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1.ATMOSFERDEKĐ KĐRLETĐCĐLER
1.1ATMOSFERDEKĐ ASĐTLEŞMEYE NEDEN OLAN KĐRLETĐCĐLER
1.1.1 AZOT OKSĐTLER(NOX )
NOx’
k olarak yarı
t egzosu ve sabit yakma
NOx’ in atmosferdeki bulunuş
bulunuşu yaklaşı
yaklaşık
yarı yarı
yarıya taşı
taşıt
tesislerinden dolayı
dolayıdır. Bu gazlar atmosferde doğ
doğal gaz çevrimine girerek, nitrik asit (HNO3)
oluş
ş
umuyla
sonuç
ç
lanan
zincirleme
reaksiyonları
ı
olu
sonu
reaksiyonlar tamamlarlar. Atmosferdeki HNO3 oluş
oluşumu ise asit
yağışı
nın oluş
yağışın
oluşması
masını etkiler.
Son yı
yıllarda Danimarka’
Danimarka’ da yapı
yapılan bir araş
araştırmayla amonyak buharlaş
buharlaşması
masının gü
güneş
neş
radyasyonuna maruz kaldığı
nda atmosferdeki nitrik asit oluş
kaldığında
oluşumuna katkı
katkısının ihmal edilemeyecek
boyutta olduğ
olduğu belirlenmiş
belirlenmiştir. Yağ
Yağmurun amonyum iç
içeriğ
eriği toprakta, su havzaları
havzalarında ve gö
göllerde
nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağ
yağmurun
asiditesini ayrı
ayrıca 4 kat artı
artırmaktadı
rmaktadır.

1.1.2. KÜKÜRT OKSĐTLER(SOX)
Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir. Her yıl tonlarca
SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak, atmosfere karışmaktadır. Bu emisyonların en önemli
bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda kükürtlü katı ve sıvı yakıtlar yakan
termik santrallerden meydana gelmektedir.
2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre
mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli, maksimum SO2 sınır değerleri, yıllık ortalama 60
mg/m3, kış mevsimi ortalaması 120 mg/m3 , günlük ortalama 150 mg/m3 , 1 saatlik ortalama
450 mg/m3 tür.

2. ASĐT YAĞMURLARININ OLUŞUMU

Asit yağmurları, fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne
karışmasıyla oluşur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu
atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar birikir. Bu gazlar havadaki su
buharıyla birleşince bir kimyasal tepkime meydana gelir. Bu tepkime
sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit damlaları oluşur. Güneş ışığı bu
tepkimelerin hızını artırır. Yeryüzündeki sular Güneş’in etkisiyle ısınınca,
bunların bir kısmı buharlaşarak yükselir ve atmosfere karışır. Böylece
yükselen nemli havadaki su buharı yoğunlaşarak yeniden sıvı durumuna
geçer. Bunlar da bulutları oluşturur. Sonuçta oluşan, çok miktarda
kükürt ve azot içeren bu tip yağmurlara “asit yağmurları”denir.
Atmosferdeki asit, yalnızca yağmurlarla değil, kar, sis, havadaki gazlar
ve tanecikler yoluyla da yeryüzüne iner.

3. TERMĐK SANTRALLERĐN ASĐT YAĞMURUNA ETKĐSĐ

Türkiye'nin sahip olduğu en bol fosil kaynaklı yakıt, düşük-kaliteli ve
yüksek derecede kirlenmeye yol açan linyittir ve en bol bulunduğundan ülke
enerji üretiminin belkemiğidir. Ancak bu tür kömürün kullanımı çok yüksek
miktarlarda kükürt dioksit (SO2), azot oksitler (NOx), karbonmonoksit (CO),
Ozon (O3), hidrokarbonlar, partiküler madde (PM) ve kül oluşturmaktadır. Bu
atıklar, çevre sağlığına çok çeşitli biçimlerde etki eder. Bu olumsuz etkileri şu
şekilde sıralayabiliriz:
Eğer herhangi bir filtre kullanılmazsa 100 megawatt gücünde kömürle çalışan bir
termik santralın kirletici etkileri aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Kükürt dioksit (SO2) 45,000 ton/yıl
Azot oksitler (NOx) 26,000 ton/yıl
Karbonmonoksit (CO) 750 ton/yıl
Katı partiküller (PM) 32,500 ton/yıl
Hidrokarbonlar 250 ton/yıl
Kül 5,660 ton/yıl
SO2 ve NOx gazları asit yağmurlarının oluşumundan birinci derecede
sorumludurlar. Bacalardan atılan kükürt ve azot oksitler, hakim rüzgarlarla
ortalama 2 - 7 gün içerisinde atmosfere taşınırlar. Bu zaman süresi içinde bu
kirleticiler, atmosferdeki su partikülleri ve diğer bileşenlerle tepkimeye girerek
sülfürik asit ve nitrik asiti oluştururlar. Bunlar da yer yüzüne yağmur kar ile
ulaşır. Böylece baca gazları ikinci kez ve daha geniş bir bölgeye etki etmiş
olurlar. Bölgenin arazi yapısı ve hava koşullarına bağlı olarak, etki yüzlerce
kilometreye kadar yayılabilmektedir. Asit yağmuru denilen bu olgu yalnızca
canlılar için değil, taş yapıtlar ve eski sanat eserleri için de önemli bir tehlike
oluşturmaktadırlar.

