekliği 1000 m’dir.
Dünya’nın en yüksek yeri deniz seviyesinden 8848 m yükseklikteki Everest Tepesi’dir. Kıta
Sahanlığı: Deniz seviyesinin altında, kıyı çizgisinden -200 m derine kadar inen bölüme kıta
sahanlığı (şelf) denir. Şelf kıtaların su altında kalmış bölümleri sayılır. Kıta Yamacı: Şelf ile
derin deniz platformunu birbirine bağlayan bölümdür. Denizlerin Ortalama Derinliği:
Denizlerin ortalama derinliği 4000 m’dir. Dünya’nın en derin yeri olan Mariana Çukuru deniz
seviyesinden 10.994 m derinliktedir. Derin Deniz Platformu: Kıta yamaçları ile çevrelenmiş,
ortalama derinliği 6000 m olan yeryüzünün en geniş bölümüdür. Derin Deniz Çukurları: Sima
üzerinde hareket eden kıtaların, birbirine çarptıkları yerlerde bulunur. Yeryüzünün en dar
bölümüdür. Dünya'nın yüzeyi, kalınlığı 6 ile 70 km arasında değişen bir "kabuk" katmanıyla
örtülüdür. Yerkabuğu denen bu katman daha ağır maddelerden oluşan ve 2.865 km derine inen
çok kalın "manto" katmanının üzerine oturur. Mantonun bittiği yerde Dünya'nın merkezine
kadar 3.473 km boyunca uzanan "çekirdek" başlar. Jeologlara göre, içteki manto katmanı çok
büyük kabarma hareketleri sonucunda yerkabuğunu iterek birçok yerde yüzeye çıkmıştır.
Ayrıca normal olarak yerkabuğunun yapısında bulunmayan bazı kayaçlar da yanardağ
hareketleri nedeniyle Dünya'nın yüzeyine ulaşmıştır. Jeologlar bu verilere dayanarak mantonun
üst kesimlerinin "ultrabazik" korkayaçlardan oluştuğunu ileri sürerler. Bir yanda "asit" kayaç
olarak nitelenen granitin yer aldığı kayaç sınıflandırmasının öbür ucunda bulunan bu ultrabazik
kayaçlar ağır demir ve magnezyum silikatlardan oluşur. Mantonun alt bölümlerinin de aynı
yapıda, ama daha ağır ve yoğun olduğu sanılmaktadır. Çekirdeğin yapısındaki maddeler ise
hem mantodakilerden daha ağır, hem de hiç değilse çekirdeğin dış bölümünde sıvı haldedir.
Buna karşılık çekirdeğin içinin manto ve kabuk gibi katı olduğu sanılıyor. Yerçekirdeğin
olağanüstü bir basınç vardır. Bilinen elementlerin çoğu böylesine büyük bir basınç altında çok
yoğunlaşmış olarak bulunabilir; ama jeologların genel kanısı, bazı demirli göktaşları
(meteoritler) gibi çekirdeğin de metal halindeki nikel ve demirden oluştuğudur.
Yerkabuğu mantoya oranla daha hafif maddelerden oluşmuştur ve bu iki katman
arasındaki geçiş bölgesi nerdeyse kesin bir sınır çizer. Bu geçiş bölgesi, böyle bir sınırın
varlığını ilk kez saptayan Yugoslav bilim adamı Andrije Mohoroviçiç'in (1857-1936) adıyla
"Mohoroviçiç süreksizliği" kısaca "M-süreksizliği" ya da "moho" olarak anılır. Bu sınırın
varlığını gösteren en önemli kanıt yerkabuğundaki deprem titreşimlerinin süreksizlik
bölgesinden geçip mantoya ulaştığında birdenbire hızlanmasıdır.

39

Şekil: Yerkürenin içsel yapısı

2.8. Yerkürenin İçsel Yapısı
Yer kabuğu okyanusların ve denizlerin altında uzandığı zaman "okyanus kabuğu" ,
kıtaları oluşturduğu zaman'da "kıta kabuğu" olarak adlandırılır. Okyanus kabuğunun kalınlığı
6-8 km arasındadır. Oysa ortalama kalınlığı 40 kilometreyi bulan kıta kabuğu yüksek
sıradağların altında 60-70 kilometreye ulaşır.
Okyanus kabuğu üç katmandan oluşur. En alt katman, yerin derinlerindeki erimiş
maddelerin
(magmanın) katılaşmasıyla oluşan korkayaçlardır. Orta katman yanardağ lavlarından,
üst katman ise temel olarak kum ve çamur gibi tortullardan oluşur. Okyanus kabuğu sürekli
hareket halindedir. Bu nedenle kabukta okyanus sırtları boyunca çatlaklar oluşur ve bu
çatlakların arasından yüzeye çıkan erişmiş maddelerin sertleşmesiyle okyanus kabuğuna yeni
katmanlar eklenir. Bu yeni kabuk sertleştikten sonra yılda 1 ile 10 cm kadar ilerleyerek yavaş
yavaş okyanus sırtından iki yana doğru yayılır. Böylece okyanus sırtları suyun altında yüksek
sıradağlar oluşturur.
Yerkabuğu çok sayıda eğri levhanın yan yana dizilmesiyle oluşan bir bütün olarak
düşünebilir. Bu levhalar mantonun oldukça yumuşak üst katmanına oturduğu için sağa sola
hareket edebilir. Okyanus sırtları, okyanus çukurları ve bazı uzun kırıklar yalnızca levhaların
kenarlarında oluşur; bu kırıkların olduğu yerlerde de levhalar kayarak birbirinin üstüne
binebilir. Levhalardan çoğunun üzerinde bu levhalarla birlikte hareket eden bir ya da birkaç
kıta bulunur. Nitekim bir zamanlar iki kıtaya ayıran okyanus kabuğunun çökmesiyle kıtalar
bazı yerde birbirine iyice yaklaşmış, hatta üst üste binmiştir. Örneğin aralarındaki okyanus
kabuğunun çökmesi sonucunda Hindistan ve ile Asya kıtası çarpışmış ve iki karanın kenarları
yükselerek Himalaya Dağları'nı oluşturmuştur. Büyük ve şiddetli depremlerin hemen hepsi bu
levhaların kenarlarında, bir levhanın öbürünün altına girmesiyle olur. Aynı biçimde, en etkin
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yanardağlar da okyanus kabuğunun ya İzlanda'da olduğu gibi yükselerek sırta dönüştüğü ya da
Andlar'da olduğu gibi çökerek kıtaların altına girdiği yerlerde bulunur.
Okyanus tabanının yanlara doğru yayılarak genişlemesi çok çarpıcı bir biçimde
kanıtlanmıştır. Bu kanıtlamanın en önemli dayanak noktası da Dünya'nın magnetik alanının
yukarıda anlatıldığı gibi zaman zaman yön değiştirmesidir. Yerkabuğunun derinliklerindeki
erimiş magma yüzeye çıkarak kristalleşirken bazı mineral parçacıkları mıknatıslanır. Böylece
her biri Dünya'nın magnetik kutuplarını gösteren küçük birer mıknatısa dönüşür. Jeologlar
yaşları bilinen lav katmanlarının, yapılarındaki mıknatıslanmış parçacıklar bazen kuzey, bazen
güney magnetik kutbuna yönelecek biçiminde yan yana yerleştiğini saptamışlardır. Bunun
nedeni, bir katmandaki mıknatıslanmış parçacıkların kuzey ve güney kutuplarının Dünya'nın
magnetik kutuplarına uygun olarak dizilmesi, sonra magnetik kutuplar yön değiştirdiğinde
üstteki yeni katmanda bulunan parçacıkların bir önceki katmandakilere ters yönde
yerleşmesidir. Kısacası
okyanus kabuğu magnetik bantlı dev bir kayıt aleti, yani bir teyp gibi Dünya'nın
magnetik alanındaki bütün değişikleri bir bir kaydetmiştir.
2.9. Levha Hareketleri
Levha hareket teorisi'ne (tektonik levha teorisi olarak da bilinir) göre Yer'in en dış kısmı
iki tabakadan oluşur: kabuğu da kapsayan litosfer ve mantonun katılaşmış dış kısmı. Litosferin
altında astenosfer bulunur, bu mantonun yüksek viskoziteli olan iç kısmıdır.
Litosfer, astenosferin üzerinde, tektonik levhalara ayrılmış bir halde yüzmektedir. Bu
plakalar belli temas noktalarında üç tür hareketten birini gösterirler: yaklaşma, uzaklaşma veya
yan yana kayma. Bu temas noktalarında depremler, volkanik faaliyetler, dağ oluşumları ve
okyanus dibi hendekler oluşur.
Ana plakalar şunlardır:
Afrika'yı kapsar.

birleşmiştir)

-555 milyon yıl önce

-doğu Sibirya'yı kapsar
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Önemli küçük plakalar arasında Hint plakası, Arabistan plakası, Karaip plakası, Nazka
plakası, Skotia plakası ve Anadolu plakası sayılabilir.

Şekil: Bu harita Yeryzünün fizyografik özelliklerini, büyük tektonik plakların mevcut
hareketlerini ve volkanların, depremlerin ve meteor çarpma kraterlerinin yerlerini
göstermektedir

2.10. Aşınma
Kıtaları oluşturan güç, levha hareketlerinin motoru olan Yer'in iç enerji kaynağıysa, çok
daha büyük bir dış enerji kaynağı, kıtaları aşındırarak yok etme sürecinde etkili olur: Güneş
enerjisi. Atmosfer hareketlerini ve su döngüsünü sürdürmek için gerekli enerjiyi sağlayan
güneş ışınları, su ve rüzgar aşındırması ile kıta yüzeylerinden koparılan minerallerin yine bu iki
araç yardımıyla okyanus tabanlarına taşınarak çökmesine yardımcı olur. Bu mekanizma ile
okyanus kabuğu üzerinde gittikçe kalınlaşarak biriken tortul kaya katmanı, dalma-batma
mekanizması sırasında yerküre içlerine taşınarak yeniden erir.
Aşınma mekanizması, suyun yerçekimi etkisi altındaki hareketlerini izler, yüksek
dağların aşınarak alçalmasına, okyanus derinliklerinin dolarak yükselmesine yol açar, sonuçta
yer yuvarlağının girinti ve çıkıntılarının törpülenerek çekim etkisi ile belirlenmiş ideal jeoit
biçimine yaklaşması yönünde çalışır.
Not: Bu çalışma, Prof. Dr. Mahmut Eroğlu’nun ders notlarından alınmıştır.
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Uygulamalar
Dünyanın özellikleri araştırılmalıdır?
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Uygulama Soruları
Dünyanın özelliklerinin sonuçları neden önemlidr?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevreyi oluşturan öğeler arasındaki ilişki ve etkileşimleri anlamadan çevreyi ve çevre
sorunlarını kavramak, çevreyi korumak ve bu sorunlara çözüm üretmek olası değildir. Bu
nedenle, önce çevreyi oluşturan öğeler arasındaki karşılıklı ilişkilerin ve bunların oluşturduğu
doğal sistemlerin kavranması gerekir. Bu kapsamda, belirli çevre sorunlarının neden ve
sonuçları ile çevre korunma önlemlerinin ele alınması yerine, bu bölümde temel çevre
sorunlarının kavranması için belirli olgulara dikkat çekilerek, rasyonel düşüncenin desteklediği
bir çevre bilincinin oluşturulması amaçlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. “Eski uygarlıkların çöküşüne “…………………………….” yol açtığı görülmüştür.”
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A. Sanayi devriminin
B. Tarım devriminin
C. Çevre kirliliğinin
D. Teknolojik gerilemenin
E. Su kıtlığının
2. Doğal çevre kavramı bileşenleri arasında hangisi yer almaz?
A. Tüm vejetasyon
B. Hayvanlar
C. Toprak
D. Mikroorganizmalar
E. Kitlesel insan hareketleri
3. “……………… çevre, insanlar tarafından ileri derecede etkilenmiş olan alanları ve
bileşenleri kapsayan ………………. çevrenin karşıtıdır.” Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde
tamamlayan seçeneği bulunuz?
A. Doğal-yapay
B. Doğal-gerçek
C. Yapay-doğal
D. Hayali-yapay
E. Yapay-hayali
4. ………………. bilimi gezegenimizle ilgili bilimler için tam olarak kabul görmüş bir
terimdir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A. Su
B. Fen
C. Sağlık
D. Sosyal
E. Yer
5. Yerkürenin oluşumu yapılan araştırmalar sonucu gezegenimizin yaşı kaç milyar yıl olarak
hesaplanmıştır?
A. 3,5
B. 4,5
C. 5,5
D. 6,5
E. 7,5
6. Bilinen en yaşlı kayaçlar aşağıdaki yerlerin hangisinde bulunmuştur?
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A. Grönland
B. Afrika
C. Sibirya
D. İskandinavya
E. Afrika
7. “…………………….., gökyüzündeki, özellikle kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen,
dünyanın manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonuncu ortaya çıkan
doğal ışımalardır.” Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A. Galaksiler
B. Kuzey Yıldızı
C. Auroralar
D. Ay
E. Blakhole
8. Dünya’nın biçimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Düzgün bir geometrisi yoktur
B. Geoibs bir biçimdedir
C. Ekvatordaki yarıçapı kutuplardaki yarıçapından fazladır
D. Ekvatorun çapı, kutupları birleştiren çaptan 43 km daha uzundur
E. Tam yuvarlak bir şekle sahiptir
9. “……………………… mantonun üstünde yer alan ve yeryüzüne kadar uzanan katmandır.”
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A. Yerkabuğu
B. Astenosfer
C. İç çekirdek
D. Dış çekirdek
E. Taşküre
10. Aşağıdakilerden hangisi küçük plakalar arasında yer almaz?
A. Hint
B. Arabistan
C. Karayip
D. Afrika
E. Nazka
CEVAPLAR:
1-C, 2-E, 3-A, 4-E, 5-B
6-A, 7-C, 8-E, 9-E, 10-D
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3.ÇEVRE SORUNLARINA NEDEN OLAN BEŞERİ UNSURLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.Çevre sorunlarına neden olan beşeri unsurlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İnsan-mekan ilişkisi nasıl olur?
Beşeri faaliyetler çevreyi nasıl kirletir?
Çevre kirlenmesinin sonuçlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İnsan-Mekan-Beşeri
Faaliyetler: Çevre
Kirlenmesi

İnsan-mekan ilişkisinin
kavranması

Neler Yapılmalı

Çevrenin kirlenmemesi için
neler yapılmasının
kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak, sentez
yaparak, düşünerek,
değerlendirerek
Okuyarak, araştırarak, sentez
yaparak, düşünerek,
değerlendirerek
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Anahtar Kavramlar
İnsan
Mekan
Beşeri Faaliyetler
Doğa
Nüfus
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Giriş
İnsan var olduğundan itibaren çok çeşitli faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır. Yaşadığı
sahada barınma, beslenme, sosyal alan oluşturma, ekonomik faaliyetlerde bulunma (tarım,
sanayi, ticaret, pazarlama, ulaşım, turizm, maden yatakları) gibi pek çok uğraş içinde olmuştur
ve olmaktadır. Bunlar yapılırken insanın doğya verdiği zarar ve çevreyi nasıl kirlettiği üzerinde
durularak öğrencilere aktarılacaktır.
İnsanların faaliyetleri dışında çevre sorunları bir takım fiziki etmenlere bağlı olarak da
gelişebilmektedir. Bizzat insan eliyle meydana çıkan bütün çevre sorunları ise beşeri unsurlar
neticesinde meydana gelmiş çevre sorunlarıdır.
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3. ÇEVRE SORUNLARINA NEDEN OLAN BEŞERİ UNSURLAR
Çevre niteliğine göre ve mekâna göre birçok şekilde tanımlanabilmektedir. Niteliğine
göre fiziksel, doğal, yapay toplumsal olarak sınıflandırılan çevre mekânsal olarak ele
alındığında ise yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası çevre olarak sınıflandırılabilir. Daha genel
bir çevre tanımı yapmak istenildiğinde ise çevre; yeryüzündeki canlı ve cansız her türlü
varlığı kapsayan doğadır. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler başta olmak üzere bütün canlıların
yaşam alanlarını oluşturan, birbirleri ile etkileşim ve iletişim kurmalarına olanak sağlayan
biyolojik, fiziki, kimyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ortamları içerir. Yeryüzünde
gördüğümüz her alan ve doğaya ait her şey çevredir.
Çevre aynı zamanda canlı ve cansız fark etmeksizin iç ve dış etkenlerden etkilenmenin
tümüdür. Kendi içinde karmaşık ya da sade bir biçimde cereyan eden olayların tümüyle kendi
doğal dengesini kurmuş olan çevre ilk canlı türünün ortaya çıkmasıyla yaşama ev sahipliği
yapmaya başlamış ve yeni canlı türlerini de bünyesine entegre ederek döngü ile sürekliliğini
devam ettirmiştir. Bugün birçok bilimsel ve sosyal çevre de ise hâkim olan kanı insanoğlunun
da evi olan çevreye ihanet ettiği ve zarar verdiği, sürdürülebilirliğini ortadan kaldırmaya
başladığı anlayışıdır.
Çevre doğal olaylarla sürekli kendini yenilerken ev sahipliğini yaptığı canlıların bir
kısmını da etkilemektedir. Bu canlıların en önemlisi hiç şüphesiz kendini en geliştirmiş canlı
olan insanoğludur. İnsan ve çevre arasındaki bu ikili etkileşimin çevrenin insanı değiştirmesi
veya insanın çevreyi değiştirmesi gibi iki farklı yoruma neden olması muhtemeldir. İnsanın
yaşadığı ortama olan adaptasyonu ve yaşamak için içinde bulunduğu ortamda meydana
getirdikleri değişiklikler göz önüne alındığında bu iki yaklaşımında doğru olduğu söylenebilir.
Bu ikili etkileşim içinde insanın çevrede meydana getirdiği değişiklikleri ele alacak olursak
doğal yaşam alanlarının insan eliyle değiştirilmesi ve kirletilmesi çevre sorunu ve çevre kirliliği
olarak tanımlanabilecektir.
İnsan eliyle meydana getirilen bu değişimlerin çevrenin doğal dengesine bir müdahale
olduğu aşikârdır. İnsanın çevrede meydana getirdiği en ufak bir değişiklik çevrenin dengesini
başka bir yolla yeniden kurmasına yol açmakta ve domino etkisiyle başka bir takım olaylara
neden olmaktadır. İleride daha geniş anlamıyla açıklanacak bu olguya en basit örneği kurutulup
yerleşime açılmış bir derenin, havzasına düşen yağışın burada sel ve taşkına neden olması bu
yeni dengeye örnek olarak gösterilebilir. Bu kapsamda çevre sorunları; “İnsanların faaliyetleri
sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle doğal dengenin
bozulması” olarak tanımlanmaktadır.
İnsanın doğada yaşam bulan ve yaşamını doğal koşullarla şekillendiren bir varlık
olması, zamanla insanın doğaya müdahalesini bir zorunluluk kılmıştır. İnsan ve çevrenin
birlikteliği bu bağlamda zorunlu bir birlikteliktir ve felsefi açıdan insanın ben merkezli
davranışı çoğu zaman tarihsel olarak ve günümüzde de doğanın göz ardı edilmesine neden
olmuştur. İlkçağ itibari ile bilinen çevre olan dünyayı merkez alan insan, doğaya karşı daha
saygılı davranmıştır.
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Yeryüzünde yaşayan insanların çoğu bu doğa kanunlarına dinlerinde de yer vermiş ve
saygı duymuştur. Daha önce de bahsedilen insanın ben merkezli davranışı ise dünyanın evrenin
merkezi olmaması düşüncesiyle ortaya çıkmaya başladığı ve endüstri ile ise zirveye ulaştığı
görülmektedir. İnsanın merkez alındığı bu anlayış insanın doğaya hükmetme isteğini ortaya
çıkarmış ve beşeri etkilerle bir takım sorunlara yol açmaya başlamıştır. İnsanların son 200 yılda
nüfusunun giderek artması, sanayileşme ile birlikte kentleşmenin hızlanması, doğal kaynakların
tüketimindeki artış, ormanların ve doğal bitki örtülerinin tahribi, teknolojik gelişmeler gibi
etkenlerle çevre artık belli başlı sorunlara da ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Böylece İnsan,
taksonomik adıyla homo sapiens dik durması, soyut düşünebilmesi, kendisinin farkında olması
ve zekâsı ile çevreyle etkileşimi en yüksek canlı olmuş, tarihsel süreçteki gelişimi ile çevreyle
etkileşimini sürekli arttırarak devam ettirmiş, türünün artması ve getirdiği yeniliklerle çevreyi
birçok açıdan doğrudan etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir.
İnsanların faaliyetleri dışında çevre sorunları bir takım fiziki etmenlere bağlı olarak da
gelişebilmektedir. Bizzat insan eliyle meydana çıkan bütün çevre sorunları ise beşeri unsurlar
neticesinde meydana gelmiş çevre sorunlarıdır. Bunlar kısaca;
İnsan nüfusunun sürekli artması
Doğal kaynakların tüketimindeki artış
Orman tahripleri ve orman yangınları
Aşırı otlatma
Maden, kireç, taş, kum ocaklarının bilinçsizce ve plansızca açılması ve işlenmesi
Motorlu araçların artması
Gübre ve zirai ilaç kullanımındaki yanlışlıklar
Atıklar
Sulak alanların ve göllerin kurutulması
Su kirliliği
Gürültü kirliliği
Şehirlerde altyapı yetersizliği
Çarpık kentleşme
Baraj yapımı
Televizyon, bilgisayar ve röntgen; tomografi vb.; tıbbi cihazların yaygınlaşması ile
meydana gelen radyasyon
55

Nükleer faaliyetler
Toprak kirliliği
olarak sıralanabilir.
Çevre Sorunlarına Neden Olan Beşeri Unsurlar ve Etkileri
1-İnsan Nüfusunun Sürekli Artması: Geçmişten günümüze sürekli artmakta olan dünya
nüfusu özellikle Sanayi Devrimi ile meydana gelen değişimlerle daha artmıştır. Günümüzde 7,5
milyar olan dünya nüfusunun 40 yıl içinde 9 milyara çıkacağı ve 2075 yılında 9,5 milyar ile en
yüksek noktasına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu demografik yapı bölgesel olarak aynı
özelliği göstermeyecektir.
Gelişmiş sanayisi olan Avrupa ülkelerinde nüfusta azalma beklenirken, sanayisi
gelişmekte olan Asya ülkelerinde az da olsa artacak, az gelişmiş ve hala sanayileşmeye devam
eden ülkeler ise nüfusu asıl artacak ülkeler olacaktır. Demografik dağılımın bu şekilde
gerçekleşecek olması daha büyük risk teşkil etmektedir. Gelişmemiş bölgeler de meydana
gelecek nüfus artışı insanların açlıktan ölmesi, salgın hastalıkların yaygınlaşması, özellikle
Afrika da suyun tükenmesi ve yeni kaynak yaratılmaya çalışılmasına neden olacaktır. Bunun
yanı sıra plansız şehirleşmenin getirdiği sosyal ve siyasi gerginlik ve gecekondu bölgelerinin
hızla artışı da önemli çevre sorunlarına neden olacaktır.
Doğal çevre haricinde bu durum siyasi ve kültürel çevre içinde çok önemli riskleri
yanında getirecektir. Doğrudan etkisi bir yana bırakıldığında nüfus artışı enerji kaynaklarının
daha çok tüketilmesi, gecekondulaşma, göçler gibi etkenlerle dolaylı olarak da çevreye zarar
verecektir. Bunun haricinde artan nüfus birçok ülkede olduğu gibi ekvatora yakın ülkelerde de
bir takım sorunlara neden olacaktır. Artan nüfusla birlikte yeni yerleşimlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bugün hala süren yağmur ormanlarının tahribi, yerleşim için ileride de
ormanların ortadan kaldırılmasına neden olacak ve bu şekilde artan nüfus dolaylı olarak
çevreye etki edecektir. Nüfusun artması daha fazla ve çevre kirliliği ve doğal kaynakların daha
fazla tüketilmesi gibi iki temel sorunla önümüzdeki senelerde de karşımıza çıkmaya devam
edecektir.
2-Doğal Kaynakların Tüketimindeki Artış: Coğrafi keşiflerle pekiştirilen çevreye hâkim
olma isteği ve Sanayi Devrimi ile enerji ihtiyacının artması doğal kaynakların tüketimindeki
artışa ivme kazandırmış ve devrimden günümüze doğal kaynaklar sürekli olarak artarak
tüketilmeye devam etmiştir. Doğal kaynakların tüketilmesi sırasında çevre, doğrudan atmosfere
salınan gazlar ile kirletilmiştir.
Kömürün termik santrallerde kullanılması havaya önemli ölçüde gaz salınımını
gerçekleştirmiş ve havanın kirlenmesine neden olmuştur. Londra da meydana gelen, kömürün
yakılması ile ortaya çıkan gazın sisle karışması sonucu meydana gelen kirlilik literatüre
“Londra Tipi Hava Kirlenmesi” olarak girmiştir. Küresel iklim değişikliği açısından hava
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kirliliği önemli yer tutmaktadır. Önemli orandaki yabancı gazın atmosferde dolaşması sera
etkisine ve iklim değişikliğine yol açtığı bilinmektedir.

Şekil: Mohave Termik Santrali (Nevada, ABD)

Coğrafi keşiflerle farklı bölgelerde yer alan enerji kaynakları oldukları yerden alınarak
Avrupa’ya taşınmıştır. Coğrafi keşiflerin bugünkü çevresel sorunlarla olan temel ilişkisi bu
noktadan sonra başlamaktadır. Keşiflerle; bir yanda keşfedilen yerlerdeki insanların birçoğu
acımasızca öldürülerek, ellerindeki doğal kaynakları yağmalanmış ve sahip oldukları
servetlerin Avrupa’ya aktarılması ile kapitalizmin temelini oluşturan servet birikiminin ana
kaynakları oluşturulmuş; diğer yandan da yüzyıllar boyunca sürdürülen sömürgecilik
politikaları ile bu toplumlar her yönüyle Avrupa’ya bağımlı hale getirilmişlerdir.
Kapitalizmin servet kaynağının oluşturulması ile başlayan sanayileşme çabaları 200 yılı
bulan bir süreçten ve iki dünya savaşına neden olduktan sonra günümüzdeki şeklini almıştır.
Günümüzde ekonomik kalkınma çabalarının hemen hemen tüm dünya ülkeleri tarafından
birincil amaç olarak benimsenmesi ile birlik-te, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra yoğun bir
kalkınma çabası gözlenmektedir. Bu anlamda tüm dünya ülkeleri sınırı belli olmayan bir
kalkınma hamlesine girişmişlerdir. Kalkınma için gerekli olan malların üretimi, sınırsız olarak
kabul edilen doğadan yoğun bir kullanımla mümkün olmaktadır. Ancak, günümüzde doğanın
kaynaklarının sınırsız olmadığı, aksine madenler ve fosil yakıt kaynaklarının böyle giderse kısa
bir zaman sonra tükenebileceği gerçeği ortaya çıkmıştır (GÖKDAYI, 1996). Bu yüzden doğal
kaynakların kullanımındaki artışın yarattığı ikinci sorun ise günümüzde kullanılan önemli doğal
kaynakların tümünün neredeyse yenilenemeyen enerji kaynakları olmasıdır. Mevcut rezervler
göz önünde bulundurulduğunda kömür, petrol ve doğalgazın ömrünün sonsuz olmadığı
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görülmektedir. Bu rezervlerin tükenmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının bu rezervlerin
yerini dolduramaması da gelecekte önemli sorunları meydana getirecektir.
3-Orman Tahripleri ve Orman Yangınları: Günümüzde gelişen teknoloji ve gelişen
imkânlar orman yangınlarının önüne geçilmesinde yeterince etkili olmamaktadır. Tarih
boyunca büyük felaketlerden biri olarak görülen orman yangınları günümüzde de yazılı ve
görsel medyada sıkça yer bulan ve günlerce sürebilen büyük yıkımlardır. Özellikle son yıllarda
artan felaket derecesindeki orman yangınları sebebinin tesadüften çok ağır ihmal ve kasıt
içerdiğinin önemli kanıtlarındandır.
Dünya nüfusunun son 100 yılda katlanarak artması sonucu, ormanlar üzerindeki baskı,
şimdiye kadar hiç olmadığı kadar büyük bir düzeye ulaşmıştır. Bu baskı, ormanlar üzerinde en
yoğun olarak; açmacılık, kesimler ve de orman yangınları şeklinde gerçekleşmektedir.
Günümüzde dünya üzerinde 4 milyar hektar orman bulunmaktadır. Çeşitli nedenlerle 19501990 yılları arasında mevcut ormanların yarısı tahrip olmuştur. Ülkemizde de 2009 yılından
sonrada son 10 yıl içerisinde 12.000 hektar ormanımız yanarak yok olmuştur (Çevre ve Orman
Bakanlığı, 2005). Dünyadaki orman yangınlarından söz edildiğinde en başta Amerika Birleşik
Devletleri, Kanada, Avustralya ve Akdeniz ülkeleri akla gelmektedir (ERTUĞRUL, 2005). Son
yıllarda, Tropikal yağmur ormanlarında da, Akdeniz çevresindeki ormanlarda olduğu gibi
büyük yangınlar çıkmaktadır. Hâlbuki bu alanlar, dünya ekosistemi için büyük önem
taşımaktadır. Kapladıkları alan bakımından dünya yüzeyinin yalnızca %7’si olmalarına rağmen
yeryüzündeki bitki ve hayvan topluluklarının yaklaşık %80’i bu bölgelerde yaşamaktadır.
Tropikal yağmur ormanları, yağmur dengesini düzenleyerek dünya iklimi üzerinde önemli
derecede etkili olmaktadır. (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2005).
Dünyamızın geçirdiği iklimsel değişimler, hızlı bir şekilde artan dünya nüfusu, gelişmiş
ve geri kalmış ülkelerarasındaki ekonomik açığın hızla büyümesi gibi olumsuzluklar orman
yangınlarının alan ve sayı olarak artmasına neden olacağı düşünülmektedir. Özellikle küresel
ısınma ve sera gazlarının atmosfere yayılması, iklim değişikliği felaketinin ana faktörleri
olmakta, bunun sonucunda dünyamızı ormanlar da dahil olmak üzere önemli bir şekilde
etkilemesini kaçınılmaz kılmaktadır (ERTUĞRUL, 2005). Yerleşim yeri açmak amaçlı, sanayi
ve turizm tesisi inşa etmek için ve tarıma açmak için önemli orman tahribatı yapılmaktadır.
Ayrıca bu bölgelerde yapılan bilinçli yakmalar daha büyük kazalara neden olabilmektedir.
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Şekil:

Florida’da 75 kişinin hayatını kaybettiği yangın.

4-Aşırı Otlatma: Otlatma süresinin fazla olması ya da otlatılan hayvan sayısının yüksek
olması nedeniyle, herhangi bir meranın çıplak alana dönüşmesi durumuna aşırı otlatma denir.
Bitkilere kendilerini toparlanmaları için zaman tanımaksızın, uzun zaman dilimleri boyunca
yoğun otlamaya maruz kaldıklarında meydana gelir ( MARKUS, 2011). Teorik olarak meranın
taşıma kapasitesi aşılırsa aşırı otlatma gerçekleşir. Bir bölgede bitki örtüsünün var olabilmesi
sıcaklık ve yağış şartlarına bağlıdır.
Karasal iklimin görüldüğü bölgelerde sıcaklığın ve yağış şartlarının yeterli olmadığı
yerler bitki örtüsünün cılız ya da olmadığı bölümler arasındadır. Tarım için koşulların da çok
elverişli olmadığı bu bölgelerde yaşayan insanların ikincil geçim kaynağı ya da ek gelir
kaynağı olarak özellikle de sığır ve küçükbaş hayvancılık yer almaktadır. Bu hayvanların çok
sayıda olması ve yayılma eğiliminde hayvanlar olması merada sürekli olarak hapsedilmeden
yayılmaya devam etmesi bu bölgelerde zaten cılız olan bitki varlığını tamamen
sonlandırmaktadır. Burada özellikle yetişen ot grubu bitkiler sıcaklık ve yağış şartlarından
dolayı tekrar yetişemedi için arazi açık kalmaktadır. İyice zayıflayan ya da yok olan bitki
varlığı erozyon için de büyük risk taşımaktadır. Aşırı otlatmaya maruz bırakılmış alanların
çoğunda erozyon görülmektedir. Bu durum bu yüzden önemli çevre sorunları arasında
sayılmaktadır.
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Şekil: Malatya Arguvan Yaylası. (Yaylada otlatma süreleri İl Mera Komisyonu tarafından
açıklanmaktadır.)

5-Maden, kireç, taş, kum ocaklarının bilinçsizce ve plansızca açılması ve işlenmesi:
Maden işletmelerinin çevreye zararları; topoğrafyanın bozulması, bitki örtüsünün ortadan
kaldırılması, toz, gürültü, atık, görsel kirlilik ve su varlığını tehdit etmesi ve heyelan tehlikesi
olarak sıralanmaktadır.
Madenlerden gelen toz ve çıkan atıklar çevreyi kirletmektedir. Maden işletmelerinden
yayılan tozlar çiçek döneminde döllenmeyi de sekteye uğratarak meyve üretimini
azaltmaktadır.
Yüksek ve eğimli arazilerde bulunan maden işletmelerinden çıkan atıklar ise vadinin
üstüne istiflenmekte zamanla eğim boyunca dere yataklarına inen bu atıklar verimli arazileri
kullanılamaz hale getirmektedir. Çukurlara doldurulan atıklar ise derine sızma ile çevredeki
yerleşimlerin içme sularını kirletebilmektedir.
Maden işletmeleri su varlıkları içinde önemli tehditler oluşturmaktadır. Göl ve
çevresinde yasalarla belirlenmiş koruma alanları bulunmaktadır. Bunlar;
Mutlak Koruma Alanı (0 - 300 m)
Kısa Mesafeli Koruma Alanı ( 300m –1000 m)
Orta Mesafeli Koruma Alanı (1000 – 2000 m)
Uzun Mesafeli Koruma Alanı (2000 - 5000 m)
Çok Uzun Mesafeli Koruma Alanı (5000 m - Havza Sınırı)
Göllerin mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanlarında hiçbir şekilde maden ocağı
açılması ve işletilmesine izin verilmez. Yüzey suları haricinde maden ocakları gerçekleştirilen
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patlamalar nedeniyle yer altı sularını da etkilemektedir. Yeraltı drenajını bozarak ekosistemi
tehdit etmektedir. Bunun dışında Taş ocağı işletmelerinde yapılan patlatmalar çatlak/mağara
sistemini bozar, çökmelere ve suyollarının değişmesine, suyun derinlere kaçmasına sebep olur.
Sonuçta su kaynaklarını kullanan çiftçiler ile yerleşim alanları vb. tesisler zarar görürler.
Eğimin yüksek olduğu taş ocaklarında ise işletmenin kapanması sonrası heyelan tehlikesi
başlamaktadır.

Şekil:
işletmesi)

(Bitki örtüsünün zarar gördüğü ve görüntü kirliliğine neden olan bir maden

6-Motorlu araçların artması: Otomotiv sanayi, motorlu karayolu taşıtlarının üretildiği
ana sanayi ile bu ana sanayinin belirlediği teknik dokümanlara uygun orijinal ya da eşdeğer
aksam, parça, modül ve sistem üreten yan sanayinin tümünü kapsayan büyük bir sanayi
koludur. Otomotiv sanayi, Demir-çelik, Petro-kimya, Lastik gibi temel sanayi dalları ile yakın
ilişki içinde olup, diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmelerin sürükleyicisi konumundadır.
Ekonomideki sürükleyici etkisi ve diğer sektörlerle olan ilişkisi nedeniyle otomotiv
endüstrisi bugün olduğu gibi gelecekte de ülke ekonomisi ve teknolojik gelişim için önemini
korumaya devam edecektir. Motorlu taşıtların fosil yakıtlar kullanması nedeniyle atmosfere
önemli derecede CO2 gazı saldığı bilinmektedir. Küresel ısınmaya en çok sebep olan nedenler
arasında fosil yakıtların yakılması (kömür, petrol ve doğal gaz) ve ormanların yok edilmesi
gösterilmektedir. Bu yakıtlar en çok otomobillerde, fabrikalarda, elektrik santrallerinde
kullanılmaktadır. Türkiye’deki CO2 salınımının % 42’si sanayiden, % 30’u konutlardan, %
20’si ulaşımdan, % 5’i tarımdan ve % 3’ü enerji dışı tüketimden kaynaklanmaktadır. Motorlu
araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinin toplam hava kirliliğine oranı, ABD’de % 40,
Almanya’da % 47, Türkiye’de ise İstanbul’da yapılan çalışmada % 72 olarak belirlenmiştir
(ÖZEN ve ONURAL, 2001; MARANGOZ, 2004). Bunun dışında motorlu taşıtlar önemli
oranda gürültüye yol açmakta ve özellikle büyük şehirlerde gürültü kirliliğine yol açmaktadır.
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7-Gübre ve zirai ilaç kullanımındaki yanlışlıklar: Tarım bitkileri diğer bitki
ekosistemlerine göre daha zayıf durumdadır. Bunun nedeni ise alanda tek bir tür olarak
mücadele etmesidir. Burada verimli yetişmesi için gübre kullanılır. Bunun dışında tarım
alanındaki böcekler, mantarlar ve yabancı otlara karşı da tarım bitkileri savunmasızdır. Bu
yüzden zirai ilaçlar istilacı türlere karşı kullanılmaktadır. Bu ilaçların tümüne pestisit denir.
Gübrenin yanlış topraklarda yanlış miktarlarda kullanılması toprağı zehirlemektedir. Azota
ihtiyaç duyan toprağa azotlu gübreler kullanmak bitki köklerini geliştirerek bitkinin bünyesine
su alımını arttırarak gelişmesini sağlarken, azota doygun bir toprağa azotlu gübreler vermek
toprağı zehirlemektedir. Bu yüzden bilinçsiz gübre kullanımı hem toprağa hem de çevredeki
canlılara önemli derecede zararlar vermektedir.
Zirai ilaçların ise bilinçsiz kullanılması, toprakta ilaçların kalması ve parçacık halinde
veya yüzeysel akışla sulara giderek suları kirletmesine neden olmaktadır. Bu yüzden tarımda
hayvansal organik gübre tercih edilmeli ve istilacı böceklere ve otlara karşı tarım alanları
düşman bitkilerle çevrelenmelidir. Doğal düşmanları olmayan istilacı türlere karşı ise bilinçli
biyolojik müdahale gereklidir.
8-Atıklar: Atık en basit tanımıyla kullanılmış, artık istenmeyen ve çevre için zarar
oluşturan her türlü maddedir. Ülkemizde, sanayinin gelişen teknolojiyle birlikte makineleşmeye
geçmesi ve ekonominin de endüstriyelleşmesi sonucunda atıklar tüm sektörlerin en büyük
sorunlarından biri haline gelmiştir. Bireysel olarak bu sorunun üstesinden gelinemeyeceği gibi
belediyeler, yerel yönetimler ya da sivil tolum örgütlerinin de tek başına hareket etmesi bu
sorunun aşılmasına yetmeyecektir.
Katı, sıvı, endüstriyel, tıbbi ve buna benzer her türlü atığın bilinçsizce çevreye
bırakılması ciddi derecede çevre kirliliğine sebep olmakta, insan sağlığını tehdit etmekte, doğan
dengenin bozulmasını sağlamaktadır (K. ONTURK et al, 2014). Büyük kısmı doğada
parçalanıp kaybolmayan atıklar çevre için büyük tehdit oluşturmaktadır. Cam şişe doğada
4.000-4.500 yılda, plastik malzeme ise 1.000 yılda yok oluyor. Sakız 5 yılda, kutu teneke 10
yılda, plastik şişe 400 yılda, sigara filtresi izmaritler 2 yılda toprakta kayboluyor. Atıkların yok
olma sürelerinin uzun olması, bunların geri dönüşümlerinin sağlanarak tekrar kullanılır hale
getirilmelerini gerektiriyor. Bu nedenlerden ötürü; atıkların insan çevresinden uzaklaştırılması,
çevre ve insan sağlığının korunması ve aynı zamanda ekonomik kalkınmanın sağlanması
açısından atıkların bir sistem içerisinde yönetilmesi önem kazanmıştır (UZUNOĞLU, 2014).
Atıkların bu yüzden geri kazandırılması, geri kazandırılamayan atıkların ise bertaraf edilmesi
gereklidir. Bertaraf tesislerinin bir bölümünün maliyetçe yüksek olması ve her yerde teknolojik
bertaraf tesislerinin kurulmamış olması atıkları en önemli gündem maddesi yapmaktadır.
Bertaraf edilmeyen ya da edilemeyen atıkların bir yerde toplanması ise çok fazla alan
kaplamaktadır. Modern tesislere sahip olmayan Türkiye’deki belediyelerin çoğu vahşi
depolama yapmaktadır. Bunun haricinde katı atıkların göllere denizlere ve dere yataklarına
dökülmesi de en önemli çevre sorunlarının başında gelmektedir.
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Şekil: Modern Katı Atık Bertaraf Tesisi, Yalova

9-Sulak alanların ve göllerin kurutulması: Büyüklüğüne bakmadan derin ya da sığ
göller, bataklık ve sazlıklar sulak alanlar adı altında toplanmıştır. Ramsar Sözleşmesinde Sulak
Alanların kapsamı hayli geniş tutulmuştur. Buna göre; çekilmiş halde derinliği 6 m.’yi
geçmeyen (deniz sularının bulunduğu yerler dâhil ) çok veya az tuzlu su, tatlı su, durgun veya
akan, daimi veya geçici, tabi veya suni su çukurları, sulu veya turbalık alanlar, çayırlar,
bataklık alanlar bu kapsama girdiğinden başka sulak alanlar içinde bulunup çekilmiş halde
derinliği 6 m.’yi geçmeyen deniz suyu kütlesi veya ada ve sulak alanlara kıyısı bulunan
nehirleri ve sahil bölgelerini de içermektedir.
Bu şartların neticesi olarak Ramsar Sözleşmesi nehirleri, sahil bölgelerini hatta mercan
kayalıklarını dahi içine alan çeşitli ve geniş bir Sulak Alan tipini kapsamaktadır (TÇV. 1993).
Sulak Alanlar, tropikal ormanlardan sonra birim alandan en yüksek organik madde üreten
ekosistemlerdir. Yüksek biyolojik çeşitliliğe ve dinamik yapıya sahip olan bu sahalar;
çevredeki nemin kontrolünde, taban suyu hareketinde, erozyon ve taşkın kontrolünde su
kalitesinin arttırılmasında, su ve besin temininde ekonomik gelir elde edilmesinde, tarımsa
verimliliğin arttırılmasında eğlence ve dinlenme yeri olarak kullanılmasında ve bölgenin iklim
stabilizasyonunun sağlanmasında önemli rol oynamaktadır (ZOR, 2014).
Sulak Alanlar dünyanın en verimli çevreleridir. Bu alanlar hızla azalan hayvan türlerini
barındırmaktan başka, verimlilik bakımından tarlalarda üretilen buğdayın sekiz katı bitkiyi de
vermektedir. Bütün bu zenginlikler ancak sulak alanlardaki ekolojik yöntemlerin işlemesine
müsaade ettiği takdirde korunabilir. Ancak Sulak Alanlar drenaj, toprak kazandırma, kirlilik ve
tüketilen hayvan ve bitki türleri açısından dünya çapında en çok tehdit altında bulunan
bölgelerdir (TÇV, 1993). 1971’de İran’da yapılan Ramsar Sözleşmesi ile dünyadaki sulak
alanlar koruma altına alınmıştır.
Türkiye’de ve dünyada sıtma hastalığı ile mücadele kapsamında sulak alanlar
kurutulmuş daha sonra ise bu kurutmalar farklı sebeplerle devam etmiştir. Ciddi bir ekosistem
kaybı olması, seller için bir sünger vazifesi görmesi, göçmen kuşlara ev sahipliği yapması gibi
nedenlerden ötürü bu sulak alanların ve göllerin kurutulması önemli çevre sorunlarındandır.
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10-Su kirliliği: Su kirliliği; göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı suları gibi su barındıran
havzalarda görülen kirliliğe verilen genel addır. Her çeşit su kirliliği, kirliliğin bulunduğu
havzanın çevresinde veya içinde yaşayan tüm canlılara zarar verdiği gibi, çeşitli türlerin ve
biyolojik toplulukların yok olmasına ortam hazırlar. Su kirliliği, içinde zararlı bileşenler
barındıran atık suların, yeterli arıtım işleminden geçirilmeksizin havzalara boşaltılmasıyla
meydana gelmektedir. Ayrıca sanayileşme hareketleri ile şehirlere göç olayı da başlamış ve bu
durum yine hızlı ve düzensiz kentleşmeye sebep olmuştur.
Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar; sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı, zirai
mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler olarak gruplandırılabilir. Sanayinin çevre üzerindeki
olumsuz etkisi diğer faktörlerden çok daha fazladır. Sanayi kuruluşlarının sıvı atıkları ile su
kirliliğine ve dolaylı olarak da yine su kirliliğine bağlı, toprak ve bitki örtüsü üzerinde aşırı
kirlenmelere neden olduğu ve doğa tahribine yol açtığı bilinmektedir.
Ayrıca sanayileşme hareketleri ile kente göç olayı da başlamış ve bu durum yine hızlı
ve düzensiz yapılaşmaya sebep olmaktadır. Zirai mücadele için kullanılan ilaçlamalarda
havadaki ilaç zerrelerinin rüzgârla sulara taşınması veya pestisit üretimi yapan fabrika
atıklarının durgun veya akarsulara boşaltılması sonucunda su kaynaklarımız pestisitlerle
kirlenmektedir. Diğer yandan, kimyasal gübrelerin bilinçsizce ve aşırı kullanımı da zaman
içinde toprağı çoraklaştırmakta ve yine doğal çevrim ile gerek su kirlenmesi ve gerekse diğer
etkileri ile olumsuzluklar yaratmaktadır.
Denizlerin ve okyanusların çeşitli atıklarla kirletilmesi de önemli çevre sorunları
arasındadır. Her türlü atığın denizlere ve okyanuslara gönderilmesi buradaki ekosistemi tehdit
etmektedir. Karmaşık bir yapıda olan yeraltı suyunun kirliliğinin belirlenmesi daha zordur fakat
çeşitli atıkların vahşi depolanması, gübre ve zirai ilaçlar yeraltı sularını kirletmektedir. Göllerde
ve yeraltı sularındaki kirlilik içme suyu açısından insan için de ayrıca önemlidir.
11-Gürültü kirliliği: Gürültü kirliliği veya diğer adıyla ses kirliliği, insan veya hayvan
yaşamını olumsuz etkileyen, dengesini bozan her türlü insan, hayvan ya da makine kaynaklı ses
oluşumudur. Gürültü kirliliğinin en yaygın biçimlerinden biri, özellikle motorlu araçların neden
olduğu kirliliktir.
Dünya çapında en yaygın gürültü türü ulaşım sistemlerinden kaynaklanır. Motorlu
araçların yanı sıra uçak ve Demiryolu araçlarının yarattığı gürültü de önemli bir yer tutar. Şehir
planlamacılığında yanlışlar yapılması sanayi ve yerleşim alanlarının birbirine bitişmesine neden
olabilir ve sonuç olarak sanayi alanının yarattığı gürültü kirliliği komşu yerleşim birimlerinde
yaşayanların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.
Gürültü kirliliği yaratan diğer etmenler arasında özellikle istirahat saatlerinde yayılan
araba alarmları, acil durum sirenleri, çeşitli beyaz eşyalar ile ev âletlerinin gürültüleri, fabrikamakine sesleri, yapım ve onarım çalışmaları, ses çıkaran hayvanlar, ses sistemleri, hoparlörler,
maç, eğlence, dini-sosyal faaliyetler sayılabilir. Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri
hem sağlıksal hem davranışsal yönde ortaya çıkabilir. Genel olarak, gürültü olarak adlandırılan
her türlü ses insan sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak etkiler. İstenmeyen bu sesler sinir,
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saldırganlık, hipertansiyon, yüksek stres, kulak çınlaması ya da kulak uğuldaması, duyma
kaybı, uyku bozuklukları gibi pek çok sonuç doğurabilir. (FİELD, 1993)

Şekil: Gürültü kirliliğini önlemek için kurulan ses bariyerleri

12-Şehirlerde altyapı yetersizliği: Şehirsel bir altyapıdan bahsetmek için öncelikle
şehirsel bir arsanın varlığı, mülkiyet hakkının var olması ve şehirde yaşamın devam edeceği
altyapı hizmetlerinin sürdürülebilir olması gereklidir. Geçmişten günümüze şehirlerin
kurulması için bazı ön şartlar ortaya koyulmuş ve bu şartları sağlayan bölgelerde şehirler
kurulmuştur. Hiç şüphesiz bunların en önemlisi suyun varlığı olmuştur.
Tarihsel süreç boyunca şehir olmanın şartları temel şartlar haricinde değişkenlik
göstermiş ve hâkim olan şartlara uygun yerlerde kurulmayan şehirler tarihe karışmıştır. Suyun
bulunması ve şehre ulaştırılması, konutlara ve şehre ulaşım imkânları, kanalizasyon, elektrik,
su, internet günümüz şehirlerinin temel gereksinimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırdan
kente göç ile başlayan gecekondulaşma ve çarpık kentleşme şehirleri orantısız ve plansız bir
biçimde büyütmüştür. Gecekondu mahalleleri gerçek planlı şehirlerden daha kötü imkânlarda
olması nedeniyle en temel gereksinimlerin bile buralarda memnuniyetle karşılanması şehirlerin
en büyük sorunu olmuştur.
Şehrin yürümesini sağlayan sağlam bir sistem olması gereken altyapı hizmetleri günü
kurtarma üzerine kurulu olduğundan ve bu yan mahallelerin giderek şehre dâhil olmasından
dolayı, şehirler yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu yetersizliklerin ilk yansımaları sürekli çevre
üzerine olmaktadır. Yağmur suları yüzünden şehirlerde sellenmeler, atık suların çevredeki
yüzey sularına karışması, içme suyu sorunları, trafik vb., olaylar altyapı yetersizliğinin önemli
yansımalarıdır. Sanayi tesisleri şehirlerin içinde kalmış ve burada atıklarıyla çevreyi
kirletmiştir. Yine bu tesisler ve sonradan yapılan plansız karayolları şehri ses kirliliğine maruz
bırakmıştır.
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13-Çarpık kentleşme: Sanayisi gelişmekte olan veya sanayi atılımını yeni gerçekleştiren
gelişmemiş ülkelerde kırdan kente göç en önemli olgulardan bir tanesidir. Az gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi Türkiye’nin de modernlik adına 1950’lerde traktörle tanışıp makineli
tarıma geçmesi, kırsal kesimde yaşayan bireylerin ailelerine ait tarlaları miras yoluyla
paylaşması, devletin kırsal alanlara hem az yatırım yapması hem de buralarda hizmet olarak
yetersiz kalması insanlarda büyük şehirlere olan ilgiyi arttırmıştır (ÖZAKBAŞ, 2015).
İş imkânları, eğitim olanakları, sağlık olanakları, şehre has yaşam tarzı gibi etkenler
insanların şehirlerin cazibesine kapılmasına ve buralara doğru göç edip yerleşmesine neden
olmaktadır. Göç alan şehirlerde çarpık kentleşme, gecekondulaşma, plansız yapılaşma ve
düzensizlik olduğu görülmektedir bunun neticesinde de alt yapı hizmetlerinde aksama hatta
bazı yerlerde alt yapısızlık sorunları açığa çıkmaktadır. Şehir dışına yapılan sanayi tesisleri
zamanla şehrin plansız büyümesi ile şehir merkezleri içinde kalabilmektedir.
Şehir nüfusunun olması gerekenden fazla olması, altyapının yetersiz olması sonucunda
doğal afetlere de neden olabilir örneğin yoğun yağışlarda şehirleri oluşan sen neticesinde su
basması, heyelan ve de bunların sonucunda açığa çıkan sağlık sorunları, sürekli artan nüfus
şehirlerde işsiz sayısının çoğalmasına da neden olur bunun neticesinde işsiz olan kişilerin
geçinemedikleri için suç odak merkezi haline gelebildikleri görülmektedir bu da şehirdeki
güvenliğin aksamasına, kargaşanın artmasına neden olur, iş bulmak için göç edenler genelde
erkek nüfus olduğu için kadın – erkek sayısı arasındaki denge de bozulur. Hızlı nüfus artışı
neticesinde artan bir trafik sorunu oluşur, sağlık ve eğitim hizmetlerinin yetersizliği
görülmektedir (TOSUN, 2016).
Buraya gelen göçmenlerin çoğu için ilk sorun barınma ihtiyacıdır. Ekonomik refah
seviyesi düşük olan göçmenler şehir merkezinden ev alamadıkları için genelde şehrin hemen
dış hattında konutlar inşa ederken bir taraftan da inşaatlarda çalışarak şehrin yerlileri için şehrin
dışında sayfiye yerleri inşa ederek şehirlerin kaderlerini çizmişlerdir. Öncelikle tek gelen bekâr
erkekler daha sonra ailelerinin de göç etmeleriyle sokak ve caddeleri kalabalıklaşmış böylece
şehirlerin önemli sanayi merkezlerinin dışındaki ilk gecekondu mahalleleri kurulmuştur. Bu
düzensizliğin sürmesiyle meydana gelen çarpık kentleşme altyapı yetersizliklerini meydana
getirmiş ve birçok çevre sorununa neden olmuştur. Kanalizasyon sistemlerindeki yetersizlik,
ısınmada kullanılan kalitesiz yakıtlar, evsel atıklar ile çevre kirlenmiştir. Rüzgârın önünü
kapatan binalar sirkülasyonu engelleyerek ayrıca hava kirliliğine de neden olmaktadır.
14-Baraj Yapımı: Barajların birçok yararının yanı sıra bazı çevre sorunlarına yol açtığı
da söylenebilir. Çevresindeki yerleşim yerlerinden bazılarını tehdit eden barajlar, bu
yerleşimler taşınmasına neden olmuştur. Özellikle barajın inşa edileceği ve baraj gölünün
oluşturulacağı alanın boşaltılması, öncelikle var olan yerleşmelerin tamamen kaldırılması
gerekmektedir. Buna Atatürk Barajının yapılmasıyla yer değiştirmek zorunda kalan Samsat
(Adıyaman) ve Birecik barajının yapılmasıyla yer değiştirmek zorunda kalan Halfeti (Şanlıurfa)
ilçeleri gösterilebilir.
Bunun dışında günümüzde de Yusufeli Barajı yapımı nedeniyle Yusufeli ilçesi merkezi
taşınmaktadır. Bu yerleşim yerlerinin taşınmasında bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. İnsanların
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gittiği yeni yere alışamaması vb. faktörler insanların başka yerlere göç etmesine neden
olmaktadır. Bu da kırsaldan kente göçün önünü açmaktadır. Akarsu boylarında yer alan tarihi
yerleşmeler ve tarihi yapılar da su altında kalmakta ve bu durum kültürel çevreye zarar
vermektedir. Ayrıca bütün barajlar dar vadiler içerisinde yer almamaktadır.
Daha geniş alanlarda kurulan barajlar verimli vadi ovalarında tarımın yapılamamasına
neden olmuştur. Bazı bölgelerde yapılan büyük barajlar taban suyu seviyesini arttırmış ve daha
kurak şartlarda yetişen bitkilerle yapılan tarımı sekteye uğratmıştır. Büyük barajlar aynı
zamanda bölgenin iklimini de değiştirmektedir. Bitki örtüsü ve yaşayan canlılar da barajlardan
en çok etkilenenler arasındadır. Bu canlıların doğal yaşam alanları hatta hayatları tehlike altına
girmektedir. Baraj gölünün dolduğu zamanlarda yapılan kontrollü boşaltma ise akarsu havzası
üzerindeki diğer yerleşimlerde sel ve taşkınlara neden olabilmektedir.

Şekil: Baraj yapımı ile sular altında kalacak Yusufeli ilçesi

15-Televizyon, bilgisayar ve röntgen; tomografi vb.; tıbbi cihazların yaygınlaşması ile
meydana gelen radyasyon: Televizyonlar, duman detektörleri, fosforlu saatler, paratonerler ve
lüks lambası fitilleri gibi bazı tüketici ürünleri az miktarlarda da olsa radyoaktif madde içerir.
Fosfatın gübre ve kömüründe yakıt olarak kullanılması çevreye az da olsa radyasyon dozu
verir. Ayrıca cep telefonu, ince ekran televizyonlar, saç kurutma makineleri gibi elektronik
aletler radyasyon yayarak sağlığı tehdit eder.(MEB,2011) Radyasyonla görüntü elde edebilme
ve radyasyonun hücre veya tümörleri yok edebilme yeteneğine sahip olması temeline dayanır.
Bu iki özelliğinden dolayı radyasyon hastalıkların teşhis ve tedavisinde önemli rol oynar
(MEB, 2011).
16-Nükleer Faaliyetler: Nükleer enerji bugünlerde kamuoyunu bir hayli meşgul eden bir
enerjidir. Nükleer kelimesi, İngilizce nücleus adının sıfatlaşmış halidir. Nükleer, çekirdeksel,
çekirdek ile ilgili anlamını ifade etmektedir (Collins-Metro, 1995: 496). Nükleer enerjinin
kullanımı yeni, teknolojik gelişimi çok hızlıdır. Bu enerjinin pek çok kullanım alanları vardır.
67

Bunlardan en önemlisi elektrik üretimidir. Bundan başka, nükleer enerji tıpta, endüstride ve
silah sanayiinde (kıtalar arası balistik füzeler gibi) önemli ölçüde kullanılmaktadır.
Yapılan nükleer silah denemelerinde ortaya çıkan radyasyon, nükleer atıklardaki zehrin
uzun süreler boyunca yok olmaması, yüksek miktarda atık ortaya çıkarması, kaza riski ve kaza
sonucunda ortaya çıkan büyük zarar önemli çevre sorunlarıdır. Ayrıca nükleer santral inşasında
su ihtiyacı önemli akarsu kenarlarındaki verimli topraklarında işgaline neden olmaktadır.
Böylece arazinin yanlış kullanımı ortaya çıkmaktadır.
17-Toprak Kirliliği: Toprak kirliliği, katı, sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler
tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Topraklarda meydana
gelecek tüm olumsuz değişimler insan yaşamını kuvvetle etkileyecek güce sahiptir. İnsanların
geçmişten gelen ve geçmişte zararları fark edilmemiş olan alışkanlıkları, bu gün toprak
kirlenmesi ve bununla birlikte ortaya çıkan yer altı ve yüzey sularının kirlenmesine sebep
olmaktadır.
Toprak kayaçların parçalanmasıyla oluşur. Oluşumu çok uzun sürede gerçekleşen
toprak insan eli ile çok kısa sürede tahrip edilir. Tarımın yapılabilmesi için temel unsur verimli
tarım arazileridir yani topraktır. Daha çok ürün elde edebilmek için kullanılan gübreler, tarım
ilaçları sağladıkları yararın yanı sıra toprak kirliliğinin önemli sebepleri arasında yer
almaktadır. Çevreye gelişigüzel atılan çöpler, evsel atıkların ve sanayi atıklarının arıtılmadan
toprağa karıştırılması da toprağı kirleten etkenlerdendir. Tarım ilaçları; toprağın biyolojik
dengesini bozarak verimliliğini düşürmektedir. Ayrıca birçok zararlıya da direnç
kazandırmaktadır. Bu direnç kalıtımla devam etmektedir.
Günümüz tarımında bu denli yoğunlaşan tarım ilacı kullanımının çevrede ve tabiatta
birikmesi, hayvanlar ve besinler için zararlıdır. Tatbik edilen ilaçların kısa sürede ışık, ısı ve
nem tesiri ile parçalanıp kalıntı bırakmayacağını düşünmek imkânsızdır. Her ilaç formülünün
bitkiye tatbik edildikten sonra, etkili olabileceği bir süresi vardır. İlaçlar hem bitki hem de insan
sağlığına zararlı olmaktadır. İlaçlanmış sebze ve meyvelerin sonucu, vücuda kalıntı geçtiği gibi,
başta süt olmak üzere ilaçlı yemlerden ve otlardan hayvanlara geçen tarım ilaçları kalıntıları da
vücuda geçmekte ve birikmektedir. Toprağın fiziksel özellikleri gübrelemeden elde edilecek
sonuçları etkilemektedir.
Fiziksel özellikleri iyi olan topraklara yapılan gübrelemelerden yüksek randıman
alınmakta, aynı zamanda toprak, gübrelerin zararlı etkisinden de korunmaktadır. Oysa çok ince
ve çok kaba tek türlü topraklarla, çok sıkışık veya gevşek topraklara uygulanan gübrelemeler de
bitkiler, gübrelerden yeteri kadar istifade edememektedir. Dolayısıyla toprakta gübre
birikmekte ve zararlı etkiler ortaya çıkmaktadır. Aşırı gübreleme sonucu toprakta ortaya çıkan
problemlerin başında asitlenme gelir. Çöp ve diğer atıklardan ileri gelen toprak kirliliği daha
çok yerleşim birimleri ve yakın çevrelerde görülmektedir. Bilinçsizce atılan atıklar, zamanında
toplanmayan çöpler, çevrenin temizliğini ve güzelliğini bozmakta hoş olmayan koku ve
görüntüye sebep olmaktadır. Ayrıca bu atık ve çöp yığınları mikrop ve haşerelerin çoğalmasına
uygun ortamı hazırlamakta, dolayısıyla toplum sağlığına olumsuz etkileri de bulunmaktadır.
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Tüm bu beşeri faktörlerin çevreye etkileri göz önüne alınırsa insanın doğayla
etkileşiminin çok olumlu tepkiler vermediği ortadır. Kendisine ev sahipliği yapan doğaya
insanın verdiği tepkiler insanın çevreye ihanet ettiği görüşüne destek olmaktadır. Çevre
sorunlarına neden olan her bir faktörün doğrudan ya da dolaylı olarak diğer faktörlerle de iç içe
girdiği ve birbirini etkilediği görülmektedir. İnsanın çevreyi sürekli verici olarak görmesi ve
sürekli alarak yerine koyamaması sürdürülebilir bir çevre yönetimini mecbur kılmaktadır.
Doğanın kaynaklarının sınırsız olmaması insanı, farklı arayışlara iten ciddi bir olgu
olmakla birlikte yakın gelecekte sürdürülebilir kalkınmanın devam edebilmesi insanların kendi
içlerinde anlaşabilmesi ile de mümkün olacaktır. Devletlerarası enerji politikaları ve hatta
savaşları, kaynak savaşları ve toprak savaşları doğanın insana yetersiz gelmesine de sebep
olmaktadır. İnsan nüfusunun sürekli artması tarımsal ürün ihtiyacını da arttırmaktadır fakat bu
ürünün adaletli dağıtıldığı söylenememektedir.
Zenginliğin büyük bölümünü kendisine ayıran Avrupa ve Anglo Amerika bitmeyen
enerji mücadelelerin ve toprak mücadelelerinin baş sorumlusu olarak baş göstermektedir.
Dünya zenginliklerinin büyük kısmını birkaç ülke kendisi paylaşırken dünyanın birçok
ülkesinde fakirlik baş göstermektedir. Yine kişisel servetler ele alındığında ise zenginlerin daha
zengin olduğu bir dünya söz konusudur. Tüm bu tezatlıklar içerisinde doğanın bir sınırı olduğu
ve sınırsız kaynaklara sahip olmadığı kesin olsa da hakkaniyetli bir paylaşım durumunda yakın
gelecekte kaynakların yeterli olup olmayacağı da tartışma konusudur.
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Uygulamalar
Bulunduğunuz bir çevrede insanın doğayı nasıl kirlettiği incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
İnsan doğaya dost mu?
Doğa mı güçlü insan mı?

71

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanlar var olduğundan beri doğaya etkide bulunmuştur. Tamamıyla ekonomik ve
teknolojik gelişmelere bağlı olarak nüfusla birlikte, sanayi hareketleri ve şehirleşme çevre
sorunlarının artmasına neden olmuştur. Günümüzde dünyanın dört bir yanında endüstriyel
atıklar, radyoaktif atıklar ve zehirli gazlar toprağı, havayı ve suyu büyük bir hızla
kirletmektedir. Sentetik ürünler, santraller ve baz istasyonları canlılara ve doğaya zarar
vermektedir.
Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların
amacı, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. Bunu
sağlayacak olanda insanın kendisidir. Çünkü çevreye zarar verende, çevreyi koruyan ve
geliştirende yine insandır.
Endüstrileşmeye bağlı olarak katı atıklar, gazlar ve sıvı maddeler olduğu gibi havaya,
suya ve toprağa karışmaya başlamıştır. İnsanın doğal ve sağlıklı çevresi bozulmaya ve
hastalandırmaya başlamıştır.
Doğal olaylar içinde iklime bağlı değişiklikler izlenmektedir. Buzullar erimekte ve buna
bağlı olarak yeryüzünde su hareketi hızlanmakta, aşırı erimelerle sel baskınları
çoğalabilmektedir. Kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan karbon emisyonları ve ozon
tabakasında görülen incelmeler geleceğe yönelik sıkıntıları arttıracağından beşeri ve iktisadi
hayat doğrudan olumsuz etkilenecektir.
Günlük hayatımızda kullanılan ve sıradan olan motorlu araçlar ısınma ve soğutma
sistemlerinin çalıştırılması sonucu ortaya çıkan gazlar karbon emisyon üretimine katkıda
bulunmaktadır. Karbon emisyon üretiminin artması dünyanın doğal ortamına zarar
vermektedir.
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Bölüm Soruları
1. Beşeri unsurlar neticesinde meydana gelmiş çevre sorunları arasında hangisi yer almaz?
A. İnsan nüfusunun sürekli artması
B. Depremler
C. Aşırı otlatma
D. Motorlu araçların artması
E. Su kirliliği
2. “Gelişmiş sanayisi olan …………. ülkelerinde nüfusta azalma beklenirken, sanayisi
gelişmekte olan ……….... ülkelerinde az da olsa artacaktır.” Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde
tamamlayan seçeneği bulunuz?
A. Asya-Avrupa
B. Asya-Afrika
C. Amerika-Afrika
D. Avrupa- Asya
E. Amerika-Asya
3. “…………….. termik santrallerde kullanılması havaya önemli ölçüde gaz salınımını
gerçekleştirmiş ve havanın kirlenmesine neden olmuştur.” Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde
tamamlayan seçeneği bulunuz?
A. Kömürün
B. Petrolün
C. Doğalgazın
D. Kükürtün
E. Demirin
4. Ülkemizde de 2009 yılından sonrada son 10 yıl içerisinde ne kadar hektar orman yok
olmuştur?
A. 12.000
B. 11.000
C. 10.000
D. 9.000
E. 8.000
5. Göl ve çevresinde yasalarla belirlenmiş koruma alanları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden
hangisi bu alanlardan biri değildir?
A. Mutlak Koruma Alanı
B. Kısa Mesafeli Koruma Alanı
C. Orta Mesafeli Koruma Alanı
D. Uzun Mesafeli Koruma Alanı
E. Geniş Mesafeli Koruma Alanı
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6. Türkiye’deki CO2 salınımı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. % 42’si sanayiden
B. % 3’ü enerjiden
C. % 30’u konutlardan
D. % 20’si ulaşımdan
E. % 5’i tarımdan
7. ……………….. Sözleşmesi’nde Sulak Alanların kapsamı hayli geniş tutulmuştur.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A. Amsterdam
B. Roma
C. Sezar
D. Rasmussen
E. Ramsar
8. Ülkemizde su kirliliğine etki eden unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A. Sanayileşme
B. Kentleşme
C. Barajlar
D. Kimyasal Gübreler
E. Zirai İlaçlar
9. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Birecik Barajı’nın yapımı nedeniyle yer değiştirilmiştir?
A. Halfeti
B. Harran
C. Akçakale
D. Hilvan
E. Siverek
10. “………………… enerji tıpta, endüstride ve silah sanayiinde (kıtalar arası balistik füzeler
gibi) önemli ölçüde kullanılmaktadır.” Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği
bulunuz?
A. Termik
B. Rüzgar
C. Güneş
D. Nükleer
E. Hidrosantral
CEVAPLAR:
1-B, 2-D, 3-A, 4-A, 5-E
6-B, 7-E, 8-C, 9-A, 10-D
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4. EKOLOJİ VE BİYOSFERİN DÜZENİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1 Çevrenin Biyotik (Canlı) ve Abiyotik (Cansız) Etkenleri
4.2 Işık
4.3. Sıcaklık
4.4. Su ve Hava
4.5. Popülasyonlar ve Topluluklar
4.6. Habitat ve Biyotop
4.7. Ekosistemde Beslenme ve Enerji İlişkileri
4.7.1. Ototrofik ve Heterotrofik Beslenme
4.8. Madde ve Enerji Döngüleri
4.9. Simbiyotik İlişkiler
4.10. Üreticiler, Tüketiciler ve Ayrıştırıcılar
4.11. Besin Zincirleri ve Besin Ağları
4.12. Enerji Piramitleri ve Biyokitle
4.13. Türiçi ve Türlerarsı Rekabet
4.14. Ekolojik Süksesyon
4.15. Ekosistemde Materyal Döngüleri
4.16. Karbon ve Oksijen Döngüleri
4.17. Azot Döngüsü
4.18. Fosfor Döngüsü
4.19. Kükürt Döngüsü
4.20. Su Döngüsü
4.21. Madde Döngülerinin Yararları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Çevrenin Biyotik (Canlı) ve Abiyotik (Cansız) Etkenleri nelerdir?
Ekosistemde Materyal Döngüleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çevrenin Biyotik (Canlı) ve
Abiyotik (Cansız) Etkenler

Çevrenin biyotik (canlı) ve
abiyotik (cansız) etkenler
ilgili bilgi edinmek

Ekosistemde Materyal
Döngüler

Ekosistemde materyal
döngüleri inceleyebilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, düşünerek,
tartışarak
Okuyarak, düşünerek,
tartışarak
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Anahtar Kavramlar
Biyotik
Abiyotik
Döngü
Ekosistem
Besin Zinciri
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Giriş
Yerkürenin, canlı varlıkların bulunduğu kısmına biyosfer denir. Yerkürenin çapıyla
karşılaştırıldığında, biyosfer çok ince bir kuşaktır. Okyanusun tabanından, yaşam izine
rastlanan atmosferin en yüksek noktasına erişen, yaklaşık 20 km kalınlıktadır. Biyosfer, dünya
yüzeyinin katı kısmı olan litosfer, yer yüzeyinin üzerinde ve altındaki suyu ve havanın su
buharını içeren hidrosfer ve yerkürenin etrafını kuşatan hava kütlesi olan atmosfer bölümlerini
içerir.
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4. EKOLOJİ VE BİYOSFERİN DÜZENİ
4.1 Çevrenin Biyotik (Canlı) ve Abiyotik (Cansız) Etkenleri
Tüm canlı organizma çeşitlerinin özel bir çevrede yaşamlarına olanak veren
adaptasyonları vardır. Organizmalar besin temini ve üremenin yanında doğal düşmanlarından
sakınmak için çeşitli uyumlar gösterirler. Canlı organizmalar, su temini, sıcaklık değişim ve
dağılımları, ışık miktarı ve toprak bileşimi gibi çevrelerindeki fiziksel etmenlerden etkilenirler.
Bu fiziksel çevre de içinde yaşayan organizmalardan etkilenir. Örneğin, belirli organizmalar
kayaların toprağa parçalanmasına etki eder ve bitki gelişimi gölcüklerin dolmasını destekler.
Sonuçta, organizmalar aynı alanda yaşayan diğer organizmalardan etkilenir. Organizmaların
kendi aralarında ve çevreleriyle olan etkileşimleriyle ilgilenen biyoloji dalına ekoloji denir.
İşlevsel ekolojinin hemen tüm aşamaları doğrudan veya dolaylı olarak güneşin ışınım
enerjisinden etkilenmektedir. Gezegenimizin ekolojik enerji stokuna girdi sağlayan güneşten
yayılan elektromanyetik enerjinin farklı dalga boyları vardır. Güneşin ışınım enerjisi ısı üretir,
yaşamın kimyasal tepkimelerinde aktif enerji olarak ölçülen fotonları sağlar. Yaşam biyolojisi
belirli bir sıcaklık aralığında yürür. Isı, sıcaklığı düzenleyen bir enerji şeklidir. Gelişme hızını,
etkinliği, davranışı ve birincil üretimi etkiler. Sıcaklık ısı enerjisinin şiddet ya da yoğunluk
etkenidir ve büyük ölçüde güneş ışınımının tekerrür oranına bağlıdır.
Yatay ve dikey uzamsal sıcaklık değişikliği büyük ölçüde iklimleri ve sonuçta
yeryüzünün her tarafında farklı ekosistemlerde (veya biome’larda) biyolojik çeşitliliğin
dağılımını ve birincil üretimin düzeyini etkiler.

Şekil: Işık ve diğer solar ışınımların dalga boyları (Elektromanyetik Spektrum).
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4.2 Işık
Işık yeryüzünün birincil enerji kaynağıdır. Bitkiler, algler ve bazı bakteriler ışık soğurur
ve fotosentezle enerji özümlerler. Fotosentez veya H2S’nin inorganik fiksasyonu ile enerji
özümleme yeteneğindeki organizmalar ototroflardır. Ototroflar birincil üretimden ve metabolik
yoldan biyokimyasal entalpik (enthalpic) bağlarda potansiyel enerji olarak depolanan ışık
enerjisinin özümlenmesinden sorumludurlar. Heterotroflar enerji ve besinlerini sağlamak için
ototroflardan beslenirler.
Işık koşulları sucul çevrede de değişir. Işık suya geçtiği kadar absorbe edilir. Böylece
mevcut ışık miktarı derinliğin artması ile azalır. Işığın geçtiği su katmanına fotik (photik) zon
denir. Yeryüzünde meydana gelen fotosentezin yaklaşık %80’i bu fotik zonda meydana gelir.
Onun altındaki zon, hiç ışık olmayan aphotikzondur. Birkaç kemotropf dışında, aphotik zonda
yaşayan organizmalar enerjilerini photik zondan aşağı doğru sürüklenen veya göçen
organizmalardan sağlar. Işık, üretim ve enerji temini arasında bir bağıntının olması, yeryüzünde
ekosistem dinamiklerinin dağılım, kompozisyon ve yapısını etkilemektedir.

Şekil: Yeryüzündeki hemen tüm canlılar için enerji, doğrudan veya dolaylı olarak
güneş ışınlarından sağlanır.
Yeryüzündeki hemen tüm canlılar için enerji, doğrudan veya dolaylı olarak güneş
ışınlarından sağlanır. Güneş ışınlarının yoğunluk veya şiddeti ile aydınlatma süresi ya da gün
uzunluğu, enleme göre değişir. Ekvatorun çevresindeki bölgeler en yüksek yoğunlukta güneş
ışığı alırken, kuzey ve güney kutup bölgeleri düşük yoğunlukta ışık alırlar. Ekvator kuşağı ile
kutup bölgeleri arasında kalan alanlarda görece gündüz ve gece uzunlukları, yazın daha uzun ve
kışın daha kısa süreli gün ışığı ile mevsime göre değişir. Güneş ışınlarının yoğunluğu ve
aydınlatma süresi bitkilerin gelişimini ve çiçeklenmelerini, meyve tutma ve geliştirmelerini
(bitki fenolojisi) etkileyen temel etmendir. Bazı bitkiler yüksek ışık yoğunluğuna ve uzun
günlere gereksinim duyarken diğerleri düşük ışık yoğunluğunda ve kısa günlerde gelişirler. Pek
çok hayvanda göç, kışlama, yazlama ve üreme davranışları gece ve gündüzün göreceli
(relative) uzunluklarından (ışık devirselliği = fotoperiyodisite) etkilenir.
Işık koşulları sucul çevrede de değişir. Işık suya geçtiği kadar absorbe edilir. Böylece
mevcut ışık miktarı derinliğin artması ile azalır. Işığın geçtiği su katmanına fotik (photik) zon
denir. Yeryüzünde meydana gelen fotosentezin yaklaşık %80’i bu fotik zonda meydana gelir.
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Onun altındaki zon, hiç ışık olmayan aphotik zondur. Birkaç kemotropf dışında, aphotik zonda
yaşayan organizmalar enerjilerini photik zondan aşağı doğru sürüklenen veya göçen
organizmalardan sağlar. Işık, üretim ve enerji temini arasında bir bağıntının olması, yeryüzünde
ekosistem dinamiklerinin dağılım, kompozisyon ve yapısını etkilemektedir.
4.3. Sıcaklık
Yeryüzü yüzeyindeki sıcaklık örüntüleri yükselti ve enleme göre değişir. Bir bölgenin
sıcaklık örüntüsü dağ veya okyanus gibi yakında büyük bir coğrafi özelliğin olmasından da
etkilenebilmektedir. Yeryüzü yüzeyinde en sıcak ortalama sıcaklık ekvator çevresinde meydana
gelir. Ekvatordan kuzey ya da güneye doğru gidildikçe, ortalama sıcaklık düşer. Kuzey ve
Güney Kutuplar en soğuk bölgelerdir. Sıcaklık yükseltinin artmasıyla da düşer. Bu nedenle,
ekvatordaki yüksek dağların bile dorukları karla kaplı olabilmektedir.
Canlıların sıcaklık isteği ve soğuğa karşı dayanıklılığı farklıdır. Bu özellik canlıların
sıcaklık kuşaklarına göre dağılımına neden olur. Belli bir yükseltiden ve belli enlemlerde sonra
canlı türlerinin hızla azalması sıcaklığın etkisi altındadır. Doğal bitki örtüsünün ekvator ile
kutuplar arasında geniş kuşaklar oluşturması enlemin sıcaklığa etkisinin ve bir dağ yamacı
üzerinde aynı tür basamakları oluşturması da yükseltinin sıcaklığa etkisinin bir sonucudur.
Sıcaklık, bazı türler için ısıya tolerans çok önemli olsa da, belirli uç değerleri
aşmamalıdır. Düşük sıcaklık, hayvanların coğrafi dağılımını ve mevsimsel etkinlik şekillerini
(patterns) etkileyen temel bir çevresel kısıttır.
4.4. Su ve Hava
Yaşamın temeli olan su, canlıllığın sürmesi için gerekli en temel maddedir. Hava, su,
ışık, sıcaklık ve besin maddeleri tüm canlılar için temel gereksinimlerdir. Bunların en başında
oksijen ve su yer almaktadır. Canlı organizmayı oluşturan hücrelerin yaşam etkinliklerini
devam ettirebilmeleri için suya gereksinimleri vardır. Su yaşam için en zorunlu maddelerden
birisidir. Doğada bulunan tüm canlılar su olmadan yaşamlarını sürdüremezler. Günümüz
dünyasında, kuraklık ve küresel kirlenme başta olmak üzere nüfus yoğunluğu, sanayideki
gelişmeler, tarımsal üretimdeki çeşitlilik ve yaygınlık nedeniyle su tüketimi artmakta ve su
kıtlığı yaşanmaktadır.
Su, aynı zamanda yaşam ve çevre için gerekli olan bir maddedir. Su, yağış dediğimiz
yağmur, kar, çiy ve sis şeklinde atmosferden salıverilir. Yıllık yağış şekilleri (miktarları ve
mevsimlere dağılışları gibi) enlem ve yükselti ile bağlantılıdır ve ayrıca dağlar ve büyük su
kütleleri gibi yerel özellikler tarafından etkilenir. Hava, canlı türlerine oksijen, azot ve
karbondioksit sağlar, polen ve sporların yayılmasına, böceklerin ve kuşların uçmasına izin
verir. Toprak, aynı zamanda bir besin ve fiziksel destek kaynağıdır. Toprağın pH’sı, tuzluluğu,
azot ve fosfor içeriği, su tutma yeteneği ve kıvamı hepsi etkilidirler. Ayrıca, büyük boyutlu
çevresel değişiklikler ve doğal yıkımlar da abiyotik etmenler içinde değerlendirilir.

83

4.5. Popülasyonlar ve Topluluklar
Doğada, organizmaların araştırılmasında, ekologlar, dikkatlerini çoğunlukla belirli bir
ortam çeşidindeki belirli bir organizma grubuna odaklarlar. Doğada, belirli bir alan içinde
belirli bir türün tüm bireylerini içeren organizmaların en doğal grubu bir popülasyondur. Bir
ormandaki Türkiye meşesi, Quercus cerris ağaçları bir popülasyon oluşturur. Bir gölcükteki
tüm şeritli kurbağalar (Rana camerani) bir popülasyon meydana getirir. Popülasyonlar daha
büyük grupların parçaları olarak da değerlendirilebilir. Her bir populasyon, aynı türün bireyleri
arasındaki üremenin ve belirli bir yerde ve belirli bir zamanda birlikte yaşamanın bir
sonucudur.
Belirli bir alandaki farklı organizmaların tüm popülasyonları bir eklojik topluluk
oluşturur. Örneğin bir gölcüğün içinde ve civarındaki tüm kurbağalar, balıklar, algler ve diğer
canlı varlıklar bir gölcük topluluğunu meydana getirir.
Bir ekosistem, bir topluluğu ve onun fiziksel çevresini içerir. Ekosisteme, canlı=biyotik
ve cansız=abiyotik etmenler dahildir. Ekosistemin canlı ve cansız kısımları arasında süren
materyal değişimi vardır. yeryüzündeki tüm ekosistemler birbirine bağlıdır. Organizmalar
ekosistemin birinden diğerine geçerler. Su ve diğer inorganik maddeler bir ekosistemden
diğerine taşınır. Organik bileşikler de,
taşıdıkları enerji ile birlikte ekosistemler arasında taşınırlar.
Bir ekosistemdeki her bir organizma çeşidinin (TÜR) içinde yaşadığı özel bir çevre
bölümü vardır. Bu onun habitatı (yaşama yeri)’dir. Bir ekosistem içinde meydana gelen
karmaşık etkileşimlerde her bir türün özel bir rolü de vardır. Bir türün ekosistemdeki rolü onun
nişi’dir. Bir organizmanın nişi onun habitatının bir kısmı, sadece bir parçasıdır. Ayrıca niş,
besinini nasıl, ne zaman ve nerden sağladığını, üreme davranışlarını ve onun çevre ve
ekosistem içindeki diğer türlerle doğrudan ve dolaylı etkileşimlerini içerir.
Bir populasyon yetersiz sayıdaki bireylerden ibaret olduğunda, bu populasyon yok olma
tehlikesindedir; türün bireylerinin katıldığı bileşik toplulukların çökmesi bir türü yok olmaya
götürebilir. Küçük populasyonlarda, aynı soydan olma topluluğu daha da güçsüzleştiren kalıtsal
çeşitliliğin azalması ile sonuçlanabilir.
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Şekil: Organizma, population, topluluk, ekosistem, biyom ve biyosfer
4.6. Habitat ve Biyotop
Organizmaların kendi aralarında ve çevreleriyle etkileşimlerinin araştırılmasında, her
iki, canlı ve cansız etkenler değerlendirilmektedir. Biyotik ya da canlı etkenler, çevredeki tüm
canlı organizmaları ve diğer canlılar üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini içerir. Abiyotik
ya da cansız etkenler su, oksijen, ışık, sıcaklık, toprak ile inorganik ve organik besinleri içerir.
Abiyotik etkenler özel bir çevrede ne tür organizmaların yaşaya bileceğini belirler.
Örneğin, çöllerde çok az temin edilebilir su vardır ve sıcaklık günlük olarak çok sıcak ile soğuk
arasında değişir. Bu koşullarda sadece uyum sağlamış, adaçayı çalısı (sagebrush) ve kaktüs gibi
bitkiler yaşayabilir. Tahıl, meşe ağaçları
ve orkideler gibi diğer bitki çeşitleri çöllerde yaşayamaz. Bu bitkiler uyum sağladıkları,
değişik abiyotik koşullara sahip diğer çevrelerde gelişirler.
Abiyotik etkenler jeolojik-Jeomorfolojik, coğrafik, hidrolojik ve iklimsel (klimatolojik)
parametrelerdir. Bitki ve hayvanların özgün bir birlikteliği için yaşama yeri sağlayan, özel bir
takım cansız ekolojik etkenler tarafından karakterize edilen, çevresel olarak aynı yapıdaki
koşulların olduğu bir alan veya bölge biyotop olarak adlandırılır. Biyotop tam olarak habitat
terimi ile eş anlamlıdır, ancak habitatın konusu bir tür veya bir populasyon olurken, biyotopun
konusu bir biyolojik topluluktur.
Habitat veya biyotopları doğrudan etkileyen özgün abiyotik etkenler ışık, sıcaklık, su,
hava ve toprağı kapsar. Işık, fotosentezle ekosisteme enerji sağlar.
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Şekil: Habitat ve biyotop

Doğu Ladini Picea orientalis (L.) Link Doğu Karadeniz Bölgesinde, Ordu Melet
Çayının doğusunda, Doğu Karadeniz Dağlarının denize bakan (deniz etkisi altındaki)
yamaçlarında doğal olarak yayılmıştır. Batı Karadeniz bölgesinde görülen kaplumbağa bu
bölgede yaşamaz. Çam kese böceği Thaumetopoea pityocampa Orta ve batı Karadeniz’deki
varlığına rağmen bu bölgede görülmez. Kırmızı orman karıncası Formica rufa, batı Karadeniz
ormanlarında ve Doğu Karadeniz’in Karadeniz ardı ormanlarda (Aluçra) yaşarken ladinin
yayılış alanında yaşamaz. Biyotik ekolojik etkenler de topluluğun yaşama yeteneğini etkiler; bu
etkenler ya tür içi veya türler arası ilişkiler olarak değerlendirilir. Tür içi ilişkiler bir
populasyonu oluşturan aynı türün bireyleri arasında kurulmuş olan ilişkilerdir. Bunlar işbirliği
(dayanışma) veya rekabet ilişkileridir. Rekabet, alan ayırma ve bazen sıradüzen toplulukların
örgütlenmesi ile ilgilidir.
Türlerarası ilişkiler, farklı türler arasındaki çok fazla sayıdaki etkileşimlerdir ve
çoğunlukla yararlı, zarar verici veya etkisiz olarak nitelendirilirler. En önemli ilişki, ekolojideki
zorunlu besin zincirleri kavramlarını yönlendiren predasyondur. Herbivor türler bitkisel
besinlerle beslenirler ve karnivorlar tarafından tüketilirler, ancak bunların her ikisi de daha
büyük karnivorlara av olabilir.
Türlerarası diğer ilişkiler asalaklık, bulaşıcı hastalıklar ve iki türün aynı ekolojik nişi
paylaştığında ortaya çıkabilen sınırlı kaynaklar için rekabeti kapsar. Çeşitli canlılar arasında var
olan etkileşimler, büyümeleri, yaşamaları ve üremeleri için organizmalar tarafından alınan ve
sonunda atıklar olarak uzaklaştırılan mineral ve organik maddelerin kalıcı bir karışımı ile
sürdürülmektedir. Elementlerin (özellikle karbon, oksijen ve azot’un) ve suyun bu değişmez
döngüsü biyojeokimysal döngüler olarak adlandırılır. Bu döngüler, insan etkileri, uç hava
halleri veya olağan dışı jeolojik olaylar dışında, biyosferde değişmez bir kararlılığın
güvenceleridirler. Kendi kendine yürüyen bu düzen, negatif geri besleme denetimi ile
sürdürülmekte, ekosistemlerin devamlılığını güvenceye almaktadır.
Ekosistemler kararlı görünse de zamanla değişme geçirirler. Değişme, ekosistemde
yaşayan organizmaların çevreyi değiştirmesiyle meydana gelir. Her ekosistem, ekolojik
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süksesyon olaylarından sonra, klimaks denilen ideal bir duruma gelişme eğilimindedir. Klimaks
topluluk milyonlarca yılda gelişir. Klimaks topluluklar çoğunlukla baskın bitki formlarıyla
nitelendirilir. Bir klimaks topluluğun baskın bitkileri çevrenin fiziksel etkenleri tarafından
belirlenir. Yeterli yağış ve uygun toprağın olduğu yerde, klimaks topluluk büyük olasılıkla bir
ormandır. Orman yapısını destekleyecek yeterli su yoksa, klimaks topluluk çayır ve diğer bazı
bitki çeşitlerinden meydana gelir. Hayvan yaşamı bitki toplulukları ile değişir.
4.7. Ekosistemde Beslenme ve Enerji İlişkileri
4.7.1. Ototrofik ve Heterotrofik Beslenme
Bir ekosistem her çeşitten organizmalar; mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanlar
içerir. Bu organizmalar pek çok düzeyde birbirini etkiler, ancak besin ve enerji ilişkileri bunlar
arasında en önemlileridir.
Kendibeslekler, gereksinimleri olan tüm organik besinleri inorganik bileşiklerden
sentezleyebilen organizmalardır. Kendibesleklerin çoğu fotosentez yapabilirler; bununla
birlikte, çok azı kemosentez yaparlar. Kendibeslekler, doğrudan veya dolaylı olarak, kendi
besinlerini sentezleyemeyen, hayvanları içeren organizmalar olan dışbesleklerin tüm besinini
sağlarlar.
Dışbeslekler, ne yediklerine ve besinlerini nasıl sağladıklarına bağlı olarak birkaç gruba
ayrılırlar. Dışbeslekler otçulları, etçilleri ve çürükçülleri içerir. Otçullar, sadece bitkilerden
beslenen hayvanlardır. Tavşanlar, sığırlar, atlar, koyunlar ve geyikler otçullardır. Etçiller, diğer
hayvanlardan beslenen hayvanlardır. Etçiller arasında bazıları yırtıcılar ve bazıları leşçillerdir.
Aslanlar, şahinler ve kurtlar gibi yırtıcılar, avlarına saldırır, onları öldürür ve vücutlarından
beslenirler. Leşçiller buldukları ölü hayvanlardan beslenirler. Akbabalar ve sırtlanlar
leşçillerdir. Omnivorlar, bitkilerden ve hayvanlardan beslenen hayvanlardır. İnsanlar ve ayılar
omnivordurlar. Çürükçüller, bitki ve hayvan ölülerinin kalıntılarının ayrıştırılması ile
besinlerini sağlayan organizmalardır. Pek çok bakteri ve mantar çürükçül olarak işlev görürler.
4.8. Madde ve Enerji Döngüleri
Dünyanın tek enerji kaynağı kabul edilen güneş, şüphesiz ekosistemlerin de yegane
enerji kaynağıdır. Yeryüzüne ulaşan güneş enerjisinin büyük bir kısmı temel üretici konumunda
olan bitkiler tarafından tutulmakta, fotosentez yoluyla besin enerjisine çevrilmektedir. Birinci
basamak tüketiciler bitkilerden beslendikleri zaman, besin maddelerindeki bu kimyasal enerjiyi
bünyelerine alırlar. Besin maddelerinden sağladıkları bu kimyasal enerjinin bir kısmını kendi
yaşam etkinlikleri için harcarken, bir kısmını da değişik yollarla diğer canlılara aktarırlar. Bu
arada, ölen bütün canlılardaki kimyasal enerji de ayrıştırıcılar tarafından kullanılır. Enerjinin bu
taşınımına “enerji aktarımı” denir. Güneşten başlayan bu enerji taşınımı tek yönlüdür ve
canlılar tarafından kullanılmayan kısmı çevreye ısı enerjisi olarak verilir.
Uzun bir süreçte, dengeli bir ekosistemde, tüm enerji girdileri ve çıktıları eşit olur. Bir
ekosistemin doğal dengesini koruyabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi, madde ve enerji
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döngüsü ile tüketilen maddelerin yeniden üretim için ekosisteme geri dönmesine bağlıdır.
İnorganik maddelerin sürekli olarak cansız ortamdan alınıp, canlı öğeler arasında aktarıldıktan
sonra, cansız ortama tekrar geri verilmesi işlemine “madde döngüsü” denir. Madde dolaşımında
görülebilecek herhangi bir aksama, ekosistemde aksamalara neden olmaktadır. Her ekosistemin
ham madde varlığı sınırlıdır ve yerine konmadığı takdirde tükenmeye mahkümdur. Madde
döngüsünde tükenmeyen tek unsurun güneş enerjisi olduğu kabul edilmektedir (Erinç, 1984).
Madde döngüsünün enerji döngüsünden farkı, tek yönlü bir taşınım göstermemesi,
ekosistem içinde devir yapmasıdır. Bu maddeler bir canlıdan diğerine geçerken, kimyasal
değişime uğramakta ama hep ekosistem içinde kalmaktadırlar. Bu kimyasal maddelerin ana
kaynağının cansız doğa olduğu kabul edilirse, canlılar bu maddeleri yaşamları için
kullanmakta, onlar ölünce de bu maddeler toprağa geri dönmektedir.
4.9. Simbiyotik İlişkiler
Simbiyotik ilişkiler, iki farklı çeşitteki organizmanın, en az birinin yararlandığı,
birbiriyle yakın işbirliği içinde yaşamalarıdır. Simbiyotik ilişkilerin üç temel çeşidi vardır:
mutualizm, kommensalizm ve parazitizimdir. Mutualizmde, her iki organizma, aralarındaki
işbirliğinden yarar sağlar. Örneğin termitler sindirim sistemlerinde yaşayan, selülozu sindiren
mikroorganizmalara sahiptir. Termitler, bu mikroorganizmalar olmadan, yedikleri odundan
hiçbir besin sağlayamazlar. Diğer yandan, termitler, bu mikroorganizmalara besin ve yaşama
yeri sağlarlar. Sığırların, sindirim sistemlerinde yaşayan organizmalarla benzer bir işbirliği
vardır.
4.10. Üreticiler, Tüketiciler ve Ayrıştırıcılar
Birkaç küçük ekosistem dışında, tüm ekosistemlerde, kendibeslekler bitkiler ve diğer
fotosentez yapan organizmalardır. Bunlar, enerjiyi güneşi ışığından alırlar ve onu şekerler ve
nişasta sentezi için kullanırlar. Bu maddeler, bitkinin gereksinim duyduğu organik bileşiklere
dönüştürülebilir veya enerji için yıkabilirler. Dışbeslekler, canlılık işlemleri için, organik
bileşiklerde depolanan kimyasal enerji dışında, enerjinin herhangi bir şeklini kullanamazlar. Bu
organik besinler, bitkiler ya da hayvanlar olabilen, diğer organizmaların ürünlerinden
sağlanmalıdır. Kendibesekler (fototrof ve kemotroflar), inorganik bileşiklerden organik
bileşikler (besin) üretebilen, bir ekosistemde, üreticiler denilen yegane
organizmalardır. Dışbeslekler, başka organizmalardan besin sağlamak zorunda
olduklarından, tüketiciler olarak adlandırılır.
Çürükçüller ekosistemde önemli rol oynarlar. Çürütücü veya ayrıştırıcı organizmalar
olarak işlev yaparlar. Ekosistemin diğer üyeleri tarafından kullanılabilecek maddeleri serbest
bırakarak, ölü bitki ve hayvan kalıntılarını ayrıştırırlar. Bu yolla pek çok önemeli madde
ekosisteme geri döndürülür.
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4.11. Besin Zincirleri ve Besin Ağları
Bir ekosistem içinde, her zaman üreticilerle başlayan, bir enerji akış yolu vardır.
Üreticiler tarafından üretilen, organik bileşiklerde depolanmış enerji, bitkiler yenildiğinde
tüketicilere aktarılır. Bitkilerden beslenen, otçullar (herbivorlar), ilk veya birinci sıradaki
tüketicilerdir. Bitki yiyen hayvanlardan beslenen etçiller ikincil veya ikinci sıradaki
tüketicilerdir. Örneğin, fareler bitkilerden beslenir ve birinci düzeydeki tüketicilerdir. Fareleri
yiyen yılan ikinci düzeydeki bir tüketici iken, yılanı yiyen şahin üçüncü düzeyde bir tüketicidir.
Çoğu tüketicilerin değişken besinleri olduğundan, avlarına bağlı olarak ikinci, üçüncü veya
daha yüksek düzeyde tüketiciler olabilmektedirler. Bu beslenme ilişkilerinin her biri, bir besin
enerjisinin geçtiği bir organizmalar dizisi, bir besin zinciri oluşturur Bir ekosistemde beslenme
ilişkileri hiçbir zaman sadece basit bir zincirleme değildir. Her bir beslenme düzeyinde pek çok
organizma çeşidi ve bir ekosistemde her zaman pek çok besin zinciri vardır. Bu besin zincirleri,
bir besin ağı oluşturacak şekilde, çeşitli noktalarda birbirine bağlıdır.
Bir ekosistemin her düzeyinde ayrıştırıcılar vardır. Ayrıştırıcılar, sistemdeki tüm
organizmaların atık ve kalıntılarını yeniden kullanıma sokarlar. Bu materyallerdeki enerjiyi,
kendi metabolizmaları için kullanırlar. Bu sırada, organik bileşikleri inorganik bileşiklere yıkar
ve sistemdeki maddeleri yeniden kullanılabilir yaparlar. Ayrıştırıcılar, her besin zinciri ve besin
ağının son tüketicileri olarak düşünülebilirler.

Şekil: Besin zinciri ve besin ağları (food webs)

4.12. Enerji Piramitleri ve Biyokitle
Bir besin ağında kullanılabilir enerji miktarı, her bir üst beslenme düzeyi ile azalır.
Bunun nedeni, besin olarak alınan enerjinin küçük bir bölümünün yeni doku olarak
depolanmasıdır. Alınan besinin çoğu sindirilmez ve absorbe edilmez. Bundan başka, besindeki
enerjinin büyük bir kısmı solunum ve bakım için kullanılır. Bu enerji ısı olarak kaybedilir.
Sonuç olarak, herhangi bir beslenme düzeyinde, alınan enerjinin, yaklaşık sadece yüzde 10’u
yukarıya doğru izleyen (giden, yürüyen, ilerleyen) beslenme düzeyine geçirilir.
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Şekiller: Ekolojik piramit

Bir ekosistemde kullanılabilir enerji miktarı, çoğunlukla bir piramit, enerji piramidi
şeklinde gösterilir. Enerjinin en yüksek miktarı, piramidin tabanında, üreticilerde bulunur ve en
az enerji piramidinin tepesinde, tüketicilerin en üst düzeyinde bulunur. Kullanılabilir enerjinin
miktarı yukarıya doğru çok aşırı azaldığından dolayı, bir ekosistemde, çoğunlukla dörtten daha
fazla beslenme düzeyi bulunamaz.
Kullanılabilir toplam enerji miktarı her bir beslenme düzeyi ile azaldığından, her bir
düzeyde desteklenen canlı organizmaların toplam kütlesi de azalır. Bu ilişki bir piramitle de
gösterilebilir. Biyokitle piramidi olarak bilinen bu ilişki, akraba organizmaların kütlesini, her
bir beslenme düzeyindeki biyokitleyi, gösterir. En yüksek biyokitle miktarı, en alt düzeyde,
üreticilerde bulunur. En düşük biyokitle tüketicilerin en yüksek düzeyinde bulunur.
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4. 13. Türiçi ve Türlerarsı Rekabet
Dengedeki bir ekosistemde, her bir tür kendi nişini işgal eder. Belirli bir alanı
(habitatını) işgal eder ve özel bir şekilde besinlerini sağlar. İki türün nişleri çakıştığında,
rekabet doğar. Bu çakışma arttıkça, iki türün gereksinimlerinin daha fazlası ortak olur ve
rekabet daha güçlü bir hal alır. İki farklı tür arasındaki rekabet türlerarası rekabet olarak
adlandırılır. Rekabet edilen kaynaklar azaldıkça, rekabet daha şiddetli olur. Sonunda, nişin
işgalini daha başarılı türe bırakan türlerden biri ekosistemden atılır. Rekabet aynı türün
bireyleri arasında da meydana gelir. Buna türiçi rekabet denir. Aynı türün bireyleri arasındaki
rekabetin şiddeti, populasyon yoğunluğu ve gerekli kaynakların kullanılabilirliği gibi
olaylardan etkilenir. Koşullar çok sert olduğunda, en yararlı uyuma sahip bireyler hayatta
kalırken, daha az uyumlu bireyler yaşama şansını kaybeder.
Bir ekosistemin kararlı olması ve kendini devam ettirmesi için belirli koşulların olması
gerekir. (1) Değişmez bir enerji kaynağı olmalı. Yeryüzündeki hemen tüm ekosistemler için
enerji kaynağı güneş ışığıdır. Sadece birkaç ekosistem kemosenteze dayanır. Bu
ekosistemlerde, üreticiler, organik bileşiklerin sentezi için, çeşitli inorganik bileşikleri içeren
kimyasal tepkimelerden enerji türetirler. (2) Ekosistemde, organik bileşiklerin sentezi için
besisel enerji (ışık) kullanabilen organizmalar olmalıdır. Bu rol, ekosistemin üreticileri olan
yeşil bitkiler ve algler tarafından yerine getirilir. Ekosistemdeki canlı organizmalarla ortam
arasında bir materyal döngüsü olmalıdır. Üreticiler, ortamın inorganik bileşiklerini, daha sonra
besin zincirinden veya besin ağından geçecek olan organik bileşiklere katarlar. Sonunda, bir
şekilde, ayrıştırıcılar, inorganik maddeleri yeniden kullanım için ortama serbest bırakarak, ölü
organizmaların kalıntılarını ayrıştırırlar.
4.14. Ekolojik Süksesyon
Ekosistemler kararlı gözükmekle birlikte, zamanla değişim geçirirler. Bu değişim,
ekosistemde bulunan canlı organizmaların çevreyi değiştirmelerinden meydana gelir. Bu
değişikliklerin bazısı, çevreyi yeni tip organizmalar için daha uygun ve mevcut organizmalar
için daha az uygun yapma eğilimindedir. Böylece, bir ekosistemin orijinal organizmaları diğer
çeşitlerle kademeli olarak yer değiştirirler. Yeni bir topluluk, ekosistemde orijinal topluluğun
yerini alır. Zaman geçtikçe, bu topluluk da başka bir toplulukla kademeli olarak yer değiştirir.
Mevcut topluluğun bir başka toplulukla kademli olarak yer değiştirdiği sürece, ekolojik
süksesyon denir. Genelde, karasal ortamlarda, ekolojik süksesyon herhangi bir anda mevcut
bitkilerin çeşidine bağlı olarak değişir. Bitkiler, üreticiler olduğundan, gelişmekte olan
topluluğun çeşidini belirlerler. Toplulukta, yaşamayı sürdürebilen hayvanların çeşitleri
doğrudan veya dolaylı olarak bitkilerin çeşitlerine bağlıdır.
Ekolojik süksesyonun her bir evresinde, birkaç tür, çevre ve topluluğun diğer üyeleri
üzerinde en büyük etkiyi kullanırlar. Bu türelere baskın türler denir. Baskın türler tarafından
çevreye yüklenen koşullar her bir süksesyonal toplulukta yaşamayı sürdürebilen diğer bitki
çeşitlerini belirler. Bir topluluktan diğerine süksesyon, olgun ve kararlı topluluk gelişene kadar
devam eder. Böyle bir topluluğa klimaks topluluk denir. Klimaks topluluğa sahip bir
ekosistemde, koşullar, topluluğun bütün üyeleri için uygun oldukça XXXX kadar devem eder.
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Bu klimaks topluluk, bir yangın, sel veya volkanik püskürme gibi felaketsel bir olay tarafından
altüst edilinceye kadar ayakta kalır. Klimaks bir topluluğun yıkımından sonra, süksesyon
yeniden başlar ve yeni klimaks topluluk gelişinceye kadar devam eder.
Hiçbir yaşam olmayan, örneğin, çıplak kaya üzerindeki bir alanda meydana gelen
süksesyona birincil süksesyon denir. Mevcut bir topluluğun kısmen tahrip olduğu ve
dengesinin altüst edildiği bir alanda meydana gelen süksesyona ikincil süksesyon denir.
Karada süksesyon. Karada ilk süksesyon, başlangıçta yaşamın hemen hiç olmadığı
karasal alanlarda ortaya çıkar. Bu koşullar kayalık uçurumlar, kum kumullar, yeni oluşmuş
volkanik adalar ve yeni açığa çıkmış kara alanlarında mevcuttur. İlk süksesyon toprak
oluşumuyla başlayabildiğinden çok yavaş bir süreçtir.

Şekil: Karasal süksesyon

Toprak binlerce yılda çok yavaş oluşur. Hava hallerinin etkisi işlemiyle, büyük kayalar
kademeli olarak daha küçük parçalara ayrılır. Sonunda, bazı kayalar daha küçük parçalara
ufalanır. Bu alana yerleşen ilk organizmalara öncü organizmalar denir. Bu tür organizmalar
çoğunlukla bakteri, mantar ve likenleri kapsar. Bunlar kayaları daha fazla parçalar ve gelişen
toprağa organik madde katarlar. Likenler açığa çıkmış koşullara uyarlanırlar. Likenler kök
benzeri rizoidlerle kaya yüzündeki çarpıklıklara tutunurlar.
Kayayı çözen asitler salgılarlar. Bazı likenler ölür ve bunların kalıntıları toprağa eklenir.
Yosunlar küçük toprak birikinti alanlarında ortaya çıkar. Yosunlar, likenleri gölgeleyebilir ve
böylece ölmelerine neden olarak henüz gelişmemiş olan toprağa daha fazla organik materyal
katarlar. En sonunda, çayırlar ve yıllık bitkiler, organik materyallerin biriktiği bu alanlarda
gelişir. Bu bitkiler öldükçe toprak zenginleşir. Küçük çalılar gelişmeğe başlar ve bunların
kökleri kayaları parçalar. Bu çalılar çayırları gölgeleyip onları öldürebilir. Ağaç fideleri kök
salabilir. Sonunda bu ağaçlar çalıları gölgeleyebilir.
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Çalılar arasında gelişen fideler muhtemelen yeterli miktarda güneş ışığına gereksinim
duyarlar. Böylece, olgun ağaçlar olduklarında, orman tabanında aynı çeşit fidelerin yaşaması
için yeterli güneş ışığı olmayabilir. Bununla birlikte, diğer ağaçların fideleri gölgede iyi
gelişebilir. Bu yolla, bir ağaç topluluğunun yerini farklı çeşitlerde ağaçların başka bir topluluğu
alır. Milyonlarca yıl sonra, bir klimaks topluluk gelişir. Klimaks topluluklar çoğunlukla baskın
bitki formları koşullarıyla tanımlanırlar.
Bir klimaks topluluğun baskın bitkileri çevrenin fiziksel etkenleri tarafından
belirlenmektedir. Yeterli yağış ve uygun toprağın olduğu yerde, klimaks topluluk büyük
olasılıkla bir orman olmaktadır. Bununla birlikte, ormanı destekleyecek yeterli su (yağış)
yoksa, klimaks topluluk çayırlardan ve bazı diğer bitki çeşitlerinden meydana gelmektedir.
Hayvansal yaşam bitki topluluklarına bağlı olarak değişir. Örneğin, bir süksesyon bir
orman topluluğuna doğru geliştikçe, çayırlar ve çalılar arasında yaşayan hayvanlar, eninde
sonunda orman tabanında ve ağaçların değişen düzeylerinde yaşayan hayvanlarla yer değiştirir.
İkincil süksesyon, klimaks topluluğun yok edildiği alanlarda ortaya çıkar. Örneğin, bir orman,
tarım alanı açmak için kesilebilir. Tarım alanına dönüştürüldükten kısa bir süre sonra, toprak
bakımsız kalırsa, sonunda diğer bir orman klimaks topluluğu ile son bulan yeni bir süksesyon
başlar. İkincil süksesyonda, alanda bu kez toprak mevcuttur. Silsile toprak oluşumuyla
başlamadığından, bu işlem ilk süksesyondan daha hızlıdır. Bir klimaks topluluk, ilk süksesyon
için gerekli başlangıçtaki milyonlarca yıl yerine, birkaç yüz yıl sonra yeniden kurulabilir.
Göllerde ve gölcüklerde süksesyon. Göller ve gölcükler de, sonunda bir klimaks
topluluğuna gelişen, ekolojik süksesyon evrelerinden geçebilmektedir. Bu işlem tortu, dökülen
yapraklar ve diğer enkazın kademeli olarak göl tabanına birikmesi, göl derinliğini azaltması ile
başlar. Göl etrafında, bataklık yosunu ve kamışlar, sazlar ve hasırotları gibi pek çok köklü
bitkiler sığ suda gelişirler. Bu bitkiler, gölün büyüklüğünü azaltarak, kademeli olarak kıyılardan
içeriye doğru uzanırlar. Göl doldukça, organizmaların büyük bir populasyonu
destekleyebilecek besin maddeleşince zenginleşir. Bitki hayvanların çoğalan miktarı
çökeltideki, dolgu işlemini hızlandıran organik materyali destekler. Süksesyon sürdükçe, göl
bir bataklık olur. Daha sonra da, susuz kara oluşturan bataklık dolar. Kara toplulukları sucul
formların yerini alır. Bir süre sonra, dolgu alanı civar topluluğun bir parçası olur.
4.15. Ekosistemde Materyal Döngüleri
Bütün ekosistemlerde materyallerin döngüsü canlılar ile çevre arasında meydana gelir.
Organizmalar belirli maddeleri çevreden bünyelerine katarlar. Bu organizmalar öldüğünde,
vücutları ayrıştırıcılar tarafından yıkılır ve bu maddeler çevreye geri döner. Bu maddeler
çevreye geri döndürülmeseydi, bunların mevcudu sonunda tükenmiş olurdu. Canlılarla çevre
arasındaki materyal döngülerine biyo jeokimyasal döngüler denir. Azot, karbon, oksijen ve su
bu döngülere katılan maddelerdendir.
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4. 16. Karbon ve Oksijen Döngüleri
Karbon, karbondioksit formunda, atmosferin yüzde 0.03768’ini oluşturur.
Karbondioksit çözünmüş olarak da yeryüzündeki sularda bulunur. Karbondioksit, fotosentez
sırasında, karbon bağlama olarak bilinen bir işlemle atmosferden organik bileşiklere geçirilir.
Bu bileşiklerin bir kısmı, hücresel solunum sırasında karbondioksiti atmosfere geri salarak,
fotosentetik organizmalar tarafından yıkılır. Bitkiler ve diğer fotosentetik organizmalar
hayvanlar tarafından yenirse, karbon bileşikleri bir besin ağına girer. Her bir düzeyde, bir
miktar bileşik, atmosfere karbondioksit salarak hücresel solunum ile yıkılır. Sonuçta, ölü bitki
ve hayvan kalıntıları ve hayvan dışkıları, karbondioksiti serbest bırakarak ayrıştırıcılar
tarafından yıkılır. Karbon döngüsünde, karbondioksit, fotosentezle atmosferden uzaklaştırılır ve
hücresel solunumla atmosfere geri döndürülür. Bu iki işlem, normalde atmosferde nispeten
değişmez bir karbondioksit düzeyi ile korunan denge içindedir. Ancak, fosil yakıtların (petrol,
kömür ve doğal gaz) yakılması da karbondioksit salmaktadır.
Bu yakıtların kullanılmasının artmasından dolayı, 1980’lerin ortasından buyana
atmosferin karbondioksit içeriği kademeli olarak artmaktadır. Bu değişimin uzun dönemli
etkileri bilinmemektedir. Bununla birlikte, bazı bilim adamları, yer yüzeyinde bir sıcaklık
artışına neden olacağını düşünmektedir. Bu, atmosferik karbondioksitin yeryüzünden uzaya
geri yansıması gerekirken ısıyı aborbe etmesinden dolayı meydana gelecektir.
Organik bileşikler, doğal olarak, sadece canlı organizmaların vücudunda ya da
ürünlerinde ve kalıntılarında bulunan karbon bileşikleridir. Organik bileşikler, karbonun
yanında hemen her zaman hidrojen ve çoğunlukla oksijen ve azot içerirler. Fosfor ve kükürt ile
küçük miktarlarda demir, kalsiyum, sodyum, klor ve potasyum içerebilirler. Organik
bileşiklerin oluşturulması açısından bu elementler içinde özellikle karbonun dolaşımı
dolayısıyla karbon döngüsü çok önemli olmaktadır. Karbon biyolojik ve fiziksel çevre arasında
karbon döngüsünde dolaşır.
Karbon döngüsü, karbonun biyosfer, pedosfer, jeosfer, hidrosfer ve atmosfer arasındaki
değişiminin biyokimyasal çevrimidir. Karbon döngüsü en çok bulunan elementin geri
dönüşümünü sağlayan ve onu biyosferin tüm organizmalarının yeniden kullanımına sunan
yeryüzündeki en önemli döngülerden biridir. Karbon döngüsü çoğunlukla değişim yollarıyla
bağlantılı beş büyük karbon kaynağı olarak düşünülmektedir. Bu kaynaklar şunlardır:
Atmosfer
ayrılan

Tatlı su kaynakları ve toprak karbonu gibi canlı olmayan organik materyal içeriği ile

karasal biyosfer.
Çözünmüş inorganik karbon ve canlı ve cansız deniz biotası içeren denizler,
Fosil yakıt içeren sedimentler
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Volkanlar ve jeotermal sistemlerle manto ve yerkabuğundan atmosfer ve hidrosfere
salıverilen yeryüzündeki içsel karbon.
Yıllık karbonun devinimleri, kaynaklar arasında karbon değişimleri, çeşitli kimyasal,
fiziksel, jeolojik ve biyolojik işlemlerden dolayı meydana gelmektedir. Okyanuslar yeryüzü
yüzeyine yakın en büyük aktif karbon havuzunu içerirler, ancak bu havuzun derin okyanus
kısmı atmosferle hızlı bir değişim göstermez.
Küresel karbon stoku karbon kaynakları veya karbon döngüsünün özgün bir çevrimi
(örneğin, atmosfer – biyosfer) arasındaki karbon değişiminin (kazançlar ve kayıplar) bir
dengesidir (tartısıdır). Bir havuz veya kaynağın karbon stokunun izlenmesi, havuz veya
kaynağın karbondioksit için bir kaynak veya bir alıcı (sink) olarak mı işlev gördüğü hakkında
bilgi sağar.

Şekil: Karbon ve oksijen döngüsü

Yeryüzü atmosferi %0.035 oranında karbondioksit, CO2, içermekte ve biyolojik çevre,
karbonu şekerler, yağlar ve proteinler olarak alıkoyan bitkilere bağlı olmaktadır. Bitkiler
fotosentezde güneş ışığını kullanarak karbonu glikozda bağlar ve bu işlemde oksijen, O2,
salıverirler. Bitkiler, diğer metabolik işlemlerle glikozu diğer şekerlere, protein veya yağlara
dönüştürebilirler. Hayvanlar karbon gereksinimlerini tükettikleri ve sindirdikleri bitkilerden
sağlarlar ve böylece karbon biyotik çevre içinde besin sisteminde dolaşır. Herbivorlar
bitkilerden beslenir, ancak kendileri karnivorlara yem olurlar.
Karbon fiziksel çevreye birkaç yolla döner. Bitkiler ve hayvanlar solunum yapar ve bu
esnada çevreye CO2 salıverirler. Ancak bitkiler, karbondioksitin üretebildiklerinden daha
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fazlasını fotosentezde tüketmektedirler. Karbondioksitin fiziksel çevreye geri dönmesinin diğer
bir yolu ölü bitki ve hayvanlarla olmaktadır. Ölü organizma bünyeleri ayrıştırıcılar tarafından
tüketilir. Bu işlemde, karbonun bir kısmı fosilleşme yoluyla fiziksel çevreye geri döner.
Karbonun bir kısmı diğer organizmaların ayrıştırıcıları tüketmesiyle biyolojik çevrede kalır.
Ancak açık farkla, karbonun çoğu, karbondioksit solunumuyla fiziksel çevreye geri döner.
Oksijen yeryüzü atmosferinin yaklaşık yüzde yirmi birini oluşturur. Fotosentez
sırasında, su molekülleri hidrojen ve oksijene ayrılır. Hidrojen karbonhidratların
oluşturulmasında kullanılır ve oksijen atmosfere salıverilir. Hayvanlar, bitkiler ve çoğu
protistler hücresel solunumda oksijen kullanır ve karbondioksit salar. Böylece oksijen
döngüsünde, oksijen fotosentez işlemi ile atmosfere salınır ve hücresel solunumla atmosferden
alıkonur.
4.17. Azot Döngüsü
Azot canlılar için önemli bir elementtir. Proteinleri oluşturan amino asitlerin ve
çekirdek asitlerini yapan nükleoditlerin temel bir bileşenidir. Azot gazı yeryüzü atmosferinin
yüzde 78’ini meydana getirir. Ancak, organizmaların çoğunun azot gazını doğrudan kullanma
yetenekleri yoktur. Bunların azot tedariklerinin azot bileşikleri şeklinde olması gerekmektedir.
Bitkilerin çoğu azotun sadece iki inorganik formundan, amonyak (NH3) ve nitrat (NO3 -)’tan
yararlanabilir. Çoğunlukla nitrat, bitkiler için başlıca azot kaynağıdır.
Bitkiler nitrat ve amonyaktan, örneğin, proteinler ve çekirdek asitleri gibi azot içerikli
organik bileşiklerini sentezleyebilirler. Aksine, hayvanlar bu yetenekten yoksundur. Hayvanlar
azotu sadece organik bir formda kullanabilirler. Sonuçta, hayvanlar azot gereksinimlerini
karşılamak için bitki ya da diğer hayvanları yemek zorundadırlar. Atık ve organizma
kalıntılarındaki azotun, canlı bitkilerin yeniden kullanması için yararlanılabilir olması gerekir.
Bu, bitki ve hayvan kalıntılarındaki karmaşık organik bileşikleri parçalayan ayrıştırıcıların
etkinliği ile başarılmaktadır. Ayrıştırma sırasında, organik bileşiklerdeki azotun çoğu amonyak
olarak serbest bırakılır. Bunun bir kısmı doğrudan bitkiler tarafından alınabilmekte, ancak çoğu
nitratlaştırma (nitrifying) bakterileri tarafından hızla nitrite (NO2 -) ve sonunda nitrata (NO3 -)
dönüştürülmektedir.
Denitrifikasyon bakterileri canlılık işlemleri için nitrit ve nitratı azot gazına, N2,
dönüştürerek enerji elde ederler. Atmosfere salıverilen bu azot formu, bitkiler ve hayvanlar
tarafından kullanılamaz. Bununla birlikte, azot gazı bitkilerin yararlanabileceği bir yapıya
dönüştürülebilir. Çok az bir çeşitteki bakteri ve mavi-yeşil alg, azot gazını, azot bağlama adı
verilen bir işlemle doğrudan amonyağa dönüştürür. NO3 + Karbon Kaynağı Denitrifikasyon
mikroorganizmaları NO2 + CO2 + Biyokütle NO2 + Karbon Kaynağı Denitrifikasyon
mikroorganizmaları N2 + CO2 + Biyokütle.
Bu azot bağlayıcıların bazısı serbest yaşarlar. Ürettikleri amonyak, azot içerikli
bileşiklerinin sentezinde kullanılır. Diğer azot bağlayıcılar simbiyotiktir. Konak bir bitki ile
yakın bir ilişki içinde yaşadıklarında ancak azot bağlarlar. Bu simbiyotik ilişkilerde, azot
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bağlayıcılar, amonyağı kendileri kullanır ve bir kısmını da doğrudan konak bitkiye sunarlar. Bu
azot bağlayıcılar öldüğünde, içerdikleri azot ayrıştırma ile geri dönüştürülür.
Şekil 37-9 azot döngüsünün çeşitli yollarını göstermektedir. Azot döngüsü, topraktaki
kullanılır azot düzeyini oldukça sabit tutar. Azot döngüsü ayrıca göllerde, akarsularda ve
denizlerde meydana gelir. Geri dönüştürülen azotun çoğu bileşik formunda kalır. Sadece küçük
bir bölümü atmosferde dönüşür.

Şekil: Azot Döngüsü

4.18. Fosfor Döngüsü
Fosfor da canlılar için gerekli temel maddelerdendir. Hücrelerde nükleik asitlerin ve
enerji aktarımlarını sağlayan adenozin trifosfat (ATP) molekülünde, hücre zarının yapısında,
ayrıca kemik ve dişlerin yapısında bulunur. Fosfor diğer elementler gibi doğada bileşikler
halinde bulunur. Fakat bu bileşikler suda kolay çözünmezler. Fosfor bileşikleri özellikle kemik,
diş, kabuk gibi hayvansal atıklarda ve doğal kayaçlarda bulunurlar. Bu bileşikler suda
çözünmedikleri için diğer bazı bileşiklerle reaksiyona girerler. Bu bileşiklerin başında nitrat ve
sülfirik asit yer alır. Suda kolay kolay çözünmeyen fosfatlı bu bileşikler bu yolla çözülürler ve
oluşan bu fosfat tuzları bitkiler tarafından absorbe edilebilirler. Bitkilerin hayvanlar tarafından
besin olarak tüketilmesiyle fosfor dolaylı yoldan hayvanlara geçmiş olur. Fosfat, organizma
artıkları ile toprağa geçer ya da çözülmeyen bileşikler şeklinde diş, kemik ve kabukların
yapısına katılırlar.
Fosfat, kuş ve balıkların kemiklerinde de bulunduğu için, bu hayvanların ölmesi halinde
fosilleri kayaçlara gömülebilir. Fosfat bileşiklerini ihtiva eden bu kayaçlar, yeryüzü
hareketleriyle parçalanmaya uğrayarak tekrar doğaya karışabilir. Bunun yanında volkanik
faaliyetlerle magma tabakasından yeryüzüne ilave olarak fosfat kazandırılabilir. Yine bazı tür
bakteriler ortamda bulunan fosfatlı bileşikleri kemosentez reaksiyonlarıyla işleyerek
çözünebilen fosfat tuzları (CaHPO ve CaSO gibi) haline getirebilirler. Fosfor döngüsünün
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temelini, fosforun karalardan denizlere veya denizlerden karalara taşınması oluşturur. Fosfatlı
kayalardaki fosforun bir kısmı, erozyon yoluyla suda çözünmüş hale gelir. Bu inorganik fosfat,
bitkilerce, suda çözünmüş ortofosfat biçiminde alınır, organik fosfatlara çevrilir.
Beslenme zinciriyle otçul ve etçil hayvanlara aktarılır. Bitki artıkları, hayvan ölüleri ve
salgılarındaki organik fosfatlar, ayrıştırıcı mikroorganizmalar yardımıyla inorganik duruma
çevrilir. Böylece yeniden bitkilerce alınmaya hazırdır. Jeolojik hareketlerden başka, fosforun
denizlerden karalara dönüşü, balıkçılık ve balık yiyen deniz kuşlarının dışkıları yoluyla olur.

Şekiller : Fosfor döngüsü

4.19. Kükürt Döngüsü
Kükürt pek çok proteinin, vitaminin ve hormon molekülünün bileşiminde bulunan
elementlerden biridir. Toprakta ve proteinlerin yapısında bol miktarda bulunur. Ancak, bitkiler
kükürdü sülfatlara çevrildikten sonra kullanabilirler. Kükürt içeren proteinler, önce topraktaki
çeşitli organizmalar aracılığıyla kendilerini oluşturan aminoasitlere parçalanır. Ardından
aminoasitlerdeki kükürt başka bir dizi toprak mikroorganizması yardımıyla hidrojen sülfüre
dönüşür. Hidrojen sülfür oksijenli ortamda, kükürt bakterileri aracılığıyla önce kükürde sonra
sülfata çevrilir. Sülfatlar da başka bakteriler tarafından yeniden hidrojen sülfüre dönüşür.

98

Bitki veya hayvanlar öldüğünde, yapılarındaki proteinin parçalanmasıyla kükürt H2S
şeklinde açığa çıkar. H2S kükürt bakterileri tarafından önce S ’ye daha sonra da S4O2- iyonuna
dönüştürülür. S4O2- iyonları, bazen doğada serbest olarak reaksiyona girerek sülfatlı bileşikleri
de verebilirler. Sülfatlar da başka bakteriler tarafından yeniden hidrojen sülfüre (H2S) dönüşür.
Organizmalar tarafından alındığında, kükürt içeren iki aminoasit olan Sistein ve Metionin’nin
yapısına katılırlar.
4.20. Su Döngüsü
Yeryüzünde suyun döngüsü hemen tamamen fiziksel bir işlemdir. Su, nerede olursa
havayla teması olursa sürekli olarak buharlaşır, su buharı şeklinde havaya karışır. Bitkiler de
terleme (transpirasyon) işlemiyle suyun havaya geçişini desteklerler. Ancak, havanın
tutabileceği su buharı miktarının bir sınırı vardır. Çeşitli fiziksel işlemlerle, fazlalık su buharı,
bulut oluşturmak için yoğuşur ve yağış olarak yer yüzeyine geri döner.
Yeryüzü yüzeyi ile atmosfer arasındaki suyun bu döngüsüne su döngüsü denir. Diğer
döngülerin aksine, bu döngüye katılan herhangi bir kimyasal değişiklik ve ona dahil olan
gerçek biyolojik işlemler görülmemektedir. Fotosentez sırasında bir miktar suyun kimyasal
olarak hidrojen ve oksijene yıkıldığı gerçektir. Bu su hücresel solunumla alıkonmaktadır.
Bununla birlikte, fotosentez-solunum döngüsüne katılan su miktarı, su döngüsünde dolaşan
toplam miktarın sadece çok küçük bir kısmıdır.

Şekil: Su çevrimi.
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4.21. Madde Döngülerinin Yararları
Tüm canlılar dünyanın yüzeyinde ya da yüzeye çok yakın ince bir toprak katmanında
yaşarlar ve güneş enerjisinin dışındaki gereksinimlerini bu katmanın içerdiği kaynaklardan
karşılarlar. Eğer yaşamın sürmesi için gerekli olan su, oksijen ve diğer maddeler sadece bir kez
kullanılmış olsaydı hepsi şimdiye kadar tükenmiş olurdu. Doğanın tüm işlevlerinin çevrimler
halinde düzenlenmiş olması bu işlevlerin sonsuza dek yinelenmesini sağlamaktadır. Hava, su,
toprak, bitkiler ve hayvanlar arasında sürekli bir alışveriş olması yeryüzünün tüm
zenginliklerinin tekrar tekrar kullanılabilmesine ve böylelikle yaşamın sürmesine olanak verir.
Not: Bu çalışma, Prof. Dr. Mahmut Eroğlu’nun ders notlarından alınmıştır.
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Uygulamalar
Dünya haritadan incelenmelidir.
Dünyanın bazı özellikleri öğrenildi mi?
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Uygulama Soruları
Yaşadığınız yerden yurt dışındaki bir sahaya gittiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Biyosferin özellikleri ve döngüler ayrıntılı olarak incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
Su temini
Sıcaklık değişimi ve dağılımları
Işık miktarı
Toprak bileşimi
1)Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri canlı organizmaları etkileyen fiziksel
etmenlerdendir?
A)Yalnız I
B)I ve II
C)Yalnız III
D)I, II ve III
E)I, II, III ve IV
2)Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünün birincil enerji kaynağıdır?
A)Sıcaklık
B)Işık
C)Isı
D)Bitki
E)Fotosentez
3)Işık koşulları sucul çevrede değişir mi / değişmez mi? ifadesinin doğru cevap hangisidir?
A)Değişir
B)Değişmez
4)Sucul ortamlarda hiç ışık bulunmayan zona aphotik zon denir. İfadesi Doğru mu yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
5)“Ekvatorun çevresindeki bölgeler en düşük yoğunlukta güneş ışığı alırken, kuzey ve güney
kutup bölgeleri yüksek yoğunlukta ışık alır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
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6)“Ekvatordan kuzey ve ya güneye doğru gidildikçe, ortalama sıcaklık düşer. Kuzey ve Güney
Kutuplar en soğuk bölgelerdir. Sıcaklık yükseltinin artmasıyla düşmez. Bu nedenle,
ekvatordaki yüksek dağların bile dorukları karla kaplı olmaz.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
7)“Bitki ve hayvanların özgün bir birlikteliği için yaşama yeri sağlayan, özel bir takım cansız
ekolojik etkenler tarafından karakterize edilen, çevresel olarak aynı yapıdaki koşulların olduğu
bir alan veya bölge biyotop olarak adlandırılır. Biyotop tam olarak habitat terimi ile eş
anlamlıdır.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
8)Karbon, karbondioksit formunda atmosferin yüzde kaçını oluşturmaktadır?
A)% 0.03768
B)% 0.05546
C)% 0.06589
D)% 0.09852
E)% 0.08456
9)Aşağıdakilerden hangisi bitkilerden beslenen otçulların diğer adıdır?
A)Herbivorlar
B)Ototroflar
C)Fototroflar
D)Kemotroflar
E)Heterotroflar
10)Aşağıdakilerden hangisi dünyanın tek enerji kaynağıdır?
A)Su
B)Güneş
C)Uranyum
D)Toryum
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E)Rüzgar

Cevaplar.

1 e, 2 b, 3 a, 4 a, 5 b
6 b, 7 a, 8 a, 9 a, 10 b
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5. TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN OLAYLAR VE ÇEVRE SORUNLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Türkiye’de Meydana Gelen Olaylar ve Çevre Sorunları

108

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye’de Meydana Gelen Olaylar ve Çevre Sorunları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkiye’de Meydana Gelen
Olaylar ve Çevre Sorunları

Türkiye’deki çevre
sorunlarını kavrayabilmek.

Çevre problemleri

Genel çevre problemlerini
saptayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Araştırarak ve okuyarak
Araştırarak ve okuyarak
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Anahtar Kavramlar
İnsan
Türkiye
Planlama
Problemler
Çevre
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Giriş
Türkiye ekonomisi yüksek karbonlu ekonomiden kurtulamamıştır. Enerji ihtiyacının
çok büyük bir bölümünü fosil yakıtlardan elde etmektedir. Türkiye’nin toplam birincil enerji
arzının %87’sini fosil yakıtlar oluşturmaktadır.
Mekân üzerinde önceleri sadece insan yaşarken zamanla toplum oluşmaya başlamıştır.
Üretimle birlikte toplum ve ekonomi bir araya gelmiş ve yıllar süren bir bağ ortaya çıkmıştır.
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5. TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN OLAYLAR VE ÇEVRE SORUNLARI
Türkiye ekonomisi son yıllarda önemli bir büyüme göstermektedir. Bununla birlikte her
geçen gün nüfus da artmakta ve kentleşme hızı artmaktadır. Tüm bunlar bir araya geldiğinde
Türkiye’nin çevre ile olan sınavı da zorlaşmakta Türkiye’nin üzerine bir baskı oluşturmaktadır.
Türkiye ekonomisi yüksek karbonlu ekonomiden kurtulamamıştır. Enerji ihtiyacının çok büyük
bir bölümünü fosil yakıtlardan elde etmektedir. Türkiye’nin toplam birincil enerji arzının
%87’sini fosil yakıtlar oluşturmaktadır. Türkiye, başta petrol ve doğalgaz olmak üzere büyük
oranda ithal enerjiye bağımlı durumdadır. Enerji anlamında kendine yetme oranı ise sadece
%25’tir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında enerji ihtiyacı en çok artış gösteren ülke
konumundadır. TBEA, 2005 yılından bu yana %76 artış göstermiştir. (OECD, 2019) Bu
eğilimin, orta ve uzun vadede devam etmesi beklenmektedir.
Enerji bağımlığının azaltılması ve enerji güvenliğinin arttırılması, politika anlamında en
önemli önceliktir. Türkiye ithalatı çeşitlendirme, bölgesel pazarlarla bütünleşme, yerel üretimi
arttırma (özellikle linyit, yenilenebilir ve nükleer enerji), enerji verimliliği sağlama ve atık
üretimini önleme ve tüketimi azaltma yoluna giderek ithalata bağımlılığını azaltmayı ve enerji
güvenliğini sağlamayı planlamaktadır. İthalata bağımlılığı azaltma (yerli kömüre ağırlık
vererek) ve hava emisyonlarını kısma (ısıtma sistemlerinde kömürün yerine ithal doğalgaz
kullanarak) hedefleri arasında gerilim yaşanması söz konusu olabilir. Türkiye, dünyada en çok
kömür santrali işleten ülkelerden biri olup bu durum, enerji portföyünün daha karbon ve
emisyon yoğun olmasına neden olmaktadır. Ülkenin, daha iyi değerlendirilmesi gereken önemli
yenilenebilir enerji kaynakları bulunmaktadır. Türkiye başta güneş, rüzgâr, jeotermal ve
hidroelektrik enerjisi olmak üzere son yıllarda kurulu kapasite bakımından dünyanın önde
gelen ülkelerinden biri olmuştur
Güçlü ekonomik büyüme ve yüksek düzeyde enerji tüketimi, karayoluna dayalı
ulaştırma sistemi ile birlikte sera gazı ve havayı kirleten emisyonlarda büyük bir artışa neden
olmuştur. Hava kirliliği ve kalitesi, büyük şehirler ile sanayi bölgelerinde büyük bir endişe
kaynağı olmaktadır. Halkın ince partiküler maddelere maruziyeti, AB standartlarından ve
Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı kılavuz değerlerden yüksektir. Kömüre dayalı ısıtma
sistemleri ile sanayi ve araç emisyonları, sera gazı ve havayı kirleten emisyonların artmasının
en önemli nedenidir. Hava kirliliği, son yıllarda ekonomik büyümeden nispi olarak ayrışmıştır.
Ancak karbon monoksit dışındaki emisyonlar, 2005 yılından bu yana artmaktadır (OECD,2019)
Türkiye de motorlu taşıt vergileri sürekli artmaktadır. Yılda iki taksit olarak ödenen bu
vergideki yükseklik araç sahibi olmak isteyen vatandaşları düşündürmektedir. Bunun için çıkış
yolu olarak daha eski model araba kullanma ve satın alma gibi davranışlar hava kirliliğinin
artmasına neden olabilecek olaylardan sayılabilir. Yeni araçların gaz salınımı eskilere göre çok
daha az olmaktadır. Ayrıca benzin ve motorin fiyatlarının hemen hemen aynı olması da
benzinli araç kullanımını arttırabileceği için bu konuda da bir önlem alınmalıdır. Mevcut
sistemde pahalı olan hybrid araçların yaygın olarak kullanılması da pek muhtemel
gözükmemektedir. Yine yakıt kullanımında ise doğalgaz kullanılarak hava kirliliğinin
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azaltılması hedeflenmektedir. Buna rağmen Türkiye’nin birçok yerinde ısınma kaynaklı hava
kirliliğine rastlanmaktadır.
Hava kirliliğinin en çok olduğu illerimiz ve sebepleri; Adıyaman’da, halkın alım
gücünün düşük olmasından dolayı kalitesiz yakıt kullanılmasıdır.
Ardahan’da kış şartlarının ağır ve uzun olması sebebiyle kullanılan kömürlerin ithal ve
kalori değeri yüksek olanlarının tercih edilmesi, az gelirli hanelerde kalitesi düşük kömür
yakılmasıdır.
Batman ilinde; kış sezonunda ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar, endüstriyel tesislerin
şehir içinde kalması meteorolojik faktörler, motorlu taşıtlar, anızlarının bilinçsiz bir şekilde
yakılmasıdır. Ayrıca kenar mahalleler denilen ve gelir düzeyleri oldukça düşük olan insanların
kış mevsiminde yakacak olarak tezek, petrol, Şırnak kömürü, araba lastiği, yanık yağ vs.
kullanmalarından kaynaklanan emisyonlar ilin hava kalitesini oldukça bozmakta, hatta
insanların bu yüzden çeşitli hastalıklara yakalanmasına sebep olmaktadır.
Bingöl’de ısınmadan ve motorlu taşıtlardan kaynaklı hava kirliliği söz konusudur. Uzun
ve soğuk kış mevsiminin yaşandığı şehirde, özellikle Kasım-Mart ayları arasında, ısınmak
amacıyla fazla ve genellikle kalitesiz yakıt kullanımı beraberinde hava kirliliğini getirmektedir.
Bursa’da, fiyatının ucuz olması nedeniyle, ısınma ve sanayi amaçlı olarak, doğalgaz
yerine fosil yakıtların yaygın kullanılması, konutlarda yakma sistemleriyle ilgili karşılaşılan
sorunlar, sanayi tesisleri için alınması gerekli tedbirlerin (filtre vb.) maliyeti, üretim atıklarının
(mobilya, tekstil vs.) ısınma amaçlı ve/veya açık alanlarda yakılarak bertaraf edilmeleri.
Çanakkale’de büyük yakma tesislerinin sayısında artış olması.
Çorum il merkezi düz bir topoğrafik yapıda olup, çevresi tepelerle çevrilidir. Hava
kirliliğinde hem bu durum, hem de sanayi bakımından lokal bölgelerde toprak sanayii ile
çimento ve şeker fabrikaları yerleşim alanı yanında bulunması etkili olmaktadır. Bunun yanında
doğalgaz gelmesine rağmen apartmanların ısınmada kömürü kullanmaları hava kirletici
etkenlerin başında yer almaktadır. Ateşleyici belgesi olanların da birçok apartmanın yakma
sistemlerine bakması ile yakma sistemi ile ilgilenilememesi söz konusudur. Ayrıca, taş
ocaklarının da indirme bindirme sistemlerinin tozdan ari olmaması hava kirliliği
nedenlerindendir.
Denizli’de evsel ısınma amaçlı kalitesiz yakıt kullanımının yaygın olması, sanayide
kullanılan yakıtlar, yakılması uygun olmayan maddelerin izinsiz yakılması, bu konuda halkı
alım gücü yersizliği ve bilinçsiz olması, maden faaliyetleri sırasında oluşan toz kirliliği,
trafikten kaynaklı oluşan emisyonlar (egzoz) hava kirliliğine neden olmaktadır. Bunu önlemek
için, personel eksikliği nedeniyle yeterli denetim yapılamamaktadır.
Erzurum’da hava kirliliği, kış mevsiminin uzun ve soğuk geçmesi nedeniyle ısınma
amacıyla yakılan yakıtlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca şehrin topoğrafik (etrafının dağlarla
çevrili olması) ve meteorolojik yapısı bu kirleticilerin seyrelmesini güçleştirmektedir. Ayrıca
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1980’li yıllardan itibaren şehirde açılan yeni yerleşim bölgelerinin hâkim rüzgâr yönünde
olması kirleticilerin şehir merkezine taşınarak hava kirliliğinin artmasına sebep olmuştur.
Gaziantep’te hava kirliliğine neden olan kaynaklar arasında sırasıyla evsel ısınma,
trafik, sanayi işletmeleri sıralanabilir. Hava Kirliliğinin önlenmesi amacıyla kaliteli katı/sıvı
yakıt kullanımı, doğal gaz kullanımı yaygınlaştırılmalı, motorlu taşıtların egzoz gazı ölçümleri
düzenli olarak yaptırılmalıdır.
Hakkâri’de doğalgazın olmamasından dolayı yoğun kömür kullanımı, halkın alım
gücünün yetersiz olmasından kalitesiz kömür kullanımı, Hakkâri il merkezinin dağların
arasında olmasından hava sirkülasyonunun olmamasından dolayı kışın ciddi hava kirliliğinin
yaşanması.
Iğdır’da hava kirliliğinin başlıca sebebi ilimizin topoğrafik yapısıdır. İlin etrafının
yüksek dağlarla çevrili olması, ilde rüzgârın çok düşük seviyede olması, ilin mikro klima
özelliği nedeni ile hava tabakasının bir sera gibi şehrin üzerini kapatması, ısınma döneminde
düşük kalorili ve yüksek kükürt oranlı kömürlerin kullanılması, kış şartlarının ağır geçmesi, kış
dönemi öncesi baca temizlik ve bakımlarının yaptırılmaması, kalorifer kazanlarının temizlik ve
bakımlarının yaptırılmaması, kalorifer kazanının usulüne uygun olarak yakılmaması, kalorifer
kazanlarının ehliyetsiz kişiler tarafından yakılması gibi nedenler hava kirliliğine sebep
olmaktadır. 2016 yılında il merkezinin yaklaşık %12’sinin doğalgaza geçmesi ile beraber hava
kalitesinde kısmen iyileşme görülmüştür Isparta’da her tarafı dağlarla çevrili ve çanak
görünümde bir topoğrafik yapıya sahip olan ilde ısınma sonucu oluşan hava kirliliği birinci
derecede önem arz etmektedir. Bu nedenledir ki yerleşim yerleri planlanırken hava koridorları
oluşturulmalıdır. Özellikle kış dönemi içerisinde durgun meteorolojik şartların yaşandığı
günlerde kirlilik daha yoğun olarak gözlenmektedir. Kömür çeşitlerinin yakma sonrası oluşan
kirlilikte büyük bir etken olduğu görülmektedir.
Kahramanmaraş; son yıllarda kirliliğin artmasında, İldeki sanayi faaliyetlerinin
gelişmesi kadar, kentin yerleşim konumunun da etkili olduğu açıktır. Zira İl Merkezi Ahır
Dağının eteklerinde kurulu olup hava akımı bakımından da kuzey kısmının kapalı olması,
şehrin rüzgâra açık yerlerinde de plansız bir biçimde bazı binaların yapılmış olması, bu
binaların arasında hava akımını sağlayacak aralıkların olmaması hava kirliliğini artırıcı
etkendir. Ayrıca, İlde hava kirliliğine yol açan bir başka etken de, konutların ısıtılmasından ve
motorlu taşıt trafiğinden kaynaklanmaktadır.
Karabük, şehir içinde kalmış sanayi tesisleri hava kirliliğinde en önemli etkilere
sahiptir. Kış aylarında ısınma amaçlı kömür kullanımı nedeniyle de hava kirliliği yaşanmıştır.
Kastamonu ısınmada fosil yakıt kullanan binalar, orman ürünleri sanayiinin şehrin her
iki ucunda yer alması, meteorolojik olarak rüzgâr yönünün her iki tesisin emisyonlarını şehrin
merkezine taşıması ve şehir planlamasındaki hatalar, yerleşim bölgelerindeki kirliliği
uzaklaştırmada etkili olan hava kanallarının binalar nedeniyle kapatılması, sanayi tesislerinin
şehir dışına taşınma güçlüğü, topoğrafik engel, maddi yetersizlikler nedeniyle hava kirliliğine
maruz kalmaktadır.
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Kırıkkale ildeki hava kirliliğinin başlıca sebeplerini; evsel ve endüstriyel emisyonlar,
motorlu taşıtların egzoz gazları ve ilimizin topoğrafik yapısı (4 tarafı tepelerle çevrili) olarak
sıralanabilir. İlde özellikle kış aylarında yoğunlaşan hava kirliliğinin en önemli sebebi ısınma
kaynaklı emisyonlardır. İl konum itibariyle şehirlerarası yolların kesişim noktasında olup
motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonu kirliliği de söz konusudur.
Kilis ildeki hava kirliliğine neden olan en büyük etken ısınmadır. Maddi
yetersizliklerden dolayı kalitesiz yakıt kullanımı bunun en büyük nedenidir. Kalorifer kullanan
konutlarda ateşçilerin bilinçsiz yakması da bu kirliliği artırmaktadır.
Kocaeli, özellikle kış aylarında ısınma amacıyla konutlarda kalitesiz kömür kullanımı
nedeniyle, bazı ilçelerde/mahallelerde konutlardan kaynaklı hava kirliliği meydana
gelmektedir. Ayrıca TEM ve E 5 ana karayolunun il sınırları içerisinden geçiyor olması
nedeniyle egzoz kaynaklı hava kirliliği de meydana gelmektedir. Ayrıca sanayi kuruluşlarının
bacalarından salınan emisyon değerlerinin yönetmelikte belirtilen sınır değerin altında olmasına
karşın yoğun sanayileşmenin olduğu İlde kümülatif etki de diğer bir hava kirletici kaynağıdır.
Konya, ilin topografik yapısı, kalitesiz yakıt kullanımı, çok sayıda küçük ve orta ölçekli
sanayi tesisinin bulunması hava kirliliğini etkileyen faktörlerdendir.
Mardin konutlarda henüz doğal kullanımına geçilmemesinden kaynaklı özellikle kış
aylarında hava kirliliği oluşmaktadır. Yaz aylarında hava kirliliğine neden olan en önemli etken
çöl tozlarıdır. Hava koşulları ile birlikte çöl tozlarının ilimize girişi hayat kalitesini
etkilemektedir.
Osmaniye nüfus artışı, kış aylarında sosyo-ekonomik şartlardan dolayı ucuz fakat düşük
kalorili yakıt kullanımının arttığı kentte, üç tarafın dağlarla çevrili olmasının da etkisiyle uzun
süre dağılmayan hava kirliliği sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Ayrıca, D-400 karayolunun
şehrin merkezinden geçmesi de trafikten kaynaklı hava kirliliğinde artışa neden olmaktadır.
Siirt İli, arazi yapısı olarak; etrafının dağlar ve tepeler ile çevrili olmasından dolayı
çukur şeklinde ve engebeli bir araziye kurulu durumdadır. Bu doğal yapısına bağlı olarak il
merkezinde; rüzgâr oranının düşük olması, hava sirkülasyonunun tam olarak gerçekleşmemesi
ve yağış oranının az olması gibi nedenlerle hava kirliliği meydana gelmektedir. İlde kentsel
yapılaşmadaki çarpıklıklar ve ısınma amaçlı kaliteli kömür kullanımı konusunda bilinç
eksikliği yanında kalorifer ateşleyicilerinin kalifiyesi konusunda da sıkıntılar bulunmaktadır.
Şırnak hava kirliliği, kalitesiz yakıtların ısıtmada kullanılmasından, Arabistan çölleri
üzerinden rüzgârla taşınan toz bulutları ve motorlu araçlardan kaynaklanmaktadır. Kırsal
kesimde tüketilen ısınma amaçlı yakıtların yerine tezek, deri ve paçavraların yakılması bu
sorunu daha ciddi bir hale getirmektedir.
Zonguldak ısınmada kalitesiz kömür kullanımı hava kirliliğine neden olmaktadır. Yerli
kömür kullanımının teşvik edildiği ilimizde tüm evler, işyerleri, kamu kurum ve kuruluşlarının
kaloriferlerinde daha çok taşkömürü kullanılmaktadır. Üretilen kömürlerin büyük
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çoğunluğunun hiçbir işleme tabi tutulmadan (eleme, yıkama, zenginleştirme vb.) ocaktan
çıkartıldığı gibi kullanılması kirliliğin artmasına neden olmaktadır. İlimizde yakıt olarak
kullanılan Zonguldak kömüründe kükürt oranı yok denecek kadar az olduğu için kükürt dioksit
kirliliği çok yaşanmamaktadır. Buna karşın uçucu maddesinin yüksek olması ve bu yakıtın
yakılması için özel bir yakma sisteminin oluşturulmamış olması nedeniyle duman ve partikül
madde kirliliği yoğun şekilde yaşanmaktadır. Çarpık kentleşme sonucu oluşan yoğun yapılaşma
kentin nefes alacak açık kapılarını neredeyse yok etmiştir. Karadeniz kıyısında kurulmuş olan
Zonguldak kenti Batı Karadeniz Dağlarının eteklerinde yapılanmıştır. Dağların denize paralel
uzanması, oluşan kirli havanın kentin üzerinde sıkışıp kalmasına sebep olmaktadır. Sanayi
tesislerinin şehir merkezine ve yerleşim yerlerine yakın olması karşılaşılan en önemli
sorunlardandır (İL ÇEVRE DURUM RAPORLARI, 2016). 30 ilimiz birinci çevre sorunu
olarak su kirliliğine maruz kalmaktadır. Meriç, Ergene ve Marmara havzasında;
Tekirdağ; Ergene Nehrinin kolları olan Ergene Deresi ve Çorlu Deresi, özellikle
Çerkezköy, Ergene, Çorlu ve Muratlı İlçelerinde bulunan yoğun sanayileşme ve evsel kaynaklı
kirlilikten dolayı, IV. sınıf su kalitesinde olmaktadır.
Kırklareli; Tekirdağ’dan doğan Ergene Deresi, büyük çoğunluğu yine aynı ildeki yoğun
sanayileşme ve ildeki sanayileşme sebebiyle IV. sınıf su kalitesindedir. Bununla birlikte;
hayvancılık tesisleri, maden ocakları, yeterli seviyede olmayan belediye kanalizasyon ve atık su
arıtma tesisleri de su kirliliğine sebebiyet vermektedir.
Edirne; Meriç Nehri Bulgaristan’dan, Ergene Nehri de Tekirdağ ve Kırklareli İllerinden
büyük ölçüde kirlilik taşıyarak il sınırlarımıza girmektedir. Meriç Nehri, Bulgaristan’daki
maden işletmelerinden büyük ölçüde kirlenmekte olup, Edirne’de de özellikle sanayi ve
yerleşim bölgelerinden kaynaklanan evsel nitelikli atık sulardan dolayı kirlilik taşımaktadır.
Ergene Nehri sınırlarında III. ve IV. sınıf kirlilik taşımaktadır. İstanbul’da su kirliliği etkenleri
daha çok sanayi, maden, gemi inşası, gemilerden atık toplamanın yetersiz olması, evsel atık
suların arıtılmasının yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır.
Susurluk ve Gediz havzasında; Balıkesir’de sanayi kaynaklı atık sular Kütahya’da
sanayi tesislerinin atık su arıtma sistemlerinin yetersiz olması.
Manisa’da su kirliliğinin en önemli nedeni sanayi tesislerinden kaynaklanan ve yerleşim
bölgelerinden kaynaklanan atık sulardır. İlde su kirliliğinin en fazla hissedildiği yer Gediz
Nehri ve havzasıdır. Deri, halı ve zeytinyağı işletmelerinden kaynaklanan su kirliliği söz
konusu olmaktadır.
Büyük Menderes ve Batı Akdeniz havzalarında, Aydın’da endüstriyel kirliliğe sebep
olan sektörlerden tekstil ve deri sanayi Denizli ve Uşak’ta yoğunlaşmıştır. Bu illerden geçen
Büyük Menderes Nehri il sınırlarına, 3. ve 4. sınıf (çok kirli su-tarımsal sulamada kullanılamaz)
su kalitesinde girmektedir. Denizli ilinde birçok endüstri tesisinin arıtması mevcut olmasına
rağmen bu atık su arıtma tesislerinin asgari sulama suyu deşarj kriterlerini sağlayacak şekilde
yenilenmelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Havzada yer alan illerde faaliyet gösteren diğer küçük
sanayi tesislerinin arıtma tesisleri ya bulunmamakta ya da bulunanlar verimli olarak
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çalıştırılmamaktadır. İl için su kirliliğine sebep olan en önemli sektör zeytinyağı işleme
tesisleridir. Tesislerin çok sayıda ve dağınık vaziyette olmaları çözümü zorlaştırmaktadır.
Organize sanayi bölgelerindeki arıtma tesislerinin yetersizliği de söz konusudur. Havza
boyunca mevcut yerleşim yerlerinin çoğunda atık su arıtma tesisi mevcut olmaması sorunu
mevcuttur. Jeotermal sularda yüksek oranda bulunan bor elementi, Büyük Menderes Nehri'nde
kirlilik yaratan önemli kaynaklardan birisini oluşturmaktadır.
Muğla, turizm potansiyelinin yüksek olması ile birlikte gerek otel sayılarında gerekse
yazlık site sayılarında her geçen gün artış gözükmektedir. Özellikle Bodrum’da yaşanan plansız
kentleşme kanalizasyon sisteminin yetersiz olmasına yol açmıştır. Merkezi atık su arıtma
tesislerinin gerek sayısının gerekse kapasitelerinin yetersiz olması nedeniyle il turizmini ve
günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkilemektedir.
Kızılırmak ve Yeşilırmak havzasında; Samsun ilinde Karadeniz’in genel yapısına uygun
olarak dağlık arazi yapısı ve Kızılırmak, Yeşilırmak gibi akarsu havzaları nedeniyle gerek il
dışından, gerekse ilimizden kaynaklanan atıklar- atık sular havzalardan akarsularda toplanarak
denize taşınmaktadır. Çoğu yerleşim yerleri atık su arıtma tesislerini henüz hizmete almamış
olup, bunların atık sularının yanında tarımsal kaynaklı pestisitlerin de yüzey akışları ile
akarsularda toplanması sonucu akarsularımızda ve denizlerde kirlilik oluşmaktadır.
Amasya ilinde yer alan su kirliliği kaynaklarını, evsel ve endüstriyel kaynaklı atık
suların arıtılmadan Yeşilırmak ve yan kollarına boşaltılmaları, tarımda kullanılan zirai
ilaçlardan ve tarımsal gübrelerden kaynaklı atıklar, hayvansal atıklar (gübre) ve erozyon
kaynaklı kirlilik başta Yeşilırmak Nehri olmak üzere su kaynaklarımızın kirlenmesinde temel
etken olmaktadırlar.
Çankırı Merkez ilçede alt yapı tesisleri yetersizdir ve atık su arıtma tesisinin henüz inşa
edilmemiştir. Su kirliliği, evsel atık suların, sanayi tesislerinin atık sularının haricinde en çok
tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Tarım ve hayvancılık konusundaki
ilgili kurum ve kuruluşların, hayvancılık tesislerinden kaynaklanan gübre vb. gibi atıkların nasıl
bertaraf edileceği ile tarımsal ilaçlama ve tarımsal gübreleme konularında su kirliliği yaratan
işletme sahipleri hakkında uygulanacak olan yaptırımlar konusunda mevzuatlarını yenilemeleri,
revize etmeleri gerekmektedir.
Ankara’da nüfus artışına bağlı olarak hem yerleşim alanlarının genişlemesi, hem
mevcut yerleşim alanlarında yapılan yapı yenileme işlemleri, hem de yeni sanayi alanları
açılması konusunda hızlı ilerleme devam etmektedir. Buna bağlı olarak kanalizasyon ağı
genişletilmekte ve bu alanlardan toplanan atık sular başta Tatlar Merkezi Atık su Arıtma Tesisi
olmak üzere yakın bölgelerdeki atık su arıtma tesislerine aktarılmaktadır. Özellikle Tatlar
Merkezi Atık Su Arıtma Tesisine gelen atık su yükü arıtma kapasitesinin üzerine çıkmaya
başlamış ve yaşanan arıtma ile ilgili sorunlar ciddi oranda artmıştır. Ayrıca Ankara’da yaşanan
yapılaşma sorunları neticesinde yerleşim alanlarındaki yağmur suyu hatlarına kayda değer
oranda atık su karışması söz konusudur.
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Kırşehir ilçe ve belde belediyelerinin kanalizasyon şebekelerinin derelere verilmesi,
sularımızı kirleten en temel kirleticilerdir. İlçe ve belde belediyelerinin kanalizasyon
şebekelerinin sonu arıtmayla sonlanmamaktadır. Bazı belde belediye sınırlarında kanalizasyon
şebekesi olmayıp, konutlar atık sularını fosseptik çukurlarına deşarj etmektedirler. İlimizde
tarımsal faaliyetlerde kullanılan kimyasallar ve tarımsal ilaçlar özellikle yeraltı su rezervlerini
kirleten kirleticilerdir. Ayrıca, hayvanlardan kaynaklanan atıkların da denetim ve kontrol altına
alınması gerekmektedir.
Yozgat’ta merkez belediye ve Şefaatli İlçe Belediyesi hariç hiçbir ilçe belediyenin atık
su arıtma tesisi bulunmamaktadır. Aynı zamanda organize sanayi bölgesine ait bir arıtma tesisi
de yoktur.
Nevşehir’de Boğaz Köyü İlfat Mevkiinde bulunan Islah Organize Sanayi Bölgesinde
atık su arıtma tesisi bulunmamaktadır. Ayrıca ilçe Belediyelerimizde Acıgöl, Gülşehir’in atık
su arıtma tesisi inşaatları tamamlanmış ancak tip projedeki eksiklikler nedeni ile işletmeye
alınmıştır. Belde Belediyeleri ise mali imkânsızlık nedeniyle atık su arıtma için bir şey
yapamamaktadır. Ayrıca doğal arıtma tesisi için yardım alan ve kapanan belediyelerin tesisleri
çalışmamaktadır.
Bartın’da organize sanayi bölgesine ait atık su arıtma tesisi faaliyete geçmiş olup, ayrıca
firmalara ait münferit atık su arıtma tesisleri bulunmaktadır. Ancak belediyelere ait atık su
arıtma tesisleri henüz faaliyete geçmemiştir. Kurucaşile ve Amasra ilçelerinin atık suları
denize, Ulus ilçesi ve beldelerinin atık suları mevcut akarsu ve derelere, il merkezinin atık
suları ise Bartın Irmağı’na deşarj edilmektedir.
Aksaray il genelinde atık su arıtma tesislerinin yaygın olmayışından kaynaklı alıcı
ortama atık su deşarjı yapılmaktadır. Bu bağlamda arıtılmadan alıcı ortama verilen atık sular
sulama suyuna karışmaktadır. Vatandaşlarca söz konusu atık sular hayvan sulamada, sebze ve
meyvelerini sulamada kullanılmaktadır. Bu kapsamda İlimizde hastalıklar meydana gelmekte
ve Aksaray ilinin doğal güzelliği yok olmaktadır. Sorunun çözümü için hızlı bir şekilde atık su
arıtma tesisleri kurulmalı, kanalizasyon alt yapısı güçlendirilmeli ve vatandaşlar atık su
karışmış suları kullanmaması konusunda eğitilmelidir.
Niğde mevcut durumda; Niğde Belediyesi atık su arıtma tesisi, biyolojik arıtma olup,
kimyasal arıtma sistemine sahip değildir. Bu nedenle; evsel nitelikli atık sular haricinde kalan
sanayi atık suların arıtımı mümkün olmamaktadır. Niğde Belediyesi, Niğde Organize Sanayi
Bölgesi ve Niğde Üniversitesi atık su arıtma tesislerinde, bakım çalışmalarının olması, arıtma
esnasında karşılaşılan teknik-mekanik arızaların oluşması halinde atık suların, arıtma tesislerine
girmeden baraja deşarjı söz konusudur. Niğde ile Bor ilçesi arasında, Niğde Üniversitesi
Merkez Yerleşkesinin hemen güneyinde yer alan Akkaya Barajı, kentin kanalizasyon ve diğer
atıkları bünyesinde toplamaktadır. Niğde Belediyesi atık su arıtma tesisi proje aşaması devam
etmekte olup Organize Sanayi Bölgesi atık su arıtma tesisi kapasitesi artırılmış, Niğde
Üniversitesi atık su arıtma tesisinde ise kapasite artırımına yönelik inşaat çalışmaları
sürdürülmektedir.
119

Doğu Karadeniz ve Çoruh Havzasında; Trabzon ilimizin bulunduğu coğrafya yapısı ve
oldukça dağınık biçimde yer alan yerleşimlerden kaynaklanan atıklar, bu alanlarda
kanalizasyon sisteminin olmayışı ve çevre bilincinin henüz istenilen düzeyde olmaması gibi
nedenlerden ötürü söz konusu yüzeysel su kaynakları kirliliğe maruz kalmaktadır. İlde evsel ve
endüstriyel atık su oluşturan işletmelerin birçoğunun arıtma sisteminin bulunmaması nedeniyle,
bu tesislerden çıkan atık suların alıcı ortama ve genellikle akarsulara verilmektedir. Mevcut
Derin Deniz Deşarj Sistemlerinde, yüzey sularıyla evsel atık suların tamamı ayrık sistemle
toplanamaması nedeniyle, kanalizasyon sistemi ve derin deniz deşarj kolektörü, aşırı yağışlarla
artan debiye cevap verememekte kolektörlerde sorunlar meydana gelmektedir. Bu durumun
ortadan kaldırılması için yüzey sularıyla evsel atık suların ayrı ayrı sistemlerle karıştırılmadan
toplanması gerekmektedir.
Rize genelinde yerel yönetimlerin büyük bir çoğunluğu atık su sorununu çözmemiştir.
Belediyelik alanlarda yerleşim yerlerinin kanalizasyona bağlanma durumları her geçen gün
artmasına rağmen yine de istenen seviyeye ulaşmamıştır. İlin köylerinde atık sular münferit
yapılan fosseptiklerle bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Ancak yapılan fosseptikler sızdırmalı
yapılmaktadır. İlin coğrafya yapısı da dikkate alındığında yerleşim yerlerinin dağınık
olmasından dolayı atık suların bir merkezde toplanarak bertaraf edilmesi güçtür. Fosseptik
konulu şikâyetlerin çokluğu göz önüne alındığında ilde en acil olarak çözüme kavuşturulması
gereken konudur.
Artvin genelinde evsel kaynaklı atık suların arıtma sistemi ve atık suların bertarafını
sağlayacak tesisler bulunmamaktadır. Oluşan atık sular herhangi bir işlemden geçmeden alıcı
ortama deşarj edilmektedir. Ayrıca Madencilik ve Enerji Sanayisi kuruluşlarının atık sularını
arıtmadan deşarj etmesi alıcı ortamda kirliliğe neden olmaktadır.
Bayburt’ta atık su arıtma tesisinin henüz tam olarak faaliyete geçmemiş olması
sebebiyle ilde oluşan evsel nitelikli atık suların Çoruh Nehrine deşarj edilmesi büyük ölçüde su
kirliliğine neden olmaktadır.
Aras Havzasında; Kars’ta genel nüfusa hizmet eden arıtma tesisi mevcut değildir.
Yaşanan bu kirliliğin sebebi evsel nitelikli atık sular ve sanayi bölgesinde yer alan
mandıralardır.
Van Gölü Havzasında; Bitlis merkezinde atık su arıtma tesisi bulunmaması ve evsel
kaynaklı atık suların doğrudan dereye deşarj edilmesi önemli bir problem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Şehir merkezinde bulunan esnafların katı ve sıvı atıklarını doğrudan dereye
bırakmaları Bitlis Deresi üzerindeki kirlilik yükünü artırmaktadır. Ayrıca Dere kenarında
faaliyet gösteren işletmelerden ve karayolu projelerinden açığa çıkan hafriyat atıklarının dereye
dökülmesi dere yatağının daralması ve taşkın riskini ortaya çıkarmaktadır. Van Gölü’ nün
kapalı havza olması sebebiyle verimli bir arıtım yapılmadan deşarj edilecek atık sular hiçbir
şekilde seyrelmeyecek ve göl ekosisteminde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır.
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Tatvan ilçesinde kanalizasyon şebekesinin bir kısmı Atık Su Arıtma Tesisi’ ne bağlı
olmadığından afet kotu altında yer alan yerleşimlerin atık suları arıtılmadan göle deşarj
edilmektedir.
Van ilinde yeterince atık su arıtma tesisinin bulunmamakta ve mevcut az sayıdaki atık
su arıtma tesisleri ise tam kapasiteli olarak, verimli bir şekilde faaliyet göstermemektedir.
Sanayi tesislerine ait atık su arıtma tesisleri de yeterli sayıda değildir. Organize Sanayi
bölgesinin arıtma tesisi bulunmaktadır. Dolayısıyla oluşan evsel ve endüstriyel atık sular tam
arıtılmadan alıcı ortama (Van Gölü Havzası) deşarj edilmekte ve ciddi şekilde kirliliğe
sebebiyet vermektedir.
Dicle-Fırat Havzasında;
Malatya ilçe ve belde belediyelerinin kanalizasyon
şebekelerinin derelere verilmesi, suları kirleten en temel kirleticilerdir. İlçe ve belde
belediyelerinin kanalizasyon şebekelerinin hiç birinde arıtma tesisi bulunmamaktadır. Bazı
belde ve ilçe belediye sınırlarında kanalizasyon şebekesi olmayıp, konutlar atık sularını
fosseptik çukurlarına deşarj etmektedirler. İlde tarımsal faaliyetlerde kullanılan kimyasallar ve
tarımsal ilaçlar özellikle yeraltı su rezervlerinde kirlenmeye neden olmaktadır. Sanayi amaçlı
kullanılan sular, kullanımdan sonra aşırı şekilde kirlenmiş halde çeşitli alıcı ortamlara
verilmektedirler.
Şanlıurfa son yıllarda Suriye’de yaşanan iç karışıklar nedeniyle Şanlıurfa yoğun dış göç
almış bulunmaktadır. Kentte misafir konumda yer alan Suriyeler kentin az gelişmiş
bölgelerinde iskân edilmiş ve il ve ilçe merkezlerinde beklenmedik aşırı nüfus artışına neden
olmuştur. Bunun yanında ilde makinalı tarıma geçişle beraber köyden kente göç olmaktadır. Bu
kadar yüksek nüfuslu bir kentte atık su arıtma tesislerinin az sayıda nüfusa hizmet verecek
şekilde bulunması ve katı atık depolama/ bertaraf tesislerinin bulunmaması Şanlıurfa ili için
önem arz eden sorunların başında gelmektir.
Doğu Akdeniz ve Asi Havzası; Mersin’de su kirliliğinin en önemli sebebi Mersin ilinin
kanalizasyon şebekesinin yetersiz olmasıdır. Sadece şehrin doğusunda atık su arıtma tesisinin
bulunması, batı tarafında bulunan yazlık bölgelerde her sitenin kendisine ait atık su arıtma
tesisinin bulunması sorunlar yaratmaktadır. Bunların takip ve denetimlerinin dönemsel olarak
gerçekleştirilse bile yetersiz kalması, yağmur suyu drenaj hatlarına karışan kirliliklerin bu
hatlarla birlikte yüzeysel su kaynaklarına kadar ulaşması Mersin’de su kirliliğine sebep olan
faktörlerin başında gelmektedir.
Hatay’da eski belde ve Büyükşehir Belediyesi ile mahalle olan beldelerde kanalizasyon
atıkları direkt Asi Nehrine veya Asi Nehrine bağlı yan derelere deşarj edilmektedir. Tüm ilçeler
atık su arıtma tesisine bağlı değildir, Mevcut arıtma tesislerinde verim yetersizliği söz
konusudur. Zeytinyağı fabrikaları deşarjları nedeniyle kirlilik yaşanmaktadır. Gelişigüzel dere
kenarına yapılan ahırların neden olduğu kirliğe neden olmaktadır.
Türkiye de atıkların birinci öncelikte sorun olduğu iller ise 21 tanedir. İller ve sorunları
ise; Afyonkarahisar’da birinci öncelik çevre sorunu hayvansal kaynaklı atıklar ile mermer
atıklarıdır. Atık kaynaklı diğer bir sorun ise arıtma tesissilerinden kaynaklı arıtma çamurlarıdır.
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Ağrı’da düzensiz depolama yapılması, yerel yönetimlerin uygulama eksiklikleri,
toplumda bilinç eksikliği, personel eksikliği.
Bilecik’te madencilik (mermer) faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların bertarafı
konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmakta, Pasa atıklarının gelişi güzel bir biçimde doğaya
bırakılması sonucu çevrede büyük boyutlarda kirlilik oluşmaktadır.
Bolu kanatlı hayvan dışkı (gübre) atıkları, ilçe belediyelerinin hiçbirinin düzenli katı
atık depolama alanının bulunmaması sonucu düzensiz depolama yapılması ve atıkların
ayrıştırma işleminin düzenli olarak yapılmaması.
Burdur’da mermer ocaklarından kaynaklanan pasalar, işletmeciler tarafından bu
atıkların gelişi güzel bir biçimde doğaya bırakılması Diyarbakır’da düzensiz depolama
yapılması.
Düzce Merkez ilçe ve civarında toplanan katı atıklar düzensiz depolanmaktadır.
İlçelerdeki ve beldelerdeki çöp döküm alanları rehabilite edilmemiştir. Çoğu yerde katı atık
döküm alanlarının yerleşim merkezlerine uzaklıkları olması gerekenden daha kısadır. Ayrıca
köy ve kırsal kesimlerde hayvansal atıkların düzensiz bir şekilde depolanması çevre
rahatsızlığına neden olmaktadırlar.
Elazığ ilçelerde düzensiz depolama yapılması. Giresun’da düzensiz depolama
yapılması. Gümüşhane’de evsel katı atıkların düzensiz depolanması, katı atık aktarma
istasyonunun tamamlanmamış olması.
İzmir’de çok sayıda ve değişik sektör gruplarında faaliyet gösteren sanayi tesislerinin
bulunması nedeniyle tehlikeli atıkların geri kazanımı/bertarafında kapasite yetersiz
kalmaktadır.
Karaman’da bir kısım evsel atıkların düzensiz depolanması, Hayvansal atıkların
bertarafıyla ilgili sorunlar, Hafriyat atıklarının düzensiz depolanması sorunu, Atıkların
kaynağında toplanarak ayrılmasında yaşanan eksiklikler, Atıklarla ilgili lisanslı firmaların
yetersiz olması. Kayseri’de düzensiz depolama yapılması.
Muş’ta düzensiz depolama yapılması, yerel yönetimlerin uygulama eksiklikleri, bilinç
eksikliğinden dolayı uygulamalarda ve yapılan denetimlerde güçlüklerle karşılaşılması,
personel eksikliği.
Ordu’da düzensiz depolama yapılması. Sakarya’da zaman zaman boş arazilere atılmış
atıklar bulunmaktadır. Bu kapsamda atıkların sızmasının önlenmesi amacıyla geçici
bekletilmesi için uygun bir sahada muhafaza edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Sahibine
ulaşılamadığı durumlarda da atıkların bertarafı için ödenek tahsis edilmesi önem arz
etmektedir.
Sinop’ta düzenli depolama sahasının sadece bir ilçede yer alması ve ilgili sahaya diğer
ilçelerin erişe bilirliğinin az olması, nedeniyle mevcut düzenli depolama sahasından
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yararlanamayan ilçeler için ikinci bir düzenli depolama sahası ve aktarma merkezlerinin
oluşturulmasının gerekmesi, geri dönüşüm, geri kazanım tesisi olmaması.
Tokat’ta belediyelerin atık yönetim planlarını tam olarak hazırlayamamaları, maddi
imkânsızlıklar, yeterli personellerinin olmayışı, toplumsal bilincin az olması, köylerde atık
toplanmaması ve düzensiz depolama sorunu.
Tunceli düzensiz depolama yapılması, depolama yapılan alanların yerleşim yerlerine ve
su kaynaklarına yakın olması. Uşak’ta organize sanayilerden kaynaklanan atıkların (özellikle
deri ve tekstil sektöründen kaynaklanan atıklar) düzensiz depolanması. Yalova’da hafriyat
toprağı depolanma sahası yetersizdir. İnşaat yıkıntı atıkları için depolama alanı
bulunmamaktadır (İL ÇEVRE DURUM RAPORLARI, 2016).
Türkiye de hava kirliliğinin temel nedenleri için, yeterli denetimin yapılamaması, halkın
alım gücü düşük olduğu için kalitesiz yakıt kullanılması, ateşçilerin eğitimsiz ya da bilinçsiz
olması, kaliteli yakıt teminindeki sorunlar, kurumsal ve yasal eksiklikler, toplumda bilinç
eksikliği, sanayi tesislerinin şehir içinde yer alması, meteorolojik ve topoğrafik faktörler
sayılabilmektedir. Sularının kirlenmesinde ise; evsel atık sular, evsel katı atıklar, sanayi
kaynaklı akarsu kirlilikleri, sanayi atıkları, zirai ilaç ve gübre kullanımı, hayvan yetiştiriciliği,
madencilik faaliyetleri ve denizcilik faaliyetleri sıralanabilir.
Tüm bu kirlilik türlerini etkileyen sebeplerden biri de Türkiye’de kırdan kente göç ve
sonrasında gerçekleşen çarpık kentleşme ile ortaya çıkan sorunlardır. Şehirlerde altyapı
sorunlarının ortaya çıkmasına neden olan bu olgu, hava kirliliğine su kirliliğine neden
olmaktadır. Gürültü kirliliği de şehirlerin ortak sorunları arasında yer almaktadır.
Türkiye’de 3 şehirde gürültü kirliliği birinci öncelikli sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Gürültü kirliliğinin 1. öncelikli sorun olduğu Adana ilinde; özellikle eğlence
yerlerinden kaynaklanan canlı müzik gürültüsü, yerleşim yerleri içerisinde küçük ölçekli
imalathanelerin bulunması, TEM Otoyolunun şehir merkezinden geçmesi ve otobana çok
yakınında yerleşim yerlerinin bulunması, gürültü konusunda şikâyetlere neden olmaktadır.
Antalya’da özellikle yerleşim yerleri içindeki canlı müzik yayını yapan eğlence yerlerinden,
turizm işletmelerinden, otellerden, sanayi tesislerinden ve ticari işletmelerden kaynaklanan
gürültü kirliliği oluşmaktadır. Eskişehir’de ise, eğlence yerlerinin çoğunlukla şehrin
merkezinde kalmasından dolayı gürültü kirliliğine ilişkin olarak yoğun şikâyetler olmaktadır
(İL ÇEVRE DURUM RAPORLARI, 2016).
Ülkemizdeki önemli çevre sorunlarından birisi de erozyondur. 2016 yılında, erozyonun
1. ve 3. öncelikli sorun olduğu iller gösterilmiş olup erozyonun 2. öncelikli sorun olduğu il
bulunmamaktadır. Erozyon, ülkemiz genelinde sorun olmakla birlikte kentsel alanlardaki diğer
çevresel sorunların gölgesinde kalmaktadır. Bununla birlikte 2016 yılında erozyon, Sivas’ta
birinci, Kırşehir’de üçüncü öncelikli çevre sorunu olarak belirtilmiştir (İL ÇEVRE DURUM
RAPORLARI, 2016).
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Ülkemiz sulak alanlar ve göller bakımından oldukça zengin sayılabilecek bir ülkedir.
Sulak alanlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça önemlidir. Sulak alanların geniş
bir canlı topluluğuna ev sahipliği yapmakta olan önemli bir ekosistem olduğu da
unutulmamalıdır. Türkiye de 1950 yılı itibariyle özellikle sulak alanlar kurutulmaya
başlanmıştır. Sulak alanların kurutulması bu ekosistemin tehdit edilmesi dışında insanları
doğrudan etkileyen bir soruna da neden olmaktadır. Bu sorun ise sellenmeler için adeta bir
sünger görevi gören sulak alanların çevresinde ya da içinde kurulan yerleşim yerleri için selin
önemli bir tehdit haline gelmesidir. Kurutulan göller ve sulak alanlar yağışla birlikte yüzeysel
akışa geçen suyun seller ve ya taşkınlara dönüşmesine neden olmaktadır. Ülkemizde Amik
Ovasına hayat veren Asi Nehri kollarıyla birlikte bu bölgeden geçmektedir. Amik ovasında yer
alan eski gölün kurutulması ve burada yapılan havaalanı yağışlı dönemlerde sürekli taşkına
neden olmakta bu sorun kanallar ve drenaj şebekesinin tekrar kurulup suyun Asi nehri aracıyla
deşarj edilmesi ve baraj yapımıyla engellenmeye çalışılmaktadır.
Gerek şehirlerde gerek kırsal alanlarda dere yataklarının yerleşime açılması önemli
çevre sorunlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yağışlı dönemlerde akarsuyun
kaynağından itibaren debisinin artmasıyla meydana gelen akarsu seviyesindeki artışlar gerek
çevreyi gerekse insanların mal ve can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Özellikle Karadeniz’in
birçok kıyı şehrinde bu sorun ülkemizde her yıl görülmektedir. Kaynağını Karadeniz’e paralel
dağlardan alan uzunlukları ortalama 40 km olan birçok akarsu bulunmaktadır. Bu akarsular
debisinin arttığı dönemde akarsu ağzına yakın bölgelerde yer alan yerleşimleri tehdit
etmektedir. Bu soruna neden olan önemli etken bölgede yapı denetimlerinin layıkıyla yerine
getirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Akarsuların debilerinin bir yıl boyunca zirve yaptığı tek
ya da çift dönemlerin olması doğal bir süreçtir fakat bu imar faaliyetleri bunu bir çevre
sorununa dönüşmesini sağlamaktadır. Şehirler de ise bu sorun daha çok dere ıslahı ve yer altına
kanallar aracılığıyla alınması ile karşıya çıkmaktadır. Islah adı altında derelerin yataklarının
daraltılması ve dere yataklarının betonlaşması akarsuyun tek bir doğrultuda kanalize olması ve
ardından taşkınlara sebep olmaktadır.
Özellikle İstanbul’da yıllarca Alibeyköy deresi taşkınlarla gündeme gelmiştir.
Ayamama Deresi, Tavukçu Deresi, Papaz Dereleri de İstanbul’da sık sık taşkınlara neden olan
derelerden bir tanesidir. Bu derelerin yatağını işgal eden yerleşim yerleri sellerin önemli
nedenidir. Yine dere yatağında yapılan betonlama işlemleri suyun sızmasını engellemektedir.
Bu da sellerin oluşmasındaki önemli nedenlerden bir tanesidir. Türkiye’de yapılan
karayollarının bir kısmı da sellere neden olmaktadır. Karadeniz kıyılarından geçen Karadeniz
Sahil Yolu birçok noktada kıyı şehirlerinin denizle bağlandığı noktalarda hemen denize komşu
olacak şekilde inşa edilmiştir. Karayolları yapılırken yapılan doldurma işlemleri bazı kıyı
şehirlerinin sahil yoluna göre alçakta kalmasına neden olmuştur.
Bu kıyı şehirlerinin içinden geçen akarsular yolu dik biçimde keserek denize
dökülmektedir. Bu noktalarda inşa edilen köprüler akarsuyun debisinin arttığı dönemlerde
akarsuların taşıdığı büyük kayalar ve ağaçlarla bu köprülerin altında toplanarak suyun denize
ulaşmasını engellemektedir. Adeta bir set görevi gören sahil yolu bu şehirlerin adeta bir göl
haline gelmesine neden olmuş ciddi can ve mal kayıplarına sebebiyet vermiştir. 2016 yılında
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Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde gerçekleşen sel felaketi bunun en tipik örneği olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sel anında dere yataklarından gelen çamur, taş, toprağı, ağacı tutabilecek tersip
bentlerinin olmaması, aşırı yağmur olduğu zaman dağlardan gelen taşlar, kayalar, topraklar,
ağaçlar derelerin dar menfezlerini tıkamasıyla sonuçlanmaktadır. Devamında denizle akarsuyun
bağlantısını da kesen bu malzemeler şehirlerin içinde sellenmeye ve taşkına neden olmaktadır.

Şekil: 2016 Yılı Trabzon Beşikdüzü Sel Felaketi

Akarsular açısından oldukça zengin olan ülkemizde önemli barajlar bulunmaktadır.
Suyun tutulması ve farklı amaçlar için kullanılmasını sağlayan bu barajlar ülkemiz için oldukça
önem taşımaktadır. Bu barajların yararları haricinde bir takım zararları da bulunmaktadır.
Ülkemizde yer alan büyük akarsuların önemli kısmı denizin elverdiği yerlerde deltalar
oluşturmuş bu deltalar tarım için önemli bir arazi olarak hayatımıza girmişlerdir. Samsun’da
Kızılırmak ve Yeşilırmak, Adana da Seyhan ve Ceyhan önemli deltaların oluşmasını sağlayan
akarsularımızdır. Kızılırmak deltası ve Çarşamba ovası Samsun’da, Çukurova ise Adana’da bu
akarsuların oluşturduğu deltalardır. Karadeniz’in ve Akdeniz’in aynı kaderi paylaşan bu iki
şehrinin çevre illerden göç alması, güçlü bir tarıma ve sanayiye sahip olması bulundurdukları
bu akarsular ve deltalarıyla yakın ilişkilidir. Bu akarsular üzerine inşa edilen barajlar bu önemli
iki deltanın gerilemesine sebep olmaktadır. Oldukça uzun sürelerde oluşmuş bu deltaların
gerilemesi de tabii olarak uzun vadede kendini gösterecek bir sorundur. Delta ovalarının
gerilemesi sadece bu iki şehir için değil ülkemizdeki birçok delta alanı içinde risk arz
etmektedir.
Deltalar oldukça verimli alanlar olmaları sebebiyle çevresi için yok olması tehlikesi
oldukça önemli bir çevre sorunudur. Sakarya Nehri, Kızılırmak ve Fırat nehirlerinden sonra
Türkiye'nin üçüncü en uzun, Kuzeybatı Anadolu'nun ise en büyük akarsuyudur. Barajların
siltasyonla dolması da çevreye zarar verecek önemli etkilerindendir. Kullanım ömrü dolan
barajlar çevre için sorun teşkil etmektedir. Flora ve fauna üzerinde olumsuz etkileri de ayrıca
görülmektedir. Barajlar tarım alanlarında sulama imkânını arttırmaktadır. Bilinçsiz sulama
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sonucu toprağın tuzlanması ve çoraklaşması barajların dolaylı etkilerine örnek olarak
verilmektedir.
Sakarya nehri döküldüğü Karasu kıyılarında denizin birden derinleşmesi ve dalga
aktiviteleri yüzünden denize doğru bir çıkıntı yapacak şekilde delta oluşturmamıştır. Sakarya
nehrinin taşıdığı çökeller kabaca doğu batı yönünde yayılarak geniş bir kumsal alan
oluşturmuştur. Kıyı boyunca uzanan bu kumsal Karasu ilçesinde turizmin gelişmesini ve
Karasu şehrinin büyümesini sağlamıştır. Karasu limanının inşası sonrası önemli kıyı
değişimleri yaşanmıştır. Bölgede akarsuyun yaptığı birikimin yerini dalga aşındırması almış ve
kıyı morfolojisini etkileyen süreç değişime uğramıştır. Bu doğal güzellik olan kumsalın
gerilemesi ve aşınımı önemli bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kıyı gerilemesinin
oldukça hızlı olması da buradaki sorunu daha önemli kılmaktadır.
Türkiye’de delta ovalarının sık görülmediği kıyılardan bir tanesi de Ege kıyılarıdır.
Doğu batı yönünde birçok akarsuya ev sahipliği yapmakta olan Ege, oldukça girintili çıkıntılı
koy ve körfezlere sahip bir topoğrafyadır. Bölge akarsularının delta oluşturmamasının sebebi
ise bu girintiler yani koy ve körfezlerdir. Bölgede denizlere doğru çıkıntı yapmayan deltalar
koy ve körfezleri doldurmuş tarih boyunca çok önemli olan kıyı yerleşmeleri geçen sürede kara
içinde kalarak birçoğu günümüze ulaşamamış ya da önemini yitirmiştir. Bu sorun günümüzde
de devam etmektedir. Bölgede yer alan akarsuların yanında kurulan sanayi tesisleri akarsuları
ve bölgedeki körfezleri, koyları kirletmektedir.
Bunun dışında ise bazı önemli koyları ve körfezleri doldurarak bu bölgeleri tehdit
etmektedir. Kimi zaman taşkınlarla olumsuzluklara neden olan Gediz Kuzey Ege’ye can veren
önemli bir nehirdir. Islahat Fermanıyla birlikte ülkeye gelen yabancı sermayenin yatırımlarını
yaptığı önemli yerlerin başında İzmir gelmekteydi. İzmir limanı ve körfezi bu yatırımlar için
önem arz etmekteydi. Gediz alüvyonlarıyla körfezi sığlaştırarak tehdit etmeye başladığında bu
dönemde ilk kez Gediz’in yatağı değiştirilerek İzmir körfezi kurtarıldı. Günümüzde Gediz
körfezi kirletmesi ile zaman zaman tartışma konusu olmuş ve hatta tekrar yatağı değiştirilerek
Aliağa civarından açık denize dökülmesi sağlanmak istenmiştir. Akarsuyun taşıdığı
alüvyonların ve etkinliğinin doğal bir süreç olduğu gerçeği her ne kadar olsa da bölgeyi tehdit
ettiği de bir gerçektir.
Orman yangınları tüm Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sorun
olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle insan eliyle bir bölgenin imara açılması için
kundaklama vakaları ülkemizde görülmektedir. Turizm bölgelerinde ve şehir dışında yer alan
ormanlar yerleşim ya da tesis yapımı için yok edilebilmektedir. Bu bölgelerin yangın sonrası
imara açılmaması ve yeniden ağaçlandırılması oldukça önemlidir. Akdeniz’de yazın sıcaklar
orman yangınlarının diğer önemli sebeplerindendir.
Tüm bu sebepler ve sonuçlar incelendiğinde Türkiye’de çevre kirliliğinin en
önemlisinin yüzey sularıyla ilgili olduğu görülmektedir. Evsel ve sanayi kökenli katı ve sıvı
atıklar Türkiye’de en büyük çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel yönetimlerdeki
ihmaller ve maddi manevi yetersizlikler bu kirliliğin önüne geçmedeki önemli etkenlerdendir.
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Ayrıca çevre bilincinin oturmamış olmaması ve sürdürülebilir çevre kavramının zihinlerde yer
edememesi önemli sorunlardır.
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Uygulamalar
Türkiye’de meydana gelen çevre sorunlarını coğrafi bakışla inceleyiniz.

128

Uygulama Soruları
Türkiye’de yapılan ekonomik faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkan öncelikli çevre sorunlarına
bakışınızı ele alınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Enerji bağımlığının azaltılması ve enerji güvenliğinin arttırılması, politika anlamında en
önemli önceliktir. Türkiye ithalatı çeşitlendirme, bölgesel pazarlarla bütünleşme, yerel üretimi
arttırma (özellikle linyit, yenilenebilir ve nükleer enerji), enerji verimliliği sağlama ve atık
üretimini önleme ve tüketimi azaltma yoluna giderek ithalata bağımlılığını azaltmayı ve enerji
güvenliğini sağlamayı planlamaktadır. Bu bağlamda Mekan üzerinde gerçekleştirilen her
faaliyet doğrudan çevreyi etkilemektedir. Küreselleşen dünyada Türkiye’de bu daha da hızlı
olmaktadır. Dolayısıyla sonuçları da bir o kadar hızlı ve tehlikelidir. Bu bağlamda kalkınan ve
küreselleşen dünya da Türkiye için gerekli unsurlar açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
“Türkiye’nin enerji anlamında kendine yetme oranı % 25’tir. Türkiye OECD
ülkeleri arasında enerji ihtiyacı en az artış gösteren ülkedir. TBEA, 2005 yılından bu yana % 25
azalış göstermiştir.” İfadesi doğru mu yanlış mı?
a)

Doğru

b)

Yanlış

2)
“Türkiye’de kırdan kente göç ve sonrasında gerçekleşen çarpık kentleşme ile
ortaya çıkan kirlilikler artmıştır. Şehirlerde altyapı sorunlarının ortaya çıkmasına neden olan bu
olgular, hava kirliliğine neden olmaktadır. Gürültü kirliliği de şehirlerin ortak sorunları
arasında yer alır. “ ifadesi doğru mu yanlış mı?
a)

Doğru

b)

Yanlış

3)

Türkiye’nin üçüncü uzun akarsuyu aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Fırat

b)

Kızılırmak

c)

Sakarya

d)

Zap

e)

Yeşilırmak

4)

Aşağıdaki il ve ova eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a)

Samsun-Bafra

b)

Adana-Seyhan

c)

İzmir-Küçük Menderes

d)

Antalya-Büyük Menderes

e)

Hakkari-Yüksekova

5)
Türkiye’de sulak alanlar özellikle hangi yıldan itibaren kurutulmaya
başlanmıştır?
a)

1930

b)

1940
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c)

1950

d)

1960

e)

1970

6)

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de su kirliliğinin temel nedenleri arasında yer

a)

Zirai ilaçlar

b)

Gübre kullanımı

c)

Hayvan yetiştiriciliği

d)

Maden faaliyetleri

e)

Sanayi atıklarının doğruda suya bırakılmaması

7)

Türkiye’de atıkların birinci öncelikte sorun olduğu kaç il bulunmaktadır?

a)

19

b)

21

c)

23

d)

25

e)

27

8)

Ergene Nehri kaçıncı sınıf kirlilik sınıfında yer almaktadır?

a)

I ve II

b)

II ve III

c)

III ve IV

d)

IV ve V

e)

V ve VI

9)

Bingöl’deki hava kirliliği hangi aylar arasında meydana gelmektedir?

a)

Ocak- Mayıs

b)

Kasım-Mart

almaz?
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c)

Eylül-Nisan

d)

Aralık-Şubat

e)

Ekim-Aralık

10)
başlamıştır?