Asit yağmurları ve diğer zararlı gaz ve küllerin verdiği ekonomik zararları şöyle
sıralayabiliriz:
1. Ağaçların henüz olgunlaşmadan kesilmesinden doğan zarar.
2. Arazi gelirlerinden yoksun kalmaktan doğan zarar: Bu zarar orman ölümü ile
üretimden uzaklaşan arazinin zarar süresince sağlayabileceği gelirden oluşur.
3. Toprak koruma önlemlerinden doğan zarar: Orman rejimi içine giren ve fakat
çeşitli nedenlerle aşınmaya uğrayan toprakların korunması ve özelliklerinin
iyileştirilmesi için yapılan harcamalardır.
4. Ek ağaçlandırma giderlerinden doğan zarar: Zarara uğrayan alanda gaz etkisinin
geçmesi ile yeniden ormancılık üretimine geçilmesi için gerekli olan ağaçlandırma
giderleridir.
5. Ormanların azalması ve toprağın çoraklaşması sonucu oluşan erozyon büyük
miktarlarda toprak kaybına neden olur.
6. Đnsan sağlığı açısından doğan zararlar: Ormanlar hava kirliliği için bazen doktor
bazen de hasta durumundadırlar. Olgun iri yapraklı 100 yaşındaki bir kayın ağacı
saatte yaklaşık olarak 1.7 kg O2 üretmekte, 2.35 kg CO2 tüketmektedir. Ayrıca
aynı kayın ağacı yılda 1 ton tozu süzmekte, baca gazları, bakteri ve virüsleri
bağlamaktadır. Bu nedenle orman havası havadaki partiküllerin, özellikle solunumla
akciğere giden tozların sayısı bakımından kent havasına göre %90 - 99 oranında
daha temizdir. Bu durumda termik santralların etkileriyle ortaya çıkan orman
ölümlerinin insan sağlığını ne derece olumsuz etkilediğini tahmin etmek pek zor
değildir.
7. Bacadan atılan gazların etkisiyle evcil hayvanların verimi azalır, kara ve
sulardaki yaban hayvanlarının sayısında azalma olur.