Karbonmonoksit dışındaki emisyonlar aşağıdaki hangi yıldan itibaren artmaya

a)

2002

b)

2003

c)

2004

d)

2005

e)

2006

Cevaplar:
1 b, 2 a, 3 c, 4 d, 5 c
6 e, 7 b, 8 c, 9 b, 10 d
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6. ŞEHİR ALANLARININ BÜYÜMESİNE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN
SORUNLAR VE ÖNERİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Çevre Kirliliği
6.1.1. Toprak Kirliliği
6.1.2. Hava Kirliliği
6.1.3. Su Kirliliği
6.1.4. Görüntü Kirliliği
6.1.5. Gürültü Kirliliği
6.1.6. Işık Kirliliği
6.1.7. Taşkınlar ve Seller
6.2. Ulaşım Problemi
6.3. Konut Sorunu
6.4. Gecekondulaşma
6.5. Yönetim Sorunu
6.6. Arazi Problemi
6.7. Kalabalıklaşma ve Merkezi Yoğunluk
6.8. Göç
6.9. İşsizlik
6.10. Eğitim Problemi
6.11. Sağlık Problemi
6.12. Arz'a bağlı pahalı Yaşam
6.13. Kentleşme Sorunlarının Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Toprak, hava ve su kirliliği nedir?
Görüntü, gürültü ve ışık kirliliği nedir?
Taşkınlar ve seller ne gibi sonuçlara neden olur?
Ulaşım, konut, gecekondulaşma ve yönetim sorunlarının sonuçları nelerdir?
Arazi problemi ileride ne gibi sıkıntılar meydana getirir?
Göç, işsizlik, eğitim, sağlık ve pahalı yaşam nerelere özgü problemlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Toprak, hava, su kirliliği,
Görüntü, gürültü ve ışık

Dünyanın çok çeşitli
kaynaklarının aynı anda
kirlenmesinin kavranması
Çarpık kentleşmenin
kavranması

Taşkınlar ve seller,
ulaşım, konut,
gecekondulaşma ve yönetim
sorunları

Arazi problemi, göç, işsizlik, Sosyal sorunların
eğitim, sağlık ve pahalı
kavranması
yaşam

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak, araştırarak,
değerlendirerek ve görerek
Okuyarak, araştırarak,
değerlendirerek ve görerek

Okuyarak, araştırarak,
değerlendirerek ve görerek
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Anahtar Kavramlar
Doğal Çevre, Sosyal Faaliyetler, Nüfus, Göç, Sorunlar
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Giriş
Önceleri göçebe olarak yaşayan insanlar toplayıcılık ve avcılıkla beslenmelerini
sürdürmekteydi. Bu yaşam yerleşik ve planlı olmayan bir şekilde sürdürülmekteydi. İnsanoğlu
tarımsal faaliyetlerle birlikte yerleşik hayata başlamış ve buna bağlı olarak iktisadi faaliyetler
ortaya çıkmıştır. Sedanter hayat, devletlerin ve şehirlerin kurulmasına neden olmuştur.
Neolitik’te ilk şehir yerleşmelerine kadar, ilkel bir hayat tarzı hüküm sürüyordu ve her çiftçi
ailesi müstakilen ziraat yapıyor ve kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılıyordu. Şüphesiz bu durum
insanların bazı noktalarda toplanması ve kalabalıklaşmasını büyük ölçüde engelliyordu. Bu
sebebten ilk şehirler kendilerinin içinde bulunduğu ve mevcudiyetlerine imkan veren coğrafi
şartları ihtiva eden bölgelerin dışına çıkamamıştır. Zamanla şehir kendi çevresiyle ticaret
faaliyetleri yapmış, sanayi devrimiyle ülkeler kalkınmaya başlamış, göç olgusu ortaya çıkmış,
bazı köyler nüfus kaybetmiş bazı köylerde gelişme göstermiş, böylelikle şehirler çevreye doğru
genişleyerek büyük etki alanları oluşmuş ve gelişme göstermiş buna bağlı olarak kendisine
doğru bir göç hareketi başlamıştır.
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6.1. Çevre Kirliliği
Şehirleşmedeki gelişmeyi ve büyümeyi sanayi devrimi öncesi ve sonrası olarak ele
almak gerekir. Şehirleşme, sanayi devriminden sonra gelişme anlamında büyük bir ivme
kazanmıştır. Şehirlerin nüfusunun hızla arttığı gibi yeni yeni şehirlerde oluşmaya başlayarak
doğal hayata da zarar vermeye başlamıştır.
Ekolojik ilişkilerin göz ardı edildiği kentlerde, doğal alanların giderek azalması
sonucunda iklim, su, hava ve toprak koşulları da değişmekte ve bunun yanı sıra konut, sanayi
ve taşıtlardan kaynaklanan zararlı maddelerle yapay bir yaşama ortamı oluşmaktadır. Buna
bağlı olarak çevre şartları sağlıksız olanaklar sunar. Çevre; başta insanların olmak üzere tüm
canlıların hayatlarını sürdürdükleri ve her faaliyetini yaptıkları genel veya doğal ortamdır.
“Çevre kirlenmesinin yoğunluk kazandığı bölgeler, kirlenme sorununu yaratan ve
arttıran etmenlerin yer aldığı bölgelerdir. Bu bölgelerin başında, kentleşmenin yoğunlaştığı
anakent alanları (metropolitan alanlar) gelir. Bu durum, çevre kirlenmesi konularında, bu
bölgeler için, uzun süreli politikalar geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. Ayrıca çevrenin hızla
kirlendiği, sınırları az çok belirli olan çevresel birim olan ve kitle turizmini çeken bölgeler,
yoğun kirlenme bölgeleri içinde önemli yer tutar. Sanayi bölgeleri, özellikle ağır sanayi
bölgeleri ve büyük anakent alanları yoğun kirlenme bölgeleridir”(Keleş,2008:707). “17. yy’da
maden kömürünün yakılmasıyla oluşturduğu dumanlar İngiltere’nin sanayi şehirleri üzerine bir
perde halinde çökmüştür. Bir yandan şehirlerin su dağıtım, kanalizasyon, elektrik vb. gibi alt
yapısı oluşturulmayan, konut standartları yükseltilmeye çalışılırken bir yandan da motorlu
araçların gelişimi ile birlikte şehirlerin çevrelerine doğru yayılma hareketi
hızlanıyordu”(Tümertekin-Özgüç,2009:397).
Özellikle kırdan kente doğru hızlı harekete bağlı olarak kentlerde yaşayan nüfus sayısı
artmıştır. Önceleri kırdan kente doğru olan göç mesele gibi görülmese de zaman içinde oldukça
fazla problemlerin oluştuğu görülmüştür. İlk bakışta şehirlerin sadece nüfus kriterine göre
değerlendirildiği bilinmektedir. Ancak bu doğru değildir. Şehir birçok fonksiyonlarıyla ele
alınmalıdır. Bir başka deyişle tarım dışı çok farklı fonksiyonlara da sahip olması gerekir.
Ayrıca şehirleri bulunduğu çevre içinde tek başına ele almak ve değerlendirmekte doğru
değildir. Her şehrin belli bir umlandı, hinterlendı ve etki bölgesi vardır. “Şehirleşme hareketleri
sanayi tekniğindeki yeniliklerden sonra büyük boyutlar kazanmıştır. Bu sebepten dolayı şehir
incelemeleri, esas itibariyle yirminci asrın ürünüdür”(Göney,1995:2). Bu dönemden önce
şehirler şehir olma özelliğine tam olarak kavuşamamıştır. Gelişen ve büyüyen şehirlerin artık
tam manada ele alınması ve üzerinde oluşan baskıların azaltılması bakımından ele alınıp
değerlendirilmesi durumuyla karşı karşıya gelinmiştir. Bilindiği gibi, kentler farklı ölçütlerde
sınıflandırılırlar. Stratejik kentler, siyasal kentler, sanayi kentleri, ticaret kentleri, teknolojik
kentler, tarihi kentler ve sosyo-kültür ve psiko ağırlığı olan kentler şeklinde ele alınabilir. Bu
özellikleri dolayısıyla şehirler büyüdükçe ve geliştikçe sorunlarla karşılaşmaktadır.
Şehirlerin büyümesiyle ortaya bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Bunlar öncelikli

olarak;
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1 – Çevre kirliliği
A –Toprak kirliliği
B – Hava kirliliği
C – Su kirliliği
D – Görüntü kirliliği
E – Gürültü kirliliği
F – Işık kirliliği
G – Taşkınlar ve seller
2 – Ulaşım problemi
3 – Konut sorunu
4 – Gecekondulaşma
5 – Yönetim sorunu
6 – Arazi problemi
7 – Kalabalıklaşma ve Merkezi yoğunluk
8 – Göç
9 - İşsizlik
10 - Eğitim problemi
11 - Sağlık problemi
12 – Arz’a bağlı pahalı yaşam
6.1.1. Toprak Kirliliği
“İnsanın faaliyetleri ile oluşan çeşitli bileşiklerin, toprakta yaşayan canlılar ve bitkilere
toksit etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde bulunmasını ve ayrıca toprağa verilen
kimyasalların özümleme kapasitesinin üzerine çıkarak, toprağın verim kapasitesinin düşmesini
ifade etmektedir“(Garipağaoğlu,2011;434). Yeryüzünde hayat için önemli unsurlardan biri olan
toprağın kirlenmesi beslenme açısından problem yaratacağı gibi suyun ve havanında önemli
kirleticisi durumuna gelmektedir.
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6.1.2. Hava Kirliliği
İnsanlar başta olmak üzere tüm canlıların yaşaması için temiz hava çok önemlidir. Hava
kirliliği “atmosferde gaz, parçacık, subuharı ve koku şeklinde bulunabilecek olan kirleticilerin
başta olmak üzere, canlılara ve bütünüyle ortama zarar verecek ölçülere ulaşması şeklinde
tanımlanabilir”(Garipağaoğlu,2011:14). Büyüyen ve gelişen sanayi şehirleri öncelikle sanayi ve
üretime bağlı olarak kirlendiği gibi aynı zamanda nüfusun kalabalıklaşmasına da bağlı olarak
ulaşım, ısınma ve aşırı tüketim nedeniyle ortaya çıkan çöpler özellikle hava kirliliğine sebep
olmaktadır. Ayrıca şehirlerde hava kirliği topografya özelliklerine de bağlıdır.
Daha öncede değindiğimiz gibi, şehirleşme hareketleri sanayiye dayalı bir güçle ortaya
çıkmaya başlamıştır. Sanayi devrimi büyük bir hızla gelişirken çevreye dayalı önlemler ilk
bakışta alınmamış ve çevre duyarlılığı geri planda bırakılmıştır. “Kentin yeni gelişme
bölgelerinin (özellikle sanayi bölgelerinin kurulacağı alanların) tespitinde mutlaka coğrafi
çevre özellikleri (topografya, hakim rüzgar yönü ile hızı vb.) göz önünde bulundurulmalıdır”
(Karadağ,2000:216). “Topografik koşullar hava kirliliğini iki yönde etkilemektedir. Bunlardan
ilki bu koşulların yarattığı iklime bağlı etkidir. Topografik özellikler, hava akımının
engellenmesine, dikey ve yatay hava hareketlerinin oluşmasına, çanak biçiminde oluş nedeniyle
hakim rüzgarların etkisi dışında kalmasına neden olmaktadır. Diğeri ise, topografik koşulların
yerleşim yeri yayılımına ve sanayi tesislerinin kurulmasına olan etkisidir” (İbret-Aydınözü,
2009:76).
6.1.3. Su Kirliliği
“Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin
olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen doğrudan ve dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda,
insan sağlığında, su ürünlerinde, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarında kullanılmasında
engelleyici bozulmalar yaratacak madde ve enerji atıklarının boşaltılmasını ifade
etmektedir”(Garipağaoğlu,2011:303). Yine toprak ve hava kadar önemli olan su ve su
kaynaklarının hayat içinde her bakımdan önemli olduğunu ve tüm faaliyetlerin ana başlangıcı
olduğunu görmekteyiz. Hava-toprak ve su döngüsü yaşam için son derece önemli doğal
kaynaktır.
6.1.4. Görüntü Kirliliği
Büyüyen ve gelişme içinde olan şehirlerde özellikle kır nüfusunun yerleştiği alanlarda
faaliyetleri nedeniyle bir görüntü kirliliği meydana gelmektedir. Bu kirlilik öncelikle derme
çatma ve ruhsatsız olarak yapılmış konutlarla ortaya çıkmaktadır. Ayrıca şehir alanlarında
yapılmaması gereken faaliyetlerin özellikle bu sahada yapılmış olması ayrı bir kirlilik olarak
karşımıza çıkmaktadır.
6.1.5. Gürültü Kirliliği
“Psikolojik rahatsızlıklarının önemli nedenlerinden biri de gürültülü ortamın insan
beyninde yapığı tahribattır”(Soylu,2009:101). Bu bağlamda gürültü kirliliğinin sosyal ve ruhsal
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yaşamımız içinde bırakacağı olumsuz etki önemlidir. Özellikle gürültüsü dikkat çeken her türlü
sektörlerin kontrol altında olması insanların rahat ve sağlıklı yaşamasına etki etmektedir.
6.1.6. Işık Kirliliği
Dünyamız çok hızlı bir şekilde değişim ve gelişme göstermektedir. Bu gelişme ve
değişimler kontrolsüz olduğu zaman bazı bölge ve sahalarda sorunlar yaratmaktadır. İnsanlığı
fiziksel bir aydınlığa kavuşturan ışık özellikle gelişen ve büyüyen şehirlerde son zamanlarda
sorun oluşturmaktadır. Işık kirliliği olarak ortaya çıkan ve özellikle günümüzün gelişmiş ve öne
çıkmış büyükşehirlerde fazlaca hissedilmektedir.
Bilindiği gibi, enerji gelecekte daha da önem kazanacaktır. Bu bakımdan ışık kirliliği
aynı zaman da enerji harcamasına da neden olmaktadır.
6.1.7. Taşkınlar ve Seller
Düzensiz gelişen ve büyüyen şehirlerde taşkınlar ve seller hem can hem de mal kaybına
neden olmaktadır. Akarsuların akım miktarları şehir alanı içerisinde etkili olan arazi kullanım
planlarına göre değişebilmektedir. Şehir alanı içerisinde su geçirmeyen zeminlerin (asfalt ve
beton gibi) gelişmesi şehirler içerisinde meydana gelen en önemli sorunlardan birisidir. Yani
şehirleşme oranı arttıkça yağmur sularının yeraltına sızması azalmaktadır. Böylece yağmur
suları ya yüzeyde birikmekte ya da aniden akışa geçerek taşkınlara neden olmaktadır.
6.2. Ulaşım Problemi
Büyüyen ve gelişen şehirlerde sanayi ve nüfus artışına bağlı olarak ulaşım problemi
yaşanmaktadır. Bu problemin büyüdüğü ve bu yönde planının yapılmadığı şehirlerde çözümü
gittikçe zorlaşan bir yumağa dönüşmektedir.
6.3. Konut Sorunu
Kentlerin nüfusuna bağlı ortaya çıkan (göç, doğum, evlilik ve ayrı yaşama isteği) o
şehrin konut ihtiyacını belirlemesi açısından önemlidir. Belirtilen nedenlere bağlı olarak kentin
konut ihtiyacı yapılan konut sayısından daha az olursa kentte konut açığının oluşmasına neden
olmaktadır. “Kentlerin hızlı büyümesi, kentte yapılara olan talebin artması ve buna paralel
olarak da rantın yükselmesi imara aykırı kaçak yapılaşmayı beraberinde getirmektedir.
Özellikle kent yönetimlerinin yetersiz kalması durumunda bu gelişme kent yaşamını ciddi
tehdit eder boyutlara çıkmaktadır”(Kaya ve diğerleri,2008:25).
6.4. Gecekondulaşma
Büyük sanayi şehirlerine bakıldığında ruhsatsız ve plandan uzak gecekondular sanayi
alanlarının hemen yakınında bazen yürüme mesafeli bazen de kısa sürede ulaşılması kolay
dolmuşlarla ulaşılabilir alanlarda ortaya çıkmıştır. Bu gecekondular topoğrafyanın avantaj ve
dezavantajlarına bakmadan gelişi güzel boş bulunan her alanda yapılmışlardır. Bazen de kentin
bir başka alanında oluşan sanayi merkezleri aynı zamanda bir başka gecekondu semtlerinin de
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oluşmasına neden olmuştur. Öyle ki, bu gecekondu alanları sanayi merkezine yakınlığı dışında
yer seçimi konusunda hiç seçici değillerdir.
6.5. Yönetim Sorunu
Büyüyen şehirler canlı ve gece gündüz hareketli merkezler olduğundan hizmetlere ve
sorunlar karşısında daha çok çözümlere ihtiyacı vardır. Gerçekten de mega şehirlerde hayat 24
saat boyunca devam etmektedir. Böyle şehirlerde yönetim oldukça programlı ve sürdürülebilir
hizmetlerle öne çıkmalıdır.
6.6. Arazi Problemi
Büyüyen ve gelişen şehirlerde arazinin önemi ve değeri çok büyüktür. Özellikle yatay
yönlü yerleşme planı olan şehirlerde arazi çok değerlidir. Bu bakımdan şehirlerde arazinin
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde önem taşımaktadır.
6.7. Kalabalıklaşma ve Merkezi Yoğunluk
Şehirler büyüdükçe özellikle çevreden merkeze doğru bir kalabalıklaşma görülmektedir.
Bu kalabalık alanlarda çok çeşitli fonksiyonlar bir arada yapılmaktadır.
6.8. Göç
Göçler boyutları itibariyle farklılıklar gösterir. “Göçler aynı zamanda toplumsal
değişmelerinde göstergelerinden biridir. Mesela nüfusun herhangi bir mekandan başka bir
mekana göçü sadece göç edenler için değil, toplumun tüm kesimleri için de köklü bir yapısal
değişime neden olmaktadır. Bu değişim insan ilişkilerini düzenlediği ve değiştirdiği gibi, göç
edilen mekanların fiziki yapısını da yeniden düzenler ve değiştirir”(Yılmaz,1992:10-11).
Şehirleşme ölçeğinde göçlerin rolü oldukça önemlidir. Göç, bir çok sorunu da beraberinde
getirmektedir. Bilindiği gibi, göçlerin sebepleri çok çeşitlidir. Çeşitliliğe rağmen sonuçları
birbirine çok benzemektedir. Göçler daha çok geri kalmış alanlardan gelişmiş alanlara doğru
olmaktadır. Bu yüzden özellikle de çok çeşitli fonksiyonları barındıran şehirler göç almaktadır.
6.9. İşsizlik
Şehirler sanayiye ve diğer faaliyetlere bağlı olarak işgücüne de ihtiyaç duyarlar, Bu iş
gücünü karşılamak için hiç kuşkusuz ki, şehrin öncelikle göç alması gerekmektedir. Ancak bu
göç hareketiyle birlikte zaman içinde o şehirde doğup, büyüyen ve yaşayan insanların da işe
ihtiyacı olmaktadır. “Göçler sonucunda, kentlerde çıkan konut ve gecekondu problemleri,
göçün hacmiyle orantılı olarak gerçekleştirilemeyen mahalli hizmetler, bunlara bağlı olarak
ortaya çıkan sorunlar, iş imkanlarındaki gelişme ile oransız bir artış gösteren göçlere bağlı
olarak ortaya çıkan eksik istihdam, gizli ve açık işsizlik sorunları, göçün olumsuz
sonuçlarından belli başlılarıdır”(Tümertekin,1973:20-21).
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6.10. Eğitim Problemi
Büyüyen şehirlerde ortaya çıkan bir başka problem de eğitimdir. Özellikle şehrin
merkezinden uzak sahalarında derslik sorunu ve buna bağlı olarak kalabalık sınıflar karşımıza
çıkmaktadır.
6.11. Sağlık Problemi
Kalabalık şehirlerde “sağlık hizmetlerinde de nitelik düşmektedir. Sürekli artan nüfusun
tedavisini yapabilmek için gerekli tesis ve yatak kapasitesi sağlanamayınca varolan sistem
zorlanmaktadır” (Güney,1992:100). Ayrıca donanım açısından eksikliklere de rastlamak
mümkündür.
6.12. Arz'a bağlı pahalı Yaşam
Şehirlerin her zaman pahalı olan sahaları vardır. İş, sağlık, ticaret, eğitim, sosyo -kültür
faaliyetlerinin hakim olduğu alanlara arz oldukça fazladır. Buralarda yaşamanın bedeli diğer
çevrelere göre pahalıdır. Bu sebeple pahalı yaşam alanı insanların mali gücüne bağlı olarak
tercih edilmektedir.
6.13. Kentleşme Sorunlarının Değerlendirilmesi
Kentlerde sanayi oldukça önemlidir. Sanayi devrimiyle çevre olumsuz etkilenmeye
başlamıştır. Çevreyi koruma yönünde pek fazla duyarlı davranılmamıştır. Yine sanayiyle
birlikte de zamanla çevre duyarlılığı oluşmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak sanayi atıklarının
olumsuz etkilerini en aza indirmek gereklilik olmuştur. Ancak bu yeterli olmayıp genele
yayılmamıştır. Bu bağlamda atık sular arıtılmalı ve tesise ait bacalara filtre uygulaması
yapılmalıdır. Ayrıca sanayi tesisinin yer seçimine ve hakim rüzgar yönüne dikkat edilmelidir.
Dünyada doğal zenginlikler giderek azalmaya başlamaktadır. Bu doğal zenginliklerin
düzenli olarak kullanılması gelecek için çok önemlidir. Çok çeşitli alanlarda kullanılan doğal
kaynaklar özellikle sanayileşme-kentleşme ekseninde fayda sağladığı gibi çevreye olan zararı
da çok büyüktür. Bu bakımdan enerjinin gerekli ve ihtiyaç ölçüsünde kullanılması çevreye olan
olumsuz etkisini azaltacaktır.
Geçmişte ısınmada kullanılan kömürler kentlerde özellikle kış aylarında kirlilik
problemi yaratmaktaydı. Ancak ısınmada doğalgazın devreye girmesiyle bu kirlilik azalmıştır.
Ama yinede dünya genelinde kömürle ısınma halen geniş bir sahada devam etmektedir. Bu
konuda şehirlein kirlenmemesi açısından önlemler alınmalıdır.
Bilindiği gibi enerji ve enerji kullanımı her zaman dikkat çekmiş bir konudur. Enerjinin
verimli kullanılması da ayrı bir konudur. Enerjinin verimli kullanılması yönünde
bilgilendirmeler yapılmalıdır. Binalar yalıtım esasına göre inşa edilmelidir.
Kentlerde plansız, imarsız, alt yapısı olmadan yapılan binalar çevreye farklı boyutlarda
zarar vermektedir. Bunu önlemek için kontrollü, etkin ve ulaşılabilir yerel yönetimlerin devreye
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girmesi gerekmektedir. Yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimlerin gelecek kuşkusu altında
oluşturacakları planlar uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalıdır. Bunun yanında ülke içinde
yaşayan halkın asgari bir gelirinin olması yolunda çalışmalar yapılmalıdır. Bu bağlamda geniş
bir çevreyi içine alan bölgesel planlar yapılmalıdır.
Şehirlerde meydana gelen görüntü kirliliği için öncelikle yeşil alanlar oluşturulmalıdır.
Binaların özellikle bahçeleriyle oluşturulması gerekmektedir. Cadde ve sokaklara ortama ve
iklime uygun olan ağaç ve bitkiler dikilmelidir. Ayrıca binalar belli plan ve ruhsat çerçevesinde
yapılmalıdır.
Gürültü insanları rahatsız eden önemli bir olaydır. İnsan sağlığını özellikle de ruh
sağlığını olumsuz etkilemektedir. Şehrin yoğun ve stresli yaşantısında insanların dinlenmesi
temel ihtiyaç haline gelmiştir. Bu yüzden gürültü seviyeleri yüksek hizmetlerin konut
alanlarından uzak yapılması her bakımdan faydalı olacaktır.
Kent yöneticileriyle birlikte çalışacak ekibin farklı mesleklerde ve işini en iyi derecede
yapabilecek yetenekli bireylerden oluşturulmasına özen gösterilmelidir.
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Uygulamalar
Büyük şehirlerin yaşamını incelediniz mi?
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Uygulama Soruları
Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük şehri neresidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
18.yüzyılda sanayiye bağlı olarak başlayan kentleşme süreci özellikle batı Avrupa’da
hızlı bir gelişme göstermiştir. Görülen bu kentleşme hareketleri kırdan kente olan göç
hareketini de beraberinde hızlandırmıştır. Bu süreçte genel olarak kır nüfusunun hakim olduğu
Batı Avrupa devletlerinde kent nüfusunun arttığı görülmüştür. Bilim, teknoloji, iletişim ve
ulaşım ağlarında meydana gelen hızlı değişim ve gelişmeler günlük yaşamı kolaylaştırmıştır.
Tarım yapılan sahalarda makineleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan işgücü fazlalığı da kent
nüfusunun kitle kitle artmasına neden olmuştur.
Sanayileşme ve tarımsal alanlarda görülen yoğun işçi ihtiyacı dolayısıyla bazı yerleşme
merkezlerinde aşırı nüfuslanma görülmektedir. Sanayi alanında görülen gelişmelere bağlı
olarak, sanayi şehirleri hızla gelişmişlerdir. Bu sanayi şehirleri iktisadi hayata farklılık ve
canlılık katmıştır. Şehirler, insanların vücuda getirdikleri, inşa ettikleri, içinde yaşadıkları
yapılardan, evlerden, mahallelerden, çalışma yerlerinden, alışveriş alanlarından, eğitim, kültür
ve sağlık yapılarından, bunların gerektirdiği ulaşım vs. altyapı tesislerinden oluşur. Şehirlerin,
mahallelerin, evlerin ve insanların dünya ile ilişkisini, yaşama ve davranış biçimini belirleyen
çerçeveler olarak şekillendirilmesi ile de bu birimler insanın kendisini ve gelecek nesillerin
yaşama biçimini belirleyen tam bir tezahür alanı olmaktadır. Bu nedenle şehirlerin kurulup ve
gelişmesi belli plan dahilinde geleceğe yönelik olmalıdır.
Kendi içinde canlılık ihtiva etmesine bağlı olarak sürekli bir hareket, kendine yetmeme
ve çevreye doğru bir yayılma söz konusudur. Yaşananlarla düzenli ve planlı bir yayılma
hareketine giren şehirler, şehirleşme hususunda başarı yakalamışlardır. Fakat dünya geneline
bakıldığında şehirleşmeye bağlı olarak çıkan sorunlar ve sosyo kültürel değişim her zaman
sorun olmuştur. Genel olarak görülen sorunlar özellikle gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde çok
üst düzeyde kendini göstermiştir. İtici güç olarak dikkat çeken sanayi, nüfus artışı ve göçle
birlikte şehirleşme hareketini meydana getirmiştir.
İnsanoğlu, göçebelikten şehirleşmeye varan bir süreçte bugün modern, büyük ve daha
karmaşık metropollerde yaşamaktadır. Dünyada ve ülkemizde nüfus artışı ve sanayileşmeye
bağlı olarak başlayan şehirleşme hareketi, sosyal ve kültürel anlamda bir değişim meydana
getirmiştir. Şehirleşme, stabil bir olay olmayıp gelişme ve değişim içinde devam eden bir
süreçtir. Bu süreç dünya üzerinde farklı sahalarda ve farklı zamanlarda başlamıştır.
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Bölüm Soruları
1)18.yüzyılda sanayiye bağlı olarak başlayan kentleşme süreci özellikle batı Avrupa’da
….…….. bir gelişme göstermiştir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği
bulunuz?
A) Yavaş
B) Tedricen
C) Orta
D) Duraklayarak
E) Hızlı
2)Sanayi ile birlikte genel olarak kır nüfusunun hakim olduğu Batı Avrupa devletlerinde kent
nüfusunun arttığı görülmüştür. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
A) Yanlış
B) Doğru
3)Şehirleşme, sanayi devriminden sonra gelişme anlamında büyük bir ivme kazanmamıştır.
Doğru mu? Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış
4) Ekolojik ilişkilerin göz ardı edildiği kentlerde, doğal alanların giderek azalması sonucunda
iklim, su, hava ve toprak koşulları da değişmektedir. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış
5). 17. yy’da maden kömürünün yakılmasıyla oluşturduğu dumanlar ………….’nin sanayi
şehirleri üzerine bir perde halinde çökmüştür. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan
seçeneği bulunuz?
A) İsviçre
B) Çin
C) Türkiye
D) İngiltere
E) Şili
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6) Kırdan kente doğru hızlı harekete bağlı olarak kentlerde yaşayan …….. sayısı artmıştır.
.Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Nüfus
B) Eğlence
C) Banka
D) Tiyatro
E) Sinema
7) Hava kirliliği “atmosferde bulunabilecek kirleticilerle ifade edilir. Aşağıdakilerden hangisi
bu kirleticiler grubunda ele alınmaz? gaz, parçacık, subuharı ve koku şeklinde bulunabilecek
olan kirleticilerin başta olmak üzere, canlılara ve bütünüyle ortama zarar verecek ölçülere
ulaşması şeklinde tanımlanabilir
A) Gaz
B) Parçacık
C) Koku
D) Su buharı
E) Oksijen
8) Bilindiği gibi, kentler farklı ölçütlerde sınıflandırılırlar. Aşağıdakilerden hangisi
sınıflandırma içinde değildir?
A) Stratejik kentler
B) Teknolojik kentler
C) Tarihi kentler
D) Olmayan kentler
E) Ticari kentler
9) Büyüyen ve gelişen şehirlerde arazinin önemi ve ……. çok büyüktür. . Yukarıdaki boşluğu
doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Değeri
B) Ucuzluğu
C) Zararı
D) Bozukluğu
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E) Değersizliği
10)Düzensiz gelişen ve büyüyen şehirlerde ………….. hem can hem de mal kaybına neden
olmaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Ulaşım
B) Işık
C) Gecekondulaşma
D) Taşkınlar ve seller
E) Konut sorunu

Cevaplar
1-E, 2-B, 3-B, 4-A, 5-D 6-A,

7-E,

8-D, 9-A,

10-D
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7. KENTLEŞMENİN TURİZM VE ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.Kentleşmenin Turizm ve Çevre Üzerine Etkileri
7.2.Kentleşme
7.3.Kentleşmenin Çevre Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri
7.4.Turizm ve Kentleşme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kent nedir?
Kentleşme nedir?
Kentleşme turizm ilişkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kentleşmenin evrimi ve
oluşumu
Kent turizm ilişkisi

Kentleşmenin evrimi ve
oluşumunu kavrayabilmek.
Kent turizm ilişkisini
saptayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Araştırarak ve okuyarak
Araştırarak ve okuyarak
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Anahtar Kavramlar
Kent
Kentleşme
Turizm
Çevre
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Giriş
Kent ve kentleşmenin önemi günümüz dünyasında giderek önem kazanmaktadır.
Kentleşme, turizm ve çevre üzerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı kadar bir o kadar da
zarar vermektedir.
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7.1.Kentleşmenin Turizm ve Çevre Üzerine Etkileri
İlk yerleşmeler verimli nehir vadilerinde, Mısır’da Nil Vadisi’nde, Ortadoğu’da
Mezopotamya’da, Hindistan’da İndus Nehri boyunca ve Çin’de Hoang-Ho’da gelişim
göstermiştir. Yerleşimlerin ana karakter ve niteliklerini belirleyen temel etmenlerden biri de
yerleşimin kurulduğu alanın doğal nitelikleri olmuştur. Yani yerleşmelerin/kentin makro mekan
biçiminin belirleyicisi insan yapısı çevre-doğal ilişkisi, doğal kaynaklar, doğal ulaşım yolları,
topografik veriler ve iklim koşulları olmuştur.
İnsan toplumsal bir varlıktır. İnsanların, karşılaştıkları ve tek başlarına çözemedikleri
güçlük, sorun ve imkânsızlıkları toplum içinde gerçekleştirilen ilişkilerle çözümlemek ve
ortadan kaldırmak isteği bir arada yaşama ihtiyacını ortaya koymaktadır. İhtiyaçlarını
karşılamak için girişilen bu faaliyette yeni gereksinimlerinin doğması ve insanoğlunun bunları
karşılamada yetersiz kalması onu kimi sosyal ilişkileri oluşturmaya iter. İnsanların bir arada
yaşama zorunluluğu yerleşim olgusunun temelidir. Bu toplumsal karakterin neticesi de
kentlerdir. Kentler insan doğasının bir ürünü olarak, doğaldır ve doğal hayatın bir parçasıdır.
Kent tanımlanması oldukça zor ve karmaşık bir olgudur. Buna karşın Kent ve kentleşmenin
anlaşılması, toplum ve toplumsal olayların anlaşılması ve değerlendirilmesi açısından
önemlidir.
Kent sözcüğü kavramsal olarak incelendiğinde; Orta Asya Türklerince şehir karşılığı
olarak kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Soğdça’dan Türklerin diline geçen "kend" sözcüğü
yaygın olarak kullanılmış: "Yarkend", "Taşkend", "Semizkend" (Semerkant) örneklerinde
olduğu gibi birçok büyük şehirler bu adlarla adlandırılmıştır.
Dilimize geçen şehir kelimesi de Farsça’da “şehr” kökeninden gelmektedir.
Toplumumuzda Kent kavramı ile aynı anlamı ifade etmek üzere yaygın olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca Arapça’dan dilimize geçen “vilayet” kelimesi; merkezî yönetimin,
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde
yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, “il” ile aynı anlamlıdır. İngilizce’de “city”
ve “urban” kelimeleri kent ile benzer anlamlıdır. Kelime karşımıza İtalyanca’da “citta”,
Fransızca’da “cite”, İspanyolca’da “ciudad”. Almancada ise “stad” şeklinde çıkmaktadır.
Yunanca karşılığı ise “polis” kelimesidir.
Bir yerleşim biriminin kent niteliğini taşıması için, şu özellikleri taşıması gerektiği
söylenebilir:
*Belli bir nüfus büyüklüğüne ve nüfus yoğunluğuna erişmiş olması,
*Tarımsal üretimden daha ileri bir üretim düzeyi olan sanayi üretimine geçmiş olması
ve
bununla birlikte hizmet sektörünün gelişmiş olması,
*Yerleşim yerinin fiziksel altyapısının belli bir düzeye ulaşmış olması,
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*Geleneksel aile yapısının çözülerek yerini çekirdek aile yapısına bırakmış olması,
* Nüfusun büyük oranda örgütlenmiş, karmaşık iş bölümüne ve yüksek uzmanlaşma
düzeyine erişmiş olması,
*Yerel değerlerin yerini, ulusal değerlerin veya evrensel değerlerin almış olması,
*Geleneksel ilişkilerin (cemaat toplum tipinin) çözülüp bireysel ilişkilerin ya da
bireysel
çıkarların ön plana çıkmış olması,
*Eğitim düzeyinin kırsal kesimdeki eğitim düzeyinden yüksek olması ve çocuk bakım
ve
eğitiminde aile dışı kurumların gelişmiş olması,
*Sosyal normların yerini, resmi denetleme kurumlarının almış olması,
*Statülerin aileden gelmeyip, bireylerin kendi çabaları ile kazanılmış olmaları (Erkan,
2010).
Dünyada kentleşmenin bu denli hızlı seyri, beraberinde kent alanlarının “çevresel
tanıma kapasiteleri” ve “kentlerin yaşanabilirliği” kavramlarını gündeme getirmiş ve
dolayısıyla bu konudaki disiplinler arası araştırmalar artmaya başlamıştır. Kentleri birer insan
ekosistemi olarak inceleyen kentsel ekoloji araştırmaları da tam bu dönemin ürünü olup; yer
bilimleri, biyoloji, planlama, sosyoloji, ekonomi, politik bilimler gibi birçok disiplinin bakış
açılarını birleştirmekte ve bütüncül bir kentsel ekoloji, kentlerin yeni gelişen alanlarının
planlanmasında çevresel duyarlılıkları dikkate alan, kentsel ekonomik kalkınma modeli içinde
“kentsel verimliliği”, “üretkenliği”, “korumayı” ve “yeniden kullanımı” destekleyen yöntem ve
uygulamalara öncelik veren bir yaklaşımdır. Kentsel ekoloji, mevcut kent alanları içinde
sağlıklı ve yaşanabilir yaşam adacıkları yaratma çabalarının bütünü olarak da tanımlanabilir.
Kısaca kentsel ekoloji, kentsel büyümenin ekolojik yaklaşımla planlanmasıdır.
Çoğu zaman “fırsatlar mekanı” olarak algılanan kentler, göçe bağlı aşırı nüfuslanma ve
beraberinde gelen kent arazilerinin yanlış ve çevresel kapasitesinin üzerinde kullanımlarından
kaynaklanan çevresel sorunlar nedeniyle, hızla içinde yaşayanlar açısından yorucu ve çalışılan,
ancak yaşayanların gelecek planları içinde yer almayan alanlara dönüşmektedir.
Ayrıca aynı olumsuz süreç kentlerde, yoğun trafik, yoğun endüstriyel üretim, aşırı
ekolojik yüklenme, düzensiz yerleşim alanları, gecekondu ve kaçak yapılar ve kent içinde kent
kavramının altını boşaltırcasına yaşanabilirlikten uzaklaşan semtler ve kentten uzak yaşamlar
dolayısıyla sosyal huzursuzluğu da yerleşik hale getirmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülke
kentlerinde tam da bunlar yaşanırken, dünya ve kentlerin geleceği üzerine kafa yoranlar, “kent
ekolojisi”, “kentlerin yaşanabilirliği” dahası “sürdürülebilirlik” kavramlarını tartışmaya
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sorgulamaya başlamışlardır. Kentlerin yaşanabilir olması ve sürdürülebilir kentlere giden yol
ise şüphesiz doğal çevre bileşenleri ile uyumlu doğa ile barışık kentler kurgusundan
geçmektedir.
7.2.Kentleşme
Kentleşme, çok değişik tanımları bulunan bir kavramdır. Sosyolojik, ekonomik,
demografik ve coğrafi açılardan yapılmış birçok tanımlar bulunmaktadır. Bu tanımların her biri
konuyu belirli bakış açılarından ele almaktadır. Oysa kentleşme, bütün bu bakış açılarını
bünyesinde bulunduran bir gelişe olduğu için, kısıtlı bakış açıları ile yapılacak her tanımlama
beraberinde eksiklikleri de bulunduracaktır.
Kentleşme konusunda yapılan başlıca tanımlar şunlardır:
Çeşitli nedenlerle kırsal kesimlere yönelen göç sonucunda, bir taraftan mevcut kentlerin
nüfus ve alan itibarıyla büyümesi, diğer taraftan da köy, kasaba, vb. yerleşim birimlerinin
giderek büyümesi sonunda kente dönüşüp, mevcut kent sayısının atmasıdır(Nadaoğlu,1996).
Milli gelir ve istihdam yapısında, ağırlığın tarımdan hizmetlere ve sanayiye kaymasıyla ilgili
evrensel ve sayısallaştırılabilir bir süreçtir(Bal, 2002).
Kentleşme, kasaba ve şehirlerin yaşama, çalışma ve alış-veriş yapma alanları olarak
gelişmesini sağlayan güçlü bir itici kuvvettir.Kasaba ve şehirler aynı zamanda insan nüfusunun
tanımlı bir alanda yoğunlaştığı yerlerdir; mal ve hizmetlerin üretim ve tüketimine imkan veren
ekonomik aktivitelerde bu alanda gerçekleşir. Şehirler çeşitli kültürel ve sosyal aktivitelerin de
merkezi olabilir; eğlence, turizm ve serbest zaman aktiviteleri için fırsatlar sunmasının yanı sıra
turist ve gezginlerin ihtiyaç duyduğu buluşma alanları, havaalanları ve konferans merkezlerini
barındırır. Başka bir deyişle, şehirler yönetimsel güç merkezleri olmakla beraber turistlerin
ihtiyaçlarına yönelik hizmetlere göre de gelişmiş yerlerdir. Yine de, kentsel alanlar insanlar
tarafından şehri kullanım şekillerine göre farklı farklı değerlendirilir. Giderek daha fazla insan
kentsel alanlarda, özellikle de gelişmiş ve gelişmekte olan yoğun metropol bölgelerinde
yaşamayı tercih etmektedir(Ünsal,2012).
7.3.Kentleşmenin Çevre Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri
İnsanoğlu var olduğu günden bu yana, hem çevresindeki olaylardan etkilenmiş, hem de
çeşitli etkinlikleriyle çevresini etkilemiş, tahrip etmiş, kirlenmesine ve bozulmasına neden
olmuştur. Çevrenin bozulması demek, insanın yaşaması için gerekli olan ortamın bozulması
demektir.
Çevre kirliliği, genel olarak insanların her türlü faaliyetleri sonucu suda, toprakta ve
havada meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin bozulmasıdır.
Çevre kirliliği, ortaya çıkan;
Kötü koku,
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Zehirlilik,
Radyasyon,
Gürültü,
Hava kirliliği
Arzu edilmeyen diğer sonuçlar olarak tanımlanabilir. Çevresel problemlerin nedenleri
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde benzer bir eğilimle, beşeri açıdan plansız
kentleşme ve sanayileşmeyle ilgilidir. Burada plansız kentleşmeyi önemle vurgulamamızın
nedeni çevre üzerindeki tahribatın asıl nedeninin birçok kaynakta gösterildiği gibi kentleşmenin
değil, plansız kentleşmenin olduğudur. Özellikle insanların daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak
amacıyla kentlere göç etmeleri çevresel bozulmaların nedenlerinin başında gelmektedir. Dünya
üzerinde kırsal alanlardan kentlere doğru göç sürecinin önümüzdeki 50 ile 100 yıl arasında
özelliklede gelişmekte olan ülkelerde devam edeceğini tahmin etmektedirler.
İnsanların bir arada, ortak mekânlarda yaşamalarını sağlayan kentleşme bir takım
imkanları paylaşma veya sorunlara ortak çözümler üretme açısından da bir avantaj olarak
görülebilir. Kentleşmenin olumlu olarak nitelenebilecek yönleri şunlardır:
1.Daha Fazla Yaşam Alanı Sağlaması: Kentleşme yatay değil dikey gelişmeyi ifade
eder. Kentleşme sonunda kentlerde yapılan yüksek katlı binalar bunun tipik örneğidir. Daha dar
alada daha fazla nüfus yaşadığı için, aynı nüfusu tek ya da iki katlı binalarda barındıracak
yerleşim şekillerine göre daha az yer işgal edildiğinden, donatı alanlarının oluşmasına imkan
tanımaktadır.
2.Enerji Etkinliğinin Yükselmesi: Kentsel gelişme çeşitli açılardan enerjide etkinliğin
artmasına neden olabilir. Örneğin müstakil bir evin ısınmasında harcanılan enerji bir apartmanı
ısıtmak için harcanılan enerjiden çok daha fazladır.
3.Etkili Katı Atık Yönetim Sistemleri: Kentlerde oluşturulan geri dönüşüm merkezleri,
çöpleri belirli bir alana yaymaktansa geri kazanma yollarını araştırarak ulusal kaynakların
israfını önleyebilmektedir.
4.Daha İyi Sosyal Olanaklar: Eğitim seviyesinin yükselmesi kentleşmenin önde gelen
faydaları arasındadır.
5.İş İmkânı: Kentleşme
sağlayabilir(Akdoğan, 2002).

bireylere

iş

bulmada

da

daha

iyi

olanaklar

Kentleşmenin yol açtığı olumsuz etkileri şöyle sıralayabiliriz:
1.İklim Üzerindeki Etkiler: Kentleşme sonucu ortaya çıkan yapılanma aşırı ısınmaya
neden olmaktadır. Örneğin; yollar, binalar, kaldırımlar gün boyu depoladıkları enerjisi
geceleyin serbest bırakarak iklimin aşırı ısınmasına neden olmaktadır.
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2.Hava Kirliliği: Hava kirliliği kentlerin temel sorunlarından birisidir.
3.Su Kaynakları Üzerindeki Etkiler: Kentleşme sonucunda ortaya çıkan en önemli
problemlerden biri de su kaynaklarının kirlenmesi ve azalmasıdır. Özellikle büyük kentlerde
yaşanan aşırı su tüketimi su kaynaklarını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Kentlerde yaşanan
çarpık yapılanma suyun hidrolojik döngüsünü de bozmaktadır. Suyun kirlenmesine neden olan
en büyük etken ise lağım sularıdır.
4. Doğal Yaşam Alanlarının Yerleşim Alanlarına Dönüşmesi:
Yani habitat üzerindeki etki plansız yapılan bir kentleşme hareketi sonunda verimli
tarım arazileri yerleşim alanlarına dönüştürülmekte, zaten kıt olan tarım arazilerinin israfına yol
açılmaktadır. Hayvanlara ait yaşam alanları da insanların istilasına uğramış, sonuçta bazı
hayvan türleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.
5.Aşırı Doğal Kaynak Çıkarımı ve Tüketimi.
Büyüyen şehirler genellikle yerel alanlardan sağlanandan daha fazla kaynağa
gereksinim duyarlar. Bu yüzden şehirler sadece kendi sahalarından değil, kendilerinden çok
uzakta bulunan doğal kaynakları da çıkarıp tüketmektedirler (Ulusoy vd.).
7.4.Turizm ve Kentleşme
Kentleşmenin getirdiği kirliliği geniş anlamıyla ele almak kentsel yaşamı her yönüyle
etkilediğini ortaya koymak gerekmektedir. Özellikle turizm ihtiyacının kentsel yörelerde fazla
olması, ortam değişikliğinin bu yörelerde şiddetle arzu edilmesini, dolayısıyla kentleşmenin
yarattığı kirlenmenin etkinliğini belirlemektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, kentlerin
düzenli olarak değişikliklere uğraması hızlı bir süreç içinde olmuştur.
Yine 2. Dünya Savaşı’ndan sonra;
Büyük iş hanlarının ve ticaret merkezlerinin sayıları alabildiğince artmıştır
Trafik yoğunlaşmış, trafik tıkanıklığı ve düzensizliği olağanlaşmış
Sakin sokaklar yok olmuş, park ve bahçeler birer birer silinmiş
Eski mimarinin izleri ve örnekleri yavaş yavaş ortadan kalkmış
Esnaf ve zanaatkârlar önemini yitirmiştir.
Kentleşme, gürültünün ve karmaşanın bir simgesi olmuştur. İnsanların sadece
kulaklarını değil, ruh sağlığını da yıpratmaya başlamıştır. Doğal çevrenin bozulması, altyapı
eksikliği, gecekonduların çoğalması, su ve hava kirliliği, trafik, temizlik sorunları turizm
hizmetlerinin gelişimine engel olmakta ve dinlenmeye gelen, monotonluktan, stresten
kurtulmak isteyen turistleri de olumsuz etkilemektedir. Özellikle büyük kentler ekonomik ve
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sosyal kalkınmanın sonucu olduğu kadar, aynı zamanda sosyo-kültürel gelişmenin
kaynaklandığı mekandır.
Büyük ve tarihi kentlerde;
Tarihi mekanlar merak edilmiş
Bilim ve sanat üzerine kongre ve konferans düzenlenmiş
Ulusal ve uluslararası nitelikteki spor karşılaşmaları yapılmış
Ticari faaliyetler canlanmış
Üniversiteler kurulmuş
Böylece turistin gelmesine neden olmuşlardır.
Zira tarih ve teknoloji alanında ün yapmış müzelerde hep kentlerde toplanmıştır. Bu tür
varlıkların mevcudiyeti ise, kente turist akımının yönelmesinde, başlı başına bir etmendir.
Turizmin, kırsal bölgelerin kentleşmesini hızlandırdığı ileri sürülmüştür. Kırsal bölgelerde
turistik kuruluşların ortaya çıkmasıyla, bu bölgelerdeki toplumsal tekdüzelik bozulmakta,
toplumda değişik özellikleri ve çıkarları olan kümelerin sayısı artmaktadır. Böylece kırsal
bölgelerde kentsel iş dışı zaman etkinliklerinin yayılmasıyla, toplumsal yapıda köklü
değişiklikler olmaktadır(Aktaran: Civelek,2010).
Kentler birçok çekiciliği bir arada sunması ve çok çeşitli ulaşım ağları ile (hava, kara,
deniz ve demiryolları) ile turistleri istedikleri noktalara ulaştırabilmesi sebebiyle önemli turizm
kaynaklarıdır.
Bir turist kenti; tarihi kent, kültür kenti, 24 saat canlı kenti, alışveriş kenti gibi işlev
gruplarını içeriyorsa turizm gelişme gösterecektir.
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Uygulamalar
Kentinizi inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
Kentinizde turizm ekonomik faaliyet olarak yapılıyor mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya nüfusu giderek çoğalmaktadır. Artan nüfusun bir kısmı kırsal alanda bir kısmı da
kentlerde yaşamaktadır. Nüfus kentlerde toplanarak kentleşme hareketini arttırmaktadır.
Kentlerde ekonomik faaliyet olarak turizm de yapılmaktadır. Özellikle şehir turizmi hem
şehirlere hem de ülkelere ekonomik katkı sağlarlar. Bunun yanında bu faaliyetlerle çevre de
etkilenmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Kentleri birer insan ekosistemi olarak inceleyen alt bilim dalı kentsel ekolojidir.
Yukarıda cümlede verilen bilgi Doğru mu?Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
2) “Kentleşme sonucu ortaya çıkan yollar, binalar ve kaldırımlar gün boyu depoladıkları
enerjileri gece olunca serbest bırakarak iklimin aşırı ısınmasına sebep olmaktadır.” Yanda
verilen ifade Doğru mu?Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
3.
“Kentleşme dikey değil yatay gelişmeyi ifade eder.” Yanda verilen cümle Doğru
mu?Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
4.
“Kentleşme, gürültünün ve karmaşanın bir simgesi olmuştur.” Yanda bilgisi verilen
cümle Doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
5.
“Çeşitli nedenlerle kırsal kesimlere yönelen göç sonucunda, bir taraftan mevcut
kentlerin nüfus ve alan itibarıyla büyümesi, diğer taraftan da köy, kasaba, vb. yerleşim
birimlerinin giderek büyümesi sonunda kente dönüşüp, mevcut kent sayısının atmasıdır.”
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda açıklaması yapılan tanımın terimidir?
A)Kentlileşme
B)Kent
C)Kentleşme
D)Soylulaşma
E)Sübürbanizasyon
6.
“Tarih ve Teknoloji alanında ün yapmış müzelerin büyük çoğunluğu kırsal alanlarda
toplanmıştır.” Yanda bilgisi verilen cümleyi irdeleyiniz.Doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
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B)Yanlış
7.
İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu suda, toprakta ve havada meydana gelen olumsuz
gelişmelere ne denir?
A)Çevre Kirliliği
B)Çevre Sorunu
C)Toprak Kirliliği
D)Su Kirliliği
E)Hava Kirliliği
8.

Kentleşme arttıkça aşağıdakilerin hangisi görülmektedir?

A)Sağlık sorunlarının artması
B)Eğitim seviyesinin yükselmesi
C)Doğum oranlarının artması
D)Tüketimin azalması
E)Gelir seviyesinin azalması
9. Statülerin aileden gelip, bireylerin kendi çabası olmadan kazanılmış olması ve bireysel
ilişkiler yerine geleneksel ilişkiler bir yerin kent niteliği taşıması için önemli iki özelliktir.
Yanda kent olma niteliği verilen özellikler Doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
10. Aşağıdakilerden hangisi Yunancada kent teriminin karşılığıdır?
A)Şehr
B)Stad
C)Vilayet
D)Urban
E)Polis
CEVAPLAR
1-A,2-A,3-B,4-A,5-C,6-B,7-A,8-B,9-B,10-E

169

170

8. TÜRKİYE’DE SİT ALANLARI ve ÇEVRE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Türkiye’de Sit Alanları ve Çevre
8.2. Sit Alanı ve Türleri
8.3. Türkiye’de Sit Alanları
8.4. Türkiye’de Sit Alanlarının Mekânsal Etkileri
8.5. Birinci Derecede Arkeolojik Sitler
8.6. İkinci Derecede Arkeolojik Sitler
8.7. Üçüncü Derece Arkeolojik Sitler
8.8.Tarihsel Sit Alanlar
8.9. Kentsel Sit Alanlar
8.10.Doğal Sit Alanlar
8.11.Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sit alanı nedir?
Sit alanları neden önemlidir?
Türkiye’deki Sit Alanları ve çeşitleri?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sit alanları ve Oluşumu

Sit alanlarını kavrayabilmek.

Sit alanlarının önemi

Sit alanlarının önemini
saptayabilmek
Türkiye’deki sit alanlarını
kavrayabilmek

Türkiye’deki, Sit Alanları

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Araştırarak ve okuyarak
Araştırarak ve okuyarak
Araştırarak ve okuyarak
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Anahtar Kavramlar
Sit
Tarihi Değer
Coğrafi Değer
Türkiye
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Giriş
Türkiye, zengin tarihi geçmişi ve doğal güzelliklerinin sonucu olarak dünya çapında
bilinen önemli koruma alanlarına sahiptir. Sit alanı olarak adlandırılan bu sahalar, bulundukları
yerin özelliklerinden etkilendiği gibi çevreleri üzerinde de çeşitli etkilerde bulunmaktadır. Bu
etkiler içinde en dikkat çekici olanı ise mekânsal boyutla ilgili olanlardır.
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8.1.Türkiye’de Sit Alanları ve Çevre
Sit alanları, bulundukları alanlarda başta yakın çevreleri olmak üzere önemli mekânsal
sonuçlar doğurur. İyi planlanmaları ve yönetilmeleri durumunda sit alanları mekânsal çekicilik
unsuru olarak çevrelerine katkı sağlarken, aksi durumda ise çevrelerine katkı sağlayamadıkları
gibi çevrelerinden olumsuz etkilenmekte ve zarar görmektedirler.
Türkiye, bazıları Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim veya Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO) tarafından koruma altına alınmış çok sayıda sit alanına sahiptir. Koruma altına
alınmış olan bu varlıkların bazıları UNESCO’nun “Dünya Mirası Listesi”nde, bazıları ise
“Dünya Miras Geçici Listesi’nde kendilerine yer bulmuştur. İşte bu sit alanları, Türkiye’nin
turizmi ve ekonomisini etkilediği gibi mekânsal çevresini de etkilemektedir.
8.2. Sit Alanı ve Türleri
Sit alanları, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olan ve yaşadıkları devirlerin sosyal,
ekonomik vb. özelliklerini yansıtan; doğal, insan yapısı ya da her ikisinin ortak ürünü olan
ender bulunmaları, özellikleri veya güzellikleri bakımından korunması gereken alanlardır. Sit
alanları yerleşime kapalı ve kullanımı koşulları izine tabi olan sahalardır.
Sit alanları arkeolojik, tarihi, kentsel ve doğal sit alanları olmak üzere 4’e ayrılır.
Arkeolojik Sit Alanı: İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların
yer altında, yer üstünde ve su altındaki ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve
kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının yer aldığı yerleşmeler ve alanlardır.
Arkeolojik sit alanları korunma derecelerine göre 3’e ayrılır.
1.derece arkeolojik sit alanları, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen
korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlar kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyen, imar
planlarında aynen korunacak ve bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacak
alanlardır.
2.derece arkeolojik sit alanları, korunması gereken, ancak koruma ve kullanma koşulları
koruma kurulları tarafından belirlenecek, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen
korunacak sit alanlarıdır.
3.derece arkeolojik sit alanları ise koruma ve kullanma kararları doğrultusunda yeni
düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlardır.
Tarihi Sit Alanı: Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların
cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır.
Bu alanlarda, uzun devreli gelişme planı ilgili koruma bölge kurulunca uygun
görülünceye kadar zorunlu altyapı uygulamaları dışında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı,
siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamaz.
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Kentsel Sit Alanı: Kentsel sitler, mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği
bulunan ve bir arada bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti
olan kültürel ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları,
duvarlar) birlikte bulundukları alanlardır.
Kentsel sit alanın bulunduğu çevre içinde korunmasında, geliştirilmesinde etkinlik
taşıyan ve kentle bütünleşmesine olanak sağlayacak kararlara konu alanlar ise etkileşim geçiş
sahası olarak tanımlanır. Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları bulunmayan
kentsel sit alanlarında; her ne surette olursa olsun yeni yapı veya imar uygulaması yapılamaz.
Doğal (Tabii) Sit Alanı: Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup,
ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde,
yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlardır. Bu alanlarda yapılacak tespit
çalışmalarında, alanın özelliğine göre ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması esastır.
Doğal sit alanları korunma derecelerine göre 3’e ayrılır.
1.derece doğal sit alanı, bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik
ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka
korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak
alanlardır. Bu alanlarda, bitki örtüsü, topografya ve silüet etkisini bozabilecek, tahribata
yönelik hiçbir eylemde bulunulamaz.
2.derece doğal sit alanı, doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu yararı
göz önüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır. Bu alanlarda, turizm yatırım ve turizm
işletme belgeli turistik tesisler ile hizmete yönelik yapılar dışında herhangi bir yapılaşmaya izin
verilmez
3.derece doğal sit alanı,doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yolunda, yörenin
potansiyeli ve kullanım özelliği de göz önünde tutularak konut kullanımına da açılabilecek
alanlardır. Bu alanlarda, kullanıma açılacak bölgelerde geçici dönem yapılanma koşulları, ilgili
kurumların görüşleri alınarak koruma kurullarınca belirlenir.
Bilinen sit alanlarının dışında iki veya daha fazla sit alanı türüne örneklik teşkil eden sit
alanları ise Çakışan (Karmaşık) Sit Alanı olarak adlandırılır. Örneğin Safranbolu’da doğal ve
kentsel sit alanları iç içe bulunmaktadır. İstanbul’da ise arkeolojik, tarihi, kentsel ve doğal sit
alanları bir aradadır.
8.3.Türkiye’deki Sit Alanları
Anadolu, yerleşmeye elverişli iklim ve yüzey şekillerinin etkisiyle tarihin eski
zamanlarından günümüze çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle Türkiye
genelinde her türden sit alanı yaygın olarak görülmektedir.
Harita : Tek Yüzey Haline Getirilmiş Türkiye’nin Korunan Alanları
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Kaynak:https://dogahaklari.files.wordpress.com/2013/02/tc3bcrkiyenin-korunan-doc49faalanlarc4b1-haritasc4b1-2012.png(30.10.2016)
Türkiye’deki sit alanlarının dağılışına bakıldığında genel olarak tarihi geçmişi olan
yerlerde toplandığı görülür. Kıyı Ege, Akdeniz kıyısı ve Marmara kıyıları bu alanların en
yoğun olduğu sahalardır. Ayrıca iç bölgelerdeki tarihi yerleşim alanları ile karakteristik değere
sahip doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar ise diğer dikkat çekici koruma sahalarıdır.
M.Ö. 2000’lerden başlayan Anadolu’nun uzun tarihi geçmişi, eşi zor bulunur büyük bir
kültürel miras birikimi sağlamıştır. Kronolojik sırayla; Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar,
Urartular, Persler, İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizanslılar ve Türkler
Anadolu’da hüküm sürmüş ve kendilerine ait izler bırakmıştır. Anadolu’nun bu tarihi
zenginliği, kültürel ve arkeolojik zenginliğini de beslemiştir. Bu durumun doğal bir sonucu
olarak Türkiye’de arkeolojik sit alanları başta olmak üzere, her türden sit alanları ülke geneline
yayılma imkânı bulmuştur.
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Grafik: Türkiye Genelinde Sit Alanları Dağılımı (2015)

Kaynak:https://dogahaklari.files.wordpress.com/2013/02/tc3bcrkiyenin-korunan-doc49faalanlarc4b1-haritasc4b1-2012.png(30.10.2016)
Türkiye’deki sit alanlarının sahip olduğu oransal paya göre, arkeolojik sit alanı, doğal
sit alanı ile çakışan sit alanı, kentsel sit alanı, tarihi sit alanı, karma sit alanı ve kentsel
arkeolojik sit alanı olarak sıralandıkları görülür. Türkiye’deki bu sit alanlarından bazıları dünya
çapında bilinirliliğe sahiptir ve UNESCO tarafından “Dünya Mirası Listesi”ne alınmıştır.
Dünya Mirasları, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO
tarafından belirlenen kültürel ve doğal varlıklardan oluşur. UNESCO’nun 1972 yılındaki genel
konferansında hazırlanan 38 maddelik Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Antlaşması´nı
imzalayan 175´ten fazla ülkenin korumayı garanti ettikleri anıt ve sit arasından Dünya Mirası
Kıstasları’na uygun bulunanlar bu listede yer alır.
Antlaşmayı imzalayan ülkeler tarafından seçilen 21 ülke temsilcisinin oluşturduğu
Dünya Miras Komitesi, aday gösterilen değerler arasından seçim yapar ve listeyi oluşturur.
Komite ayrıca, WHF´yi (Dünya Miras Fonu) yönlendirerek listedeki değerlerin korunmasını
sağlar.
2016 yılı itibariyle Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 1052
kültürel ve doğal varlık bulunmaktadır. Bunların;
814 tanesi kültürel,
203 tanesi doğal,
35 tanesi ise karma (kültürel/doğal) varlıktır.
180

Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı artmaktadır.
Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu altında yürüttüğü
çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 16 adet varlığımızın
alınması sağlanmıştır.
Tablo : Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesinde Yer Alan Varlıkları
1-İstanbul'un Tarihi Alanları [1985]
2-Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) [1985]
3-Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) [1985]
4-Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum) [1986]
5-Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]
6-Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988]
7-Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]
8-Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]
9-Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]
10-Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) [2011]
11-Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]
12-Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]
13-Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) [2014]
14-Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (2015)
15-Efes (2015)
16-Ani Arkeolojik Alanı (2016)
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme
kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesi uygun olan
varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletmekle
yükümlüdürler. UNESCO Dünya Miras Merkezi’nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara
ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi’ne sunulmaktadır. Geçici Listeler
hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi’nce belirlenen kriterleri karşılama durumları
ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de
dikkate alınmaktadır.
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İlk kez 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletilen Geçici Listemiz 2000,
2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında güncellenmiş olup bu listede 2
karma (kültürel/doğal), 2 doğal ve 68 kültürel olmak üzere toplam 72 adet varlık
bulunmaktadır.
UNESCO Dünya Miras Geçici Listemizde aşağıdaki varlıklarımız yer almakta olup; detaylı
bilgilere
UNESCO
Dünya
Miras
Merkezi’nin
resmi
web
sitesi
olan http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Tablo: Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde Yer Alan Varlıkları
Karain Mağarası (Antalya) [1994]
Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları (Bitlis) [2000]
Alahan Manastırı (Mersin) [2000]
Alanya (Antalya) [2000]
Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri (Şanlıurfa) [2000]
İshakpaşa Sarayı (Ağrı) [2000]
Konya Selçuklu Başkenti (Konya) [2000]
Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (Mardin) [2000]
Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı [2000]
St. Nicholas Kilisesi (Antalya) [2000]
St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi (Mersin) [2000]
Sümela Manastırı (Trabzon) [2000]
Afrodisias Antik Kenti (Aydın) [2009]
Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla) [2009]
Perge Antik Kenti (Antalya) [2009]
Sagalassos Antik Kenti (Burdur) [2009]
Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) [2011]
Beyşehir, Eşrefoğlu Camii (Konya) [2011]
St. Pierre Kilisesi (Hatay) [2011]
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Aizanoi Antik Kenti (Kütahya) [2012]
Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla) [2012]
Birgi Tarihi Kenti (İzmir) [2012]
Gordion (Ankara) [2012]
Hacı Bektaş Veli Külliyesi (Nevşehir) [2012]
Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı (Muğla) [2012]
Niğde’nin Tarihi Anıtları (Niğde) [2012]
Mamure Kalesi (Mersin) [2012]
Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi (Eskişehir) [2012]
Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi (Gaziantep) [2012]
Zeugma Arkeolojik Siti (Gaziantep) [2012]
Laodikeia Antik Kenti (Denizli) [2013]
Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri (Manisa) [2013]
Ceneviz Ticaret
Yerleşimleri [2013]

Yolu’nda

Akdeniz’den

Karadeniz’e

Kadar

Kale

ve

Surlu

Anavarza Antik Kenti (Adana) [2014]
Kaunos Antik Kenti (Muğla) [2014]
Korykos Antik Kenti (Mersin) [2014]
Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya) [2014]
Kültepe Arkeolojik Alanı (Kayseri) [2014]
Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları (Çanakkale) [2014]
Eflatunpınar: Hitit Su Anıtı (Konya) [2014]
İznik (Bursa) [2014]
Mahmutbey Camii (Kastamonu) [2014]
Ahi Evran Türbesi (Kırşehir) [2014]
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Vespasianus-TitusTüneli (Hatay) [2014]
Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi (Mardin) [2014]
Anadolu Selçuklu Medreseleri (Erzurum, Sivas, Kayseri, Konya ve Kırşehir) [2014]
Akdamar Anıt Müzesi (Kilisesi) (Van) [2015]
Dağlık Frigya Vadisi (Kütahya, Afyon ve Eskişehir) [2015]
Antik Aspendos Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri (Antalya) [2015]
Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları (Amasya) [2015]
Yıldız Saray Kompleksi (İstanbul)[2015]
Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) [2015]
Uzunköprü (Edirne) [2015]
Eshab-ı Kehf (Kahramanmaraş) [2015]
Mudurnu Tarihi Ahi Kenti (Bolu) [2015]
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt) [2015]
Sultan II. Beyazıd Han Külliyesi (Edirne) [2016]
Nuruosmaniye Külliyesi (İstanbul) [2016]
Kibyra Antik Kenti (Burdur) [2016]
Van Kalesi (Van) [2016]
Yivli Minare Camii (Antalya) [2016]
Sivrihisar Ulu Camii (Eskişehir) [2016]
Bodrum Kalesi (Muğla) [2016]
Silvan Malabadi Köprüsü (Diyarbakır) [2016]
Hacıbayram Camii (Ankara) [2016]
Assos Arkeolojik Alanı (Çanakkale) [2017]
Ayvalık Endüstriyel Peyzajı (Balıkesir) [2017]
İvriz Kültürel Peyzajı (Konya) [2017]
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Kültürel olarak;
Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya) [2000]
Kekova (Antalya) [2000]
Karma olarak;
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı [2013]
Kızılırmak Deltası (Samsun) [2016]
8.4.Türkiye’de Sit Alanlarının Mekânsal Etkileri
Türkiye’deki sit alanları, yaşadıkları tarihi süreçlerin ve bulundukları doğal çevrenin
etkisi sonucunda oluşmuşlardır. Bunun yanı sıra bu alanlar, çevreleri üzerinde de etki sahibidir.
Özellikle kültürel bilincin yükselmesine bağlı olarak son dönemlerde sit alanlarının
korunmasına yönelik hassasiyetin artması, bu alanların çevreleri üzerinde daha fazla etkili
olmalarına neden olmuştur.
Sit alanları, sahip oldukları özellikler nedeniyle koruma altına alınacak derecede ilgi
çekici mekânsal değerlerdir. Bu yönleri sit alanlarını aynı zamanda önemli turizm unsurları
haline getirmektedir.
Turizm faaliyetleri, insanların çeşitli amaçlarla yaptıkları ve son yıllarda büyük önem
kazanan ekonomik bir faaliyettir. Turizm; ulaşım, konaklama, yeme-içme gibi farklı bileşenleri
olan bir organizasyondur. Bu nedenle turistler tarafından büyük talep gören sit alanları,
turizmin mekânsal etkilerinden bağımsız değildir ve bu alanlar, turistler ile beraber onların
ihtiyaç duydukları mekânsal yapıları da kendilerine çekmektedir.
Sit alanlarındaki turizm faaliyetleri, bulundukları alanlardaki ekonomik yapıyı
desteklemekte ve nüfus hareketleri açısından alternatif oluşturmaktadır. Bu alanlara yönelik
göç hareketlerine neden olan bu durum, sit alanları üzerinde yapılaşma baskısını da beraberinde
getirmektedir.
Turizm faaliyetleri için gerekli yapılar veya göçe bağlı olarak ortaya çıkan yerleşmeler
ile sit alanları arasındaki mekânsal ilişkiler önemli sonuçlara neden olmaktadır. Bu ilişkinin iyi
yönetilmesi, sit alanlarının korunmasını sağladığı gibi bu alanlardaki ekonomik yapıya ve
mekânsal çevreye de değer katmaktadır. Örneğin Kapadokya ve Safranbolu’da olduğu gibi
konaklama tesislerinin, bulunduğu alanlardaki korunan değere uyumlu olması ve yeni yerleşim
alanlarının da bu şekilde gelişme göstermesi, bu sit alanlarının korunmasına katkı sağladığı gibi
bölge ekonomisinin de gelişmesine yardımcı olmaktadır. Böylece sürdürülebilir ve
geliştirilebilir turizm faaliyetleri mümkün olmakta ve bu alanlar her geçen yıl daha fazla
turistik talep görmektedir. Sit alanları ile onun varlığına bağlı olarak ortaya çıkan mekânlar
arasındaki ilişkinin iyi yönetilememesi ise, bu koruma alanlarının zarar görmesine veya turistik
değerinin düşmesine neden olmaktadır. Bir dönem Pamukkale travertenlerinin bilinçsiz
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kullanımdan dolayı renginin bozulması ve İstanbul’daki tarihi yapıların bilinçsiz yapılaşmadan
dolayı binalar arasında kaybolmasına bağlı olarak turistik değerinin azalması bu duruma örnek
verilebilir.
Sit alanları sahip oldukları arkeolojik, tarihi, kentsel veya doğal özelliklerinden dolayı
koruma altına alınmış varlıklardır. Koruma altına alınmaları, varlıklarını sürdürebilmeleri ve
zarar görmemeleri için bulundukları çevrede çeşitli düzenlemeler yapılmasını zorunlu
kılmaktadır. Şüphesiz bu düzenlemeler sit alanları odaklı olduğu için çevrelerindeki mekânsal
ortamın gelişimini ve işleyişini sınırlayıcı niteliktedir.
Türkiye’deki sit alanları sahip oldukları özelliklere bağlı olarak çevrelerini farklı şekilde
etkilemekte ve sınırlandırmaktadır. Bu alanların korunma ve kullanım şartları ile çevresel
etkileri bu nedenle sit alanının türüne göre değişiklik göstermektedir.
8.5.Birinci Derece Arkeolojik Sitler
*Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmez, imar planları aynen korunur ve bilimsel
amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılamaz.
*Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, müze
müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle koruma kurulunun değerlendirmesi sonucunda
yapılabilir.
*Mevsimlik tarımsal faaliyetlere devam edilebilir ancak yeni tarımsal alan açılamaz.
*Höyük ve Tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler yapılamaz,
ağaçlandırmaya gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
* Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılamaz; toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
* Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi,
açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi üniteler koruma kurulundan izin alınarak
yapılabilir.
* Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık
mezarlıklarda sadece defin işlemleri yapılabilir.
*Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.
8.6.İkinci. Derece Arkeolojik Sitler
*Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları, yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
* I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları bu alanlar için de geçerlidir.
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8.7.Üçüncü Derece Arkeolojik Sitler
*Geçiş dönemi yapılanma koşulları gereğince; öneri yapı yoğunluğu, mevcut imar planı
ile belirlenmiş yoğunluğu aşamaz ama gerekli alt yapı uygulamalarına izin verilir.
* Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerde
arkeolojik değerlerin korunması gözetilerek, koruma amaçlı imar planları yapılabilir.
* Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze
müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu
alanlarla ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma
kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebilir.
* Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilir.
* Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda
koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgâr enerji santralleri yapılabilir.
8.8.Tarihsel Sit Alanlar
*Zorunlu altyapı uygulamaları dışında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini
bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamaz.
* Bu alanlar içinde yer alan orman alanlarında Orman Bakanlığı’nca gerekli çalışmalar
yapılabilir.
* Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçecilik devam ettirilebilir ama bu
amaç dışında kesinlikle kullanılamaz.
8.9. Kentsel Sit Alanlar
* Yeni imar parseli oluşturmak üzere ifraz ve tevhid yapılamaz ancak sınır
düzenlemeleri v.b. için gerekli ifraz ve tevhid yapılabilir.
* Koruma amaçlı imar planında öngörülecek yoğunluk ve kentsel donanım kararları
belli olmadığından, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseline ilave yeni yapı
yapılamaz.
* Bulunduğu sokakta ya da imar adasında korunması öngörülen kentsel silüeti olumsuz
etkileyebilecek konum ve yükseklikte yeni yapı yapılamaz.
8.10. Doğal Sit Alanlar
1. Derece Doğal Sitlerde;

187

* Bu alanlarda, bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik
hiçbir eylemde bulunulamaz.
*Kesin yapı yasağı olmakla birlikte, resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu olan alanlarda,
teknik altyapı hizmetleri (kanalizasyon, açık otopark, telesiyej, teleferik, içme suyu, enerji nakil
hattı, telefon hattı, doğalgaz hattı, GSM baz istasyonu ve benzeri) uygulamalar koruma bölge
kurulunun uygun göreceği şekliyle yapılabilir.
* 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı veya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
doğrultusunda hazırlanacak projesine göre ilgili koruma kurulundan izin almak koşulu ile halka
açık rekreasyon amaçlı günübirlik tesisler (lokanta, büfe, kafeterya, soyunma kabinleri, wc,
gezi yolu, açık otopark ve benzeri) ile alanın ve çevrenin özelliklerinden kaynaklanan
faaliyetlerin korunması ve geliştirilmesi amacına yönelik yapılar (iskele, balıkçı barınağı, bekçi
kulübesi ve benzeri) yapılabilir.
* Alanın doğal bitki dokusunu değiştirmeden Orman Genel Müdürlüğü’nün ilgili
biriminden alınacak uygun görüş doğrultusunda koruma kurulunca ağaçlandırmaya izin
verilebilir.
* Taş, toprak, kum alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz; toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez ancak sit kararı
ilanından önce ruhsat almış olan işletmelerde sahanın rehabilite edilerek yasal süresi içinde
işleri tasfiye edilir.
2. Derece Doğal Sitlerde;
*Kullanıma açılacak bölgelerde geçici dönem yapılanma koşulları ilgili kurumların
görüşleri alınarak koruma kurullarınca belirlenir, bu belirlemede varsa çevre düzeni planı veya
nazım plan kararları ile arazinin topografya, peyzaj, silüet vb. karakteristikleri göz önünde
tutulur ancak hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planı kriterlerini etkileyebilecek nitelik ve
yoğunluktaki uygulamalara Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırılmadan izin verilemez.
*Taş, toprak, kum alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez ancak sit kararı
ilanından önce ruhsat almış olan işletmelerde sahanın rehabilite edilerek yasal süresi içinde
işleri tasfiye edilir.
* Mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesinin yanı sıra, koruma
kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri yapılabilir.
3. Derece Doğal Sitlerde;
* Bu alanlarda, kullanıma açılacak bölgelerde geçici dönem yapılanma koşulları ilgili
kurumların görüşleri alınarak koruma kurullarınca belirlenir, bu belirlemede varsa 1 /25.000
ölçekli çevre düzeni planı veya 1/5.000 ölçekli nazım planı kararları ile arazinin topografya,
peyzaj, silüet vb. karakteristikleri göz önünde tutulur ancak hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar
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Planı kriterlerini etkileyebilecek nitelik ve yoğunluktaki uygulamalara Koruma Amaçlı İmar
Planı yaptırılmadan izin verilemez.
* Mevcut tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri sürdürülebilmesinin yanısıra koruma
kurulundan izin almak koşuluyla yeni tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri yapılabilir.
* Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak koruma kurulunca belirlenecek koşullar
doğrultusunda kum, çakıl, taş, maden ve benzeri malzeme alınabilir, bu amaçla ocak açılabilir,
toprak, curuf, çöp, sanayi artığı ve benzeri dökülemez.
8.11.Değerlendirme
Sit alanları, bulundukları bölgelere değer katan ve bu nedenle korunması gereken
sahalardır. Sahip oldukları özellikleri nedeniyle turizm faaliyetlerine kaynaklık eden bu alanlar,
çevresi ile uyumlu şekilde varlığını sürdürmeli ve gelecek nesillere aktarılmalıdır. Bu amaca
yönelik yapılması gereken en önemli katkı ise sit alanları ile bulundukları sahalar arasındaki
mekânsal ilişkiyi sürdürülebilir hale getirmektir.
Türkiye, sahip olduğu sit alanları ile dünyada önemli bir yer tutmaktadır. Sit alanlarının
korunmasına yönelik son yıllarda toplumsal bilincin yükselmesine rağmen çeşitli nedenlerden
dolayı istenilen düzeyin yakalandığını söylemek zordur. Bu nedenler;
İç göçe bağlı kontrolsüz yapılaşma
Sit alanları çevresinde rant sağlama amaçlı yapısal girişimler
Bilinçsiz koruma
Koruma ve iyileştirme için yeterli mali kaynak sağlanamaması
olarak özetlenebilir.
Türkiye’deki sit alanlarının korunması ve geliştirilmesi için mutlaka bu alanların göçe
bağlı yapılaşma baskısından kurtarılması gerekmektedir. Bu nedenle imar planları başta olmak
üzere her türlü düzenlemelerin sit alanları lehine yapılması ve hassasiyetle uygulanması
zorunludur. Böylece sit alanları çevresindeki rant amaçlı yapılaşmanın önüne de geçilmiş
olacaktır.
Sit alanlarının ekonomik getiri sağlama özelliği kendi varlıklarını tehdit edebildiği gibi,
iyi bir planlama ve yönetim ile varlıklarının devamını sağlamada da önemli bir araç olarak
kullanılabilir. Bu alanlardan ekonomik kazanç sağlayan kişilere bu durumun
sürdürülebilmesinin sit alanlarının korunmasına bağlı olduğu bilinci verilmelidir. Ayrıca bu
alanların korunması ve iyileştirilmesi için çalışmalar artırılmalı, bu amaçla kullanılmak üzere
daha fazla mali kaynak sağlanmalıdır.
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Sonuç olarak sit alanları bulundukları mekânsal çevrenin merkezinde yer almalı ve
başta yerleşim alanları ve yollar olmak üzere her türlü yapılaşma bu alanları gözeten bir anlayış
ile yürütülmelidir.
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Uygulamalar
Bir sit alanı incelenmeli
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Uygulama Soruları
Bir sit alanı olarak nereyi gördünüz mü?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşen dünyada sit alanlarının önemi giderek artmaktadır. Kullanım hatalarından dolayı
araziler amacı dışına çıkmaktadır. Geçmişten itibaren ülkemiz önem kazanmış ve
kazanmaktadır. Bu sebeple gerek arkeolojik ve gerekse de doğal sit alanları önem taşımaktadır.
Bu sit alanlarının korunması gerektiği üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1.
Sit alanları Arkeolojij, tarihi ve kentsel alanlar olarak 3’e ayrılır. Yanda bilgisi verilen
cümle Doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
2.
WHF kuruluşunun açılımı Dünya Miras Fonu’dur. Yanda verilen cümle Doğru mu?
Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
3.
UNESCO’nun Dünya Mirası kıstaslarının bulunduğu maddelerin imzalanması hangi
yılda gerçekleşmiştir?
A)1972
B)1982
C)1992
D)2002
E)2012
4.
Ülkemizde sit alanlarının en yoğun olduğu sahalar aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A)Güneydoğu Anadolu,Kıyı Ege,Karadeniz
B)Doğu Anadolu,İç Anadolu,Akdeniz
C)Kıyı Ege,Akdeniz,Marmara
D)Akdeniz,Karadeniz,Marmara
E)İç Anadolu,Güneydoğu Anadolu,Karadeniz
5.
İstanbul, Türkiye’de Arkeolojik, Tarihi, Kentsel ve doğal sit alanlarının bulunduğu bir
ilimizdir. Yanda bilgisi verilen cümle Doğru mu?Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
6.
Aşağıdaki varlıklardan hangisi Karma olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine
alınmıştır?
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A)Ahlat Eski yerleşimi ve mezar taşları
B)Zeugma Arkeolojik siti
C)İznik
D)Kızılırmak Deltası
E)Kekova
7.
2017 yılı itibariyle ülkemizden UNESCO Dünya Mirası geçici listesine aşağıdaki
varlıklardan hangisi dahil edilmiştir?
A)Hacıbayram camii
B)Nuruosmaniye Külliyesi
C)Sivrihisar ulu camii
D)İvriz Kültürel Peyzajı
E)Tuz Gölü Özel çevre koruma alanı
8.
Türkiye’nin ilk kez UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine başvuru yapması kaç
yılında olmuştur?
A)1992
B)1994
C)1996
D)1998
E)2000
9.
“Türkiye’deki sit alanlarının sahip olduğu oransal paya göre, arkeolojik sit alanı, doğal
sit alanı ile çakışan sit alanı, kentsel sit alanı, tarihi sit alanı, karma sit alanı ve kentsel
arkeolojik sit alanı olarak sıralandıkları görülür.” Yanda bilgisi verilen sit alanlarının büyükten
küçüğe doğru sıralanışı Doğru mu? Yanlış mı?
A)Doğru
B)Yanlış
10.
“Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları
sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel ve tabii çevre
elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar) birlikte
bulundukları alanlardır.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsedilen sit alanıdır?
A)Doğal Sit alanı
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B)Karmaşık Sit alanı
C)Arkeolojik Sit alanı
D)Kentsel Sit alanı
E)Tarihi Sit alanı
1-B,2-A,3-A,4-C,5-A,6-D,7-D,8-B,9-A,10-D

196

9. TÜRKİYE’DE HAVA KİRLİLİĞİ (BEŞERİ KAYNAKLI FAALİYETLER)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Türkiye’de Hava Kirliliğini Doğuran Sebepler
9.2 Nüfus
9.3 Şehirleşme
9.4. Türkiye’de Yakıt Kullanımı ve Kalitesi
9.5. Türkiye’de Endüstrileşme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye’de şehirli nüfus oranı hangi sayım döneminde kırsal nüfus oranının önüne geçmiştir?
Türkiye’de hızlı şehirleşme ile hava kalitesi arasında ne gibi ilişkiler vardır? Araştırınız.
Türkiye’de kullanılan linyitlerin kalitesini araştırınız.
Türkiye’de endüstri alanlarının yer seçiminde nelere dikkat edilmelidir? Araştırınız.
Günümüzde Türkiye şehirlerinde ısınma amaçlı hangi tür yakıtlar kullanılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkiye’de Hava KirliliğiŞehirleşme Arasındaki
İlişkiler

Türkiye’de şehirleşme
hareketlerinin hava kalitesi
üzerindeki etkilerini
belirlemek.
Türkiye’de endüstrileşmenin
yarattığı hava kirleticilerinin
dağılış çerçevesinde
konsantrasyonlarını
saptamak.
Türkiye’de evsel ısınma
amaçlı, ve endüstriyel alanda
kullanılan yakıtların miktar
ve kalitesiyle hava kalitesi
arasında ilgiler kurabilmek.
Türkiye’de endüstrileşme
süreci ile hava kalitesi
arasında bağlantılar kurarak,
kirletici yönü güçlü olan
tesisleri ayırtedebilmek.

Türkiye’de Hava KirliliğiEndüstrileşme Arasındaki
İlişkiler
Türkiye’de Yakıt Kullanımı
ve Kalitesi

Türkiye’de Endüstrileşme

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notlarından
çalışılmalıdır
Ders notlarından
çalışılmalıdır

Türkiye’de Yakıt Kullanımı
ve Kalitesini öğrenme ve
değerlendlirme
Türkiye’de endüstrileşme
süreci ile hava kalitesi
arasında bağlantıları
irdelemek.
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Anahtar Kavramlar
Türkiye
Hava Kirliliği
Nüfus
Şehirleşme
Yakıt
Kalite
Endüstrileşme

201

Giriş
Türkiye’de nüfusun artışı, ülke genelinde dağılışı ve hareketleri gibi özellikleri, hava
kalitesi üzerinde etkin rol oynamaktadır. Türkiye nüfusunun aşağı yukarı 80 yıllık bir süre
içerisinde hızla büyümüş olması, çevre ile ilgili birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Bu
problemlerden bir tanesi hiç şüphesiz hava kirliliğidir. Hızla artan nüfus, bir taraftan evsel
ısınma amaçlı kullanılan yakıt miktarını arttırmakta, diğer taraftan motorlu kara taşıtlarının
sayısını etkilemekte ve endüstrileşmeyi zorlayarak hava kirliliğine zemin hazırlamaktadır.
Türkiye’nin gerek nüfus yoğunluğu gerekse nüfusun alansal dağılışını gösteren bir
harita ile hava kirliliğinin coğrafi dağılışını gösteren harita arasında bir uyum, hatta bir çakışma
gözlenmektedir.
Türkiye’de nüfusun alansal dağılışının ve bu dağılışın paralelinde gelişen hava
kirliliğinin nüfus hareketleri ile de çok yakın ilgisi vardır. Çünkü nüfusun alansal dağılışı
üzerinde göç hareketleri birinci derecede önem taşımaktadır. Göç alan merkezlerin çoğunlukta
bulunduğu coğrafi bölge ve yöreler, daima nüfus çekim alanlarını oluştururken, göç veren
merkezlerin fazla olduğu alanlar, sürekli nüfus kaybeden yerler olarak dikkat çekmişlerdir.
Böylece özellikle nüfusun çekim bölgeleri ve merkezleri, fazla nüfuslanmadan dolayı hava
kirliliği sorunu ile de karşı karşıya gelmişlerdir.
1960’da hızlanan 1980’de hızını daha da arttırarak devam eden göç hareketi ve
paralelinde yaşanan hızlı şehirleşme hareketi, söz konusu dönemlerden itibaren hava kirliliğinin
de önemli sebepleri arasında yerini almıştır.
Bu bölümde Türkiye’nin hava kalitesi, şehirleşme ve endüstrileşme ile ilişkilendirilerek,
sorunlar üzerinde durulmuştur.
Türkiye’de Kentlerdeki hızlı ve çarpık gelişme, evsel ısınma amaçlı kullanılan
yakıtların kirlilikteki rollerini arttırmıştır. Bu bakımdan, özellikle katı ve kalitesiz yakıtların
kullanımı, birinci derecede olumsuz etkiye sahip gözükmektedir. Türkiye’de evsel ısınmada ve
enerji üretiminde kullanılan yakıtlar içerisinde linyit kömürlerinin payı fazladır. Ancak
Türkiye'de son zamanlarda, yıllar itibariyle doğalgaz kullanımında önemli artışlar
görülmektedir. Doğalgaz Türkiye'de 1980'li yılların sonlarına doğru konutların ısıtılmasında ve
enerji sektöründe kullanılmaya başlanmıştır.
Sanayileşen her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bazı bölgelerde ve bazı endüstri
kollarına bağlı olarak hava kirliliği söz konusu olmuştur. Bir taraftan zaman içerisinde sanayi
alanında görülen gelişim, diğer taraftan bunun ülke genelinde dağılışı ve özellikle kirletici
güçleri yüksek olan endüstri tesislerinin kuruluşu, hep birlikte hava kirliliği üzerinde etkili
olmuşlardır.
Yine bu bölümde, Türkiye’de evsel ısınma ve endüstriyel amaçlı kullanılan yakıtların
miktar ve kalitelerinin hava kalitesi üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Ayrıca, Türkiye’deki
endüstrileşme süreci ve çeşitli endüstri kollarının hava kalitesi ile ilişkileri değerlendirilecektir.
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9.1. Türkiye’de Hava Kirliliğini Doğuran Sebepler
Türkiye’de görülen hava kirliliği, genel anlamda daha çok evsel ısınma amaçlı
kullanılan yakıtlardan ve motorlu kara taşıtlarından kaynaklanmaktadır. Özellikle de konutlarda
ısınma amacıyla kullanılan kömür ve fuel – oil gibi yakıtlardan çıkan her türlü kirletici, havanın
kalitesizleşmesinde rol oynamaktadır. Bunlara ilaveten kullanılan yakıtın kalitesizliği nedeniyle
yüksek oranda kükürt ve kül içermesi ve bu kirleticilerin alçak bacalardan dışarı atılması gibi
sebepler, ülkemizde evsel ısınmadan kaynaklanan kirliliği ayrıca arttırmaktadır. Ayrıca
bilinçsiz yakma nedeniyle, ısıtma sistemlerinde yanmanın tam gerçekleşememesi, binaların
bacalarında gerekli teknik tedbirlerin alınmaması gibi sebepler de dikkate alındığında, Kış
döneminde şehirlerimizin birçoğundaki hava kirliliğinin temel nedenleri anlaşılmış olmaktadır.
Türkiye’de motorlu kara taşıtlarının da hava kirliliğinde önemli bir yerleri vardır. Özellikle Yaz
döneminde evsel ısınmadan kaynaklanan kirlilik ortadan kalktığında, atmosferde görülen
kirletici konsantrasyonları, motorlu kara taşıtlarına bağlı gözükmektedir. Bunlara ayrıca,
endüstri bölgelerinde ve ya kirletici gücü fazla olan endüstri kuruluşlarının çevrelerinde,
endüstriden kaynaklanan hava kirliliği ilave olmaktadır. Endüstri kökenli hava kirliliği, daha
çok yanlış yer seçimi ve atık gazların yeterli teknik tedbirler alınmaksızın atmosfere atılmasının
bir sonucu olarak görülmektedir. Ülkemizde görülen hızlı nüfus artışı ve bunun bir sonucu
olarak ortaya çıkan hızlı ve plansız şehirleşme, endüstrileşmeden kaynaklanan bir çok sorun,
hep bir arada lokal kirliliğin hızla yayılmasına sebep olmuşlardır. Ayrıca Türkiye’nin
endüstrileşmiş Avrupa ülkelerine yakın bir konumda bulunması dolayısıyla, atmosfer
sirkülasyonunun sebep olduğu bölgesel kirlilik sorunlarıyla da kaşı karşıya olduğu
düşünülmektedir. Türkiye’de hava kirliliğini yaratan faktörler detayda karmaşık olmasına
rağmen, temelde nüfusun bir takım özellikleri, şehirleşme ve endüstrileşme gibi ana faktörler
etkili olmaktadır.
9.2. Nüfus
Türkiye’de nüfusun artışı, ülke genelinde dağılışı ve hareketleri gibi özellikleri, hava
kirliliğinde etkin rol oynamaktadır. Türkiye nüfusunun sayım yıllarına göre miktarına ve yıllık
artış oranlarına bakıldığında (tablo), 80 yıllık bir süre içerisinde, ne kadar büyümüş olduğumuz
anlaşılmaktadır. Türkiye nüfusu 1927 yılında 13,6 milyon civarında iken, takip eden yıllarda
yavaş bir artış temposu izleyerek 1950 yılında ancak 20,9 milyonu bulabilmiştir. Belirtilen 23
yıllık sürede gerçekleşen nüfus artış miktarı, sadece 7,3 milyondur. Bilindiği gibi,
Cumhuriyetin bu ilk dönemi ülkemizde az gelişmiş bir ekonominin sıkıntılarının yaşandığı
zaman kesiti olması bakımından çok önemlidir. Bu dönemde devletin bütün teşviklerine
rağmen, hızlı bir nüfus artışı gerçekleşememiştir. Çünkü yüksek orandaki doğum oranına
rağmen, ölüm oranı da fazlasıyla yüksek seyretmiştir. Buna bağlı olarak nüfusun doğal artış
oranı düşük kalmıştır. 1950 Yılı ise, Türkiye için demografik açıdan bir dönüm noktası
sayılmaktadır. Ayrıca bu tarih aynı zamanda siyasal, sosyal ve ekonomik bakımdan da
Türkiye için önemli değişimlerin başladığı bir dönemi de temsil etmektedir. Bu tarihten
itibaren Türkiye’de tek partili yönetimden, çok partili demokratik yönetime geçilmesi, dış
yardımlarla kara yolları, limanlar, hidroelektrik santralleri gibi önemli alt yapı tesislerinin inşa
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edilmesi, ayrıca sağlık alanında kaydedilen önemli gelişmeler (aşılama kampanyaları ile çocuk
ölüm oranlarının düşürülmesi ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi), kısa zamanda
demografik yapı üzerinde etkili olmuştur. Dolayısıyla 1950 yılından sonra Türkiye’de kaba
ölüm hızı, birden düşmeye başlamıştır. 1950 yılında 21 milyona ulaşarak izleyen sayım
yıllarında hızlı bir artış temposu göstermiş ve 1970 sayım yılında 35 milyonu aşmıştır.
Belirtilen bu 20 yıllık sürede nüfusumuz 14,7 milyon daha artmıştır. 1975 Sayım yılında 40
milyonu geçen Türkiye nüfusu,1990’da 56,5 milyonu yakalamıştır. 2000’de 67 844 903 olan
Türkiye nüfusu, 2010’da 73 722 988 kişiye ulaşmıştır.
Tablo : Türkiye’de Sayım Yıllarına Göre Nüfus Miktarı ve Yıllık Artış Oranları

Sayım Yılları Nüfus Miktarı

Sayım Yılları arası Sayım Yılları arası
Nüfus artış Miktarı Nüfus artış Oranı ( %0 )

1927

13 648 270

-

-

1935

16 158 018

2 509 784

21, 10

1940

17 820 950

1 662 932

19, 59

1945

18 790 174

969 224

10,59

1950

20 947 188

2 157 014

21,73

1955

24 064 763

3 117 575

27,75

1960

27 754 820

3 690 057

28,53

1965

31 391 421

3 636 601

24,62

1970

35 605 176

4 213 755

25,19

1975

40 347 719

4 742 543

25

1980

44 736 957

4 389 238

20,65

1985

50 664 458

5 927 501

24,88

1990

56 473 035

5 808 577

21,71

2000

67 844 903

11 371 868

18,34

2010

73 722 988

5 883 085

13,1

2013

76 667 864

2 944 876

13,4

2016

79.814.871

3,147.007

13,4

2018

82.003.882

2,189,011

13,5

Kaynak: DİE, 2000-TUİK, 2017
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Sayım yılları arası nüfus artış oranı da nüfus artış miktarındaki duruma uygun bir seyir
izlemiştir. 1927 – 1935 sayım yılları arasında nüfus artış oranı %o21 iken,1935 – 1940 arasında
hafif bir düşüşle %o19,6’ya ve 1940 – 1945 döneminde hızlı bir inişle %10,6’ya çekilmiştir.
Daha önce de bahsedildiği üzere, devletin teşvik tedbirleriyle arttırılmaya çalışılan nüfus,1927
– 1935 döneminde daha yüksek bir artış oranı göstermiştir. Ancak, izleyen yıllarda ikinci dünya
savaşının patlak vermesi ve bunun siyasi, sosyal, ekonomik yaşantımıza aksetmesi sonucunda
özellikle 1940 – 1945 döneminde nüfus artış oranı, sayım yılları arasında en düşük değeri
göstermiştir. 1950’den itibaren %o21’i aşan nüfus artış oranımız, hızla yükselerek 1955 – 1960
döneminde en yüksek seviyesine ulaşmıştır( %28,53 ). Bu durum Cumhuriyet Türkiye’sinin en
hızlı kalkınma devresini gerçekleştirmiş olmasıyla bağlantılı olduğu kadar, dışarıdan
Anadolu’ya yönelik Türk nüfusun artmasıyla da ilgilidir. Bundan sonra yalnızca 1975 – 1980
döneminde %o20 civarında olan artış oranı, diğer yıllar arasında genellikle %o24 – 25 arasında
seyretmiştir. Ancak,1985 – 1990 sayım yılları arasında artış hızında yeniden belirgin bir
düşüşün olduğu da görülmektedir ( %o21,7 ). Bu düşüş 1990 – 2000 ( %o18,34 ), 2000-2010
(%o 13,1) sayım yılları arasında da devam etmektedir. 2016 yılında Türkiye nüfusu 79.814.871
olmuştur.
1960’dan sonra Türkiye nüfusunda dikkat çeken en önemli özellik, nüfus artış hızında
sürekli yükselme kaydedilmediği halde, mutlak nüfus artış miktarında devamlı bir büyümenin
gerçekleşmesidir. Türkiye nüfusunun artış hızı dikkate alındığında,1960 yılının bu bakımdan
bir dönüm noktası oluşturduğu anlaşılmaktadır. Böylece Türkiye’nin doğal nüfus artış
oranı,1960’da en yüksek düzeyine ulaşmış ve daha sonra azalma eğilimi içerisine girmiştir.
1960 – 1965 döneminde nüfus artış hızının aniden düşüşü, ikinci dünya savaşının etkileriyle
açıklanabilir. 1975 – 1980 dönemindeki fiili nüfus artış oranı tekrar yükselmiştir. Bu durum
ekonomik faktörlerle birlikte, Avrupa’daki bir kısım Türk ailelerin yurda dönmesiyle de
ilgilidir. 1990 yılından itibaren ise, Türkiye nüfus artış hızında sürekli bir düşüş
gerçekleşmiştir.
Türkiye nüfusunun aşağı yukarı 80 yıllık bir süre içerisinde hızla büyümüş olması,
çevre ile ilgili birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Bu problemlerden bir tanesi hiç
şüphesiz hava kirliliğidir. Hızla artan nüfus, bir taraftan evsel ısınma amaçlı kullanılan yakıt
miktarını arttırmakta, diğer taraftan motorlu kara taşıtlarının sayısını etkilemekte ve
endüstrileşmeyi zorlayarak hava kirliliğine zemin hazırlamaktadır. 1950 yılından itibaren
demografik açıdan bir dönüm noktasına giren ülkemizde, gerek nüfus artış miktarı ve gerekse
buna uygun bir seyir izleyen nüfus artış oranı, bu tarihten bu yana hava kirliliğinin önemli
sebepleri arasında yer almıştır.
Tablo: Sayım Yıllarına Göre Türkiye’nin Aritmetik Nüfus Yoğunluğu

Yıllar

Nüfus

Aritmetik Nüfus
Yoğunluğu

1927

13.648.270

18

1935

16.158.018

21
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1940

17.820.950

23

1945

18.790.174

24

1950

20.947.188

27

1955

24.064.763

31

1960

27.754.820

36

1965

31.391.421

41

1970

35.605.176

45

1975

40.347.719

52

1980

44.736.957

58

1985

50.664.458

65

1990

56.473.035

73

2000

67 844 903

88

2010

73 722 988

96

2013

76 667 864

100

2016

79.814.871

104

2018

82 003 882

107

Kaynak: TUİK
Türkiye’nin gerek nüfus miktarı ve gerekse artış hızıyla ilgili olan bazı hususiyetleri
özellikle 1960 yılından bu yana ülkede görülen hava kirliliğini doğuran temel faktörler arasında
bulunmaktadır. Ancak, ülkemizdeki hava kirliliği ile ilgili problemleri tek başına nüfus
miktarına ve nüfus artış oranına bağlamak da doğru olmaz. Bu bakımdan nüfusun ülke
genelinde dağılışı ve bölgeler, yöreler arasındaki farklılıklar, bölgesel hatta çok daha küçük
ölçekte lokal olarak hava kirliliğine sebep olabilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin nüfus
yoğunluğu ve nüfusun coğrafi şartlara bağlı olarak gösterdiği dağılış da çok önemlidir. 1927
Yılında Türkiye’nin nüfus yoğunluğu 18 gibi çok düşük bir değer gösterirken, daha sonraki
yıllarda artarak 1990 yılında 73’e, 2000 yılında 88’e, 2010 yılında 96’ya ve 2013’de 100’e
ulaşmıştır. 2016 yılında da 104 olmuştur. Ancak,bu değer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında
oldukça düşük kalmaktadır.
Türkiye’de nüfusun alansal dağılışı, coğrafi peyzajdaki değişikliklere bağlı olarak
farklılıklar göstermektedir. Örneğin; 1990 yılı verilerine göre coğrafi bölgelerimiz arasındaki
nüfus yoğunluğu büyük farklılıklar yansıtmaktadır. Coğrafi bölgeler arasından Marmara
bölgesi en yüksek aritmetik nüfus yoğunluğuna sahip gözükmektedir (193 kişi/km²).Marmara
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Bölgesi’nde de Trakya kesiminin değeri daha fazladır (265 kişi/km²) . Bunun yanı sıra
Marmara'nın İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa illerini kapsayan doğu kesimi de oldukça
kalabalık bir görüntüye sahiptir ( 248 kişi/km²). Nüfus yoğunluğu itibariyle Ege Bölgesi ikinci
sırada bulunmaktadır (80,2 kişi/km²). Bölgede İzmir, Aydın ve Manisa illerini içine alan
kesimde nüfus yoğunluğu 138'i bulmaktadır.
Akdeniz Bölgesinin nüfus yoğunluğu ise, Türkiye ortalamasının altında gözükmektedir
(61,4 kişi/km²) . Ancak, bölge içerisinde Adana, Hatay ve Gaziantep illerini içine alan sahada
nüfus yoğunluğu artarak 138'e yükselmektedir. Karadeniz Bölgesinin ortalama nüfus
yoğunluğu da (58 kişi/km²) Türkiye ortalamasının altındadır. Bölgenin doğu bölümünde nüfus
yoğunluğu aniden artarak 117 kişi/km²)'yi bulmaktadır. Özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı
kesiminde 200 kişi/km²’ lik değerlerle karşılaşılmaktadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 82,9 kişi/km²’ lik değeriyle Türkiye ortalamasının
üzerinde gözükmektedir. İç Anadolu Bölgesi (57 kişi/km²) ve Doğu Anadolu Bölgesi ( 35,5
kişi/km²)ise, Türkiye ortalamasının altında kalan az nüfuslanmış bölgelerdir.
2009'da yine Marmara Bölgesi birinci sırada bulunmaktadır. 317,7 kişi/km²'ye
yükselerek rekor bir durum göstermiştir. Ege bölgesi (102,4 kişi/km²), ikinciliğini Güneydoğu
Anadolu'ya (124 kişi/km²) bırakarak, üçüncü sıraya yerleşmiştir. Akdeniz (76,9 kişi/km²), İç
Anadolu (71,4 kişi/km²), Karadeniz (52,6 kişi/km²) ve doğu Anadolu (34,8 kişi/km²)
bölgelerinin nüfus yoğunlukları ise, Türkiye ortalamasının (94 kişi/km²) altında kalmaktadır.
Türkiye nüfusunun alansal dağılışının coğrafi şartlarla sıkı sıkıya bağlılığı, coğrafi
bölgeler hatta aynı bölge içerisinde bölümler ve yöreler arasında önemli faklılıklara sebep
olmaktadır. Örneğin; Karadeniz Bölgesi’nde Doğu Karadeniz Bölümü’nün kıyı şeridi oldukça
kalabalık nüfus barındırmaktadır. Sık nüfuslu bu kıyı şeridinin gerisinde ise, vadileri takiben
içeriye sokulan ve 1000 m ye kadar yükselen seyrek nüfuslu bir alan ortaya çıkmaktadır.
Kıyının hemen gerisinde uzanan yüksek dağlık saha ise, sadece yaylacılık faaliyetlerinde
kullanılan bu sebeple de Yaz döneminde nüfuslanan bir kesimdir. Bu duruma göre Doğu
Karadeniz’de nüfusun dağılışı kıyı ile gerideki yüksek alanlar arasında adeta bir tezat
oluşturmaktadır. Orta Karadeniz Bölümünde ise, kıyı ve iç sıraların birlikte alçalması
sonucunda denizsel tesirler içeriye kadar sokulabildiği gibi, kıyının yakın ve uzak art bölgesi ile
ilişkileri de daha rahat sağlanabilmektedir. Dolayısıyla kıyıdaki kalabalık alan içerilere
sokulmakta ve yerleşme alanını genişletmektedir. Burada özellikle Çarşamba ve Bafra kıyı
ovaları ile Kelkit ve Yeşil ırmak vadi boyları nispeten yoğun nüfuslu alanlardır. Batı Karadeniz
Bölümünün kıyı eksimi Zonguldak ve Ereğli çevresi dışında seyrek nüfusludur. Bu bölümün iç
kesiminde ise, yoğun zirai faaliyetlerin yapıldığı Bolu ve Düzce ovaları sık nüfuslanmıştır.
Marmara Bölgesi sahip olduğu olumlu fiziki çevre şartları ( konumu, topoğrafik
özellikleri, iklim şartları, v.s. ) ve beşeri etkiler nedeniyle Türkiye’nin en sık nüfuslanmış
coğrafi bölgesidir. Bölgede İstanbul gibi bir megapolün yer alması, nüfuslanmada çok önemli
rol oynamıştır. Ayrıca, Kocaeli, Sakarya ve Bursa ovasını içine alan Marmara’nın doğu kesimi
yoğun nüfuslu bir sanayi bölgesini karşılamaktadır. İzmit, Adapazarı ve Bursa sürekli nüfus
akımına uğrayarak büyümüş kentlerdir. Güney Marmara’da Balıkesir ovası ve Trakya’da
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Ergene Havzası yüksek tarım potansiyeli ve el verişli ulaşım imkanları sayesinde sık
nüfuslanmış alanlardır. Bölgede Biga Yarımadasının yüksek kesimleri ile Istranca Dağları az
nüfuslu alanlardır.
Ege Bölgesinde özellikle Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes olukları sık
nüfuslanmış kesimlerdir. Ege Bölgesinin kıyı kesimi 1970 yılından sonra turizmin gelişmesine
paralel olarak nüfuslanmıştır. Bölgenin iç kesimleri ise, daha seyrek nüfusludur. Ancak, İçbatı
Anadolu’da Kütahya – Afyon oluğu orta derecede nüfuslanma özelliği gösterir.
Akdeniz Bölgesi de olumlu ve olumsuz fiziki şartları nedeniyle yoğun ve seyrek nüfuslu
alanları bir arada barındırmaktadır. Bölgede Çukurova, İskenderun, Amik ovası ve Antalya
traverten düzlükleri fazla nüfuslanmış alanlardır. Bunun yanı sıra geniş Toros dağlık kütlesi
nüfuslanmamış, tenha bir alan görünümündedir. Ayrıca, bölgenin doğu kesiminde ve Maraş –
Amik çukurluğunun kuzey ucunda bulunan Kahraman Maraş ovasında nüfus yoğunluğu
yeniden artmaktadır.
İç Anadolu Bölgesi ise, geniş alanlarda düşük nüfus yoğunluğu göstermektedir. Bölgede
yerleşmeler yağışa ve suya bağlı olarak daha çok dağların eteklerini seçmişlerdir. Erciyes Dağı,
Melendiz Dağı, Sultan Dağı ve Torosların kuzey etekleri daha yoğun nüfuslu yerler olarak
dikkat çekerler. Bölgede Kızılırmak vadisi ve kolları, Yukarı Sakarya vadisi, Tuz Gölü çevresi,
Konya – Ereğli ovaları gibi vadi boyları ve çukur alanlar yağış yetersizliği sebebiyle seyrek
nüfuslanmışlardır. Doğu Anadolu Bölgesi ülkemizin en az nüfuslanmış kesimini
oluşturmaktadır. Burada yerleşmeler düşük sıcaklıklar sebebiyle depresyon tabanlarında
toplanmışlardır. Örneğin; Iğdır, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Malatya gibi çukur alanlar,
seyrek nüfuslu bu dağlık bölge içerisinde yoğun nüfuslu adalar şeklindedirler. Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde de nüfusun dağılışı iklim elemanlarından özellikle yağışa bağlı
gözükmektedir. Burada düz veya çukur alanlar, az yağış aldıklarından daha tenha, dağ etekleri
Mardin eşiği gibi basık sırtlar daha sık nüfuslanmıştır. Ayrıca, bölgede GAP’ın
tamamlanmasıyla Suriye sınırı boyunca uzanan alan, daha yoğun nüfuslanmaya sahne
olabilecektir.
Türkiye nüfusunun 1927 yılından bu yana sürekli bir artış içerisinde oluşu, gayet doğal
olarak nüfus yoğunluğunu da yükseltmiştir. Cumhuriyet döneminin ilk sayım yılında sadece 18
kişi olan/km² olan nüfus yoğunluğumuz 1990 yılına gelindiğinde 73'e yükselmiştir. Bu durum
ise memleketimizin her km²' sinde yaşayan insan sayısının ne kadar arttığını göstermektedir.
Nüfus yoğunluğu ile çevre sorunları ve hava kirliliği arasında sıkı bağlantıların olduğu
bilinmektedir. Buna göre Türkiye'nin nüfus yoğunluğundaki artış bu gün yaşamakta olduğu
hava kirliliğinin önemli sebepleri arasında bulunmaktadır. Ülkemizde 1960 yılından itibaren 36
ya yükselen1975'de 52’yi bulan,1990'da 73'e ulaşan ve 2000 de 88'i, 2009'da 94'ü bulan nüfus
yoğunluğu, özellikle son 50 yıl içerisinde Türkiye'nin hava kirliliğinde etkili olmaya
başlamıştır. Ancak, belirtilenlere rağmen, Türkiye birçok Avrupa ülkesine ve bazı komşularına
göre daha düşük nüfus yoğunluğu göstermektedir. Örneğin ;Avrupa ülkelerinden F. Almanya,
Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika Lüksemburg, İngiltere, Danimarka, Yunanistan, İspanya ve
Portekiz'in nüfus yoğunlukları Türkiye'den çok daha fazladır. Halbuki bu ülkelerin bir çoğu bu
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gün fazla nüfuslanmadan kaynaklanan çevre sorunlarını ve dolayısıyla hava kirliliği problemini
önemli ölçüde çözmüşlerdir.
Türkiye nüfusunun ülke genelindeki ortalama yoğunluğundan ziyade, nüfusun alansal
dağılışı çevre sorunlarıyla daha yakından ilişkilidir. Bilindiği gibi nüfusun alansal dağılışında
coğrafi bölgelerimiz, hatta aynı bölge içerisinde yörelerimiz arasında önemli farklılıklar
bulunmaktadır. Örneğin; coğrafi bölgelerimiz arasında en yüksek nüfus yoğunluğu
ortalamasına sahip gözüken Marmara Bölgesinin diğerlerine göre hava kirliliğini daha yoğun
ölçülerde yaşaması beklenmektedir. Nüfus yoğunluğuna bağlı olarak hava kirliliğinin
yaşanabileceği diğer coğrafi bölgelerimiz ise şöyledir: Marmara Bölgesi’ni sırasıyla
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu
Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi izleyebilecektir. Ancak, nüfus coğrafi bölgeler içerisinde de
eşit dağılmadan, bölgeler bazında nüfusun yoğun ve tenha olduğu alanlar seçilebilmektedir.
Böylece nüfusun daha yoğun olduğu kesimler, tenha olduğu alanlara kıyasla daha fazla ölçüde
hava kirliliğine maruz kalabilecektir.
Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, coğrafi bölgeler içerisinde hava kirliliğinin yoğun ve
önemsiz kaldığı alanlar ayırt etmek mümkün olabilecektir. Örneğin; ortalama nüfus yoğunluğu
değeri en yüksek olan Marmara Bölgesinin her yeri aynı derecede nüfuslanmamıştır. Bölge
içerisinde İstanbul’dan başlayıp Marmara’nın doğusunu içine alan kesim, yoğun nüfuslu
olduğu kadar bir sanayi kuşağını da karşılaması bakımından önemlidir. Dolayısıyla bölgenin bu
kesiminde yoğun nüfusun ve sanayinin sebep olduğu hava kirliliği beklenmektedir. Yine
belirtilen bu alan kadar olmasa da bölgede Balıkesir ovası ve Ergene Havzası yüksek tarım
potansiyelleri ve son zamanlarda sanayinin yayılması gibi sebeplerle fazla nüfuslanmış alanları
oluşturmaktadır. Bu nedenle buraları Marmara Bölgesinde ikinci derecede hava kirliliğinin
beklenebileceği alanları oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra daha az nüfuslanmış olan Biga
yöresinin yüksek kesimleri ve Istranca dağlık yöresi, hava kirliliğini yaşamayan alanlar olarak
nitelenebilir.
Ortalama nüfus yoğunluğu (102,4) Türkiye ortalamasının üstünde olan Ege Bölgesinde
de nüfusun daha çok asıl Ege bölümünde oluklar içerisinde toplanmış olması, nüfus sıklığına
paralel olarak hava kalitesinin de buralarda bozulmuş olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu
açıdan özellikle Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes olukları ile kıyı kesimi sık
nüfuslanmış alanlar olduklarından, bölgede hava kirliliğini beklenebileceği riskli alanları da
oluşturmaktadırlar. Ayrıca bölgenin İçbatı Anadolu bölümünün Kütahya – Afyon oluğu da
ikinci derecede hava kirliliğinin yaşanabileceği bir başka yöredir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ortalama nüfus yoğunluğu (124) da Türkiye
ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, bu bölgede nüfus daha çok dağ eteklerinde ve
eşiklerde toplanmıştır. Burada özellikle Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman nüfus
büyüklüğü en fazla olan kentlerdir. Dolayısıyla bölgede nüfusa bağlı atmosfer kirlenmesi de
daha çok belirtilen yerlerde beklenmektedir.
Akdeniz Bölgesi ise, ortalama değer olarak (76,9) Türkiye genelinin altında olmasına
karşın, bölgede sık nüfuslanmış ve bu bakımdan hava kirliliği yönünden riskli kesimler vardır.
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Bölgede Çukurova, Amik Ovası, İskenderun ve Antalya traverten düzlükleri gibi fazla
nüfuslanmış alanlar bu durumdadır. Ayrıca, Kahramanmaraş Ovası da bölgenin sık nüfuslanmış
bir başka yöresidir ve hava kalitesi açısından riskli alanlar arasındadır.
Karadeniz Bölgesinin ortalama değeri ( 52,6 ) düşük olmakla birlikte, Türkiye’de
nüfusun dağılışı bakımından tezat oluşturması bakımından son derece tipiktir. Bölgede nüfusun
kıyı şeridinde toplanmış olması, hava kirliliğinin bu şeride bağlı kalmasını gerektirmiştir.
Ancak, bölgede Orta Karadeniz bölümünün topoğrafik özelliğinden yararlanan nüfus içerilere
kadar sokulabilmiştir. Buna bağlı olarak burada kıyı kesiminden sonra Kelkit ve Yeşil Irmak
vadi boyları da sıkça nüfuslanmış olduklarından, hava kirliliği açısından potansiyel alan
durumundadırlar.
İç Anadolu Bölgesi de 71,4 kişi/Km²'lik değeriyle fazla nüfuslanmamış olduğunu
göstermektedir. Bunun yanı sıra nüfus daha çok Erciyes Dağı, Melendiz Dağı, Sultan Dağı ve
Toroslar’ın kuzey eteklerini seçmiştir. Bölgede belirtilen bu kesimler nüfus sıklığı itibariyle
hava kirliliğinin yaşanabileceği alanları oluşturmaktadır.
Ülkemizin en az nüfuslanmış bölgesini oluşturan (34,8 ) Doğu Anadolu Bölgesinde de
nüfusun kısmen arttığı alanlar vardır. Bölgede nüfus daha çok Malatya, Elazığ, Erzincan,
Erzurum ve Iğdır olukları gibi alçak alanları seçmiştir. Söz konusu bu depresyonlar bölgenin
hava kirliliği açısından riskli alanlarını karşılamaktadır.
Türkiye’nin gerek nüfus yoğunluğu gerekse nüfusun alansal dağılışını gösteren bir
harita ile hava kirliliğinin coğrafi dağılışını gösteren harita arasında bir uyum, hatta bir çakışma
gözlenmektedir. O halde ülkemizde nüfusun dağılışına bağlı olarak atmosferleri kirlenmemiş
alanların olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu bakımdan coğrafi bölgeler, bölgeler içerisinde
bölüm ve yöreler arasında çok önemli farklılıkların olduğunu da belirtmek gerekir.
Nüfusun yoğunluğu ile hava kirliliği arasındaki ilişki daha küçük olmak kaydıyla iller
kapsamında da düşünülebilir. Ancak böyle bir değerlendirmenin son derece genel olabileceğini
de ifade etmek gerekir. Çünkü, nüfus yoğunlukları değerlendirilirken il sınırları esas alınmıştır.
Halbuki kirlilik değerlendirmelerinde ilin merkezi veya şehirler ayrı ayrı değerlendirilirler.
2000 yılı verilerine göre, nüfus yoğunluğu itibariyle İstanbul ili başta gelmektedir
(1928) ve Türkiye için rekor değeri taşımaktadır.2016 yılındaKilometrekareye 2.849 kişi
düşmektedir. Bunu Kocaeli, İzmir, Trabzon, Hatay, Yalova’nın içinde yer aldığı ikinci gurup
izlemektedir. Nüfus yoğunluğu 190-100 arasında olan gurup ise, Gaziantep, Bursa, Sakarya,
Ordu, Ankara, Zonguldak, Samsun, Adana, İçel, Aydın, Düzce, Osmaniye illeri bulunmaktadır.
Nüfus yoğunlukları 100’ün altında ve 40’ın üzerinde olanlar ise, Rize, Manisa, Kırıkkale,
Tekirdağ, Batman, Giresun,Tokat, Diyarbakır, Balıkesir, Adıyaman, Amasya
Edirne, Denizli, Mardin, K.Maraş, Malatya, Kayseri, Antalya, Elazığ, Ş.Urfa, Nevşehir,
Uşak, Afyon, Kütahya, Bitlis, Bolu, Isparta, Çorum, Eskişehir, Kırklareli, Konya, Muş, Siirt,
Sinop, Çanakkale, Aksaray, Muğla, Niğde, Bilecik, Yozgat ve Kırşehir dir. Diğer illerin ise,
nüfus yoğunlukları 39 – 26 arasında değişmektedir.
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Her ne kadar buradaki il yoğunlukları, gerçekte şehirlerin nüfus yoğunluklarını
göstermese de genelde nüfus yoğunluğu yüksek olan iller, hava kirliliğine daha fazla maruz
kalmaktadırlar. Örneğin; birinci grup içerisinde yer alan İstanbul ilinde İstanbul şehri uzun süre
hava kirliliğini yaşamıştır. Son zamanlarda bu şehirde kirlilik konsantrasyonunda bir düşme
görülmesine rağmen, zaman zaman hava kirliliği yaşanmaktadır. Yine ikinci grupta bulunan
İzmir, İzmit, Antakya şehir merkezleri hava kirliliğinin geçmişte çok yaşandığı ve bu gün de
önlem alınmaz is, ,hava kirliliğinin görebileceği şehirlerdir. Nüfus yoğunluğu itibariyle üçüncü
grupta bulunan illerin şehir merkezlerinden Gaziantep, Bursa, Sakarya, Ankara, Zonguldak,
Samsun, Adana ve Aydın hava kirliliğinin yaşandığı ve yaşanabileceği şehirlerdir. Manisa,
Mersin, Kırıkkale, Tekirdağ, Batman, Tokat, Diyarbakır, Balıkesir, Adıyaman, Amasya,
Edirne, Denizli, K.Maraş, Malatya, Kayseri, Antalya, Elazığ, Ş.Urfa, Uşak, Nevşehir, Afyon,
Kütahya, Isparta, Çorum, Eskişehir, Konya, Çanakkale, Aksaray, Muğla, Niğde, Bilecik,
Yozgat, Kırşehir gibi illerin merkezleri de hava kirliliği açısından önemli risk taşımaktadırlar.
İl nüfus yoğunluğu düşük olan şehirlerarasından Ağrı, Burdur, Erzurum, Çankırı,
Kastamonu, Sivas, Erzincan ve Karaman gibi merkezlerinde atmosferleri zaman zaman önemli
ölçülerde kirlenmiş ve hala kirlenmektedir. Sonuç olarak Türkiye’de hava kirliliğinin
görüldüğü şehirler, çoğunlukla ayanı zamanda nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu iller
içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca her zaman için il nüfus yoğunluğu şehir nüfus yoğunluğunu
karşılamadığı için düşük nüfus yoğunluğu gösteren il sınırları içerisinde bulunan kalabalık
merkezler de hava kirliliğinin görülebileceği alanlar arasına girmektedir. Bu nedenle atmosfer
kirliliğine il nüfus yoğunluğundan ziyade, bizzat şehirlerin fazla nüfuslanmış olmaları sebep
olarak gösterilebilir.
Türkiye’de nüfusun alansal dağılışının ve bu dağılışın paralelinde gelişen hava
kirliliğinin nüfus hareketleri ile de çok yakın ilgisi vardır. Çünkü nüfusun alansal dağılışı
üzerinde göç hareketleri birinci derecede önem taşımaktadır. Göç alan merkezlerin çoğunlukta
bulunduğu coğrafi bölge ve yöreler daima nüfus çekim alanlarını oluştururken, göç veren
merkezlerin fazla olduğu alanlar sürekli nüfus kaybeden yerler olarak dikkat çekmişlerdir.
Böylece özellikle nüfusun çekim bölgeleri ve merkezleri, fazla nüfuslanmadan dolayı hava
kirliliği sorunu ile de karşı karşıya gelmişlerdir.
9.3. Şehirleşme
Bilindiği üzere, hızla değişen dinamik bir demografik yapı gösteren Türkiye’de nüfus
bir taraftan hızla artarken, diğer taraftan da aynı hızla kırdan kente bir göç olayı yaşanmıştır.
Dolayısıyla bu hızlı kentleşme, ülkemizin önemli demografik olayları arasında yerini almıştır.
Bu bakımdan özellikle 1950 yılı bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Bu döneme kadar
Türkiye’nin kır ve kent nüfusu oranlarında önemli bir değişiklik görülmemiştir.
1950 yılından itibaren %14,5’e yükselen kent nüfusu oranı, bundan sonraki dönemlerde
hızla artarak 1960’da %22’yi, 1970’de %30,6’yı, 1980’de %40,2’yi ve1990’da %51,4’ü,
2000'de %58,4’ü, 2009'da %70,1’i,bularak kırsal nüfus oranını gerilerde bırakmıştır. Özellikle,
2009 yılı Türkiye'de şehirleşme oranını yüksekliğine işaret etmektedir. 1960’da hızlanan
1980’de hızını daha da arttırarak devam eden göç hareketi ve paralelinde yaşanan hızlı
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şehirleşme hareketi, söz konusu dönemlerden itibaren hava kirliliğinin de önemli sebepleri
arasında yerini almıştır. 2016 yılında şehir nüfusu % 92,3 gibi yüksek bir oran olmuştur. Bunun
nedeni 2012 yılından sonra çıkan Büyükşehir yasasıdır.
1950 yılına kadar önemli olmayan kent nüfusu bu tarihe kadar, önemli boyutlarda hava
kirliliğine sebep olmamıştır. Ancak 1960 yılından itibaren hızla artışa geçen şehir nüfusu, bu
tarihten itibaren göçe maruz kalan şehirlerde diğer çevre sorunları ile birlikte hava kirliliğine de
sebep olmuştur. 1980 yılından bu güne ise, çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşen göç ve
şehirleşme hareketiyle şehirlerin hava kirliliklerinde önemli artışlar olmuştur.
Bu bakımdan 1950’den bu yana gerçekleşen belli dönemlerdeki iller arası göçler, şehir
merkezlerinde oluşabilecek atmosfer kirliliği hakkında da fikir verebilmektedir. Örneğin; daha
1950-55 döneminde İstanbul, Ankara ve İzmir Türkiye’nin en önemli nüfus çekim merkezleri
durumundadırlar. Dolayısıyla fazla nüfuslanmaya bağlı olarak daha o tarihlerde bu üç şehrin
havasının kirlenmiş olabileceği tahmin edilmektedir. İzleyen dönemlerde göç alan illere katılan
Bursa, İçel, Adana, Hatay, Kocaeli gibi illerin şehir merkezleri de diğer şehirlerimize göre hava
kirliliği ile daha erken tanışmış olmalıdırlar.
Tablo: Türkiye’de Kır – Kent Nüfusu ve Kentleşme Oranı

10.000

Kıstası

20.000

Kıstası

(%)

(%)

(%)

(%)

Sayım Yılları

Kır

Kent

Kır

Kent

1927

83.8

16,2

87.5

12,5

1935

83.4

16,6

87.0

13,0

1940

82.0

18,0

86.2

13,7

1945

81.6

18,4

85.9

14,1

1950

81.3

18,7

85.5

14,5

1955

77.5

22,5

81.8

18,2

1960

73.7

26,3

77.6

22,4

1965

70.1

29,9

74.1

25,9

1970

64.2

35,8

69.4

30,6

1975

57.4

42,6

64.3

37,7

1980

53.6

46,4

59.8

40,2

1985

48.9

51,1

54.1

45,9
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1990

43.7

56,3

48.6

51,4

2000

36,7

63,3

41,6

58,4

2009

26,3

73,7

29,9

70,1

2018

7,7

92,3

8,0

92,0

Kaynak: TUİK , 2009,2019 ve Doğanay,1997
1965-70 Döneminde ise belirtilen merkezlere Bursa, Kayseri, Gaziantep, Konya,
Erzurum ve Elazığ’da karışarak bu yıllarda havası kirlenmiş şehirlerarasında yerlerini almış
olmalıdırlar. 1975-80 Döneminde Antalya, Tekirdağ ve Manisa’da göç alan çekim merkezleri
arasına girmiş ve bu yıllardan itibaren hava kirliliğini yaşamış olmalılar. 1980-85 döneminde
belirtilenlere Balıkesir, Denizli ve Bilecik eklenmiştir,1985-90 döneminde ise Uşak, Batman ve
Karaman’da dahil olarak, göç alan il sayısı 20’ye yükselmiştir. 1995-2000 dönemine
gelindiğinde, kazançlı çıkan il sayısı 23’e yükselmiştir. Bu gün göç alan bu 23 ilin merkezleri,
göç almaya başladıkları tarihlerden bu yana, durmadan büyümüş ve atmosferleri de o oranda
kirletmiştir. Türkiye’de yaklaşık olarak 1970-75 dönemin de şekillenmiş olan iller arası göç
hareketleri, şehir merkezlerinde hava kirliliğinin beklenebileceğini de belirlemiştir. Kısaca
1950-55 döneminde Türkiye’de nüfus çekim merkezi olan birkaç şehir atmosfer kirliliği ile
karşı karşıya iken sürekli artarak bu gün bu şehirlerin sayısı 23 ‘e ulaşmıştır. 2016 yılında
havası kirli şehir sayısı 8’e düşmüştür. Bunlar; Batman, Hakkari, Gaziantep, Siirt, Afyon,
Karaman, Iğdır ve Isparta’dır.
Türkiye’nin bugün karşı karşıya bulunduğu çevre sorunları ve bunlar içerisinden
özellikle hava kirliliği, hızlı ve plansız bir şekilde ortaya çıkan şehirleşme hareketinden de ayrı
düşünülemez. Kısa bir sürede baş döndürücü bir şekilde gelişen şehirleşme olayı, Türkiye
nüfusunun kırdan kente doğru yer değiştirmesine sebep olmuştur. Bunun sonucunda şehirli
nüfus bir taraftan hızla artarken, diğer taraftan özellikle nüfus çekim gücü fazla olan merkezler
durmadan büyümüşlerdir.
Bilindiği gibi hızlı kentleşme sürecini Batılı ülkeler XVIII. yy. sonlarıyla, XIX. yy.
içerisinde geçirmişlerdir. Dolayısıyla son 40-50 yıl içerisinde hızlı kentleşmeye bağlı olarak
yaşadığımız sorunları, gelişmiş ülkeler, bize göre daha erken yaşamışlar ve ilgili sorunları
önemli ölçülerde çözmüşlerdir. Ülkemizde yaşanan kentleşme hareketinin dört önemli
göstergesi vardır. Bunlar; 1- Kentsel nüfus oranının giderek yükselmesi. 2- toplam kent
sayısının giderek artması. 3- Büyük kentler sayısının giderek artması. 4- Metropoliten kentlerin
sayısının giderek artmasıdır.
Kentsel nüfus oranının artışı, ülkemizde kentleşmenin boyutları hakkında fikir veren en
önemli göstergelerden biridir. Örneğin 10 000 nüfus kıstasına göre 1927 yılında kent
nüfusunun oranı %16,2 gibi son derece düşük bir değer gösteriyordu. Esasında 1927-1950
yılları arasındaki devrede bu bakımdan fazla bir büyümenin olmadığı da dikkat çekmektedir.
1950’den sonra başlayan hızlı kalkınma hamlesi, kentleşme hızını da giderek yükseltmiştir.
1960 da % 26,3’e yükselen kent nüfusu oranı, 1980’de % 46,4’ü ve 1990 da %56,3’ü, 2000'de
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% 63,3'ü, 2009'da % 73,7’yi bulmuştur. 2016’da 92,3 olmuştur. 1985’den itibaren ilk kez
kentsel nüfus oranı, kırsal nüfus oranının önüne geçmiştir. Batılı sanayi ülkelerinde olduğu
gibi, kent nüfusumuz statik bir yapı kazanmış değildir. Dolayısıyla hızlı nüfus artışına paralel
olarak, kentli nüfusumuz da artmaya devam etmektedir. Bütün bunlara bağlı olarak kentli nüfus
oranı önümüzdeki yıllarda giderek daha fazla artacak ve kentli nüfus daha çok büyük
merkezlerde toplanacak. (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana gibi)
9.4. Yakıt Kullanımı ve Kalitesi
Bilindiği üzere, Türkiye’de yaşanan hızlı kentleşme, birçok ortam sorununa sebep
olmaktadır ki, hava kalitesinin bozulması ve kirliliği, bu sorunların en önemlilerindendir.
Kentlerdeki hızlı ve çarpık gelişme, evsel ısınma amaçlı kullanılan yakıtların kirlilikteki
rollerini arttırmıştır. Bu bakımdan, özellikle katı ve kalitesiz yakıtların kullanımı, birinci
derecede olumsuz etkiye sahip gözükmektedir.
Tablo : Türkiye’de Üretilen Bazı Linyitlerin Rezervleri ve Özellikleri (2016)

LİNYİTİN
ÇIKARILDIĞI YER

REZERV (BİN
TON)

KÜKÜRT
(%)

ISIL DEĞERİ
(KCAL/KG)

NEM (%) KÜL (%)

EDİRNEDEMİRHANLI

55 000

40,00

11,65

TEKİRDAĞMALKARA

35 000

29,78

25,7

1,53

2 490

TEKİRDAĞ-HASKÖY

60 000

38,02

17,52

2,02

2 500

İSTANBUL-EYÜPAĞAÇLI

57.966

31,73

21,03

1,7

2 694

BURSA-ÇİVİLİSAĞIRLAR

143.343

23,34

23,18

3,18

3 254

ÇANAKKALE-ÇAN

20.500

17,35

10,85

7,6

4 800

BOLU-GEREDEMENGEN

144 000

18

20

1,03

4 200

MANİSA-SOMAEYNES

131.068

34,93

20,75

0,99

2 782

MUĞLA-YATAĞANESKİHİSAR

229 000

33,54

19,1

1,36

2 750

KÜTAHYASEYİTÖMER

252 000

15

10,1

1,5

4 000

2 700

214

KÜTAHYATAVŞANLITUNÇBİLEK

153 000

10

23,1

4,7

3 144

ANKARA-BEYPAZARI 40 000

44

20

1,01

1 600

SAMSUN-HAVZA

10 000

51,5

23,5

0,57

800

ÇANKIRI-ORTA

142.472

47,88

21,64

SİVAS-KANGAL

45 000

44,04

24,81

1 342
0,6

2 060

UÇEP,2016
Türkiye’de evsel ısınmada ve enerji üretiminde kullanılan yakıtlar içerisinde linyit
kömürlerinin payı fazladır. Hava kalitesinin korunması yönetmeliğinde kömür içerisinde % 0,4
oranında kükürde izin verilmektedir. Halbuki, Türkiye’deki linyitlerin ortalama kükürt oranı, %
1,0 – 7,6 arasında değişmektedir. Kül ve kükürt oranı yüksek olan linyitlerin, herhangi bir
işlemden geçirilmeden, gerek evsel ısınmada gerekse endüstri alanında kullanılması, hava
kalitesinde arzulanan standardın sağlanmasını engellemektedir. Türkiye'de üretilen taş
kömürünün kükürt oranı (%1-2,4 arasında) linyite göre daha düşük değerlerdedir. Isıl değeri
(3600-6500 kcal/kg) ise, daha yüksektir. Bunun için, evsel yakıt olarak, linyit yerine, kalorisi
yüksek, kül ve kükürt oranı düşük olan kaliteli kömür kullanılmalıdır. Ayrıca, fuel – oilin
düşük oranda kükürt içereni tercih edilmelidir. Yüksek kükürtlü kömürün evlerde kullanımı
üzerindeki yasak, genel olarak siyasal nedenler yüzünden etkili biçimde uygulanmamaktadır.
Yoksul haneler, kömürden doğalgaza dönüşüm masraflarını karşılayamamaktadırlar. Geçmişte
sanayi ve evsel ısınma amacıyla yakıt kullanımında alınan önlemler kentsel hava kalitesini
iyileştirmişken, motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliği, özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu
kentlerde giderek büyüyen bir sorun olmaya devam etmektedir. Sanayi kuruluşlarının,
ulaştırma sektörünün ve ısınma amaçlı enerji kullanımında verimliliğin göreceli olarak düşük
olmasından ötürü, enerji kaynaklarının daha fazla tüketilmesine ve daha yüksek kirlilik
düzeylerine yol açmaktadır.
Başta linyit olmak üzere kirlilik yaratan yakıtlara fazlasıyla bağımlı kalınması, özellikle
söz konusu yakıtların yanlış biçimde yakılması durumunda daha büyük çevre sorunları ortaya
çıkmaktadır. Türkiye’de kısa vadede hava kirliliğinin kontrolü açısından, fosil yakıtlar
içerisinden doğal gaz kullanımına öncelik tanınmalıdır.
Tablo : Türkiye’de Üretilen Taş kömürünün Özellikleri

ÜRETİM
SAHASI
YIKANMIŞ KÖMÜR ARMUTÇU KOZL
ANALİZLERİ
K
U
ÜZÜLMEZ

AZDAVA PAMUCA
YK-

KARADO
N

AMASRA

KURUCA ANTALY
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ŞİLE

A

SU (%)

8,0

9,0

9,0

10,5

10,0

5,0

1,3

KÜL (%)

11,0

13,0

13,0

13,0

14,0

42,0

31,9

TOPLAM KÜKÜRT
(%)
1,2

1,0

1,0

1,0

1,5

1,0

2,4

UÇUCU MADDE
(%)

33,0

25,0

25,0

24,0

33,0

18,0

ALT ISIL DEĞER
(KCAL/KG)

6 400

6 500

6 500

6 500

5 700

3 600

4 800

Kaynak:UÇEP,1997
Zaten Türkiye'de son zamanlarda, yıllar itibariyle doğalgaz kullanımında önemli artışlar
görülmektedir. Doğalgaz Türkiye'de 1980'li yılların sonlarına doğru konutların ısıtılmasında ve
enerji sektöründe 1988 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Aşağı yukarı 1990 yılına kadar konut
sektöründe önemli bir kullanım payı olmamakla birlikte, takip eden yıllarda sıçrama şeklinde
artışlar göstermiştir. Şöyle ki, konut sektöründe 1988 yılında sadece 0,05 milyon m³ iken,
1995’de 1014 milyon m³, 2003’de 3944 milyon m³’e yükselmiştir. Daha sonraki bölümlerde
belirtileceği üzere, ısınmada doğalgaza geçen kentlerde kirlilik göstergeleri de hızla düşmeye
başlamaktadır. Doğalgazın ayrıca elektrik üretimi ve sanayi alanlarında da önemli miktarda
kullanımı söz konusudur. Hatta, elektrik üretimindeki kullanımı daima konut sektörü de dahil
olmak üzere, bütün sektörlerden fazladır. Ancak konut sektöründe kullanılan doğalgaz miktarı,
1996 yılına kadar, sanayi sektörünün gerilerinde seyretmiştir. Bu tarihten itibaren ise, sanayi
sektörünün önüne geçmiştir. Bütün sektörlerin yıllık kullanım toplamı da yıllar itibariyle çok
büyük artışlar kaydetmiştir. Bu miktar, 1987’de 522 milyon m³ iken, 1994’de 5000 milyon
m³’e yükselmiştir. 2003’de ise, 22 000 milyon m³’e ulaşmıştır. 2016 yılında ise 46 milyon
m³olmuştur. Ancak dış kaynaklı doğal gazın elektrik üretiminde ve diğer sektörlerde bu kadar
fazla kullanılması, yerli kaynakların değerlendirilmesinde sıkıntılar yaratabileceği gibi, önemli
maliyeti vardır.
9.5. Endüstrileşme
Bilindiği üzere, kalkınmanın ana sektörlerinden olan sanayi ile ortam arasında karşılıklı
sıkı bir ilişki vardır. Ancak ortamın korunmasına yönelik tedbirler alınmadığı ve gerekli
teknolojik donanım sağlanmadığı takdirde, kirlilik sorunu yaşanmaktadır. Bu nedenle, sanayi
tesisleri kurulurken, başta yer seçimi ve uygun teknolojik donanım göz ardı edilmemelidir.
Türkiye’deki hava kirliliğinin temel sebepleri arasında, hızlı ve plansız bir
şehirleşmeden kaynaklanan evsel ısınma amaçlı kullanılan yakıtlarla birlikte sanayi
bölgelerinde ve çeşitli endüstri kollarında atmosfere bırakılan her türlü atıklar vardır. Başka bir
anlatımla birçok şehirde konutların ısıtılması amacıyla kullanılan yakıtların yarattığı hava
kirliliğine bir de endüstri tesisleri ilave olmaktadır. Bu bakımdan ülkemizdeki hava kirliliğinde
216

çeşitli endüstri kollarının etki derecesi farklı olmaktadır. Özellikle şehirleşmeye bağlı olarak
gelişen endüstrileşme ve bunun ülke genelinde dağılışı, hava kirliliği açısından son derece
önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki endüstrileşme ile hava kirliliği arasında bağlantılar
kurmadan önce Türkiye’de endüstrinin gelişimi, coğrafî bölgelere göre dağılımı ve çeşitli
endüstri kollarının sahip olduğu özelliklerin belirtilmesi gerekir. Hava kirliliğine neden olan,
kirletici vasfı yüksek sanayi kolları arasında bulunanlardan bazıları şöyledir:
Petrol rafinerileri
Petro-kimya entegre tesisleri
Kimya sanayi ve zirai mücadele ilaçları
Enerji üretimi (termik santraller)
Selüloz ve kağıt sanayi
Demir-çelik sanayideki çimento sanayi
Gübre sanayi
Şeker sanayi
Deri sanayi
Taş-toprak sanayi
Tekstil sanayi
Lastik sanayi
Türkiye’de endüstrileşme ve buna bağlı olarak endüstri tesislerinin hava kirliliği
sorununda yer almaya başlamaları 1930’lu yıllara dayanmakla birlikte, sanayi hamlesine
paralel bir biçimde 1950’den sonra hız kazanmış, 1960’dan itibaren de hızını arttırarak devam
etmiştir. Özellikle planlı kalkınma dönemine girildikten sonra sanayinin daha çok büyük
sanayiye doğru kayması ve iş gücündeki önemli artışlarla birlikte Türkiye’nin sanayi alanında
önemli adımlar atmış olduğunu göstermektedir. Bu durumda sanayileşen her ülkede olduğu gibi
Türkiye’de de bazı bölgelerde ve bazı endüstri kollarına bağlı olarak hava kirliliği söz konusu
olmuştur. Bir taraftan zaman içerisinde sanayi alanında görülen gelişim, diğer taraftan bunun
ülke genelinde dağılışı ve özellikle kirletici güçleri yüksek olan endüstri tesislerinin kuruluşu,
hep birlikte hava kirliliği üzerinde etkili olmuşlardır.
Türkiye’de sanayi faaliyetlerinin dağılışına bakıldığında, büyük bir eşitsizlikle
karşılaşılmaktadır. Çünkü sanayi faaliyetlerinin önemli bir bölümü, ülkemizin batı yarısında
toplanmıştır. Bu bakımdan Marmara Bölgesi başta gelmektedir. Bölgenin özellikle İstanbul’dan
başlayıp Kocaeli ve Sakarya’ya kadar uzanan doğu yarısı bir sanayi kuşağı şeklinde
belirmektedir. Bu kuşak daha sonra güneybatıya yönelerek Bursa’yı da içine almaktadır. Son
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zamanlarda ise, Güney Marmara’da Balıkesir çevresi, Trakya’da Ergene havzası orta kesimleri
yoğun bir şekilde sanayileşmeye sahne olmaktadır.
Ege Bölgesi’nde ise, sanayi faaliyetleri daha çok İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın
illerinde toplanmıştır. Akdeniz Bölgesi’nde Adana, İçel ve Hatay illeri, Karadeniz Bölgesi’nde
Samsun, Zonguldak ve kısmen Trabzon illeri, İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Konya,
Eskişehir ve Kayseri illeri, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep sanayi faaliyetlerinin
toplanmış olduğu illerdir. Doğu Anadolu Bölgesi ise Türkiye genelinde en düşük oranda
sanayileşme faaliyeti göstermektedir. Burada Erzurum, Malatya ve Elazığ illeri diğer
sanayileşmiş illerimize oranla düşük değerler göstermelerine karşın, bölge içerisinde
sanayileşmenin belirginleştiği illeri oluşturmaktadır.
Türkiye’de sanayi faaliyetlerinin coğrafi bölgeler ve yöreler arasında eşitsiz dağılışına
bakarak, hava kirliliğine daha çok yoğunlaştıkları bölgelerde sebep oldukları söylenebilir. Buna
göre coğrafi bölgeler arasından Marmara Bölgesi’nin birinci sırada bulunduğu, bunu Ege, İç
Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri’nin izlediği anlaşılmaktadır. Doğu ve Güneydoğu
Bölgeleri ise çok düşük oranlarda sanayileşme eğilimi gösterdiklerinden, sanayiden
kaynaklanan atmosfer kirliliğinin en az etkileyeceği bölgeler buralardır. Ancak, bölgeler
genelinde böyle bir sıralamanın yapılmasının yanı sıra, sanayi faaliyetlerinin bölge içerisinde
eşit dağılışını düşünmekte yanlış olur. Bunun için örneğin; Marmara Bölgesi’nde Doğu
Marmara, Güney Marmara ve Ergene Havzası’nın orta kısımları sanayi faaliyetleri açısından
önem taşıdığından, bölgenin diğer kesimlerine göre endüstriyel kökenli hava kirliliğine maruz
kalan yerlerdir. Aynı şekilde Ege Bölgesi’nde daha çok Asıl Ege Bölümü ve bununda İzmir,
Denizli, Manisa ve Aydın illerini içine alan yerler, endüstriyel kökenli hava kirliliği açısından
risk taşıyacaklardır. İç Anadolu gibi alan bakımından ikinci büyük coğrafi bölgede endüstriyel
faaliyetlerden daha çok Ankara, Konya, Eskişehir ve Kayseri gibi büyük merkezlerde
toplandığından, bu şehirlerin havaları kirlilikten etkilenecektir. Akdeniz ve Karadeniz
Bölgelerinin de daha çok kıyı kesimlerindeki şehirler sanayileştiği için bu yönlü hava kirliliği
büyük kıyı şehirlerini tesiri altında bırakacaktır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batı kesimi
içerisinde Gaziantep, endüstriyel hava kirliliğini yaşayacak kent olarak gözükmektedir.
Türkiye’nin alan bakımından 1. coğrafi bölgesi olan Doğu Anadolu’da ise, endüstriyel
faaliyetler gelişmemesine rağmen, Erzurum, Elazığ ve Malatya illeri çevresi endüstriyel
kökenli hava kirliliğinden etkilenebilecek alanlar olarak gözükmektedir.
Sanayi faaliyetlerinin bugünkü dağılışında büyük nüfus merkezlerinin etkisi
hissedilmektedir. Örneğin, İstanbul Türkiye’nin nüfus bakımından bir metropolü olduğu gibi,
sanayi faaliyetleri açısından da önemli bir merkezdir. Büyük sanayi tesislerinin yarıya yakın bir
kısmı ve çalışanların önemli bir bölümü İstanbul’da bulunmaktadır. İzmir ve Ankara gibi
metropollerimiz ise, sanayi tesis sayısı ve çalışanlar bakımından İstanbul’un arkasından
gelmektedirler. Bunları daha düşük oranla Bursa izlemektedir. Türkiye genelinde özellikle bu
dört ilimizin sanayi faaliyetlerinin neden olduğu hava kirliliğine daha yüksek oranda maruz
kaldıkları düşünülmektedir.
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Bu illerden İstanbul, demir – çelik tesisleri hariç, hemen her sanayi kolunun yer aldığı,
çok çeşitli sanayi faaliyetlerinin sürdürüldüğü bir ilimizdir. Ankara’da ise, belirgin bir veya
birkaç sanayi kolunun egemenliği söz konusu değildir. Buna karşılık İzmir’de özellikle Aliağa
rafinerisinin varlığı, petrol rafinerileri sanayi kolunu ön plana geçirmiştir. Bu sanayi kolunu
tütün işleme ve tütün mamulleri, dokuma endüstrisi izlemektedir. Endüstri şehirlerinden
Bursa’da dokuma endüstrisi ve taşıt araçları endüstrisi hakim gözükmektedir. Söz konusu bu
illerden özellikle İstanbul’un hava kirliliğinde çok çeşitli endüstri kollarının etkisinin
olabileceği düşünülmektedir. Ankara’da da hakim bir sanayi kolu olmadığından, hava
kirlenmesine bir çok sanayi kolu etki edebilir. Fakat özellikle İzmir’de petrol rafineri sanayi ile
dokuma ve tütün işleme endüstri kolları diğerlerine göre hava kirliliğinde daha baskın olabilir.
Bursa’da da aynı şekilde endüstriyel hava kirliliğinde dokuma endüstrisi daha ağırlıklı
gözükmektedir. Sanayi tesislerinin dağılışı ve yoğunluğu dışında Türkiye’de çevre kirliliğine
ve dolayısıyla hava kirliliğine sebep olan en önemli endüstri kolları arasında termik santraller,
gübre endüstrisi, demir çelik endüstrisi, şeker endüstrisi, çimento endüstrisi,petrokimya
endüstrisi, metalürji endüstrisi, kağıt ve basım endüstrisi, şişe-cam ve seramik endüstrisi, deri
sanayi, tekstil sanayi, lastik sanayi ve petrol rafinerileri sayılabilir.
Bu nedenle hava kirliliğinde endüstri tesislerinin payları belirlenirken, öncelikle kirletici
vasıfları yüksek olanların tespit edilmesi ve daha sonra bunların ülke genelindeki dağılışlarının
ortaya konması gerekmektedir. Örneğin, bunlardan termik santraller, Afşin – Elbistan –
K.Maraş, Nallıhan– Ankara, Seyitömer– Kütahya, Soma – Manisa, Kangal– Sivas, Yatağan –
Muğla, Orta – Çankırı gibi merkezlerimizin hava kirliliğinde en etkili sanayi koludur.
Ülkemizde termik santrallerde tüketilen yakıtların çok kalitesiz olması nedeniyle birim elektrik
üretimi başına ortaya çıkan kirleticiler de çok yüksek olmaktadır. Tablodan da anlaşıldığına
göre, termik santrallerde yakıt olarak kullanılan linyitlerin kül ve kükürt içeriği yüksek olup,
kalori değeri düşüktür. Bu nedenle Türkiye’de enerji üretiminden kaynaklanan çeşitli gazlar ve
parçacıklar, özellikle bulundukları şehirlerde ve bölgelerde önemli boyutta hava kirliliğine
sebep olmaktadır. Bu bakımdan uluslararası ölçülere göre Türkiye’de birçok sanayi tesisinin
tehlikeli boyutlarda kirletici oldukları anlaşılmaktadır. UÇEP, 1997 verilerine göre Avrupa’da
en fazla kükürt emisyonuna sebep olan 100 tesis arasında Türkiye’nin de 6 termik santrali
bulunmaktadır. Bunlardan Afşin- Elbistan 2. sırada, Yeniköy 18. sırada, Seyitömer 32. sırada,
Yatağan 35. sırada, Kangal 46. sırada ve Soma 65. sırada yer almaktadır (Türkiye Çevre
Sorunları, Türkiye Çevre Vakfı, 1999).
Termik santrallerin, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, canlılar üzerindeki
olumsuzluklar gibi olumsuz çevresel etkileri vardır. Hava kirliliği açısından etkilerini şu şekilde
değerlendirmek mümkündür:
Termik santrallerin çalışması sonucu ortaya çıkan baca gazı (SO2, NOx) birçok çevresel
problemi de beraberinde getirmektedir. Kullanılan yakıta bağlı olarak değişen oranlarda çıkan
gaz ve partikül maddeler uzun zaman boyunca havada asılı kalmaları nedeniyle bronşit,
anfizeme, damar hastalıkları gibi hastalıkların yanında insan ölümlerine de sebebiyet
vermektedir.
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Termik santrallerin oluşturduğu hava kirliliği sadece havayı soluyan canlılara değil,
orman ve geniş tarım arazilerine de olumsuz etkiler yapmaktadır. Bacadan çıkan gazlar ve diğer
maddelerin ürün verimlerine olumsuz etkileri görülmektedir.
SO2ve NOx gazları asit yağmurlarının oluşumunda birinci derecede sorumludurlar.
Bacalardan atılan kükürt ve azot oksitler, rüzgarla birlikte ortalama 2-7 gün içerisinde
atmosfere ulaşırlar.
Bu zaman süresi içinde bu kirleticiler atmosferdeki su partikülleri ve diğer bileşenlerle
tepkimeye girerek Sülfirikasit ve Nitrikasit’i oluştururlar. Atmosferde oluşan bu asitler, yağmur
ve kar ile yeryüzüne ulaşırlar.
Böylece termik santrallerin bacalarında gazlar ikinci kez ve daha geniş bir bölgeye etki
etmiş olurlar.
Termik santral küllerinin toplandığı alanda oluşan Radon gazı havaya ulaşmaktadır.
Küllerin üzeri toprakla örtülse bile oluşan Radon gazı toprağın gözeneklerinden geçerek
havaya karışmakta, yaklaşık 4 gün içerisinde Polonyum’a ve aktif Kurşuna dönüşebilmektedir.
Bu nedenle kül yığınları çevreye radyoaktif madde yaymaktadır. Bacadan atılan
maddelerin içerisinde en önemli olan radyoaktif madde Uranyum maddesidir.
Demir – çelik sanayi ise, Karabük – Zonguldak, Ereğli – Zonguldak ve İskenderun –
Hatay’da toplanmıştır. Bunlarda Karabük demir – çelik fabrikası 1939 yılında, Ereğli demir –
çelik fabrikası 1965 yılında ve İskenderun demir – çelik fabrikası 1975 yılında üretime
geçmiştir. Üretim tarihlerinden itibaren bu tesisler bulundukları merkezlerin hava kirliliğinde
etkili olmaya başlamışlardır. Ayrıca bu merkezlerin nüfuslarını da arttırarak evsel ısınma
kökenli hava kirliliğini de teşvik etmişlerdir. Bunların dışında 1923’den beri faaliyette olan
Kırıkkale çelik fabrikası ve 1988’de üretime açılmış olan Sivas demir – çelik tesisleri, Bursa’da
1979’da üretime başlayan çelik fabrikası gibi endüstri kolları da ilgili şehirlerin hava
kalitelerinin bozulmasında rol oynamışlardır.
Ayrıca ülkemizde metalürji endüstrisinin dağılışına bağlı olarak da hava kirlenmesi
görülebilmektedir. Özellikle bu alanda ferrokrom, bakır izabe, çin – kur ve alüminyum tesisleri
gösterilebilir. Ferrokrom tesisleri Antalya ve Elazığ’da, bakır izabe tesisleri Maden, Göktaş ve
Samsun’da, alüminyum tesisleri Konya – Seydişehir ve çin – kur tesisleri Kayseri’de
toplanmıştır. Bahsedilen bu tesislerin ilgili merkezlerin hava kaliteleri üzerinde etkili oldukları
bilinmektedir.
Hava kirliliğinde önemli etkisi olan bir diğer sanayi kolu ise, petro – kimyadır. Petro –
kimya sanayi daha çok İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Sakarya, Batman, İçel, Kırıkkale ve
Kırşehir gibi merkezlerin hava kalitesi üzerinde rol oynamaktadır. Çimento, cam ve seramik
endüstri kolunda da özellikle çimento sanayinin atmosfere fazla miktarda partikül yaydığı
bilinmektedir. Türkiye’de çimento fabrikası sayısı bir hayli fazladır. Bu tesisler İstanbul, İzmit,
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Balıkesir, Bursa, İzmir, Isparta, Antalya, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Afyonkarahisar,
Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Ordu, Trabzon, Çorum, Ankara, Sivas, Kayseri, Niğde, Yozgat,
Konya, Nevşehir, İçel, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Van, Elazığ, Erzurum, Ağrı
ve Kars, Van, Adıyaman, Diyarbakır gibi illerin merkezlerinde atmosferi birinci derecede
kirleten kaynaklar arasındadırlar. Cam ve seramik endüstrisinin atmosferi kirlettiği şehirler ise,
İstanbul, İzmit, Mersin, Kırklareli – Lüleburgaz, Sinop, Bozüyük- Bilecik, Çanakkale- Çan dır.
Kimya sanayinin önemli kollarından biri olan gübre sanayi de hava kirliliğinde pay
sahibidir. Kimya sanayinin dağılışına bağlı olarak Zonguldak – Karabük, İskenderun, Balıkesir
– Bandırma, İzmit-Yarımca, Kütahya, Adana, Elazığ – Sivrice, Samsun – Tekkeköy, Bursa –
Gemlik, Mersin ve İzmir – Aliağa’da havaya değişik kirleticiler karışmaktadır. Dokuma ve deri
sanayinin bulunduğu İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Kayseri, Bursa, Malatya, İçel, Eskişehir,
Konya - Ereğli, Denizli, Aydın – Nazilli, Erzincan, Antalya, İzmir- Bergama ve Manisa’da
havaya çeşitli partikül ve gazlar karışmaktadır.
Gıda endüstrisi sektöründe ise, şeker sanayi hava kirliliğinde daha fazla rol
oynamaktadır. Türkiye’de 30’un üzerinde şeker fabrikası bulunmaktadır. Bunlar Kırklareli –
Alpullu, Eskişehir, Adapazarı, Ankara, Konya, Konya-Ereğli, Konya-Çumra, Kayseri, Elazığ,
Erzurum, Burdur, Kastamonu, Konya – Ilgın, Ereğli, Muş, Samsun – Çarşamba, Van – Erciş,
Uşak, Tokat – Turhal, Amasya – Suluova, Kütahya, Malatya, Erzincan, Balıkesir – Susurluk,
Ankara, Afyonkarahisar, Niğde – Bor, Ağrı, K.Maraş – Elbistan, Afyonkarahisar, Çorum, Kars
gibi merkezlerde toplanmışlardır. Ülkemizde şeker sanayinin bu kadar yaygın olması ve
özellikle bu tesislerin baca boylarının kısa olması gibi sebeplerle lokal ölçekte önemli hava
kirliliği meydana gelmektedir. Ayrıca bu tesislerin çoğunun eski olması ve bu gün şehirlerin
gelişimiyle merkezlerinde kalmış olmaları, hava kirliliğindeki etkinliklerini daha da
arttırmaktadır.
Ülkemizde kağıt sanayinin dağılışına bağlı olarak da bir miktar hava kirliliği
yaşanmaktadır. İzmit, Zonguldak – Çaycuma, Giresun – Aksu, Muğla – Dalaman,
Afyonkarahisar – Çay, Balıkesir, Kastamonu – Taşköprü, İçel – Silifke – Taşucu selüloz ve
kağıt fabrikaları bulundukları merkezlerde hava kalitesini bozan endüstri kolları arasındadır.
Bütün bu değerlendirmelerden anlaşılacağı üzere ülkemizde endüstriden kaynaklanan
hava kirliliği, genel olarak yanlış yer seçimi ve bu tesislerde yeterli teknik tedbirlerin
alınmamasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde özellikle yoğun sanayi bölgesi durumunda
olan Marmara’nın doğu kesimi ( İstanbul – İzmit – Sakarya arası ),Güney Marmara’da Bursa
yöresi, Karadeniz Bölgesinde Karadeniz Ereğlisi – Karabük arası, Bartın, Samsun, Murgul
yöreleri, Akdeniz’de Adana - Tarsus – Mersin bölgesi, İç Anadolu’da Kırıkkale, Ankara,
Konya, Eskişehir ve Kayseri yöreleri; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gaziantep yöresi,
endüstriyel kökenli hava kirliliğine büyük ölçüde maruz kalan alanlardır. Örneğin, D.İ.E. nin
verilerine göre sanayileşmiş ve sanayileşmemiş şehirlerin hava kaliteleri arasında özellikle yılın
sıcak ve soğuk dönemlerine göre önemli farklılıklar görülmektedir. Soğuk dönemde hava
kalitesi, bütün şehirlerde binaların ısıtılmasına bağlı olarak bozulmaktadır. Halbuki sıcak
dönemde sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu yerlerde veya kirleticilik gücü yüksek olan
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tesislere bağlı olarak havada kükürt dioksit konsantrasyonu belli bir değeri korumaktadır.
Sanayileşmemiş şehirlerde ise, sıcak dönemde bu oran düşerek sıfırlanabilmektedir.
Ülkemizde endüstriyel kirliliğin en önemli kaynağını bu alanda kullanılan yakıtların her
türlü kirleticileri oluşturmaktadır. Bu nedenle kullanılan yakıtın kalitesi ve miktarı, genellikle
endüstriyel kuruluşların kirleticilik potansiyelini belirleyebilmektedir. Türkiye’nin enerji
üretimi, enerji kaynaklarının sektörel dağılımı ve enerji kaynakları- çevresel ilişkileri,
değerlendirmek gerekirse, Esasında Türkiye’de sanayi sektörüyle birlikte diğer bütün
sektörlerin her geçen yıl enerji ihtiyaçları artmaktadır. Türkiye’nin brüt elektrik enerjisindeki
üretim ve talep artışını da önemlidir. Türkiye’nin 1975’de brüt elektrik enerjisi üretimi,
15.622,8 GWh ve brüt talep 15.719GWh iken, 2006’da brüt üretim 176.299,8 GWh’a ve brüt
talep 174.637,3 GWh’a yükselmiştir. 2016 yılında ise 274,7 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.
2016 yılında elektrik üretimimizin, %32,1'i doğal gazdan, %33,9'u kömürden, %24,7'si
hidrolikten, %5,7'si rüzgârdan, %1,8'i jeotermalden ve %1,8’i diğer kaynaklardan elde
edilmiştir.
Yani bu süre içerisinde, brüt üretim ve talepte yaklaşık 11 kat bir artış meydana
gelmiştir. Artan enerji ihtiyacının önemli bir kısmının fosil kaynaklardan sağlanması, hava
kalitesini de olumsuz etkilemiştir. Ayrıca ülkemizdeki endüstri tesislerinin bacaları yüksek
olmadığından, kirleticilik etkileri de daha çok yakın çevrelerinde olmaktadır. Yine aynı
şekilde, Türkiye’nin ham petrol ihtiyacı, her geçen yıl artmaktadır. 1991 yılında 22 milyon ton
civarında olan toplam ham petrol, 2000’de 24 milyon tona ulaşmıştır. Diğer fosil yakıtlar gibi,
ham petrol miktarındaki artışlar da Türkiye’nin hava kalitesinde olumsuz tesirler yaratmaktadır.
Ayrıca, doğalgazda olduğu gibi, petrolde de ihtiyacın %80-90’lık kısmı, ithalat yoluyla
karşılanmaktadır.
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Uygulamalar
Türkiye’de termik santrallerin bulundukları yerlerin hava kalitesi üzerindeki etkileri şehirlere
gidilerek görülmeli ve incelenmelidir.
Türkiye’de sanayi alanında kullanılan yakıt türlerini incelemek.
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Uygulama Soruları
Türkiye’nin metropol özelliği taşıyan şehirlerinin hava kalitelerini araştırınız.
Türkiye’de termik santrallerin bulundukları yerlerin hava kalitesi üzerindeki etkilerini
araştırınız.
Bulunduğunuz şehirde doğalgaz kullanımı hangi tarihten itibaren başladı? Araştırınız.
Türkiye’de sanayi alanında hangi yakıt türleri kullanılmaktadır? Bilgi edininiz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şehir yerleşimlerinin Türkiye genelinde eşitsiz bir biçimde dağılmış olması coğrafi
bölgeler arasında bazı farklanmalara sebep olduğu gibi, buna bağlı hava kirliliğinin dağılışında
da değişikliklere yol açabilmektedir. Bir başka deyişle, kent sayısının coğrafî bölgelere göre
dağılışı, bir bakıma hava kirliliğinin dağılışına da yön vermektedir. Ancak, bu bakımdan kent
sayısından ziyade, hava kirliliğine daha çok büyük kentlerin sebep oldukları dikkate alınırsa;
öncelikle büyük kentlerin dağılışının önem taşıdığını söylemek gerekir. Örneğin, sadece kent
sayısının coğrafi dağılışı esas alındığında, Karadeniz Bölgesi başta gelmekte, bunu Akdeniz,
Ege, Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri izlemektedir. En az kent sayısı da Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde görülmektedir. Buna göre başta belirtilen coğrafî bölgeler, hava kirliliği açısından
birinci derecede riskli bölgeler olarak gözükmektedir. Havasının en az kirlendiği bölge olarak
da Güneydoğu Anadolu’yu görmek gerekir. Halbuki bu dağılım büyük kent sayısına göre
yapıldığında, belirtilen durumdan önemli sapmalar olmaktadır. Şöyle ki, bu sefer Marmara
Bölgesi, birinci sıraya yerleşmekte, bunu, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgeleri izlemektedir.
En düşük sayı ile de Doğu Anadolu belirmektedir Dolayısıyla birinci ve ikinci dereceden riskli
bölgeler yer değiştirmiş olmaktadır.
Şehir adediyle birlikte Türkiye’nin kentsel nüfus oranı da coğrafi bölgeler arasında
önemli farklılıklar göstermektedir. Bu dağılış daha çok kıyı bölgelerinin ve İç Anadolu
Bölgesi’nin lehine bir durum gösterdiğinden, riskli bölgelerin tayinini de az çok
yapabilmektedir. Bunlar arasından özellikle Marmara Bölgesi’nin tek başına Türkiye kentsel
nüfusunun 1/3’üne yakın bir kısmını kendine toplamış olması, bu bölgeyi doğrudan birinci
dereceden riskli alanlar içerisine sokmuştur. İç Anadolu Bölgesi ve diğer kıyı bölgeleri de,
Marmara Bölgesi’nin arkasından gelen bölgelerdir. Doğu Anadolu Bölgesi ise, daha az
etkilenen bölge konumunda gözükmektedir.
Şehir yerleşmelerinin ve sanayi faaliyetlerinin Türkiye’de tarihi bir süreç içerisinde
gösterdiği dağılış, hava kalitesi ile ilişkilendirilmiştir.
Türkiye’de evsel ısınmada ve enerji üretiminde kullanılan yakıtlar içerisinde linyit
kömürlerinin payı fazladır. Hava kalitesinin korunması yönetmeliğinde kömür içerisinde % 0,4
oranında kükürde izin verilmektedir. Halbuki, Türkiye’deki linyitlerin ortalama kükürt oranı, %
1,0 – 7,6 arasında değişmektedir Kül ve kükürt oranı yüksek olan linyitlerin, herhangi bir
işlemden geçirilmeden, gerek evsel ısınmada gerekse endüstri alanında kullanılması, hava
kalitesinde arzulanan standardın sağlanmasını engellemektedir.
Türkiye’de endüstrileşme ve buna bağlı olarak endüstri tesislerinin hava kirliliği
sorununda yer almaya başlamaları 1930’lu yıllara dayanmakla birlikte, sanayi hamlesine
paralel bir biçimde 1950’den sonra hız kazanmış, 1960’dan itibaren de hızını arttırarak devam
etmiştir. Özellikle planlı kalkınma dönemine girildikten sonra sanayinin daha çok büyük
sanayiye doğru kayması ve iş gücündeki önemli artışlarla birlikte Türkiye’nin sanayi alanında
önemli adımlar atmış olduğunu göstermektedir. Türkiye’de petrol rafinerileri, petro-kimya
entegre tesisleri, Kimya sanayi ve zirai mücadele ilaçları, Enerji üretimi (termik santraller),
selüloz ve kağıt sanayi, demir-çelik sanayideki çimento sanayi, gübre sanayi, şeker sanayi,deri
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sanayi, taş-toprak sanayi, tekstil sanayi, lastik sanayi gibi sanayi kollarının kirletici güçleri
yüksek olduğundan, hava kirliliğinde önemli rol oynamaktadırlar.
Bu bölümde, Türkiye hava kalitesi üzerinde etkili olan yakıt ve endüstriyel faaliyetler
incelenmiş, bölgesel farklılıklar belirlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıda verilen ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
1950 yılından itibaren demografik açıdan bir dönüm noktasına giren Türkiye’de, gerek nüfus
artış miktarı ve gerekse buna uygun bir seyir izleyen nüfus artış oranı, bu tarihten itibaren hava
kirliliğinin önemli sebepleri arasında yer almıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
2. Aşağıda verilen ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Ege Bölgesi’nde nüfus, daha çok Ege Bölümü’nde özellikle Gediz, Küçük Menderes ve Büyük
Menderes olukları ile kıyı kesiminde toplanmış olup, buraları bölgede hava kirliliğinin
beklenebileceği riskli alanları da oluşturmaktadırlar.
a)Doğru
b) Yanlış
3. Aşağıda verilen ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’de coğrafi bölgeler arasında büyük kent sayısına göre bir dağılım yapıldığında;
Marmara Bölgesi birinci sırada Ege Bölgesi ikinci sırada, İç Anadolu Bölgesi üçüncü sırada yer
almaktadır.
a)Doğru
b) Yanlış
4. Aşağıda verilen ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’dekent nüfusunun çoğunluğu, küçük ve orta büyüklükte kentlerde oturmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
5. Aşağıda verilen ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’de iller arası göçler dikkate alındığında, 1950-1955 döneminde, İstanbul, Ankara ve
İzmir’in Türkiye’nin en önemli nüfus çekim merkezleri oldukları anlaşılmaktadır.
a)Doğru
b) Yanlış
6. Aşağıda verilen ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
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Göç alan merkezlerin çoğunlukta bulunduğu coğrafi bölge ve yöreler, daima nüfus çekim
alanlarını oluştururken, göç veren merkezlerin fazla olduğu alanlar, sürekli nüfus kaybeden
yerler olarak dikkat çekmişlerdir. Böylece özellikle nüfusun çekim bölgeleri ve merkezleri,
fazla nüfuslanmadan dolayı hava kirliliği sorunu ile de karşı karşıya gelmişlerdir.
a)Doğru
b)Yanlış
7. Aşağıda verilen ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Şehir yerleşimlerinin Türkiye genelinde eşitsiz bir biçimde dağılmış olması coğrafi bölgeler
arasında bazı farklanmalara sebep olduğu gibi, hava kirliliğinin dağılışında da değişikliklere yol
açabilmektedir.
a)Doğru
b)Yanlış
8. Aşağıda verilen ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Kentli nüfusumuzun yarıdan fazla kısmının metropollerde toplanmış olması, hava kirliliği ile
ilgili sorunlarında önemli bir kısmının buralarda yaşandığını göstermektedir.
a)Doğru
b)Yanlış
9. Aşağıda verilen ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’de hava kirliliğinin görüldüğü şehirler, çoğunlukla aynı zamanda nüfus yoğunluğunun
düşük olduğu iller içerisinde bulunmaktadır.
a)Doğru
b)Yanlış
10. Aşağıda verilen ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Nüfus yoğunluğuna bağlı olarak hava kirliliğinin yaşanabileceği coğrafi bölgelerimiz şöyledir:
Marmara Bölgesi’ni sırasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi,
Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi izleyebilecektir.
11. Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’de evsel ısınmada ve enerji üretiminde kullanılan yakıtlar içerisinde linyit
kömürlerinin payı fazladır.
a) Doğru
b) Yanlış
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12. Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Avrupa’da en fazla kükürt emisyonuna sebep olan 100 tesis arasında Türkiye’nin de AfşinElbistan, Yeniköy, Seyitömer, Yatağan, Kangal ve Soma gibi termik santralleri de yer
almaktadır
a) Doğru
b) Yanlış
13. Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’de sanayi faaliyetlerinin coğrafi bölgeler ve yöreler arasında eşitsiz dağılışına bakarak,
hava kirliliğine daha çok yoğunlaştıkları bölgelerde sebep oldukları varsayımından hareketle;
Ege Bölgesi birinci sırada, İç Anadolu Bölgesi ikinci sırada bulunmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
14. Türkiye’de günümüzde doğal gaz kullanımının sektörlere göre dağılımı esas alındığında
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Sanayi ikinci sıradadır
b) Elektrik ikinci sıradadır
c) Sanayi dördüncü sıradadır
d)Elektrik birinci sıradadır
e) Konut üçüncü sıradadır.
15. Türkiye’de kağıt sanayinin dağılışına bağlı olarak da bir miktar hava kirliliği
yaşanmaktadır. Aşağıda verilen yerlerden hangisinde kağıt sanayine bağlı hava kirliliği
yaşanmaz?
a) Zonguldak – Çaycuma
b) Giresun – Aksu
c) Adana-Kozan
d) Muğla – Dalaman
e) Afyonkarahisar – Çay
16. Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Termik santrallerin oluşturduğu hava kirliliği sadece havayı soluyan canlılarda değil, orman ve
geniş tarım arazilerinde de olumsuz etkiler yapmaktadır.
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a) Doğru
b) Yanlış
17. Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Gıda endüstrisi sektöründe, un sanayi hava kirliliğinde daha fazla rol oynamaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
18. Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Hava kirliliğinde etkili olan Demir – çelik sanayi Türkiye’de; Karabük, Ereğli – Zonguldak ve
İskenderun – Hatay’da toplanmıştır.
a)Doğru
b) Yanlış
19. Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Gübre sanayi, şeker sanayi, deri sanayi, taş-toprak sanayi, tekstil sanayi, lastik sanayi gibi
sanayi kolları hava kirliliğnde daha az rol alırlar.
a) Doğru
b) Yanlış
20. Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’de evsel ısınmada ve enerji üretiminde kullanılan yakıtlar içerisinde linyit
kömürlerinin payı daha azdır.
a) Doğru
b) Yanlış
Cevaplar
1)a, 2)a, 3)b, 4)b, 5)a, 6)a, 7)a, 8)a, 9)b, 10)a
11)a, 12)a, 13)b, 14)d, 51)c, 16)a, 17)b, 18)a, 19)b, 20)b
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10.TÜRKİYE’DE HAVA KİRLİLİĞİ (FİZİKİ ETMENLER)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. İklim
10.1.1. Hava Kütleleri ve Basınç Şartları
10.1.2. Sıcaklık Şartları
10.1.3. Nem
10.1.4.Bulutluluk ve Sisli Günler
10.1.5. Yağış
10.1.6.Basınç ve Rüzgarlar
10.2. Topoğrafik Şartlar
10.2.1. Topoğrafyanın Şekli
10.2.2. Yükseklik
10.2.3. Bakı
10.3. Bitki Örtüsü
10.3.1. Orman Formasyonu
10.3.2.Ağaçcık Ya da Çalı Topluluğu
10.3.3.Step Formasyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye’nin yanma dönemindeki sıcaklık koşullarını coğrafi bölgelere göre araştırınız.
Türkiye’de Kış döneminde yüksek basınç koşulları hava kalitesini ne şekilde etkilemektedir?
Türkiye’de olumsuz topografik koşullardan etkilenen kentleri araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkiye’de iklim-hava
kalitesi ilişkileri

Türkiye’nin yanma
dönemine denk gelen
sıcaklık, basınç-rüzgarlar,
nem-yağış, hava kütleleri
gibi iklim elemanlarının
hava kalitesindeki etkilerini
belirlemek.
Türkiye’de topoğrafik
unsurların hava kalitesi
üzerindeki olumlu veya
olumsuz tesirlerini
saptamak.
Türkiye’de formasyonlara
dayalı olarak doğal bitki
örtüsünün hava kalitesi
üzerindeki olumlu tesirlerini
algılamak.

Türkiye’de topografya-hava
kalitesi ilişkileri

Türkiye’de doğal bitki
örtüsü-hava kalitesi ilişkileri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Türkiye’de iklim-hava
kalitesi ilişkileri öğrenme

Türkiye’de topoğrafik
unsurların hava kalitesi
üzerindeki etkisini
öğrenmek.
Türkiye’de doğal bitki
örtüsü-hava kalitesi
üzerindeki olumlu tesirlerini
algılamak.
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Anahtar Kavramlar
Türkiye
İklim
Topoğrafya
Doğal Bitki Örtüsü
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Giriş
Türkiye’de hava kirliliğini doğuran en önemli kaynağın evsel ısınma amaçlı kullanılan
yakıtlar olması bakımından, daha çok yanma dönemini içine alan soğuk dönemin klimatik
şartlarının bilinmesi gerekir. Bu dönemde özellikle düşük sıcaklıklar, yüksek basınç şartları ve
inversiyon (ısı terselmesi) gibi olumsuz klimatolojik olaylar, hava kirlenmesi üzerindeki
etkilerini arttırırlar.
Yerleşim merkezlerinin kurulduğu yerlerin topografik özellikleri, oradaki hava
kalitesini olumlu ya da olumsuz şekillerde etkileyebilmektedir. Bu etki daha çok hava
kirliliğinin konsantrasyonu ve yerleşim merkezi üzerinde kalış süresi şeklinde olabilmektedir.
Bu açıdan topografyanın şekli, yükselti ve bakı gibi özellikler, hava kirliliğini etkileyen en
önemli faktörler grubu olarak değerlendirilmektedir.
Bitki örtüsünün havanın temizlenmesi üzerindeki olumlu rolü, vejetasyonun sıklık ve
gürlük gibi özellikleriyle çok yakından ilişkilidir. Bu bakımdan en olumlu etkiyi gür
ormanların, en az etkiyi de cılız steplerin yapması beklenmektedir. Bu ilişkiden hareketle,
Türkiye’de vejetasyon formasyonlarının dağılışlarıyla bağlantılı olarak atmosferi temizleyici
etkileri ortaya konabilir.
Bu bölümde, Türkiye’nin fiziki ortam koşulları ile hava kalitesi arasındaki bağlantılar
araştırılarak, bölgesel farklılıklar belirlenecektir.
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10.1. İklim
Hava kirliliğini etkileyen en önemli fiziksel faktörler arasında bulunan klimatik şartlar,
uygun olmadığı ölçülerde atmosfer kirliliğini daha da arttırmakta, ya da kirli havanın etrafa
yayılmasına neden olmaktadır. Uygunluğu ölçüsünde ise, hava kirliliğinin doğal yollardan
giderilmesinde ve uzaklaştırılmasında etkili olmaktadır. Yani iklimin hava kirliliğine olan etkisi
olumlu ve olumsuz olmak üzere iki yönlüdür. Ancak, Türkiye’de hava kirliliğini doğuran en
önemli kaynağın evsel ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar olması bakımından, daha çok yanma
dönemini içine alan soğuk dönemin arzettiği klimatik şartların bilinmesi gerekir. Yanma
döneminin dışında kalan sürede ise, iklim şartlarının atmosfer kirlenmesinde önemli bir etkisi
olmadığı gibi, kirlilik konsantrasyonu da çok düşüktür. Bu nedenle Türkiye’de hava kirliliğinin
iklim şartları ile olan ilişkileri araştırılırken, daha çok yılın soğuk devresi dikkate alınacaktır.
Bu dönemde özellikle düşük sıcaklıklar, yüksek basınç şartları ve inversiyon (ısı terselmesi)
gibi olumsuz klimatolojik olaylar, hava kirlenmesi üzerindeki etkilerini arttırırlar.
Türkiye’de iklim şartları ile hava kirliliği arasındaki bağlantılar araştırılırken, bütünüyle
klimatolojik olayların ve iklim elemanlarının yıllık seyri üzerinde birinci derecede belirleyici
olan basınç şartları ve hava kütlelerinin öncelikle dikkate alınmaları gerekir.
10.1.1. Hava Kütleleri ve Basınç Şartları
Bilindiği gibi Türkiye ve yakın çevresi, soğuk devrenin önemli bir bölümünü oluşturan
Kış mevsiminde kuzeybatıdan gelen okyanusal kutbi ( mp ) hava kütlelerinin etkisinde
kalmaktadır. Zaman zaman da kuzey ve kuzeydoğudan sokulan kontinental kutbi ( cp ) hava
kütleleri etkili olmaktadır. Ayrıca soğuk devrede Akdeniz güneyinde bulunan tropikal hava
kütleleri ( mT,cT ) ile kutbi hava kütleleri ( mp,cp ) nin sınırları Türkiye üzerinden
geçmektedir. Bu dönemde ülkemizin güneyinde Aralık ayı başlarından itibaren bir alçak basınç
alanı oluşmakta ve kuzeydoğuya doğru artarak kuzeydoğudaki yüksek basınç alanına
ulaşmaktadır. Güneydeki alçak basınç alanı etkinliğini İlkbahar ortalarına kadar
sürdürmektedir. Bu sırada üst tabakalardaki hava akımları yaklaşık 10 – 15 m/sec kadar bir
hızla WSW – ENE doğrultularını izlemektedir. Ayrıca Karadeniz üzerindeki bir başka alçak
basınç alanı, belirtilen akım hatlarında bazen değişimlere neden olabilmektedir.
Türkiye’de genel olarak Ekim – Mayıs arası dönemde Akdeniz Havzası’na ulaşan hava
kütlelerine bağlı olan cephe sistemleri, alçak ve yüksek basınç şartları hava olaylarını ve iklim
elemanlarını yönlendirir. Bu dönemde Türkiye’nin batısı ve kıyı bölgeleri genel olarak yağışlı –
rüzgarlı ve ılık devrelerle serin – soğuk ve yağışsız devreleri peş peşe yaşamaktadır. Doğu ve İç
Anadolu Bölgeleri ise, Kış döneminde kuzeydoğudan kaynaklanan soğuk bir hava kütlesinin
(cp) etkisi altındadır. Dolayısıyla iç bölgeler genellikle yüksek basınç rejiminin
egemenliğindedir. Bu durumda batıdan gelen alçak basınç merkezleri çoğunlukla iç bölgelere
sokulamazlar. Bu şartlar Kış döneminde iç bölgelerimizde yağış azlığına neden olmaktadır.
Çok soğuk olan kontinental polar hava kütlesinin egemenliği sırasında ülkemizde Akdeniz
kıyıları dışında en düşük hava sıcaklıkları 0 °C’ nin altında gerçekleşmektedir.
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Kışın Türkiye’yi etkileyen maritim polar ( mp ) hava kütlesi ise, Balkanlar ve Ege
Denizi üzerinden geçerek gelir. Bu hava kütlesi Karadeniz kıyılarına ulaştığında deniz
üzerinden geçerek kararsızlığı artar ve orografik yükselme ile de bol miktarda yağışlara sebep
olur. Halbuki aynı hava kütlesi karadan Anadolu’ya sokulduğunda ya kararlı hale geçer veya
Ege ve Akdeniz kıyıları dışında etkili kar yağışlarına neden olur. Ancak bu hava kütlesi
Akdeniz Havzası’nda bekler ve bir takım değişikliklere uğrarsa, kararsız hale geçerek batı ve
güney kıyılarımızda güçlü orografik yağışları meydana getirir. Soğuk dönemde kontinental
tropikal (cT ) hava kütlesi ise, etkin sıcak cephe oluşumlarına yol açarak bazen bu cephe
boyunca bol yağışlara ve orajlara neden olmaktadır.
Akdeniz Havzası’nda kış döneminde etkili olan polar cephe ( Akdeniz cephesi ) batı
rüzgarları sistemine bağlı olarak Mayıstan itibaren kuzey enlemlere doğru çekilmeye başlar
Mayıs ayından başlayarak, Türkiye tropikal hava kütlelerinin etki alanında kalır. Bu durumda
cephe oluşum şartları ortadan kalkmış olur. Ancak, Karadeniz Bölgesi ve Kuzeydoğu Anadolu,
kuzey – kuzeybatıdan gelerek Karadeniz üzerinden geçen depresyonların etkisiyle Yaz
yağışları alabilmektedir. Yaz döneminde kuzey ve kuzeybatıdan gelen hava kütleleri güneye
doğru ilerleyerek alttan ısınır ve bağıl nemliliği gittikçe azalır. Dolayısıyla Yaz yağışlarına
imkan vermez. Bu dönemde kontinental tropikal hava kütlesi Anadolu’da kuzey Ege ve
Balkanlardan sokulan kuzey sektörlü hava akımları ile karşılaşır, sıcaklık yükselir ve yağış
kaydedilmez. Yaz dönemini karakterize eden bu şartlar Ekim ayına kadar devam eder.
Böylece oluşum merkezleri ve özelliklerine göre birbirinden çok farklı olan hava
kütleleri Türkiye’yi mevsimlere göre farklı biçimlerde etkilemektedir. Yani ülkemiz hava
kütlelerinin mevsimlik değişimine göre bir geçiş kuşağındadır. Bu durum ise, ülkemizin iklim
özelliklerini belirleyen en önemli özelliktir.
Anlaşıldığı gibi Türkiye bütünüyle Kış devresinde kutbi ve tropikal hava kütlelerinin
etkisinde bulunmaktadır. Ancak bunlardan kontinental polar hava kütlesi daha çok Doğu ve İç
Anadolu Bölgelerini etkilediğinden, buraları aynı zamanda yüksek basınç merkezleri
durumundadırlar. Dolayısıyla kuru ve soğuk olan bu hava kütlesi, adı geçen bölgelerde havanın
fazlasıyla soğumasına, kararlılığa ve sonuçta sıcaklık terselmesine yol açarlar. Bu durum ise,
hava kirliliği açısından en kötü klimatik şartları ifade etmektedir. Hakim hava kütlelerine bağlı
olarak oluşan yüksek basınç durumu, İlkbahar başlarına kadar etkisini sürdürdüğünden,
Türkiye’de hava kütlelerinin ve yüksek basıncın olumsuzluğunu daha çok iç bölgelerimiz
yaşamaktadır. Halbuki Kış döneminde kıyı bölgelerimizde alçak basınç alanları hakimdir ve
hava kararsızdır. Buralarda havanın kararsızlığı ve sıcaklığın fazla düşmemesi inversiyon
olayını engellemekte ve dolayısıyla hava kalitesi üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Bu
nedenle Türkiye’de hava kütlelerine ve basınç şartlarına bağlı olarak soğuk devrede hava
kirliliği Doğu ve İç Ana dolu bölgeleri başta olmak üzere iç kesimlerde beklenmektedir.
Maritim polar hava kütlesi ise, Karadeniz’i geçerek geliyorsa, Bu bölgenin kıyılarına
bol yağış bırakır ve havanın bir ölçüde temizlenmesine yardımcı olur. Karadan Anadolu’ya
sokuluyorsa, kararlı hale geçerek kirli havanın yığılmasına sebep olur. Ya da aynı hava kütlesi
Ege ve Akdeniz kıyılarının dışındaki yerlerde etkili kar yağışlarına imkan hazırlayarak bir
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müddet sonra sıcaklığın eksilmesine ve yerden ısı kaybı nedeniyle de sıcaklık terselmesine yol
açarak olumsuz tesirde bulunur. Yani Ege ve Akdeniz kıyıları dışında ülkemizdeki hava
kirliliğinde risk faktörü olabilmektedir.
Mayıs ayından itibaren Türkiye’yi terk eden polar cepheden sonra tropikal hava
kütlelerinin egemenliği söz konusu olmaktadır. Bu dönemde Karadeniz kıyıları ve Kuzeydoğu
Anadolu dışında Türkiye bütünüyle sıcak ve kuru bir havanın etkisine girmiş olur. Böylece
Mayıs – Ekim arasında bulunan Yaz devresinde hüküm süren hava kütlelerinin hava kalitesini
olumsuz yönde etkilemeleri de söz konusu değildir. İç bölgelerdeki yüksek basınç alanları da
bu devrede havzaların ısınmasıyla yerlerini alçak basınç merkezlerine terk ettiklerinden, Kış
döneminde görülen olumsuz klimatik koşullar silinmiş olur. Zaten sıcaklık değerlerinin
artmasıyla da sıcak dönem yanma döneminin dışında kalmaktadır. Böylece bu dönemde evsel
ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği ya çok azalmış veya tamamen silinmiş durumdadır.
10.1. 2. Sıcaklık Şartları
Bilindiği gibi, iklim elemanlarından sıcaklık ile hava kirliliği arasında çok sıkı
bağlantılar vardır. Bu bakımdan özellikle yıllık ve günlük sıcaklık salınımları ile yanma dönemi
içersindeki maksimum ve minimum sıcaklıklar, sıcaklığın 0°C’’nin altına indiği günler sayısı
çok önemlidir. Çünkü hava sıcaklığı binalarda yanan ısıtıcıların yanma derecelerini ve
sürelerini belirleyerek, doğrudan kullanılan yakıt miktarına tesir etmekte, dolayısıyla hava
kirliliğinde rol almaktadır. Ülkemize hava sıcaklığının 18 °C’nin altına düştüğü mevsimden
itibaren yanma olayı başlamaktadır. Bu nedenle 18 °C’lik sıcaklık yanma açısından bir eşik
değer durumundadır. Bu nedenle yanma dönemini belirleyen 18°C’nin altındaki mevsimlik ve
günlük sıcaklıklar son derece önemlidir.
Türkiye sıcak kuşağın hemen kenarında ve sıcak-ılıman olarak adlandırılabilecek bir
termik kuşakta yer almaktadır. Türkiye’de gerçek yıllık ortalama sıcaklıkların dağılışlarına
bakıldığında, coğrafi enlem, kontinentalite, deniz ve kara dağılışı ile yükselti gibi faktörlerin
fazlasıyla etkili olduğu görülür. Gerçektende ortalama sıcaklıklar Anadolu’nun iç kısımlarında
orografik kütlelerle ayrılmış alçak kıyı bölgelerinde iç kısımlardan daha fazladır. Kıyı
kuşağında da en yüksek değerlere Akdeniz kıyılarında ulaşır. Onu sırayla Ege, Doğu Karedeniz
ve Marmara kıyıları izler. İç kısımlara geçildiğinde yıllık sıcaklıklarda ani bir düşme görülür.
Bu düşüş daha yüksek ve daha karasal olan Doğu Anadolu’ya geçildiğinde daha da
belirginleşir. Böylece Anadolu’nun iç kısımlarında 8- 12°C’ler arasında oynayan ortalama
sıcaklıklar, Erzurum ve Kars platolarında 4°C’nin altına kadar inebilmektedir. Bu değerler,
Anadolu’nun iç kısımlarında özellikle de Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış döneminde
sıcaklıkların fazlasıyla düştüğünü göstermektedir. Kıyı kesimlerinde ise, kış sıcaklıkları daha
yüksek olduğundan yıllık ortalama sıcaklıklarda iç kesimlerden daha büyük olmaktadır. Bu
duruma göre, başta Doğu Anadolu olmak üzere Anadolu’nun iç kısımları düşük sıcaklık
ortalamalarına sahip olduklarından yanma süresi daha uzun ve daha süreklidir. Halbuki, başta
Akdeniz bölgesi olmak üzere kıyı bölgelerimiz kışında mülayim şartlar gösterdiklerinden,
yanma süreleri daha kısa ve süreksizdir. Buradan hareketle, yıllık ortalama sıcaklıklar iç
kesimlerde ısınma amaçlı daha fazla yakıt tüketildiğini ve dolayısıyla buralarda yanma süresi
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içerisinde hava kirliliği konsantrasyonun yükselebileceğini göstermektedir. Kıyı kesimlerinde
ise, ısınma için daha az yakıt kullanılacağından havaya gönderilen kirleticilerin miktarı da iç
bölgelere göre daha düşük kalacaktır.
Ancak, şunu da belirtmek gerekir ki, yıllık ortalama sıcaklık, genel bir fikir vermekten
öteye geçmez. Bu bakımdan özellikle aylık ortalama sıcaklıklara bakarak, yanma döneminin
hangi aylara ve dolayısıyla hangi mevsimleri kapladığı anlaşılabilir. Dolayısıyla buradan da
yaklaşık olarak yanma süresi kestirilebilir.
Aylık ortalama sıcaklıklar esas alındığında Marmara Bölgesi’nde yanma dönemi Ekim
ayından itibaren başlamakta, Haziran ayına kadar sürmektedir. Yani, Ekim-Mayıs arası, 8 aylık
bir süreyi kapsamaktadır.
Karadeniz kıyılarında ise, bu süre Eylül-Mayıs arası 8-9 aylık süreyi içine almaktadır.
Bölgenin iç kesimlerinde yanma süresi uzayarak 10 ayı bulmaktadır.
Ege kıyılarında genellikle Ekimden Nisan ya da Mayısa kadar olan 6-7 aylık sürede
yanma olayı gerçekleşmekte İçbatı Anadolu’da ise bu süre uzayarak, 10 ayı bulmaktadır
(Eylül-Haziran dönemi).
Akdeniz kıyıları, aylık ortalama sıcaklıklar bakımından en avantajlı bölge olarak
gözükmektedir. Buralarda yanma dönemi genellikle Kasım- Nisan arası devrede 6 ay civarında
kalmaktadır ve Türkiye genelinde en kısa süre burada görülmektedir. Ancak, bölgenin iç
kesimlerinde özellikle göller yöresinde yanma dönemi uzamakta ve 7-8 ayı bulmaktadır.
İç bölgelerde ise, bir taraftan denizden uzaklaşma, diğer taraftan yükselti kazanma gibi
sebeplerle aylık ortalama sıcaklıklar düşmekte ve kıyı bölgelerine nazaran yanma dönemi
uzamaktadır. Bunlardan özellikle Doğu Anadolu Bölgesi karasal şartları daha şiddetli
yaşadığından Türkiye genelinde yanma süresinin de uzun olduğu bölgelerden biridir. Burada
yanma dönemi genellikle 7-9 ay arasında değişmektedir. Havza tabanları, çukur alanlar sıcaklık
şartları açısından daha uygun olduğundan, buralarda yanma süresi daha kısa, 7-8 ay civarında
oynamaktadır. Ancak, yüksek kesimlerde özellikle kuzeydoğuda 9 ayı bulmaktadır.
İç Anadolu Bölgesinde yanma süresi 9 ay civarındadır. Özellikle bölgenin doğu
yarısında Yozgat ve Sivas çevresinde yanma süresi uzamaktadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise, yanma süresi diğer iki iç bölgeye göre daha kısa
kalmaktadır. Bu bölgede yanma süresi genellikle Ekim ya da Kasımdan başlayarak, Nisan ayını
içine almaktadır (6-7 ay). Bu yönüyle daha çok iç bölgelerden ziyade kıyı bölgelerinin
özelliklerini göstermektedir.
Ancak, aylık ortalama sıcaklıklara göre tespit edilen yanma süresi tam gerçeği de
yansıtmamaktadır. Çünkü bu aylık ortalamalar içerisindeki, günlerin bazılarının ortalama
sıcaklıkları, yanma sıcaklığının üzerinde kalabilmektedir. Dolayısıyla bu gibi günlerin yanma
döneminin dışında kalması gerekmektedir. Bu bakımdan özellikle ilkbahar ve sonbahar
mevsimindeki aylar çok önemlidir. Özellikle yanma süresinin başlangıcı ve bitimindeki aylar,
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bütünüyle yanma süresi içerisinde kalmamaktadır. Dolayısıyla yanma dönemini gerçek
anlamda saptayabilmek için, günlük ortalama sıcaklıklara da bakmak gerekir.
Türkiye genelinde günlük ortalama sıcaklıklar dikkate alınarak hesaplama yapıldığında,
yanma süresinin biraz daha kısaldığı görülür. Örneğin Karadeniz kıyılarında aylık ortalama
sıcaklıklara göre 9 aylık bir yanma gözükmektedir. Halbuki günlük ortalama sıcaklıklar hesaba
katıldığında bu süre Eylül sonları, Ekim başları gibi başlamakta, Mayıs’ın son haftasına kadar
sürmektedir. Dolayısıyla bu süre 1-1,5 ay kadar kısalarak 7,5- 8 aya inmektedir. Marmara
kıyılarında da yine bu süre günlük ortalamalara göre 20-30 gün civarında kısalmakta ve 7 aya
inmektedir. Akdeniz ve Ege kıyılarında ise, günlük ortalama sıcaklıkların yanma dönemine
yansıması diğer bölgelere göre daha önemsiz kalmaktadır. Buralarda günlük ortalamalara göre
yanma dönemi 5-10 gün civarında daha kısalmaktadır.
İç bölgelerde ise, Doğu Anadolu’da genellikle 15 – 20 gün civarında yanma dönemi
daha da uzamaktadır. İç Anadolu’da da günlük ortalama sıcaklıklara göre yanma süresi 5 – 10
gün civarında uzamakta ya da kısalmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde aylık
ortalamalara göre Ekim ve Mayıs ayları yanma döneminin dışında gözükmektedir. Halbuki
günlük ortalama sıcaklıklar burada yanmanın genellikle Ekim ortalarında başladığını ve Mayıs
ayının da ilk haftasını içine aldığını göstermektedir. Dolayısıyla bu bölgede günlük ortalama
sıcaklıklara göre yanma dönemi 1 ay civarında uzayarak, 7 – 8 aya yükselmektedir.
Tablo : Coğrafi Bölgelere Göre Seçilmiş Bazı İstasyonların Yanma Süreleri

Marmara Bölgesi

°c ≥ olduğu günler
sayısı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yıllı
k

Göztepe

15°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 10 0 0 0 0 10 30 31 202

18 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 26 0 0 0 4 31 30 31 243

15°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 27 0 0 0 0 0 21 30 31 200

18 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 17 0 0 0 6 31 30 31 236

15°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 28 0 0 0 0 0 9 30 31 189

18 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 19 0 0 0 0 28 30 31 229

15°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 28 0 0 0 0 0 12 30 31 192

Edirne

İzmit

Balıkesir
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Çanakkale

18 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 18 0 0 0 0 28 30 31 228

15°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 29 0 0 0 0 0 13 30 31 174

18 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 19 0 0 0 2 31 30 31 233

15°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 15 0 0 0 0 14 30 31 211

18 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 30 4 0 0 10 31 30 31 257

15°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 13 0 0 0 0 0 30 31 195

18 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 30 0 0 0 2 31 30 31 245

15°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 10 0 0 0 0 9 30 31 201

18 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 30 0 0 0 5 31 30 31 248

15°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 22 0 0 0 4 31 30 31 239

18 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 31 25 0 0 23 31 30 31 292

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 16 0 0 0 0 0 0 14 31 152

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 29 0 0 0 0 0 12 30 31 193

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 16 0 0 0 1 30 30 31 229

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 31 9 0 0 16 31 30 31 269

Karadeniz Bölgesi
Zonguldak

Samsun

Rize

Gümüşhane

Ege Bölgesi
İzmir

Afyon
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Muğla

Marmaris

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 28 0 0 0 0 0 12 30 31 192

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 18 0 0 0 0 27 30 31 227

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 3 0 0 0 0 0 0 10 31 135

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 28 0 0 0 0 0 8 30 31 188

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 2 0 0 0 0 0 0 11 31 135

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 0 0 0 0 0 4 30 31 186

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 29 0 0 0 0 0 0 0 11 31 131

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 23 0 0 0 0 0 0 26 31 171

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 17 0 0 0 0 27 30 31 226

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 31 0 0 0 9 31 30 31 253

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 22 0 0 0 0 0 0 27 31 171

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 0 0 0 0 0 9 30 31 191

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 16 0 0 0 3 31 30 31 232

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 31 9 0 0 23 31 30 31 276

15 °c ≥ olduğu

31 29 31 30 7 0 0 0 0 30 30 31 219

Akdeniz Bölgesi
Antalya

Adana

Isparta

Kilis

İç Anadolu
Bölgesi
Eskişehir

Konya
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günler sayısı

Sivas

Ankara

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 31 1 0 0 14 31 30 31 259

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 31 0 0 0 14 31 30 31 258

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 31 25 0 0 28 31 30 31 297

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 8 0 0 0 0 29 30 31 219

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 31 0 0 0 15 31 30 31 259

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 19 0 0 0 0 28 30 31 229

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 31 10 0 0 11 31 30 31 265

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 29 0 0 0 0 0 13 30 31 194

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 18 0 0 0 0 26 30 31 226

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 31 17 0 0 15 31 30 31 276

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 31 30 7 0 28 31 30 31 309

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 0 0 0 0 0 28 30 31 210

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 15 0 0 0 20 31 30 31 248

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31

91

18°c ≥ olduğu

31 29 31

91

Doğu Anadolu
Böl .
Hakkari

Malatya

Erzurum

Iğdır

Muş
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günler sayısı
Güneydoğu
Anadolu Bölgesi
Diyarbakır

Adıyaman

Gaziantep

Siirt

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 23 0 0 0 0 0 8 30 31 183

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 6 0 0 0 0 17 30 31 205

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 24 0 0 0 0 0 0 30 31 176

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 6 0 0 0 0 10 30 31 198

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 28 0 0 0 0 0 14 30 31 194

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 16 0 0 0 0 27 30 31 225

15 °c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 24 0 0 0 0 0 6 30 31 182

18°c ≥ olduğu
günler sayısı

31 29 31 30 11 0 0 0 0 19 30 31 212

Sonuçta genel olarak günlük ortalama sıcaklıklar esas alınarak tespit edilen yanma
süresi, kıyı bölgelerinde ve İç Anadolu’nun doğu yarısında aylık ortalamalardan daha kısa,
diğer kesimlerde daha uzun olarak belirmektedir.
Yanma dönemi içerisinde kalan aylık ve günlük sıcaklık ortalamaları birlikte
değerlendirildiğinde; en avantajlı kesimin kıyılar olduğu, bunlar arasından da özellikle Akdeniz
ve Ege kıyılarının baş sırada olduğu anlaşılmaktadır. İç bölgeler kıyı bölgelere nazaran daha
uzun yanma süresine sahiptir. Bu bakımdan Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri, en uzun
yanma süresine sahip (9 ay) alanlardır. Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, yanma süresinin
uzun olduğu iç bölgelerde daha fazla yakıt tüketilmekte ve atmosfere daha fazla kirletici
gönderilecektir. Kıyı kesimlerinde ise, yanma süresine bağlı olarak, atmosfere gönderilen
kirletici miktarı da azalacaktır. Ayrıca kıyı ile iç kesimler arasında yanma dönemi içerisinde
kalan günlük ortalama sıcaklıklarında bir hayli farklı olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan iç
kesimlerde daha düşük sıcaklık ortalamaları görüldüğünden yanma şiddeti ve kirleticilerin
oranı da artmaktadır. Özellikle kış mevsimindeki düşük günlük sıcaklıklar, yanmayı
hızlandırmakta ve gün boyu devam etmesine sebep olmaktadır. Buna karşılık kıyı
istasyonlarında yanma döneminde günlük ortalama sıcaklıklar, iç bölgeler kadar düşük
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olmadığı için yanma olayı daha az şiddetli ve süreksizdir. Dolayısıyla atmosferdeki
kirleticilerin konsantrasyonu da daha düşüktür.
Ayrıca yanma dönemi içerisindeki en yüksek ve en düşük sıcaklıklar da günlük yanma
olayının şiddetine ve süresine etki ederek, hava kirliliğinde rol oynamaktadır. Bunlardan ay
içerisinde ulaşılabilen en yüksek sıcaklıklar, kıyı kesimlerimizde yanma döneminde yanma
sıcaklığının üzerinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, yanma sıcaklığını aşan yüksek
sıcaklıklar, o günlerde yanmadan kaynaklanan kirliliğin olmadığının da göstergesidir. İç
kesimlerden Doğu ve İç Anadolu Bölgelerinde ise, en yüksek sıcaklıklar genellikle Aralık,
Ocak, Şubat aylarında, yani kış mevsiminde yanma sıcaklığının üzerine geçmektedir. Buna
bağlı olarak da kış mevsiminde buralarda yanma şiddetli ve süreklidir. Bunun sonucu olarak da
hava kirleticilerinin konsantrasyonu yükselmektedir. Hatta ülkemizin kuzeydoğusunda bu
aylara Mart ayı da eklenmektedir. Yani 4 ay boyunca en yüksek sıcaklıklar dahi yanma
sıcaklığının altında kalmaktadır. Yurdumuzun bu köşesi yanma olayının en şiddetli ve sürekli
olduğu bir alandır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu bakımdan da diğer iki iç bölgeden daha
avantajlı gözükmektedir. Bölgede yalnızca Diyarbakır Havzası ve Güneydoğu Toroslar
kesiminde Ocak ayında en yüksek sıcaklıklar, yanma sıcaklığının altıda kalmaktadır. Bölgenin
geriye kalan kesimleri daha çok kıyı bölgeleri ile benzerlik göstermektedir. Yani yanma
döneminde her an sıcaklıklar, yanma sıcaklığını aşabilmekte ve yanma olayını sekteye
uğratabilmektedir.
Yine yanma döneminde görülen en düşük sıcaklıklar, kıyı ile iç kesimler arasında
önemli farklılıklar göstermektedir. Ancak kıyılar arasından da Akdeniz ve Ege kıyıları daha
avantajlı gözükmektedir. En düşük sıcaklıklar buralarda genellikle –10 °C’nin altına inmez
iken, diğer kıyı kesimlerimizde biraz daha düşmektedir. Buna göre, düşük sıcaklıkların yanma
olayını hızlandırdığı düşünülürse, Akdeniz ve Ege kıyıları, Türkiye’de en şanslı bölgeler olarak
görülmekte, bunları diğer kıyı bölgelerimiz izlemektedir. İç kısımlara ve özellikle doğuya
doğru gidildikçe düşük sıcaklıklar hızla düşmektedir. Böylece bölgesel ölçekte büyük
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. İç Anadolu Bölgesi’nin doğu kısmı ile Doğu Anadolu’nun
yüksek kesimlerinde Mutlak minimum sıcaklıklar –30 °C’nin altına inmektedir. Örneğin