4. ASĐT YAĞMURLARININ ÇEVRE ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ
Asit Yağ
Yağmurları
murları kükürt ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birleş
birleşerek sü
sülfü
lfürik
ve nitrik asitli yağ
yağmur, kar ya da dolu oluş
oluşturması
turması biç
biçiminde kirliliğ
kirliliğe yol aç
açması
masıdır. Bu
tür yağ
yağmurda tanecikler siste ası
asılı olarak sü
süspansiyon oluş
oluşturabilir ya da en kuru halde
birikebilirler.
Asit yağ
yağmurları
murlarının verdiğ
verdiği ileri sü
sürülen zararı
zararın bir bö
bölümünün aslı
aslında bazı
bazı doğ
doğal
nedenlerden kaynaklandığı
lmış
ışsa
sa da, petrol ve
kaynaklandığı yapı
yapılan araş
araştırmalar sonucunda anlaşı
anlaşılm
kömür yanması
yanmasından oluş
oluşan kü
kükürt dioksit ile otomobil motorları
motorlarından çıkan azot oksidin.
asit yağ
yağmuru sorununu bü
büyük ölçüde
çüde şiddetlendirdiğ
iddetlendirdiği kesindir.
Kirliliğ
Kirliliğe yol aç
açan tanecikler, kaynakları
kaynaklarından binlerce kilometre uzağ
uzağa rü
rüzgarla
taşı
nabilir. Sö
taşınabilir.
Sözgelimi A.B.D’
A.B.D’ nin kuzey doğ
doğusundaki asit yağ
yağmurları
murlarına, Kanada’
Kanada’dan
yayı
yayılan da katı
katılmış
lmış,, Kanada’
Kanada’nın doğ
doğusundaki kü
kükürt iç
içeren yağış
yağış.. A.B.D den
kaynaklanmış
tır.
kaynaklanmışt
Bilim adamları
adamlarının tü
tümü asit yağ
yağmurları
murlarının denetlenmesi iç
için bir an önce yasalar
çıkarı
karılması
lmasını istemektedirler. Ne var, ki sö
söz konusu yasaları
yasaların yol aç
açacağı
acağı harcamalar çok
yüksektir, bu yü
yüzden de sorunun çöz
çözülmesi sü
sürekli ertelenmektedir.
Ekonomik faaliyet. kı
a karşı
kıtlığ
tlığa
karşı yapı
yapılan bir savaş
savaştır. Đnsan bu savaş
savaşta bir takı
takım
değ
değerleri üretip tü
tüketirken baş
başka bir değ
değer olan kaliteyi ÇEVRE ‘yi de tü
tüketmektedir.
Hava, su, yeş
yeşil ve toprak gibi Biri kirlendiğ
kirlendiği zaman beraberinde, zincirleme olarak,
diğ
diğerleri ve bunlardan yararlanan insanlar da kirlenmekte ve yok olmaktad
olmaktadıır.
Görüldü
ldüğü gibi hava doğ
doğal ve yapay etmenlerce kirletilmektedir. Yapay etmenlerin
temelinde insan bulunmaktadı
bulunmaktadır. Fabrikadan, evlerden ve araç
araçlardan çıkan dumanlar
tarafı
tarafından atmosfer durmadan kirlenmektedir. Bu kirlilik doğ
doğrudan olduğ
olduğu gibi asit
yağ
yağmurları
murları yoluyla da bitkiye, insana, suya, toprağ
toprağa ve taş
taşa etki etmektedir.

HAVA KĐRLĐLĐĞĐ VE ASĐT YAĞMURLARININ DĐĞER ZARARLARI
Hava : Ozan tabakası incelir. Böylece güneşten gelen
ultraviyole gibi zararlı ışınlar yere kadar ulaşır. Bu da deri kanseri
ve göz kataraktlarının oluşumuna yol açar.
CO2, SO2 ve karbonmonoksit gibi gazlar solunumu zorlaştırır.
Solunum yollarında çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur.
Đklim : CO2 ve SO2 gazlarının artması, sera etkisi yaparak,
atmosfer sıcaklığının yükselmesine neden olur. Bu durum, buzulların
erimesine; deniz suyunun yükselmesine yol açar. Kıyı ovaları sular
altında kalır. Bazı ürünlerin üretilmesi güçleşir.
Su : Asitik yağışlar yerüstü ve yeraltı sularını kirlendirir.
Arkasından, bu suların ulaştığı göl ve denizler buralarda yaşayan
canlılar (balık, bitki, kuş .....) zarar görür. Kirlenmiş kaynak suyunu
içen, kirlenmiş göl veya denizdeki balıkla beslenen insan da bu
kirlilikten nasibini alır.