Sivas’ta –34,6, Erzincan’da –32,5, Erzurum’da –30,4, Muş’ta –32,2 ve Ağrı’da –45,6 °C’lik
sıcaklıklar ölçülmektedir. Mutlak minimumlar kış mevsiminde ve Ocak ya da Şubat ayına
isabet etmektedir. Bu nedenle Türkiye’de mutlak minimum sıcaklıkların sebep olduğu
bölgelerin başında Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri gelmektedir. Bu bölgelerde yaz
dönemi dışında, hatta bazen Temmuz ve Ağustos ayları haricinde yılın hemen her ayında
mutlak minimumlar (–) değerlidir. Sıcaklığın 0°C nin altına indiği günler ise, yanmanın hızlı
ve sürekli olması bakımından, aynı zamanda yakıtında fazla tüketildiği günlerdir. O halde
mutlak minimum sıcaklıklar açısından da iç bölgeler kıyılara nazaran hava kirliliğini artırıcı bir
rol oynarlar. Ancak, bu bakımdan yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi diğer iç bölgelere göre
daha az risk taşımaktadır. Çünkü, buralarda mutlak minimumlar daha yüksek değerdedir.
Bölgede Diyarbakır Havzası ve Güneydoğu Toroslar dışında mutlak minimumlar –20 °C’yi
bulmaz ve yıl içerisinde (–) değerli sıcaklıkların görüldüğü ay sayısı daha da azdır. Bu sayı
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diğer iç bölgelerde 8-10 ay iken, burada 6-7 aydır. Dolayısıyla mutlak minimumlar bu bölgede
hava kirliliğini diğer iç bölgelerin gerisinde etkilemektedir.
Sıcaklığın 0°C altına düştüğü günler, yani donlu günler ve bunların sayıları ile birlikte
yıl içerisindeki dağılışları da hava kirliliğinde etkili olabilmektedir. Türkiye’nin her serinde
sıcaklık 0°C’nin altına düşebilmekte, yani don olayı meydana gelebilmektedir. Ancak, gerek

donlu günler sayısı, gerek bunların başlama ve bitiş tarihleri ve gerekse don ihtimalinin olduğu
dönem ülkemizde bölgesel ve yöresel ölçekte önemli farklanmalar göstermektedir.Bu
bakımdan yine en önde bulunan bölgeler Doğu ve İç Anadolu’dur. Donlu günler Eylül
başlarından itibaren kuzeydoğudan başlayarak, kısa sürede bütünüyle Doğu ve İç Anadolu
Bölgelerini kapsamaktadır. Don ihtimalinin olduğu süre İç Anadolu platolarında 8 ay civarında
iken, bölgenin doğusuna doğru artarak, Doğu Anadolu’da 10-10,5 ayı bulmaktadır. Donlu
günlerin sayısı ise, genellikle 100 günün üzerinde olmak üzere İç Anadolu’da 100-125 gün,
Doğu Anadolu’da 110-160 gün arasında değişmektedir. Don olayının en geç sona erdiği
bölgeler de yine bunlardır. Don olayıyla ilgili bütün bu göstergeler, İç ve Doğu Anadolu’nun
diğer bölgelere göre hava kirliliği bakımından daha riskli olabileceğini göstermektedir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise donlu günlerin daha az (25-60 gün) olması ve don ihtimali
sürenin de kısalması bakımından daha az riskli gözükmektedir.
Don olayıyla ilgili bütün değerler, Türkiye’nin kıyı bölgelerinin bu açıdan doğabilecek
hava kirliliğinden daha az etkilendiğini göstermektedir. Kıyı bölgelerinde donlu süre daha geç
başlamakta ve daha erken sona ermektedir. Dolayısıyla don ihtimalinin olduğu süre kısadır (3-4
ay). Ayrıca donlu günler sayısı da bir hayli azalmıştır. Marmara kıyılarında 25 gün olan bu sayı
diğer kıyılarda daha da azalmaktadır. Akdeniz ve Ege kıyılarında 1-6 gün arasında en düşük
değere inmektedir. Karadeniz kıyılarında ise, 7-15 gün arasındadır.
Sonuç olarak don olayından etkilenen hava kirliliği ülkemizin iç kesimleri için, özellikle
de İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde önemli gözükmektedir. Diğer iç kesimler ise,
ikinci sırada bulunmaktadır. Bu bakımdan en az etkilenen kesimler ise, kıyı bölgeleri olmak
üzere başta Akdeniz ve Ege kıyılarıdır. Bunları Karadeniz ve Marmara kıyıları izlemektedir.
Türkiye’de kış mevsiminde ortalama sıcaklıklarda olduğu gibi, mutlak minimum
sıcaklıklar da bölgeden bölgeye fazlasıyla değişmektedir. Mutlak minimumlar bir taraftan
kıyıdan iç bölgelere, diğer taraftan da batıdan doğuya doğru gidildikçe hızla düşmektedir. Kış
döneminde Türkiye’de sıcaklığı düşüren hava şartları arasında daha ziyade doğudan ve kuzey,
kuzeybatıdan sokulan soğuk hava akımları etkili olmaktadır. Bu bakımdan kıyı bölgeleri iç
bölgelere göre daha avantajlı olmasına rağmen, kıyı kesimlerinde de bölgelere göre önemli
farklar yaşanmaktadır. Şöyle ki, Akdeniz kıyılarında mutlak minimumlar Antalya dışında –8
°C’nin altındadır. Aynı şekilde Ege bölgesinde –10°C’nin üzerinde olmak üzere güneyden
kuzeye doğru düşmektedir. Marmara kıyılarında mutlak minimumlar –10 °C’ninaltına
inebilmektedir. Karadeniz kıyılarında –10°C’nin üzerinde olmak üzere, batıdan doğuya doğru
artmaktadır.
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O halde Marmara kıyılarında biraz daha düşük olmak kaydıyla, diğer kıyı
bölgelerimizde bir iki istisna dışında mutlak minimumlar –10°C‘nin altına düşmektedir. Bu
durum ise, kış şartlarının daha mülayim geçtiği kıyı bölgelerimizde daha az yakıt tüketildiğinin
ve dolayısıyla ısınmaya bağlı kirliliğin daha sınırlı olduğunun bir göstergesidir.
10.1.3.Nem
Bilindiği gibi atmosferdeki nem, güneş ışınlarını absorbe ederek, havanın ısınmasına
sebep olmaktadır. Bu yönüyle hava kirliliği üzerinde olumlu bir rol oynamaktadır. Ancak, hava
kirliliği üzerindeki olumsuz etkisi çok daha ön plandadır. Çünkü atmosferde
SO2konsantrasyonunun yüksek olduğu zamanlarda nisbi nem de yüksek ise, H2O, SO2 ile
reaksiyona girmekte ve sonuçta H2SO4 ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan yanma döneminde
havanın nisbi nem oranı ne kadar yüksek ise, o oranda kirlilik açısından tehlike arz etmektedir.
Ülkemizde termik rejim ve buharlaşma ile ilgili koşullar bölgesel olarak farklılıklar
gösterdiğinden, yıl içerisinde su buharı basıncı ve havadaki nem miktarı da değişmektedir.
Örneğin, bu bakımdan kıyılarımızda şartların elverişliliği nedeniyle su buharı basıncı
yüksektir.Buna karşılık iç bölgelerimizde, özellikle yükseltinin de arttığı kesimlerde su buharı
basıncı düşmektedir.
Atmosferde nem miktarını belirleyen su buharı basıncı, genel olarak iç bölgelerimizde
ve yaz döneminde diğer kesimleri de içine almak üzere neme doyma noktasından uzaktır.
Neme doyma açığı yaz döneminde çok kuvvetli olduğu halde, kış döneminde zayıflamaktadır.
Dolayısıyla kışın hava daha nemlidir. Türkiye’de genel olarak bağıl nemlilik kış döneminde
yüksek, yaz döneminde düşüktür. Genel olarak Mart-Nisan’dan itibaren düşmeye başlayan
nisbi nemlilik Temmuz –Ağustosta en düşük oranı gösterir. Sonbahardan itibaren tekrar
yükselmeye başlayan nemlilik oranı Aralık ve Ocak ayında en yüksek değerine ulaşır.
Yıllık ortalama nisbi nemlilik en yüksek değerine Karadeniz kıyı kuşağında
ulaşmaktadır. Kıyı bölgelerimizde nisbi nemlilik mevsimler arasında fazla farklılık göstermez.
Sürekli nemli hava akımlarının etkisinde bulundukları için nisbi nem de her zaman için
yüksektir. Karadeniz ve Marmara kıyılarında yıllık ortalama nisbi nemlilik %75 –80, Akdeniz
kıyılarında %70 –75 ve Ege kıyılarında %70 civarındadır. Türkiye’nin iç bölgelerinde ise,
nisbi nem oranı daha düşüktür. Yaz ve kış dönemleri arasında önemli farklılıklar vardır. İç
bölgelerde yıllık ortalama değerler %60 civarında seyretmekle birlikte, en yüksek değerler kış
dönemine, en düşük değerler de yaz dönemine isabet etmektedir. En düşük nisbi nem değerleri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne aittir. İç Anadolu’nun merkezi kısımlarında da düşük değerler
görülmektedir. Buralarda nisbi nem oranı %50 –60 arasında değişmektedir.
Ülkemizde gerek nemliliği belirleyen su buharı basıncı ve gerekse nisbi nemin dağılışı
bakımından özellikle kıyı ve iç bölgeler arasında görülen farklılık, hava kirliliğinin
konsantrasyonu üzerine de yansımaktadır. Bu bakımdan özellikle Karadeniz kıyı kuşağı başta
olmak üzere kıyı bölgelerimizin her zaman için yüksek nem oranına sahip olması, hava kirliliği
açısından olumsuz bir etkidir. Özellikle de yaz ve kış dönemleri arasında nem oranının fazla
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değişmemesi yıl boyunca, buralarda diğer şartlarda olumsuz ise, kirlilik konsantrasyonunun
yoğun olacağını göstermektedir.
Halbuki iç bölgelerimizde su buharı basıncı ve nisbi nemlilik oranının daha düşük
oluşu, buraları hava kirliliği açısından kıyı bölgelerimize nazaran daha avantajlı kılmaktadır.
Ancak, iç bölgelerde genel olarak nisbi nem oranının düşük olmasının yanı sıra, yıl içerisinde
en yüksek değerin kış dönemine, dolayısıyla yanma döneminin önemli bir kısmına tekabül
etmesi, hava kirliliği üzerinde olumsuz tesirler yaratabilmektedir.
İç bölgelerde kış aylarına isabet eden nisbi nem oranı bazen çoğu kıyı istasyonunun
değerini yakalayabilmekte, hatta aşabilmektedir. Dolayısıyla kış döneminde bütünüyle iç
bölgelerde nisbi nem oranının yükselmiş olması, hava kirliliğini söz konusu devrede olumsuz
etkilemektedir.
10.1.4. Bulutluluk ve Sisli Günler
Gökyüzünün bulutlu ya da açık oluşu doğrudan atmosfer sıcaklığını etkileyeceğinden
yanma döneminde harcanan yakıt miktarını da belirleyebilecektir. Örneğin, yanma dönemi
içerisinde bulutlu günlerde atmosfer daha soğuk olacağından, evlerde ısınma amaçlı kullanılan
yakıt miktarı daha fazla olacaktır. Buna bağlı olarak da bulutlu günlerde hava kirliliği
konsantrasyonu artacaktır. Gökyüzünün açık olduğu günlerde ise, hava daha sıcak olacağından,
daha az yakıt tüketilecek ve dolayısıyla atmosfer daha az kirlenmiş olacaktır.
Sisli havalarda ise, atmosferdeki SO2, H2O ile birleşerek H2SO4’ü oluşturmakta ve insan
sağlığı açısından tehlike yaratmaktadır. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, yanma dönemine
tekabül eden bulutlu ve sisli günler hava kirliliği açısından olumsuzluk yaratır.
Türkiye’de yıllık ortalama bulutluluk en yüksek değerine Karadeniz kıyılarında
özelliklede Doğu Karadeniz kıyı kuşağında ulaşmaktadır (6’nın üzerinde). Buralardan iç
kısımlara geçildiğinde bulutluluk değerleri düşer. Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da
bu değer 4- 5 arasında oynar. Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi düşük
değerler görülmektedir(genellikle 4’ün altında).
Yıllık ortalamalar, Türkiye’de Karadeniz kıyıları bir tarafa bırakılırsa, bulutluluğun
hava kirliliği üzerinde fazla bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Özelliklede bu
bakımdan Akdeniz, Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi düşük değerler
gösterdiğinden, daha avantajlı gözükmektedirler.
Ancak, ülkemizde bulutluluğun yıl içerisindeki değişimi bir hayli farklıdır ve hava
kirliliği önemli olanı da budur. Atmosferik hareketlilik bulutluluk oranını mevsimlik olarak
fazlasıyla etkilemektedir. Genel olarak, Kasım-Mart arası dönemde bulutluluk Türkiye’nin her
tarafında 5’in üzerindedir. Maksimum değerler ise Aralık ve Ocak aylarında görülmektedir.
Bahsedilen soğuk dönemde yanmanın da şiddetli olduğu düşünülürse, Türkiye’de bulutluluğun,
hava kalitesi üzerinde olumsuz tesirler yaratabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Özellikle
maksimum değerlerin Aralık ve Ocak ayına rastlaması, zaten düşük olan hava sıcaklığını daha
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da azaltacak ve kirlilik konsantrasyonunu yükseltecektir. Kış döneminde en yüksek değerlere
Karadeniz ve Marmara kıyılarında rastlanmış olması, buraları hava kirliliği açısından çok daha
olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Bu dönemde Akdeniz kıyıları en az bulutlu kesimi
oluşturduklarından, hava kirliliğinden de en az etkilenen yerler olacaklardır. Karadeniz kıyıları
dışında ise Nisan-Ekim arası dönem Türkiye’de bulutluluğun ve dolayısıyla buna bağlı hava
kirlenmesinin en az olduğu zaman dilimidir. Sonuç olarak, Karedeniz kıyıları dışında
Türkiye’de maksimum bulutluluğun kış dönemine denk gelmesi, hava kirliliğini belirgin bir
biçimde etkilemektedir.
Sisli günlerin ise yıllık ortalaması Türkiye genelinde az olmasın rağmen, İç Anadolu
Bölgesi, Doğu Anadolu’nun doğu kesimleri ve Trakya’nın iç kesimlerinde artış göstererek, 2030 gün arasında değişmektedir. Genel atmosfer sirkülasyon koşullarına bağlı olarak,
Sonbahardan itibaren iç bölgelerimizde belirmeye başlayan sisli günler, kış döneminde
maksimum değerine ulaşmaktadır. Kış ve İlkbahar mevsimlerinde iç bölgelerimizde görülen bu
sisler, daha çok radyasyon sisleri karakterindedir. Ayrıca, bu dönemde yerde bulunan kar
örtüsünün de soğumada etkisi vardır.
Türkiye’de özellikle sisli günlerin mevsimlere ve coğrafi bölgelere göre dağılışı dikkate
alındığında; bu bakımdan iç bölgelerin hava kirliliğinde rol oynayacak değerlere sahip
oldukları görülür.
İlkbahar mevsiminde ise sisli günlerin Karadeniz kıyı kuşağında yüksek değerlere
ulaşmış olması, hava kirliliği üzerinde kısmen etkili olabileceğini göstermektedir. Diğer coğrafi
bölgelerimiz ise, genel anlamda yanma dönem içerisinde daha düşük değerlerde sisli günlere
sahip olduklarından, hava kirliliği açısından da önemleri azalmaktadır.
Bunların dışında ülkemizde hemen bütün coğrafi bölgelerimizde olduğu gibi topoğrafik
koşullar da sis oluşumunu hazırlamaktadır. Bu bakımdan özellikle depresyonlar içerisinde
kurulmuş olan kentler tipik örnek oluştururlar. Çünkü bu gibi yerlerde günlük basınç
değişimine bağlı olarak geceleri çevre yüksek sahalardan akan soğuk ve ağır hava çukur
alanlara birikir ve sis teşekkülüne sebep olur. Topoğrafik koşulların sebep olduğu sisler,
özellikle Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Sivas, Ankara, Bursa, Bilecik, Balıkesir,
Eskişehir, Edirne, Çorum, Tokat, Gümüşhane gibi merkezlerde çok belirgin bir biçimde
görülmektedir. Bunun sonucu olarak da söz konusu şehirlerde sisli günler ve bunların etki
süreleri, hava kirliliği konsantrasyonunu fazlasıyla etkileyebilmektedir.
10.1.5. Yağış
Özellikle yağmur şeklindeki yağışın atmosferdeki kirleticileri yıkayarak, buradan
uzaklaştırdıkları bilinmektedir. Dolayısıyla yanma dönemine tekabül eden sıvı yağışların
şehirlerin havalarının temizlenmesinde önemli bir yeri vardır. Atmosferde bulunan partiküler
kirleticiler, SO2 ve çözünebilir nitrojen oksitler gibi gaz kirleticiler yağmur damlaları tarafından
tutularak ve çözünerek atmosferden uzaklaşmaktadır.
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Türkiye’de yıllık ortalama yağış dağılışı dikkate alındığında, en fazla yağışın Kuzey
Anadolu Dağları’nın kıyı sıraları ile Toroslar’ın denize dönük olan yamaçlarına ve önlerindeki
kıyı kuşağına düştüğü görülür. Belirtilen kesimlerde kurulmuş olan kentler, yıllık yağış toplamı
bakımından daha avantajlı oldukları için atmosferlerinin bol yağışlarla yıkanması açısından
daha şanslı gözükmektedirler. İç bölgelerde ve havza tabanlarında ise, yıllık yağış miktarında
önemli düşüşler kaydedilmektedir. Buna bağlı olarak İç bölgelerde özellikle topoğrafik
koşulların olumsuzluk yarattığı çukur sahalarda kurulmuş olan kentlerin yağış yetersizliği
nedeniyle atmosferleri yeterince yıkanamayacağından, bu gibi yerler hava kirliliği açısından
olumsuzluk arz ederler.
Türkiye’de yağış dağılışı bakımından birbirinden çok farklı alanlar seçilebilmektedir.
Örneğin, kuzeyinde Karadeniz kıyı bölgesi ile güneyde Akdeniz kıyı bölgesi ve Güneydoğu
Toroslar’da yıllık yağış miktarı 800 – 900 mm’nin üzerindedir. Buralarda yer alan kentlerden
Zonguldak, Giresun, Antalya, Muğla, Muş ve Bitlis gibi kentlerde yıllık yağış miktarı 1000
mm’yi aşmaktadır. Rize’de ise, 2500 mm’ye yaklaşmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin birinci
derecede yağışlı olan bu kuşaklarında bulunan kentlerinde atmosfer daha fazla yıkanmaktadır.
Gerçi Kuzey Anadolu sistemi ve Toroslar üzerinde yağış değeri çok daha fazla ise de buralarda
kentler bulunmaktadır. Yağış değeri yüksek olan bu bölgelerin her kesimi de aynı miktarda
yağış almamaktadır. Bu bakımdan kuzeydeki yağışlı kuşakta Orta Karadeniz Bölümü ve
Sakarya’nın aşağı çığırından İstanbul’a kadar olan kesimler daha az yağışlıdır. Buralarda yıllık
yağış miktarı 700 – 800 mm civarındadır. Buraları yağışlı kuşağa göre daha az yağış
almaktadır. Türkiye geneline göre ise, orta derecede yağışlı yerleri oluşturmaktadırlar. Buna
bağlı olarak buralardaki yerleşmelerin atmosferleri rahatlıkla yıkanarak temizlenebilmektedir.
Güneydeki Toros Sistemi, özellikle Batı Toroslar’da bol yağışlıdır. Muğla çevresinden
Anamur yakınlarına kadar 1000 mm’nin üzerinde yağış miktarlarına rastlanmaktadır. Aynı
şekilde Amanoslar’ın İskenderun Körfezi’ne dönük olan yüzü de bol yağışlıdır. Buraları
Akdeniz Bölgesi içerisinde atmosferin en fazla yıkanabileceği alanları oluşturmaktadır. Adana
– Mersin çevresinde ise, yıllık yağış miktarı 500 – 600 mm civarındadır. Maraş – Amik
çukurluğunda da bu miktar 500 – 700 mm’ler seviyesindedir. Bölgede bu kesimlerin orta
derecede yağış aldıkları ve atmosferlerinin de birinci kuşağa göre daha az yıkandığı
söylenebilir. Aslında Türkiye’de 500 – 700 mm civarında yağış alan yerler orta derecede
yağışlı kabul edilirse, Marmara, Ege ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nin önemli bir kısmı bu grup
içerisinde kalmaktadır. Buna bağlı olarak da bu grupta bulunan kentlerin atmosferleri orta
derecede yıkanarak temizlenebilmektedir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeyinde uzanan Güneydoğu Toros yayında da yer
yer bol yağışlı alanlara rastlanmaktadır. Örneğin, Bitlis çevresinde yıllık yağış miktarı 1000
mm’yi geçmektedir. Bu alanlar da Türkiye genelinde bol yağışların atmosferi yıkayarak
temizlediği yerlerdendir.
Anadolu’nun havza tabanları, Güneydoğu Anadolu’daki plato ve ova düzlükleri,
Türkiye’nin az yağışlı kesimleridir. Buralarda yıllık yağış miktarı 400 – 500 mm’nin altında
seyretmektedir. Özellikle Konya Ovası ve Tuz Gölü çevresi az yağışlı alanların en genişidir.
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Ayrıca İç Anadolu Bölgesi’nde az yağışlı alanlar Yukarı Sakarya Havzası’nda ve Yukarı Kızıl
Irmak Bölümünün vadi tabanlarında görülmektedir. Doğu Anadolu’da ise depresyon ve vadi
tabanları böyledir. Güneydoğu Anadolu’da da düz alanlardaki az yağışlılık hali Suriye sınırına
doğru çok daha belirginleşmektedir. Dolayısıyla belirtilen bu alanlar, Türkiye genelinde en
düşük yağış değerine sahip olduklarından, atmosferleri de yeterince yıkanamamaktadır.
Buralarda kurulmuş olan şehirlerin atmosferleri kirli ise, yıkanma şansları az olduğundan, uzun
süre kirliliğini koruyabilmektedir. Eskişehir, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Malatya, Iğdır,
Diyarbakır, Şanlıurfa gibi şehirler böyledir.
Ancak, atmosfer yıkanmasında yağış miktarından daha da önemlisi yağışın mevsimler
arasında dağılışıdır. Özellikle bu bakımdan yanma dönemine tekabül eden yağış oranı büyük
öneme sahiptir. Türkiye’de yağış dağılışında olduğu gibi yağış rejiminde de önemli bölgesel
farklılıklar vardır. Bu bakımdan esas farklılık kıyı bölgeleri ile iç bölgeler arasında ortaya
çıkmaktadır. Kış döneminde kıyı bölgelerinde nem içeriği yüksek olan kararsız hava kütleleri
orografyanın da tesiriyle kuvvetli yağışları meydana getirirler. Bu nedenle genel olarak kıyı
bölgelerinde kurulmuş olan kentlerimiz Kış döneminde aldıkları bol yağış sayesinde hava
kirliliğini doğal yollardan telafi etme şansına sahiptirler. Yaz döneminde ise, Türkiye Mayıs
ayından itibaren tropikal hava kütlesinin etki alanına girmeye başlar. Dolayısıyla Karadeniz
kıyıları, Kuzeydoğu Anadolu kesimi dışındaki bölgelerde Mayıs sonundan Ekim ayına kadar
olan devrede yağışsız, kurak bir gidiş söz konusudur. Ancak bu kurak devrenin Türkiye
genelinde yanma döneminin dışında kaldığı düşünülürse, hava kalitesi üzerinde önemli bir rol
oynamayacağı da anlaşılmış olur.
Türkiye’de 4 esas yağış rejimi tipi ile 3 geçiş tipi olmak üzere 7 farklı yağış rejim tipi
görülmektedir. Bunlardan Akdeniz Bölgesinin kıyı kuşağı ile Ege Bölümünü içine alan
Akdeniz yağış rejiminde en yağışlı mevsim Kış ve en kurak mevsim Yaz dır. Kış içerisinde de
en yağışlı aylar Aralık ve Ocaktır. Akdeniz yağış rejiminin etkisinde olan yerler, Kış
yağışlarıyla, özellikle de yanmanın daha şiddetli olduğu Aralık ve Ocak aylarında alınan bol
yağışlar sayesinde atmosferlerini temizleme özelliğine sahip gözükmektedirler. Yağış rejiminin
hava kirliliği üzerindeki olumlu tesiri dikkate alındığında buraları, Türkiye’nin birinci derecede
avantajlı bölgeleri sayılabilir. Bu bölgeleri gecikmiş Akdeniz yağış rejiminin etkisinde olan
alanlar izlemektedir. Bu yağış rejimi ise, batıda Gaziantep platosundan başlayarak, Güneydoğu
Torosların yamaçları önünden geçmekte, doğuda Bitlis Dağlarına kadar uzanmaktadır. Bu
bölgede de yine en yağışlı mevsim Kış olmakla birlikte, oranında azalmalar vardır. Ayrıca bir
İlkbahar artışı da göze çarpmaktadır. En yağışlı mevsimin tipik Akdeniz rejimi kadar olmasa da
Kışa isabet etmesi ve İlkbaharda yağış artışının görülmesi, bu bölgede hava kalitesi üzerinde
olumlu etkiler yaratabilmektedir. Çünkü bölgede Kışla birlikte İlkbaharın büyük bir kısmı da
yanma dönemi içerisinde bulunmaktadır.
Türkiye’nin kuzey kıyılarını içine alan Karadeniz yağış rejimi ise, özellikle Doğu
Karadeniz kıyılarında düzenlilik arz eder. Dolayısıyla bu kuşakta yılın her mevsiminde
atmosfer yağışlarla yıkanarak temizlendiğinden, Türkiye’nin bu bakımdan en avantajlı bölümü
sayılmaktadır. Orta ve Batı Karadeniz kıyıları bu kadar şanslı olmamakla beraber, genel olarak
Ekim ayından Şubat ayına kadar olan sürede daha çok yağış aldığından, yanmadan
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kaynaklanan hava kirliliği, bu dönemde alınan yağışlarla önemli ölçüde
uzaklaştırılabilmektedir. Nisan – Mayıs ayları ise, en az yağış alan aylar olmakla birlikte,
buralarda söz konusu aylarda yanma olayının şiddeti de azaldığından, hava kalitesi üzerinde
önemli sayılabilecek bir olumsuzlukları görülmez.
Doğu Anadolu Bölgesinde ise, karasal bir yağış rejimi hakimdir. Doğu Anadolu’da
özellikle Kuzeydoğu Anadolu kesimi, en fazla yağışı İlkbahar ve Yaz başlarında alan karasal
bir yağış rejimine sahiptir. Bölge üzerinde Ekim ayından başlayıp, Kış boyunca devam eden
yüksek basınç şartları nedeniyle yağışlar azalmakta ve en düşük yağış değeri Aralık ayına
isabet etmektedir. Bölgenin yağış rejimi özelliği gereği, yanma döneminde ve özellikle
yanmanın çok şiddetli olduğu Sonbahar ortalarından başlayıp Kış boyunca devam eden az
yağışlılık hali, hava kirliliği üzerinde olumsuz rol oynayan önemli bir klimatik faktör
durumundadır. Özellikle belirtilen dönemin bölgede çok soğuk olduğu ve buna bağlı olarak
yanmanın gün boyunca devam ettiği de hatırlanırsa, hava kirliliğinin soğuk dönemde çok
yüksek konsantrasyonlara ulaşabileceği tahmin edilebilir. İlkbahardaki yağış artışı ise, bu
mevsimdeki hava kirliliğinin giderilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ancak, ilkbahar
ortalarından itibaren yanma şiddetinin önemli ölçüde düşmüş olduğunu da hesaba katmak
gerekir.
İç Anadolu karasal geçiş tipi ise, bu bölge ile birlikte, Trakya’nın iç kesimiyle birlikte
Bolu-Kastamonu çevresinde görülür. Bu tipin hakim olduğu İç Anadolu bölgesinde yağış
maksimumu Kış ve İlkbahar mevsimleri arasında pay edilmiştir. Bölgenin özellikle batı ve
güney yarısında Kış mevsimi daha yağışlı iken, doğu ve kuzey yarısında ilkbahar öne
geçmektedir.En kurak mevsim ise, yazdır.Bu bakımdan bölgenin batı ve güney kesimi kış
döneminde havanın yıkanması bakımından daha avantajlı gözükmektedir.Bu kesimlere kışın
düşen yağışların önemli bir kısmının yağmur şeklinde olduğu düşünülürse,havanın
temizlenmesi üzerinde ki etkisi ise anlaşılmış olur.Doğu ve Kuzey yarıda yağışların ilkbahara
kaymış olması ve düşük sıcaklıklar sebebiyle Kış yağışlarının daha çok kar şeklinde olması
nedenleriyle kış döneminde bu kesimlerin atmosferleri yağışlarla temizlenememektedir. Ancak,
yanmanın mayıs sonlarına kadar,çok şiddetli olamasa da, ilkbahar mevsiminde de devam
etmesi, atmosferin ilkbaharda doğu ve kuzey yarılarında temizlenebileceği söylenebilir.
Marmara geçiş tipinde yağış maksimumu Kışa, minimumu Yaza isabet etmektedir. Yaz
kuraklığı bölgede egemen olmakla beraber, bir taraftan Trakya’nın içlerine, diğer taraftan da
doğuya ve güneye karasal kesimlere geçildikçe ve kuzeye Karadeniz’e doğru çıkıldıkça
hafiflemektedir. Bunlara rağmen her yerde kış yağışlarının baskınlığı söz konusudur. Yağış
mevsiminin bu gibi özellikleri, bölgedeki şehirlerin atmosferlerinin kış döneminde önemli
ölçüde temizleneceğini göstermektedir. Ayrıca yağmur şeklindeki yağışların hakimiyeti de bu
olayda etkili olmaktadır.
İç batı Anadolu’nun kuzeyinden Bigadiç’e kadar olan sahada ve Güney göller yöresine
kadar uzanan bölgede Akdeniz-İç Anadolu geçiş tipi egemendir. Buralarda İç Anadolu yağış
rejimini yansıtan bazı özellikler belirmektedir. Sonbaharın ortalarından itibaren başlayan
yağışlar, Aralık ve Ocak aylarında en yüksek düzeye ulaşır. Nisan ve Mayıs ise nispi artışların
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olduğu aylardır. Buna göre bu geçiş tipinin egemen olduğu alanlarda özellikle Kış ve İlkbahar
yağışlı geçtiğinden, hava kirliliği üzerinde olumlu tesirler yaratmaktadır.
Bilindiği gibi hava kirliliği üzerinde herhangi bir yerin aldığı yağış miktarı ve yağışın
mevsimlere dağılışı kadar, günlük en çok düşen yağış miktarı da önemlidir. Bu miktar ne kadar
fazla ise, özelliklede bol yağış alan günler yanma döneminde kaydediliyorsa, hava kirliliği
üzerinde o derece olumlu tesirler yaratır.
Türkiye de yağışlı günlerin sayısı bölgeler arasında önemli farklılıklar gösterilmektedir.
Bu bakımdan en yüksek değer Karadeniz kıyılarına zıt bulunmaktadır. Bu kıyı üzerinde Doğu
Karadeniz kesiminde yağışlı gümler sayısı daha fazladır. Bütünüyle Karadeniz kıyı kuşağında
yağışlı günler sayısı100 günün üzerinde olmakla birlikte en yüksek değerler Doğu Karadeniz
kıyı kuşağında görülmektedir (Rize 173,5 gün). Orta Karadeniz kıyılarında daha düşük,
(Samsun132,5gün).Batıda değerler yeniden yükselmektedir (Zonguldak 192,5 gün). Bu
durumda göre Türkiye de yağışlı günler bakımından en avantajlı bölge Karadeniz kıyı kuşağı,
özelliklede Doğu Karadeniz kıyıları görülmektedir. Yağışlı kaydedildiği günler atmosfer
yıkanarak temizleneceğin den, gerek yağışlı günler miktarı ve gerekse soğuk devredeki orantı
itibarıyla, burada hava kirliliği üzerinde son derece olumlu etkiler yaşatması belirlenebilir.
Bölgenin iç kesimlerinde ise, yağışlı gün sayısı 100 günün zatına düşmektedir (Gümüşhane
95,6 gün). Dolayısıyla yağışlı günlerin kıyıda yaratmış olduğu olumlu etki, iç kesimlere doğru
azalmaktadır.
Ülkemizde yağışlı günler sayısının en az olduğu yerler ise Akdeniz kıyı kuşağı ile Ege
bölümü ve Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Ancak Muğla-Marmaris kesiminde ve İskenderun
körfezinin doğu kesiminde yağışlı gün sayısı 100 günü bulmakta ve aşmaktadır. Bu alanların
Türkiye genelinde en az yağışlı gün toplamı sahip olması nedeniyle, yıl içerisin de atmosferin
de daha az yıkandığı sonucu doğurmaktadır. Ancak, yağışlı günlerin büyük bir bölümünün
soğuk dönüme isabet etmesi, hava kirliliği üzerinde olumlu sonuçlar yaratmaktadır.
Türkiye’nin yarı kurak bölgelerinin oluşturan İç Anadolu’nun havza tabanları ve Trakya’nın iç
kesimleri de genellikle 100 günün zatına yağış alırlar. Özellikle Güney Doğu Anadolu’nun
Suriye sınırına doğru güney yarısı ile İç Anadolu’nun Konya tuz gölü çanağı en düşük
değerlere sahiptir. Buralarda yağışlı günlerin yüksek oranda yanma döneminde toplanmış
olması atmosfer in temizlenmesinde bir avantaj oluşturmakta birlikte, yıllık toplamın diğer
bölgelerin göre düşük olması hava kirliliği bir dezavantaj yaratmaktadır. Yağışlı günlerin sayısı
ve mevsimlere dağılımı gibi, gün içerisinde kaydedilen en yüksek yağış miktarı da havanın
temizlenmesinde önem taşımaktadır. Bu bakımdan en yüksek değerler, Akdeniz kıyı kuşağı ile
birlikte Ege Bölümü ve Doğu Karadeniz kıyılarına ait gözükmektedir. Üstelik en yüksek yağış
değerinin görüldüğü günler, yüksek oranla soğuk dönemde toplanmaktadır. Bu olumlu taraflar
bir araya gelerek, söz konusu kıyı alanlarında atmosferin temizlenmesinde önemli rol
üstlenirler.
İç kesimlerde ise, günlük maksimum yağışlarda genelde bir düşüş izlenmektedir. Bu
durum kıyı bölgelerine nazaran buralarda günlük yağışlarla atmosferin daha az yıkanabileceğini
göstermektedir. İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmında ve Trakya’nın iç
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kesimlerinde yağışı yüksek olan günlerin yıl içerisindeki seyri de düzensizdir. Bu günlerin
tamamen yanma dönemine denk gelmemesi, atmosferin temizlenmesindeki rollerini
azaltmaktadır.
10.1.6. Basınç ve Rüzgarlar
Hava basıncı, hava hareketi üzerinde etkili olduğu için hava kalitesi açısından da önemli
yeri vardır. Yüksek basınç koşullarında hava kararlı olduğu için kirli hava yükselememekte ve
diğer hava tabakaları ile karışım sağlanamamaktadır. Dolayısıyla kirli hava alt tabakalarda
sıkışıp kalmaktadır.
Alçak basınç koşullarında ise, hava kararsızdır. Havanın yükselici hareketi sayesinde alt
seviyelerdeki kirli hava yukarı katlara dağılarak hava kirleticilerini seyreltebilmektedir.
Kısacası, antisiklonal şartların hakim olduğu devrede hava kirliliği konsantrasyonu yüksektir.
Aksine siklonal şartların etkili olduğu sürede ise, hava daha az kirlidir.
Basınç şartları ve farklı basınç alanlarının dağılışı bakımından ülkemizde Kış ve Yaz
dönemleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Doğu ve İç Anadolu Bölgeleri soğuk
dönemde uzun süre antisiklonal şartların egemenliğinde bulunmaktadır. Diğer taraftan Kasım
ayından itibaren Batı Anadolu’da yüksek basınç alanının etkisine girmektedir. Ayrıca Akdeniz
üzerinden sokulan yüksek basınç şartları Güney ve Güneydoğu Anadolu’ya kadar
uzanmaktadır. Bu açıdan Kış dönemi, Türkiye’de özellikle iç bölgelerde yüksek basınç
koşullarıyla temsil edildiğinden, buralarda hava kirliliği konsantrasyonu da yüksektir. Özellikle
Doğu ve İç Anadolu Bölgeleri daha yüksek oranlarda hava kirliliği yaşayabilmektedir. Kıyı
kesimlerinde frontal faaliyetler, sık sık basınç değişimine yol açtığından, yüksek basınç
koşulları iç bölgeler kadar sürekli olmamakta ve buna bağlı olarak hava kirliliği
konsantrasyonu da daha düşük kalmaktadır. Türkiye’de Kasım – Nisan arası devrede basınç
değişimleri yüksek olduğundan, atmosferik aktivite de fazladır. Bu değişimde yüksek basıncın
etki alanı ve süresi hava kirliliğinde oldukça önemlidir. Yüksek basınç şartlarıyla temsil edilen
Doğu ve İç Anadolu Bölgelerinde bu dönemde hava açık, rüzgar hızı düşük, sabahları hava
sisli, zemin karla kaplı, yer radyasyonu ve günlük sıcaklık farkları yüksek olduğundan, hava
kirliliği konsantrasyonu da genel olarak yüksektir. Buna karşılık yüksek basınç sırtının
çevresinde bulunan ve gezici siklonların etkilerine daha çok hedef olan kıyı bölgelerinde ise,
şartlar hava kirliliği açısından, daha az uygundur. Çünkü buralarda hava kararsız, daha sıcak,
rüzgar yönleri daha belirgin ve nisbi nemlilik daha yüksektir. Belirtilen bu gibi klimatik
özellikler ise, hava kirliliğinin giderilmesi bakımından önem taşımaktadır.
Mayıs ayından itibaren ise, Yaz dönemi basınç koşulları oluşmaya başlar. Mayıs – Ekim
arası dönemde bütünüyle alçak basınç koşulları egemen olmaktadır. Ayrıca Yaz döneminde
Türkiye’de daha kararlı basınç şartları hüküm sürmektedir. Yaz döneminde hakim olan alçak
basınç şartları havada kararsızlığı arttırarak kirli havanın birikimini engelleyici bir rol
oynamaktadır. Ayrıca sıcak dönemin çok az bir kısmında düşük dereceli yanma olayı
gerçekleştiğinden, buna bağlı olarak hava kirleticilerde de çok fazla bir düşme vardır. Yani Yaz
döneminin büyük bir bölümü yanma devresinin dışında kalmaktadır. Bu durumda yanmaya
bağlılık gösteren hava kirliliği de kendiliğinden azalmaktadır.
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Bilindiği gibi yatay hava akımı olan rüzgar, yerleşim birimleri üzerindeki kirli havayı
taşıyarak atmosferin doğal yollardan temizlenmesini sağlayan önemli klimatolojik faktörlerden
biridir. Rüzgarın yeterince esmediği yerlerde kirli hava uzun süre dağılmamakta ve bu süre
içerisinde yerleşmeleri etkilemektedir.
Fakat rüzgar, kentlerin kirli havalarını taşıyarak kilometrelerce uzaklara götürdüğü gibi,
bazen de başka bir alandaki kirli havayı bir başka şehir üzerine taşıyabilmektedir. Rüzgarın hızı
ve frekansı, kirli havanın taşınmasında çok önemli rol oynamaktadır.
Ancak rüzgarın taşıyıcılık etkisi topoğrafik özelliklerle de çok yakından ilgilidir. Bu
nedenle şehirlerde rüzgarın hızını kesebilecek doğal engeller, yüksek binalar ve rüzgar yönüne
dik uzanan caddeler ve sokaklar, olumsuz etki yaratmaktadır. Rüzgarın olumlu tesirlerinden
yararlanabilmek için şehirlerin planlama aşamalarında cadde ve sokakların rüzgar yönüne
paralel düşünülmesi ve hava koridorlarının oluşumlarının sağlanması şarttır. Ayrıca rüzgarın
hızını kesebilecek her türlü beşeri engel sıfırlanmalıdır. Bunların dışında endüstri kuruluşlarının
yer seçimine de özen gösterilmelidir. Özellikle kirleticilik vasfı yüksek olan endüstri kollarının
şehirlerin gelecekteki büyümeleri de dikkate alınarak uzak noktalara kurulmaları germektedir.
Ayrıca kuruldukları alanın rüzgar istikametinde olması şarttır. Aksi takdirde endüstri
tesislerinden kaynaklanan kirli havanın şehirlerimizi kirletmesi kaçınılmazdır.
Türkiye’de her şeyden önce soğuk ve sıcak devre, basınç dağılışı ve hakim rüzgar
yönleri bakımından birbirinden çok farklı özelliklere sahiptir. Soğuk dönemde Anadolu’nun ve
Trakya’nın iç kısımları genellikle yüksek basınç alanı durumundadırlar. Buna karşılık,
Karadeniz ve Akdeniz üzerinde basınç alçalmıştır. Bu nedenle söz konusu dönemdeki
rüzgarlar, Doğu Anadolu’dan İç Anadolu’ya uzanan yüksek basınç sırtında zayıf ve değişken
bir karakter taşır. Hakim rüzgar yönü kıyılara doğrudur. İç bölgelerde soğuk devrede gök yüzü
genellikle açık, rüzgar hızı düşük ve nisbi nem oranı azdır. Ayrıca zemin genellikle karla
kaplıdır. Bütün bu özellikler, yer radyasyonunu da güçlendirerek günlük sıcaklık farklarını
arttırmaktadır. Dolayısıyla hava kalitesi üzerinde olumsuz etki yapabilecek bir çok koşul bir
arada bulunmaktadır. Soğuk dönemde yerleşen bu şartlar, yaklaşık olarak Eylülden itibaren
belirmeye başlar, Ocakta en tipik şeklini alır. Bu dönemde hakim rüzgar yönleri ve frekansları,
Yaza kıyasla genel olarak çok daha karışık ve daha zayıf bir durum gösterir. Rüzgar yönü ve
frekansları bakımından soğuk dönemde kıyı ve iç bölgeler birbirinden farklı özellikler gösterir.
İç kısımlarda rüzgar frekansları ve şiddeti daha düşüktür. Güney ve kuzey sektörlü rüzgarlar,
hemen hemen aynı frekansla birbirlerini izlerler. Ayrıca iç bölgelerin büyük bir bölümünde
rüzgarlar merkezden çevreye doğru eserler.
Kış döneminde rüzgar yönü kıyı bölgelerimizde farklılık gösterir. Marmara Denizi’ni
çevreleyen saha ile batıda Antalya’dan itibaren başlayan Akdeniz kıyıları, özellikle İskenderun
ve Mersin körfezleri çevresinde kuzey rüzgarları egemendir. Karadeniz kıyılarında, özellikle
Doğu Karadeniz bölümünde ise, güney rüzgarlarının hakimiyeti görülür. Ege Ovalarında da
doğu rüzgarları hakimdir.
Soğuk dönemde basınç koşullarının sonucu olan rüzgar yönü ve frekanslarının iç
bölgelerde daha karışık ve daha zayıf olması, hava kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir.
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Kıyıbölgelerinde rüzgar esiş yönü ve frekanslarının çok daha belirgin olması, hava
kalitesindeki etkilerinin çok daha güçlü olmasına sebep olmaktadır. Fakat, ülkemizdeki
rüzgarların esiş yönleri, frekansları basınç koşulları ile birlikte topografik şartlara ve kara –
deniz dağılışına da fazlasıyla bağlı olduğu için yerel bir takım değişikliklerin olması da
doğaldır. Dolayısıyla belirlenen bu genel durumun dışında yerel farklılıkların hava kirliliği
üzerinde olumlu ya da olumsuz tesirler bırakması beklenebilir. Bu bakımdan her şehrin
konumunun ve topografik koşullarının da detaylıca değerlendirilmesi gerekir. Gerçekten de Kış
döneminde olumsuz basınç koşullarının yarattığı hava kirliliği birçok iç bölge şehirlerimizde
topografik koşullarla da desteklenmekte ve böylece hava kirliliğinin konsantrasyonu ve süresi
daha da artabilmektedir. Erzurum, Malatya, Sivas, Elazığ, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa
gibi birçok şehrimiz bu durumdadır.
Ülkemizde çeşitli yönlerden esen rüzgarların hızları genellikle düşüktür. Buna bağlı
olarak bir çok şehrimizde rüzgarın yetersizliği sebebiyle kirli hava uzaklaştırılamamaktadır.
Türkiye’de genellikle günlük ortalama rüzgar hızları 1,5 – 3,0 m/sn dir. Hatta Iğdır, Malatya
çevreleri, Doğu Karadeniz, Denizli çevresi ve Çukurova’da rüzgar şiddetinin daha da düştüğü
bilinmektedir. Rüzgarın taşıyıcılık etkileri belirtilen bu yerlerde son derece zayıf olduğundan,
kirli havanın birinci derecede birikim alanlarını oluştururlar. İç bölgelerde genelde düşük olan
rüzgar hızları, kıyı bölgelerinde ve Hakkari yöresinde artarak günlük ortalamalar 3 – 4,5
m/sn’yi bulmaktadır. Bu durumda buralarda rüzgar kirli havayı iç bölgelere nazaran daha rahat
taşıyabilmekte ve şehirlerin üzerinden uzaklaştırabilmektedir. Ülkemizde daha kuvvetli
rüzgarlar ise,Marmara’da İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı çevreleri ile Bandırma dır.
Akdeniz’de ise Antalya ve Hatay yöreleri örnek gösterilebilir. Günlük ortalama rüzgar hızının
4,5 m/sn’ yi aştığı bu yöreler, rüzgarın kirli havayı çok kolay taşıyabileceği alanlardır.
Ancak, Türkiye’de rüzgarın kirli hava üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini sadece
rüzgarın özellikleri ve fiziki çevre şartları kapsamında düşünmemek gerekir. Çünkü, şehirlerin
planları, yapılaşma, endüstri kuruluşlarının yer seçimi gibi özellikler, rüzgarın etkilerini olumlu
ya da olumsuz kılabilmektedir.
10.2. Topografik Şartlar
Bilindiği gibi yerleşim merkezlerinin kurulduğu yerlerin topografik özellikleri, oradaki
hava kalitesini olumlu ya da olumsuz şekillerde etkileyebilmektedir. Bu etki daha çok hava
kirliliğinin konsantrasyonu ve yerleşim merkezi üzerinde kalış süresi şeklinde olabilmektedir.
Bu açıdan topografyanın şekli, yükselti ve bakı gibi özellikler, hava kirliliğini etkileyen en
önemli faktörler grubu olarak değerlendirilmektedir. Bu gibi topografik faktörlerin ülkemizdeki
yerleşim birimlerinin havaları üzerinde nasıl bir rol oynadıklarını anlayabilmek için her birini
ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Fakat bu değerlendirmeden önce Türkiye’nin jeomorfolojik
özelliklerine kısaca değinmek yerinde olacaktır.
Türkiye her şeyden önce bir bütün olarak değerlendirildiğinde, hem yüksek hem de
arızalı bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ortalama yüksekliğinin 1132 m. olması ne
kadar yüksek bir ülke olduğunu göstermektedir. Bu yükselti değeri ülkemizin Anadolu
yakasında daha fazladır ve ortalama olarak 1162 m’yi bulmaktadır. Trakya kesiminin yükseltisi
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ise,180 m civarındadır. Dünya kara kütlelerinin ortalama yüksekliği 700 m. olduğuna göre,
ülkemizin ortalama olarak bu değerden 400 – 450 m. daha yüksek olduğu görülmektedir.
Türkiye’nin ortalama yükseltisi bütün kıtaların ortalama yükseltisinden de daha fazladır.
Örneğin; Avrupa’da bu değer, 330 m, Afrika’da 600 m, Amerika’da 650 m ve Asya’da 1010 m
dir. Anadolu’nun bu günkü jeomorfolojik görüntüsünde bir taraftan Alpin orojenik kuşak
içerisinde bulunması, diğer taraftan Asya’nın gövdesine geniş bir şekilde bağlı olmasının büyük
payı vardır. Ülkemizde özellikle orojenik kuşaklarımız boyunca yükseklik değerleri çok kısa
mesafelerde sık sık değişmekte ve çok arızalı bir topografik görünüm ortaya çıkmaktadır.
Yükseklik genel olarak batıdan doğuya doğru gidildikçe artış göstermektedir. Türkiye’nin batı
kesiminde tektonik ovalar, en fazla 200 – 250 m’ye kadar çıkarken, İç Anadolu’da 850 – 1000
m. ye yükselmekte, Doğu Anadolu’da ise, 1250 – 2000 m’lere ulaşmaktadır. Ovaların batıdan
doğuya doğru önemli yükselti değeri kazanması, bütünüyle yükseltinin bu gidişe uygun tarzda
arttığını göstermektedir. Kuzey ve güney kıyılarımızın gerisindeki dağlık kuşakta yükselti ani
olarak 2500 – 3000 m’nin üzerine çıkmaktadır. Genel olarak dar bir kıyı kuşağını çevreleyen
bu orojenik kuşaklar arasındaki İç Anadolu’da ise, dağların yükseltileri tekrar düşerek ortalama
olarak 1000 m. civarına inmiştir. Doğu Anadolu’daki dağların yükseltileri genel bir artışla 3000
– 4000 m’yi geçmektedir.
Yükselti basamaklarına göre yapılan değerlendirmede 0 – 500 m’lik basamağın en az
alanı kapladığı / % 17,5 ) anlaşılmaktadır. Bu basamakta kalan alanlar ülkemizin daha çok dar
kıyı kuşağını kapsamaktadır. 500 – 1000 m. yükselti basamağı ise,%26,6’lık bir yer
tutmaktadır. 100 – 2000 m’ler arasındaki kuşak ise, en yüksek orana sahiptir ( % 45,9 ) % 10’
luk yer kaplayan 2000 m’nin üzerindeki basamak yerleşme sınırının üzerinde kaldığından, hava
kirliliği açısından önem taşımamaktadır.
Ülkemizin özellikle Anadolu kesimi çok yüksek bir kütledir ve daha çok topoğrafik
anlamda yüksek platolar görünümündedir. Türkiye’nin yüksek bir görünüm kazanmasında,
Anadolu’nun orojenik ve epirojenik hareketlerle yükselmesinin ve yer yerde tersiyer
volkanizması ile kabuk üzerine mağma birikimlerinin eklenmesinin büyük rolleri olmuştur. Bu
arada Akdeniz ve Karadeniz havzalarının çökmesiyle de yükselti farkı artmıştır.
Türkiye jeomorfolojisinde yükseklik kadar, arızalı yapıda dikkat çekicidir. Yüksekliğin
kısa mesafelerde sık sık değişmesi, yüksek kesimlerin akarsularla derin bir şekilde parçalanmış
olması, kıyılarda dağların aniden yükselmeleri, yükseltilerin kıyılarda ve iç kesimlerdeki
havzalarda ani olarak düşmesi gibi görüntüler, bu arızalı yapının akisleridir. Bu durum aynı
zamanda ülkemizde eğim değerinin de yüksek olduğunu göstermektedir. Bu duruma göre
ülkemiz topraklarının beşte üçten fazlası ile %15’den daha fazla eğimlidir. Düz ve hafif eğimli
alanlar ise en düşük orana sahip gözükmektedir. (% 0,5).
10.2.1. Topoğrafyanın Şekli
Yerleşin biriminin kurulduğu yerin topoğrafik şekli hava kirliliğini olumsuz yönde
etkileyebileceği gibi, olumlu rol üstlenerek de kirliliğin doğal yollardan dağılmasına imkân
hazırlayabilir. Örneğin bu bakımdan etrafı yüksek bir çerçeve ile sınırlandırılmış olan havza
tabanları veya rüzgar istikametine dik olan vadi tabanları veya yamaçları buralarda kurulmuş
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olan yerleşmelerin hava kirliliğinde olumsuz rol oynarlar. İç bölgelerdeki şehirlerimizin
birçoğuna baktığımızda topoğrafik olumsuzluklardan etkilendiği görülür. Bir havzanın
ortasında veya kenarında yer alan şehirlerden Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Malatya,
Sivas, Kayseri, Balıkesir, Çorum, Tokat gibi merkezler hava kirliliğini zaman zaman önemli
boyutlarda yaşamaktadır.
Ülkemizde ova ve havzalarımızın yerleşme bakımından önemi açıktır.Yerleşmeler çoğu
zaman ya bir havzanın ortasına ya da kenar kısmını seçebilmektedir. Bu morfolojik şekillere
ise, Türkiye’nin her yerinde rastlamak mümkündür. Havza ve ovalarımızın oluşum kökenleri
farklı olmakla birlikte, hava kirliliği üzerindeki etkileri aşağı yukarı aynıdır. Ülkemizdeki
tektonik kökenli havza ve ovaların başlıcaları şunlardır:
1- Güneydoğu Toroslar’da ve bu sistemin kuzey kenarında yer alanlar: Bunların en
tipikleri Muş Havzası ve Ovası, Muş Havzası ve Ovası, Elazığ, Uluova ve Hazar depresyonu,
Malatya Havzasıdır.
2- Orta ve Batı Toroslar- Göller Yöresindeki Ova ve Havzalar: Elbistan Havzası,
Antalya-Maraş Oluğu, Sincanlı, Şuhut, Sandıklı, Çöl Ovası ve Çamur Ovası; Eğridir-Kovada
Oluğu; Yalvaç- Beyşehir- Suğla Oluğu;Karamuk – Akşehir –Eber Gölleri Havzaları; Burdur
Gölü Havzası; Acıgöl Havzası
3- Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’nun Ova ve Havzaları: Göle Havzası; Ardahan
Havzası; Çıldır Havzası; Erzurum – Pasinler – Horasan Havzası
4 - İç Anadolu’daki Önemli Havzalar: Tuz Gölü Havzası; Konya Havzası
5- Batı Anadolu’nun Graben Havzaları: Bakırçay Havzası,Gediz Havzası, Büyük
Menderes Havzası, Küçük Menderes Havzası
6 – Marmara Bölgesindeki Havzalar: İznik Gölü Havzası, Apolyont ve Manyas
Havzaları, İnegöl Havzası, Simav Depresyonu, Balıkesir Ovası ve Havzası
7 – Kuzey Anadolu Fay Kuşağındaki Havzalar: Erzincan Havzası, Suşehri Havzası,
Erbaa – Niksar Havzası, İzmit – Adapazarı – Sapanca Oluğu .
Türkiye’de belirtilen bu havzalar ve daha bir çok tali havza hava kirliliği açısından
olumsuz topografik koşullar taşımaktadır. Bu havzaların ortasında ve ya kenarında kurulmuş
olan kentlerde, beşeri faktörlerin sebep olduğu hava kirliliği mevcut ise, topografik koşullar da
bu durumu desteklemektedir. Çünkü buraları genellikle çevre yüksek sahalardan gelen yatay
yönlü hava akımlarına kapalı olduklarından, kirli hava dağılamamakta ve uzun süre varlığını
korumaktadır. Bu gibi yerlerde rüzgarlar ancak yüksek çevredeki havayı hareketlendirmekte,
kirli hava havza tabanında durgun şekilde kalmaktadır. Bu havzaların kenar kısımlarında
yamaçlarda konumlanmış olan kentlerde, yamaç yönünde esen hafifi bir rüzgar, kirli havayı
yamacın orta bölümlerine taşımaktadır.
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Ülkemizde havza ve vadi içerisinde bulunan yerleşme alanları, hava kirliliğinde çok
önemli payı olan sıcaklık terselmesi açısından da uygun şartlar taşımaktadırlar. Çünkü, bu
merkezlerin çevresindeki yüksek sahadan kaynaklanan soğuk hava yoğunluk farkından dolayı
buralara akmakta ve havza tabanına çökmektedir. Sıcaklık terselmesi ile ortaya çıkan
buralardaki kirli hava tabakası, mevcut şartlar ortadan kalkıncaya kadar yerleşmeler üzerinde
kararlılığını korumaktadır.
Ülkemizde topografyanın hava kalitesi üzerindeki bu gibi olumsuzluklarının yanı sıra
olumlu etkilerinin olduğu da bilinmektedir. Örneğin; çevresinde hava hareketlerini engelleyici
yükseltilerin bulunmadığı alanlarda kurulmuş olan şehirlerde kirli hava, çoğu zaman hafif bir
rüzgarın etkisiyle kolaylıkla dağılabilmektedir. İstanbul, İzmir, İzmit, Tekirdağ, Samsun,
Zonguldak, Edirne gibi şehirlerimizin kurulmuş olduğu alanlar, kirli havanın dağılması için
müsaittir. Bunun gibi soğuk dönemde esen hakim rüzgar yönüne açık bir oluk özelliği gösteren
yerlerde konumlanmış olan kentlerimiz de avantajlıdır. Çünkü bu oluklarda rüzgarlar kanalize
olduğundan, gücü fazlasıyla artmaktadır. Ancak bu özelikteki alanları seçmiş olan şehirlerde
rüzgar hızının yapay engellerle kesilmemesine ve sanayi kuruluşlarının yerinin seçimine özen
gösterilmelidir. Aksi halde, topografyanın sağlamış olduğu bu avantaj aleyhte işleyebilir. Bu
konumda olan şehirlerimizin başında Çanakkale Boğazı’na yerleşmiş olan Çanakkale ve
İstanbul Boğazı’nı içinde barındıran İstanbul gelmektedir. Her iki şehir de boğazların
kendilerine sağlamış olduğu avantajı doğal olarak yaşamalarına rağmen, maalesef yapılaşmada
bu özellik gereğince dikkate alınmamıştır.
10.2.2. Yükseklik
Topografyanın yükseklik faktörü, hava sıcaklığını etkilemesi bakımından dolaylı olarak
hava kirliliğinde de rol almaktadır. Her şeyden önce yükseldikçe hava sıcaklığı azalmaktadır.
Buna bağlı olarak yükseklerde yıllık ve günlük sıcaklık salınımları artmakta, yıllık amplitüd
yükselmektedir. Sıcaklığın bu gibi özellikleri direkmen yanma dönemini ve günlük süreyi
belirlediğinden, yanmadan kaynaklanan kirleticilerin konsantrasyonunu da etkilemektedir.
Buna göre, diğer koşulları eşit var sayılan iki yerleşmeden yüksekte olanı daha fazla yakıt
tüketeceğinden havaya daha yüksek miktarda kirletici gönderilecektir.
Türkiye topografyasında yükseklik faktörü ele alındığında, daha önce belirtildiği üzere,
bütünüyle yüksek bir ülke olduğu söylenebilir. Ülkemizin bu özelliği, hava kirliliği ve risk
bölgeleri açısından birçok ülkeye göre dezavantaj sağlamaktadır. Çünkü yüksekliğimize bağlı
olarak ısınmak için daha çok yakıt tüketmek zorundayız. Bu ise, atmosfere daha yüksek
miktarda kirletici göndermek anlamını taşımaktadır. Ancak, topografik zenginliği olan
ülkemizde, yükselti bölgelere ve yörelere göre çok önemli farklılıklar göstermektedir.
Öncelikle Türkiye’nin Avrupa yakasında yükseltinin ülke geneline göre çok düşük olduğunu (
ort . 180 m. ) dolayısıyla bu kesimde hava kirliliği üzerinde olumsuz bir rol üstlenmediğini
belirtmek gerekir. Buna karşılık Anadolu’nun ortalama yükseltisinin 1162 m civarında olması,
soğuk dönemde tüketilecek olan yakıt miktarını arttırmakta ve böylece hava kalitesi üzerinde
olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Zaten Türkiye’de yükselti değeri fazla olan şehirler Anadolu
kesiminde toplanmıştır.
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Anadolu ile Trakya arasında çok belirgin olan yükselti farkı, kıyı kesimleri ile iç
bölgeler arasında da görülmektedir. Türkiye’de kıyı kuşağı dar olmasına rağmen, yoğun bir
yerleşmeye sahne olmuştur ve büyük şehirlerimizin bir çoğu bu kuşakta yer almaktadır . Kıyı
kuşağında bulunan ve 0 – 500 m. arasındaki yükselti basamağında kurulmuş olan kentlerimiz
diğer yükselti kademelerindeki yerleşmelere göre daha avantajlı gözükmektedirler. Çünkü,
buralarda sıcaklık şartları daha olumlu olduğundan, tüketilen yakıt miktarı ve buna bağlı olan
atmosfer kirleticilerinin konsantrasyonu da daha düşük kalabilmektedir. 500 – 1000 m’ler
arasındaki yerleşmeler ise, hava kirliliği açısından birinci basamağa göre daha olumsuz, ancak
daha yüksekteki basamaklara göre olumlu şartlara sahiptir. Ülkemizin yaklaşık %45,9’unu
kaplayan 100 – 2000 m’ler arasında kalan basamak ise, en olumsuz sıcaklık şartlarını
taşımaktadır. Bu basamaktaki kentlerde çok miktarda yakıt tüketilmekte ve hava daha yüksek
oranda kirlenmektedir. Ülkemizde yükselti basamağı olarak 2000 m’nin üzerinde şehir
bulunmadığından, bu basamağın hava kirlenmesi açısından önemi de yoktur. Fakat, 1000 –
2000 m’ler arasındaki kademede kurulmuş olan kentlerden 2000 m. ye yakın olanlar,
yükseltinin hava kirliliği üzerinde yaratmış olduğu olumsuz tesirleri maksimum düzeyde
yaşamaktadırlar. Erzurum, Doğubeyazıt, Hakkari, Kars gibi şehirler bu grubun tipik
örnekleridir.
Türkiye topografyasında yükseltinin bir taraftan kıyılardan iç kesimlere doğru, diğer
taraftan batıdan doğuya doğru arttığı bilinmektedir. Bu durum kıyı ile iç kesimler arasında
şehirlerin yükseltilerini etkilediği gibi, ülkenin doğu ve batı yarısındaki şehirlerin yükseltilerini
de farklı kılmaktadır. Örneğin; ülkenin batısındaki tektonik kökenli ova ve havzalarda
kurulmuş olan şehirlerde yükseklik 200 – 250 m. ye kadar çıkabilmektedir. İçbatı Anadolu
eşiğinde ise, yükselti değeri 1000 m’nin üzerine çıkmaktadır. Dolayısıyla, asıl Ege bölümüne
nazaran, buradaki şehirler daha olumsuz şartlar taşımaktadır. İç Anadolu bölgesinde havza
içerisinde ova kenarında veya platolarda kurulmuş olan kentler ise daha ziyade 850-1000 m.
Ortalama yükseklikte bulunmaktadır. Bu yükselti değerleri bölgenin doğusuna doğru artarak,
ortalama 1000 m’nin üzerine çıkmaktadır. Dolayısıyla İç Anadolu’nun doğu yarısı dışında
kalan kentleri, iç Batı Anadolu‘ya göre daha aşağı seviyelerde kurulmuşlardır. Ülkemizde
ortalama yüksekliğin Doğu Anadolu bölgesinde artarak 1500 m’nin üzerine çıkması ve
özellikle doğu ve kuzey doğuda bazı tektonik ovaların yüksekliği 1700-2000 m’leri
bulmaktadır. Böylece ülkenin doğusundaki bazı ovaların yüksekliği Batı Anadolu’daki dağların
yüksekliğine ulaşmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesi ise, diğer iki iç bölgeye nazaran daha
düşük yükselti seviyelerine sahiptir. Bu bölgede Torosların önünde uzanan, vadilerle derin bir
şekilde parçalanmış olan platolar 500-600m yükseklikte bulunmaktadır. Güney Doğu
Anadolu’nun daha alçak olan bu platolarına yerleşmiş olan şehirler diğer iki iç bölgenin
şehirlerine göre yükseltinin olumsuzluklarından daha az etkilenmektedirler. Sonuç olarak, kıyı
kesimlerimizde kurulmuş olan şehirlerde yükseklik faktörünün hava kirliliğinde etkisi
görülmemektedir. İç kesimlerde kurulmuş kentlerde ise, yükseklik hava kirliliğinde olumsuz bir
faktör durumundadır. Bu olumsuzluk, özellikle, İç Anadolu’nun doğu yarısı ile Doğu Anadolu
Bölgesi’nde daha da artmaktadır. Bu kesimler kış döneminde fazlasıyla düşen sıcaklıklar
nedeniyle yanmadan kaynaklanan hava kirliliği, yüksek konsantrasyonlara ulaşabilmektedir.
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10.2.3. Bakı
Topoğrafyanın bakı faktörü, herhangi bir yerleşmenin güneşe karşı olan konumunu
belirlediğinden, güneşlenme süresinde etkili olmaktadır. Güneşlenme süresi ise, o yerleşim
merkezinin atmosfer sıcaklığında rol oynamaktadır.
Bakı durumuna bağlı olarak değişen atmosfer sıcaklığı da yerleşmelerdeki ısınma
ihtiyacını ve buna bağlı olarak tüketilen yakıt miktarını belirleyebilmektedir. Buna göre bakı
durumu – ısınma ihtiyacı ve tüketilen yakıt miktarı arasındaki ilişki hava kirliliğine de
yansıyabilmektedir.
Bilindiği gibi ülkemizin de içinde yer aldığı kuzey yarım kürede güneye bakan
yamaçlar, güneş ışınlarını daha uzun süreyle aldıklarından, buralarda gündüzleri sıcaklık daha
yüksektir. Dolayısıyla ülkemizde dağların güneye bakan yamaçlarında veya güney eteklerde
kurulmuş olan daha az yakıt tüketildiğinden, ısınma kaynaklı kirleticilerde atmosferde daha
düşük konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Kuzeye bakan yamaçlarda yada kuzey taraftaki
eteklerde konumlanmış olan şehirlerimizde ise, birincilerin aksine, güneş ışınlarına daha kısa
süre maruz kalındığından gündüz sıcakları daha düşüktür. Buna bağlı olarak günlük yanma
süresi içerisinde daha fazla yakıt harcanmakta ve daha yüksek oranda kirletici atmosfere
gönderilmektedir.
Bu belirtilerin dışında, havanın durgun ve soğuk olduğu bazı kış gecelerinde ortaya
çıkan ve ince bir hava tabakası etkiyen sıcaklık terselmesinin etki derecesi bakı durumuna göre
değişebilmektedir. Sıcaklık terselmesinin görüldüğü durumlarda güneye bakan yamaçlarda
öğlen saatlerine doğru hava yeterince ısındığından, bu durum ortadan kalkabilmektedir.
Halbuki kuzeye bakan yamaçlarda güneş ışınları yeterli olmadığından, terselme olayı uz süre
devamlılığını koruyabilmektedir.
Bütün bu değerlendirmeler, ülkemizde kıyı kentleri bir tarafa bırakılacak olursa; İç
kesimlerde kurulmuş olan şehirlerimizin bakı durumlarının hava kirliliği üzerinde ne kadar
etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle ülkemiz topografyasında dağlık alanların ve yüksek
platoların ne kadar geniş alan kapladığı da hatırlanırsa, bu jeomorfolojik ünitelerin
yamaçlarında, ortasında veya kenarında kurulmuş olan şehir yerleşimlerinin bakı durumlarının
hava kirliliklerini ne ölçüde etkileyebileceği de anlaşılır. Ülkemizin kuzey ve güney kıyılarına
paralel bir şekilde uzanmış olan Toros sistemi ve Kuzey Anadolu dağlarının çok keskin olan
bazı farklılıkları, bu sistemlerin kuzey ve güney eteklerine yerleşmiş olan şehirlerin hava
kirliliği konsantrasyonlarında göz ardı edilemeyecek faktörlerdir.
Bunlardan özellikle Torosların güney kesiminde kalan kentler gündüz ışıklarından daha
fazla yararlandıkları gibi, denizel şartları da yaşadıklarından, hava kirliliğini etkileyen olumsuz
klimatolojik faktörlerden önemli ölçüde uzak gözükmektedirler. Halbuki Torosların kuzey
eteklerine konumlanmış şehirler, aynı ölçüde şanslı gözükmezler ,her şeyden önce bakı
farklılığının yaratmış olduğu daha olumsuz sıcaklık şartları ile karşı karşıyadırlar. Ayrıca
bakının sebep olduğu yağış eksilmesi de kirli havanın temizlenmesinde bir başka olumsuz
faktör olarak belirlenmektedir.
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Kuzey Anadolu sisteminin etkisiyle ise, yine her şeyden önce kıyı ve iç kesimleri
birbirinden ayırmak şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ancak bu sistem bilindiği gibi kıyı ve iç
sıraları şeklinde ikiye ayrıldığından etki daha karmaşıktır. Kıyı sıralarının daha az güneşlenen
kuzey yamacı denize dönük olduğundan, bu yamaçta yada kıyıda kurulmuş olan kentler,
denizel etki sebebiyle bakının sebep olacağı sıcaklık düşmesini keskin bir biçimde yaşamazlar.
Ayrıca gere bölgenin ve gerekse Türkiye’nin birinci derecede yağışlı kuşağı olması bakımından
da kirli havanın yıkanarak temizlenmesi avantajına da sahiptir. Gerek kıyı sıraları ile iç sıralar
arasındaki havzaların kuzey yamaçlarında ve gerekse iç sıraların iç bölgelere dönük kuzey
kesimlerini seçen şehirler, bakının sebep olduğu olumsuz sıcaklık şartlarından fazlasıyla
etkilenmekte ve bu durum atmosferlerinin kirliliğine yansıyabilmektedir.
Batı Anadolu da dağların kuzey ve güneyde ki gibi denize paralel uzanmaması, başka
bir deyişle denize dik uzanması gibi nedenlerle, denizel etkiler, oluklar vasıtasıyla içerilere
ulaşabilmektedir. Dolayısıyla, bu olukları seçen yerleşmelerde kuzey ve güney etekleri ya da
yamaçları seçmiş olmanın etkileri, diğer iki sistemdeki kadar keskin değildir. Ancak bununla
birlikte, burada da güneyde konumlanmış olan şehirlerin daha avantajlı oldukları kabul
edilmelidir.
İç bölgelerde ise, özellikle kış döneminde düşük olan sıcaklıklar kuzey yamaçta
konumlanmış yerleşmelerde bakının olumsuz tesirleriyle daha da düşmektedir. Dolayısıyla bu
özelliklere sahip olan kentlerin havası daha çok yanmadan bir kirlilik özelliği taşımaktadır.
Özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde bakının yaratmış olduğu olumsuzluklar diğer
bölgelere göre çok daha net ve sonuçları da çok daha belirgindir.
Güney Doğu Anadolu da topografyanın daha sade ve daha alçak olması ve bölgenin
kuzey sınırını genelde Toros sisteminin belirlenmesi, bu bölgede bakının hava kirliliği
üzerindeki etkilerini azaltmakta ve daha yerel ölçeklerde farklanmalara sebep olmaktadır.
Ülkemizde topografyanın hava kirliliği üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini
birkaç grup altında değerlendirmekle birlikte, esasında bu faktörlerin ayrı ayrı değil, topluca bir
arada ele alınması gerekir. Çünkü, herhangi bir topografik şekil (bir vadi veya havza içerisinde
konumlanma veya bir dağ yada plato yamacında veya düzlükte konumlanma gibi) orada
yerleşmiş olan kentin hava konsantrasyonunu belirlerken, aynı zaman da o kentin hava kirliliği
konsantrasyonunu belirlerken, aynı zaman da o kentin yükseltisinin ve bakı özelliklerinin de
bilinmesi gerekir. Yani hava kirliliğinde topoğrafyanın şekli, yükselti, bakı gibi unsurlar, ayrı
ayrı değil, aksine bir kombinezon şeklinde etkiye sahiptirler.Ancak biz burada konunun daha
net bir biçimde anlaşılmasını sağlamak için bu faktörleri teker teker değerlendirmeyi uygun
bulduk.
Bu topluca değerlendirmeden, Türkiye için çıkartabileceğimiz belli başlı sonuçlar
şunlardır :
1- Türkiye’de havza ve vadi içerisinde kurulmuş olan kentlerimiz etrafı açık yada
rüzgarın kolaylıkla kanalize olabildiği oluklara yerleşmiş olan kentlerimize göre daha yüksek
oranda ve daha uzun süre hava kirliliğine maruz kalabilmektedir.
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2- Yüksek dağların eteklerinde, yüksek platolar üzerinde veya yamacında kurulmuş olan
şehirlerimiz kıyıda yada alçak alanlarda kurulmuş olanlara göre daha yüksek ölçekte hava
kirliliği konsantrasyonuna sahiptirler. Bu bakımdan iç bölge kentleri daha olumsuz şartlar
taşımaktadır.
3- Güney yamaçta konumlanmış ve denizel etkilere açık olan kentlerimiz, kuzeye bakan
yamaçta kurulmuş ve denizel etkilerden uzak olan kentlere göre daha avantajlıdır. Bu bakımdan
kıyıda, kıyıya yakın veya güneye bakan yamaçları seçmiş olan şehirler, hava kirliliğini daha
düşük konsantrasyonlarda yaşarlar. Aksine iç kesimde ve özellikle kuzeye bakan yamaçları
seçmiş olanlar, daha yüksek oranda hava kirliliğine sahne olurlar.
4- Şehirlerin yer seçiminde ve planında muhakkak surette topoğrafyanın etkileri göz
önünde bulundurulmalıdır. Çünkü olumlu topoğrafik koşullar, beşeri sebeplerle doğan hava
kirliliğini azaltmakta, olumsuz topografik koşullar, ortaya çıkan kirliliği artırmakta ve süresini
uzatabilmektedir.
10.3. Bitki Örtüsü
Bitkilerin kükürt ihtiyaçlarının çok büyük bir kısmının topraktan karşılandığı
bilinmektedir. Bitkiler topraktan kükürt ihtiyaçlarının karşılayamadıkları durumlarda yaprakları
vasıtasıyla atmosferdeki kükürt dioksiti almaktadırlar.
Böylece bitkiler atmosferdeki kükürt dioksit miktarını azaltarak hava kalitesi üzerinde
olumlu rol oynamış olurlar. Atmosferden önemli miktarlarda nitrojen oksitleri de alarak
havanın temizlenmesine yardımcı olurlar.
Bitki toplulukları ile hava kalitesi arasındaki bu önemli bağıntıya işaret ettikten sonra,
Türkiye bitki örtüsünün genel görünümünü belirlemek gerekir. Türkiye bütünüyle yer
yüzündeki flora alemlerinden Holarktik floranın sınırları içerisinde kalmaktadır. Holarktik flora
aleminin ise ülkemizde Akdeniz flora bölgesi, İran – Turan flora bölgesi, Arabistan – Suriye
flora bölgesi, Avrupa – Sibirya flora bölgesi olmak üzere dört ayrı tipi görülmektedir. Ülkemiz
bu anlamda birbirinden farklı dört ayrı flora bölgesine ait bitkileri taşıdığından, floristik açıdan
zenginliği anlaşılmaktadır. Hatta bu flora bölgeleri içerisinde çok farklı floristik bölüm ve
yöreler de bulunmaktadır.
Bitki örtüsünün havanın temizlenmesi üzerindeki olumlu rolü, vejetasyonun sıklık ve
gürlük gibi özellikleriyle çok yakından ilişkilidir. Bu bakımdan en olumlu etkiyi gür
ormanların, en az etkiyi de cılız steplerin yapması beklenmektedir. Bu ilişkiden hareketle,
Türkiye’de vejetasyon formasyonlarının dağılışlarıyla bağlantılı olarak atmosferi temizleyici
etkileri ortaya konabilir.
10.3.1. Orman Formasyonu
Orman formasyonu ülkemizde daha çok kıyı bölgelerinde kuşaklar şeklinde
uzanmaktadır. İç kesimlerde ise daha ziyade lokal bir yayılışları vardır. Orman formasyonunun
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barındırdığı karakteristik türler, coğrafi bölgelere ve yükseltiye göre önemli farklılıklar
göstermektedir.
Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz ve Kuzey Marmara Bölgelerini içine alan yaklaşık
1500 km. lik bir uzunlukta zaman zaman genişleyip daralan bir orman şeridi uzanmaktadır. Bu
orman şeridinin Karadeniz kıyılarında yağış şartları daha elverişlidir. Buralarda Yaz döneminde
dahi Doğu Karadeniz başta olmak üzere yağış kaydedilmektedir. Ancak, denizden uzaklaşılıp
bölgenin iç kesimlerine doğru gidildikçe, denizel etkiler hafiflemekte, orman örtüsünün
bileşimi ve görünümü de değişmektedir. Detayda ise, bölgenin kıyıdaki bölümleri arasında
bitki toplulukları üzerinde fazlasıyla etkili olan yağış miktarı ve dağılışı önemli farklılıklar
göstermektedir. İklim elemanlarından yağış ve sıcaklığa ait göstergeler, Kuzey Anadolu
kıyılarında denizel iklimin hüküm sürdüğünü belirtmektedir. Özellikle Doğu Karadeniz
bölümünde uygun yağış ve sıcaklık şartlarına bağlı olarak gür ve kesif bir bitki örtüsünün
oluşturduğu Kolşik flora bu bakımdan tipik bir örnektir. Kolşik floranın aynı zamanda çok
zengin bir orman altı topluluğu da vardır. Türkiye’de özel görünümüyle dikkat çeken kolşik
flora sektörü, bulunduğu çevrenin havasını temizlemesi bakımından birinci derecede önem
taşımaktadır.
Kolşik orman yukarılara doğru araya iğnelilerin de karışmasıyla karışık bir bileşim
almaktadır. Yükseklerde yapraklılar arasına doğu ladini, Kafkas göknarı ve sarıçamlar
karışmaktadır. Ortalama olarak 1500 m. seviyelerinden itibaren iğneliler hakim duruma
geçmektedir. Bu kesimde ormanlar 2100 m. ye kadar yükselmektedir. Bu seviyeden sonra
özellikle olumsuz sıcaklık şartları, orman teşekkülünü mümkün kılmamaktadır. Artık düşük
sıcaklıklara dayanabilen, vejetasyon süresi kısa olan otsu bitkilerin oluşturduğu Alpin bitkiler
katı belirmektedir. Bu bölümde iğneliler katı, kolşik flora alanına göre daha seyrek bir görünüm
sergilediğinden ve daha önemlisi yerleşim merkezlerinin uzak çevresinde kaldığından, hava
kalitesi üzerindeki rolü daha az önemlidir. Fakat bu iki orman kuşağı bir arada
düşünüldüğünde, tahribe uğramadıkları yerlerde bölümün atmosferinde çok önemli bir yere
sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu açıdan Karadeniz Bölgesinde ve bütünüyle Türkiye’de
böyle bir alan daha bulmak mümkün değildir.
Bu alanın batısında, Ordu meridyeninden Bulgaristan sınırına kadar olan kuzey
kıyılarımız ise, Kuzey Anadolu orman sahası olarak adlandırılmaktadır. Burada da nemli
iklimin hazırlamış olduğu iyi gelişmiş nemcil orman formasyonu hakimdir. Kuzey Anadolu
orman alanında kıyıdan 200 – 300 m. yüksekliğe kadar olan dar bir şeritte ormanın tahribiyle
onun yerine yerleşmiş ağaçcık ve çalı formasyonu mevcuttur. Tahribin olmadığı kesimlerde ise,
orman hemen kıyıdan itibaren başlamaktadır. Kuzey Anadolu’nun yapraklılardan oluşan orman
şeridi aynı zamanda orman altı formasyonunca da zengindir. Ortalama olarak 700 m.
yüksekliğe kadar çıkan yapraklı ağaçlardan oluşan orman çok çeşitli türleri bir arada
barındırmaktadır. Yaklaşık 700 – 1200 m. seviyeleri arasındaki kuşakta iğnelilerin de bileşime
girdiği karışık ormanlar yayılmaktadır. Daha üst seviyelerde ise, göknar – kayın karışımı ve
araya sarıçam ve karaçamların da girdiği, genelde iğnelilerin hakimiyetinde olan bir başka bitki
kuşağı seçilmektedir. Kuzey Anadolu orman sahasının Orta Karadeniz bölümünde yükselti
değerleri ormanın üst sınırına ulaşmadığından, orman örtüsü dağların zirvelerine kadar
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yayılmıştır. Fakat, Kuzey Anadolu orman sahasında kıyı ve iç sıraları birbirinden ayıran
boyuna oluklar, özellikle yetersiz yağış koşulları nedeniyle, aynı zenginlikte ve kesiflikte bitki
örtüsüne sahip değildir. Kuzey Anadolu’nun Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyıları da aynı
ölçüde yağışlı değildir. Özellikle Samsun ve Sinop çevrelerinde doğu ve batıya nazaran daha az
yağış özelliği gösteren bir alan seçilmektedir. Dolayısıyla kıyının hakim vejetasyonu olan
nemcil ormanın karakteri bu kesimlerde bozulmaktadır.
Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Kuzey Anadolu orman sahası, kolşik floraya
yakın ölçülerde tür zenginliği göstermektedir. Buna bağlı olarak söz konusu orman alanı da
yakın çevresinde bulunan yerleşim merkezlerinin atmosferlerinin temizlenmesinde fazlaca
önem taşımaktadır. Bununla birlikte, yağış eksilmesinin olduğu kıyı kesimlerinde ve özellikle
boyuna depresyonlarda orman aynı bileşimde ve zenginlikte olmadığından, bu gibi yerlerde
bitki örtüsü hava kalitesi üzerinde aynı derecede öneme sahip değildir.
Karadeniz kıyılarının nemcil ormanları, Çamdağı’nın batısından itibaren yağış eksilmesi
nedeniyle yerini kurakçıl ormana bırakmıştır. Başlıca elemanı meşe olan bu orman geniş ölçüde
tahribe uğramıştır. Kuru ormanlar Kocaeli platosundan Trakya’ya doğru uzanmaktadır. Kocaeli
ve Çatalca platolarında bitki örtüsü tahrip edilmemiş olsa idi, bu gün doğal bitki örtüsünün
orman olması gerekirdi. Buralarda lokal olarak bazı yerlerde bitki örtüsünün gerçek durumunu
gösteren orman kalıntılarına rastlanmaktadır. Bunların en iyi korunmuş örneğini İstanbul’da
Belgrad ormanlarında görmek mümkündür. Belgrad ormanlarının yakın zamanlara kadar
Boğaziçi’ne kadar uzandığı bilinmektedir. Ancak, yine de bu kalıntının İstanbul şehrinin
havasına az da olsa olumlu katkısı vardır. Çatalca – Kocaeli platosunda bitki örtüsünün büyük
ölçüde tahribe uğrayarak asli karakterini yitirmiş olması, bu yoğun yerleşim alanında hava
kalitesine daha az ölçülerde katkıda bulunmasına sebep olmuştur.
Trakya’nın kuzeydoğusunda uzanan Istranca Dağları’nda yağış şartlarının elverişli
olması, özellikle kuzey yamaçta nemcil ormanın tutunmasına imkan hazırlamıştır. Yaklaşık
olarak 450 m. seviyesinin üzerinde olan nemcil ormanın hakim elemanı doğu kayını olup
zengin bir bileşim göstermektedir. Daha aşağı seviyelerde orman yine sık olmasına rağmen,
genellikle meşelerden oluşmaktadır. Istranca kütlesinin kuzey yamacının bu el verişliliğine
karşın, güney yamaçta iklim şartları gür ve nemcil ormanın gelişimi için uygun şartlarda
değildir. Bu yamaçta daha çok kuru karakterli meşeler ve doğu gürgeni yaygındır. Bu duruma
göre Istranca kütlesinin özellikle kuzey yamacındaki gelişkin bitki topluluğu çevresindeki
yerleşim merkezlerinin havası için önemli sayılmaktadır. Güney yamaçtaki kuru ormanın bu
yönlü katkısı ise, çok daha sınırlı kalmaktadır.
Trakya’nın ortasında önemli bir yer işgal eden Ergene Havzası, iklim koşulları
açısından farklı bir özellik taşır. Karasallığın belirgin olduğu bu sahada kıyı kesimlerine göre
yağış miktarı bir hayli azalmaktadır. Bu durum ise, Trakya’nın orta kesiminin bitki örtüsü
üzerinde olumsuzluklar yaratmaktadır. Trakya’nın merkezi kesimlerinde doğal bitki örtüsünün
kuru karakterli meşe ormanlarından oluşması beklenmektedir. Fakat bitki örtüsünün korunduğu
alanlarda bu durum gözlenmesine rağmen, Ergene Havzası’nın bu gün önemli bir kısmında
kuru ormanlar ortadan kaldırılmıştır. Tahrip edilen bitki örtüsünün yeri, daha çok ziraat alanına
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dönüştürülmüş, ya da buralara step topluluğu yerleşmiştir. Buna göre Ergene Havzası’na ve
özellikle havzanın merkezi kısmına yerleşmiş olan şehirler, bitki örtüsünün zayıflığından dolayı
şanssız sayılmaktadır. Çünkü, buraların atmosferlerinin temizlenmesi olayında bitki örtüsü
yeterince faydalı olamamaktadır. Ancak havzanın kenar kısımlarına doğru kuru ve seyrek
ormanın belirmesi, bu topluluğun buralardaki yerleşmelerin hava kalitelerinde az da olsa etkili
olabileceğini akla getirmektedir.
Daha önce bahsedilen Kuzey Anadolu orman sahası, olumlu topografik ve klimatik
şartlardan yararlanarak Güney Marmara’ya kadar sokulma imkanı bulmuştur. Manyas ve
Ulubat Havzalarının güneyindeki dağlık alanlarda, özellikle Uludağ başta olmak üzere Kuzey
Anadolu ormanları göze çarpmaktadır. Nemcil ormanın yerini Balıkesir güneyinde ve Biga
yarımadasında kurakçıl orman almaktadır. Nemcil ormanlar Güney Marmara’da Uludağ ve
Kazdağı’nda iyi gelişme imkanı bulmuştur. Bu yükseltilerden Uludağ’ın kuzeye bakan
yamaçlarında çok belirgin orman şeritleri görülmektedir. Burada 750 m. ye kadar olan
seviyelerde tahribe uğramış ormanlar yer almaktadır. Bunun üzerinde ise, meşe ve kestanelerin
arsına doğu kayınlarının da karıştığı nemli ormanlar katı başlamaktadır. Daha yukarı
seviyelerde yapraklıların arasına karaçam ve Uludağ göknarı gibi iğneliler karışmaktadır. 1500
– 2000 m. seviyeleri arasında ormanın başlıca elemanını Uludağ göknarı oluşturmaktadır.
Uludağ’da aynı zamanda orman altı florası da çok zengindir. Yine aynı şekilde Kazdağı’nda
1200 m. seviyelerinden itibaren karaçam – kayın ve Kazdağı göknarının bulunduğu orman gür
ve kesif bir özellik taşımaktadır.
Güney Marmara’da nemcil ormanın sokulma imkanı bulduğu Uludağ ve Kazdağı gibi
kütlelerin etrafında konumlanmış olan şehirler, bitki örtüsünün havayı temizleyici etkisinden
yararlanma şansına sahip gözükmektedirler. Bölümün geriye kalan kısımlarında genellikle kuru
orman ve maki toplulukları daha seyrek vaziyette dağıldıklarından, nemcil ormanlar kadar hava
kalitesi üzerinde olumlu etki yaratamazlar. Ancak, bu topluluklar yer yer gürlükleri ve
kesiflikleri oranında bulundukları yerin havasının temizlenmesine katkıda bulunabilirler.
Güneyde Akdeniz Bölgesinde ormanlar, genelde Toros sistemi üzerinde yayılış
göstermektedir. Akdeniz’e paralel bir biçimde sürekli ve şekilde uzanan Toroslar’da iklim
şartları Kuzey Anadolu Dağlarından farklı olduğundan, burada nemcil orman görülmez. Toros
sisteminin güney eteklerinde genellikle 300 – 400 m. seviyelerinden itibaren maki topluluğu
yerini ormana bırakmaktadır. İç kesimlere doğru sokulan vadi yamaçlarında ise, bu sınır biraz
daha yükselerek 500 – 600 m. leri bulmaktadır. Meşe ve kızılçamlar bu ormanın en tanınmış
elemanlarındandır. 1200 – 1400 m.lere kadar çıkan bu ormanda meşe ve kızılçamlara gürgen,
akçaağaç, karaağaç, dişbudak, kavak, çınar, keçiboynuzu ve kızılcık gibi elemanlar da eşlik
etmektedir. Akdeniz orman alanında iğnelilerin de çok geniş bir yayılışı vardır. Bazen bunlar
kıyıdan itibaren ormanın üst sınırına kadar ulaşabilmektedir. Bunlardan kızılçamlar kıyıdan
başlayıp 1200 m.ye kadar çıkmaktadır. Karaçamlar ise, yaklaşık 1000 m. seviyelerinde
bileşime karışmakta ve 1200 m. den sonra hakim duruma geçmektedir. Torosların daha yüksek
kesimlerinde ( 1200 – 2100 m.ler arası ) Lübnan sediri ve Toros göknarı karakteristik iğneli
türlerdir. Bunlara zaman zaman ardıçlar da eşlik etmektedir. Akdeniz ormanlarının alt florası
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yaklaşık 600 m.lere kadar çeşitli maki türlerinden meydana gelmektedir. Daha yukarı
seviyelerde orman altı florası fakirleşmektedir.
Amanos Dağları üzerindeki orman topluluğu da Toroslar üzerindekilerle genel anlamda
benzeşmektedir. Burada maki sınırının üzerinden itibaren meşeler hakim duruma geçmekte ve
meşeler arasına gürgenler karışmaktadır. 1000 m.den sonra bileşime karaçamlar da girmeye
başlar. Amanuslar’ın kuzey kısmında ise, 1500 m.den sonra karaçamların arasına doğu kayını
da karışmaya başlar.
Akdeniz ormanlarının yayılış alanı olan Toroslar ve Amanus Dağları çevrelerindeki
şehirlerin hava kalitesi açısından önemli bir yere sahiptir. Özellikle Toros sisteminin güney
eteklerinde, yani Akdeniz kıyılarında konumlanmış olan şehirler bu açıdan daha avantajlı
sayılmaktadır. Gerçi bu gün Akdeniz orman alanı da diğer sahalarda olduğu gibi önemli
ölçülerde tahribe uğramış ve yukarı seviyelere çekilmek zorunda bırakılmıştır. Orman bölgede
doğal halini korumuş olsa idi, bu gün Akdeniz’in kıyı kentlerinin atmosferinde çok daha önemli
bir yere sahip olabilirdi. Toros sisteminin iç bölgelere dönük kuzey yamacı ormanın bileşimi ve
görünümü açısından daha farklı bir manzara göstermektedir. Bu kesimde orman daha kuru ve
daha seyrektir. Dolayısıyla iç bölge şehirlerine hava kalitesi açısından aynı avantajı sunmazlar.
Ege Bölgesinde ise, Marmara Bölgesinin güneyinden başlayıp Akdeniz’e kadar uzanan
dağlar ve platolar üzerinde yer yer süreklilik gösteren meşe ve çam ormanları tutunmaktadır.
Söz konusu ormanlar fazlasıyla tahribe uğramışlardır. Bölgede kuzeyde Madra Dağı’nın
eteklerinden 550 m.ye kadar olan alanda palamut meşesi, kızılçam ve fıstıkçamı yayılış
göstermektedir. Daha doğuda Dursunbey çevresinde karaçamların hakim olduğu orman
formasyonu parçalı bir şekilde Kütahya platoları üzerinden Eskişehir – Afyonkarahisar
arasındaki platolara kadar sokulmakta ve İç Anadolu platoları kenarında sona ermektedir.
Platolar üzerindeki dağlık alanlarda ise, nemliliğin artmasıyla beraber nemcil ormanlara
yaklaşım söz konusudur. Örneğin; Alaçam Dağları, Şaphane Dağı, Murat Dağı böyledir.
Ege Bölgesi ormanları, Ege depresyonları arasında yükselen dağlar ve platolar üzerinde
fazla bir kesintiye uğramadan Kerme körfezine kadar uzanmaktadır. Bu geniş orman alanının
bazı kesimlerinde palamut meşesinin hakim bir yayılışı vardır ( Aydın – Nazilli çevresindeki
dağların güneyinde ). Bazı kesimlerde ise, kızılçamlar egemen duruma geçmektedir ( Samsun
Dağı’nda, Bafa Gölü çevresinde olduğu gibi ). Daha yüksek yerleri seçen kara çamlar da İzmir
çevresindeki dağlık alanlarda, Boz Dağlar kütlesinde hakim bir yayılış içerisindedir. Bazı sınırlı
alanlarda ise, fıstık çamı toplulukları göze çarpmaktadır. Bölgenin güneyinde Akçay
Havzası’nın yüksek yerlerinde Lübnan sedirine rastlanmaktadır. Ege orman alanının güney
kısmında Türkiye’de lokal yayılışı olan günlük ağacı topluluğu bulunmaktadır. Bilindiği gibi
üçüncü zamanda yayılış alanı daha geniş olan günlük ağacı bu gün ülkemizin güneybatı
köşesinde relikt bir topluluk oluşturmaktadır. Bu topluluk Denizli civarında 900 – 1000 m.
yükseklere kadar çıkabilmektedir.
Bu değerlendirmelerden anlaşılacağı üzere, Ege Bölgesinde Marmara güneyinden
Akdeniz’e kadar uzanan dağlar ve plato alanları ormanın yerleşme sahası olarak dikkat
çekmektedir. Söz konusu orman alanı içerisinde bulunan ağaçsız alanlar ise, hiç şüphesiz
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tahribatın bir sonucudur. Orman formasyonunun bölgede ki bu dağılış özelliği aynı zamanda
hava kalitesi üzerindeki etki derecesini de belirlemektedir. Şöyle ki, dağlık alanların eteklerine
ya da plato alanlarının üzerine ve ya yamaçlarına yerleşmiş olan şehirler, orman topluluğunun
atmosferi temizleyici etkisinden yararlanabilme özelliğine sahip gözükmektedirler. Ancak
depresyon içlerine ya da ovaların üzerine kurulmuş olan şehirler, diğerleri kadar avantajlı
sayılmamaktadır. Çünkü, bölgenin bu gibi yerlerinde bitki örtüsü aşırı derecede tahrip edilmiş
ve ziraatin kesif olarak yapıldığı alanlar haline dönüştürülmüştür. Bölgenin kıyı kuşağında
bulunan kentler de bitki örtüsünün tahribi nedeniyle atmosferlerinin temizlenmesi açısından,
ormanın bu olumlu yönünden fazlaca yararlanma imkanına sahip gözükmemektedirler. Ancak,
ormanın korunarak kıyı yakınına ulaştığı yerler için olumlu etkisi düşünülmektedir.
Kıyı bölgelerinde ormanın gür ve sık görünümüne rağmen, iç bölgelerdeki olumsuz
iklim şartları, ormanı daha fakir kılmış ve yayılış alanını sınırlandırmıştır. Fakat, iç bölgelerden
özellikle Doğu Anadolu’da yayılışı olan sarıçam ve meşe ormanları, kapladıkları alan ve sıklık
bakımından önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, Doğu Anadolu Bölgesinde Maraş meridyeninin
doğusundaki Güneydoğu Toroslar ve daha kuzeye doğru devam eden dağlık alanlar ve platolar
tahrip görmüş meşe ormanlarının dağılış bölgeleridir. Çoğu yerde saf meşe topluluğu
görünümünde olduğundan, bu ormanlara Doğu Anadolu meşe ormanları da denmektedir.
Ayrıca, Güneydoğu Anadolu steplerini kuzeyden sınırlandıran Güneydoğu Toroslar’da da saf
meşe topluluklarına rastlanmaktadır. Özellikle Pötürge, Çermik, Eğil, Kulp, Lice, Silvan, Siirt,
Pervari, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde tahripten arta kalmış meşe alanları göze çarpmaktadır.
Ayrıca, Güneydoğu Anadolu step alanı ortasındaki Mazı Dağı, Mardin – Midyat eşiği ve
Raman Dağı, Karacadağ gibi yükseltiler meşe kalıntılarının görüldüğü alanlardır.
Doğu Anadolu meşe topluluğu step kenarında ağaçcık ya da çalı görünümünde bodur
bir topluluktur. Yaklaşık 800 – 850 m’lerden sonra meşeler boylanmaktadır. Genellikle seyrek
şekilde dağılmış olan bu meşe topluluklarının arasına bazen ardıçlar da katılmaktadır. Kuru
orman karakterindeki meşe ormanları, iç bölgelerden özellikle doğu Anadolu’da önem
kazanmaktadır. Bu bölgede kuru ormanın bizzat yayılış alanı içerisinde kalan ya da yakın
çevresinde konumlanmış kentlerin havası için kısmen de olsa önem taşıdığı düşünülebilir.
Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise, saf sarıçam ormanları yaygınlık
kazanmaktadır. Bölgede sarıçam ormanları, Sarıkamış ve çevresinde, Şenkaya ve Göle
civarında Allahüekber Dağlarının 1500 m’nin üzerindeki seviyelerinde, bazalt platoları
üzerinde ve kuzeye bakan yamaçlarda, Oltu Havzası’nda Kırdağ, Akdağ – Köroğlu – Ziyaret
Dağı’nın kuzeye bakan yamaçlarında Ardahan, Yalnızçam Dağları’nda 2000 m’nin üzerinde,
Tortum Gölü çevresindeki dağların kuzeye bakan yamaçlarında 1300 m’den sonra dağılış
göstermektedir. Bölgede bu ormanın dikey yöndeki dağılışı ortalama olarak 1300 – 2700 m’ ler
arasındadır. Sarıçam orman topluluğunun iyi bir gelişme gösterdiği Kuzeydoğu Anadolu’nun
söz konusu alanlarında gür ve nispeten sık olan bu topluluk meşe ormanlarına göre havayı daha
fazla temizleyici etkiye sahiptir.
İç Anadolu Bölgesi’nde ise, orman formasyonu genellikle kuru karakterli olup
elemanlarını daha çok karaçam – meşe ve ardıçlar oluşturmaktadır. Bilindiği gibi bölgede step
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çevresindeki yüksek alanlar, antropojen step sahalarıdır. Buralarda meşe – karaçam
karışımından veya saf karaçam topluluklarından oluşan orman bulunmaktadır. Geniş alan
kaplayan karaçam ormanları kuzeybatıda Sündiken ve Sivrihisar dağları, batıda Yazılıkaya
platosu, Sandıklı ve Murat Dağları, Göller Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde geniş alan
kaplayan karaçam ormanları, İç Anadolu platolarında kümeler oluşturmaktadır. Ayrıca Yozgat
– Akdağmadeni çevresinde ve Eskişehir batısında sarıçam ormanları görülmektedir. Bölgenin
klimaks vejetasyonu olan karaçam 1000 – 1500 m’ler arasında yer almaktadır. Ayaş Dağı
karaçamın optimum şartlarda yetiştiği bir alandır. İç Anadolu Bölgesi’nde tahrip edilen
karaçamların yerine meşeler yerleşmiştir. Bunlardan özellikle tüylü meşe önemli birlikler
oluşturmaktadır. Bölgenin güneybatı kesiminde, Torosların kuzeye bakan yamaçlarında
genellikle meşe – ardıç toplulukları, üst seviyelerde karaçam ormanları, yükseklerde ise,
göknarlar görülmektedir. İç Anadolu’da Hasan Dağı’nda bazı vejetasyon kuşakları
seçilmektedir. Sultan Dağlarının kuzeye bakan yamaçları da kuru orman alanı içerisindedir.
Ayrıca Ankara’nın güneyinde karaçam ormanları, Yozgat – Çorum arasında karaçam – meşe
ormanları, Akdağmadeni – Çorum arasında meşe gürgen toplulukları ve daha doğuda
Uzunyayla kuzeyinde meşe korulukları bulunmaktadır. Sarıçam ormanları ise, Akdağmadeni
ile güneyde Kızılırmak vadisi arasında geniş bir alan kaplamaktadır. Ayrıca Kızıldağ, Zara
kuzeyi ve Kelkit Çayı’nın yukarı havzasında bozulmuş sarıçam ormanlarına rastlanmaktadır. İç
Anadolu’nun bu kuru karakterli ormanı, bahsedilen dağılış alanı içerisinde ve yakın çevresinde
bulunan yerleşmelerin havası üzerinde nisbeten temizleyici bir etki yaratmaktadır.
10.3.2.Ağaçcık Ya da Çalı Topluluğu
Bu topluluk ülkemizde daha çok maki formasyonu ile temsil edilmektedir. Gür orman
topluluğu kadar olmasa da maki formasyonunun da havanın temizlenmesinde olumlu rol
üstlendiği düşünülmektedir. Çünkü bu topluluk ülkemizde zemin şartlarının uygun olduğu ve
tahripten kurtulduğu yerlerde boylanarak ve sıklaşarak bir orman görüntüsü alabilmektedir. Bu
nedenle maki topluluğunun ülkemizdeki yayılış alanı ve özelliklerinin belirtilmesi hava kalitesi
açısından önem taşımaktadır.
Daha önce bahsedildiği gibi, Akdeniz iklimin etkisi altında bulunan kıyı bölgelerimizin
doğal bitki örtüsü, karakteristik bir alt florası olan meşe ve kızılçam ormanlarıdır. Ancak, bu
kuru orman önemli ölçüde tahribe uğradığından, söz konusu topluluğun yerinde maki
formasyonu gelişmiştir. Maki topluluğu olumsuz çevre şartları ve tahribat sonucunda daha fakir
bir topluluğa dönüşmektedir ki, buna garig denmektedir. Makinin karakteristik türlerini
menengiç, sakız, mersin, defne, zeytin, sandal, kocayemiş, akçakesme, zakkum, funda, laden,
kermez meşesi, süpürge çalısı gibi kurakçıllar oluşturmaktadır.
Türkiye’de maki alanları güneyde Akdeniz kıyıları boyunca uzanarak, Ege kıyılarını da
içine alacak şekilde Marmara kıyılarına ulaşmaktadır. Bu topluluk en iyi gelişmeyi Akdeniz
kıyılarında göstermektedir. Kuzeye doğru çıkıldıkça tür sayısından ve yükseltiden kaybeder.
Akdeniz kıyılarında yeşil şeritler halinde uzanan maki formasyonu topoğrafyanın olumluluğu
ölçüsünde içerilere doğru sokulabilmekte ve 500 – 600 m’lere kadar yükselebilmektedir.
Kıyının hemen gerisinde yükselen Torosların eteklerinde ise, 600 m’ye kadar çıkabilmektedir.
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900 m’lere kadar ise, orman altı florası şeklinde ulaşabilmektedir. Akdeniz bölgesinde makinin
kıyıdan fazlasıyla uzaklaştığı yerlerden birisi Adana bölgesidir.
Ege Bölgesinde maki ve garig formasyonunun yerleşmesine uygun geniş alanlar
olmasına rağmen, bunlar zaman içerisinde fazlasıyla tahribe uğramışlardır. Bu sahalar bu gün
daha çok zeytin plantasyonu ve çok çeşitli zirai ürünlerin yetiştirilme alanları durumundadır.
Maki topluluğu Ege kıyılarında ve depresyonların kenarlarında 500 m’ye kadar
çıkabilmektedir.
Marmara Denizi kıyılarında da maki topluluğu ancak 200 – 300 m’lere
ulaşabilmektedir. Fakat, coğrafi enlem ve soğuk baskınları gibi sebeplerle Akdeniz ve Ege
bölgelerindeki kadar bileşimi zengin değildir. Maki topluluğu daha kuzeyde Batı Karadeniz
kıyılarına kadar sokulabilmekte ve burada 150 – 200 m. ile sınırlanmaktadır.
Ülkemizde maki topluluğunun tutunduğu Akdeniz, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz
kıyıları, daha ziyade birincil formasyon durumunda olan orman örtüsünü çeşitli sebeplerle
kaybetmiştir. Bu sahalara ikincil formasyon olarak maki topluluğu yerleşmiştir. Belirtilen
kıyılarımızda kurulmuş olan kentlerimizin hava kalitesinde orman formasyonu kadar olmasa da
maki topluluğunun olumlu etkisi vardır. Sık bir yerleşime sahne olan bu kıyılarımızda makinin
korunmasına özen gösterilmelidir. Çünkü ikincil olan bu formasyon da tahrip edildiğinde,
toprak aşırı ölçüde kayba uğramakta ve ana kaya yüzeye çıkmaktadır. Bu nedenle bu sahaların
bir daha bitkilendirilmesi mümkün olmamakta ve şehirlerimiz nefes almakta güçlük
çekmektedirler.
10.3.3.Step Formasyonu
Bilindiği gibi step formasyonu fiziki çevre şartlarına bağlı olarak oluşmuş ot
topluluğudur. Özellikle olumsuz iklim şartları (yağış yetersizliği, uzunca bir kurak devrenin
görülmesi ve düşük sıcaklık şartları gibi) step topluluğunun gelişmesi üzerinde oldukça
etkilidir. Fiziki çevre şartlarının hazırladığı step, asli step olarak bilinmektedir. Ancak
ülkemizde yıllardan beri devam eden orman ve ağaçcıkların tahribiyle step alanını genişletmiş,
aynı zamanda antropojen bir nitelik kazanmıştır. Yani beşeri müdahaleler ülkemizde asli step
çekirdeklerinin alanlarını fazlasıyla genişletmelerine neden olmuştur. Gerçekte ülkemizde asli
step alanları fazla bir alan kaplamamasına rağmen, antropojen steplerin hemen her coğrafi
bölge içerisine sokulmuş olmaları dikkat çekicidir. İster asli, ister antropojen olsun, step
topluluğu kurak Yaz ve soğuk Kış döneminde canlılık faaliyetleri göstermez. Bu nedenle,
bulundukları yerlerin hava kalitesi üzerinde orman ve ağaçcık toplulukları kadar önem taşımaz.
Ülkemizde hava kirliliği konsantrasyonunun Kış döneminde artmış olması, bu topluluğun
soğuk devrede hava kalitesi üzerinde her hangi bir etkisinin olmadığını gösterir.
Türkiye’de step topluluğunun yaygın olduğu coğrafi bölgeler ve yöreler, aynı zamanda
bitki örtüsünün havayı temizleyici etkisinden yoksun alanlar anlamını da taşımaktadır. Step
topluluğunun yayılışı bakımından her şeyden önce kıyı bölgeleri ile iç bölgeler arasında önemli
farklılıklar bulunmaktadır. Bu bakımdan gerek asli ve gerekse antropojen stepler, daha çok iç
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bölgelerde yayılma imkanı bulmuşlardır. Ancak stepin yayılışı ve karakteristiği, açısından da iç
bölgeler arasında farklılıklar vardır.
Bunlardan İç Anadolu Bölgesi’nde steplerin önemli bir kısmı olumsuz çevre şartları
tarafından hazırlanmıştır. Bölgede asli step alanları Tuz Gölü Havzası, Konya – Ereğli
Havzaları ve Yukarı Sakarya Havzası’nda çok belirgindir. Buralardan çevreye doğru
uzaklaşıldığında, antropojen step sahalarına geçilir. Bu gün bölgede ormanın alt sınırını
belirleyen sahalar, aslında geçmişte kuru orman topluluğunun yayılış alanı idi. Beşeri
müdahalelerle bir taraftan orman yok olurken, diğer taraftan da stepte bilinçsiz hayvan otlatma
sebebiyle önemli bozulmalar olmuştur. Step çevresindeki orman alanları bir tarafa bırakılırsa,
İç Anadolu’da merkezi ovalarda ve depresyonlarda kurulmuş olan şehirlerin yakın çevreleri,
havayı temizleyecek özellikteki bitki örtüsünden yoksun gözükmektedir. Ülkemizde bu
kesimler bitki örtüsünün hava kalitesi üzerinde etkisiz olduğu alanlardır. Bölgenin kenar
kısımlarında Kuzey Anadolu Dağlarının ve Torosların eteklerinde kurulmuş olan kentler ise, bu
açıdan biraz daha avantajlı gözükmektedirler.
Doğu Anadolu’nun depresyonları da İç Anadolu’nun steplerine benzer özellikler
göstermektedir. Buralara yerleşmiş olan kentlerin havası da bitki örtüsünün temizleyici
etkisinden faydalanamaz. Fakat Doğu Anadolu Bölgesinin topoğrafyasında önemli bir yeri olan
yüksek plato sahasında daha gür, daha sık ve yeşilliğini uzun süre koruyan yüksek stepler
yaygındır. Ancak bu topluluk da Kış döneminde dinlenme sürecinde olduğundan, bulunduğu
yerlerin hava kalitesi üzerinde etkili olamamaktadır. Plato steplerinin kuzey kısmında sarıçam
ormanlarına geçilmektedir. Bu geçiş bölgesinde bulunan yerleşmelerin ormanın temizleyici
etkisinden yararlanabilecekleri düşünülmektedir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi stepleri ise, genel anlamda Güneydoğu Toroslar’ın Maraş
– Gaziantep hattı ile Siirt meridyeni arasında çizdiği yayın güneyindedir. Bu bölgedeki stepler
İç ve Doğu Anadolu steplerine göre daha seyrek ve daha cılızdır. Özellikle güneye doğru
çölümsü step görüntüsü belirmektedir. Bölgede Mardin – Midyat eşiği ile Toroslar arasında
kalan Diyarbakır Havzası ve Kilis – Cizre arasında yaklaşık 500 km’lik bir uzunluğa sahip olan
alanlar step sahalarıdır. Bölgede Güneydoğu Toroslar’ın etekleri ve Mardin – Midyat eşiği bir
tarafa bırakılırsa, geriye kalan geniş alanlarda step hakim durumdadır. Step sahası içerisinde
bulunan yerleşmeler, bitki örtüsü – hava kirliliği açısından olumsuz şartlara sahiptirler. Mardin
eşiği ve kuzeyde Toroslar kesiminde kuru karakterli orman toplulukları yayılış gösterdiğinden,
buralardaki yerleşmeleri biraz daha avantajlı kılmaktadır.
Bitki örtüsü – hava kalitesi arasındaki ilişkilere göre; ülkemizde bitki örtüsünün olumlu
etkisinden yararlanamayan yada az yararlanan yerler iç bölgelerimizin ( İç Anadolu, Doğu
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ) step sahalarıdır. Bu açıdan en elverişsiz şartlara
ise, Güneydoğu Anadolu Bölgesi sahip gözükmektedir. Ayrıca Türkiye’de Ergene Havzası’nda,
Göller Bölgesi’nde, İçbatı Anadolu Eşiği’nde ve orojenik sistemler içerisindeki oluklarda
antropojen stepler yaygındır. Belirtilen bu kesimler de hava kalitesi açısından stepin
dezavantajını yaşamakla birlikte, yakın çevrelerindeki kuru orman toplulukları sayesinde iç
bölgeler kadar olumsuzluk taşımazlar.
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Uygulamalar
Yaşadığınız şehrin basınç ve hava kalitesi incelenmelidir. Yaşadığınınız yerin basın haritaları
ve kirlilik haritaları incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Bulunduğunuz şehirde Kış döneminde yüksek basınç koşulları hava kalitesini etkiliyor mu?
Araştırınız.
Bulunduğunuz şehrin hava kalitesi, olumsuz topografik koşullardan etkileniyor mu?
Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye bütünüyle Kış devresinde kutbi ve tropikal hava kütlelerinin etkisinde
bulunmaktadır. Ancak bunlardan kontinental polar hava kütlesi daha çok Doğu ve İç Anadolu
Bölgelerini etkilediğinden, buraları aynı zamanda yüksek basınç merkezleri durumundadırlar.
Dolayısıyla kuru ve soğuk olan bu hava kütlesi, adı geçen bölgelerde havanın fazlasıyla
soğumasına, kararlılığa ve sonuçta sıcaklık terselmesine yol açarlar. Bu durum ise, hava
kirliliği açısından en kötü klimatik şartları ifade etmektedir. Hakim hava kütlelerine bağlı
olarak oluşan yüksek basınç durumu, İlkbahar başlarına kadar etkisini sürdürdüğünden,
Türkiye’de hava kütlelerinin ve yüksek basıncın olumsuzluğunu daha çok iç bölgelerimiz
yaşamaktadır. Kış döneminde kıyı bölgelerimizde ise, alçak basınç alanları hakimdir ve hava
kararsızdır. Buralarda havanın kararsızlığı ve sıcaklığın fazla düşmemesi inversiyon olayını
engellemekte ve dolayısıyla hava kalitesi üzerinde olumlu etki yaratmaktadır.
Türkiye’de Yanma döneminde kalan aylık ve günlük sıcaklık ortalamalarına göre; en
avantajlı kesimler kıyılar oldup, özellikle Akdeniz ve Ege kıyıları baş sırada bulunmaktadır. İç
bölgeler kıyı bölgelere nazaran daha uzun yanma süresine sahiptir. Bu bakımdan Doğu
Anadolu ve İç Anadolu, en uzun yanma süresine sahip (9-10 ay) bölgelerdirr. Dolayısıyla
yanma süresinin uzun olduğu iç bölgelerde daha fazla yakıt tüketilmekte ve atmosfere daha
fazla kirletici gönderilecektir.
Kış döneminde kıyı bölgelerinde nem içeriği yüksek olan kararsız hava kütleleri
orografyanın da tesiriyle kuvvetli yağışları meydana getirirler. Bu nedenle genel olarak kıyı
bölgelerinde kurulmuş olan kentlerimiz Kış döneminde aldıkları bol yağış sayesinde hava
kirliliğini doğal yollardan telafi etme şansına sahiptirler.
Soğuk dönemde basınç koşullarının sonucu olan rüzgar yönü ve frekanslarının iç
bölgelerde daha karışık ve daha zayıf olması, hava kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir.
Kıyı bölgelerinde rüzgar esiş yönü ve frekanslarının çok daha belirgin olması, hava
kalitesindeki etkilerinin çok daha güçlü olmasına sebep olmaktadır.
Yerleşim merkezlerinin kurulduğu yerlerin topografik özellikleri, oradaki hava
kalitesini olumlu ya da olumsuz şekillerde etkileyebilmektedir. Bu etki daha çok hava
kirliliğinin konsantrasyonu ve yerleşim merkezi üzerinde kalış süresi şeklinde olabilmektedir.
Bu açıdan topografyanın şekli, yükselti ve bakı gibi özellikler, hava kirliliğini etkileyen en
önemli faktörler grubu olarak değerlendirilmektedir.
Bitki örtüsünün havanın temizlenmesi üzerindeki olumlu rolü, vejetasyonun sıklık ve
gürlük gibi özellikleriyle çok yakından ilişkilidir. Bu bakımdan en olumlu etkiyi gür
ormanların, en az etkiyi de cılız steplerin yapması beklenmektedir. Bu ilişkiden hareketle,
Türkiye’de vejetasyon formasyonlarının dağılışlarıyla bağlantılı olarak atmosferi temizleyici
etkileri ortaya konabilir.
Bu bölümde Türkiye’nin fiziki ortam koşullarının hava kalitesi üzerindeki tesirleri
değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’de hava kütlelerine ve basınç şartlarına bağlı olarak soğuk devrede hava kirliliği Doğu
ve İç Ana dolu bölgeleri başta olmak üzere iç kesimlerde beklenmektedir.
a) Doğru
b) Yanlış
2. Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’nin iç bölgelerinde, bir taraftan denizden uzaklaşma, diğer taraftan yükselti kazanma
gibi sebeplerle aylık ortalama sıcaklıklar düşmekte ve kıyı bölgelerine nazaran yanma dönemi
uzamaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
3.Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Atmosferdeki nem, güneş ışınlarını absorbe ederek, havanın ısınmasına sebep olmaktadır. Bu
nedenle nem, her zaman için hava kalitesi üzerinde olumlu bir rol oynamaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
4. Kış döneminde bulutluluğun en yüksek değerlere ulaştığı bölgelerde hava kalitesinde
olumsuz tesirler yaratabileceği dikkate alınırsa, aşağıda verilen bölgelerden hangileri bu
duruma en fazla uymaktadır?
a) Ege ve Akdeniz Kıyıları
b) Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
c ) Karadeniz ve Marmara Kıyıları
d) İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri
e) Hiç biri
5. Hava kalitesinde yağışın olumlu tesiri gözönüne alındığında Kış döneminde hangi bölge bu
durumdan daha az yararlanır?
a) Ege Bölgesi
b) Akdeniz Bölgesi
c) Marmara Bölgesi
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d) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
e) Doğu Anadolu Bölgesi
6.Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’de Kış döneminde, kıyı bölgelerinde nem içeriği yüksek olan kararsız hava kütleleri
orografyanın da tesiriyle kuvvetli yağışları meydana getirirler.
a) Doğru
b) Yanlış
7.Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye bütünüyle Kış devresinde kontinental polar hava kütlesi daha çok Marmara ve Ege
Bölgelerini etkilediğinden, buraları aynı zamanda yüksek basınç merkezleri durumundadırlar.
a) Doğru
b) Yanlış
8.Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’de havza ve vadi içerisinde kurulmuş olan kentlerimiz etrafı açık yada rüzgarın
kolaylıkla kanalize olabildiği oluklara yerleşmiş olan kentlerimize göre daha yüksek oranda ve
daha uzun süre hava kirliliğine maruz kalabilmektedir.
a) Doğru
b) Yanlış
9.Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Kış döneminde, hava kalitesi açısından Kuzey yamaçta konumlanmış ve denizel etkilere kapalı
olan kentlerimiz, güneye bakan yamaçta kurulmuş ve denizel etkilere açık olan kentlere göre
daha avantajlıdır.
a) Doğru
b) Yanlış
10.Aşağıdaki ifadenin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Bitkiler, atmosferdeki kükürt dioksit miktarını azaltarak ve atmosferden önemli miktarlarda
nitrojen oksitleri de alarak havanın temizlenmesine yardımcı olurlar.
a) Doğru
b) Yanlış
Cevaplar
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1)a, 2)a, 3)b, 4)c, 5)e, 6)a, 7)b, 8)a, 9)b, 10)a
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11. TÜRKİYE’DE HAVA KİRLİLİĞİNİN BÖLGELERE GÖRE DURUMU 1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Marmara Bölgesi
11.2. Ege Bölgesi
11.3. Akdeniz Bölgesi
11.4. Karadeniz Bölgesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Marmara Bölgesi’nde yüksek konsantrasyonlarda hava kirliliği yaşamış olan kentleri
araştırınız.
Ege Bölgesi’nde uzun süre hava kirliliği yaşamış kentleri araştırınız.
Hava kalitesi açısından Karadeniz Bölgesi’nin kıyı ve iç kısımlarını kıyaslayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Türkiye kıyı bölgelerinin
hava kalitesi

Türkiye kıyı bölgelerinin
hava kalitesi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Türkiye kıyı bölgelerinin
Türkiye kıyı bölgelerinin
hava kalitesini kükürt dioksit hava kalitesini kirlilik
ve partiküler madde
durumuna göre
konsantrasyonlarına göre
değerlendirmek.
değerlendirmek.
Kıyı bölgelerindeki kentleri Kıyı bölgelerindeki kentleri
hava kaliteleri açısından
hava kaliteleri açısından
sınıflandırmak.
sınıflandırmak ve irdelemek.
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Anahtar Kavramlar
Marmara Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Ege Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Şehir
Hava Kalitesi
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Giriş
Türkiye’de hava kirliliğini doğuran ve etkileyen faktörlerin coğrafi bölgelerin birinden
diğerine değişmesi, hava kalitesinin de farklılaşmasına yol açmıştır. Bu nedenle her coğrafi
bölgenin ayrı ayrı kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Marmara Bölgesi bilindiği gibi, Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en yüksek olan coğrafi
bölgesidir. Aynı zamanda endüstri tesisleri bölgede bir kuşak oluşturmaktadır. Ayrıca bölgenin
yaklaşık Türkiye nüfusunun 1/3 ini barındırması, ısınma amaçlı tüketilen evsel yakıt miktarını
da kendiliğinden arttırmıştır. Marmara Bölgesi şehirlerinde hava kalitesinin, evsel ısınma
amaçlı yakıt kullanımı kadar olmasa da, kirletici vasfı yüksek olan endüstri tesislerinden ve
motorlu kara taşıtlarından da olumsuz şekilde etkilendikleri anlaşılmaktadır.
Ege Bölgesinin kıyı kuşağında sıcaklık şartlarının elverişli olmasına rağmen, başta asıl
Ege Bölümü olmak üzere İç batı Anadolu’nun da bazı kesimlerinde hava kalitesinde
bozulmalar tespit edilmiştir. Bölgenin kıyı kesiminde bir endüstri kuşağının belirmiş olması,
hava kirliliğinde bu sektörün de önemli payının olduğunu göstermektedir.
Akdeniz Bölgesi’nin özellikle kıyı kesiminde konumlanmış olan kentlerin, sıcaklık
şartları olumlu olduğundan, evsel ısınmada tüketilen yakıt miktarı daha azdır. Buna bağlı
olarak, buradaki kentlerin atmosferleri de daha az kirlenmektedir. Ancak, bölgenin iç
kesimlerindeki kentlerde, yanma süresinin uzamasına ve yanma derecesinin şiddetlenmesine
bağlı olarak, hava kalitesindeki bozulma da belirginleşmektedir. Ayrıca, bölgede Adana –
Mersin sanayi kuşağı ile İskenderun’daki sanayi tesisleri, hava kalitesinin bozulmasına katkıda
bulunmaktadır. Bölgenin iç kesimlerinde, başta Kahramanmaraş olmak üzere Isparta ve
Burdur’da zaman zaman hava kirliliği sorunu yaşanmıştır.
Karadeniz Bölgesinde lokal olarak yaşanan hava kirliliği de, daha çok evsel ısınmaya
bağlı gözükmektedir. Bölgenin kıyı kesimlerinin elverişli sıcaklık şartlarına sahip olması,
buraların hava kalitesi üzerinde olumlu tesirler yaratmaktadır. Ancak, Samsun–Tekkeköy,
Ereğli–Karabük, Zonguldak ve Murgul çevresinde bulunan sanayi tesislerinin, kirletici etkileri
vardır.
Bu bölümde kıyı bölgelerinin hava kalitesi, belli bir dönem hava kirliliğiyaşamış olan
şehirler incelenerek araştırılacaktır.
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11.1. Marmara Bölgesi
Marmara bölgesinde yanma döneminin süresi, Akdeniz ve Ege kıyılarına nazaran biraz
daha uzundur. Bu durum, bölgenin hava kalitesini olumsuz yönde fazla etkilememektedir.
Ancak, bölgenin hava kalitesine olumsuz etkide bulunan bir çok beşeri faktör vardır.Marmara
Bölgesi bilindiği gibi, Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en yüksek olan coğrafi bölgesidir. Aynı
zamanda endüstri tesisleri bölgede bir kuşak oluşturmaktadır (özellikle İstanbul – İzmit arası).
Bölgenin Trakya kesimi ve Güney Marmara Bölümü de son yıllarda yoğun şekilde
endüstrileşmeye sahne olmuştur. Bölgede özellikle kirletici vasfı yüksek olan çimento, gübre,
şeker, petro-kimya, kağıt, selüloz, deri, lastik ve metal sanayi gibi çeşitli tesislerin bulunması,
hava kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.Ayrıca bölgenin yaklaşık Türkiye nüfusunun 1/3
ini barındırması, ısınma amaçlı tüketilen evsel yakıt miktarını da kendiliğinden arttırmıştır.
Yakıt miktarındaki artışlar ise, bölgede hava kalitesinin bozulmasında önemli rol oynamıştır.
Bölgenin 1950’ den bu yana aşırı bir nüfus çekim merkezi olması, çarpık kentleşmeye de sebep
olarak hava kalitesinin bozulmasını hızlandırmıştır. Bütün bunlardan, Marmara Bölgesi
şehirlerinde hava kalitesinin, evsel ısınma amaçlı yakıt kullanımı kadar olmasa da, kirleticilik
vasfı yüksek olan endüstri tesislerinden ve motorlu kara taşıtlarından da olumsuz şekilde
etkilendikleri anlaşılmaktadır.
D.İ.E. ve TUİK’in verilerinden anlaşıldığına göre, bölgede İstanbul, İzmit, Adapazarı,
Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Bilecik, Kırklareli, Gebze, Gölcük, Körfez,
İnegöl ve Çan gibi merkezlerde hava kalitesi zaman zaman bozulmuştur. Bu şehirlerin hemen
hepsinde soğuk devreyi ( Ekim – Mart arası ) temsil eden yanma döneminde, atmosfer
kirleticilerinin konsantrasyonlarının artması, kirletici kaynaklar arasından evsel ısınma amaçlı
yakıtların öncelikli olduğunu göstermektedir .
Bölgede Kış dönemine ait kükürt dioksit (SO2) konsantrasyonları, İstanbul, Çanakkale,
Bursa ve İzmit gibi şehirlerde 1990 lı yılların başlarında bir hayli yüksek seyretmiştir. Bursa,
İstanbul ve İzmit’te dönem ortalarına doğru kükürt dioksit miktarlarında hızlı bir düşüş
yaşanarak 100 µg/m³’ün altına inilmiştir. Çanakkale’de ise inişli-çıkışlı bir durum
gözlenmektedir. Bu şehirlerde çoğu Kış döneminde, uzun vadeli sınır değerleri (150 µg/m³)
aşılmıştır. Hatta Çanakkale, İstanbul ve Bursa’da soğuk dönem ortalamaları, bazı yıllarda kısa
vadeli sınır değere (400 µg/m³) yaklaşmıştır. Balıkesir, Edirne ve Adapazarı ise, birinci
gruptakiler kadar olmasa da, bölgenin kükürt dioksit konsantrasyonları yüksek olan diğer
şehirleridir. Bu şehirlerin Kış dönemi ortalamaları, çoğu yıllarda uzun vadeli sınır değerini
aşmış olup, yıllar arası önemli farklılıklar göstermektedir. Bilecik, Tekirdağ, Kırklareli ve
İnegöl’de de kükürt dioksit konsantrasyonları, bazı yıllar yükselmekle beraber, ilk iki gruba
göre daha önemsiz kalmaktadır. Çan’da ise, bazı yıllar 300 µg/m³’ü aşan yüksek değerlerle
karşılaşılmakla birlikte, düzensiz ölçümler söz konusudur. Çan, Körfez, Adapazarı, Tekirdağ,
İnegöl, Edirne ve Balıkesir’in maksimum kükürt dioksit konsantrasyonları da bazı senelerde
kısa vadeli sınır değerin üzerine çıkarak, etkili oldukları günlerde hava kalitesinin bozulmasına
sebep olmuşlardır.
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Marmara Bölgesi’nin Kış dönemine ait partiküler madde ortalamaları, kükürt dioksite
göre daha düşük değerlidir. Bu bakımdan bölgede sadece İstanbul ve İzmit’te 150 µg/m³’ü
bulan değerler vardır. Bursa, Adapazarı ve Balıkesir’de partiküler madde konsantrasyonları
birkaç kez 100 µg /m³’ü bulsa da genellikle daha düşüktür. Çanakkale, Edirne, Tekirdağ,
Kırklareli, Bilecik ve İnegöl’de ise, Kış dönemi partiküler madde konsantrasyonları 100 µg
/m³’ün altında kalmaktadır. Ancak, Kış döneminde maksimum partiküler madde
konsantrasyonları bölgenin bazı şehirlerinde yükselerek, zaman zaman 1000µg/m³’ün üzerine
çıkmıştır. Bölgede İstanbul ve İzmit dışında, hava kirliliğinde partiküler madde fazla önemli
gözükmemektedir.
Bölgede Kış döneminde kükürt dioksit ve partiküler madde konsantrasyonlarının kısa
vadeli sınır değerini aştığı günler sayısına göre de İstanbul, İzmit ve Bursa, araştırılan dönemin
ilk yıllarında yine yüksek değerlerle dikkat çekmektedir. 1996’dan sonra Balıkesir dışında,
bölgenin diğer şehirlerinde bu günlerin sayısı fazlasıyla azalmakta ve birçoğunda tamamen
ortadan kalkmaktadır. Özellikle kükürt dioksit konsantrasyonlarının kısa vadeli sınır değerini
aşan günler sayısı, partiküler maddeye göre çok yüksek kalmaktadır. Örneğin; İstanbul’da 50,
Bursa, İzmit ve Edirne’de 40 günü aşan değerler kaydedilmiştir Halbuki partiküler madde
konsantrasyonlarına göre, kısa vadeli sınır değerini en çok aşan şehirlerde dahi 25 günü
geçmemekte, genellikle 3-4 gün civarında kalmaktadır. Bu durum ise, bölgenin hava
kirliliğinde kükürt dioksitin çok daha önemli olduğunu göstermektedir.
Bütün bu bilgiler, bölgede İstanbul, İzmit ve Bursa gibi merkezlerde, yaklaşık olarak
dönem ortalarına kadar çok önemli ölçülerde hava kirliliğinin yaşandığını, dönem sonlarına
doğru hava kalitesinin düzeldiğini göstermektedir. Söz konusu şehirlerde hava kalitesinin
iyileşmesi, doğal gaz kullanımının yaygınlaşması, kaliteli kömür yakılması ve sanayi alanında
emisyon azaltımı çalışmaları gibi faktörlerle ilişkili bulunmaktadır. Balıkesir, Çanakkale,
Adapazarı ve Edirne gibi merkezlerde ise, hava kirliliğinde son zamanlarda azalma sağlanmış
olsa da, özellikle kükürt dioksit göstergeleri bazı yıllarda önemli ölçülerde kirliliğin yaşandığını
göstermektedir. Bu şehirlerden Balıkesir’de olumsuz topografyaya bağlı inversiyon olayı ve
kalitesiz yakıt kullanımı hava kirliliğinin temel nedenleri arasında gözükmektedir.
Çanakkale’de ise, yine kalitesiz yakıt kullanımı, yakma tekniğinin bilinmemesi ve plansız
yapılaşma gibi olumsuz faktörlerle karşılaşılmaktadır. Edirne’de hava kalitesi, ısınma amaçlı
tüketilen fosil yakıtlara ve kritik meteorolojik koşullara bağlı gözükmektedir. Adapazarı’nda
ise, topografik koşulların neden olduğu yetersiz havalanma ve kalitesiz yakıt kullanımı hava
kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Bilecik ve Kırklareli’nin hava kaliteleri ise,
iyileşme trendi göstermektedirler. Tekirdağ’da ise, son zamanlarda kükürt dioksit
konsantrasyonları yükselişe geçmiştir.
Bu şehirlerden İstanbul, gerek Türkiye’nin ve gerekse, Marmara Bölgesi’nin en büyük
kenti olması nedeniyle, çok yüksek miktarda ve yoğunlukta nüfus barındırmaktadır.
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eminönü, Fatih, Kadıköy, Kağıthane, Üsküdar ve Zeytinburnu
gibi semtlerinde nüfus yoğunluğu 10 000 ile 40 000 arasında değişmektedir. Bu durum
İstanbul’da yaşanan hava kirliliğinin öncelikle konutlarda tüketilen yakıtın miktarı üzerinde
etkili olmaktadır. Ayrıca, kirletici potansiyeli yüksek olan çok sayıda endüstri kuruluşunun
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bulunması, burada yaşanan hava kirliliğine endüstriyel bir boyut ta kazandırmaktadır. Şehrin
büyüklüğü ile doğru orantılı olarak, şehir içi ulaşım yoğunluğu da artmaktadır. Dolayısıyla gün
boyunca fazla miktarda motorlu kara taşıtının trafikte olması, şehrin hava kalitesi üzerindeki
olumsuz etkisini arttırmaktadır. Verilere dayalı olarak, İstanbul’ da uzun süreli devam etmiş
olan hava kirliliğinden bahsetmek mümkündür. Bu bakımdan özellikle 1995-1996 Kış
dönemine kadar kükürt dioksit konsantrasyonları çok yüksek seyretmiştir. Ayrıca şehrin Kış
dönemine ait maksimum kükürt dioksit konsantrasyonları da 1990’lı yılların başlarında bir
hayli yüksek gözükmektedir. Bu değer özellikle 1990-1993 yılları arasında 1000 µg/m³’ün
üzerinde bulunmaktadır.1992-1993 Kış döneminde ise, 4070 µg/m³’e ulaşarak, Türkiye
genelinde rekor kırmıştır. Ancak, 1995-1996 Kış döneminden itibaren, maksimum kükürt
dioksit konsantrasyonları kısa vadeli sınır değerin altına çekilmiştir. İstanbul’da ilk 10 yıllık
dönemde daima partiküler madde konsantrasyonları kükürt dioksitin gerlerinde seyretmiştir.
Kış dönemi partiküler madde ortalamaları, 1993-1994 yılına kadar 100 µg/m³’ü aşmıştır. Daha
sonraki yıllarda sürekli bu değerin altında kalmıştır. Maksimum partiküler madde
konsantrasyonları ise, 1995-1996 Kış dönemine kadar zaman zaman 1000 µg/m³’ü aşan
konsantrasyonlar gösterse de kükürt dioksit ölçüsüne ulaşmamıştır. Ancak, 2000’e kadar kısa
vadeli sınır değeri aşmıştır. 2007-2008 Kış döneminde ise, 1000 µg/m³’e çok yaklaşmıştır. Son
yıllarda, partiküler madde maksimum konsantrasyonları, kükürt dioksitin önüne geçmiştir.
Ayrıca İstanbul’da Kış döneminde çeşitli semtlerde ölçülen ortalama kükürt dioksit
konsantrasyonları, 1995-1996’dan itibaren hızla düşmeye başlamış ve 1996-1997’den beri de
“hava kalitesinin korunması yönetmeliğinde belirtilen uzun vadeli sınır değerin altına inmiştir.
Partiküler madde ortalamaları da 1996-1997’den itibaren Bayrampaşa ve Eyüp dışında uzun
vadeli sınır değerin altına çekilmiştir. 1990-2000 Kış döneminde ise, bütün semtlerde 100
µg/m³’ün altına düşmüştür. Söz konusu veriler, 1995-1996’dan bu yana İstanbul’un hava
kalitesinde iyileşmenin olduğunu göstermektedir. Bu düzelme eğilimi, her şeyden önce, kentte
ısınma alanında büyük ölçüde doğalgazdan faydalanmanın sonucu olmakla birlikte, kaliteli
yakıt tüketimine de bağlı gözükmektedir.
Türkiye’nin en yüksek göç akımına uğrayan şehri olan İstanbul’da büyüyen endüstri,
ısınma ihtiyacı ve kış mevsimlerinde kontrolsüz yakıt kullanımı sonucunda özellikle 1980’li
yılların ortalarından itibaren önemli hava kirlenmesi olayları yaşanmıştır. Şehirdeki hızlı nüfus
artışı beraberinde düşük standartlı konutların çoğalmasına ve daha fazla yakıt tüketimine yol
açmıştır. Dünya Sağlık Organizasyonunun tanımına ve 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre
10 milyonu aşan nüfusu ile İstanbul bir mega şehirdir. İstanbul’da hava kirliliğinin 1980’li
yılların sonlarından 1990’lı yılların ortalarına kadar birçok kez sınır değerlerin üzerine çıktığı,
hatta bazı günlerde alarm seviyelerini geçtiği görülmüştür. Valilik tarafından 1994 yılında
doğalgaz hattı döşeme çalışmaları tamamlanmış olan ilçelerde yakıt sistemlerinin doğal gaza
dönüştürülmesi hususunda yaptırım uygulanmasına karar alınmıştır. (Mage ve diğ.,1996)
gelişmekte olan ve hava kirliliği kontrolü için yeterli maddi gücü olmayan mega şehirlerin
kontrol stratejilerini geliştirmeleri ve uygulamaları halinde hava kirlilik potansiyellerini
irdelemişler ve buna göre nüfusu 10 milyonu aşan mega şehirlerde: hava kalitesi yönetiminin
çok acil devreye sokulması; kısa vadede gerçekçi çözüm arayışlarına daha çok önem verilmesi,
enerji tasarrufu, kurşunsuz benzin kullanımı, toplu taşımanın özendirilmesi; uzun vadede uygun
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şehir ve taşıma planları yapılması ve temiz teknolojilerin kullanılması gerekliliğini belirtmiştir.
Şehir atmosferinde oluşan hava kirliliği seviyeleri hava kirleticilerinin taşınımı ve lokal
emisyonlar ile bağlantılıdır. Kirleticilerin yayılma yönü ise birçok faktöre bağlıdır. Bugün pek
çok mega şehirde ısınma kaynaklı ve motorlu araç trafiğinden çıkan emisyonlar en büyük
kaynak grubunu oluşturmaktadır.İstanbul’da hava kirliliğinin en önemli kaynaklarını
konutlarda kış aylarında ısınma maksadıyla kullanılan yakıtların yakılması oluşturmaktadır.
Bunların yanında hareketli kaynaklar olarak sınıflandırılan motorlu taşıtlar ve nokta kaynaklar
kategorisine giren endüstriyel kaynaklar da bölgesel olarak hava kirlenmesine yol açmaktadır.
Şehirde yanma kaynaklarının geçmişi incelendiğinde, 1960–1980 yılları arasında fuel-oil,
İstanbul’da hava kalitesinin incelenmesi 1980’den sonra ise linyit kömürü ısınma maksadıyla
tüketilen yakıtlar arasında öncelik göstermiştir. Isınma amacı ile 1990 yılında şehirde 6 milyon
ton linyit kullanılmıştır. Bunu takip eden yıllarda ise 1992 yılında 8 milyon ton; 1993 yılında
8,5 milyon ton; 1994 yılında 9 milyon ton civarında linyit kömürünün tüketildiği belirlenmiştir.
1995 yılında kömür tüketimi 6 milyon ton, 1996 yılında 2 milyon ton, 1997 ve 1998 yıllarında
ise 1 milyon tonun altına kadar inmiştir (Topçu v. diğ., 2001a, 2001b). 1992 yılından itibaren
tedrici olarak kullanıma sunulan doğalgaz ise 1994 yılından itibaren önemli bir kullanım
yüzdesine sahip olmuş, abone sayısı Eylül 1997’de 1 milyona, 2000 yılında yaklaşık 1,5
milyona ulaşmıştır (İGDAŞ, 1998, 2002). İstanbul özellikle toplu taşıma araçlarından meydana
gelen araç emisyonları bakımından önemli ölçüde kontrolsüz bir görünüme sahiptir.
İstanbul'da hava kirliliğinin en önemli kaynaklarını, konut alanlarında kış aylarında
ısınma maksadıyla kullanılan yakıtların yakılmasından ileri gelen ve alan kaynak olarak
sınıflandırılan kaynaklar teşkil etmektedir. Bunların yanında, hareketli kaynaklar olarak
sınıflandırılan motorlu taşıtlar ve nokta kaynaklar kategorisine giren endüstriyel kaynaklar da
bölgesel olarak hava kirlenmesine yol açmaktadır. Isıtma ve endüstriyel kaynaklardaki
emisyonları sabit kaynaklarda yakıt yanması olarak belirlemek mümkündür. 1960-1990 yılları
arasında tüketim miktarları açısından yaygın şekilde kullanılan yakıtlar çeşitli dönemlerde
değişik görüntüler arz etmiş, 1960-1980 yılları arasında fuel-oil, 1980'den sonra ise linyit
kömürü ısınma maksadıyla tüketilen yakıtlar arasında öncelik göstermiştir. Daha sonraki
yıllarda ise, doğalgaz önemli ölçüde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yakıtların yakılması
neticesinde atmosfere verilen belli başlı kirleticiler arasında, partiküler madde (PM),
kükürtdioksit (SO2), azot oksitler (NOX), karbonmonoksit (CO), hidrokarbonlar (HC)
bulunmaktadır. Bunlardan son üçünün önemli bir kaynağını motorlu taşıtlar (otomotiv kaynaklı
emisyonlar) teşkil etmektedir. Taşıtların hava kirliliğindeki payı ise %10 mertebesindedir.
Ancak bu dağılım genellikle kış ayları için geçerlidir. Bilhassa yaz aylarında, sabit kaynaklarda
yanma asgari seviyede olduğu için, motorlu taşıtların katkısı daha fazla olabilmektedir.
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Şekil : Bursa'da Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler
Madde Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010 )
Bölge şehirlerinden Bursa’nın verileri de uzun yıllar Türkiye’nin kirli şehirleri arasında
bulunduğunu göstermektedir. Bursa’daki hava kirliliğinin temelinde ısınma amaçlı kullanılan
kalitesiz yakıtlar, endüstriyel emisyonlar ve olumsuz topoğrafik koşullar gibi faktörler
bulunmaktadır. Bursa kenti Uludağ’ın kuzeybatı eteğinde, Bursa Ovası’nın güney kenarında
eğimli bir alanda konumlanmıştır. Bugün ise, şehrin büyük bir bölümü batıdaki alçak alana
yayılmıştır. Böylece Bursa, bir taraftan Uludağ’ın yamaçlarına diğer taraftan da ovaya doğru
gelişmiştir. Şehrin bir bölümünün üzerinde yer aldığı Bursa Ovası, güneyden kesin bir şekilde
Uludağ ile sınırlanmaktadır. Ovanın kuzeyinde ise, Avdan Dağlarının batı uzantısı olan Katırlı
Dağları bulunmaktadır. Batı çerçevesinde de az yüksek sırt ve tepeler yer almaktadır. Böylece,
özellikle kuzey ve güneyden topoğrafik engellerle kuşatılmış olan Bursa Kenti’nde doğal
olarak rüzgarın havayı temizleyici etkisi sınırlandırılmıştır. Ancak bu olumsuzluklara rağmen,
Bursa’da 1994-1995 Kış döneminden itibaren kükürt dioksit ortalamaları hızla düşerek, 100
µg/m³’ün altına inmiştir. Aynı şekilde Kış dönemi ortalama partiküler madde miktar da hızla
azalarak, 50 100 µg/m³’ün altına düşmüştür. Ancak, 2000’den itibaraen partiküler maddede
kısmi bir artış gerçekleşerek, 2006’dan itibaren kükürt dioksitin önüne geçmiştir. 1990’lı
yılların başlarında her iki kirleticinin de kısa vadeli sınır değeri aştığı günler sayısı yüksek iken
(özellikle kükürt dioksitin kısa vadeli sınır değeri aştığı günler sayısı 1990-1991’de 47’yi
bulmuştur. 1995’den sonra ise, bu günlerin sayısı hızla düşerek, 1-2 günle, 3-4 gün arasında
seyretmiştir. Hava kirleticilerle ilgili bu göstergeler, Bursa’nın1995’den sonra hava kalitesinin
iyileştiğini ifade etmektedir. Şehrin hava kalitesindeki düzelme, kaliteli yakıt tüketimi ile
birlikte, doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla ilgili gözükmektedir.
Bursa Kenti’nin hava kalitesini esas alan birçok araştırma bulunmaktadır. Bunlardanm
bazıları aşağıda değerlendirilmiştir. Bu araştırmalardan birinde Bursa’da özellikle Kış
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döneminde konsantrasyonlarında artış görülen kirlilik parametrelerinin en önemli kaynağını
ısınma amacıyla kullanılan fosil yakıtların oluşturduğuna dikkat çekilmektedir. Yakma
olaylarının klasik hava kirletici konsantrasyonuna olumsuz etkisinin yanında Bursa'nın coğrafi
konumu da bu kirleticilerin ortamda dağılmasına engel teşkil etmektedir (Taşdemir ve ark.,
1998; Payan ve ark., 1999). Ayrıca Kış dönemine ait klimatik özelliklerin de kirliliğin
oluşumunda etkili parametreler arasında yer aldığı bildirilmektedir. Yapılan bir başka
çalışmada Bursa'yı temsil etmesi açısından altı farklı bölge seçilmiştir. Bu bölgelerin
topografyaları birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Kış sezonunu temsil eden Kasım-Mart
dönemine ait kükürt dioksit (SO2) ve azot oksitleri (NOx)gösteren kirlilik haritaları
çıkartılmıştır. İlgili haritalara göre Heykel, Yıldırım ve Altıparmak' da kirliliğin yoğunlaştığı
görülmektedir.
Ayrıca, başka bir değerlendirmeye göre; Bursa’da araç sayısının, sanayileşmenin ve
kentleşmenin hızla artması, kentte hava kirliliğini özellikle Kış aylarında birincil sorun haline
getirmektedir. Bursa’da ortaya çıkan kirliliğin dağılımı kabaca evsel kirlilik, endüstriyel kirlilik
ve taşıt araçlarından kaynaklanan kirlilik olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca, hava kirliliğine
çözüm olarak ileri sürülen doğalgazın çözüm olmadığının süreç içinde anlaşıldığına da vurgu
yapılmaktadır. Kentin büyük bölümünün doğalgaz kullanmasına karşın, kirlilik
göstergelerindeki artışlara dikkat çekilmektedir. Yine Bursa’da emisyon kaynaklarının bu hızla
artmasının, önümüzdeki süreçte yaz-kış birincil sorun haline geleceği beklentisi
öngörülmektedir. Bu açıdan, sanayiden kaynaklanan kirlilik kaynaklarının kontrol altına
alınmasının büyük önem taşıyacağı tespit edilmektedir. Son dönemde trafiğe çıkan araç
sayısındaki artışın da kirliliği önemli ölçüde tetiklediğine işaret edilmektedir. Özellikle alt
kotlardaki semtlerde hem gözle görünür oranda kirliliğin yaşandığına ve hem de havadaki
partiküler kirliliğin giderek artışına değinilmektedir (Bursa Çevre Durum Raporu, 2009; ÇMO
Bursa Temsilciliği).
Bursa İli Çevre Durum Raporunda yapılan değerlendirmeye göre ise; Bursa’da yaşanan
hava kirliliğinin başlıca nedenleri, endüstriyel faaliyetler, trafikte seyreden taşıtlar ve Kış
aylarında ısınma amaçlı kullanan yakıtlardır. Bursa’da endüstriden kaynaklanan hava
kirliliğine; sanayi kuruluşlarının yanlış yer seçimi ve çevre korunması açısından yeterli teknik
önlemlerin alınmaması (baca filtresi, desülfürizasyon ünitesi vb.), uygun teknolojilerin
kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların
kullanılması neden olurken sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazları da
hava kirliliğine önemli miktarda katkıda bulunmaktadır. Bu amaçla, sanayi kuruluşlarının
doğru yer seçimi sağlanmalı, çevre kirliliği oluşturmayacak gerekli teknik önlemleri almaları
sağlanmalı, Şehir merkezinde etkili olan ve trafikte egzoz gazlarından kaynaklanan hava
kirliliği ile gürültü kirliliğinin azaltılması yönünde çevre yollarının bir an önce tamamlanması
gerekmektedir. Konutlar gibi sabit emisyon kaynaklarında ısınma amaçlı, düşük kalorili ve
kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlış yakma tekniklerinin
uygulanmasını da emisyonu arttırıcı bir faktör olarak söyleyebilir. Bu amaçla, kısıtlı olan
doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir. İmar planlarına aykırı sanayi
tesislerine çevre mevzuatını uygulama güçlükleri yaşanmaktadır. Çevresel izinlendirme
sürecinde (emisyon, deşarj, geçici atık depolama vb. izinler), bazı sanayi tesislerinin Bursa İli
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için hazırlanan Çevre Düzen Planı hükümlerine uygun olmayan yerlerde kurulduğu ve faaliyet
gösterdiği tespit edilmekte olup, söz konusu sanayi tesisleri için diğer tüm koşulların
sağlanması halinde dahi belirtilen izin belgelerinin düzenlenmesi mümkün olamamaktadır. Son
yıllarda, doğalgaz fiyatları yükselme eğilimi göstermektedir. Bu nedenle, sanayi tesislerinde
enerji elde edilmesi amacıyla kullanılan doğalgaz, maliyetleri yükseltmektedir. Sanayici, artan
maliyeti düşürmek amacıyla, enerji ede etmek amacıyla kömür kullanımına geçmeye
başlamıştır. Sanayi tesislerinde kömür kullanımına geçilmesi durumunda, şehrin coğrafi
konumu, topografik yapısı ve meteorolojik şartları plansız kentleşme, sanayileşmesi dikkate
alındığında hava kirliliğinin artması kaçınılmaz olacaktır (Bursa İl Çevre Durum Raporu, 2008)
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Şekil : Tekirdağ'da Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve
Partiküler Madde Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010 )
Tekirdağ’da hava kirleticilerden, kükürt dioksit daima partiküler maddenin önünde
olup, şehrin hava kalitesinin bozulmasında önem taşımaktadır. Kükürt dioksitin kış dönemi
ortalamaları, 1990-2001 yılları arasında birkaç kez uzun vadeli sınır değeri aşmış olup, bu
devrede sorun yaratmamaktadır. Ancak, 2001-2002 Kış döneminden itibaren değerler
yükselerek, uzun vadeli sınır değeri aşmaktadır. Tekirdağ, son zamanlarda Türkiye’nin kükürt
dioksit konsantrasyonları en yüksek şehirleri arasında yer almaktadır.
Tekirdağ'da hava kirliliğinin yüksek oranda yaşanmasında birçok faktör bulunmakla
birlikte, en önemlisi, çarpık yapılaşmadan kaynaklanan hava akımının tam sağlanamamasıdır.
Şehirde binalar arasında rüzgar akımı yeterince sağlanamayınca, alçak alanlarda biriken
kirleticiler şehrin atmosferinden atılamamaktadır. Bunun yanında binalarda yalıtımın yeterli
olmaması, tam yanmayı sağlayacak kazanların seçilmemesi, ve imardaki bir takım eksiklikler
gibi birtakım teknik faktörler de hava kirliliğinin artmasına neden olmaktadır.
Ayrıca, Tekirdağ'da doğal gaz kullanımının yaygınlaşmamış olması ve yüksek
düzeyde, ekonomik olarak daha ucuz ve kalorisi düşük yakıtların tercih edilmesi, yakıt
kalitesinden kaynaklanan kirliliği öne çıkartmaktadır. Kentte hava kirliliğinin artması üzerine,
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İl Mahalli Çevre Kurulu'nca bir takım tedbirler alınmıştır. Bu önlemler arasında, daha kaliteli
kömür kullanılması, doğal gazın kurumlardan başlayarak yaygınlaştırılması ve kontrollerin
sıklaştırılması yer almaktadır.
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Şekil : İzmit’te Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler Madde
Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010 )

Marmara Bölgesi’nde uzun süre hava kirliliği yaşamış olan kentlerden bir tanesi de,
bölgenin endüstri kuşağında yer alan İzmit’tir. Kocaeli İli ve İl’in merkezi olan İzmit’te
sanayileşmenin yoğunlaşması nüfus artışını da tetiklemiştir. Kırsal bölgelerden şehre olan
göçlerin sonucunda; yetersiz alt yapı, plansız hızlı yapılaşma gibi aktivitelerin artışı, kirliliğin
önemli sebebini oluşturmuştur.
Nüfus yoğunluğu yüksek olan, kentin hava kirliliğinde ısınma amaçlı evsel yakıtlardan
başka, endüstriyel emisyonlar ve yoğun trafikten kaynaklanan kirleticiler etkili olmaktadır.
1993-1994 Kış dönemine kadar yüksek seyreden kükürt dioksit ve partiküler madde
ortalamaları, bu tarihten itibaren hızla düşmeye başlamıştır. Düşüşler, 2000’li yıllarda çok daha
belirgin hal almakta olup, partiküler madde, kükürt dioksitin önüne geçmektedir. Ancak, 20082009 Kış döneminden itibaren değerler fazla önemli olmasa da partiküler madde
ortalamalarında artışlar dikkat çekmektedir. Kirleticilerin kısa vadeli sınır değeri aştığı günler
sayısı da 1993-1994 Kış döneminden itibaren hızla düşmeye başlamıştır. Bu göstergelerden
hareketle İzmit’te de hava kalitesinin düzeldiği söylenebilir. İzmit’te de hava kalitesi, başta
yaygın doğalgaz kullanımı, yakıt kalite kontrolü ve sanayi alanında alınan tedbirlere bağlı
olarak düzelme göstermiştir.
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Şekil : Balıkesir’de Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler
Madde Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010 )

Balıkesir’de hava kirliliğinin artmasında sadece klasik olarak sanayileşmedeki artış
değil kentleşmedeki artış da etkili olmuş olmalıdır. Şöyle ki, Türkeş’e (1996) göre depresyon
ve vadi yamaçlarına yüksek yapıların ve özelliklede blok yapıların yapılması hem yerel
rüzgârların oluşumunu engellemekte hem de gradyan rüzgârlarının etkisini azaltmaktadır. Bu
da yazara göre hava kirliliğini arttıran önemli bir nedendir. Bu kapsamda temelin jeolojik
olarak sağlam olması nedeniyle Adnan Menderes mahallesine yüksek blok halinde binaların
yapılması da Balıkesir kentinde hava kirliliğini arttıran nedenlerden biri olarak görülebilir.
Kentleşme topografyanın etkisini arttırması bakımından önemlidir. Zaten Balıkesir kenti çanak
şeklinde olan topografyası nedeniyle sıcaklık terselmesi (inversion) şartlarının ortaya çıktığı bir
alandır (Koç, 1998). Yüksek sahadan ovaya doğru olan katabatik rüzgârlar sıcaklık terselmesi
oluşumunu kolaylaştırmakta bu da hava kirliliğinin artmasına neden olmaktadır (Koç 1998;
Korkut, 1980; Türkeş 1996). Ova tabanında bir taraftan sıcaklık terselmesi diğer taraftan kentin
gelişimi nedeniyle fazla fosil yakıt tüketimi kirlilik konsantrasyonunu arttırmaktadır. Diğer
yandan kuzeydoğu yönlü rüzgârların hâkim olması ve bu yönde sanayinin yer alması da
kirliliği arttıran bir diğer nedendir.
Bölgede kirlilik göstergeleri yüksek olan şehirler arasında yer alan Balıkesir’de Kış
döneminde özellikle kükürt dioksit ortalamaları, 1992-2000 yılları arasında uzun vadeli sınır
değerin üzerinde gerçekleşmiştir. Maksimum kükürt dioksit konsantrasyonları da bazı yıllarda
kısa vadeli sınır değeri aşmıştır. 2000 yılına kadar şehrin hava kalitesinin bozulmasında daha
ziyade kükürt dioksitin etkili olduğu anlaşılmaktadır. 2001 yılından itibaren kükürt dioksit
konsantrasyonları genel anlamda düşük seyretmiştir. 2002-2003 Kış döneminden itibaren ise,
şehirde partiküler madde konsantrasyonları artarak, kükürt dioksitin önüne geçmiştir. Son
yıllarda bu artış çok daha belirgin bir hal almıştır. Dolayısıyla, son zamanlarda Balıkesir’in
hava kalitesi partiküler madde tarafından bozulmaktadır. Bölgenin bir çok şehrinde olduğu gibi,
Balıkesir’de de kalitesiz yakıt kullanımı, topoğrafik olumsuzluklar, rüzgar yönü, hızı ve
294

sıcaklık değerleri gibi klimatik unsurlarında bulunduğu bir çok fiziki coğrafya faktörü etkili
olmaktadır. Balıkesir Şehri, Susurluk Irmağı’nın orta çığırındaki Balıkesir Ovası’nın batısında,
kısmen ova üzerinde, kısmen de ovayı sınırlayan yamaçlarda kurulmuştur. Bir hayli geniş olan
Balıkesir Ovası, hemen hemen her tarafında alçak tepelerle ve az eğimli yamaçlarla
sınırlanmakla beraber, yer yer yükselti ve eğim değerleri artmakta olup, özellikle uzak
çerçevede daha da belirginleşmektedir. Kısacası Balıkesir’in konumlandığı alanın yakın çevresi
ile birlikte bir depresyon özelliği taşıması, şehrin hava kalitesinde olumsuz tesir yaratmasına
neden olmaktadır.
Çanakkale Boğazı’nın darlaştığı noktada Anadolu yakasına kurulmuş olan
Çanakkale’nin Kış dönemine ait gerek ortalama ve gerekse maksimum kükürt dioksit
konsantrasyonları, şehirde hava kirliliğinin önemli boyutlarda olduğuna işaret etmektedir.
Partiküler madde konsantrasyonları ise, daima düşük olup, şehrin hava kalitesinde olumsuz bir
etkiye sahip değildir. Çanakkale’de 1998 yılına kadar soğuk dönemin ortalama kükürt dioksit
konsantrasyonu, uzun vadeli sınır değerin üzerinde seyretmiştir. Aynı şekilde maksimum
konsantrasyonlar da çoğu yıllarda kısa vadeli sınır değeri aşmıştır. Şehrin hava kirliliği,
kalitesiz yakıt kullanımı, yakma tekniğinin yeterince bilinmemesi, yanlış yapılaşma (hakim
rüzgar yönünün kapatılması) gibi faktörlerle ilgili bulunmaktadır. Esasında şehir, Çanakkale
Boğazı’nın çıkış noktasında konumlandığından, kanalize olan kuzeydoğu rüzgarlarının
hakimiyetinde olmak gibi bir avantaja sahiptir. Ancak şehrin çekirdeğini oluşturan eski
semtlerinde cadde ve sokakların uzanımları hakim rüzgar yönünü izlemekle birlikte, son
yıllardaki yanlış yapılaşma ile Nara Burnu yerleşmeye açılarak hakim rüzgar yönü
kapatılmıştır. Böylece, suni olarak hem rüzgar hızı engellenmiş, hem de bu kısımdaki kirli hava
şehrin merkezi kısımlarına taşınarak yoğunlaşmıştır. Çanakkale’de hakim rüzgar yönü olan
kuzey-kuzeydoğu istikametinde çok katlı binaların yapımı ve konutların yerleşim planlaması
yapılırken rüzgar hava koridorlarınınbırakılmaması hava kirliliğinin önemli sebepleri arasında
yer almıştır. 1998-1999 Kış döneminden itibaren kükürt dioksit ortalamaları düşmeye başlamış
olsa da genel anlamda zikzaklı bir gidiş sergileyerek, zaman zaman yükselmeler de
göstermiştir. Bu durum, şehirde hava kirliliği ile ilgili alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını
göstermektedir. Ancak 2008-2009 Kış döneminden itibaren değerlerde ciddi bir düşme
gözlenmektedir. Düşüşteki en etkili faktörün yakıt kalitesine yapılan müdahale olduğu
düşünülmektedir (Garipağaoğlu, 2001).
Çanakkale’de hava kirliliğini konu alan bazı çalışmalar vardır. Örneğin; Çevre
Bakanlığı tarafından 2002 yılında ilk stratejik çevre etki değerlendirme taslağı hazırlanarak,
problemlerin çözümü için alınabilecek önlemler belirtilmiştir. Çalışmaların bazılarında hava
kirliliği için yapılan durum değerlendirmesi şöyledir: Çanakkale ili ve çevresinde yoğun bir
sanayileşme olmadığı için endüstriden kaynaklanan emisyonların neden olduğu önemli bir
çevre problemi bulunmamaktadır. Çanakkale’de, hakim rüzgar KD-GB yönlü poyraz olup,
boğaz üzerindeki hava türbülansları, inversiyon (ısı adası) sonucu meydana gelen kirli hava
tabakalarının oluşumunu engellemektedir. Yine de özellikle Kış aylarında, rüzgarsız ve yüksek
hava basıncının olduğu meteorolojik şartlarda kentte hava kirliliği yaşanmaktadır (Duman,
1996). Kış aylarında görülen hava kirliliği plansız kentleşme-sanayileşme, düşük kaliteli
yakıtlar, yakıtlara uygun olarak projelendirilmemiş yakma sistemleri oluşturmaktadır (Bayram
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ve Müezzinoğlu, 1996). Çanakkale’nin Çan ilçesinden çıkarılan Çan kömürleri yanabilen
kükürt miktarı % 3,2-6,0 arasındadır (Atakül, 1985). 1997 ve 1998 yıllarında il merkezinde,
Çevre İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Makine Mühendisleri Odası tarafından yapılan bir
çalışmada, Çanakkale’de altı ve daha fazla sayıda konut içeren apartman ve sitelerin
kullandıkları yakıt türleri tespitinde konutların % 85’inde linyit, % 12’sinde fuel-oil ve
%3’ünde de LPG ve motorin kullandıkları tespit edilmiştir. Yakma sistemleri incelendiğinde
ise bu konut ve sitelerin yaklaşık %95’inde kalorifer kazan sistemlerinin standartlara uygun
olmadığı görülmüştür. Ancak son birkaç yıldır fuel-oil ve LPG fiyatlarındaki artış, özellikle
fuel-oil kullanan konut ve sitelerin kazanlarını katı yakıta dönüştürmelerine neden olmuş, 2003
yılı içinde il merkezinde yapılan çalışmalarda katı yakıt kullanımının %92’ye kadar çıktığı
belirlenmiştir. Merkezi ısıtma sistemi bulunmayan konutlarda az da olsa ısınma amaçlı olarak
meşe odunu kullanılmaktadır.
Çanakkale 1991 yılı kış döneminde havadaki SO miktarına göre, Türkiye’de kirliliği en
2

yüksek 15 ilin birincisi iken, 1992 yılında 9. sıraya gerilemiş, 1993-1994-1995 yıllarında ise,
Devlet İstatistik Enstitüsünce Türkiye’de havası en kirli 15 il sınırlamasının dışında kalmıştır.
1994-1995 yılı ısınma döneminde hava kalitesi oldukça iyi bir durumda gözlenmiştir (Dündar,
1995). Bu durum, il sınırları içinde yakıt olarak kullanılan Çan linyitlerinin belirtilen yıllar
içinde tüketilen damarlarda yanar kükürt oranının yaklaşık % 1’lik bir değerde olması, ve
meteorolojik faktörlerden rüzgarlı gün sayısının 1994–1995 yılları ısınma döneminde yıl
ortalaması değerinin üzerinde bir değerde kalması sonucu, il merkezi üzerindeki kirli hava
tabakasının temizlenmesi sonucu olmuştur.
l996-l997 kış döneminde SO2 değerinin kış dönemi ortalaması değerini aşması ve l9971998 ısınma döneminde hava kirliliğinin bir önceki ısınma dönemi kadar olmasa da yine devam
etmesi üzerine, o yıllarda hava kirliliğinin en büyük kaynaklarından biri olarak görülen toz
kömür kullanımı 11.04.l997 tarihinde Mahalli Çevre Kurulu Kararlarıyla il merkezinde
yasaklanmıştır. 1997 yılından 2001 yılı sonuna kadar kentte SO2 miktarı giderek azalmıştır.
Bunun bir diğer nedeni de, kentte birçok sitenin yakıt olarak fuel-oil kullanmış olmasıdır.
Ancak, 2002 yılından itibaren fuel-oil fiyatlarındaki artışa bağlı olarak siteler tekrar kömür
kullanımına geçmiştir. Bu da Çanakkale’de SO2 miktarının yeniden artmasına neden olmuştur.
Çan’da da düzensiz ölçümler olmasına rağmen, soğuk dönemdeki kükürt dioksit
ortalamaları ve maksimum değerler, hava kirliliğinin yaşandığını göstermektedir. Ortalama
değerler bazı yıllarda uzun vadeli sınır değerleri aşmış olup, bazen de kısa vadeli sınır değerlere
çok yaklaşmıştır. Maksimum konsantrasyonların da bazı yıllarda kısa vadeli sınır değerin
üzerine çıkması, kükürt dioksitin şehrin hava kalitesin de sorun yarattığını göstermektedir.
Marmara Bölgesi’nde kükürt dioksit bağlı hava kirliliğinin yaşandığı şehirlerden bir
tanesi de Edirne dir. Edirne’de soğuk dönemde kükürt dioksit ortalamaları, 1992-1993’den
itibaren etkisini arttırarak, sürekli uzun vadeli sınır değerin üzerinde kalmıştır. 2000 yılının Kış
döneminde her ne kadar uzun vadeli sınır değerin altına inmiş olsa da, yine 100 µg/m³’ün
üzerinde kalmıştır. Şehirde maksimum kükürt dioksit konsantrasyonlar da bazı yıllarda kısa
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vadeli sınır değeri aşmıştır. Kükürt dioksite ait bu göstergeler, Edirne’de soğuk dönemde yoğun
bir hava kirliliğinin yaşanmış olduğuna işaret etmektedir. Evsel ısınmada kullanılan fosil
yakıtlar, şehrin hava kalitesinde en etkili faktör durumundadır. Ayrıca, şehrin karasal iklim
özelliğine sahip olması, düşük sıcaklıklar, inversiyon ve yüksek basınç şartları gibi olumsuz
meteorolojik koşullar da hava kalitesinin bozulmasında rol almaktadır. 2002-2003 Kış
döneminde ortalama kükürt dioksit konsantrasyonları yeniden uzun vadeli sınır değeri aştıktan
sonra, devam eden yıllarda düşerek, 100 µg/m³’ün altına inmiştir. Bu gidiş, Edirne’de hava
kalitesini bozan kükürt dioksitin son zamanlarda etkisini fazlasıyla azalttığını göstermektedir.
Edirne yerleşim olarak 600 yıllık bir geçmişi olması nedeniyle tarihi ve kültürel yapılara
halen hizmet eden bir tarih kentidir. Sınır kenti olan Edirne İli 1970-1975 yıllarına kadar
mevcut yerleşim dokusu üzerinde eski konumunu muhafaza etmiştir. Kapıkule istikametinde
sanayileşme, sınır komşularının ticarete getirdiği hareketlilik, büyük kentlerden taşan nüfusun
az da olsa kente kayması, çevre illerden alınan göç ve ayrıca 1980 yıllarına doğru yüksek
okullaşmanın başlaması ve kente yatırımların artması yapılaşmayı hızlandırmıştır. Kent
dokusunun yapılaşma hızına uygun olmaması Binevler semtinde başlayan ve bunun ötesine
uzanan yapılaşma alanlarının İmar Planları doğrultusunda yayılmasına başlanmıştır. Kentin tren
istasyonu civarında görülen kaçak yapılaşma ise, düzensiz yapılaşmaya örnektir.
Edirne İli çevre durum raporunda(Edirne İli Çevre Durum Raporu, 2008), Edirne’de Kış
rüzgarlarının hava sirkülasyonu sağlayacak şiddette olmadığı ve topoğrafik yapıya göre yetersiz
estiği bildirilmektedir. Rüzgarların esme yönüne dik doğrultuda plansız kentleşmenin
oluştuğuna da dikkat çekilerek, Kent İmar Yönetmeliği’nin doğal yapının en az etkileneceği
şekilde uygulanmasının sağlanmasına vurgu yapılmaktadır. Edirne İli dahilinde özellikle
Uzunköprü ve Keşan yörelerinde linyit kömürü rezervlerine işaret edilerek, Keşan Yöresi’ne ait
kömürlerin kükürt oranlarının yüksekliği ifade edilmektedir. Edirne İlinde kömür iyileştirme
tesisleri ve biriketleme tesislerinin kurulmasıyla, hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı
sağlayacağı tahmin edilmektedir. Isınmada kullanılan yakıtlar olarak, Edirne Kentinde 96.000
ton kömür, 12.000 ton odun, 2.000 ton fuel oil belirtilmektedir. Ayrıca, İl genelinde mevcut
sanayi tesislerinde kömür, fuel-oil, LPG emisyonları verilmekte ve 5 sanayi tesisi dışında
herhangi bir önlem alınmadığına da dikkat çekilmektedir.
Edirne Kenti’nin 1990-1996 yılları arasında hava kalitesi, Tağıl ve Koç tarafından
(2000) değerlendirilerek, şu noktalara dikkat çekilmiştir: Ekim-Mart döneminde kükürt dioksit
ve partiküler madde değerlerinde yıl içindeki diğer dönemlere göre belirgin bir artış vardır.
Edirne Kenti’nin hava kalitesinin düşüklüğünün nedeni, özellikle ısınma amaçlı fosil yakıt
tüketiminden kaynaklanmaktadır. Ayrıca kentin hava kalitesinin düşmesinde, ısıtma ihtiyacı
duyulan günlerin artışı da etkilidir. Kentte hava kalitesinin düşük olduğu günlerde kirletici
maddelerin atmosfere salınışındaki artışın yanı sıra, bu günlerde kritik meteorolojik şartların da
etkili olduğu düşünülmektedir.
Kuzey Marmara endüstri kuşağının doğu ucunda yer alan Adapazarı Kenti, hızlı bir
sanayileşme süreci içerisinde olması nedeniyle aynı zamanda hızlı nüfus artışını da
yaşamaktadır. Hızlı nüfus artışı beraberinde yoğun yapılaşmayı da getirmektedir. Adapazarı
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Kenti Belediye sınırları içerisinde Yazlık Köprüsünün kuzey istikametinde Çark Suyunun doğu
kısmında çevre yoluna yaklaşık 500 metre mesafede ve Tepekum Mahallesi Kör Sakarya
mevkiinin doğusunda, Sakarya Nehri’nin taşkın sahası içerisinde, set kenarında plan dışı
yapılaşmalar bulunmaktadır. Erenler Belediyesi 8 mahalleden oluşmuştur. Bunlardan
Tabakhane ve Hacıoğlu ile Erenler Mahallesinin bir kısmı eski yerleşim olup, plansız olarak
şehirleşmiştir. Yeni Mahalle, Bağlar, Küpçüler ve Erenler Mahallelerinin bir kısmında hisseli
parseller üzerinde kaçak olarak binalar yapılmış olduğundan, plansız bir kentleşme meydana
gelmiştir. Bu sahada mevcut yapılanmanın %10’u plansız kentleşmiştir. Serdivan Belediyesi
sınırlarında Esentepe Mahallesi plansız kentleşmiştir.
Kentte soğuk dönemde kükürt dioksit ortalamaları, bazı ölçüm kesintileri olmakla
birlikte, genellikle yüksek olup, uzun vadeli sınır değerin üzerinde gözükmektedir. Bazı
yıllarda da maksimum kükürt dioksit konsantrasyonları kısa vadeli sınır değerin üzerine
çıkarak, hava kalitesinin fazlasıyla bozulmasına neden olmuştur. Adapazarı’nın hava
kalitesinde evsel yakıtlar birinci derecede etkili olmakla birlikte, endüstriyel emisyonlar da rol
oynamaktadır. Ayrıca, kentin konumlandığı alanın toğrafik yapısı, dikkate alınması gereken
faktörler arasındadır. Kent, Adapazarı Ovası’nın ortasında kurulmuş olup, güneyden Karadağ
ve Keremali Dağları çevrelemektedir. Ovanın doğusunda Muhapdede Dağı ve Çamdağ yer
almaktadır. Ovanın batısı Kocaeli Yarımadası’nın ucundaki az yüksek tepelerle
çevrelenmektedir. Kuzey çerçevede de yine az yüksek tepeler göze çarpmaktadır. Nispeten
yüksek bir çerçeve ile kuşatılmış olan Adapazarı Ovası’nda hava sirkülasyonu yeterince
sağlanamamaktadır. Bu durumda, soğuk dönemde kirli hava zaman zaman ovaya yayılarak,
kenti olumsuz etkilemektedir. Adapazarı’nda son zamanlarda kükürt dioksit
konsantrasyonlarının bir hayli azaldığı, partiküler maddenin tehdit edici boyutlarda olmasa da
yükseldiği gözlenmektedir. Hava kirleticilerin genel gidişi Adapazarı’nda hava kalitesinin
iyileştiği yönündedir. Bu durum mahali çevre kurulu tarafından alınan bir dizi kararların
sonucu olsa gerekir.
Sakarya İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından ısınmada kullanılan yakıtlar için alınan
kararlardan bazıları şunlardır. Bu hususta öncelikle yerli ve ithal linyitlerin kalitelerine yönelik
olarak,kükürt oranı, alt ısıl değer, uçucu madde ve toplam nem oranları gibi kriterler
belirlenmiştir. İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz olmayan yerli ve ithal
kömürlerle, kömür biriketlerinin Sakarya İli sınırları içinde, sanayi ve enerji üretim amaçlı
olarak pazarlaması ve tüketilmesi yasaklanmıştır. Sakarya’da satışa sunulacak kömürler için
iyileştirme ve zenginleştirme tesislerinde üretim, taşıma, depolama, pazarlama ve tüketim
aşamalarında bu esaslara belirlenen ilke ve kurallara uygunluğun sağlanması ve denetlenmesi
için izin sistemi uygulanması kararlaştırılmıştır. Kent içindeki depolarda kırma işlemi yapmak
yasaklanmıştır. Konutlara yönelik doğalgaz dağıtım çalışmalarına 2003 yılı içerisinde
başlanmıştır. Şehrin bir bölümüne doğal gaz verilmiştir, Adapazarı gaz dağıtım anonim şirketi
tarafından çalışmalar sürdürülmektedir.(Sakarya İli Çevre Durum Raporu, 2006,)
Başka bir çalışmada Adapazarı’nda, bulunan 91.339 hanenin %42 sinin soba , %15 inin
kömür kaloriferi ve %43 ünün kombi kullandığı tespit edilmiştir. Yakıt sarfiyatları
incelendiğinde 2007 yılında hane başına 2,04 ± 0,41 ton/yıl kömür tüketildiği, toplamda ise
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106.023 ton/yıl kömür tüketildiği hesaplanmıştır. Adapazarı’ nda tüketilen kömür cinslerinin
oransal dağılımı ise %20 ithal kömür, %64 Tunçbilek ve Soma kömürü, %16 İstanbul kömürü
olmak üzere %80 yerli kömür şeklindedir. 2007 yılında Adapazarı merkezindeki ısınma
amacıyla tüketilen doğalgaz miktarı ise AGDAŞ’ tan alınan resmi verilere göre 41.455.620
m³/yıl olarak belirlenmiştir. Doğalgaz ve kömür kullanımından kaynaklanan emisyonların
envanter değerleri karşılaştırma tablosu incelendiğinde, kullanım oranları (%43,1 doğalgaz,
%56,9 kömür) neredeyse eşit olmasına rağmen kullanılan kömür miktarının ve kömürden
kaynaklanan emisyonların, doğal gazın tüketim miktarından ve emisyonlarından çok daha fazla
olduğu görülmektedir. Adapazarı’nda bulunan hanelerin tamamının doğalgaz kullanması
durumda ise, oluşacak emisyonların envanter değerlerinin, 2007 yılında ısınma amaçlı
tüketilen kömürden kaynaklanan emisyonların envanter değerlerinden çok daha küçük olacağı
da belirtilmektedir.
11.2. Ege Bölgesi
Ege Bölgesinin kıyı kuşağında sıcaklık şartlarının elverişli olmasına rağmen, başta asıl
Ege Bölümü olmak üzere İç batı Anadolu’nun da bazı kesimlerinde hava kalitesinde
bozulmalar tespit edilmiştir. Bölgenin kıyı kesiminde bir endüstri kuşağının belirmiş olması,
hava kirliliğinde bu sektörün de önemli payının olduğunu göstermektedir. İzmir, Denizli,
Muğla Yatağan gibi şehirlerde hava kirliliğine endüstri emisyonları da etki etmektedir. İç batı
Anadolu’da ise, Kütahya, Uşak ve Afyon gibi şehirlerde hava kalitesi bozulmuş olup olay daha
çok evsel ısınmada kullanılan yakıtlara bağlı gözükmektedir. Bu kesimde iklimin
karasallaşması nedeniyle, tüketilen yakıt miktarı da artmaktadır. Ayrıca yöredeki termik
santral, şeker ve çimento fabrikalarının da kirlenmeye katkıları olmuştur.
D.İ.E.’nün verilerine göre, Ege Bölgesi şehirlerinde de kirleticilerin konsantrasyonları,
soğuk dönemde (Ekim – Mart arası) artmaktadır. Dolayısıyla burada da hava kirliliğinde, evsel
yakıtların ağırlıklı olduğu anlaşılmaktadır. Kış döneminde atmosfer kirleticilerden kükürt
dioksit konsantrasyonlarına göre, bölgede Kütahya, havası sürekli en kirli şehir durumundadır (
sürekli olarak uzun vadeli sınır değerler aşılmış olup, bazı yılların soğuk dönem
ortalamalarında kısa vadeli sınır değerlere yaklaşılmıştır). Denizli, Afyon, Uşak gibi merkezler
ise, bazı yılların soğuk dönem ortalamalarında, uzun vadeli sınır değeri aşmış, ya da buna çok
yaklaşmışlardır. Ama genellikle değerler 100 µg/m³’ün üzerinde seyretmiştir. İzmir’de de
dönemin ilk yıllarında değerler, 100 µg/m³’ün üzerinde olmakla beraber, 1996’dan itibaren 100
değerinin altına inmiştir. Manisa’da ise, kükürt dioksit konsantrasyonu, önceleri önemsiz iken,
daha sonraki yıllarda artış göstermiştir. Bu duruma göre, soğuk dönem ortalamalarına göre,
bölgede Kütahya, en riskli şehir durumundadır. Bunu, Denizli, Afyon, Manisa ve Uşak
izlemektedir.
Ege Bölgesi’nde Kış dönemine ait partiküler madde ortalamaları, genellikle kükürt
dioksit ortalamalarına nazaran düşük olmakla birlikte, Kütahya, Denizli, Afyon ve İzmir’de
zaman zaman 100 µg/m³ değerini aşmıştır. Hatta, Afyon ve İzmir’de uzun vadeli sınır değerlere
de birkaç kez ulaşılmıştır.Son zamanlarda Afyon, Denizli, Kütahya ve Manisa’da yeniden artışa
geçmiştir.
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Kısa vadeli sınır değerleri aşan günlerin sayısı da en yüksek düzeye Kütahya’da
ulaşmaktadır. Diğer şehirlerde ise, daha önemsiz olduğu gibi, son yıllarda çok önemsiz
kalmaktadır. Bu bakımdan da yine kükürt dioksite bağlı olan günler önem taşımaktadır. Ege
Bölgesi’nde Kütahya başta olmak üzere, Afyon, Denizli ve Uşak’ta hava kalitesi bozulmuştur.
Bunlardan Kütahya’daki hava kirliliği, topografik engeller sebebiyle düşük rüzgar hızına ve
hakim rüzgar yönünde kurulmamış olan gübre fabrikasına bağlı gözükmektedir. Ayrıca
Seyitömer termik santralinin de yakın çevresinin havasını kirlettiği bilinmektedir. Uşak, Afyon
ve Denizli’de ise, hava kirliliğinde ısınma amaçlı evsel yakıtlar başta olmak üzere, Afyon’da
çimento fabrikası, Uşak’ta şeker fabrikası ve Denizli’de birçok endüstri tesisi ayrıca etkili
olmaktadır. İzmir’de görülen hava kirliliği, başta ısınma amaçlı kullanılan fosil yakıtlarla
birlikte, çok çeşitli sanayi kuruluşlarıyla ilişkili gözükmektedir. Ancak, alınan önlemlerle, son
zamanlarda, şehrin hava kalitesinde hızlı bir iyileşme sağlanmıştır.
Bölgenin en büyük kenti olan İzmir’de hava zaman zaman meteorolojik şartların da
etkisiyle kirlenmiştir. Şehirdeki kirlilik daha çok evsel ısınma kökenli fosil yakıtlarla ilişkili
olmakla birlikte, sanayi ve ulaşımında önemli katkıları vardır. İzmir’de Kış döneminde kükürt
dioksit ve partiküler madde konsantrasyonları, 1995-1996 yılına kadar yüksek seyretmiştir.
Ancak, daha sonraki yıllarda kirleticiler hızla düşerek, kontrol altına alınmıştır. İzmir’in çeşitli
semtlerinde yapılan ölçümler de şehrin genel ortalamalarına yakın olmakla birlikte, Konak,
Güzelyalı ve Karşıyaka semtlerinde kirleticilerin konsantrasyonları daha yüksek kalmaktadır.
Esasında İzmir’in sıcaklık şartları uzun bir yanma süresini gerektirmediğinden, kullanılan yakıt
miktarı da kışı uzun geçen kentlere nazaran daha az olmaktadır. Ayrıca İzmir’de hava
sirkülasyonunun güçlü bir biçimde sağlanması nedeniyle de kirleticiler şehir üzerinde uzun süre
beklememektedir. Bu avantajlarından dolayı İzmir, Türkiye’nin havası çok kirli şehirleri
arasında yer almamıştır. İzmir yakınındaki Aliağa sanayi bölgesinde ise, kirleticilik gücü fazla
olan birçok sanayi kolu bulunmaktadır. Kirleticilik güçleri standartların çok üzerinde olan bu
tesislerin İzmir’in hava kirliliğinde önemli payları vardır. Özellikle TÜPRAG, PETKİM ve
demir-çelik tesislerinin hava kirliliğinde çok belirleyici oldukları ortaya konmuştur (Arpacıoğlu
ve diğerleri,1993). İzmir’de hava kirliliğinin kaynakları birçok çalışmada belirtilmiştir.
İzmir’de hava kirliliğinin kaynakları genel olarak sanayi tesisleri ve trafik olup Kış
aylarındada bunlara ısınma amaçlı yakma tesisleri eklenmektedir. İzmir İl sınırlarındaki bu
kaynakların kirlenmedeki payları kirleticilere göre değişmekte olup; kükürt dioksitte sanayi
tesisleri, partikül maddelerde evsel ısınma, azot oksitler, uçucu organik bileşikler ve karbon
monoksitte ise, trafik daha önemli kaynak konumuna gelmektedir. Kentin yakın çevresinde
kalan çimento fabrikaları, taş ocağı ve mıcır tesisleri, asfalt tesisleri ve demir çelik fabrikası
kent içi hava kalitesini olumsuz etkileyecek tesislerdir. Verilere göre sanayideki SO2 kirliliğinin
büyük bölümü Aliağa’daki rafineri ve petrokimya tesislerinden kaynaklanmaktaydı. Bu
tesislerin ve diğer sanayi tesislerinin büyük oranda doğal gaza geçişi ile SO2 emisyonları çok
ciddi düzeylerde azalmıştır. Aynı şekilde evsel ısınmada da doğal gazın yaygınlaşması ile hem
SO2 hem de PM emisyonları azalacaktır. 2001 yılında tamamlanan ve Türkiye’de bir ilk olan
bu envanter çalışmasının acilen güncellenmesi gerekmektedir. İzmir’de sanayinin büyük
çoğunluğunun doğal gaza geçmesi ve evsel ısınmada da doğal gazın yaygınlaşması ile en
önemli kirletici kaynak olarak trafik sektörü kalacaktır.
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Şekil : İzmir’de Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler Madde
Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010)

İzmir’de hava kirliliğini etkileyen en önemli kaynaklar Aliağa Bölgesindeki sanayi
tesisleridir (Tuncel, v.d., 2008). Rafineri, Petrokimya ve demir-çelik tesisleri gibi tesislerden
kaynaklanan emisyonların türleri sektörlere göre değişmektedir. Rafineri ve Petkim’de yanma
kaynaklı kirleticiler ile organik kirleticiler önemliyken demir çelik tesislerinde ise toz
emisyonları büyük önem kazanmaktadır. Demir çelik tesislerinin bacalarından çıkan ve açıkta
depolanan malzemelerden (hurda, curuf ve filtrelerde tutulan baca tozu) kaynaklanan toz
emisyonları bünyesinde değişik elementleri ve tehlikeli organik kirleticileri içermektedir
(Bayram v.d., 2008; Odabaşı v.d., 2008). Demir-çelik tesislerinin toz emisyonlarının
azaltılması amacıyla filtre sistemine sahip olması nedeniyle tozların esas kaynağının baca dışı
kaynaklar olduğu düşünülmektedir (Bayram v.d., 2008). İzmir genelinde hakim rüzgar
yönlerinin Kuzeylirüzgarlar olması nedeniyle, Aliağa bölgesinde oluşan kirleticiler taşınarak
İzmir’e gelmektedir. Bölgedeki sanayi tesislerinin enerji yoğun tesisler olması, liman ve diğer
avantajları nedeniyle Aliağa, enerji üreticileri için de cazip bir bölge olup burada yeni termik
elektrik üretim santralleri kurulması için girişimler bulunmaktadır. Çoğu kömüre dayalı olarak
planlanan bu santrallerin de bu bölgeye kurulması mevcut hava kalitesi seviyelerini
kötüleştirecektir. İzmir’deki diğer sanayi ve organize bölgelerinde kirletici kaynaklarla ilgili
kapsamlı bir envanter çalışması yapılmamıştır. İzmir’deki diğer bir önemli hava kirletici
kaynak grubu kentin değişik bölgelerinde faaliyette bulunan taş ocağı ve mıcır tesisleridir.
Sadece toz emisyonunun oluştuğu bu kaynaklar, yeterli önlem alınmadığında yakın çevresinde
önemli olumsuz etkilere neden olabilmektedir (Bayram, 2008).
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Şekil : Kütahya’da Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler
Madde Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010)

Bölgenin İçbatı Anadolu Bölümü’nde yer alan Kütahya’da, soğuk döneme hava
kirleticilerin konsantrasyonları, gerek bölge, gerekse ülke geneline göre uzun süre çok yüksek
seyretmiştir. Kirleticilerden özellikle kükürt dioksitin konsantrasyonu soğuk dönemde uzun
süre uzun vadeli sınır değeri aşmış olup, bazı yıllarda kısa vadeli sınır değere yaklaşılmıştır.
Ancak, 2005-2006 Kış döneminden itibaren ilk kez ortalamalar uzun vadeli sınır değerin altına
çekilebilmiştir. Daha sonraki yıllarda düşüşler devam ederek, 2007-2008 Kış dönemiyle birlikte
hedef sınır değerin (120 µg/m³) altına inilmiştir. Kış dönemi maksimum kükürt dioksit
miktarlarınca da uzun süre Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer almıştır. Şehirde Kış
dönemi maksimum kükürt dioksit konsantrasyonu 1991’den itibaren 1000 µg/m³’ün üzerine
çıkmıştır. 1993’de ise, en yüksek değerine Ulaşarak, 1900 µg/m³’e yükselmiştir. 2005-2006 Kış
dönemine kadar maksimum konsantrasyon 1000 µg/m³’ün üzerinde gerçekleşmiştir. Belirtilen
tarihten itibaren maksimumlarda da ani düşüş sağlanarak, değerler kısa vadeli sınır değerin
altına çekilmiştir. Kütahya’da soğuk dönemin partiküler madde ortalamaları ve maksimum
değerleri, kükürt dioksit kadar olmasa da hava kalitesinde zaman zaman sorun yaratmıştır.
Şehrin Kış dönemine ait partiküler madde ortalamaları, 2000 yılına kadar önemsiz kalmakta
olup, bu tarihten itibaren artış göstermiştir. 2007-2008 Kış dönemiyle de ortalamalar kükürt
dioksitin de önüne geçmiştir. Maksimum değerler ise, bazı yıllar, 1000 µg/m³’ün üzerine çıksa
da 2005 yılına kadar daima kükürt dioksitin altında kalmıştır. Bütün bu değerler, uzun süre
hava kirliliği yaşamış olan Kütahya’da 2006-2007 Kış dönemine kadar özellikle kükürt
dioksitin etkili olduğunu, bu tarihten itibaren de partiküler maddenin öne geçtiğini ifade
etmektedir. Şehirdeki hava kirliği temelde evsel alanda ısıtmada tüketilen yakıtlara bağlılık
göstermekle beraber, şehrin kurulduğu alanın topoğrafik olumsuzlukları nedeniyle yeterince
hava sirkülasyonun sağlanamaması ve zaman zaman yaşanan olumsuz meteorolojik koşullar
gibi fiziki coğrafya faktörleriyle de ilişkili gözükmektedir. Kütahya’da 2005 yılı sonu itibariyle
ısınmada kullanılan yakıt miktarları değerlendirildiğinde, doğalgaz kullanımına geçişlerin
başladığı görülmektedir. Bunun yanında evsel alanda ısınma amaçlı olarak önceden beri
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kullanılan kükürt oranı düşük, kalorisi yüksek Tunçbilek linyitleri ve ithal kömürler
kullanılmaktadır. Şehirde endüstriden kaynaklanan hava kirliliği ise, yanlış yer seçimi ve atık
gazların yeterli önlemler alınmadan atmosfere bırakılmasına bağlı gözükmektedir. Bu
bakımdan özellikle Seyitömer termik santralinin önemli bir kirletici kaynak olduğu
söylenebilir. Tesisin kül depolama sahası ve termik santral çevreye toz emisyonu yamakta ve
etkisi 5-6 km civarında hissedilmemektedir (Hamzaoğlu,1998).
Kütahya’da yaşanan kükürt dioksit kirliliğinin esas kaynağı evsel alanda ısıtma amaçlı
kullanılan, düşük kalorili, yüksek kükürtlü kalitesiz yakıtlar olduğu bilinmektedir. Ayrıca fueloil kullanan araçlar ve yakıt olarak toz kömür kullanan kiremit fabrikaları da kükürt dioksitin
artmasına katkı sağlamaktadırlar (Kütahya İli Çevre Durum Raporu,2006).
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Şekil : Manisa’da Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler
Madde Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010)

Ege Bölgesi şehirlerinden Manisa, önceleri çok belirgin bir biçimde hava kirliliği
yaşamamış olsa da zamanla hava kalitesi bozulmuş ve günümüzde de, partiküler madde artışı
belirginleşmiştir. Manisa’da Kış dönemi ortalama kükürt dioksit miktarları, 1990-2007 yılları
arasında genelde çok yüksek olmayacak şekilde inişli-çıkışlı bir seyir izlemiştir. Ortalamalar
her zaman için uzun vadeli sınır değerin altında kalmış olup, birkaç kez, hedef sınır değeri
aşmıştır. Partiküler madde ise, daha az oranlarla ve kısmen daha düzenli bir gidişle dikkat
çekmektedir. Ancak, 2006’dan itibaren artışa geçmiş ve, 2007 yılı itibariyle de kükürt dioksitin
üzerine çıkmıştır. Bu görüntü, Manisa’da son zamanlarda bir çok şehirde olduğu gibi,
partiküler maddenin hava kalitesinde bir risk faktörü olabileceğine işarettir. Kirleticilerin Kış
dönemindeki maksimum konsantrasyonları da çok yüksek olmamakla beraber, uzun süre kısa
vadeli sınır değeri aşacak ölçülere ulaşmıştır.
Manisa şehri, geniş bir yerleşime sahip, nüfusu 200.000 i aşan gelişmiş bir kenttir.
Yüksek tarımsal potansiyeli, 130 işletmenin yer aldığı Organize Sanayi Bölgesi, 1500 atölyenin
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yer aldığı Küçük Sanayi Sitesi ve 57 adet deri işletmesi ile yoğun bir sanayileşmeye sahiptir.
Kentte artan nüfus, gelişen sanayi, çoğalan taşıt sayısının yol açtığı hava kirliliği Kış sezonunda
görülmektedir. Şehirde yaklaşık 50.000 konutta ısınmada yaygın olarak kömür
kullanılmaktadır. Kullanılan yakıtların nitelik ve niceliği incelendiğinde; Kış döneminde ısınma
amaçlı olarak 80 000 ton ve sanayi alanında 13 000 ton olmak üzere, toplam 93 000 ton yıllık
kömür tüketilmektedir. Ayrıca ısınma amaçlı mazot, LPG, kalorifer yakıtı da kullanılmaktadır.
Bunların dışında, trafiğe kayıtlı 50.000 civarındaki taşıt araçlarından kaynaklanan egzoz gazı
diğer hava kirliliği kaynağıdır. Manisa’da hava kirliliğinin sebepleri olarak belirtilen; ısınmada
kullanılan yakıtlar, motorlu araçlar ve endüstriyel kirleticiler çok çeşitli gaz ve partiküler
madde yayılımına sebep olmaktadır. Bunlardan sanayiden kaynaklanan emisyonlar; CO
Emisyonu, NOx Emisyonu, Partikül Emisyonu, SO2 Emisyonu şeklindedir. Kış döneminde
ısınma amaçlı tüketilen yakıtlardan özellikle kükürt-dioksitin yaklaşık olarak % 90’ı, ısınma
amaçlı tüketilen yakıtlardan % 10 unun ise endüstri, trafik ve rüzgar erozyonu ile
sağlanmaktadır. Dumanda ise yakıt dışı kaynakların % 20 paya sahip olduğu görülmüştür.
Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin temel sebepleri, ısınmada düşük vasıflı yakıtların
iyileştirme işlemlerine tutulmadan kullanılması, yanlış yakma tekniklerinin uygulanması ve
kullanılan kazanların işletme bakımlarının düzenli olarak yapılmaması şeklinde sıralanabilir.
Bu durum özellikle ısınma periyodunun uzun olduğu bölgelerde tehlike arz etmektedir.
Bunların yanı sıra hızlı nüfus yoğunlaşması, topografik yapı ve meteorolojik şartlara göre
şehirlerin yanlış yerleşmesi de, hava kirliliğinin artmasında önemli rol oynamaktadır. Kentte,
rüzgar hızının 1m/sn altında kaldığı görülmektedir. Şehrin hemen güneyinde oldukça dik
yükselen Spil Dağı ısınarak alt seviyelerde sıcak bir hava tabakası oluşturmakta, baca ve
egzozlardan çıkan gazlar bu sıcak tabakayı aşamadığı için kent üzerinde asılı kalarak
inversiyon tabakası oluşturmaktadır. Bu durum, zaman zaman Kış döneminde Manisa’nın hava
kalitesini olumsuz etkilemektedir (Manisa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü).
Bölgenin önemli sanayi merkezlerinden olan Denizli’de de hava kirleticilerin Kış
dönemine ait konsantrasyonları bir hayli yüksek bulunmuştur. Kış dönemi kükürt dioksit
ortalamaları, 2007-2008 dönemine kadar genellikle hedef sınır eğeri aşacak şekilde
seyretmiştir. Bu dönemden itibaren de hızla düşüşe geçmiştir. Partiküler madde ortalamaları da
aralıklarla düşüp-yükselmiştir. Ancak, 2007-2008 Kış dönemiyle önemli artışlar göstererek,
açık farkla kükürt dioksitin önüne geçmiştir. Her iki kirleticinin maksimum konsantrasyonları
çok yüksek olmamakla birlikte, genellikle kısa vadeli sınır değeri aşmıştır. Verilerden
anlaşıldığına göre, son zamanlarda Denizli’nin hava kalitesinde partiküler madde olumsuz rol
oynamaya başlamıştır. Denizli’nin hava kirliliğinde bir taraftan soğuk dönemde evsel yakıtlar
rol oynarken, diğer taraftan da çeşitli sanayi kuruluşlarına ait emisyonlar, ve trafik kökenli
emisyonlar etkili olmuşlardır.
Muğla-Yatağan’da hava kirleticilerin konsantrasyonları ile ilgili düzenli veriler
bulunmamakla beraber, şehrin yoğun bir biçimde hava kirliliğine maruz kaldığı
anlaşılmaktadır. Yaşanan hava kirliliğinde Kış döneminde evsel yakıtlar etkili olmaktadır.
Ayrıca, Sanayi emisyonlarının da katkısı vardır. Bu bakımdan özellikle Yatağan termik
santralinin kirletici vasfı çok yüksektir. Yöredeki diğer termik santrallerle beraber Yatağan’ın
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da çevresindeki ormanlarda hızlı şekilde bozulmaya sebep olduğu ortaya konmuştur (KantarcıMüezzinoğlu,1997).
İç batı Anadolu kentlerinden Uşak, Kış döneminde 2004-2005’e kadar kükürt dioksitin
sebep olduğu hava kirliliği yaşamıştır. Daha sonraki yıllarda ortalama değerler hızla düşerek,
şehrin hava kalitesi düzelmiştir. Partiküler madde konsantrasyonları ise, daima düşük
değerlerde seyretmiştir. Dolayısıyla, şehrin hava kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip
değildir. Uşak’ta hava kirliliğinin esas kaynağını ısınma amaçlı kullanılan evsel yakıtlar
oluşturmaktadır. Ayrıca, İç batı Anadolu’da yer alan diğr kentler gibi, Kıyı Ege kentlerine göre
daha uzun bir yanma dönemine sahip olduğundan, ısınma kaynaklı kirleticilerin etkileri de
artmaktadır. Uşak’ta ısınma amaçlı olarak, Soma Kısrak Dere, Tunçbilek, Aydın Şahnalı ve
Gördes kömürleri ile birlikte ithal kömür kullanılmaktadır. İl Mahalli Çevre Kurulu’nca bu
yakıtların ısıl, kül ve kükürt oranları belirlenmiş olup, yakıt kalite kontrolü yapılmaktadır.
Ayrıca, Uşak’ta 2005 yılından beri ısınma amaçlı olarak doğalgaz kullanılmaktadır. 2008 yılı
verilerine göre şehirde konutların %40’ında doğal gaz kullanılmaktadır (Uşak İli Çevre Durum
Raporu, 2008.) Dolayısıyla Uşak Şehri’nin hava kalitesinin 2005’den itibaren hızla düzelmeye
başlaması, bir taraftan doğalgaz kullanımıyla, diğer taraftan da yakıt kalite kontrolüyle ilişkili
gözükmektedir.
Afyon’da da Kış döneminde kükürt dioksit ve partiküler madde ortalamaları yükselerek
zaman zaman hava kalitesinde sorun yaratmışlardır. Bunlardan kükürt dioksit konsantrasyonları
genel olarak 2002 yılından itibaren düşüşe geçerek kontrol altına alınmıştır. Ancak partiküler
madde de istenilen düşüş sağlanamamıştır. Dolayısıyla, Afyon’da da son zamanlarda partiküler
madde sorun yaratmaktadır. Afyon’da da hava kirliliğinin asıl kaynağı evsel yakıtlar olup, uzun
yanma koşulları ve kalitesiz yakıt kullanımı gibi faktörler ayrıca kirliliği arttırmaktadır. Bu
olumsuz durum topoğrafik koşullar tarafından da desteklenmektedir.
11.3. Akdeniz Bölgesi
Akdeniz Bölgesi’nin özellikle kıyı kesiminde konumlanmış olan kentlerin, sıcaklık
şartları olumlu olduğundan, evsel ısınmada tüketilen yakıt miktarı daha azdır. Buna bağlı
olarak, buradaki kentlerin atmosferleri de daha az kirlenmektedir. Ancak, bölgenin iç
kesimlerindeki kentlerde, yanma süresinin uzamasına ve yanma derecesinin şiddetlenmesine
bağlı olarak, hava kalitesindeki bozulma da belirginleşmektedir. Ayrıca, bölgede Adana –
Mersin sanayi kuşağı ile İskenderun’daki sanayi tesisleri, hava kalitesinin bozulmasına katkıda
bulunmaktadır. Bölgenin iç kesimlerinde, başta Kahramanmaraş olmak üzere Isparta ve
Burdur’da zaman zaman hava kirliliği sorunu yaşanmıştır. Kış dönemi kükürt dioksit
konsantrasyonlarına göre, bölge şehirlerinden Kahramanmaraş başta olmak üzere, Isparta,
Burdur ve Antalya’da bazı yıllar hava kalitesinin bozulduğu anlaşılmaktadır. Özellikle
Kahramanmaraş’ta, 1995 yılına kadar Kış dönemi ortalamaları, uzun vadeli sınır değerini
aşmıştır. Isparta ve Burdur’da da, birkaç kez uzun vadeli sınır değeri aşılmasına karşın,
konsantrasyonlar genellikle daha düşüktür. Antalya’da ise, bu değer bir kez 100 µg/m³’ü
bulmuştur.Aynı dönemin partiküler madde konsantrasyonları bakımından, yine
Kahramanmaraş başta olmak üzere, Antalya ve Isparta dikkat çekmektedir. Ancak burada da
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değerler, diğer coğrafi bölgelerde olduğu gibi, kükürt dioksite göre daha düşüktür. Örneğin;
Isparta’da sadece 1991-92 Kış döneminde partiküler madde ortalaması 100 µg/m³’ü bulmuştur.
Antalya’da zaman zaman 100 µg/m³ aşılmış, ancak, uzun vadeli sınır değere yaklaşılmamıştır.
Kahramanmaraş’ta ise, uzun vadeli sınır değer bir sefer aşılmıştır. Kısa vadeli sınır değerini
aşan günler sayısı itibariyle de Kahramanmaraş başta gelmektedir. Burdur, Antalya ve
Isparta’da ise, fazla önemli değildir. Burada da kükürt dioksit, partikülün önünde yer
almaktadır.
Bu açıklamalardan anlaşıldığına göre, bölgede hava kalitesi, Kahramanmaraş’ta
fazlasıyla bozulmuştur. Şehirde Kış dönemi kükürt dioksit ortalamaları genel olarak 2000 yılına
kadar yüksek seyretmiştir. Daha sonraki yıllarda ölçüm eksikliği olduğundan, nasıl bir gidiş
izlediği hakkında bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak, 2007-2008’den itibaren yapılan
ölçümlere göre, önemli düşüşlerin sağlanarak, hedef sınır değerin altında kaldığı
anlaşılmaktadır. Kış dönemi partiküler madde ortalamaları da, 2000 yılına kadar genel olarak
yüksek seyretmiştir. Uzunca bir veri eksikliğinin ardından, 2007-2008’den itibaren elde edilen
değerler yükselmenin olduğunu göstermektedir. Böylece kentin havasında partiküler madde
kükürt dioksitin önüne geçmiştir. Bu durum şehrin topografik yapısı, olumsuz meteorolojik
koşullar ve kalitesiz yakıt kullanımının bir sonucu olsa gerekir. Ancak, son zamanlarda
yakıtların iyileştirilmesine bağlı olarak, hava kalitesi de kükürt dioksitin azalmasına bağlı
olarak düzelmeye başlamıştır. Kentin hava kalitesi ile yakıt arasındaki ilişkiler, il çevre durum
raporunda da değerlendirilmiştir: Kahramanmaraş kent merkezinde yaklaşık olarak 85.000
konut bulunmaktadır. Bu konutların ısınmada kullandıkları yakıt türü katı ve sıvı olmak üzere
iki gurupta toplanır. Katı yakıt olarak odun ve ithal linyit kömürü sıvı olarak kalyak özel
kalorifer yakıtı kullanılmaktadır. Genel olarak çok katlı kalorifer tesisatlı binalar; hem katı hem
sıvı yakıtlarla ısıtılmakta, diğerlerinde ise katı yakıt kullanılmaktadır. 1990 yılına kadar hava
kirliliği yoğunlaşan nüfus sayısıyla birlikte artarak insan sağlığı ve çevre açısından, tehlike arz
edecek boyutlara ulaşmış ülke genelinde ilk beşe girmiştir. Ancak resmi kurum ve kuruluşlarla
yapılan çalışmalar neticesinde son zamanlarda önemli düşüşler sağlanmıştır. Doğalgaz projesi
kapsamında kente doğalgaz getirilmesi konusunda çalışmalar hızla devam etmekte olup; ilk
etapta yeni sanayi sitesine 2005 yılı itibariyle doğalgaz hattının bağlanması planlanmıştır. İl
genelinde yıllık, yaklaşık 215.000 ton kömür ve 75.000 ton civarında odun tüketilmektedir. Bu
kömürler büyük oranda ithal kömürdür. Ayrıca 2006 yılının ikinci yarısında doğalgaz altyapı
çalışmalarına başlanmış olup,devametmektedir.(Kahramanmaraş İli Çevre Durum Raporu,
2006.). 2010 yılı itibariyle ise, Kahramanmaraş’ta 32 000 konut doğalgaz kullanmakta olup, bu
durum, kentte doğal gaz kullanım oranının yaklaşık %45 olduğunu göstermektedir.
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Şekil : Isparta’da Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler
Madde Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010)

Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde kalan Isparta Kenti de Kış döneminde bazen
yoğun ölçülerde hava kirliliği yaşamıştır. Isparta’da 1991-1992 Kış döneminden itibaren
yükselmeye başlayan kükürt dioksit ortalamaları, zamanla uzun vadeli sınır değerin
yakınlarında, ya da aşacak ölçülere ulaşmıştır. 1998-1999 Kış döneminde 290 µg/m³’ü
bulmuştur. Daha sonraki yıllarda bir kez uzun vadeli sınır değeri aşmanın dışında, çok düzenli
olmasa da değerler düşmeye başlamıştır. Kış dönemi partiküler madde ortalamaları ise, yine
dalgalı bir gidiş içerisinde olmakla birlikte, 2002-2003 dönemine kadar düşük
konsantrasyonlarda seyretmiştir. Son yedi yıllık dönemde, artarak kükürt dioksitin önüne
geçmiştir. Bu durum Isparta’da önceleri kükürt dioksite bağlı bir hava kirliliği yaşanırken, son
zamanlarda, kükürt dioksitin azaldığını, ancak hava kalitesinde partiküler maddenin risk
faktörü olmaya başladığını göstermektedir.
Isparta Şehri’nin çevre sorunlarını değerlendiren bir çalışmada da, şehirde hava kirliliği
sorunlarının büyük ölçüde Kış aylarında konut ve ticarethanelerin ısıtılmasına bağlılığına
dikkat çekilmektedir. Ayrıca, kara ulaşımına bağlı egzoz gazlarının katkıları da
belirtilmektedir. Özellikle son zamanlarda Isparta Ovası’nın yeni yerleşim alanlarına açılması
ve bu durumun hava sirkülasyonunun yeterince sağlanamadığı polye tabanında hava kirliliğini
arttırdığına da işaret edilmektedir.(Sargın).
Kentin hava kirliliği ile ilgili değerlendirmeler, il çevre durum raporunda da yer
almaktadır: Isparta’da meydana gelen hava kirliliği, kalitesiz yakıt kullanımı yanında
meteorolojik açıdan inversiyona bağlılık göstermektedir. Özellikle inversiyon başlangıç
seviyesinin yere yakın olması, kirliliği artırıcı etkendir. Birçok kentte olduğu gibi, Isparta’da da
hava kalitesi kontrolünde yakıt kalitesi önemli rol oynamaktadır. Yakıt kalitesi kontrolüne
yönelik çalışmalar burada da devam etmektedir. 2008 yılı verilerine göre Isparta’da 1799 adet
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konut ve 5 adet sanayi kuruluşu doğalgaz kullanımına başlamış olup, yıllık doğalgaz tüketimi,
6521229 m³civarındadır(Isparta İli Çevre Durum Raporu, 2009.)
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Şekil : Burdur’da Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler
Madde Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010)

Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde konumlanmış olan kentlerinden bir diğeri de
Burdur’dur. Şehrin hava kalitesinde 1992-1993’den itibaren sorun olmaya başlayan kükürt
dioksit konsantrasyonları, 1996-1997 Kış döneminde daha da artarak, uzun vadeli sınır değeri
de aşmıştır. 1997-1998 Kış döneminde alınan tedbirlerle önemli bir düşüş göstermiş olsa da
izleyen yıllarda yeniden artarak, zaman zaman istenmeyen seviyelere ulaşmıştır. Ancak, 20072008 Kış döneminden bu yana alınan tedbirlerle kükürt dioksit konsantrasyonu, risk faktörü
olmaktan uzaklaştırılmıştır. Partiküler madde ise, 2007-2008 Kış dönemine kadar sürekli
kükürt dioksitin gerisinde ve genellikle düşük konsantrasyonlarda seyretmiştir. Bu tarihten
itibaren artarak, kükürt dioksit ortalamalarının önüne geçmiştir. Bir çok kentte olduğu gibi,
Burdur’da da partiküler madde konsantrasyonlarının kontrol altına alınması gerekir.
Burdur İli Çevre Durum Raporuna göre; Kentte Kışaylarında görülen hava kirliliğinin
başlıca nedeni, ısınma ve enerji elde etmek amacıyla tüketilen fosil kaynaklı yakıtlardır.
Özellikle kükürt dioksitin (SO2) yaklaşık olarak % 90’ını fosil kaynaklı yakıtların yakılması
neticesinde oluşmaktadır. Geriye kalan % 10 unu ise endüstriyel faaliyetlerden ve motorlu
araçlarda tüketilen yakıtlardan kaynaklanmaktadır. Dumanda ise yakıt dışı kaynakların %20
paya sahip olduğu görülmüştür. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin temel sebepleri,
ısınmada kalitesiz yakıtların herhangi bir zenginleştirme işlemine tabii tutulmadan kullanılması,
yanlış yakma tekniklerin uygulanması ve kullanılan kazanların işletme bakımlarının düzenli
olarak yapılmaması şeklinde sıralanabilir. Bunların yanı sıra; nüfus yoğunlaşması, topografik
yapı ve meteorolojik şartlar hava kirliliğinin artmasında önemli rol oynamaktadır. Kentte konut
ve işyerlerinin ısıtılmasında yakıt olarak kömür, odun, özel kaloriferyakıtı kullanılmaktadır.
Ayrıca şehirde doğal gaz dağıtım çalışmalarına başlanmıştır. (Burdurİli çevre Durum Raporu,
2009).
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Akdeniz Bölgesi’nin bir kıyı kenti olan Antalya’da ise her şeyden önce Kış
dönemindeki olumlu sıcaklık koşulları, uzunca bir yanma dönemini gerektirmediğinden, uzun
ve etkili olan hava kirliliği de yaşanmamaktadır. Ancak bununla birlikte kentte yanma
dönemine tekabül eden, fazla etkili olmayan partiküler madde kirliliği yaşanmıştır. 1999-2000
Kış dönemine kadar partiküler madde konsantrasyonları şehrin hava kalitesinde zaman zaman
sorun oluşturmakla birlikte, daha sonraki dönemlerde, alınan önlemlerle değerler aşağıya
çekilmiştir.
Antalya’da nüfusun iç göçler nedeniyle her geçen yıl artması ve oluşan yeni yerleşim
bölgeleri ile seralarda kalitesiz kömür kullanılmasının hava kirliliğini oluşturan başlıca temel
nedenler arasındadır. Plansız yapılaşma ile hava akımları engellenmekte ve kirlilik belli
bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Bunun yanında zaman zaman meydana gelen inversiyon olayları
da kirliliğin seyrelmesini engellemektedir. Seyrelmeyen ve bir yerde yoğunlaşan kirlilik gözle
görülür sis tabakaları haline gelmektedir. Antalya ili Çevre Durum Rapurunda da hızlı ve
plansız kentleşmenin şehrin hava kalitesini olumsuz etkilediğine vurgu yapılmaktadır:
Antalya’da kırsal kesimden kentlere olan göç olayının artması ve hızlı kentleşme beraberinde
plansız, programsız ve imarsız yapılaşmayı da getirmektedir. Bunun sonucu olarak gerek
ısınma tesislerinin yetersiz oluşu gerekse plansız yerleşim düzeni hava kalitesini olumsuz
yönde etkilemektedir. Ayrıca, şehir merkezinin falezler üzerinde kurulmuş olması ve
merkezindeki binaların yüksek katlı ve kıyıya paralel olarak uzanması nedeniyle hava
sirkülasyonu engellenmekte ve Kış aylarında hava kirliliği artmaktadır. Fabrika, atölye vb
sanayi tesislerinin az olması nedeniyle bacalı sanayiden kaynaklanan önemli boyutlarda bir
kirlilik olmamaktadır (Antalya İli Çevre Durum Raporu, 2009.).
Akdeniz Bölgesi kentlerinden Antakya ve Osmaniye’de de geçmiş yıllara ait ölçümler
olmamakla birlikte, 2007-2008 den itibaren elde edilen verilere göre Kış dönemi partiküler
madde konsantrasyonlarının hava kalitesinde sorun yaratabileceği kanaati uyanmaktadır.
Bunlardan özellikle Antakya’da Kış dönemi ortalamalarının hedef sınır değeri aştığı
gözlenmektedir. Belirtilen şehirlerde partiküler madde yükselişinin kontrolaltına alınması
gerekir.
11.4 Karadeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesinde lokal olarak yaşanan hava kirliliği de, daha çok evsel ısınmaya
bağlı gözükmektedir. Bölgenin kıyı kesimlerinin elverişli sıcaklık şartlarına sahip olması,
buraların hava kalitesi üzerinde olumlu tesirler yaratmaktadır. Ancak, Samsun–Tekkeköy,
Ereğli–Karabük, Zonguldak ve Murgul çevresinde bulunan sanayi tesislerinin, kirletici etkileri
vardır. Bölgenin iç taraflarında ise, Tokat, Amasya, Kastamonu, Düzce, Bolu ve Bayburt gibi
şehirlerde, Kış döneminde hava kirliliği görülebilmektedir. Bu merkezlerde hava kalitesini,
kıyıya nazaran daha fazla miktarda kullanılan, kalitesiz yakıtlar bozmaktadır.
Bölgede Çorum, Tokat, Kastamonu ve Düzce gibi iç kesimlerde kalan şehirlerde, Kış
dönemi kükürt dioksit konsantrasyonları, daha yüksek gözükmektedir. Özellikle Çorum ve
Tokat’ta, uzun süre soğuk dönem ortalamaları, uzun vadeli sınır değerin üzerinde seyretmiştir.
Hatta Çorum’da bazı yıllar, kısa vadeli sınır değere de yaklaşılmıştır. Amasya, Zonguldak,
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Samsun ve Bolu’da ise, Kış dönemi ortalamaları, iki yada üç kez 100 µg/m³’ü aşmıştır.
Giresun’da değerler genellikle daha düşük olup, sadece bir sefer 100 µg/m³’ün üzerine
çıkmıştır. Bölgede Kış dönemi maksimum kükürt dioksit konsantrasyonları da bazı şehirlerde
çok yüksek seyretmiştir. Çorum, Kastamonu, Tokat, Samsun, Zonguldak ve Düzce gibi
şehirlerde bazı yıllarda kısa vadeli sınır değerin üzerine çıkmaktadır. Örneğin; 1993 yılında, bu
şehirlerden Çorum ve Düzce’de 1000 µg/m³’ü aşan maksimum konsantrasyonlara
rastlanmaktadır. Partiküler madde bakımından, Zonguldak, Tokat ve Rize gibi şehirler önde
gözükmektedir. Rize ve Tokat’ta son zamanlarda bir düşüş izlenmesine rağmen, Zonguldak
durumunu korumaktadır. Kastamonu, Düzce ve Bolu’da her ne kadar, birkaç kez 100 µg/m³
değeri aşılmış olsa da, genellikle bunun altında kalınmıştır. Bu şehirlerden Tokat, Trabzon,
Zonguldak ve Düzce’de bazı Kış dönemlerinde maksimum partiküler madde miktarı kısa vadeli
sınır değerin üzerinde görülmektedir. Dolayısıyla, bölge şehirlerinin bazılarında partiküler
madde de zaman zaman artarak, hava kirliliğine yol açmıştır.
Kısa vadeli sınır değerini aşan günler sayısı ile de, yine Çorum, Tokat ve Zonguldak
başta gelmektedir. Ancak, bu şehirlerden Zonguldak’ta, partiküler maddeye göre sınır değer
aşılırken, Çorum’da kükürt dioksite göre sınır değer aşılmıştır. Tokat’ta ise, her ikisi de aynı
derecelerde önemli gözükmektedir. Diğer şehirlerde ise, bu günlerin sayısı önemsiz olup,
birkaç günle 3-5 gün arasında değişmektedir. Bu verilere göre, Çorum, Tokat, Düzce,
Kastamonu ve Zonguldak’ta, uzunca bir süre hava kalitesinin bozulmuş olduğu söylenebilir.
Çorum, Tokat, Düzce ve Kastamonu gibi iç bölge şehirlerinde, evsel ısınmadan kaynaklanan
kirlilik, ayrıca düşük sıcaklık ve olumsuz topografik koşullar gibi faktörlerle de
desteklenmektedir. Ancak, son zamanlarda özellikle yakıt kalitesinin iyileştirilmesi gibi
çalışmalarla, bu şehirlerin hava kalitelerinde düzelmeler sağlanmıştır. Samsun’daki hava
kirliliğini ise, evsel ısınma amaçlı yakıtlardan çok, endüstriyel kökenli emisyonlar
belirlemektedir.
Karadeniz Bölgesi’nin Samsun-Tekkeköy arasında yer alan en önemli sanayi kuşağını
içerisinde barındıran Samsun Kenti’nin havası da evsel ısınma amaçlı yakıtlar ve endüstri
emisyonları ile bazı yıllarda fazlasıyla kirlenmiştir. Samsun çevresinde atmosferi kirleten çeşitli
endüstri tesisleri bulunmaktadır. Bunlardan özellikle azotlu gübre ve bakır fabrikaları, kirletici
gücü çok yüksek olan tesislerdir. Bu tesisler etrafında yapılan ölçümlere göre 800 µg/m³’ü aşan
kükürt dioksit konsantrasyonları elde edilmiştir (Beyazıt ve Ergun,1995). Samsun’da hava
kirliliği daha çok ısınma amacıyla kullanılan yakıtların özelliklerinden kaynaklanmakla birlikte,
ayrıca, endüstriyel emisyonların ve taşıtlardan kaynaklanan hava kirleticilerin de etkileri
vardır. Şehrin genelinde, 1990-1994 arasında Kış dönemi kükürt dioksit ortalamaları genellikle
yüksek seyretmiş olup, daha sonraki dönemlerde hızla düşmüştür. Ancak, 2001-2003 arası
devrede yeniden bir yükselme kaydedilmiş olup, izleyen devrelerde düşüş sağlanmıştır.
Samsun’a ait bu gibi veriler, hava kalitesinde endüstriyel emisyonların ağırlıklı bir biçimde
etkili olduklarını göstermektedir. Kükürt dioksit konsantrasyonunun düşmesi, evsel yakıtlarda
ve gerekse endüstriyel alanlarda alınan tedbirlerin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
Samsun’un hava kalitesinde partiküler madde konsantrasyonları ise, daima kükürt dioksitin
gerisinde kalmış ve sorun yaratacak değerlere ulaşmamıştır.
310