TEMĐZ HAVA

KĐRLĐ HAVA

AntikYapı
AntikYapıtlar :
Atmosfer Yağış
Yağış Taş
Taş ve metal Sonuç
Sonuç
H2O+SO2 H2SO4 + Ca CaSo4+H2
(Sülfirikasit)
lfirikasit) (Kalker)
H2O + SO2 H2SO4 + 2Al Al2(SO4)3+3H2
(Aliminyum)
Aliminyum)
H2O + NO2 HNO3 + Al Al(NO3 )2+3/2H2
(nitrikasit)
nitrikasit)
Görüldü
ldüğü gibi yere dü
düşen asitli sular, taş
taş ve metallerden yapı
yapılmış
lmış olan antik
yapı
n ortak mirası
yapıtları
tlarımızı da bozabilmekte, bö
böylece insanlığı
insanlığın
mirasına zarar vermektedir.
Tarihi bina ve yapı
tır. Efes'i ve
yapılar son 20 yı
yılda bir önceki 2000 yı
yılına gö
göre daha çok yı
yıpranmış
pranmışt
Bergama'yı
Bergama'yı düşünün; bir sü
süre sonra Đngiltere'deki Westminister Manastı
Manastır'ı
r'ı gibi kopyaları
kopyalarını
yapmak zorunda kalacağı
z. Kaybettiğ
kalacağız.
Kaybettiğimiz geç
geçmiş
mişimizi kaç
kaç dolara geri alabiliriz?
Kağı
t ve tekstil de SO2 ve NOx gazları
Kağıt
gazlarını emiyor; emdikç
emdikçe gevriyor. Gerç
Gerçekten, Britanya
kütüphanesindeki kolleksiyonlardan % 5'i sü
sülfü
lfür gazı
gazından zarar gö
görmü
rmüştür.
Toprak : Asit yağ
n yapı
yağmurları
murları topraktaki minarellerle tepkimeye girerek toprağı
toprağın
yapısını
bozmaktadı
bozmaktadır. Ayrı
Ayrıca, topraktaki su asitik özellik kazanmaktadı
kazanmaktadır. Yeni asitik ortama uymayan
bitki tü
türleri yok olurken, bir bö
bölümü de asitli suyu bü
bünyesinde depolamaktadı
depolamaktadır.
Böylece;
" Bitki örtü
rtüsünün azalması
azalması, bir taraftan erozyon ortamı
ortamını hazı
hazırlarken, diğ
diğer taraftan da
fotosentez olayı
olayının azalması
azalmasına ve sonucunda atmosferdeki CO2 tutarı
tutarının artması
artmasına neden
olmaktadı
olmaktadır.
" Asitli su ile sulanan sebze ve meyvelerle beslenen insan zarar görmektedir.

En geniş anlamıyla çevre "ekosistemler" ya da "biyosfer" şeklinde
açıklanabilir. Daha açık olarak çevre, insanı ve diğer canlı varlıkları doğrudan ya
da dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etmenlerin
tümüdür.
Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını, değişmesini ve böylece
insanların olumsuz yönde etkilenmesini çevre kirlenmesi olarak tanımlayabiliriz.
Artık hepimizin bildiği gibi çevreden, içindeki varlıklara göre en çok yararlanan
bizleriz. Çevreyi en çok kirleten yine bizleriz. Bu nedenle "Çevreyi kirletmek
kendi varlığımızı yok etmeye çalışmaktır" denilebilir.
Bilinçsiz kullanılan her şey gibi temiz ve sağlıklı tutulmayan çevre de bizlere
zarar verir. Bu nedenle çevre denince aklımıza önce yaşama hakkı gelmelidir.
Đnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkı, canlı ya da cansız tüm varlıkları
sağlıklı, temiz ve güzel tutarak dünyanın ömrünü uzatmak, gelecek kuşaklara
bırakılacak en değerli mirastır.
1970'li yıllardan sonra bilincine vardığımız çevre kirliliği dayanılmaz
boyutlara ulaştı. Çünkü artık temiz hava soluyamaz olduk. Ruhsal rahatlamamızı
sağlayacak yeşil alanlara hasret kalmaya başladık. Yüzmek için deniz kıyısında
bile yüzme havuzlarına girmek zorunda kaldık. Gürültüsüz ve sakin bir uyku
uyuyamaz, midemiz bulanmadan bir akarsuya bakamaz olduk. Kısaca artık
kirleteceğimiz çevre tükenmek üzeredir. 2000-3000 yıl önce bir doğa cenneti ve
büyük bir kısmı otlaklarla kaplı olan Anadolu'yu günümüzde bu durumlara
düşürdük.