160
140
120
100
80
SO2
60

PM

40
20
0

Şekil : Bolu’da Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler Madde
Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010)

Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde yer alan BoluŞehri, kükürt dioksit ortalamalarına
göre,Kış döneminde 1990-1996 yılları arasında çok yüksek konsantrasyonlarda olmasa da hava
kirliliği yaşamıştır. İzleyen yıllarda kontrol altına alınan kükürt dioksit ortalamaları, 2009-2010
Kış döneminde yeniden yükselişe geçmiştir. 2007-2008 dönemine kadar, daima kükürt
dioksitten daha düşük ve miktarı önemsiz kalan partiküler madde ortalamaları, son üç yılda
artışa geçerek, hem kükürt dioksiti geride bırakmış, hem de Kış dönemi hedef sınır değeri
aşmıştır. Bu durum, Bolu’nun hava kalitesinin dönem başlarında kükürt dioksite bağlı, son
zamanlarda da partiküler maddeye bağlı olarak bozulduğunu göstermektedir. Partiküler madde
yükselişi, kontrol altına alınmaz ise, gelecek yıllarda şehrin hava kalitesi üzerindeki olumsuz
etkisi daha da artabilir. Bolu’da hava kirliliği, her şeyden önce, Kış döneminde ısınma amaçlı
evsel yakıtlara bağlılık göstermektedir. Diğer taraftan, Bolu Ovası’nda kurulmuş olan çeşitli
sanayi kuruluşlarının da önemli katkısı vardır. Ayrıca Bolu’nun kurulduğu yerin bir depresyon
tabanı olması nedeniyle olumsuz jeomorfolojik koşulların etkisiyle yeterince hava
sirkülasyonunun sağlanamaması ve Kış döneminde sıcaklıkların önemli ölçüde düşerek yanma
süresini arttırması, zaman zaman meydana gelen inversiyon olayları gibi fiziki çevre koşulları
da etki etmektedir.
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Şekil :Çorum’da Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler Madde
Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010)

Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesiminde yer alan şehirlerin en büyüğü olan Çorum’un
1996 yılına kadar Türkiye’nin havası kirli şehirleri arasında bulunması ve daha sonraki
dönemlerde kararlı bir iyileşme sağlayamaması, öncelikle kalitesiz yakıt kullanımına ve
önlemlerin yetersizliğine bağlı bulunmaktadır. 2005 yılı, doğalgaz kullanımı ile birlikte, düşük
kalorili ve kükürt oranı yüksek katı yakıtların yasaklanması bakımından da şehrin hava
kalitesinde bir dönüm noktası sayılmaktadır. Bu gün şehirde doğalgaz kullanımının yanında,
kaliteli yerli kömür, ithal kömür, briket ve fuel-oil kullanımına izin verilmektedir. Çorum’da
hava kirliliğinin konsantrasyonu ve etki süresi ise, fiziki coğrafya faktörleri ile yakından ilgili
gözükmektedir. Her şeyden önce şehrin topoğrafik yapısı, Kış döneminde kirli havanın uzunca
bir süre yığılımına sebep olmaktadır. Çünkü, ovayı çevreleyen yükseltiler, daima hava akımının
sağlanmasına engel teşkil eden topoğrafik unsurlardır. Kış döneminde hava sirkülasyonu rahat
sağlanamadığı gibi, topoğrafyadan kaynaklanan inversiyon olayı da yaşanmaktadır.
Çorum’un yanma dönemindeki olumsuz klimatik koşulları, hava kalitesini de olumsuz
yönde etkilemektedir. İklim elemanlarından sıcaklık,özellikle aylık, günlük ortalamalarla
birlikte, maksimum ve minimum değerleriyle de yanma süresini ve sürekliliğini belirlemesi
bakımından önem taşımaktadır. Sıcaklığın bu gibi özelliklerine bağlı olarak Çorum’da 7,5-8 ay
gibi uzunca bir süreyi kapsayan yanma dönemi vardır. Yanma dönemi içerisinde ise, Kasım,
Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayları, hava kirliliği açısından en riskli devreyi oluşturmaktadırlar.
Bunların dışındaki Ekim, Nisan ve Mayıs ayları ise, ikinci dereceden riske sahiptir. Ayrıca
yanma dönemi içerisinde zaman zaman beliren yüksek basınç koşulları, şehrin hava kalitesinde
olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu açıdan yine özellikle Sonbahar sonları ve Kış ayları risk
taşımaktadır. İklimin rüzgar ve yağış elemanları ile ilgili özellikleri ise, şehirde havanın doğal
yollardan temizlenmesine çok fazla katkıda bulunabilecek durumda değildir. Yağışların daha
ziyade, İlkbahar (%35 ) ve Kış (%28 ) mevsimlerinde toplanmış olması, yanma döneminde
312

yağışların hava kalitesi üzerinde olumlu tesir yapabileceğini akla getirmektedir. Fakat Kış
mevsiminde ve İlkbaharın önemli bir kısmında kaydedilen yağışların, kar şeklinde olması bu
etkiyi fazlasıyla sınırlandırmaktadır. Aylık ortalama rüzgar hızı ise, genelde düşük
seyretmektedir. Kış ve Kış etrafındaki aylarda da rüzgar hızı düşük kaldığından, şehrin
havasının temizlenmesinde, önemli bir rol üstlenememektedir. Yanma dönemini ilgilendiren
mevsimlerin rüzgar hızı düşük olmasına rağmen, yanma döneminde rüzgar esme frekanslarına
göre, N sektörünün ve özellikle de NE yönlü rüzgarların şehrin havasının temizlenmesinde
kısmen etkili olabilecekleri düşünülmektedir. Ayrıca, güney ve doğu sektörleri de ikinci
dereceden önem taşımaktadır. Yanma döneminde etkili olan NE,E,S,SW rüzgar yönleri dikkate
alınarak, bu yönleri engelleyici yapılaşmaya izin verilmemelidir. Cadde ve sokaklar hakim
rüzgar doğrultusuna paralel uzanmalıdır. Ayrıca, şehrin bundan sonraki gelişiminde ve sanayi
tesislerine yer seçiminde hakim rüzgar yönü dikkate alınmalıdır. Çorum’un hava kalitesi ile
ilgili göstergeler, 1995 yılından sonra bir iyileşmenin sağlandığını, ancak, bunun yeterli
olmadığını göstermektedir. 2005’den sonra ise, Dünya Sağlık Örgütünce ideal kabul edilen
değerlerin altına inilmiştir. Çorum’un hava kalitesinin iyileşmesi, her şeyden önce, bu tarihten
itibaren doğalgaza geçişle ilgili gözükmektedir. 2004 yılında başlayan doğal gaz kullanımı,
2005 den itibaren şehir merkezinde konutlarda hızlı bir artış göstermiştir. 2005 verilerine göre
şehirde, 33395 adet doğal gaz abonesi bulunmakta olup, konutların % 40’nın üzerinde bir
kısmını karşılamaktadır (Garipağaoğlu, 2007) Ancak, 2007-2008 Kış döneminden itibaren
partiküler madde konsantrasyonlarında görülen artış, hava kalitesi kontrollerinin sürdürülmesi
gerekliliğine işaret ermektedir.
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Şekil :Tokat’ta Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler Madde
Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010)

Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesimlerinde yer alan TokatŞehri’nin havası, 1990’lı
yılların ortalarına kadar Kış döneminde özellikle kükürt dioksit tarafından kirletilmiştir. 1990313

1998 yılları arasında Kış dönemi kükürt dioksit ortalamaları çoğunlukla uzun vadeli sınır
değerin üzerinde ve bazen de hedef sınır değeri aşacak şekilde ölçülmüştür. Partiküler madde
konsantrasyonları ise, kükürt dioksit kadar yüksek olmamakla beraber, 1996-1997 Kış
dönemine kadar hava kirliliğinde ikinci bir risk faktörü olmuştur. Daha sonraki dönemlerde
azalmaya devam etmekle birlikte, 2005’den itibaren, yeniden yükselerek, kükürt dioksitin de
önüne geçmiştir. Ancak, partiküler madde konsantrasyonunda artış gözlense de şimdilik, şehrin
hava kalitesinde risk faktörü olmaktan uzaktır. Tokat’ta Kış döneminde coğrafi konumu ve
diğer etkenlerin de birleşmesi ile hava kirliliği yaşanmaktadır. Karasallığı hisseden Tokat’ta
İnversiyon, ortaya çıkan kirli havanın uzun süre dağılmadan şehrin üzerinde kalmasına neden
olurken, yanma döneminin uzunluğu da atmosfere salınan kirletici miktarını arttırmaktadır.
Diğer taraftan, kirliliğin en büyük nedenlerinden bir tanesi de evsel ısınmada kullanılan katı
yakıtlardır. Şehirde yaklaşık olarak yıllık ortalama 180 bin ton kömür kullanılmaktadır. Bu
anlamda, hava kirliliğinin kontrolü için kömürün belirlenen standartlarda olması şarttır. Ayrıca
kalorifer veya soba yakımında bazı kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir, Şehirde ısınma
amaçlı olarak en çok kömür kullanılmakla birlikte, nispeten sıvı kalorifer yakıtı da
tüketilmektedir. Ayrıca Tokat’ta doğalgaz, 2009 yılı sonu itibariyle 1.300 binaya ulaşmış olup,
yaklaşık 9 bin aboneye gaz verilecek duruma gelinmiştir. 2010 yılı sonunda ise, 12 bin 500
aboneye gaz verilebilecek konuma gelinmesi planlanmaktadır, Tokat Şehri’nde bulunan 30 bin
132 adet abone potansiyelinin, 2012 yılında,
geneline gaz temini yapılabileceği
öngörülmektedir.
Batı Karadeniz Bölümü’nün iç kesimlerinde yer alan Kastamonu’nun havasının da
1990-1994 yılları arasında Kış döneminde kükürt dioksit tarafından kirletilmiş olduğu
gözlenmektedir. Bahsedilen dönemde, kükürt dioksit konsantrasyonları bazen uzun vadeli sınır
değerin, bazen de hedef sınır değerin üzerine yükselmiştir. Yine aynı yıllarda maksimum
kükürt dioksit miktarları da bir hayli yüksek gözükmektedir. İzleyen yıllarda ise, hava
kirliliğini önleme çalışmalarıyla değerler düşürülerek, risk faktörü olmaktan çıkartılmıştır.
Partiküler madde ortalamaları daima düşük seyrettiğinden, Kastamonu’nun havasında sorun
yaratmamıştır. Son zamanlarda değerler her ne kadar kükürt dioksitin önünde gözükse de ,
şimdilik risk teşkil etmemektedir. Diğer şehirler gibi, Kastamonu’da da hava kirliliğini doğuran
ve etkileyen birçok faktör vardır: Kastamonu, Vadi boyunca dar bir şerit halinde güney-kuzey
istikametinde uzanmaktadır. Şehrin bu topografik yapısına bağlı olarak, yerleşime imkan
sağlayan vadi tabanında meskenler ve sanayi tesisleri adeta iç içe geçmiş, ilk kurulan sanayi
sitesi dahi şehrin orta yerinde kalmıştır. Yerleşim alanının bu derece kısıtlı olması binaları
dikey yönde yükselmeye zorlamış, böylece yükselen binalarda, vadi boyunca esen rüzgarı
engelleyerek şehirdeki hava kirliliğinin uzaklaşmasını engellemiştir. Bununla birlikte şehrin
ana rüzgar yönü istikametinde yerleşmiş olan fabrikalardan çıkan gazlar, rüzgarın etkisiyle
taşınarak adeta şehrin üzerine çökmekte ve bazı günlerde yaşanan inversiyon etkisiyle kirli
hava uzunca bir süre şehri terk etmemektedir Konutların ısıtılmasında kullanılan kalitesiz
kömürler Kastamonu’da hava kirliliğini doğuran en önemli etkenlerden biridir. Kastamonu
Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa
yürüttükleri denetimler sonucunda, ucuz ve kalitesiz kömür satışı büyük ölçüde engellenmiş
olmasına rağmen, tamamen ortadan kaldırılmış değildir. Bu tip önlemlerin daha da artırılarak
devam etmesi gerekmektedir. Şehirde yakıt tasarrufu ve gerekli önlemlerin kolaylıkla
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alınabilmesi için, merkezi ısıtma sistemlerine geçilmelidir. Daha az yakıt tüketimi ise, ısı
yalıtım mevzuatının uygulanmasını gerektirmektedir. Evsel ısınmadan kaynaklanan kirliliğin
azaltılması için, soba ve kaloriferlerin yakım tekniklerinin iyi bilinmesi ve baca temizliğine
önem verilmelidir. Bu konuda eğitim kursları düzenlenmelidir. Son yıllarda şehre getirilen
doğalgaz 2009 yılından itibaren bina ve konutlarda kullanılmaya başlanmış olup, hava
kalitesinde olumlu etki yaratması beklenmektedir.
Orta Karadeniz Bölümü şehirlerinden Amasya da yerleşmek için iç kesimleri seçmiştir.
Amasya’nın kurulmak için kendisine yer seçtiği, Yeşilırmak Vadi tabanında dar bir kesim
esasında yerleşmeye elverişlidir. Zamanla şehir geliştikçe vadi yamaçlarına doğru da yayılmaya
başlamasına rağmen, topoğrafik koşullar fazla yükselmeye imkan vermemiştir. Topografyanın
bu sınırlandırıcı etkisi, şehrin Yeşilırrmak Vadisi boyunca doğu-batı doğrultusunda
uzunlamasına yayılma göstermesini gerektirmiştir. Dolayısıyla, bölgenin diğer iç şehirleri gibi,
Amasya’nın da hava kalitesinde olumsuz klimatik koşullar ( düşük sıcaklıklar, inversiyon,
yetersiz havalanma,vs.) ve topografik özellikler son derece belirleyici durumdadır (İbretAydınözü, 2009 ). Ayrıca ısınma amaçlı konut alanlarında kullanılan fosil yakıtlar önemli
etkiye sahiptir. Şehirde ısınma amaçlı olarak, odun, kömür, (Eski Çeltek, Yeni Çeltek, Sibirya
Linyiti, Armutlu Kömürleri) Fuel-oil ve LPG gibi yakıtlar kullanılmaktadır. Amasya’da da Kış
döneminde görülen hava kirliliğinin başlıca nedenini oluşturan, ısınma amaçlı kullanılan fosil
kaynaklı yakıtlardan, özellikle kükürt dioksitin % 90’ı meydana gelmektedir. % 10’u ise
endüstriyel faaliyetler ve motorlu araçlarda kullanılan yakıtlardan kaynaklanmaktadır.
Dumanda ise yakıt dışı kaynakların % 20 paya sahip olduğu görülmüştür. Isınmadan
kaynaklanan hava kirliliğinin temel sebepleri, ısınmada düşük vasıflı yakıtların iyileştirme
işlemine tabi tutulmadan kullanılması, yanlış yakma tekniklerinin uygulanması, kullanılan yakıt
kazanlarının işletme bakımlarının düzenli olarak yapılmaması ve ısınma amaçlı kükürt oranı
yüksek kaçak kömürlerin kullanılması yer almaktadır. Bu durum özellikle ısınma periyodunun
uzun olduğu bölgelerde tehlike arz etmektedir. Amasya Kenti’nde de doğalgaza geçilmiş olup,
şehrin yaklaşık üçte ikisi ısınmak amacıyla doğalgazdan yararlanmaktadır. Esasında Amasya
diğer iç kesim şehirleri kadar yoğun ölçülerde hava kirliliğine maruz kalmamıştır. Kış dönemi
kükürt dioksit ortalamaları, 1990’lı yıllarda 2-3 kez 100 µg/m³’ü aşmıştır. 2000’li yıllarda ise,
sorun oluşturmayacak ortalamalarla dikkat çekmektedir. Şehrin hava kalitesinde partiküler
maddenin olumsuz etkisi gözükmemektedir.
Bölgede partiküler madde kirliliği tipik olarak Zonguldak Şehri’nde görülmektedir.
Bilindiği gibi, Zonguldak -Kozlu-Kilimli-Çatalağzı civarı, bölgede kirleticilik vasfı yüksek
olan tesislerin konumlandığı alandır. Özellikle Çatalağzı termik santralinin çevredeki hava
kirliliğine etkileri tespit edilmiştir. Ayrıca maden ocaklarından çevreye diğer kirleticilerle
birlikte önemli miktarda partiküler madde yayılmaktadır. Zonguldak’ta da Kış döneminde
görülen hava kirliliğinin başlıca nedenini, ısınma amaçlı kullanılan fosil kaynaklı yakıtlardır.
Koklaşabilir taşkömürünün üretildiği tek havza olan Zonguldak’ta ısınmada kullanılan
yakıtlarda en büyük pay taşkömürünündür. Taşkömürü yanında sıvı yakıt (mazot, fueloil),doğalgaz, linyit, odun gibi yakıtlar da ısınmada kullanılmaktadır. Zonguldak Kenti’nin
soğuk dönemdeki ortalama partiküler madde miktarları, bazen düşüşler olsa da genel olarak
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uzun vadeli ve hedef sınır değerlerin üzerinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, bölgede maksimum
partiküler madde miktarının kısa vadeli sınır değeri aştığı şehirlerin en tipik olanıdır. Kış
dönemi partiküler madde konsantrasyonları, Zonguldak’ta hava kirliliğinin devam ettiğini
göstermektedir.
Partiküler maddenin hava kalitesini bozduğu bölge şehirlerinden bir diğeri de Rize dir.
Ancak, Rize’de soğuk dönem partiküler madde ortalamaları Zonguldak’taki kadar yüksek
değildir. 1996-1997 Kış dönemine kadar zaman zaman yükseliş göstererek, şehrin hava
kalitesinde risk faktörü oluşturmuştur. Daha sonraki yıllarda ortalamalarda düşüş
sağlanmıştır.İlimizde de hava kirliliğinin en büyük nedenleri sanayide ve ısınmada kullanılan
kalitesiz
Ağır endüstri faaliyetlerinin sürdürüldüğü Karabük Kenti’nde 2007 yılından beri
yapılan ölçümler şehirde partiküler maddeye bağlı olarak Kış döneminde hava kirliliği
yaşandığını göstermektedir. Soğuk dönem partiküler madde konsantrasyonları uzun vadeli sınır
değerin üzerinde kalmaktadır. Maksimum partiküler madde miktarları da kısa vadeli sınır
değeri aşmaktadır. Karabük’te sanayi ve evsel alanlarda kullanılan yakıtlarla diğer endüstriyel
faaliyetler hava kirliliğinin en önemli sebepleri arasında görülmektedir. Ayrıca burada da
olumsuz topoğrafik ve klimatik koşulların da etkileri vardır.
Düzce’de ise düzenli ölçümler olmamakla birlikte 1990’lı yılların ortalarına kadar Kış
döneminde zaman zaman kükürt dioksit konsantrasyonları hava kalitesini bozacak düzeylere
ulaşmıştır. 2007-2008 Kış döneminden bu yana ise, partiküler madde miktarı artarak, hava
kalitesinde risk oluşturmaya başlamıştır.
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Uygulamalar
Kentlerin hava kalitesini etkileyen faktörler incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Kıyı bölgelerinin kıyı ve iç kesimleri arasında yer alan kentlerin yanma sürelerini kıyaslayınız.
Yaşadığınız kentin hava kalitesini etkileyen faktörleri değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Marmara Bölgesi, Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en yüksek olan coğrafi bölgesidir. Aynı
zamanda endüstri tesisleri bölgede bir kuşak oluşturmaktadır. Ayrıca bölgenin yaklaşık Türkiye
nüfusunun 1/3 ini barındırması, ısınma amaçlı tüketilen evsel yakıt miktarını da kendiliğinden
arttırmıştır. Marmara Bölgesi şehirlerinde hava kalitesinin, evsel ısınma amaçlı yakıt kullanımı
kadar olmasa da, kirletici vasfı yüksek olan endüstri tesislerinden ve motorlu kara taşıtlarından
da olumsuz şekilde etkilendikleri anlaşılmaktadır. Bölgede İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa,
Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, Bilecik, Kırklareli, Gebze, Gölcük, Körfez, İnegöl ve
Çan gibi merkezlerde hava kalitesi zaman zaman bozulmuştur.
Ege Bölgesi’nde, Kış döneminde atmosfer kirleticilerden kükürt dioksit
konsantrasyonlarına göre, Kütahya, havası sürekli en kirli şehir durumundadır. Denizli, Afyon,
Uşak gibi merkezler ise, bazı yılların soğuk dönem ortalamalarında, uzun vadeli sınır değeri
aşmış, ya da buna çok yaklaşmışlardır. İzmir’de de dönemin ilk yıllarında değerler, 100
µg/m³’ün üzerinde olmakla beraber, 1996’dan itibaren 100 değerinin altına inmiştir. Manisa’da
ise, kükürt dioksit konsantrasyonu, önceleri önemsiz iken, daha sonraki yıllarda artış
göstermiştir. Ege Bölgesi’nde Kış dönemine ait partiküler madde ortalamaları, genellikle
kükürt dioksit ortalamalarına nazaran düşük olmakla birlikte, Kütahya, Denizli, Afyon ve
İzmir’de zaman zaman 100 µg/m³ değerini aşmıştır. Hatta, Afyon ve İzmir’de uzun vadeli sınır
değerlere de birkaç kez ulaşılmıştır. Son zamanlarda Afyon, Denizli, Kütahya ve Manisa’da
yeniden artışa geçmiştir.
Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde, başta Kahramanmaraş olmak üzere Isparta ve
Burdur’da zaman zaman hava kirliliği sorunu yaşanmıştır. Kış dönemi kükürt dioksit
konsantrasyonlarına göre, bölge şehirlerinden Kahramanmaraş başta olmak üzere, Isparta,
Burdur ve Antalya’da bazı yıllar hava kalitesinin bozulduğu anlaşılmaktadır. Özellikle
Kahramanmaraş’ta, 1995 yılına kadar Kış dönemi ortalamaları, uzun vadeli sınır değerini
aşmıştır. Isparta ve Burdur’da da, birkaç kez uzun vadeli sınır değeri aşılmasına karşın,
konsantrasyonlar genellikle daha düşüktür. Aynı dönemin partiküler madde konsantrasyonları
bakımından, yine Kahramanmaraş başta olmak üzere, Antalya ve Isparta dikkat çekmektedir.
Karadeniz Bölgesi’nin iç taraflarında ise, Çorum, Tokat, Amasya, Kastamonu, Düzce,
Bolu ve Bayburt gibi şehirlerde, Kış döneminde hava kirliliği görülebilmektedir. Bu
merkezlerde hava kalitesini, kıyıya nazaran daha fazla miktarda kullanılan, kalitesiz yakıtlar
bozmaktadır. Bölgede Çorum, Tokat, Kastamonu ve Düzce gibi iç kesimlerde kalan şehirlerde,
Kış dönemi kükürt dioksit konsantrasyonları, daha yüksek gözükmektedir. Özellikle Çorum ve
Tokat’ta, uzun süre soğuk dönem ortalamaları, uzun vadeli sınır değerin üzerinde seyretmiştir.
Hatta Çorum’da bazı yıllar, kısa vadeli sınır değere de yaklaşılmıştır. Partiküler madde
bakımından, Zonguldak, Tokat ve Rize gibi şehirler önde gözükmektedir. Rize ve Tokat’ta son
zamanlarda bir düşüş izlenmesine rağmen, Zonguldak durumunu korumaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Marmara Bölgesi şehirlerinin hava kalitesi, evsel ısınma amaçlı yakıt kullanımından ziyade,
kirletici vasfı yüksek olan endüstri tesislerinden ve motorlu kara taşıtlarından olumsuz şekilde
etkilenmektedir
a) Doğru
b) Yanlış
2. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Marmara Bölgesi’nde İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale,
Edirne, Bilecik, Kırklareli, Gebze, Gölcük, Körfez, İnegöl ve Çan gibi merkezlerde hava
kalitesi zaman zaman bozulmuştur.
a) Doğru
b) Yanlış
3.Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Ege Bölgesi’nin İç batı Anadolu Bölümünde, Kütahya, Uşak ve Afyon gibi şehirlerde hava
kalitesi bozulmuş olup, olay daha çok endüstriyel faaliyetlere bağlı gözükmektedir.
a) Doğru
b) Yanlış
4.Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Akdeniz Bölgesi’nin özellikle kıyı kesiminde konumlanmış olan kentlerin, sıcaklık şartları
olumlu da olsa, evsel ısınmada tüketilen yakıt miktarı yüksek olduğundan, kıyı kentlerinin
atmosferleri daha fazla kirlenmektedir.
a) Doğru
b) Yanlış
5. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Karadeniz Bölgesi’nde Partiküler madde bakımından, Zonguldak, Tokat ve Rize gibi şehirler
önde gözükmekte olup, Rize ve Tokat’ta son zamanlarda bir düşüş izlenmesine rağmen,
Zonguldak durumunu korumaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
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6. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Marmara Bölgesi’nde Kış dönemine ait kükürt dioksit (SO2) konsantrasyonları, İstanbul,
Çanakkale, Bursa ve İzmit gibi şehirlerde 1990 lı yılların başlarında bir hayli yüksek
seyretmiştir.
a) Doğru
b) Yanlış
7. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Ege Bölgesinin kıyı kuşağında sıcaklık şartlarının elverişli olmasına rağmen, başta asıl Ege
Bölümü olmak üzere İç batı Anadolu’nun da bazı kesimlerinde hava kalitesinde bozulmalar
tespit edilmiştir.
a) Doğru
b) Yanlış
8. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Akdeniz Bölgesi’nin özellikle kıyı kesiminde konumlanmış olan kentlerin, evsel ısınmada
tüketilen yakıt miktarı daha fazla olduğundan, buradaki kentlerin atmosferleri de daha fazla
kirlenmektedir.
a) Doğru
b) Yanlış
9. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresi’nde kalan Isparta Kenti de Kış döneminde bazen yoğun
ölçülerde hava kirliliği yaşamıştır.
a) Doğru
b) Yanlış
10. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Karadeniz Bölgesi’nde Samsun–Tekkeköy, Ereğli–Karabük, Zonguldak ve Murgul çevresinde
bulunan sanayi tesislerinin, kirletici etkileri görülmez..
a) Doğru
b) Yanlış
Cevaplar
1)b, 2)a, 3)b, 4)b, 5)a6)a, 7)a, 8)b),9)a, 10)b
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12. TÜRKİYE’DE HAVA KİRLİLİĞİNİN BÖLGELERE GÖRE DURUMU II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. İç Anadolu Bölgesi
12.2. Doğu Anadolu Bölgesi
12.3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İç Anadolu Bölgesi’nde hangi kentlerin havası kirlenmiştir? Araştırınız.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sıcaklık koşulları hava kalitesinde etkili midir?
Doğu Anadolu Bölgesi’nin topoğrafik yapısı, hava kalitesi üzerinde etkili midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkiye’nin İç Bölgelerinin
Hava Kalitesi

Türkiye’nin iç bölgelerinde
yer alan kentlerin hava
kalitelerini değerlendirmek.
İç bölgelerdeki kentlerin
hava kalitelerinde etkili olan
faktörleri saptamak ve kıyı
bölgelerle mukayese etmek.
.

Türkiye’nin İç Bölgelerinin
Hava Kalitesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Türkiye’nin iç bölgelerinde
yer alan kentlerin hava
kalitelerini değerlendirmek.
İç bölgelerdeki kentlerin
hava kalitesini kıyı
bölgelerle mukayese ederek
değerlendirmek.
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Anahtar Kavramlar
Hava Kalitesi
İç Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
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Giriş
İç Anadolu Bölgesi’nde kesif bir endüstrileşme olmadığından, hava kalitesi üzerinde
evsel ısınma kökenli kirleticiler daha ağırlıklı gözükmektedir. Bölge genel anlamda karasal
iklimin etkisi altındadır. Karasallığa bağlı olarak bölgenin kuzey ve özellikle doğu yarısında
yanma süresi uzamaktadır. Buna göre, yanmaya bağlı hava kirliliği, bölgenin kuzey ve doğu
yarısında çok daha etkin olabilmektedir.
Doğu Anadolu Bölgesi ise, nüfus yoğunluğu ve endüstrileşme açısından, önemli bir
hava kirliliği potansiyeli taşımamaktadır. Ancak, karasal iklimin şiddetlendiği tipik bir bölge
olması nedeniyle, yanma süresi uzamakta ve yakıt miktarı artmaktadır. Dolayısıyla, olumsuz
iklim şartları ve topografik özellikler ve yakıt kalitesi, bölgede hava kalitesini kontrol
etmektedir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, yanma döneminde sıcaklık şartlarının, diğer iki iç
bölgeye nazaran daha olumlu olması, evsel yanmadan kaynaklanan hava kirliliğinin, nispeten
daha hafif kalmasına sebep olmaktadır. Ancak, bölgenin bu avantajına rağmen, Diyarbakır,
Gaziantep ve Adıyaman gibi şehirlerin atmosferleri kirlenmiştir.
Bu bölümde iç bölgelerin hava kalitesi bozulmuş olan kentleri araştırılarak, hava
kirleticileri, kaynakları kapsamında incelenecektir.
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12.1. İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesinde kesif bir endüstrileşme olmadığından, hava kalitesi üzerinde
evsel ısınma kökenli kirleticiler daha ağırlıklı gözükmektedir. Bölge genel anlamda karasal
iklimin etkisi altındadır. Karasallığa bağlı olarak bölgenin kuzey ve özellikle doğu yarısında
yanma süresi uzamaktadır. Buna göre, yanmaya bağlı hava kirliliği, bölgenin kuzey ve doğu
yarısında çok daha etkin olabilmektedir. Ankara, bölgede uzun süre hava kirliliğini yaşamış bir
şehir olup, uzun süre gündemde kalmıştır. Ayrıca, Kayseri, Sivas, Konya, Eskişehir, Nevşehir,
Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve gibi merkezler zaman zaman yoğun ölçülerde hava kirliliğine
maruz kalmışlardır. Özellikle Sivas ve Konya’da, 1990-1991 Kış döneminde, kükürt dioksit
ortalaması uzun vadeli sınır değeri aşmış olup, uzun süre yüksek seyretmiştir. Diğer şehirlerde
de değerler, çoğu yıllarda uzun vadeli sınır değerinin üzerinde kalmaktadır. Bu merkezlerden
sadece Ankara ve Eskişehir’de son yıllarda kükürt dioksit konsantrasyonlarında azalma
görülmektedir. Bu durum ise, Ankara’da doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ile ilişkili
görülmektedir. Eskişehir’de de kaliteli yakıt kullanımına paralel olarak özellikle 1995’den beri
belirgin bir düşüş sağlanmıştır. Yine bölge şehirlerinden Sivas başta olmak üzere, Kayseri,
Konya, Ankara ve Yozgat’ta, bazı yıllarda, Kış döneminde partiküler madde ortalamaları 100
µg/m³’e ulaşmıştır. Özellikle Sivas’ta dönem başlarında sürekli olarak uzun vadeli sınır
değerleri aşılmıştır. Bu şehirlerin Kış döneminde maksimum kükürt dioksit konsantrasyonları
da yüksektir. Örneğin; Konya’da 1990 yılında 3489 µg/m³, 1991 yılında 1687 µg/m³, 1992
yılında 1993 µg/m³ gibi yüksek konsantrasyonlar kaydedilmiştir. Aynı şekilde Sivas’ta 1990’da
1976 µg/m³, 1991’de 1508 µg/m³, 1992 ve 1993 yıllarında 1105 µg/m³ gibi yüksek değerler
ölçülmüştür. Ayrıca Çankırı ve Ankara’da da 1000 µg/m³’ü aşan yüksek konsantrasyonlar
kaydedilmiştir. Bunların dışında Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat,
Kırıkkale ve Karaman’da maksimumlar bazı yıllarda yükselerek, kısa vadeli sınır değeri
aşmıştır. Dolayısıyla Sivas, Konya, Ankara, Çankırı, başta olmak üzere belirtilen bu şehirlerde
kükürt dioksit kirliliği açıkça belli olmaktadır. İç Anadolu Bölgesinde de partiküler madde
miktarları, genel olarak kükürt dioksitin altında kalmaktadır. Kayseri, Sivas, Konya, Eskişehir,
Kırıkkale, Ankara, Kırşehir ve Yozgat’ta kısa vadeli sınır değerini aşan günler sayısı da önemli
gözükmektedir. Sivas ve Konya’da 70 güne yaklaşan değerlerle karşılaşılmaktadır. Ayrıca,
Kayseri, Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat ve Ankara’da da 20 ile 40 gün arasında değişen yüksek
değerler görülebilmektedir. Bölge şehirlerinde hava kalitesini, temelde uzun süreli yanma
olayıyla birlikte, kalitesiz yakıt kullanımı belirlemektedir. Ayrıca olumsuz topografik ve
klimatik koşullar, kirliliğin süresini ve konsantrasyonunu etkilemektedir. Çünkü, her şeyden
önce İç Anadolu Bölgesi, kendisi bir havza karakteri göstermektedir. Dolayısıyla diğer coğrafi
bölgelere göre, daha yetersiz havalanma koşullarına sahip olduğu gibi, inversiyon olayı da daha
sık gerçekleşmektedir. Ayrıca bu havza içerisinde konumlanan kentlerin birçoğunun, daha
küçük ölçekli havzaların içerisinde bulunmaları, bu tür olumsuzlukları, daha da arttırmaktadır.
Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Sivas ve Kırıkkale’de belirtilenlere ilaveten, endüstriyel
emisyonları da hesaba katmak gerekir.
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Şekil:Ankara’da Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler Madde
Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010)

Ankara Kenti, İç Anadolu Bölgesi’nde hava kirliliğinin uzun süre yaşandığı ve
dolayısıyla bu konuda fazla sayıda çalışmanın yapıldığı bir metropoldür. Ankara’nın hava
kirliliğini konu alan birçok çalışmadan; Yaşamış 1990, Sert 1993, Uluğ 1993, Gündoğdu 1994,
Kaya 1996, Haktanır ve diğerleri 1995, Böke ve diğerleri 1995 bazılarıdır. Ankara’da soğuk
dönemde daha önceki yıllarda yüksek seyreden kükürt dioksit ortalamaları, 1992-1993’den
itibaren uzun vadeli sınır değerin altına inerek, daha sonraki dönemlerde hızlı bir düşüş
göstermiştir. Kış döneminin maksimu kükürt dioksit konsantrasyonları da 1993 yılına kadar
1000 µg/m³) üzerinde iken, izleyen yıllarda azalarak, 2002-2003’den itibaren kısa vadeli sınır
değerin de altında kalmıştır. Kentin soğuk dönem partiküler madde ortalamaları, 1990-1994
yılları arasında kükürt dioksit kadar olmasa da araştırılan dönem içerisinde seviyenin nispeten
yüksekliği ile dikkat çekmektedir. İzleyen yıllarda azalarak 100 µg/m³’ün altına çekilmiştir.
Ancak, 1993-1994 Kış döneminden itibaren ortalamalar, sürekli olarak kükürt dioksit
konsantrasyonlarının üzerinde gerçekleşmiştir. Partiküler madde maksimum değerleri önceleri
daha yüksek olmakla birlikte, genellikle kısa vadeli sınır değerin üzerinde seyretmiştir.
Ankara’da partiküler madde konsantrasyonlarına motorlu araçların önemli katkı sağladıkları
tespit edilmiştir (Yatın ve diğerleri, 1995). Motorlu araçlardan atmosfere gönderilen
parçacıkların toplam partiküler madde içerisindeki payı, Yaz aylarında % 48, Kış aylarında %
39 kadar olduğu ortaya konmuştur. Yaz döneminde toz parçacıkları da ikinci önemli kaynağı
oluşturmaktadır. Kış döneminde ise, ikinci önemli kaynak fuel-oil, üçüncü önemli kaynak da
kömürdür (Türkiye’nin Çevre Sorunları,1999). Geçmiş yıllarda Ankara’da ki hava kirliliğinin
kökeninde evsel yakıtlarla birlikte kara trafiğinin çok etkili olduğu anlaşılmaktadır. Ancak
Ankara’nın topografik koşulları ve klimatik özellikleri gibi fiziki ortam koşulları da hava
kirliliğini destekleyici niteliktedir. Herşeyden önce Ankara Metropol’ünün yayıldığı alan
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topografik açıdan kirli havanın yığılımını sağlayacak özelliktedir. Tepeler ve sırtlar arasındaki
çukur alanlar üzerine konumlanmış olan semtlerde bu etkiyi açıkça görmek mümkündür.
Klimatik açıdan ise, şehrin karasal şartları etkisi altında olduğu bilinmektedir. Karasallık gereği
soğuk dönemde sıcaklıklar önemli ölçüde düştüğü gibi, yüksek basınç şartları ve inversiyon
olayı da tipik bir şekilde yaşanmaktadır. Bu gibi olumsuz fiziki ortam koşulları, şehirdeki hava
kirliliğinin konsantrasyonu ve etki süresi üzerinde rol oynamaktadır. Ankara’da hava
kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar arasında özellikle evsel ısınmada doğalgaza
geçilmesi ve iyi kaliteli yakıt kullanımı en etkin olanlarıdır. Bu önlemler sayesinde 1993-1994
Kış döneminden itibaren başta kükürt dioksit olmak üzere atmosfer kirleticilerin
konsantrasyonlarında hızlı bir düşüş sağlanmıştır.
Ankara’nın çeşitli semtlerinde yapılan kükürt dioksit ve partiküler madde ölçümleri de
bu düşüşü aksettirmektedir. 1993-2000 yılları arasında soğuk döneme ait ortalama kükürt
dioksit ve partiküler madde konsantrasyonları Ankara’nın hiçbir semtinde uzun vadeli sınır
değeri aşmamıştır. Ancak, 1995 yılına kadar Sıhhıye, Yenidoğan, İncirli ve Demetevler gibi
semtlerde ortalama kükürt dioksit konsantrasyonları 100 µg/m³’ü aşmıştır. Aynı semtlerde
partiküler madenin de son zamanlarda bazen bu değerin üzerine çıktığı anlaşılmaktadır. Bu
veriler, son zamanlarda Ankara’nın hava kalitesinde kükürt dioksitin olumsuz etkisinin
tamamen ortadan kaldırıldığını, ancak, partiküler maddenin hala bir risk faktörü olduğunu
göstermektedir.
Ankaranın hava kalitesi bir çok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. Bunlardan, Sungur
(1977) çalışmasında, Ankara’da hava kirliliğinin en önemli klimatolojik nedeninin şehrin
üzerinde oluşan ısı terselmesi olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca ısı terselmesinin etkisini
azaltmak veya ortadan kaldırmak için zeminin ısıtılmasının önemini belirtmektedir.
Sungur ve Gönençgil (1997) araştırmalarında, hava kirliliğinde rüzgar, türbülans, ısı
terselmesi(inversiyon), sıcaklık, nisbi nem ve yağışın etkilerini ortaya koymaktadırlar.
Özellikle yüksek basınç koşulları, ısı terselmesi ve rüzgarsızlığın havaya katılan kirleticilerin
uzaklaşmasını engelleyerek kirlilik konsantrasyonunda artışa neden olduğunu belirtmektedirler.
Çiçek ve diğerleri (2004) tarafından yapılan bir başka araştırmada, Ankara’nın hava
kalitesinin istatistiksel bir analizi yapılarak, bazı tespitlerde bulunulmuştur. Çalışmaya göre;
Şehirlerin çoğunda olduğu gibi Ankara’da da kış şartlarının başlamasıyla birlikte ısınma için
kullanılan yakıtlar ve araçların egzozlarından çıkan gazlar nedeniyle hava kirliliği artış
göstermektedir. Hava kirleticileri ile iklim elemanları arasındaki ilişkiler değerlendirildiğinde,
sıcaklık ve bağıl nem ile düşük, rüzgar hızı ile kuvvetli ve orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır.
Ankara’da hava kirliliğinin ana kaynağı ısınmada kullanılan fosil yakıtlar ve egzoz gazlarıdır.
Kent, topografik özellikleri ve yapılaşma sorunları nedeniyle fazla rüzgar alamamaktadır.
Dolayısıyla hava kirliliğini gidermede rüzgardan ziyade kirleticilerin kontrol altına alınması
daha büyük önem taşımaktadır. Son dönemlerde Ankara’da doğalgaz kullanımı ile birlikte
kirlilik azalma eğilimine girmiştir. Isınmada doğalgaz kullanımının kent geneline
yaygınlaştırılabilmesi ile bu durum daha da belirginleşecektir.
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Şekil :Kayseri’de Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler
Madde Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010)

İç Anadolu Bölgesi’nde Kış döneminde uzun süre hava kirliliği yaşamış kentlerden bir
tanesi de Kayseridir. Soğuk dönemde kentte kükürt dioksit ortalamaları 1999-2000 dönemine
kadar en önemli hava kirletici durumundadır. 10 yıllık bu süre içerisinde bazı azalmalar
olmakla birlikte, genellikle ortalamalar uzun vadeli sınır değerin üzerinde kalmıştır. Daha
sonraki dönemlerde 2004-2005 devresindeki yükselmenin dışında sürekli düşerek 20072008’den itibaren tamamen kontrol altına alınmıştır. Kürt dioksitin maksimum
konsantrasyonları da uzunca bir süre kısa vadeli sınır değeri aşmıştır. Partiküler madde 2000
yılına kadar, kükürt dioksitin gerisinde şehrin hava kalitesinde ikinci derecede rol oynamıştır.
Ancak,1999-2000 Kış döneminden itibaren, kükürt dioksitteki azalmaya karşılık, partiküler
madde artarak, sürekli kükürt dioksitin üzerine çıkmıştır. Böylece son 10 yıllık devrede şehrin
hava kalitesinin bozulmasında partiküler madde daha aktif rol almaya başlamıştır. Kayseri’de
de kalitesiz yakıt kullanımı, trafik yoğunluğu, gibi beşeri faktörlerle, olumsuz topografik ve
klimatolojik (fiziki faktörler) faktörler hava kalitesini belirlemektedir. Kayseri hava kalitesini
konu alan bir çalışmada, çeşitli yakıt türlerinin hava kirliliği üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Çalışmaya göre Kayseri, gerek kükürt dioksit ve gerekse partiküler madde miktarınca
Türkiye’nin en kirli şehirleri arasındadır. Hava kirliliğinin nedenleri arasında kalitesiz yakıt
kullanımı, olumsuz topografik ve meteorolojik koşullar, trafik yoğunluğu gösterilmektedir
(Kartal ve Doğan, 1992).
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Şekil:Konya’da Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler Madde
Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010)

KonyaŞehri’nin 1990-2010 yılları arasındaki durumu, hava kirleticilerinin Kış
dönemindeki ortalamalarına göre değerlendirildiğinde, Kükürt dioksitin 1990-1991 döneminde
kısa vadeli sınır değeri aşarak, yoğun bir kirliliğe sebep olduğu anlaşılmaktadır. 1997-1998 Kış
dönemi bir tarafa bırakılırsa, 2000 yılına kadar kükürtdioksit ortalamaları uzun vadeli sınır
değeri aşmıştır. 1999-2000 Kış dönemiyle başlayan hızlı düşüşle kentin havasında kükürt
dioksit risk faktörü olmaktan çıkmıştır. Kükürt dioksitin maksimum konsantrasyonları da
özellikle 1990’lı yılların ortalarına kadar yüksek seyretmiştir. Örneğin; 1990’da 3489 µg/m³,
1991’de 1687 µg/m³,1993’de 1922 µg/m³ gibi çok yüksek miktarlar ölçülebilmiştir. Takip eden
yıllarda da kısa vadeli sınır değeri aşan maksimumlar görülebilmiştir. 1990-1991 Kış dönemi
dışında partiküler madde miktarı önemli olmadığından, hava kalitesinde de etkili rol
oynamamıştır. Ancak, son zamanlarda yükselişe geçtiğinden, önlem alınmaz ise, şehrin hava
kalitesinde risk oluşturabilir. Partiküler maddenin maksimum konsantrasyonları ise, 2000 yılına
kadar sürekli olarak kısa vadeli sınır değeri aşmıştır. Hava kirleticilere ait veriler, başlangıçta
Konya Kenti’nin havasında kükürt dioksit birinci derecede etkili iken, son zamanlarda bu
durumun partiküler madde lehine döndüğünü göstermektedir. Konya’daki hava kirliliği de
Türkiye’nin çoğu kentinde olduğu gibi, temelde ısınma amaçlı kalitesiz yakıt kullanımına bağlı
gözükmekle birlikte, olay bazı olumsuz fiziki ortam koşullarıyla da desteklenmektedir.
Öncelikle, Konya’nın bir kapalı havza içerisinde konumlanmış olması, yüksek çerçevenin
rüzgar hızını kesmesine ve yetersiz hava dolaşımına sebep olmaktadır. Klimatolojik olarak da
karasal şartların yaşanması ve dolayısıyla düşük sıcaklık ve yüksek basınç şartları etkili
oldukları dönemlerde şehrin hava kalitesinde olumsuzluklar yaratmaktadırlar. Konya’nın hava
kalitesi üzerine yapılan bir çalışmada; şehirde sürekli bir hava kirliliği bulunmadığı, belirli
meteorolojik koşulların ortaya çıkması halinde kirletici konsantrasyonlarının standartları
aştıkları belirtilmektedir. Şehrin atmosferindeki kükürt dioksit konsantrasyonları ile sıcaklık,
güneşlenme süresi, rüzgar hızı arasındaki ilişkiye de dikkat çekilmiştir. Ayrıca kükürt dioksit
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ve partiküler madde konsantrasyonlarının ilişkileri de ortaya konmuştur ( Gür ve diğerleri,
1995). Konya’nın 2004-2006 yılları arasındaki kükürt dioksit ve partiküler madde
konsantrasyonlarına göre hava kalitesinin değerlendirildiği başka bir çalışmada da bazı
tespitlerde bulunulmuştur: Konya’nın motorlu araç sayısının fazla olması ve ısınma amaçlı
olarak şehrin büyük bir kısmında fosil yakıt tüketilmesi ayrıca sosyo-ekonomik şartlardan
dolayı ucuz fakat düşük kalorili, kükürt oranı yüksek kömürlerin fazla kullanılması ve ısınma
enerjisi temini için zaman zaman oluşan kötü meteorolojik şartların etkisi ile hava kirliliği
önlem alınması gereken boyutlara geldiği düşünülmektedir. Konya İli’nde doğalgaz kullanımı
yaygınlaşmasına karşılık değerlendirilen üç yıllık periyotta önemli bir iyileşme kaydedilmediği
görülmektedir. Ayrıca sadece SO2 ve PM10 değil diğer konvansiyonel hava kirleticilerinin ve
toksik organik bileşiklerin de nüfusu ve sanayisi hızla büyüyen kent için izlenmesi gerektiği
sonucuna varılmıştır (Aydın ve diğerleri, 2007).
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Şekil : Sivas’da Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) M ve Partiküler
Madde Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010)

Atmosfer kirleticilerine ait veriler, Sivas’ın hava kalitesinde de uzunca bir süre önemli
bozulmanın olduğunu göstermektedir. Özellikle 1990-1994 yılları arasında, ciddi anlamda hava
kirliliği sorunu ile karşılaşılmıştır. Bu yılların soğuk döneminde atmosfer kirleticilerden kükürt
dioksit (SO2 ) ve partiküler madde konsantrasyonları çok yüksek seyretmiştir. 1991-1992 Kış
döneminde kükürt dioksit ortalamaları kısa vadeli sınır değeri aşarak, tehlike
oluşturmuştur.1995’den itibaren ortalamalar düşmüş olsa da yeterli değildir. Çoğu zaman hedef
sınır değerin üzerinde gerçekleşmiştir. 1998-1999 Kış dönemiyle kentte kükürt dioksitin
kontrol altına alındığı, ancak partiküler maddenin daha kararsız bir gidiş içerisinde olduğu
anlaşılmaktadır. Son zamanlarda soğuk dönemde partiküler madde artışı dikkat çekmekle
birlikte, şimdilik sorun oluşturmamaktadır. Ancak, önlem alınmaz ise, gelecekte, şehrin hava
kalitesini tehdit edebilir. Sivas’ta hava kirliliğini şehirleşme, nüfus artışı, evsel ısınmada
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kullanılan yakıt miktarındaki artışlar gibi beşeri sebepler hazırlamaktadır. Ancak bunlar
arasından, kalitesiz yakıt kullanımı, son zamanlarda ortaya çıkan plansız yapılaşma ve yanlış
yer seçimi gibi sebepler, daha fazla etkilidir. Sivas’ta hava kirliliğinin kaynağı daha çok evsel
ısınma amaçlı kullanılan yakıtlara dayalı olduğundan, yakıtların kalitesindeki düşüş ve
iyileştirmeler, hava kirliliği göstergelerinde belirleyici olabilmektedir. Sivas’ta hava kirliliğinin
konsantrasyonu ve etki süresi ise, fiziki coğrafya faktörleri ile yakından ilgili gözükmektedir.
Her şeyden önce şehrin topoğrafik açıdan bir havza içerisinde yer almış olması, Kış döneminde
kirli havanın uzunca bir süre yığılımına sebep olmaktadır. Çünkü, havza çerçevesini oluşturan
yükseltiler, daima hava akımının sağlanmasına engel teşkil eden topoğrafik unsurlardır.
Gerçekten de Kızılırmak Vadisi içerisinde konumlanmış olan Sivas şehrinin etrafı yüksek plato
alanlarıyla çevrilidir. Bu sebeple şehirde, Kış döneminde hava sirkülasyonu rahat
sağlanamadığı gibi, topoğrafyadan kaynaklanan inversiyon olayı da yaşanmaktadır. Sivas’ın
yanma döneminde gösterdiği olumsuz klimatik koşullar, hava kalitesini olumsuz yönde
etkilemektedir. Sivas’ta 8-8,5 aylık uzunca bir süreyi kapsayan yanma dönemi belirmektedir.
Yanma dönemi içerisinde ise, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayları, hava kirliliği
açısından en riskli devreyi oluşturmaktadırlar. Bunların dışındaki Ekim, Nisan ve Mayıs ayları
ise, ikinci dereceden riskliliğe sahiptir. Ayrıca yanma dönemi içerisinde zaman zaman beliren
yüksek basınç koşulları, şehrin hava kalitesinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu açıdan
yine özellikle Sonbahar sonları ve Kış ayları risk taşımaktadır. Sivas’ta kapalı günler oranının
yarıdan fazlasının Kış mevsimine isabet etmesi ve bütünüyle yanma dönemi esas alındığında,
bu oranının % 95’i aşması, hava kalitesi üzerinde olumsuz tesirler yaratabilmektedir. Çünkü,
soğuk dönemde düşük olan atmosfer sıcaklığı kapalılık sebebiyle daha da düşerek yanma
olayını hızlandırmaktadır. İklimin rüzgar ve yağış elemanları ile ilgili özellikleri ise, şehirde
havanın doğal yollardan temizlenmesine katkıda bulunabilecek durumda değildir. Sivas gerek
yağış rejimi, gerek en yüksek yağış miktarının kaydedildiği günler itibariyle yanma döneminde
avantajlı gözükmemektedir. Yağışla ilgili özellikler, şehrin havasının temizlenmesine önemli
katkıda bulunamamaktadır. Aylık ortalama rüzgar hızı ise, genelde düşük seyretmektedir. Kış
ve Kış etrafındaki aylarda da rüzgar hızı düşük kalmaktadır. Böylece rüzgarın şehrin havasının
temizlenmesinde, önemli bir rol üstlenmediği anlaşılmaktadır. Sektörler içerisinden kuzey
sektörü yıl boyunca egemen olup kuzeydoğu ve kuzey yönlü rüzgarlar daha sık esmektedir.
İlgili yönlerden esen rüzgarlar, düşük hız sebebiyle şehrin hava kalitesinde fazla öneme sahip
olmamakla birlikte şehrin alan üzerindeki yayılışında hakim rüzgar doğrultusuna uyulması
gerekmektedir. Bunun için şehrin bundan sonraki gelişiminde, cadde ve sokakların hakim
rüzgar doğrultusuna paralel biçimde olmasına dikkat edilmelidir. Sivas’ta hava kirliliği birinci
derecede evsel ısınma amaçlı kullanılan yakıtlara bağlı olduğundan, şehrin havasının
temizlenmesine yönelik önlemlerin de bu kapsamda düşünülmesi gerekir (Garipağaoğlu, 2003).
İç Anadolu Bölgesi’nin en soğuk illerinden biri olan Sivas' ta; karasal iklim egemendir;
yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları ise uzun ve soğuk geçer. Bu iklimsel özellik, soba ve
kaloriferlerde, ekim ayından itibaren yaklaşık 6 ay yakıt tüketimine neden olmaktadır. Kentte
ısınma amaçlı kullanılan yakıtların yaklaşık olarak % 95' ini kömür oluşturmaktadır. Her yıl
yaklaşık olarak ortalama 120 000 ton katı, 10 000 ton sıvı olmak üzere toplam 130 000 ton
yakıt tüketilmektedir. Yakıtlarda ortalama %3 kükürt baz alındığında yaklaşık 7410 ton SO2 her
yıl atmosfere verilmektedir. Ancak son yıllarda ithal kömür kulanımının yaygınlaştırılması ile
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birlikte SO2 emisyon miktar ve konsantrasyonlarında düşmeler gözlenebilmektedir (Beyazıt ve
Bali, 1996). Sivas kentinde hava kirliliğinin, özellikle kış aylarında zaman zaman tehlikeli
boyutlara ulaştığı Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Çevre İstatistikleri verilerinin incelenmesiyle
gözlenebilmektedir. Sivas kentinde 1992-1993 kış sezonuna kadar Türkiye' nin hemen her
bölgesinden gelen ve kullanımı kısıtlanmamış olan çeşitli kömürler kullanılmıştır (Beyazıt ve
Bali, 1996,Sivas İli Çevre Durum Raporu, 2008).
Bölge kentlerinden Eskişehir’de 1990-1995 yılları arasında, soğuk dönemde atmosfer
kirleticilerden kükürt dioksit (SO2 ) konsantrasyonlarına bağlı olarak ciddi anlamda hava
kirliliği sorunu ile karşılaşılmıştır. Daha sonraki yıllarda kükürt dioksit konsantrasyonları hızla
düşürülerek, kontrol altına alınmıştır. Şehrin hava kalitesinde partiküler maddenin önemli bir
etkisi gözlenmemiştir. Eskişehir’in hava kirliliğinde şehirleşme, nüfus artışı gibi sebepler de
etkili olmakla birlikte, asıl evsel ısınmada kullanılan yakıtların kalitesizliği ve miktarındaki
artışlar önde gelmektedir. Eskişehir’de hava kirliliğinin kaynağı, daha çok konutlarda ısınma
amaçlı kullanılan yakıtlara dayalı olduğundan, yakıtların kalitesindeki düşüş ve iyileştirmeler,
hava kirliliği göstergelerinde son derece belirleyici olabilmektedir. Eskişehir’de yanma
döneminde görülen olumsuz klimatik koşullar, şehrin hava kalitesini olumsuz yönde
etkilemektedir. Eskişehir’de 7,5 aylık uzunca bir süreyi kapsayan yanma dönemi belirmektedir.
Yanma dönemi içerisinde ise, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayları, hava kirliliği
açısından en riskli devreyi oluşturmaktadırlar. Bunların dışındaki Ekim ve Nisan ayları ise,
ikinci dereceden riskli gözükmektedir. Ayrıca yanma dönemi içerisinde zaman zaman beliren
yüksek basınç koşulları, şehrin hava kalitesinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Bu açıdan
yine özellikle Sonbahar sonları ve Kış ayları risk taşımaktadır. Eskişehir’de kapalı ve sisli
günler oranının yarıdan fazlasının Kış mevsimine isabet etmesi ve bütünüyle yanma dönemi
esas alındığında, bu oranının % 95’i aşması, hava kalitesi üzerinde olumsuz tesirler
yaratabilmektedir. Çünkü, soğuk dönemde düşük olan atmosfer sıcaklığı sis ve kapalılık
sebebiyle daha da düşerek yanma olayını hızlandırmaktadır. İklimin rüzgar elemanı ile ilgili
özellikleri ise, şehirde havanın doğal yollardan temizlenmesine katkıda bulunabilecek durumda
değildir. Aylık ortalama rüzgar hızı genelde düşük seyretmektedir. Kış ve Kış etrafındaki
aylarda da rüzgar hızı düşük kalmaktadır. Böylece rüzgarın şehrin havasının temizlenmesinde,
önemli bir rol üstlenmediği anlaşılmaktadır. Sektörler içerisinden kuzey sektörü yıl boyunca
egemen olup kuzey ve kuzeybatı yönlü rüzgarlar daha sık esmektedir. İkinci hakim sektör ise,
doğudur. Yanma dönemini ilgilendiren mevsimlerde ise, doğu, batı ve kuzeybatı yönlü
rüzgarlar önem kazanmaktadır. İlgili yönlerden esen rüzgarlar, düşük hız sebebiyle şehrin hava
kalitesinde fazla öneme sahip olmamakla birlikte şehrin alan üzerindeki yayılışında hakim
rüzgar doğrultusuna uyulması gerekmektedir. Bunun için şehrin bundan sonraki gelişiminde,
cadde ve sokakların hakim rüzgar doğrultusuna paralel biçimde olmasına dikkat edilmelidir.
Eskişehir, gerek yağış rejimi, gerek yağışlı günlerin yıl içerisindeki dağılımı ve gerekse en
yüksek yağış miktarının kaydedildiği günler itibariyle, yanma döneminde avantajlı
gözükmektedir. Yağışla ilgili özellikler, şehrin havasının temizlenmesine katkı sağlayabilecek
durumdadır. Eskişehir’de hava kirliliği, birinci derecede konutlarda ısınma amaçlı kullanılan
yakıtlara bağlı olduğundan, şehrin havasının temizlenmesine yönelik önlemlerin de bu
kapsamda düşünülmesi gerekir. Bu bakımdan 1995 yılı, doğal gaz kullanımı ile birlikte, düşük
kalorili ve kükürt oranı yüksek katı yakıtların yasaklandığı dönemin başlangıcı ve şehrin hava
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kalitesinde bir dönüm noktasıdır. Bu gün şehirde doğal gaz kullanımının yanında, yıllık
ortalama 120 000 ton ithal kömür ve 100 000 ton linyit kullanılmaktadır. yakıtların kalitesinin
iyileştirilmesi ile şehrin hava kalitesi de düzelmiştir. Ancak, şehrin olumsuz klimatik
şartlarından dolayı, uzunca bir yanma süresinin varlığı ve düşük rüzgar hızı göz önünde
bulundurulduğunda, hava kalitesinin risk altında olduğu, dolayısıyla hava kirliliği kontrolünün
kesintisiz devam ettirilmesi gerçeği de ortadadır (Garipağaoğlu, 2004). 1990’lı yılların
ortalarına kadar Kış döneminde hava kirliliğinin yüksek seviyelere ulaştığı Eskişehir’de en
önemli kirlilik sebebinin sabit kaynaklarda kullanılan yüksek kükürt ve partiküler madde içeren
yakıtlar olduğu Var (1966) tarafından da belirtilmiştir. Ayrıca Eskişehir’de hava kirliliği ve
meteorolojik parametrelerle ilişkisi de incelenerek, meteorolojik faktörlerin etkileri ortaya
konmuştur
Bölgenin Kırşehir ve Yozgat gibi kentlerinde de Kış döneminde özellikle kükürt dioksit
konsantrasyonları uzun süre yüksek seyretmiştir. Her iki kentte de Kış dönemi kükürt dioksit
ortalamaları uzunca bir süre uzun vadeli sınır değeri aşmıştır. 2003-2004 Kış dönemine kadar
söz konusu kentlerin kükürt dioksite bağlı olarak hava kirliliği yaşadıkları anlaşılmaktadır.
Kirliliğin yaşandığı dönemlerde adı geçen şehirlerde yeterli hava kirliliği kontrolleri
yapılmadığını göstermektedir. Bu şehirlerde de kalitesiz yakıt tüketimi kirliliğin en önemli
sebepleri arasında bulunmaktadır. Ayrıca olumsuz topoğrafik koşullar ve uzunca geçen bir kış
döneminde yaşanan klimatolojik olumsuzluklar da, hava kirliliğini destekleyici özelliktedirler.
Her iki şehirde de ısınma amacıyla soğuk dönemde odun, kömür, kalorifer yakıtı ve doğalgaz
gibi yakıtların yanında ayrıca jeotermal enerji kaynağı da kullanılmaktadır. Bunlardan
Kırşehir’de konut, iş yeri ve resmi kurumlar olmak üzere toplam 172.953 m2’lik alan jeotermal
enerji ile ısıtılmaktadır. Kırşehir ve Yozgat’ta 1996-1997 Kış döneminden itibaren
kullanılmaya başlayan doğalgaz, kentlerin hava kalitelerinde etkili olmuştur.
Nevşehir, Kırıkkale ve Niğde gibi bölge kentleri de bir müddet soğuk dönemde kükürt
dioksite bağlı olarak hava kirliliği yaşamışlardır. Bunlarda Nevşehir ve Niğde’de Kış dönemi
kükürt dioksit konsantrasyonları 1996-1997’ye kadar yüksek seyretmiştir. İzleyen dönemlerde
ise, alınan tedbirler sayesinde değerler hızla düşmüştür. Kırıkkale’de ise, kükürt dioksit
konsantrasyonları 1997-1998 Kış dönemine kadar bir hayli yüksek seyretmiş olup, 2007-2008
‘e kadar değerler dalgalı bir gidiş izlemektedir. Kentte kükürt dioksit konsantrasyonları 20072008’den itibaren kontrol altına alınmıştır. Diğer kentler gibi bunlarda da hava kirliliğinin
temelinde kalitesiz yakıt kullanımı bulunmaktadır. Isınma amacıyla kullanılan yakıtlararasında
doğalgazla birlikte, yerli ve ithal kömür, fuel-oil yer almaktadır. Kükükrt dioksitteki son
zamanlardaki düşüş doğalgaza bağlı gözükmektedir. Adı geçen şehirlerin hava kaliteleri ayrıca
olumsuz fiziki ortam koşullarıyla da ilgili olup, Kırıkkale’de endüstriyel emisyonlar da rol
almaktadır.
Karaman ve Aksaray gibi yeni il merkezi olan şehirlerde ise, hava kalitesi diğer bölge
şehirlerinde olduğu gibi, başta kalitesiz yakıtların ve ayrıca olumsuz fiziki çevre koşullarının
etkisi altında olmakla birlikte, kirleticilerin seyri bakımından henüz düzenli ve yeterli veri
bulunmamaktadır. Çankırı ise, 1990-1992 yılları arasında partiküler maddenin kısmen
yüksekliği ile dikkat çekmiştir. Daha sonraki dönemlerde kontrol altına alınan partiküler madde
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2007-2008 yılından itibaren yeniden yükselişe geçmiştir. Şimdilik çok fazla risk oluşturmayan
partiküler madde konsantrasyonlarına dikkat edilmelidir.
12.2. Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi ise, nüfus yoğunluğu ve endüstrileşme açısından, önemli bir
hava kirliliği potansiyeli taşımamaktadır. Ancak, Türkiye’de karasal iklimin şiddetlendiği tipik
bir bölge olması nedeniyle, yanma süresi uzamakta ve yakıt miktarı artmaktadır. Dolayısıyla,
olumsuz iklim şartları ve topografik özellikler, bölgede hava kalitesini kontrol etmektedir.
Bölge şehirlerinden Erzurum, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Erzincan’da bazı yıllar hava kalitesi
bozulmuştur. Ayrıca, bölgede şeker, çimento, gübre ve cevher işleme gibi kirleticilik gücü
yüksek olan tesisler, bulundukları yerlerde lokal ölçekte kirlilik yaratmaktadırlar. Soğuk
dönemin kükürt dioksit ortalamalarına göre, bölge şehirlerinden Erzurum ve Malatya’nın uzun
süre kirlenmiş oldukları anlaşılmaktadır. Bu şehirlerden Erzurum’da, dönem başlarında kısa
vadeli sınır değerler bir kez aşılmıştır. Malatya’da da buna yaklaşılmıştır. Elazığ, Bingöl ve
Erzincan’da ise, değerler daha kısa sürede inişe geçmiştir. Bölgede maksimum kükürt dioksit
konsantrasyonları da yüksektir. Elazığ, Erzurum, Erzincan, Malatya ve Ağrı’da bazı yıllarda
kısa vadeli sınır değeri aşan maksimumlar ölçülmüştür. Özellikle Erzurum’da 1991’de 1135
µg/m³, 1992’de 2177 µg/m³ ve 1993’de 1913 µg/m³ gibi çok yüksek değerler görülmüştür.
Ayrıca Malatya’da da 1990’da 1339 µg/m³ ve 1991’de 1430 µg/m³ gibi yüksek
konsantrasyonlar kaydedilmiştir. Aynı dönemin partiküler madde konsantrasyonları da
Erzurum başta olmak üzere, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Erzincan’da zaman zaman 100 µg/m³’ü
geçmiştir. Elazığ, Erzurum, Malatya ve Erzincan’da maksimum partiküler madde
konsantrasyonları bazı yıllarda yükselerek, kısa vadeli sınır değeri aşabilmiştir. Bu şehirlerden
yine Erzurum’da 1000 µg/m³’ü aşan maksimumlar (1992’de 1087 µg/m³, 1993’de 1117 µg/m³)
kaydedilmiştir. Erzurum, Malatya ve Elazığ’da kısa vadeli sınır değeri aşan günler sayısı da
yüksek olmakla birlikte, son yıllarda kaydedilmemiştir. Özellikle Erzurum’da dönem ortalarına
kadar 80 günü bulan değerler görülmektedir. Malatya ve Elazığ’da ise, bu günlerin sayısı en
fazla 40 – 50 güne kadar çıkmakla birlikte, son zamanlarda sıfırlanmıştır. Bu durum bölgede
havası kirlenmiş olan şehirlerin hava kalitelerinin düzelmekte olduğunu göstermektedir.
Belirtilen şehirlerde, kirliliğin temelinde, kalitesiz yakıt kullanımı bulunduğundan, son
yıllardaki iyileşmeler de bu yönlü alınan tedbirlerin bir sonucudur.
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Atmosfer kirleticilerine ait veriler, Elazığ Şehri’nin havasının bir dönem kirlenmiş
olduğunu göstermektedir. Elazığ’ın soğuk döneme ait kükürt dioksit ortalamaları 1992 yılına
kadar yüksek seyretmiştir. Daha sonraki yıllarda 1993-1994 Kış dönemi haricinde değerler
hızla düşmüştür. 2000-2003 yılları arasında yeniden yükselen Kış dönemi ortalamaları, izleyen
yıllarda kontrol altına alınmıştır. Kış dönemi partiküler madde ortalamaları ise, 1990-1992
yıllarında kısmen yükselmiş olmakla birlikte, uzunca bir süre çok düşük değerlerde kalmıştır.
Ancak, 2006-2007 Kış döneminden itibaren yeniden yükselmeye başlamıştır. Bu durum, son
zamanlarda Elazığ’ın hava kalitesinde kükürt dioksitin risk faktörü olmaktan çıktığını,
partiküler maddenin önemsenmesi gerektiğini düşündürmektedir. Bölgenin birçok kentinde
olduğu gibi, Elazığ’da da hava kirliliğinin temel nedeni evsel ısınma alnında kullanılan
kalitesiz yakıtlardır. Uluova’nın kuzey kenarında kuzeyden güneye doğru alçalan hafif eğimli
bir alana kurulmuş olan şehrin, topoğrafik açıdan yüksek çerçevesi, rüzgar hızını engelleyerek
ayrıca hava kirliliğinde rol almaktadır. Elazığ’daki çimento fabrikasına ait emisyonlarında hava
kirliliğinde payı olmakla birlikte, son zamanlarda alınan önlemlerle kirleticilik gücü
azaltılmıştır. Bunların dışında, yöredeki bakır işletmeleri ve gübre fabrikası gibi sanayi
tesislerinin de yakın çevrelerinde hava kirliliğine sebep oldukları bilinmektedir. Kırımhan
(1989) tarafından yapılan bir çalışmaya göre; şehrin havasında toplanan tozlarda Ca ve SiO2
bulunması, çimento fabrikası nedeniyle hava kirliliğine yol açmaktadır. Kirlilik oluşturabilecek
en önemli kaynaklar çimento, bakır, bikromat ve ferrokrom fabrikalandır. Elazığ Çimento
Fabrikası toz kirliliğine neden olurken diğerleri daha çok ağır metal kirlenmesine yol
açmaktadır.
Elazığ Kentinde 1990-2007 yılları arasında kükürt dioksit ve partiküler madde ölçüm
değerlerini esas alan bir araştırmaya göre; 1990-1991 Kış döneminde uzun vadeli sınır değeri
aşılmıştır. Hava kirliliği düzeyindeki düşüş ve artış sürekli olmayıp, hedef sınır değerlerin
aşıldığı yıllar arasında bir süreklilik olmadığı görülmektedir. 1990’lı yılların başındaki hava
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kirliliği dikkate alındığında, sonraki yıllarda hava kirliliğinin daha düşük boyutta olduğu
söylenebilir. 1995-1999 yılları arasında, Elazığ’da hava kirliliği kontrol alatında tutulmuş olup,
HKKY ve Avrupa Birliği sınır değerlerin aşılmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, kükürt dioksit
ölçüm değerleri 2000 yılından 2004 yılına ve partiküler maddenin de 2003 yılına kadar sürekli
bir artış içerisinde olduğu görülmektedir. Bu durum büyük ölçüde ısınma amaçlı kullanılan
yakıtlara bağlı gözükmektedir. 2006-2007 Kış döneminde, kükürt dioksit parametresinde
oldukça büyük bir iyileşme elde edilmesine rağmen, partiküler madde parametresinde aynı
oranda kötüleşme görülmektedir. Atmosferdeki kükürt dioksit emisyonunun tek kaynağı fosil
yakıtlardır. Tedbirlerle kontrol altına alınabilmiştir. Partiküler madde ise, yanma dışında taşıtlar
ve yerden kalkan tozlar gibi kaynaklarda da kaynaklanmaktadır. Partiküler madde kontrolü,
kaynak-alıcı ortam ilişkisi kurulmasını ve bilimsel tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir.
Ayrıca, Elazığ’da hava kirletici konsantrasyonu ve meteorolojik faktörler arasında lineer ve
lineer olmayan analiz sonuçlarına göre orta ve zayıf ölçülerde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir
(Gürtekin, 2008).
Elazığ Şehri’nde hava kirliliğini doğuran nedenler ve kirleticilerin zaman içerisindeki
değişimi, Özdemir ve Boyraz (2002) tarafından coğrafi bir yaklaşımla ele alınarak, bazı
tespitlerde bulunulmuştur: Elazığ’da hızlı nüfus artışı ve beraberinde ortaya çıkan plansız
kentleşmenin doğurduğu sorunlardan birisi de hava kirliliğidir. Kentte hava kirliliği içerisinde
yaklaşık olarak evsel ısınma %60, motorlu kara taşıtlar %32, sanayi tesisleri %8’lik paya
sahiptir. Kül ve kükürt oranı yüksek, kalorisi düşük kömür ve kalitesiz fuel-oil kullanımının
hava kirliliğinde rolleri önemlidir. Elazığ Kenti’nde önemli büyüklükte sanayi tesisi olmamakla
birlikte, Elazığ Altınova çimento fabrikası ve şeker fabrikası çevresinde ortaya çıkan lokal
kirlilik sorun olmaya devam etmektedir. Ayrıca, Elazığ Ovası’nda sıcaklık terselmesine bağlı
olarak 1-5 gün süreyle sınır değerler aşılmaktadır. Elazığ Ovası’nı çevreleyen eşik alanlar
üzerinde çok katlı binaların yapılmış olması hava sirkülasyonunu önlemektedir. Dolayısıyla
ortaya çıkmış olan kirli hava şehir üzerine hapsolmaktadır.
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Atmosfr kirleticilerine ait veriler, Doğu Anadolu Bölgesi’nin havası en kirli şehrinin
Erzurum olduğuna işaret etmektedir. Şehirde soğuk döneme ait kükürt dioksit ve partiküler
madde konsantrasyonlarının 1995-1996 Kış dönemine kadar yüksek seyrettiği, daha sonraki
dönemlerde partiküler madde kontrol altına alınmakla birlikte, kükürt dioksitte kararlı bir düşüş
sağlanamamıştır. Kükürt dioksitin soğuk dönem ortalamaları, 1993-1994 devresinde kısa vadeli
sınır değeri de aşarak, şehirde çok yoğun hava kirliliğine sebep olmuştur. Diğer bir çok yılda da
uzun vadeli sınır değer aşılmış, yada bu değerlere çok yaklaşılmıştır. Maksimum kükürt dioksit
konsantrasyonları ise, 1990-1993 yılları arasında sürekli olarak 1000 µg/m³’ü aşmıştır. 1992’de
2000 µg/m³’ünde üzerine çıkmıştır. 2007-2008 Kış döneminden itibaren ise, kükürt dioksit
gerektiği gibi azaltılmış olup, bu sefer de partiküler madde artarak kükürt dioksitin önüne
geçmiştir. Partiküler maddeye ait maksimumlar da 1990-1993 yılları arasındaki soğuk
dönemlerde 1000 µg/m³’ün üzerine yükselmiştir. 1990-1995 yılları arasında Erzurum’un hava
kalitesinde her iki kirletici de etkili olurken, daha sonraki yıllarda kükürt dioksit etkisini devam
ettirmiştir. 2007-2008 döneminden itibaren ise, partiküler madde tek başına etkili olmaya
başlamıştır. Özellikle 2007-2008 Kış dönemi partiküler madde ortalamaları, Kış dönemi hedef
sınır değerin üzerine çıkmıştır. Son zamanlardaki partiküler madde konsantrasyonları çok
yüksek olmamakla birlikte, önlem alınmasını gerektirmektedir. Erzurum’un hava kirliliğinin
temel nedeni, diğer şehirlerde olduğu gibi, ısınma amaçlı kullanılan kalitesiz yakıtlardır.
Erzurum’da ısınma maksadıyla daha evvel Aşkale linyiti, Balkaya, kok kömürü, linyit briketi,
Şırnak asfaltiti, Tunçbilek linyiti, fuel-oil gibi değişik fosil yakıtlar kullanılmakta idi. Ancak
son zamanlarda hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla kül ve kükürt dioksit oranı daha düşük
olan Balkaya kömürü ve linyit briketi tercih edilmektedir. Erzurum Kenti’nde yanlış yapılaşma
da hava kirliliğinin önemli nedenleri arasındadır. Kent içerisindeki ana caddeler ve geniş
yolların çoğu hakim rüzgar doğrultusu (WSW-ENE) ile kesişmektedir. Böylece bu durumdaki
caddelerin kenarlarındaki yapılar rüzgar hızını keserek hava kirliliğinde etkili olmaktadır. Bu
gibi temel faktörlerin yanı sıra, şehrin olumsuz topografik yapısı ve iklim koşulları da ayrıca
rol almaktadır. Şehir Erzurum Ovası’nın güneydoğu kenarında, ova ile Palandöken Dağı’nın
birleştiği bir alanda kurulmuştur. Zamanla gelişerek, günümüzde Erzurum Ovası’nın büyük bir
bölümünü işgal etmektedir. Erzurum Kenti’nin üzerine yayıldığı ova, Kuzeyde Dumlu Dağları,
kuzeybatıda Kop Dağı, güneyde Dumanlı-Palandöken Dağları ile çevrili bir çanak
durumundadır. Bu durum yetersiz hava akımına sebep olarak, özellikle şehrin çukur alanlarında
yoğun hava kirliliği yaşanmaktadır. Ayrıca, topoğrafyanın diğer bir sonucu olarak durgun
havalarda Kış döneminde sık sık inversiyon olayı yaşanmakta ve kirli hava uzun bir müddet
şehrin üzerinde hapsolmaktadır. Doğu Anadolu’nun en yüksek kenti (1830-1980 m) olması
nedeniyle de şiddetli karasal bir iklimin hakimiyeti altındadır. Her şeyden önce 9-9,5 ay gibi
uzunca bir yanma süresine sahiptir. Buna ilaveten yanma döneminin önemli bir kısmında
sıcaklıklar sıfır derecenin altında bulunmaktadır. Dolayısıyla uzun ve sürekli olan yanma
dönemine bağlı olarak şehirde atmosfere gönderilen kirletici miktarı da artmaktadır. Ayrıca
soğuk dönemde etkili olan yüksek basınç koşulları ve düşük rüzgar hızı gibi diğer olumsuz
klimatolojik koşullar şehrin hava kalitesinde belirleyici olmaktadır.
Eren ve Turan (2007) tarafından yapılan çalışmada, Erzurum’da ısınma amaçlı fosil
yakıt tüketiminden doğal gaza geçiş dönemi ile birlikte hava kalite parametreleri
değerlendirilerek, doğal gaz kullanımının hava kirliliğine etkisi incelenmiştir: Erzurum’da
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endüstriyel kuruluşların yok denecek kadar az sayıda olması hava kirliliğinin tamamen
konutlardan kaynaklanmasına neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda ısınmada kullanılan
yakıtların kalitesizliğinden dolayı özellikle Kış aylarında Erzurum’da hava kirliliği artmaktadır.
Geçmiş yıllarda Erzurum bu özelliği ile Türkiye’de 1. derecede hava kirliliği olan şehirler
listesinde yer almakta idi. (Turalıoğlu ve Bayraktar, 2002; Kocadağıstan v.d., 2002). Doğal gaz
kullanmaya başlayan abone sayısının 2005 yılı başı itibari ile artmasıyla beraber Erzurum’da
ölçülen aylık ortalama SO2 ve PM değerlerinde kademeli olarak bir azalma görülmüştür. 2005
yılı Aralık ayında Erzurum’da ölçülen SO2 ve PM değerleri 142 ve 103 μg/m³ 2006 yılı Aralık
ayında bu değerler daha da azalarak SO2 ve PM 140 ve 70 μg/m³ olarak kaydedilmiştir. 2007
Ocak ayında SO2 ve PM değerleri iyice gerileyerek 119 ve 54 μg/m³’e gerilemiştir. 2007 yılı
olarak Hava Kalite Kontrol Yönetmeliği’nde verilen sınır değerlerin altına düşmüştür. Doğal
gaza geçen abone sayısının artması ile hava kirliği değerlerindeki azalma 2005–2007 yılları
arasında %50’den fazla olmuştur. Ayrıca Erzurum’da 2005–2006 ve 2006–2007 Kış
dönemlerinde PM değerlerinde Ocak ve Şubat aylarında artış görülmüştür. Bunun nedeninin
hala doğal gaza geçmeyen konutlarda da Kışın en soğuk dönemleri olduğu için fazla yakıt
yakılmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Kopar ve Zengin (2009) tarafından yapılan çalışmada ise, Erzurum şehrinin çevre
sorunlarının başında hava kirliliğinin geldiğine dikkat çekilmektedir. Doğal ve beşeri coğrafya
faktörlerinden kaynaklanan kirlilik sorununun 2005-2006 yanma döneminde doğalgaza
geçilmesiyle azalma kaydetmesine rağmen, hala insan sağlığını tehdit edici boyutlarda
olduğuna vurgu yapılmaktadır. 1990-2008 yılları arasında Erzurum’da kükürt dioksit
miktarının 3,7 kat, partiküler madde miktarının ise, 4 kat azaldığı tespit edilmiştir. Erzurum’un
hava kalitesinin hissedilir bir biçimde düzelmesi, doğalgaza geçişe ve alınan yasal tedbirlere
bağlanmıştır.
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde belirli bir dönem hava kirliliği yaşayan kentlerden bir tanesi
de Malatya dır. Kentte özellikle kükürtdioksit ortalamalarına göre 1995-1996 Kış dönemine
kadar hava kirliliği yaşanmış olup, 1994’e kadar sürekli uzun vadeli sınır değerler aşılmıştır.
İzleyen dönemlerde zaman zaman kısmi yükselmeler olsa da genel anlamda kükürt dioksit
konsantrasyonları düşmüştür. Partiküler madde Kış dönemi ortalamaları başından beri kentin
hava kalitesinde önemli bir sorun oluşturmamaktadır. Ancak, 2009-2010 Kış döneminde 100
µg/m³’e yaklaşan ani yükselme dikkat çekicidir. Bu verilere bağlı olarak, zaman zaman
kirleticilerde yükselmeler görülse de genel anlamda Malatya’nın hava kalitesinde 1995-1996
Kış döneminden bu yana bir iyileşmenin olduğu söylene bilir. Hatta, 2007-2009 arasında
kirletici göstergeleri tamamen düşerek, kaliteli bir hava durumu belirmiştir. Malatya’da belirli
bir dönem yaşanmış olan hava kirliliği de öncelikle kalitesiz yakıt kullanımı ile ilişkilidir.
Ayrıca, şehrin Malatya Havzası’nın orta kesiminde konumlanmış olması ve buna bağlı olarak
yetersiz havalanma, Kış döneminde yaşanan düşük sıcaklıklar ve yüksek basınç koşulları gibi
olumsuz fiziki ortam koşullarından da etkilenmektedir.
1996-1997 Kış dönemine ait günlük kükürt dioksit ve partiküler madde düzeylerine
meteorolojik koşulların etkisi, Eğri (1997) tarafından incelenmiştir. Çalışmaya göre, havanın
yatay düzlemde hareketini sağlayarak, kirleticilerin seyreltilmesini ve uzaklaştırılmasını
sağlayan rüzgar yeterli hızda esmediği için, olumlu etkileri minimum düzeydedir. Ayrıca,
havanın dikey doğrultudaki hareketiyle kirleticilerin atmosferin üst seviyelere taşınarak,
karışmasını sağlayan hava akımları da Kış dönemindeki yüksek basınç koşullarıyla
azalmaktadır.
Malatya il merkezinde, konut ve işyerlerinin ısıtılmasında yakıt olarak; ithal kömür,
yerli kömür, özel kalorifer yakıtı, motorin, odun, doğalgaz ve LPG kullanılmaktadır.
Isınmaamaçlı doğalgazın yaygın şekilde kullanımı için çalışmalar sürdürülmektedir. Şehrin
yerleşim alanı içerisinde bulunan Tekel Sigara Fabrikası, Seker Fabrikası, Sümer iplik ve
Dokuma Fabrikası ve ipaş gibi kuruluşları, üretime dönük yakıttan kaynaklanan baca gazları
içerisindeki karbondioksitler, azot oksitler ve kükürt oksitler doğa, hava, su ve toprakta
kirlenmelere neden olmaktadır. Malatya’da kullanılan yakıt cinsi, şehrin topografik yapısı,
yerleşim yeri ve konumu, meteorolojik şartları ve Kış mevsiminin uzunluğu gibi etmenler
özellikle hava kirliliğinin oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Şehirde hava kirliliği ile ilgili
çalışmalar 1983 yılında başlamış, ancak 1990 yılından itibaren diğer tedbirlerle beraber
tüketilen yakıtlarla ilgili bazı kısıtlamalara gidilmiştir. Bu çalışmanın temel noktasını kalorisi
yüksek, kükürt oranı düşük kaliteli yakıt temini, yakma sistemlerinin uygun hale getirilmesi ve
yakma tekniğine uyulması oluşturmaktadır (Malatya İli Çevre Durum Raporu,2007).
Bölgenin Bingöl, Ağrı ve Erzincan gibi kentleri deözellikle 1990’lı yıllarda zaman
zaman hava kirliliği yaşamışlardır. Adı geçen şehirlerde 2000’li yıllarda kirleticiler kontrol
altına alınmıştır. Ancak, Ağrı’da son zamanlarda Kış dönemi partiküler madde ortalamalarında
bir artış gözlenmektedir. Belirtilen kentlerde de hava kirliliğinde birinci derecede kalitesiz yakıt
kullanımı etkili olmaktadır. Ayrıca uzun ve sert geçen Kış koşulları ve topoğrafik
olumsuzluklar da hava kalitesini belirleyicidir.
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Ardahan, Iğdır, Kars, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Tunceli ve Van gibi şehirlerde ise,
zaman zaman hava kirliliği yaşandığı bilinmektedir. Ancak, adı geçen kentlerde düzenli ve
sürekli kirlilik ölçümleri yapılmadığından, hava kalitesinin zaman içerisindeki seyri
bakımından kesin bir şey söylemek mümkün değildir.
12.3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, yanma döneminde sıcaklık şartlarının, diğer iki iç
bölgeye nazaran daha olumlu olması, yanmadan kaynaklanan hava kirliliğinin, nispeten daha
hafif kalmasına sebep olmaktadır. Ancak, bölgenin bu avantajına rağmen, Diyarbakır,
Gaziantep ve Adıyaman gibi şehirlerin atmosferleri kirlenmiştir. Bu şehirlerde, soğuk dönemde
kükürt dioksit ortalamaları başta olmak üzere, partiküler madde konsantrasyonları da
yükselmiştir. Özellikle Diyarbakır’da her iki kirleticinin de, soğuk dönemde çok yüksek olduğu
gözlenmektedir. Uzun süre ortalamalar uzun vadeli sınır değerin üzerinde seyretmiş olup,
2004-2005 Kış dönemine kadar 100 µg/m³’ün altına inmemiştir). Burada kısa vadeli sınır
değeri aşan gün sayısı da çok yüksektir. Ancak, bu günlere, 1994-1995’den itibaren
rastlanmaması, kirliliğin azalmış olduğunun en önemli göstergesidir. Adıyaman ve
Gaziantep’te de Diyarbakır kadar yüksek olmamakla birlikte, çoğu Kış dönemi ortalamalarında
uzun vadeli sınır değeri aşılmıştır. Hatta Adıyaman’ın kirlilik göstergeleri, son zamanlarda
Diyarbakır’ın da önüne geçmiştir. Bu şehirlerin atmosferlerinin kirli olması, temelde kalitesiz
yakıt kullanımı, çarpık kentleşme ve olumsuz topografik koşullara bağlı bulunmaktadır. Ancak,
Diyarbakır ve Gaziantep’te, ayrıca endüstri emisyonlarının da etkili oldukları düşünülmektedir.
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Şekil :Diyarbakır’da Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler
Madde Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010)

Yapılan kirlilik ölçümlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin havası en kirli şehri
Diyarbakır dır. Şehirde Kış dönemine ait gerek kükürt dioksit gerekse partiküler madde
konsantrasyonlarının çok yüksek olduğu gözlenmektedir. Özellikle 1990-1993 yılları arasında
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her iki kirleticinin de Kış dönemi ortalamaları, kısa vadeli sınır değerden çok uzak
gözükmemektedir. 1994-1996 yılları arasında ise, genel olarak uzun vadeli sınır değeri
aşmakta, ya da bu sınır değere çok yakın bulunmaktadır. 1996-1997’den itibaren ise,
kirleticilerin Kış dönemi konsantrasyonları uzun vadeli sınır değerin altına inmekle birlikte, ilk
kez, 2004-2005’den sonra kükürt dioksitte önemli inişler sağlanmıştır. Ancak, kükürt
dioksitteki inişe rağmen, partiküler maddede yükselme kaydedilmiştir. Kirleticilerin maksimum
konsantrasyonları da 1994 yılına kadar sürekli kısa vadeli sınır değeri aşmıştır. Veriler her ne
kadar Diyarbakır’da son zamanlarda hava kalitesinin iyileştiğini gösterse de partiküler
maddedeki artış riskin devam ettiğini göstermektedir. Diyarbakır’daki hava kirliliği, kalitesiz
yakıt kullanımı, aşırı nüfus artışı gibi beşeri faktörlerin yanında olumsuz topoğrafik ve klimatik
şartlara da bağlılık göstermektedir. Diyarbakır Havzası’nda 650 metre yükseklikte bir plato
alanında kurulmuş olan kentin rüzgar hızı, yüksek bir çerçeve ile engellenmektedir. Ayrıca Kış
dönemindeki düşük sıcaklıklar ve yüksek basınç koşulları da katkı sağlamaktadır. Kentte hala
partiküler madde ortalamalarının bir risk faktörü olması, hava kirliliği kontrolü çalışmalarının
yetersiz kaldığına işaret etmektedir.
Bayram ve diğerleri (2006) tarafından yapılan bir araştırmada; Diyarbakır’da son
yıllarda kırsal kesimden kent merkezine aşırı göçün getirdiği hızlı nüfus artışı, plansız ve çarpık
kentleşme ve nispeten artan sanayileşmenin hava kirliliğini ciddi boyutlara getirdiği
görülmektedir. Halen, kent merkezinde iki farklı noktada ölçüm yapılmakta, ancak yeni
yerleşim bölgeleri açıldığı için mevcut ölçüm noktaları bütün kenti temsil edememektedir.
Kentte kullanılmak üzere Aralık 2004’de temin edilen yeni ve donanımlı cihaz ile yapılacak
ölçümler ile bu sorunun nispeten giderileceği, cihaza eklenebilecek ek donanım ile NOx ve O3
ölçümlerinin de yapılabileceği belirtilmektedir. Hava kirliliğinin kaynaklarına bakıldığında,
özellikle Kış aylarında ısınma amaçlı kullanılan katı ve sıvı yakıtların standartlara uymadığı, bu
yakıtların satış ve dağıtımının yeterince denetlenemediği, bazı sosyal kuruluşlarının da yardım
amacıyla 2004’te kentte dar gelirli vatandaşlara kirlilik oranı yüksek kömürleri dağıttığı
anlaşılmaktadır. Trafikten kaynaklanan hava kirliliği de kentte ciddi sorun oluşturmakta ve
yeterince denetlenememektedir. Trafikten kaynaklanan kirliliği değerlendirmek için taşıt
egzozlarında iki adet cihazla CO, NOx, SO2 ve HC emisyonuna bakılmakta ise de denetimlerin
yeterince etkili olamadığı, standartlara uymayan araçlara yaptırım uygulanamazken, kent
trafiğine çevre il ve ilçelerden giren araçlar üzerinde yeterli bir kontrol oluşturulamadığı
bildirilmektedir. Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin ise, Diyarbakır’da nispeten daha az
sorun oluşturduğu anlaşılmaktadır.
Kentte hava kirliliğinin geldiği mevcut duruma
bakıldığında, yıllık SO2 ve PM konsantrasyonlarının 2000-2001 yıllarında 110μg/m3 civarında
seyrettiği, 2002’de bu değerlerin yükseldiği, 2003 yılında bir miktar düşme eğilimi gösterdiği,
2004 yılı verilerine bakıldığında ise Ocak ayında SO2 ve PM değerlerinin sırayla 134 ve 137
μg/m3 düzeylerine çıktığı, Aralıkta ise SO2’nun 115 μg/m3, PM’nin de 120μg/m3 seviyelerinde
seyrettiği görülmektedir. Dolayısıyla gelinen noktanın Türkiye Hava Kalitesini Koruma
Yönetmeliğinin belirlediği hedef sınır değerlerinin ve WHO değerlerinin üzerinde olduğu
görülmektedir.
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Şekil :Gaziantep’de Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler
Madde Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010)

Bölgenin en büyük metropolü olan Gaziantep’te de 1990-200 yılları arasında özellikle
kükürt dioksite bağlı olarak soğuk dönemde hava kirliliği yaşanmıştır. 1995- 1996 Kış
dönemine kadar şehirde kükürt dioksit ortalamaları uzun vadeli sınır değeri aşmıştır. Daha
sonraki yıllarda düşerek, özellikle 2007-2008’den sonra tamamen kontrol altına alınmıştır. Kış
dönemi partiküler madde konsantrasyonları, 2005-2006 devresine kadar sürekli kükürt dioksit
ortalamalarının gerisinde kalarak, hava kalitesinde önemli bir sorun yaratmamıştır. Ancak,
belirtilen devreden itibaren artarak, kükürt dioksitin önüne geçmiş ve kentin hava kalitesinde
sorun yaratmaya başlamıştır. Partiküle madde oranındaki artış, kentte hava kalitesi kontrol
çalışmalarının henüz yeterli düzeyde olmadığına işaret etmektedir.
Gaziantep’te hava kirliliği-yakıt arasındaki ilişkiler İl Çevre Durum Raporunda
değerlendirilmiştir: Kentte konut ve işyerlerinin ısıtılmasında yakıt olarak kömür, odun, özel
kalorifer yakıtı, kal-yak, motorin, LPG kullanılmaktadır. Bunun yanında çok az miktarda zeytin
çekirdeğinden elde edilen zeytin çeltik odunu da kullanılmaktadır. Şehirde doğalgaz çalışmaları
2004 yılında başlamış olup, 2006 yılında sanayi bölgesinde doğal gaz kullanmaya başlanmıştır.
Meskenlerde ise doğal gaz altyapı çalışmaları devam etmekle birlikte Karşıyaka –Merve şehir
bölgesine doğalgaz Kasım 2007 yılında verilmeye başlanmıştır. 2008 yılı sonunda da şehrin
yeni yerleşim alanları Atatürk Mah. Ve Batıkent Mahallesine (LPG) Doğalgaz verilmiş
meskenlerde kullanılmaya başlanmıştır. Diğer mahallelerde ise altyapı çalışmaları % 50-60
oranında tamamlanmıştır. Kentte endüstriyel emisyon kirliliği yaratan kuruluşların % 60’ı
Doğal gaz kullanmaya başlaması nedeni ile kirlilik oranı azalmıştır. Endüstriyel kirliliğe neden
olan kuruluşlar Çimento Fabrikası, lastik kaplamacılar, kurşun izabeciler ve şehir merkezi
dışındaki kireç ocakları ve mercimek imalathaneleridir. Sanayide bulunan lastik kaplamacılar
ve kursun izabeciler sık sık denetlenmesi neticesinde kontrol altına alınmıştır. Şehir yerleşim
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alanı içinde kalan çimento fabrikası . 1998 yılında taktırılan yeni elektro filtre sayesinde kirlilik
önlenmiştir. (Gaziantep İli Çevre Durum Raporu, 2009.)
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Şekil :Adıyaman’da Kış Dönemine (Ekim-Mart arası) Ait Kükürt dioksit (SO2) ve Partiküler
Madde Konsantrasyonları (µg/m³) ( 1990 – 2010)

Adıyaman Havzası’nda yer alan Adıyaman Kenti’nde, soğuk döneme ait kükürt dioksit
ortalamaları, 1994-1995 yılı haricinde, 2000 yılına kadar sürekli olarak uzun vadeli sınır
değerin üzerinde bulunmaktadır. 2000-2008 yılları arasında veri eksikliği olduğundan, bu
dönem için bir şey söylemek mümkün değildir. 2007-2010 yılları arasında Kış dönemi kükürt
dioksit ortalamalarında hızlı bir düşüş sağlanarak, kontrol altına alınmıştır. Partiküler madde
ortalamaları ise, 1994-1995 Kış dönemine kadar kükürt dioksitten daha düşük olmak kaydıyla,
ikinci dereceden risk oluşturmaktadır. Bu tarihten sonra partiküler madde konsantrasyonlarında
düşüşler meydana gelmiştir. 2007-2008 Kış dönemiyle birlikte yeniden artışa geçerek, kükürt
dioksitin üzerine çıkmıştır. Bu veriler, Adıyaman’ın hava kalitesinin önceleri kükürt dioksite
bağlı olarak bozulduğunu, son yıllarda ise, partiküler maddenin etkili olmaya başladığını
göstermektedir. Güneydoğu Toros yayı ile kuzeyden çevrili olan şehir,zaman zaman yetersiz
havalanma durumu yaşamaktadır. Ayrıca olumsuz meteorolojik koşullarında etkisi vardır.
Ancak şehrin hava kirliliği, daha çok ısınma amaçlı tüketilen kalitesiz yakıtlara bağlılık
göstermektedir.
Adıyaman Şehri’nin hava kalitesi, İl Çevre Durum Raporunda da değerlendirilmiştir.
Rapora göre, Adıyaman’da ısınmak için genellikle odun, kömür, sıvı kalorifer yakıtı
kullanılmakta ve ekonomik durumu iyi olmayan aileler tezek yakmaktadır. Şehirde daha çok
kömür yakılmaktadır. Kentte havayı kirletecek sanayi tesisleri bulunmamaktadır. Hava
kirliliğine neden olan en önemli tesis çimento fabrikası olup, fabrikanın şehir dışında olması ve
elektro filtre kullanmasından dolayı hava kirliliğine etkisi bulunmamaktadır. Şehirde partiküler
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madde emisyonu, özellikle katı yakıtlı yakma tesislerinden kaynaklanmaktadır.( Adıyaman İli
Çevre Durum Raporu, 2006).
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Uygulamalar
Şehirlerin hava kaliteli incelenmeli ve kirliliğin arttığı zamanlarda görülmelidir.
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Uygulama Soruları
Sivas Kentinin hava kalitesi üzerinde topografik yapısının ne gibi etkileri vardır? Araştırınız.
Erzurum Kentine ait kükürt dioksit ve partiküler madde ortalamalarını gösteren grafiği
inceleyerek yorumlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İç Anadolu Bölgesi’nde uzun süre hava kirliliğini yaşamış olan şehirler; Ankara,
Kayseri, Sivas, Konya, Eskişehir, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir veYozgat dır. Özellikle Sivas
ve Konya’da, 1990-1991 Kış döneminde, kükürt dioksit ortalaması uzun vadeli sınır değeri
aşmış olup, uzun süre yüksek seyretmiştir. Yine bölge şehirlerinden Sivas başta olmak üzere,
Kayseri, Konya, Ankara ve Yozgat’ta, bazı yıllarda, Kış döneminde partiküler madde
ortalamaları 100 µg/m³’e ulaşmıştır.
Doğu Anadolu Bölgesi şehirlerinden Erzurum, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Erzincan’da
bazı yıllar hava kalitesi bozulmuştur. Ayrıca, bölgede şeker, çimento, gübre ve cevher işleme
gibi kirletici gücü yüksek olan tesisler, bulundukları yerlerde lokal ölçekte kirlilik
yaratmaktadırlar. Soğuk dönemin kükürt dioksit ortalamalarına göre, bölge şehirlerinden
Erzurum ve Malatya’nın uzun süre kirlenmiş oldukları anlaşılmaktadır. Bu şehirlerden
Erzurum’da, dönem başlarında kısa vadeli sınır değerler bir kez aşılmıştır. Malatya’da da buna
yaklaşılmıştır. Elazığ, Bingöl ve Erzincan’da ise, değerler daha kısa sürede kontrol
edilebilmiştir. Bölgede maksimum kükürt dioksit konsantrasyonları da yüksektir. Elazığ,
Erzurum, Erzincan, Malatya ve Ağrı’da bazı yıllarda kısa vadeli sınır değeri aşan maksimumlar
ölçülmüştür. partiküler madde konsantrasyonları ise, Erzurum başta olmak üzere, Malatya,
Elazığ, Bingöl ve Erzincan’da zaman zaman 100 µg/m³’ü geçmiştir. Elazığ, Erzurum, Malatya
ve Erzincan’da maksimum partiküler madde konsantrasyonları bazı yıllarda yükselerek, kısa
vadeli sınır değeri aşabilmiştir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman gibi şehirlerin
atmosferleri kirlenmiştir. Bu şehirlerde, soğuk dönemde kükürt dioksit ortalamaları başta olmak
üzere, partiküler madde konsantrasyonları da yükselmiştir. Özellikle Diyarbakır’da her iki
kirleticinin de, soğuk dönemde çok yüksek olduğu gözlenmektedir. Adıyaman ve Gaziantep’te
de Diyarbakır kadar yüksek olmamakla birlikte, çoğu Kış dönemi ortalamalarında uzun vadeli
sınır değeri aşılmıştır. Hatta Adıyaman’ın kirlilik göstergeleri, son zamanlarda Diyarbakır’ın da
önüne geçmiştir. Bu şehirlerin atmosferlerinin kirli olması, temelde kalitesiz yakıt kullanımı,
çarpık kentleşme ve olumsuz topografik koşullara bağlı bulunmaktadır. Ancak, Diyarbakır ve
Gaziantep’te ayrıca endüstri emisyonlarının da etkili oldukları düşünülmektedir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, uzun süre hava kirliliğini yaşayarak, uzun süre gündemde
kalmış olup, Kayseri, Sivas, Konya, Eskişehir, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat gibi
merkezler de zaman zaman yoğun ölçülerde hava kirliliğine maruz kalmışlardır.
a) Doğru
b) Yanlış
2. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Konya Kenti’nin hava kirleticilerine ait veriler incelendiğinde, başlangıçta Kentin havasında
partiküler maddenin birinci derecede olduğu, son zamanlarda bu durumun kükürt dioksit lehine
döndüğü anlaşılmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
3. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Doğu Anadolu Bölgesi, nüfus yoğunluğu ve endüstrileşme açısından, önemli bir hava kirliliği
potansiyeli taşımamaktadır. Ancak, Türkiye’de karasal iklimin şiddetlendiği tipik bir bölge
olması nedeniyle, yanma süresi uzamakta ve yakıt miktarı artmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
4. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Ardahan, Iğdır, Kars, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Tunceli ve Van
gibi şehirlerde, zaman zaman hava kirliliği yaşandığı bilinmektedir. Ancak, düzenli ve sürekli
kirlilik ölçümleri yapılmadığından, hava kalitesinin zaman içerisindeki seyri bakımından kesin
bir şey söylemek mümkün değildir.
a) Doğru
b) Yanlış
5. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep Kenti’nde, evsel ısınma amaçlı katı yakıt
kullanılması nedeniyle henüz hava kirleticilerde bir düşüş sağlanamamıştır.
a) Doğru
b) Yanlış
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6. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Atmosfer kirleticilerine ait veriler, Sivas’ın hava kalitesinde uzunca bir süre önemli bozulmanın
olduğunu göstermekte olup, özellikle 1990-1994 yılları arasında, ciddi anlamda hava kirliliği
sorunu ile karşılaşılmıştır.
a) Doğru
b) Yanlış
7. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Atmosfr kirleticilerine ait veriler, Doğu Anadolu Bölgesi’nin havası en kirli şehrinin Erzurum
olduğuna işaret etmektedir.
a) Doğru
b) Yanlış
8. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Doğu Anadolu Bölgesi kentlerinden Elazığ’ın soğuk döneme ait kükürt dioksit ortalamaları,
2000 yılına kadar yüksek seyretmiştir.
a) Doğru
b) Yanlış
9. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Yapılan kirlilik ölçümlerine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin havası en kirli şehrini,
Adıyaman oluşturmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
10. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, yanma döneminde sıcaklık şartlarının, diğer iki iç bölgeye
nazaran daha olumlu olması, yanmadan kaynaklanan hava kirliliğinin, nispeten daha hafif
kalmasına sebep olmaktadır.
a) Doğru
b) Yanlış
Cevaplar
1)a, 2)b, 3)a, 4)a, 5)b, 6)a, 7)a, 8)b, 9)b, 10)a
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13. TÜRKİYE’DE TARIMSAL FAALİYETLER VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Arazilerin Yanlış Kullanımı ve Arazilerin Parçalanması
13.2. Suni Gübre Kullanımı
13.3.Tarım Alanında Kullanılan İlaçlar
13.4.Tarımsal Sulamada Kullanılan Atık Sular ve Sanayi Atıklarından Kaynaklanan Kirlenme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye’de suni gübre kullanımı coğrafi bölgelere göre nasıl bir dağılış göstermektedir?
Türkiye’de zirai alanda kullanılan kimyasalları araştırınız.
Türkiye’de sanayi alanına ait atık suların tarım alanlarında ne gibi zararaları vardır? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkiye’de suni gübre
kullanımı

Türkiye’de suni gübre
kullanımının yıllar arası
değişimi, bölgelere göre
miktarı ve ortam üzerindeki
etkilerini kavramak.
Türkiye’de kullanılan
tarımsal ilaççeşitleri ve
ekosistem üzerindeki
olumsuz etkilerini saptamak.
Türkiye’de tarım alanlarında
baskı yaratan kirlenmiş
suları kökenlerine göre ve
etkileri kapsamında
değerlendirmek.

Türkiye’de tarımsal ilaç
kullanımı
Türkiye’de atıksuların
tarımsal alanlarda kullanımı

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Türkiye’de suni gübre
kullanımı miktarı ve ortam
üzerindeki etkilerini
irdelemek.
Türkiye’de kullanılan
tarımsal ilaç çeşitlerinin
ekosistem üzerindeki
etkilerini irdelemek
Ders notlarına çalışılmalıdır.
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Anahtar Kavramlar
Türkiye
Suni Gübre
Tarımsal İlaç
Kirli Su
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Giriş
Toprak kirliliği, insanın faaliyetleri ile oluşan çeşitli bileşiklerin, toprakta yaşayan
canlılar ve bitkilere toksik etkide bulunacak ve zarar verecek düzeyde bulunmasını, toprağa
verilen kimyasalların özümlemekapasitesinin üzerine çıkarak, toprağın verim kapasitesinin
düşmesini ifade etmektedir.Toprak sistemi, ilişkili olduğu su ve hava sistemlerinin içerdiği
kirletici unsurlar için sondepolanma noktasıdır. Diğer taraftan toprak, karasal ekosistemin
taşıyıcı unsurudur ve toprakkalitesindeki değişim, gerek doğal ve gerekse tarım ekosisteminin
verimliliğini etkilemektedir. Topraklar kirli hava ve suyun taşımış oldukları unsurlar tarafından
kirletildiği gibi, tarımsal uygulamalar ve endüstriyel aktivitelerle de kalite değişimine
uğramaktadırlar.Türkiye’de toprak kirliliği ile ilgili tespit çalışmaları henüz yapılmamıştır.
Avrupa Birliği mevzuatının üstlenilmesi için uyum programı sürecinde toprak koruma
politikasının geliştirilmesi yolunda, öncelikle toprağa yönelik tehditlerin belirlenip, toprak
özelliklerine ve sınıflarına bağlı kullanma ve işletme potansiyelinin ortaya konması
gerekmektedir.Avrupa Birliği, üye ve aday ülkelerin ulusal bazda toprak koruma stratejilerini
geliştirmesinde ilk adım olarak ülkelerin mevcut yasa ve yönetmeliklerini birliğin toprak
koruma stratejilerine göre uyarlamalarını ve toprağı ilgilendiren tüm sektörleri entegre bir
biçimde dikkate alan yeni toprak koruma politikası oluşturma çalışmalarını başlatmalarını
öngörmektedir.
Kirlenmiş alanların belirlenmesi, kayıt altına alınması, incelenmesi,
sınıflandırılması ve kirlenmiş sahaların, toprakların yeniden iyileştirilmesinde uygulanan
metodlar ve teknikler konusunda Türkiye için ulusal bir program oluşturulmalıdır.
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13.1. Arazilerin Yanlış Kullanımı ve Arazilerin Parçalanması
Türkiye’de Araziler, her zaman ve her yerde,
kullanım kabiliyetlerine göre
değerlendirilmediğinden, tarıma en elverişli, verimli ovalar tarım dışı kullanılmaktadır.
Karayolu güzergahları, çoğu zaman verimli tarım arazilerinin ortasından geçirilmekte, yolun
çevresi hızlı bir şekilde endüstrileşmeye ve kentleşmeye açılmaktadır. Bu yolla kaybedilen
araziler, Türkiye tarım topraklarının %5’ini oluşturmaktadır. Ancak, Türkiye’de kentleşme ve
endüstrileşme nispeten yeni kavramlar olduğundan, bu kayıplar çok kısa sürede
gerçekleşmiştir.
Türkiye tarım arazilerinin önem derecesine göre sınıflaması, son dönemde tarım
arazilerini korumaya yönelik bir sınıflandırma sistemi olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
tarafından uygulamaya konulmuştur. Bu sisteme göre, her türlü tarıma elverişli olan ve tarım
dışında kullanılmaması gereken mutlak tarım arazisi miktarı, toplam tarım arazisinin % 39’unu
oluşturmaktadır. Türkiye’de tarım alanı vasfı taşıyan, ancak tarım dışı amaçlı kullanılan arazi
miktarı, sağlıklı veriler olmamasına karşın, KHGM verilerine göre, 2004 yılı sonu itibarıyla 1,7
milyon hektardır. Tarım dışı kullanılan I. ve II. sınıf sulu tarım arazisi miktarı ise, 50 000
hektar civarındadır. DPT tahminlerine göre, yüksek verimli tarım alanlarının 1 257 000
hektarı, son on yılda tarım dışı amaçlara tahsis edilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
verilerine göre ise, tarım dışı amaçlı kullanılan arazi, 2004 itibarıyla 2,8 milyon hektardır.
Yaklaşık 1,8 milyon hektar ek yerleşim ve sanayi arazisinin 400 000 hektarı izinli veya izinsiz
önemli tarım arazilerinden, 1,2 milyon hektarı diğer tarım arazilerinden, 200 000 hektarı ise,
diğer kullanımlardan, yerleşim ve sanayi amaçlı açılmıştır. Yerleşim ve sanayi için ayrılan bu
arazilerin yaklaşık 500 000 hektarı plânlanmış olmasına rağmen, henüz kullanılmamaktadır. Bu
tür değişiklikleri önleme açısından, önem taşıyan Tarım Arazilerinin Korunması ve Amacına
Uygun Kullanılmasına İlişkin Tüzük hazırlıkları eskiden Tarım ve Köyişleri şimdilerde de Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir.
Türkiye tarım arazilerinde işletme büyüklüğünü konu alan istatistikler incelendiğinde;
sürekli işletme sayısının arttığı, ancak, işletme alanının küçüldüğü izlenmektedir.
Tablo : Türkiye’de Tarım Arazilerinde İşletme Büyüklükleri (1991-2001)

İşletme
Büyüklüğü
(dekar)

-5

1991

Toplam

İşletme Toplam

Sayısı

Oranı
%

Miktarı

251 686

6.34

667 059

2011

Toplam

İşletme Toplam

Arazi

Oranı %

Sayısı

Oranı
%

Miktarı

Oranı
%

0.28

178 006

5.89

481 987

0.26

Arazi
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5-9

381 287

9.61

2511 091

1.07

290 461

9.61

1 952 471

1.06

10-19

752 156

18.96

10 042 501

4.28

539 816

17.86

7 378 022

4.00

20-49

1 274 609

32.13

38 668 961

16.49

950 840

31.46

29 531 619

16.02

50-99

713 149

17.98

46 750 693

19.94

560 049

18.53

38 127 032

20.68

100-199

383 323

9.66

49 216 633

20.99

327 363

10.83

43 884 395

23.81

200-499

173 774

4.38

46 487 432

19.82

153 685

5.09

42 075 497

22.82

500-999

24 201

0.61

14 982 493

6.39

17 429

0.58

11 218 554

6.09

1000-2499

10 266

0.26

13 856 621

5.91

4 199

0.14

5 476 930

2.97

2500-4999

1 930

0.05

6 538 082

2.79

222

0.01

695 541

0.38

5000+

441

0.01

4 789 427

2.04

57

0.00

3 526 175

1.91

Türkiye

3.966.822

100

234.510.993 100

3.022.127 100

184.348.223 100

Kaynak: TÜİK 1991 - 2011 GTS
Türkiye’de 1950 yılında 2,2 milyon adet olan tarım işletmesi, 1980 yılında 3,5 milyona,
1991 yılında 3,9 milyona çıkmış, 2011 yılında ise 3 milyon olarak tespit edilmiştir. 1950
yılında 10 hektar olan “ortalama işletme büyüklüğü” azalarak 1980 yılında 6 hektara, 1990
yılında 5,9 hektara düşmüş, 2011 yılında ise 6,1 hektar olarak belirlenmiştir. Tarımsal
işletmelerin parçalılık durumları, 2011 tarım sayımı verilerine göre değerlendirildiğinde;
mevcut 3 022 127 adet işletmenin, % 4,8’inin 1-3 parça, % 44,2’sinin 4-5 parça, % 28’inin 6-9
parça, % 23’ünün ise 10 parça ve üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. İşletmelerde ortalama parsel
sayısı 4,1 adet, ortalama parsel büyüklüğü 1,5 hektardır. Bu durum, daha ziyade, nüfusun tarım
dışı sektörlere çekilememesine bağlı gözükmektedir. Dolayısıyla, zamanla tarım işletmeleri
parçalanarak, ekonomik işletme büyüklüğünün altına düşülmektedir. Sorunun çözümü
açısından, Türkiye’de, arazi toplulaştırması yapılarak, dağınık ve parçalı arazilerin
birleştirilmesiyle işletme bütünlüğü sağlanmalıdır. Türkiye’de özel mülkiyete dayalı küçük aile
işletmelerinin hakim olduğu bir tarımsal yapı mevcuttur. Zaman içerisinde işlenen arazilerdeki
genişlemeyle birlikte, işletme sayısı da artış göstermiştir. Ortalama işletme arazisi 1960 yılında
55,3 dekar iken, 2011 yılında 61 dekara yükselmiştir. Özellikle miras ve arazi hukukundaki
düzenlemelerle birlikte, ortalama işletme arazisinin daha da artması beklenmektedir.
Türkiye’de tarım işletmelerinin %80’inden fazlası küçük işletmelerdir. Türkiye’de toprak
mülkiyet yapısı; mülk sahipliği, arazi büyüklüğü ve parsel adedi yönünden sorunludur. Kırsal
alandaki tapu-kadastro çalışmaları henüz tamamlanamamıştır. Bütün bu aksaklıklar, sağlıklı bir
toprak-insan ilişkisinin kurulmasını engellemektedir.
1991-2011 Genel Tarım Sayımlarında ölçek, parçalılık ve arazinin tasarruf biçimine
ilişkin veriler topluca değerlendirildiğinde; tarımsal işletmelerin küçük parçalı arazileri devre
dışı bırakıp, ölçeğini büyütmek amacıyla kiracılık-ortakçılık vb ilişkilere yönelme eğiliminde
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olduğu görülmektedir. 1991’de kiracılık-ortakçılık şeklinde tarımsal faaliyette bulunan
işletmelerin işledikleri arazi, toplam arazinin % 11,5’i iken, bu oran 2011’de % 26’ya çıkmıştır.
Bu işletmelerden kendi arazisi olup, toprak kiralayanların işledikleri arazi ise % 9,7’den %
22,4’e ulaşmıştır. Bu da kiracılık ilişkisinin mevcut ölçeği büyütme eğiliminde olduğunu
göstermektedir. Kendi arazisi olup, toprak kiralayanların 200-499 da, arazisi olmayıp toprak
kiralayanların ise 100-199 da ölçeğinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu da ilk grubun üretimde
avantaj sağlama, ikinci grubun yeter gelir sağlayacak ölçek arayışında olduğunu
göstermektedir. Sahip olunan araziler çok parçalı ve çok ortaklıdır. Ölçek ve parçalılık birlikte
dikkate alındığında; altı ve daha fazla parçalı işletmeler hem sayı hem kullandıkları arazi, hem
de parça sayısı olarak yaklaşık % 50 düzeyinde azalma gösterirken, 1-5 parçalılarda küçük
ölçekte çalışanlarda azalma, büyük ölçekte çalışanlarda artma olduğu görülmektedir. Özellikle
100 dekarın üzerinde ölçekte çalışan bu grup işletmeler paylarını önemli ölçüde artırmıştır. Bu
işletmelerin payı 1991’de % 5,2 iken, 2011’de % 9,5’e kullandıkları arazi ise % 19’dan %
31,3’e yükselmiştir. Bu sonuçlara göre; çok parçalı ve küçük tarım alanlarının tarım dışına
itildiği, az parçalı işletmelerde ise, küçük ölçekte çalışanların tasfiye edildiği anlaşılmaktadır.
İşletmelerin küçük ve çok parçalı olması ise; teknoloji kullanımını güçleştirmekte, emek
verimliliğini düşürmekte, yeterli sermaye birikimini engellemektedir. Küçük, parçalı ve dağınık
tarımsal parsellerden kaynaklanan sorunların giderilmesi ve tarımsal yapının iyileştirilmesi
konusunda, özellikle sulanan alanlarda gündeme gelen arazi toplulaştırması ve tarla içi
geliştirme hizmetlerinin yeterli verildiği gözlenmektedir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
(KHGM) tarafından, 2005 yılı başına kadar, toplam 1 037 468 hektarda tarla içi geliştirme
hizmeti, 137 692 çiftçi ailesinin 365 807 adet parselinde 377 035 hektar arazi toplulaştırma
çalışması yapılmıştır. Arazi toplulaştırması uygulaması sonucunda; % 48 oranında arazi
toplulaştırılması yapılmış ve parsel sayısı 191 405’e indirilmiştir. Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü (TRGM) tarafından, 2005 yılı başına kadar, toplam 215 adet köyde 137 158 hektar
arazide arazi toplulaştırması yapılmıştır. 2004-2005 yılı kiralama döneminde 8 602 topraksız ve
az topraklı çiftçi ailesine toplam 53 882 hektar arazi, kiraya verilmiştir. 2005 tarihli Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Genelgesi ile AB uyum çalışmalarında engel oluşturacağı gerekçesiyle
topraksız ve az topraklı çiftçilere arazi dağıtımı uygulaması durdurulmuştur. (DPT, Dokuzuncu
Kalkınma Planı Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu
Raporu).
13.2.Suni Gübre Kullanımı
Türkiye topraklarının kirlenmesinde ve bozulmasında, tarımda kullanılan suni
gübrelerin önemli bir yeri vardır. Bu bakımdan Türkiye’de yıllar itibariyle suni gübre üretim ve
tüketim miktarlarındaki artış önem taşımaktadır.
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Kaynak: Gübretaş

Tablo : Türkiye’de Gübre Üretim Miktarının Yıllara Göre Durumu (Ton)

Yıllar
1990
1991
1992

Eşdeğer

Azot

Fosfor

Potas

524 848

49 431

851 453

385 812

38 116

7 835 674 969 078

526 886

62 893

8 068 863 1 026 159
6 397 640

1993

8 245 454

1 023 758

549 759

70 327

1994

5 484 428

703 061

344 673

55 873

1995

6 914 141

939 172

392 068

69 294

1996

6 927 435

919 555

410 405

68 600
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1997

7 254 092

909 070

474 946

67 463

1998

7 379 448

918 457

489 341

64 689

1999

6 173 649 729 867

434 863

70 895

2000

5 705 109 696 913

385 572

60 001

2001

4 669 215 587 715

297 834

59 954

2002

6 539 883 837 927

407 238

78 031

2003

6 305 321

775 290

416 437

82 790

2017

7 484 213

4 173 613

3 074 445

236 155

Kaynak: Tüik, www.tugem.gov.tr/tugemweb/gubre_uretim.html
Türkiye’de gübre üretimi, 1990-2003 yılları arasında eşdeğer toplamı olarak, farklılıklar
göstermekle birlikte, son iki yılda sabitlenmiş durumdadır. Gübre cinslerine göre de zaman
içerisinde farklılıklar göstermektedir. Bu bakımdan, özellikle azot ve fosfor, yıllar arası bazı
sapmalar dışında, genel olarak düşüş eğilimi göstermiştir. Potas ise, son zamanlarda artış
eğilimi içerisine girmiştir. Gübre cinslerine göre üretimde, azot üretimi, fosfor ve özellikle de
potasa göre çok öndedir.

Tablo : Türkiye’de Yıllar İtibariyle Gübre Kullanımı (Ton)
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Yıllar
Toplam
1990
1 887 883
1991
1 769 411
1992
1 927 643
1993
2 207 199
1994
1 507 231
1995
1 700 440
1996
1 798 812
1997
1 825 282
1998
2 185 398
1999
2 204 223
2000
2 089 468
2001
1 670 633
2002
1 747 115
2003
1 970 634
2004
2 044 544
2005
2 068 006
2006
2 111 048
2007
1 981 542
2008
1 55 1367
2009
2 060 337
2017
13 089 074

Azot

Fosfor

Potas

1 199 663

624 818

63 402

1 103 716

618 168

47 526

1 206 230

658 085

63 328

1 335 253

786 979

87 967

1 006 588

444 347

56 296

1 053 737

579 613

67 090

1 147 438

577 957

73 418

1 166 966

591 829

66 487

1 394 906

701 983

88 509

1 485 624

637 924

80 675

1 378 597

628 776

82 095

1 132 555

470 258

67 820

1 199 130

474 418

73 567

1 340 867

546 145

83 622

1 366 618

590 360

87 566

1 372 371

601 819

93 816

1 406 641

605 532

98 875

1 355 755

516 412

109 375

1 133 068

328 824

89 474

1 413 793

581 094

65 450

8 401 087

4 438 096

249 891

Kaynak:Tüik, www.tugem.gov.tr/tugemweb/gubre_tuketim.html
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Türkiye’de gübre kullanım miktarı, 1990-2009 tarihleri arasında yapılan
değerlendirmede, ülke ekonomisi ve tarımda ortaya çıkan değişimlere göre dalgalanmalar
göstermektedir. Kullanımın %70’ine yakınını azot içerikli gübreler oluşturmaktadır. Potasyum
ise, geçmişte olduğu gibi sadece sanayi bitkileri ve meyve sebze tarımında kullanılmaktadır.
Türkiye’de yıllar itibariyle gübre kullanımıönemli dalgalanmalar göstermektedir. Örneğin;
1990-1992 yılları arasında, hafif dalgalanmalarla birlikte, 2 milyon tonun altında kalmıştır.
1993’de 2 milyon tonu biraz aşan tüketim, izleyen yıllarda düşerek, 1998’e kadar yeniden 2
milyon tonun altına inmiştir. 1998-19999 yılları arasında artışına devam ederek, 2 milyon tonun
üzerine çıkmıştır. 2000 yılında gübre kullanımı, 1999 yılına göre %9 oranında azalmış olsa da
hala 2 milyon tonun üzerinde gerçekleşmiştir. Daha sonra, 2001 yılı gübre kullanımı 2000
yılına göre %32 oranında azalmış, kullanım 2 089 000 tondan 1 670 bin tona düşmüştür. 2002
yılında gübre kullanımı %5 oranında artarak 1 747 000 tona, 2003 yılında ise, %18 oranında
artarak 1970 bin tona ulaşmıştır. 2004, 2005 ve 2006 yıllarında artarak, 2 milyon tonu aşmıştır.
2007 yılında başlayan düşme, 2008’de artarak devam etmiştir. Ancak, 2009’da tüketim yeniden
2 060 337 tona ulaşmıştır.
Türkiye’de kimyasal gübre kullanımı, birçok ülkeden düşük düzeydedir. Türkiye’de
hektara kullanılan kimyasal gübre, 100,4 kg olarak belirlenmiştir. Bu değer Hollanda’da 665,5,
Mısır’da 624,8, Japonya’da 373,2, Çin’de 301,5, İngiltere’de 287,5, Almanya’da 205,4,
Fransa’da 180,1, Pakistan’da 168,6, ABD’de 160,8, İtalya’da 126,4, Hindistan’da 121,4,
Yunanistan’da 115,4 ve Endonezya’da 106,9 kg/ha olarak gerçekleşmiştir. AB ortalaması
kimyasal gübre (N+P+K) kullanımı 141,6 kg, Dünya ortalaması ise, 107,9 kg/ha’dır (FAO,
2009). Türkiye’de kimyasal gübre kullanımı yeterli düzeyde olmamasına rağmen, sulu tarım
yapılan veya yeterli yağış alan polikültür tarım alanlarında gereğinden fazla gübre kullanma
eğilimi oldukça yaygındır. Türkiye’de üreticilerin önemli bir bölümü, gübre kullanarak verimi
artırma konusunda oldukça duyarlıdır. Bununla birlikte, üreticinin; hangi gübreyi nereden, ne
zaman, ne miktarda ve nasıl kullanacağı konusunda geleneksel bir uygulama içinde olması,
gübre kullanımındaki en önemli eksikliklerden biridir. Türkiye’de tarımsal işletmelerin
bölünerek küçülmesi kimyasal gübrelerin ekonomik düzeyde kullanılmasına imkan
vermemekte, tüketimde bölgeler arası dengesizlik kadar işletmeler ve ürünler arası
dengesizlikte görülmektedir (DPT, 2000).
Bilindiği gibi, kimyasal gübreler, tarımsal üretimi miktar ve kalite yönünden artırırken,
önemli bazı olumsuzluklar da meydana getirmektedir. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerini olumsuz yönde etkileyerek, bitkilerin gelişmesini de engellemektedir. Ayrıca,
yeraltı ve yerüstü sularını da kirleterek önemli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Türkiye’de
Örneğin, Karadeniz Bölgesi’nde çay tarımı yapılan yörede uzun yıllardan beri yoğun bir
şekilde kullanılan amonyum sülfat gübresi, bu yöre topraklarının asitleşmesinde önemli rol
oynamıştır (Kaçar, 1992). Asit koşullarda nitrifikasyon olayı çok düşük düzeyde gerçekleşse
de, amonyum sülfat toprakta biyolojik olarak nitrata yükseltgenmekte bu sırada oluşan
bağımsız hidrojenler ile, bitkinin amonyum iyonunu alması ve asimilasyonu ile ortaya çıkan
hidrojenler rizosfer bölgesine verilerek, toprak pH’sı düşmektedir (Aktaş, 1994). Nitekim çay
tarımı yapılan toprakların pH değerleri çok önemli düzeyde düşerek; 4,0’ün altına düşüş sorun
yaratmaktadır (Kaçar, 1992)
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Kimyasal gübrelerin fazla kullanımının topraklarda tuzluluk sorununa neden olması,
sıkça karşılaşılan bir başka durumdur. (Kaplan ve Akay1995),Türkiye seracılığının önemli
merkezlerinden olan Kumluca ve Finike yörelerinde yürüttükleri bir çalışma sonucunda, sera
topraklarında ve sera sulama sularında önemli düzeyde tuzlulaşma sorunu belirlemişlerdir. Sera
toprak örneklerinin % 90,2’sinde farklı düzeylerde de olsa tuzluluk sorununun bulunduğunu,
örneklerin % 30’unda ise, toprak tuzluluğunun yüksek ve aşırı düzeylerde olduğunu
bildirmişlerdir. Aynı kimyasal gübreler başta olmak üzere, gübre kullanımının suların
kirlenmesi üzerinde de etkili oldukları bilinmektedir. Özellikle nitratlı gübreler, genel olarak da
azotlu gübrelerin yoğun kullanımı sonucunda, yeraltı ve yerüstü sularının nitrat içeriği
artmaktadır. Türkiye seracılığının en yoğun ve gübre kullanımının yüksek olduğu Antalya ili
Kumluca ilçesinde yapılan bir araştırmanın bulguları, bu etkileşimi açıkça ortaya koymaktadır.
Araştırmanın yapıldığı yıllarda içme suyu kaynağı olarak da kullanılan kuyu sularının %
50’sinin içme sularında izin verilen 45 mg/litre’den daha fazla NO3 içerdiği belirlenmiştir.
Benzer durumların Türkiye’nin birçok yöresinde görülmesi mümkündür. Çünkü, yoğun azotlu
gübrelemenin yapıldığı pek çok tarım alanı mevcuttur. Önemli patates üretiminin yapıldığı Misi
Ovası, birim alana tüketilen çok yüksek düzeydeki azotlu gübre ile son yıllarda araştırıcıların
ilgi odağı olmuştur (Hatipoğlu ve Ark, 1996). Aşırı fosforlu gübre kullanımı topraklarda
birikime neden olmaktadır. Su erozyonuyla tarım arazilerinin yüzeyinde fosforca zenginleşmiş
olan toprak, su kaynaklarına ulaşmaktadır. Yüzey sularındaki fosfor konsantrasyonunun artışı,
alg gelişimini teşvik etmekte, alg gelişiminin artışı ise, suların oksijen dengesini bozarak, bu
sulardaki canlı yaşamını sınırlamaktadır. Ötrofikasyon adı verilen bu olayın başlaması için
gerekli olan fosfor konsantrasyon kritik değeri sadece 0,01 mg/litre’dir (Aktaş, 1994).
Suni gübrelerin, bütünüyle ekosistemde çok çeşitli çevre sorunlarına neden olduğu
bilinmektedir. Ancak doğru şekilde kullanıldığında, bu zararları küçültmek mümkün olduğu
gibi, dolaylı olarak ortam üzerinde bazı yararları da bulunmaktadır. Örneğin, gübreleme ile
ürünün artırılması durumuna bağlı olarak oksijen de artmaktadır.
Tablo : Türkiye’de Bazı Bölgelere göre gübre kullanımı (2003)

Bölgeler

N ton/yıl

P2O5 ton/yıl

N /P2O5

Marmara

121.356

50.029

2,43

Ege

207.785

85.881

2,42

İç Anadolu

275.502

183.327

1,5

Karadeniz

266.875

92.482

2,89

Akdeniz

128.118

47.486

2,61

Doğu Anadolu 155.204

75.513

2,06

Güneydoğu

24.717

2,17

53.664
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Toplam

1.341.504

559.435

2,4

Kaynak: Çolakoğlu ve diğerleri.
Türkiye’de Bölgelere göre gübre kullanımı (tablo-2003 yılı) değerlendirildiğinde;
hemen her bölgede, azotlu gübre kullanımının diğer iki cinse göre daha yüksek oranlarda
tüketildiği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan en yüksek miktar, İç Anadolu Bölgesi’ne ait
gözükmektedir. Akdeniz ve Ege Bölgeleri ise, daha sonra gelmektedir. En fazla fosforlu gübre (
P2O5) tüketimi ise, İç Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşmekte olup, bunu Akdeniz Bölgesi
izlemektedir. Ege Bölgesi ve GAP bunların arkasından gelmektedir (tablo). N/P2O5 gübre ise,
bütün bölgelerde en düşük miktarlarda tüketilmektedir. Özellikle İç Anadolu ve GAP’ta,
N/P2O5 oranının düşük bulunmasının nedeni, DAP ve 20-20 kompoze gübre kullanımının
yaygın olmasından ve kuru tarım yapılması nedeniyle buğday ve tarla tarımında (baklagil) üst
gübrelemede az azot kullanılmasındandır (Çolakoğlu ve diğerleri).
Tablo : Türkiye’de bölgelere göre gübre kullanımı (Azot, Fosfor, Potas) (2017)

Bölgeler

Gübre

Marmara

1.117.000

Ege

1.950.000

İç Anadolu

2.600.000

Karadeniz

1.300.000

Akdeniz

3.250.000

Doğu Anadolu 1.117.000
Güneydoğu

1.560.000

Toplam

13.000.000

Kaynak: Derleme (Rakamlar yuvarlanmıştır)
13.3. Tarım Alanında Kullanılan İlaçlar
Türkiye’de tarım ilaçları arasından, insektisitler, üretim miktarı bakımından, tüm tarım
ilaçları içerisinde birinci sırada bulunmaktadır. Bunu sırasıyla fungisitler, herbisitler ve
diğerleri izlemektedir. İnsektisitlerin üretim miktarları, yıllar itibariyle yaklaşık 10 000 - 15 000
ton aralığında seyretmektedir. Fungisitler yaklaşık 4 000 - 6 000 ton, herbisitler ise, 5 000-7
000 ton aralıklarında üretilmektedir (tablo ). Tabloda dikkat çeken bir başka husus ta, insektisit,
fungisit ve herbisit üretiminde yıllara bağlı olarak miktar bakımından dalgalı bir üretim seyrinin
ortaya çıkmasıdır. Türkiye’de 1990-2000 yılları arasındaki tarımsal ilaç üretim miktarları
değerlendirildiğinde; İnsektisitin üretimi 1990’da 14 000 ton civarında iken, 1991
yılından%37’lik bir düşüşle 9 000 ton düzeyine indiği görülmektedir (tablo). Bu ani düşüşün
nedenleri ise, ilaç üretiminde kullanılan hammaddelerin çoğunun yurtdışından ithal edilmesi ve
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ithalat fiyatlarında meydana gelen artışlardır. Ayrıca, 1991-1994 yılları arasında insektisit
kullanımını gerektirecek böcek salgınlarının olmaması da, üretimin düşmesine neden olmuştur.
1995’den itibaren 13 000 tona yükselen insektisit üretimi, 1997 yılında artışa devam ederek, 15
000 tona ulaşmıştır. 1999 yılında yaşanan ekonomik krizin etkisi nedeniyle %33’lük bir
azalışla9 500 tona düşmüştür. Herbisit üretimi ise 10 yıllık süreçte ekonomikduruma, hastalık
ve zararlıların artışlarına bağlı olarak üretim bazı iniş çıkışlar göstermekle birlikte, üretimde
1993 yılında %60’lara varan artışlar olmuştur. 1990yılında 5 500 ton düzeyinde olan herbisit
üretimi 1993 yılındaki salgın nedeniyle,9 000 ton seviyesine çıkmıştır. 1994-1997 yılları
arasında ise, 6 000 - 7 000 ton arasında seyretmiştir.1998 yılında %20’lik bir azalış gösteren
üretim,1999-2000 yılları arasında, yeniden artarak, 5000-5500 ton civarına yükselmiştir. Diğer
bir pestisit çeşidi olanfungisitlerin üretimi ise, 1990-1994 yılları arasında sabit kalmış (4 500-5
000 ton arasında), 1994’de yaşanan ekonomik krizin etkisiyle %20’lik bir azalışla 3 500 ton
seviyelerine düşmüştür. 1996 yılında zararlıların ani artış göstermeleri fungisit ihtiyacını
artırmıştır ve üretim %133’lük bir artışla10,500 ton seviyelerine çıkmıştır. Üretim daha sonraki
yıllarda azalarak 2000 yılında 6 000 ton düzeyine inmiştir.
Tablo : Türkiye’de Tarımsal İlaç Üretimi (kg)

Yıllar
İnsektisit
Fungisid
1990
14285786
4494335
1991
9064829
4606088
1992
9678721
4701163
1993
11189159
4671802
1994
10109173
3656429
1995
12937868
3749091
1996
14039874
10465157
1997
14701777
8514975
1998
12694966
6247907
1999
9515782
5449785
2000
10107933
6000012
2017
11436741
22006114
Kaynak: DİE, TÜİK Tarımsal İstatistik Göstergeler, Ankara

Herbisid
5670538
6124647
4503097
9145150
6815631
7166663
6231332
6751163
4604116
5663221
5349782
11759056
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Türkiye’de toplam tarım ilacı tüketimi, ortalama olarak 33 000 tondur. Bu miktarın %
47’sini insektisitler, % 24’ünü herbisitler, % 16’sını fungisitler , % 13’ünü de diğer gruplar
oluşturmaktadır. Türkiye’de ruhsatlı etkili madde sayısı ise, 418 adettir. Ancak, AB mevzuatı
uyum çalışmaları kapsamında, olumsuz özellikleri nedeniyle, 01.01.2009 tarihi itibariyle 75
adet, 31.08.2009 tarihi itibariyle de 49 adet pestisitin imalatı ve ithalatı durdurulmuştur (www.
kkgm.gov.tr). Günümüzde, AB’de kullanımdan kaldırılan, ama Türkiye’de hala piyasada olan
101 etkili madde kalmıştır(Tiryaki ve diğerleri, 2010).Türkiye’de son yıllardaki tarımsal ilaç
tüketim miktarları, ihracatın son derece düşük miktarlarda gerçekleşmesi nedeniyle, yıllar
itibariyle dalgalanmalar göstermektedir. Buna karşılık, ithalatın başlangıca nazaran önemli
miktarda arttığı izlenmektedir. Dolayısıyla, ucuz ithal ürünlerin dünya piyasalarından kolayca
alınabilmesi, bu sonucu doğurmaktadır. Türkiye’de, tarımsal ilaç tüketimi, hafif dalgalanmalar
göstermekle birlikte, artış eğilimi izlemektedir. Şöyle ki, 1995 yılında 33 924 ton olan ilaç
tüketimi, 2006’da 53 860 tona yükselmiştir.
Tablo : Türkiye’de Tarımsal İlaç Tüketimi

Yıllar

Aktif Madde
Miktarı (ton)

İlaç Tüketim
Miktarı (ton)

1995

13 370

33 924

1996

13 976

36 123

1997

15 575

33 713

1998

13 931

35 487

1999

12 208

32 230

2000

12 257

33 548

2001

13 413

29 796

2002

11 109

30 792

2003

13 211

35 665

2004

13 440

35 123

2005

19 851

44 335

2006

23 390

53 860

2017

23.500

54.098

Kaynak: (http://ekutup.dpt.gov.tr/tarim/gosterge/2017)
Türkiye’de pestisit gruplarına göre tarım ilaçları tüketimine bakıldığında; en önemli
grubu, % 39 ile insektisitler, bunu % 23 ile fungisitler izlemekte, herbisitlerin oranı ise, %24
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civarında seyretmektedir. Türkiye’de pestisit gruplarının tüketimi, yıllar arası dalgalanmalar
gösterse de, genel olarak, artış eğilimi izlemektedir.
Tablo : Türkiye’de Tüketilen tarım İlaçlarının Gruplarına Göre Durumu(Ton)

YILLAR
İNSEKTİSİTLE
R
HERBİSİTLER

1998

10 450

5 743

1999

9 089

7 408

2000

11 788

6 958

2001

11 544

6 192

2002

9 159

7 416

2003

11 492

11 352

2004

2017

13 793

1143
6

8 707

1175
9

FUNGİSİTLER

8 613

7 036

7 777

5 909

8 075

9 859

10 394

2200
6

DİĞERLERİ

9 605

8 058

7 025

4 691

6 667

3 221

2 549

8 897

35 443

5409
8

TOPLAM

34 411

31 591

33 548

28 336

31 317 35 924

Kaynak: Eski veriler Tarım ve Köyişleri – Yeni veriler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Türkiye’ de tarım ilaçlarının kullanımı her ne kadar, artış eğilimi gösterse de, gelişmiş
ülkelere göre son derece düşüktür. Birim alan olarak hektara kg cinsinden kullanılan tarım ilacı
bakımından bu miktar, Türkiye’de 0,47 iken, Danimarka’da 1,18; Yunanistan’da 4,41;
Hollanda’da 10,23 civarındadır. Yani, Türkiye’de, Danimarka’ya göre 2, Yunanistan’a göre 9,
Hollanda’ya göre 21 kat daha az tarım ilacı tüketilmektedir. Türkiye’nin pestisit tüketimi,
yıllara göre hektara 400-700 g arasında değişmektedir. Hektara düşen etkili madde miktarı
1990’larda 400-500 gram iken, 2006 yılında 705 grama ulaşmıştır. Bu değerler, Türkiye’nin
AB ülkelerine göre oldukça az pestisit tükettiğini göstermektedir (Tiryaki ve diğ, 2010). Ancak
bilindiği gibi, Türkiye’de oldukça heterojen bir pestisit tüketimi vardır. Örneğin,1998 yılında,
ülke tüketiminin % 42,02 si, sadece Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde görülürken, ancak % 4,8’i,
Doğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, Türkiye’de hektar başına daha az pestisit
tüketilmesine karşın, en yoğun tüketilen pestisitler çevre ve sağlık açısından önemli risk
taşıyanlardır.
Tablo : Ülkelere Göre Aktif Madde Olarak Tarım İlacı Tüketimi

Aktif madde tüketimi
Ülkeler

( kg/ha)

Türkiye

0,47

Yunanistan

4,41

İtalya

5,25
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İspanya

3,09

Portekiz

8,36

Fransa

4,24

Almanya

2,42

İngiltere

3,57

Hollanda

10,23

Avusturya

2,06

Danimarka

1,18

Macaristan

1,75

Kaynak: (Kantarcı, 2017).
Tarımsal ilaçların bölgelere göre kullanım oranları (2017) değerlendirildiğinde; daha
çok Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’nde tüketildiği, bunları, Ege Bölgesinin izlediği
anlaşılmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nin tüketim oranı ise, son derece düşüktür (tablo).
Özellikle örtü altı yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Adana, Mersin, Antalya, Muğla ve İzmir gibi
Akdeniz ve Ege Bölgesi illerinde yaygın kullanım gerçekleşmektedir. Çünkü örtü altı
yetiştiricilikte, sıcaklık ve nem koşulları zararlı ve hastalıkların lehine uygun koşullar
sağlamaktadır. Ayrıca, bu illerde meyve üretim alanları da geniş yer kaplamaktadır. Belirtilen
bu şartların dışında, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ekolojik özellikleri gereği, birçok zararlı ve
hastalıktan daha fazla etkilenmektedir.
Bilindiği üzere, tarım ilaçları (Pestisitler), zararlılara karşı kullanıldıklarında,ekolojik
ortama çeşitli yollardan taşınmaktadır. Ekoljik döngü çerçevesinde, havaya, suya ve
toprağakarışan tarım ilaçları, besin zincirine girerek, kullanıldıkları zararlılar dışındaki türlere
de etkietmektedir. Örneğin, Tarım ilaçlarının püskürtülerek uygulanması sırasında, bir kısmı
buharlaşma ve dağılma nedeniyle kaybolurken, diğer kısmı, bitki üzerinde ve toprak yüzeyinde
kalmaktadır.Havaya karışan tarım ilaçları ise, yatay ve dikey yöndeki hava hareketleri ile
taşınmakta ve yağışlarla yeniden yer yüzeyine dönmektedir.Böyle bir ekolojik döngü ile, hedef
olmayan diğer canlılara ulaşan tarımilaçları, bunlarda kalıntı ve toksisiteye neden olabilir (Öğüt
ve Diğerleri, 2007). Ortama verilen kimyasallar,ekosistemin normal fonksiyonlarını kısa veya
uzun sureli olarak bozdukları gibi, geçici ya da kalıcı şekildedeğiştirebilirler. Sonuçta bir dizi
ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplara neden olurlar. Burada en önemli sorun, bazı tarım
ilaçlarının kolaylıkla biyolojik ayrışmaya uğramayıp, uygulandıkları ve taşındıkları ortamda
dirençli olarak kalmalarıdır. Bu özellik, bazı hastalıkları kontrol etmede avantaj sayılsa da,
kimyasal maddelerin, ortamın diğer kısımlarına yayılmaları, bir dezavantajdır. Ekosistemdeki
kolay yayılma, kimyasal maddelerin zararlı ve hastalık etkeni organizmaların dışındaki diğer
canlıların ve bütünüyle ortamın olumsuz etkilenmesine de neden olmaktadır.
372

Gerek bitkiler üzerine, gerekse doğrudan toprağa verilerek, yapılan tarım ilacı
uygulamasından, bütünüyle mikro ve makro toprak flora ve faunası etkilenir (Kocataş,2006).
Örneğin, bunlardan, mikroorganizmalar, topraktaki azot başta olmak üzere, çeşitli bileşikleri
etkileyerek, ekosistemde mineral madde döngüsünün sağlıklı bir şekilde işlenmesini sağlarlar.
Ayrıca, mikroorganizmaların yapmış olduğu kimyasal salgı, toprak tanelerinin birbirine
yapışmasına yardımcı olarak, iyi bir toprak strüktürünün ortaya çıkmasında da rol alırlar. Zaten
toprak canlılarının tümünü ortadan kaldıracak geniş etkili bir tarım ilacı olmadığı gibi, yoğun
olarak kullanılan tarım ilaçları, bakteriler, funguslar ve omurgasız hayvanlar gibi çeşitli canlı
grupları üzerinde de olumsuz etki yapabilirler. Sonuç olarak, toprağın havalanması,
nitrifikasyon, mineralizasyon, toprağın taneli yapı kazanması gibi olayları sağlayan yaralı
toprak içi canlıları, bu olaydan son derece olumsuz etkilenebilirler.
Aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu artan pestisit tüketimi, ortam kirlenmesi kadar, insan
sağlığı açısından da çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Her şeyden
önce,Pestisitler, kanser, doğum anormallikleri, sinir sistemi zararları ve uzun dönemde oluşan
yan etkiler gibi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Pestisitler ve parçalanma ürünleri,
toksik maddeler içerirler. Hattaparçalanma ürünlerinden bazıları, ana pestisitten daha toksik ve
kalıcıdır. Aşırı buharlaşabilenler, havaya karışarak, havayı kirletmektedir.
Esasında, toprağa verilen tarım ilaçlarının dozu ve özelliği ne olursa olsun, zamanla
toprak ekosistemini kirletmekte ve bozmaktadır. Ancak, bununla birlikte, toprağa daha az zarar
verenlerin tercih edilmesi ve birim alana daha düşük dozda ilaç uygulanması, toprak
kirlenmesinin derecesini azaltabilmektedir. Dolayısıyla, bütünüyle ekosisteme verilecek
zararlar da aza indirgenmiş olmaktadır. Bu nedenledir ki, günümüzde, sürdürülebilir tarım
tekniklerinde artık bu yol tercih edilmektedir.
Türkiye’de de tarım ilaçlarına karşı, başta insan sağlığı olmak üzere, bütünüyle ortam
güvenliği açısından, gerekli önlemlerin alınması zorunluluktur. Her şeyden önce gıda
güvenirliliğinin sağlanması bakımından, pestisit kullanımı, bilinçli ve kontrollü yapılmalıdır.
Bunun için ortamı daha az etkileyen, düşük riskli veya çevre dostu ilaçlara öncelik
tanınmalıdır. Bu bakımdan, insan sağlığı ve yaralı organizmaları daha az etkileyen, zararlı
organizmaların dayanıklılığı daha düşük olan ve su ortamını daha az kirleten ilaçlar tercih
edilmelidir. Gelişmiş ülkelerin bir çoğunda olduğu gibi, Türkiye’de de entegre ürün yönetimi
ve entegre mücadele yönetimi sistemi geliştirilmelidir. Kimyasal mücadele ise, ortam ve insan
sağlığı açısından olabildiğince düşük riskli pestisitlerle yapılmalıdır. Ayrıca, ilaçlama zamanı,
etkin metot ve maksimum koruma önlemleri de önem taşımaktadır. Kalıcılığı daha kısa süren
pestisitler seçilerek, doz iyi ayarlanmalıdır. İlaçlı sahaya uyarı levhaları asılarak, belli
bir süre insanların ve çiftlik hayvanlarının girişi engellenmelidir.
Türkiye topraklarına yönelik kirlilik tespit çalışmaları henüz yeterli olacak şekilde
yapılmamıştır. Avrupa Birliği mevzuatının üstlenilmesi için uyum programı sürecinde toprak
koruma politikasının geliştirilmesi yolunda, öncelikle toprağa yönelik tehditlerin belirlenip,
toprak özelliklerine ve sınıflarına bağlı kullanma ve işletme potansiyelinin ortaya konması
gerekmektedir. Avrupa Birliği, üye ve aday ülkelerin ulusal bazda toprak koruma stratejilerini
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geliştirmesinde ilk adım olarak ülkelerin mevcut yasa ve yönetmeliklerini birliğin toprak
koruma stratejilerine göre uyarlamalarını ve toprağı ilgilendiren tüm sektörleri entegre bir
biçimde dikkate alan yeni toprak koruma politikası oluşturma çalışmalarını başlatmalarını
öngörmektedir. Türkiye’de, alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesi, kirliliğin
giderilmesi, arıtma çamurlarının toprakta kullanımında gerekli tedbirlerin alınması esaslarını
sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde ortaya koymayı amaçlayan Toprak
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 31 Mayıs 2005 tarih ve 25831 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin kapsamı, toprak kirliliğine neden
olan faaliyetler ile tehlikeli maddeler ve atıkların toprağa deşarjına, atılmasına, sızmasına
yönelik teknik, idari ve cezai yaptırımlar açısından yetersizdir. AB Çevre Genel
Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile yapılan Toprak Koruma Stratejisi çalışmaları, Toprak
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin tam anlamıyla kirlilik boyutuyla ele alınmasını ve
yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir (DPT, Dokuzuncu Kalkınma Planı Çevre Özel İhtisas
Komisyonu Raporu 2007).
13.4.Tarımsal Sulamada Kullanılan Atık Sular ve Sanayi Atıklarından
Kaynaklanan Kirlenme
Bilindiği üzere, arıtılmış atık suların tarımsal veya diğer amaçlarla kullanımı, alternatif
su kaynağı yaratılmasıkadar, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında kirliğin önlenmesi ve gübre
ihtiyacının azaltılması bakımından da önem taşımaktadır. Ancak, sağlık ve çevre üzerindeki
olumsuzetkilerin en aza indirilmesi bakımından, ortaya çıkacak patojen vekimyasallardan
kaynaklanan risklerin iyi değerlendirilmesi gereklidir. Atık suların azot ve fosforiçeriği tarımsal
gübre ihtiyacını azaltmakta veya tamamen ortadan kaldırmaktadır. Atıksuların sulamada
kullanılmasıyla bitki yetiştiriciliği için yararlı olan toprakmikroorganizmalarının metabolik
aktiviteleri artmaktadır (Pescod, 1992; Toze, 2006). Ancak, tarımsal ürünlerin sulanması
amacıyla kullanılan atıksuların içerdiği ağır metalve toksik elementlerin, çok düşük miktarları
dahi öncelikle bitkiler için zararlıdır ve bitkiyetiştiriciliğini kısıtlamaktadır (Ayers ve Westcot,
1989; Pescod, 1992, Resmi Gazete, 1991).Kent kanalizasyon sistemleriyletoplanan evsel
atıksularda ise, ana risk kaynağı patojenlerdir (Kukul ve diğerleri).
Türkiye’de çeşitli kaynaklarla kirlenmiş olan suların, başta tarımsal amaçlı olmak üzere,
kullanımları sonucunda, toprak kirlenmektedir. Bu hususta, Türkiye’nin en önemli sorunu,
atıksu deşarjlarında genelde standartlara uyulmaması ve yeterli arıtım uygulanmamasıdır.
Arıtılmadan, alıcı ortama(su veya toprak ekosistemi) deşarj edilen atıksular, birçok kirleticiyi
yük olarak taşıyarak, zamanla bu ortamlarda aşırı miktarlarda azot, fosfor, tuz, kolay ayrışabilir
organik madde, iz elementler ve ağır metaller gibi, kirleticilerin birikimine sebep olmaktadır.
Özellikle kirlenmiş suların tarım amaçlı kullanımıyla toprakların birçok özelliği olumsuz
etkilenmektedir: Her şeyden önce, toprakların besin maddesi dengesi değişmekte, katı madde
birikimiyle fiziksel yapıları bozulmakta, çeşitli organik maddeler yığılarak, kültür bitkileri
vasıtasıyla besin zincirine karışmakta, ağır metaller ve iz elementler, bitki gelişimini ve
kalitesini bozmaktadır. Türkiye’de kirlenmiş atıksuların tarım alanlarında kullanılmasıyla,
birçok kirlilik türü yaşanmakla birlikte bunların en sık rastlananı, bor kirliliğidir. Türkiye’de
özellikle, Afyonkarahisar, Aksaray, Bigadiç, Burdur, Konya Ereğlisi, Eskişehir, Germencik374

Ömerbeyli, Iğdır-Karasaz, Kayseri, Yüksekova-Hakkari, Salihli-Taytan yörelerindeki
topraklarda ve İzmir-Balçova Yöresi’nde kaplıca sularının sulama suyuna karışmasıyla
topraklarda yüksek konsantrasyonlarda bor tespit edilmiştir (Türkiye Çevre Vakfı, Türkiye’nin
Çevre Sorunları, 1999). Bilindiği üzere, Türkiye’de İçbatı Anadolu’nun kuzeybatısı ile
Marmara Bölgesi’nin güneyi arası (Kütahya- Balıkesir çevresi), önemli bor üretim sahasıdır.
Dolayısıyla, Simav, Kirmasti, Mustafa Kemalpaşa su toplama havzaları, borlu drenaj ve
yıkama sularıyla kirlenmektedir. Özellikle bunlardan Simav su toplama havzası içerisinde
kalan tarım sahasının, 94 358 hektarı bor kirlenmesine maruz kalmaktadır.
Türkiye’de özellikle sanayi ve tarım alanlarının içice olduğu bölgelerde, tarım toprakları
belirgin bir şekilde sanayi atıklarıyla kirletilmektedir. Özellikle bu bakımdan Marmara
Bölgesi’nin sanayi kuşakları ve yakın çevresiyle Ege Bölgesi Kıyı Kuşağı, Akdeniz
Bölgesi’nde Mersin-Çukurova- İskenderun Körfezi arası, Karadeniz Bölgesi’nde SamsunTekkeköy arası, Zonguldak- Karabük ve Murgul çevresi tipik örnektir. Ayrıca, Türkiye’nin
hemen her coğrafi bölgesinde, daha lokal olarak, verimli tarım alanlarının sanayi tesisleri ile
işgal edildiği yerlerde, sanayi kökenli toprak kirlenmelerine rastlanmaktadır. Sanayi kolları
arasından, özellikle kirletici vasfı yüksek olan bazı sanayi tesisleri ile termik santrallerin
olumsuz etkisi çok daha büyük boyutlardadır. Termik santrallerin bacasından çıkan duman
bileşenlerinin zamanla yere çökmesi, çevresindeki alanlarda toprak kirliliğine neden olduğu
gibi, yanma sonucunda linyit yakıtından %35-55 oranında bulunan küller, kül barajında
depolanarak, toprak kirliliğinin kaynağı durumuna geçmektedir. Türkiye’deki termik santraller,
yakıt olarak daha ziyade linyit kullanmaktadır. Türkiye’deki linyitlerde ise, zehir etkisi yaratan
birçok element ve radyoaktif madde bulunduğu, birçok araştırma ile ortaya konmuştur.
Linyitlerin yakılmasıyla, bu tehlikeli maddeler, gazlarla birlikte bacalardan partiküler madde
olarak dışarıya atılmaktadır. Bunlardan, Afşin-Elbistan, Çan, Çayırhan, Göynük, Kangal,
Orhaneli, Seyitömer, Soma, Tunçbilek, Yatağan ve Yeniköy linyitlerinin bazı radyoaktif
maddeler içerdiği, yapılan araştırmalardan anlaşılmaktadır. Ayrıca, Yatağan, Kemerköy ve
Yeniköy termik santrallerinde kullanılan linyitlerden, kurşun, çinko, kadmium, nikel ve kobalt
gibi ağır metallerin açığa çıktığı bilinmektedir. Söz konusu termik santrallerden çevreye
yayılan bu kirleticiler, atmosferi, suyu kirlettiği gibi, toprak ekosistemi üzerinde de olumsuz
etki yaratmaktadır. Örneğin; Afşin-Elbistan, Yatağan, Kangal termik santralleri, Aliağa ve
Tüpraş rafinerileri gibi kuruluşlar,
tarımsal kirlenmenin en önemli kaynaklarını
oluşturmaktadır. Yatağan’da kuruyan orman, sebze ve meyve bahçelerinin bozulması; Soma’da
suların zehirlenmesi, toprağın enerji üretimine dayalı sanayi tarafından kirletilmesinin en
çarpıcı örnekleridir. Soma termik santralinin dört ünitesi, 78 km uzaktaki bitki türlerini
öldürmüştür. Yatağan termik santralinin olumsuz etkilerinin 37 km. çapında bir alana yayıldığı
1986 yılındaki çalışmalarla tespit edilmiştir (Ceritli, 1997). Bursa-Orhaneli termik santrali
emisyonlarına maruz kalan iğneli bitki örneklerinde yapılan analiz sonuçları da kükürt
konsantrasyonlarının yüksek olduğunu göstermiştir. Sanayi kaynaklı kirlenmeler, hem
atmosfere bırakılan gazlarla ve hem de akarsulara deşarj edilen kimya sanayi atıkları yoluyla
gerçekleşmektedir. Karbondioksit, kükürt ve azot bileşikleri içeren gazlar, atmosfere
yayılmakta ve yağışlarla tekrar toprağa dönmektedir. Bu ise, toprağı zehirlemekte ve
verimsizleştirmektedir. Sanayi atıklarıyla akarsulara karışan organik ve inorganik maddeler ve
ağır metaller sulamayla birlikte toprağa geçmektedir. Bu elementler toprağın fiziksel ve
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kimyasal yapısını bozmakta, bitkiler ve diğer canlılar yoluyla insan sağlığına zarar vermektedir.
Diğer kirlenmelerde olduğu gibi, toprak kirlenmesinde de, enerji santralleri ve sanayinin payı
oldukça fazladır. Örneğin Avrupa Topluluğu ülkeleri, dünya CO, emisyonunun yaklaşık %
15’ini (3,042 milyon ton/yıl) üretmektedir. Bu % 15'lik emisyon dilimi içinde enerji sanayi ile
birlikte diğer sanayiler % 53’lük paya sahiptir. SOx emisyonunda durum daha da kötüdür.
Toplam SOx, emisyonunun % 86 gibi büyük bir kısmı sanayiden gelmektedir (Ceritli, 1997).
Türkiye de Avrupa Topluluğu ülkeleriyle benzer özellikler gösterdiğinden, toprak kirliliğinde
sanayinin rolü önemlidir.
Türkiye’de, sanayi kökenli toprak kirliliğine, farklı bölgelerden, farklı endüstri kollarına
ait, pek çok örnek vermek mümkündür. Örneğin; Samsun’daki gübre sanayi ve bakır işletmeleri
bakır izabe tesislerine ait emisyonların, çevrelerindeki tarımsal alanlarda meydana getirdiği
zararlı etkiler, kültür bitkileri-toprak üzerinde araştırılarak, özellikle yakın çevredeki ve
güneydoğulu hakim rüzgar yönünde, önemli bir tarımsal ürün olan tütünde, önemli zararlar
tespit edilmiştir. Özellikle kükürt dioksit, Yaz döneminde bitkilerde yanık etkisi yaratmaktadır.
Ayrıca, fosfor, demir, bakır, manganez ve çinko gibi elementlerin de, bitkilerde tolere edilen
değerlerin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Aynı sahada, yüzey topraklarda, yüksek oranlarda
demir ve bakır metallerinin biriktiğine dikkat çekilmektedir.
Seydişehir alüminyum tesislerine ait emisyonlar ise, yakın çevresinde, bitki ve toprak
üzerinde flor birikimine neden olmuştur. Göktaş-Artvin Bakır Tesisleri, Türkiye’nin en eski
endüstriyel emisyonlarının kaynakları arasındadır. Yapılan araştırmalara göre; tesisten, yayılan
yüksek miktardaki kükürt dioksit emisyonu, uzun süredir ekosisteme vererek, yaklaşık 6-10 km
uzaklığa kadar olan bitki ve toprak örtüsünün zarar görmesine neden olmuştur. Bu olay ayrıca,
yörede toprak erozyonunu da teşvik etmiştir.
Türkiye’de atmosfere bırakılan emisyon gazları, katı ve sıvı atıklarla toprak
kirlenmesinin önlenmesi için öncelikle, enerjiyi mümkün olan en yüksek verimde kullanabilen
ve atmosfere, suya, toprağa daha az atık bırakan teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, sanayi kuruluşların çevreye deşarj ettiği sıvı ve katı atıklar, içlerindeki zararlı element
ve bileşikler minimum seviyeye indirilecek şekilde arıtılmalı; depolanması gereken atıklar ise,
dünya standartlarına uygun bir yön temle saklanmalı ve toprağa sızması engellenmelidir.
Sulamada kullanılan akarsu ve diğer su kaynaklarının sanayi kuruluşları tarafından kirletilmesinin önüne geçilmelidir. Kirletenlere karşı caydırıcı özellikler taşıyan etkin idarî ve
yasal düzenlemeler yapılmalı ve uygulanmalıdır.
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Uygulamalar
Türkiye’de kullanılan tarım ilaçlarının ekosistem ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri
incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Aileniz veya yakınlarınızdan tarımla uğraşanlar varsa, hangi tip gübre kullandıklarını öğreniniz.
Türkiye’de kullanılan tarım ilaçlarının ekosistem ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini
araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’de toprak kirliliği ile ilgili tespit çalışmaları henüz yapılmamıştır. Avrupa
Birliği mevzuatının üstlenilmesi için uyum programı sürecinde toprak koruma politikasının
geliştirilmesi yolunda, öncelikle toprağa yönelik tehditlerin belirlenip, toprak özelliklerine ve
sınıflarına bağlı kullanma ve işletme potansiyelinin ortaya konması gerekmektedir. Avrupa
Birliği, üye ve aday ülkelerin ulusal bazda toprak koruma stratejilerini geliştirmesinde ilk adım
olarak ülkelerin mevcut yasa ve yönetmeliklerini birliğin toprak koruma stratejilerine göre
uyarlamalarını ve toprağı ilgilendiren tüm sektörleri entegre bir biçimde dikkate alan yeni
toprak koruma politikası oluşturma çalışmalarını başlatmalarını öngörmektedir.
Türkiye topraklarının kirlenmesinde ve bozulmasında, tarımda kullanılan suni
gübrelerin önemli bir yeri vardır. Bu bakımdan Türkiye’de yıllar itibariyle suni gübre üretim ve
tüketim miktarlarındaki artış önem taşımaktadır.
Türkiye’de tarım ilaçları arasından, insektisitler, üretim miktarı bakımından, tüm tarım
ilaçları içerisinde birinci sırada bulunmaktadır. Bunu sırasıyla fungisitler, herbisitler ve
diğerleri izlemektedir.
Türkiye’de çeşitli kaynaklarla kirlenmiş olan suların, başta tarımsal amaçlı olmak üzere,
kullanımları sonucunda, toprak kirlenmektedir. Bu hususta, Türkiye’nin en önemli sorunu,
atıksu deşarjlarında genelde standartlara uyulmaması ve yeterli arıtım uygulanmamasıdır.
Bu bölümde, Türkiye’de suni gübre kullanımı, tarımsal ilaçlar ve sanayi atık suları
değerlendirilerek,, tarım arazilerinde ve bütünüyle ekosistem üzerinde neden oldukları olumsuz
etkiler araştırılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’de gübre cinslerine göre tüketim dikkate alındığında; özellikle azot ve fosforun, yıllar
arası bazı sapmalar dışında, genel olarak düşüş eğilimi gösterdiği. Potasın ise, son zamanlarda
artış eğilimi içerisine girmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Doğru
Yanlış
2. Türkiye’de kullanılan tarım ilaçları arasından hangisi birinci sırada bulunmaktadır?
a) Fungisitler
b) Herbisitler
c) İnsektisitler
d) Karbonhidratlar
e) Hepsi
3. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’de kimyasal gübre kullanımı, Avrupa ülkelerinden yüksek düzeyde olup, hektara
kullanılan kimyasal gübre, 250 kg olarak belirlenmiştir.
a) Doğru
b) Yanlış
4. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’ de tarım ilaçlarının kullanımı her ne kadar, artış eğilimi gösterse de, gelişmiş ülkelere
göre son derece düşük olup, birim alan olarak hektara kilogram cinsinden kullanılan tarım ilacı
0,47 civarındadır.
a) Doğru
b) Yanlış
5. Türkiye’de çeşitli kaynaklarla kirlenmiş olan suların, tarımsal amaçlı kullanımları
sonucunda, toprak hangi madde ile kirlenmemektedir?
a) Tuz
b) Azot
c) Fosfor
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d) Ağır Metal
e) Kireç
6. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’de kimyasal gübre kullanımı, birçok ülkeden düşük düzeyde olup, hektara kullanılan
kimyasal gübre, 100,4 kg olarak belirlenmiştir.
a) Doğru
b) Yanlış
7. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Kimyasal gübrelerin fazla kullanımının topraklarda tuzluluk sorununa neden olması, sıkça
karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir.
a) Doğru
b) Yanlış
8. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Türkiye’ de tarım ilaçlarının kullanımı, gelişmiş ülkelere yakın seviyede olup, birim alan olarak
hektara kg cinsinden kullanılan tarım ilacı miktarı Türkiye’de 2,90 civarındadır.
a) Doğru
b) Yanlış
9. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Gerek bitkiler üzerine, gerekse doğrudan toprağa verilerek, yapılan tarım ilacı uygulamasından,
bütünüyle mikro ve makro toprak flora ve faunası etkilenir
a) Doğru
b) Yanlış
10. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olup olmadığını irdeleyiniz.
Arıtılmış atık suların tarımsal veya diğer amaçlarla kullanımı; alternatif su kaynağı yaratılması
kadar, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında kirliğin önlenmesi ve gübre ihtiyacının azaltılması
açılarından önem taşımaktadır.
Cevaplar
1) a, 2)c, 3)b 4)a, 5)e, 6)a, 7)a, 8)b, 9)a, 10)a
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14. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Avrupa Birliği, Niçin Bir Çevre Politikası geliştirmiştir?
14.2.AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı
14.2.Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Avrupa Birliği çevre konusunda nasıl bir politika izler?
AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye’nin Ulusal Programı var mıdır?
Sizce Avrupa Birliği’nin çevre politikası uygulamaları pahalı mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Avrupa Birliği çevre
politikası
Türkiye çevre politikası

Avrupa Birliği çevre
politikasının kavranması
Türkiye çevre politikasının
kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Düşünerek ve
değerlendirerek
Düşünerek ve
değerlendirerek
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Anahtar Kavramlar
Avrupa Kıtası
Avrupa Birliği
Türkiye, Çevre Politikası
Ulusal Program
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Giriş
Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası, çevrenin sadece bölgesel değil küresel etkileri olan
bir alan olmasıyla birlikte insanlığın ve dünyamızın geleceğini çok yakından ilgilendirmesi
nedeniyle özel bir önem taşımaktadır.
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14.1. Avrupa Birliği, Niçin Bir Çevre Politikası geliştirmiştir?
Avrupa bütünleşmesinin temel unsurlarından biri olarak kabul edilen serbest rekabetin
ve serbest dolaşımın sağlanması, çevre alanında da ortak girişimleri ve ortak bir politikayı
zorunlu kılmıştır. Üye ülkelerde farklı çevre politikaları uygulanması, özellikle farklı çevresel
ölçütlerin belirlenmesi, ürünlerin maliyetlerinin değişik olmasına sebep olabilmektedir. Benzer
şekilde, bazı üye ülkelerdeki kalite standartları, diğer üye ülkelerde üretilen bazı ürünlerin o
ülkelere girmesine engel teşkil edebilmektedir. Ayrıca, üye ülkelerin bazılarında hava ve su
kirliliğini önlemek amacıyla gerekli görülen yatırımlar, ürünlerin maliyetini önemli ölçüde
artırmaktadır. Bu ve benzeri hususlar nedeniyle de üye ülkeler arasında malların serbest
dolaşımının ve serbest rekabetin tam olarak sağlanamaması gibi bir sorun ortaya
çıkabilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için ortak bir çevre politikası oluşturulması
gerekli görülmüştür.
Ortak bir çevre politikası oluşturulmasına neden olan bir diğer önemli gelişme de üye
ülkelerde erişilmiş bulunan yaşam kalitesinin daha da yükseltilebilmesi için doğal yaşam
koşullarının sağlıklı bir biçimde devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin gerekli olduğunun
anlaşılması olmuştur. Üye ülke toplumlarının bütünüyle daha iyi, kaliteli ve refah içinde
yaşamasını sağlamaya yönelik bir proje olan Avrupa bütünleşmesinin, insan yaşamının sağlıklı
bir biçimde devamı ve kalitesinin artırılması açısından öncelikli öneme sahip çevre ve doğal
kaynakların korunması alanına yabancı kalması elbette ki düşünülemezdi.
Avrupa Birliği’nin kendine özgü bir çevre politikası geliştirmesinin diğer bir nedeni
siyasidir. Aynı ekonomik düzenin parçası olan ülkelerde çevre politikalarındaki farklılıklar
nedeniyle, yaşam koşullarının farklı şekillerde ve düzeylerde olması üye ülkelerce, siyasi
bakımdan da, arzu edilmeyen bir durum olarak değerlendirilmiştir.
En temel sebeplerden biri ise çevre kirlenmesinin siyasal sınırları tanımaması
olgusudur. Çevre kirliliğinin bir ülkeden diğerine kolaylıkla yayılması, Avrupa Birliği’ne üye
ülkeleri, ellerindeki imkanları bu konuda da ortaklaşa ve dayanışma içinde kullanmaya itmiştir.
Ayrıca, çevre kirlenmesi ile mücadelenin kapsamlı araştırmalar, kirlenmenin önlenmesi ve
ortadan kaldırılmasının da kapsamlı çabalar gerektirmesi, bu alanda gerekli harcamaları
paylaşma, işbirliğine ve işbölümüne gitme ihtiyacını artırmıştır.
Avrupa bütünleşmesini çevre sorunları ile ilgilenmeye yönlendiren bir başka etken ise,
Birlik dışından kaynaklanmıştır. 1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılan Birleşmiş
Milletler İnsan Çevresi Konferansı bu alanda Birliğin de harekete geçmesine zemin hazırlayıcı
nitelikte olmuştur.
14.2. AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı
Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası, çevrenin sadece bölgesel değil küresel etkileri olan
bir alan olmasıyla birlikte insanlığın ve dünyamızın geleceğini çok yakından ilgilendirmesi
nedeniyle özel bir önem taşımaktadır. AB, en detaylı ve yönetilmesi ile denetlenmesi en zor
politikalarından biri olan “Çevre Politikası” ile çevrenin korunması, kollanması ve kalitesinin
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yükseltilmesi, insan sağlığının korunması, doğal kaynakların akılcı ve dikkatli kullanılması ve
hem bölgesel hem küresel çevre problemleri ile ilgili olarak uluslararası düzeyde önlemlerin
alınmasını hedeflemektedir. AB üyelik hedefi doğrultusunda ilerleyen Türkiye ise, bu süreçte
ekonomik ve sosyal hayatın bütün alanlarında olduğu gibi, çevre konusunda da köklü ve somut
reformlarla Avrupa Birliği’ne uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda çevre ile ilgili
çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya geçilmiştir.
Çevre mevzuatının geniş kapsamlı ve çok ayrıntılı olması, toplumun sadece bugününü
değil gelecek nesilleri de ilgilendirmesi, Türkiye’nin uyum çalışmalarını etkileyen unsurlar
arasındadır. Bu nedenle, Türkiye’de sadece çevre alanı ile ilgili kesimlerin değil, tek tek tüm
bireylerin AB’de bu alana yönelik uygulamaları ve politikaları yakından takip etmesi
gerekmektedir. Öte yandan, Türkiye, AB’nin en masraflı ve en geniş kapsamlı politikalarından
biri olan çevre politikasına uyum sağlarken, AB’nin de Türkiye’yi teknik ve mali açıdan
desteklemesi gerekmektedir.
Türkiye’nin, hedeflerine ulaşmasını sağlayacak en önemli projesi AB’ye tam üyeliktir.
Türkiye’nin AB ile bütünleşmesi, üretimden tüketime, sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye,
enerjiden çevreye, adaletten güvenliğe, günlük yaşamın her alanında köklü değişiklikleri
gerektiren, ülkeyi evrensel standart ve uygulamalara götürecek büyük bir reform hareketi ya da
toplumsal bir dönüşüm projesidir.
Türkiye ile AB arasında 50 yılı aşkın ortaklık ilişkisi, 1999 Helsinki Zirvesi’nde
Türkiye’nin adaylığının teyit edilmesiyle birlikte yeni bir sürece girmiştir. 12-13 Aralık 2002
tarihli Kopenhag Zirvesi’nde AB, Avrupa Komisyonu’nun 2004 Aralık ayında hazırlayacağı
rapor ve öneriler doğrultusunda Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmesi
koşuluyla üyelik müzakerelerinin geciktirilmeksizin açılmasını taahhüt etmiştir.
AB, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterli ölçüde karşıladığını düşündüğü
için ülkemizle üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlatılmasına karar vermiştir.
Katılım Süreci, 33 fasılda Türk ulusal mevzuatının AB müktesebatına uyumuna yönelik tanıtıcı
ve ayrıntılı tarama toplantılarının yapılması ve fasılların müzakere edilmesi şeklinde devam
etmektedir. Aşağıda bu fasıllardan çevre ile ilgili olanlar irdelenmektedir.
8. fasılda düzenlenen Rekabet Politikası içerisindeDevlet yardımları alanında ikincil
mevzuatın uyumlaştırılması konusunda, yürürlükteki AB mevzuatına uygun olarak2009–2011
yılları arasında devlet yardımlarını izleme ve denetleme mekanizmasının işlevsel hale
getirilmesi için, Devlet Yardımları Kanunu Tasarısı Taslağının yasalaşmasından sonra başta
çevre olmak üzere KOBİ, Ar-Ge, istihdam, eğitim vs. gibi yardım alanlarına yönelik olarak
yaklaşık 25 – 30 adet ikincil mevzuatın çıkarılması öngörülmekteydi. Ancak bazı aşamalarda
karşılık anlaşmazlıklar bağlı olarak sorunlar oluşmuştur.
11. fasılda düzenlenen Tarım ve Kırsal Kalkınma başlığının Tarım–Çevre önlemlerinin
gelecekte uygulanabilmesi bakımından, çevre ve kırsal bölgelere ilişkin pilot eylemlerin
uygulanması için hazırlıklara başlanmasına yönelik yürürlükteki AB mevzuatına paralel ve
Avrupa Komisyonu ile müzakere edilerek 2010 yılına kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığının
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IPARD Programı tarım-çevre önlemlerinin ve önlem fişlerinin sonlandırılması hedeflenmiş ve
pek çok koşul yerine getirilmeye çalışılmıştır.
12. fasılda düzenlenen Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı başlığında “Gıda,
yem ve veterinerlik konularında AB gereklilikleriyle uyumlu ve AB müktesebatının tam olarak
aktarılmasına fırsat sağlayacak bir çerçeve kanunun kabul edilmesi” önerilmiştir. Bunun için
yürürlükteki AB mevzuatı doğrultusunda 2009 yılında çıkarılan “Veteriner Hizmetleri, Gıda ve
Yem Kanunu” ile gıda ve yem güvenliği, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı ile üretici ve
tüketici haklarının, çevrenin korunması da gözetilmek suretiyle düzenlenmiştir. Yine aynı
fasılda yer alan Bulaşıcı Süngerimsi Ensefalopati (TSE) ve hayvansal yan ürünler ile ilgili
mevzuata uyum sağlanması ve gerekli toplama ve bertaraf sistemlerinin kurulmaya
başlanmasına ilişkin 2011 ve sonrasında gerçekleştirilecek düzenlemede sorumlu kuruluşlardan
biri olarak Çevre ve Orman Bakanlığı görülmüştür.
14. fasılda Taşımacılık Politikası konusundaki hedefler ortaya konulmuştur. Türk
demiryolu sektörünün kademeli olarak açılması amacıyla demiryolu çerçeve kanununun kabul
edilmesi ve altyapı ve işletmecilik ile ilgili faaliyetlerin birbirinden ayrılmasının sağlanmasına
yönelik yapılacak düzenlemelerde AB’nin 96/49/AT, 96/35/AT ve 2000/18/AT sayılı
Direktifleri dikkate alınmıştır. Öte yandan 2009 yılında çıkarılmış olan Tehlikeli Maddelerin
Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliğinde tehlikeli maddelerin, can, mal, sağlık, işçi emniyeti
ve çevre güvenliği dikkate alınarak demiryolu ile emniyetli bir şekilde taşınmasının sağlanması
dikkate alınmıştır. Yine aynı fasılda (14.) düzenlenen ve AB’nin 2005/35/AT sayılı Direktif
2005/667/JHA sayılı Kararına paralel 2009 yılında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda yapılacak
olan değişiklik ile Türk bayraklı gemiler ve Türkiye’nin deniz yetki alanlarına giren yabancı
bayraklı gemilere ilişkin gemi kaynaklı kirliliğe verilecek cezaların düzenlenmesi
hedeflenmiştir.
Karayolu taşımacılığı emniyeti ile ilgili taşımacılık müktesebatının hukuki ve idari
uyum çalışmalarının sürdürülmesi için yürürlükteki AB mevzuatı içinde yer alan96/35/AT ve
2000/18/AT sayılı Direktiflerin 2009 yılında Tehlikeli Maddelerin Taşınması Hususunda
Görevli Güvenlik Danışmanlarına İlişkin Tebliğ olarak çıkartılmıştır. Bu tebliğ ile tehlikeli
maddelerin taşınmasında olası riskleri belirlemek ve bu risklerin insanlara ve çevreye zarar
vermemesi için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olacak güvenlik danışmanlarının
eğitilmesi, atanması ve görevleri ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. Öte yandan
92/106/AET sayılı Direktife uyum için 2011 sonrası çıkarılması düşünülen ve üzerinde
çalışması devam eden Kombine Mal Taşımacılığı Yönetmeliğinin kapsamı “Müşteriye daha iyi
hizmet vermek için kapıdan kapıya ekonomik taşıma sunulması, karayollarındaki sıkışıklığı,
kazaları ve çevre kirliliğinin azaltılması ile enerji tasarrufunun sağlanması, karayolu, denizyolu
ve demiryolu ile yapılan taşımacılıkta, taşıma yapan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin,
sorumluluk ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, eğitilmesi” gerekmektedir.
15. fasılda Enerji konusu düzenlenmiştir. Enerji verimliliği alanında uyuma devam
edilmesi ve idari kapasitenin güçlendirilmesi; yüksek verimli kojenerasyonun teşvik edilmesi;
uygun ve iddialı hedefler ile teşviklerin belirlenmesi dâhil olmak üzere ulaştırma, elektrik,
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ısıtma/soğutma alanlarında yenilenebilir enerji kullanımının geliştirilmesi için AB’nin
2005/32/AT sayılı Direktifi doğrultusunda 2009 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İlgili AB
direktifi kapsamındaki ürünlerin tasarımı aşamasında çevrenin korunmasına katkıda bulunacak,
enerji tüketen ürünlerin eko-tasarım gerekleri ile ilgili düzenlemeleri yapılmıştır.
22. fasılda düzenlenen Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu başlığında
çevreye ilişkin şu hükümler yer almıştır. Topluluğun uyum politikasının uygulanmasına
yönelik bir hazırlık olarak AB katılım öncesi programlarının uygulanması için, özellikle ilgili
bakanlıklar düzeyinde, programlama, proje hazırlama, izleme, değerlendirme ve mali yönetim
ve kontrol alanlarında idari kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumsal yapıların oluşturulması
için 1085/2006 ve 718/2007 sayılı Tüzükler gereği 2009 yılından itibaren Çevre ve Orman
Bakanlığının da bulunduğu çeşitli kamu kurum ve kuruluşları AB katılım öncesi
yardımlarından katkı sağlanan çevre altyapı projelerinin eş finansmanı için bir mekanizma ve
buna dair yasal dayanak oluşturulması için Eş Finansmana Yönelik Yasal ve Kurumsal
Düzenlemeyi yapacaklarını taahhüt etmişlerdir. Aynı başlık altında yürürlükteki AB mevzuatı
içinde yer alan 1085/2006 ve 718/2007 sayılı Tüzüklerin IPA kapsamında AB mali
yardımlarından yararlanabilmek amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda
hazırlanan Çevre Operasyonel Programının etkin bir şekilde yönetilmesi ve uygulanması için
kurulan birimlerin hukuki dayanaklarının güçlendirilmesi için 2009-2010 yılları arasında 4856
sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanunda bir değişiklik yapılmıştır. 1085/2006 ve 718/2007 sayılı
Tüzüklerin AB mali yardımlarının kullanılmasına yönelik Bakanlıkların kuruluş kanunlarında
yapılacak değişikliklerle ilişkili olarak uygulama usul ve esaslarının düzenlenmesi kapsamında
Çevre ve Orman Bakanlığının da içinde bulunduğu çeşitli bakanlıklar 2010 yılına kadar AB
mali yardımlarının kullanılmasına yönelik düzenlemeleri gerçekleştirecekleri hedeflenmiş ve
bir kısmı yapılmıştır. Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma için
Çevre ve Orman Bakanlığı, IPA’nın 3. Bileşeni altında çevre sektörüne sağlanacak AB
fonlarının yönetiminden sorumlu idari ve teknik yapılanmanın güçlendirilmesi ve bu birimde
çalışacak ilave personelin teminive eğitimi için 2009-2010 yıllarını öngörülmüş, Çevre ve
Orman Bakanlığı bünyesinde, IPA’nın 3. Bileşeni altında Çevre Operasyonel Programı
çerçevesinde ihale, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlamadan sorumlu uygulama
biriminin belirlenmesi ve görevlendirilmesi, yeterli sayı ve özellikte personelin temini için de
2009-2011 yılları öngörülmüştür. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından biri olan İller Bankası
daAB katılım öncesi yardımlarından katkı sağlanan çevre alt yapı projelerinin eş finansmanına
dair bir mekanizma oluşturulması için 2009-2010 yılları öngörülmüş ve gerçekleştirilmeye
çalışılmıştır.
27. fasılda Çevre detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.
Çevre faslı açılış kriteri kapsamlı bir strateji hazırlanmasını gerektirmektedir.
Müktesebatın kademeli olarak iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürürlüğe girmesi için,
gerekli olan takvimin belirlendiği, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gerekli kurumsal
kapasitenin ve mali kaynakların oluşturulmasına yönelik planları da içeren, yatay ve çerçeve
müktesebat ile Topluluğun taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin de uyumlaştırılıp
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uygulanmasını kapsayacak olan Strateji Belgesinin 2009 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından hazırlanıp kabul edilmesi beklenmiş ve gerçekleştirilmiştir.
Stratejide yer alan ana bölümler; “Kurumlar”, “Müktesebatın Uyumu ve Uygulanması”,
“İdari Kapasitenin Güçlendirilmesi” ve “Mali Kaynaklar” olmuştur. “Kurumlar” bölümünde,
çevre alanında ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yetki ve sorumluluk sahibi olan kurumlar,
yetki ve sorumluluklar, denetim yetkisi olan birimler yer almıştır. “Müktesebatın Uyumu ve
Uygulanması” bölümünde, tarama raporundaki konu sıralaması dikkate alınırken, hedef
takvimler verilmiştir. “İdari Kapasitenin Güçlendirilmesi” bölümü, ulusal, bölgesel ve yerel
düzeyde geleceğe yönelik planlamaları kapsaması öngörülmüştür. “Mali kaynaklar”
bölümünde, AB’nin tüm çevre müktesebatının üstlenilip uygulanmasının doğuracağı tahmini
mali yük ortaya konulmuştur.
Çevre ve Orman Bakanlığı 2009 yılında AB’nin 2006/12/AT sayılı Direktifi
doğrultusunda AB mevzuatına uygun olarak Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü’nce
Mayıs 2003’te yayınlanan “Atık Yönetim Planı Hazırlanması-Metodolojik Kılavuz”unda
belirtilen formatta ulusal veya bölgesel/yerel atık yönetim planı hazırlama konusunda tecrübeli
uzman/uzmanlarca, atık yönetim planları ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaların çıktılarının
ve bazı Üye Devletlerin atık yönetim planlarının incelenip gözden geçirilmesinden sonra “Atık
Yönetim Planı Hazırlanması-Metodolojik Kılavuz”una uygun olarak ülkemiz için ulusal ve
bölgesel/yerel atık yönetim planlarının hazırlanmasını öngörmüştür.
İdari kapasitenin güçlendirilmesinin yanı sıra, özellikle, sınır aşan durumları da içeren
çevresel etki değerlendirmesi gibi yatay mevzuatın, çerçeve mevzuatın, uluslararası çevre
sözleşmeleri ile doğa koruma, su kalitesi, kimyasallar, endüstriyel kirlilik, risk yönetimi ve atık
yönetimi ile ilgili müktesebatın iç hukuka aktarılmasına ve uygulanmasına devam edilmesi
konusunda 2010 yılından sonra yapılacak yatay mevzuata ilişkin 7 adet düzenleme ele
alınmıştır.
Yürürlükteki AB mevzuatı içerisinde yer alan2001/42/AT sayılı Direktif, çevreyi
korumak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak üzere çevre üzerinde önemli etkiler yapması
muhtemel plan ve programların hazırlanması aşamasında, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin
entegre edilmesi ile ilgili Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliği 2010 yılında
çıkarılmıştır.
2004/35/AT sayılı Direktif, 2011 sonrasında “Kirleten öder” ilkesine dayalı olarak,
faaliyetleri çevresel zarara neden olan işletenlerin bu zararın giderilmesinden mali olarak
sorumlu tutulması, bu konuda mevzuatımızda bulunan çeşitli hükümlerin bir araya getirilmesi
ve ilave hükümler konulması kapsamında Çevresel Sorumluluk Hakkında Kanun istenmiştir.
2003/4/AT sayılı Direktif, 2011 yılı sonrasında çevresel veri ve bilgi paylaşılmasına
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, Çevresel Bilgiye Halkın Erişimine İlişkin 2003/4/AT
sayılı Direktife kısmen uyum sağlanması kapsamında, Çevresel Veri ve Bilgi Paylaşılmasına
İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Yönetmelik düzenlenmesi ele alınmıştır.
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91/692/AT sayılı Direktif 2011 sonrasında Avrupa Komisyonuna çeşitli direktifler
hakkında yapılacak ulusal raporlamaların düzenlenmesi kapsamında Raporlama Mevzuatının
Uygulanmasına Dair Yönetmelik olarak düzenlenmiştir.
2003/87/AT sayılı Direktif 2011 sonrasında Emisyon ticaretine yönelik usul ve esasların
belirlenmesi kapsamında Emisyon Ticaretine Yönelik Düzenleme olarak yapılmıştır.
280/2004/AT sayılı Karar 2011 sonrasında Sera Gazlarının İzlenmesine yönelik usul ve
esasların belirlenmesi kapsamında Sera Gazlarının İzlenmesine Dair Yönetmelik olarak
düzenlenmiştir.
2007/2/AT sayılı Direktif 2011 sonrasında Ülkemizde bu alanda ulusal düzenleyici
otoritenin kurulması ve ulusal mekânsal planlama veri/bilgi altyapısının oluşturulması
kapsamında Mekânsal Veri Altyapısı Yönetmeliğini Uyumlaştıracak Yönetmelik olarak dikkate
alınmıştır.
Bu düzenlemelerin yapılabilmesi için başta Çevre ve Orman Bakanlığının, Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğünün, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının, Ulaştırma
Bakanlığının, Kültür ve Turizm Bakanlığının, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Mevzuatın
uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma için 2009-2010 yıllarını iyi
kullanmaları gerekli olmuştur.
Atık Yönetimine ilişkin 11 adet düzenleme öngörülmüş 2009 yılında yürürlükteki AB
mevzuatı içerisinde yer alan direktif ve tüzüklerden 9 tanesinin daha yürürlüğe girmesine
yönelik çalışmalara başlanması istenmiştir. Bunlar;
Düzenli Depolama Yönetmeliği,
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği,
Maden Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği,
Atık Taşınımı Yönetmeliği,
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
çıkarılması istenmiştir.
2011 yılında yürürlükteki AB mevzuatı içerisinde yer alan direktiflerden 2 tanesinin
daha yürürlüğe girmesine yönelik çalışmalara başlanacağı ve Titanyum Dioksit Endüstrisinden
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Kaynaklanan Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü
Yönetmeliğinde Değişiklik istenmiştir.
Bu Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli olan kurumsal yapılanma döneminin
2009-2015 yılları arasında olduğu da programda belirtilmiştir.
Hava Kalitesine yönelik olarak; 2011 ve sonrasında çıkarılmak üzere Uçucu Organik
Bileşiklerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, Petrol depolamadan kaynaklanan
uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin düzenlemeler ve Ulusal Emisyon Tavanlarına
ilişkin Yönetmelik istenmiştir.
Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi ile ilgili olan 10 adet AB mevzuatı içerisinde yer
alan direktif, tüzük ve kararların çoğunluğu 2009 yılında, bir kısmı 2011 yılından sonra ve
birinin de Tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirileceği ifade edilmektedir. Entegre
Kirlilik Önleme ve Kontrol (Entegre Çevre İzni) Yönetmeliği, Atık Yakma Yönetmeliği,
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Büyük
Yakma Tesisleri Yönetmeliği, Uçucu Organik Bileşiklerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü
Yönetmeliği, Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Asbestten
Kaynaklanan Kirliliğin Azaltılması ve Önlenmesine İlişkin Düzenleme, Eko-etiket
Yönetmeliği, Eko-Yönetim ve Denetim* (EMAS) Programına Kuruluşların Gönüllü Katılımına
ilişkin düzenlemeler vb. ilgili düzenlemeler istenmiştir.
Kimyasalların yönetimi 7 adet AB mevzuatı içerisinde yer alan direktif, tüzük ve
kararların çoğunluğu 2009 ya da 2011 sonrasında gerçekleştirilmesi istenmiş ve bu alanda
çaılışmalar halen devam etmektedir. Tehlikeli Madde ve Müstahzarların Sınıflandırılması,
Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Kimyasalların İthalat ve
İhracatına İlişkin Mevzuat, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği, Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin
Düzenleme, Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm (POPs) Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Rotterdam Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun vb İlgili düzenlemeler yapılması istenmiştir.
Su yönetimine ilişkin 10 adet AB mevzuatı içerisinde yer alan direktifler iç hukuka
aktarılacaktır. Çerçeve Su Kanunu, Tarımsal Kaynaklı Nitratın Neden Olduğu Kirliliğe Karşı
Suların Korunması Yönetmeliğinin değiştirilmesi, Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf
Tesisleri Tarifelerinin Belirlemesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, Kentsel
Atık su Arıtımı Yönetmeliği, Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği, Yeraltı Sularının
Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik, Tehlikeli Maddelerin Su
ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde değişiklik, Balık Yaşamının
Desteklenmesi Amacıyla Koruma ve İyileştirme Gereksinimi Bulunan Tatlı Suların Kalitesine
Dair Yönetmelik, Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğinde değişiklik, Taşkın Risklerinin
Değerlendirilmesi ve Yönetimine ilişkin Düzenlemeler istenmiştir.
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14.3. Değerlendirme
Doğa Koruma ve Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ile ilgili 4 adet direktif ve
tüzüğün çıkarılması öngörülmüştür. Doğa ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu,
Biyogüvenlik Kanunu, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
Uluslararası Ticaretine ilişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte değişiklik,
Bacaktan yakalama tuzaklarının kullanımı ve bacaktan yakalama tuzaklarından elde edilen
hayvanların derilerinden üretilmiş eşyaların ithalinin yasaklanmasına ilişkin düzenleme
istenmiştir.
Çevresel Gereksinimlerin diğer Sektörel Politikalara Entegre Edilmesinin İzlenmesi ile
ilgili herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmüştür.
28. fasılda Tüketicinin ve Sağlığın Korunması başlığı altında sağlığın korunmasına
ilişkin müktesebata uyumun artırılması, idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin
sağlanmasına ilişkin Yürürlükteki AB mevzuatına uyum için 2009 yılında bireylerin tütün ve
tütün ürünlerinin neden olduğu yıkıcı sağlık, sosyal, çevresel, ekonomik zararlardan ve ölümcül
sonuçlardan korunması, çocukların ve gençlerin bu ürünleri kullanmalarının engellenmesi
kapsamında Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline,
Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yapılması istenmiştir.
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Uygulamalar
Avrupa Birliği’ndeki gelişmiş ülkelerin çevre politikaları incelenmelidir.
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Uygulama Soruları
Sizce Avrupa Birliği ülkeleri içinde en temiz ülke hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Avrupa Birliği bozulan doğal ortam karşısında geniş çerçevede ve uygulanabilir/sürdürülebilir
çevre politikası süreci başlatmıştır. Bu süreç başarılı şekilde kendisine yön bulmuştur. Bu
başarılı şekilde yürüyen çevre politikasına uyma aşamasında Türkiye’de çalışmalara başlamış
çok çeşitli kulvarda çevreye yönelik projeler uygulamaya başlamıştır.
Avrupa Birliği Türkiye’nin uyguladığı çevre politikalarının yakından takip etmekte ve
değerlendirmektedir. Bu nedenle, Türkiye’de sadece çevre alanı ile ilgili kesimlerin değil, tek
tek tüm bireylerin AB’de bu alana yönelik uygulamaları ve politikaları yakından takip etmesi
gerekmektedir.
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Bölüm Soruları
1. Avrupa Birliği çevre politikası süreci başarılı şekilde kendisine yön bulmuştur. Cümlesi
Doğru mu? Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış
2. AB, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterli ölçüde karşıladığını düşündüğü için
ülkemizle üyelik müzakerelerinin……….. tarihinde başlatılmasına karar vermiştir. Cümlesinde
noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 3 Ekim 2009
B) 3 Ekim 2008
C) 3 Ekim 2007
D) 3 Ekim 2006
E) 3 Ekim 2005
3. 1972 yılında …….. başkenti Stockholm’de yapılan Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi
Konferansında cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Finlandiya
B) Polonya
C) Norveç
D) İsviçre
E) İsveç
4.Ortak bir çevre politikası oluşturulmasına neden olan bir diğer önemli gelişme de üye
ülkelerde erişilmiş bulunan yaşam kalitesinin daha da yükseltilebilmesi için doğal yaşam
koşullarının sağlıklı bir biçimde devam ettirilmesinin ve geliştirilmesinin gerekli olduğunun
anlaşılmamasıdır. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
A) Doğru
B) Yanlış
5. Avrupa bütünleşmesinin temel unsurlarından biri olarak kabul edilen serbest rekabetin ve
serbest dolaşımın sağlanması, çevre alanında da ortak girişimleri ve ortak bir politikayı zorunlu
kılmıştır. Cümlesi Doğru mu? Yanlış mı?
A) Doğru
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B) Yanlış
6. Çevre konusunda topluluğun taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin de uyumlaştırılıp
uygulanmasını kapsayacak olan Strateji Belgesinin 2009 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı
tarafından hazırlanıp kabul edilmesi beklenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Buna göre
aşağıdakilerden hangisi stratejide yer alan ana bölümlerden değildir?
A) Kurumlar
B) Müktesebatın Uyumu ve Uygulanması
C) İdari Kapasitenin Güçlendirilmesi
D) Mali Kaynaklar
E) Özet
7. Katılım Süreci, 33 fasılda Türk ulusal mevzuatının AB müktesebatına uyumuna yönelik
tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantılarının yapılması ve fasılların müzakere edilmesi şeklinde
devam etmektedir. Buna göre 28. fasılda aşağıdaki konulardan hangisi düzenlenmiştir.
A) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
B) Enerji
C) Gümrük
D) Pazar
E) Gelişme
8. Atık Yönetimine ilişkin 11 adet düzenleme öngörülmüş 2009 yılında yürürlükteki AB
mevzuatı içerisinde yer alan direktif ve tüzüklerden …. tanesinin daha yürürlüğe girmesine
yönelik çalışmalara başlanması istenmiştir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan
seçeneği bulunuz?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11
9. Türkiye, AB’nin en masraflı ve en geniş kapsamlı politikalarından biri olan …………
politikasına uyum sağlarken, AB’nin de Türkiye’yi teknik ve mali açıdan desteklemesi
gerekmektedir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Çevre
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B) Sanayi
C) Ulaşım
D) Ticaret
E) Sanat
10. 2004/35/AT sayılı Direktif, 2011 sonrasında ………… ilkesine dayalı olarak, faaliyetleri
çevresel zarara neden olan işletenlerin bu zararın giderilmesinden mali olarak sorumlu
tutulması, bu konuda mevzuatımızda bulunan çeşitli hükümlerin bir araya getirilmesi ve ilave
hükümler konulması kapsamında Çevresel Sorumluluk Hakkında Kanun istenmiştir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Temizleyen öder
B) Kirleten öder
C) Boyayan öder
D) Boyamayan öder
E) Eken öder

Cevaplar
1-A, 2-E, 3-E, 4-B, 5-A,
6- E

7- A

8- C

9- A

10- B
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