Birinci tip kirlenme; biyolojik olarak ya da kendi kendine zarars
zararsız hale dö
dönüşebilen maddelerin
oluş
kıları
oluşturduğ
turduğu kirliliktir. Hayvanları
Hayvanların besin artı
artıkları
kları, dış
dışk
ları, ölüleri, bitki kalı
kalıntı
ntıları
ları gibi maddeler birinci tip
kirlenmeye neden olur. Kolayca ve kı
kısa zamanda yok olan maddelerin meydana getirdiğ
getirdiği kirliliğ
kirliliğe geç
geçici kirlilik
de denir.
Đkinci tip kirlenme: biyolojik olarak veya kendi kendisine yok olmayan
olmayan ya da çok uzun yı
yıllarda yok
olan maddelerin oluş
oluşturduğ
turduğu kirliliktir. Plastik, deterjan, tarı
tarım ilaç
ilaçları
ları, bö
böcek öldü
ldürücüler (DDT gibi),
radyasyon vb. maddeler ikinci tip kirlenmeye neden olur. Kalı
Kalıcı kirlenme de denilen ikinci tip kirlenmeye
neden olan maddeler bitki ve hayvanları
hayvanların vü
vücutları
cutlarına katı
katılır. Sonra besin zincirinin son halkası
halkasını oluş
oluşturan
insana geç
geçerek insanı
insanın yaş
yaşamı
amını tehlikeye sokar. Örneğ
rneğin; Marmara denizine sanayi atı
atıkları
kları ile cı
cıva ve
kadminyum iyonları
iyonları bırakı
rakılmaktadı
lmaktadır. Zararlı
Zararlı atı
atıklar besin zincirinde alglere, balı
balıklara ve sonunda insana
geç
geçerek önemli hastalı
hastalıklara ve ani ölümlere neden olmaktadı
olmaktadır.
Köy gibi kı
kırsal yaş
yaşama birliklerindeki insanlar genellikle bü
büyük kentlerde yaş
yaşayan insanlardan daha
sağ
ü kırsal ekosistemler, çevre kirliliğ
sağlıklı
klı ve daha uzun ömürlü
rlüdür. Çünk
Çünkü
kirliliği yö
yönünden kentsel ekosistemlerden
daha iyi durumdadı
durumdadır. Bunu bilen kent insanı
insanı fırsat buldukç
buldukça, çevre kirliliğ
kirliliği en az olan kı
kırlara, kö
köylere
koş
koşmaktadı
maktadır. Gü
Günümüzde en yaygı
yaygın olan kirlilik su, hava, toprak, ses ve radyasyon kirliliğ
kirliliğidir. Binalarda,
arabaları
arabaların boyaları
boyalarında eskime, Su ekosistemlerinde yaş
yaşayan balı
balıklarda üremenin engellenmesi, Ormanlarda
zararlar , Neyse ki bizim ülkemizin bulunduğ
larıın çok fazla etkili olamadığı
nı
bulunduğu iklim koş
koşulları
ullarında asit yağış
yağışlar
olamadığın
söyleyebiliriz çünk
ü ormanlarda ve topraklarda biyolojik aktivite çok yü
çünkü
yüksektir ve dolayı
dolayısıyla yağ
yağmurun pH sı
4 e dü
larıın pH ları
düşse bile bunu toprağ
toprağa indiğ
indiğinde 6.56.5-7.0 a çıkarı
karır. Örneğ
rneğin Belgrad ormanı
ormanına dü
düşen yağış
yağışlar
ları
kışın
ü toprakları
ışın 3.53.5-5.5 arası
arasındadı
ndadır ama akarsuları
akarsuların pH sı 6.5 civarı
civarındadı
ndadır çünk
çünkü
toprakların yü
yüksek tampon
kapasiteleri vardı
vardır.
Hızla sanayileş
sanayileşen Çin’
in’de fabrikaları
fabrikaların atmosfere bı
bıraktığı
raktığı atı
atıklar asit yağ
yağmuru oluş
oluşturuyor. Son 10
yılda bü
büyük bir hı
hızla endü
endüstriyelleş
striyelleşen Çin’
in’de, geliş
gelişmiş
miş ülkelerin sorunu asit yağ
yağmurları
murları baş
başladı
ladı. Çin’
in’in geniş
geniş
coğ
coğrafyası
rafyasının 3’
3’te birinin asit yağ
yağmurları
murlarına maruz kaldığı
kaldığı belirtiliyor. Çin’
in’de yerel hü
hükümetler hı
hızlı
zlı geliş
gelişmeyi
teş
teşvik etmek iç
için alı
alınması
nması gereken ekolojit tedbirleri yabancı
yabancı yatı
yatırımları
mları kaç
kaçırmamak iç
için zorlayamı
zorlayamıyor. Bu
durumda da olan çevreye oluyor.Ç
oluyor.Çin’
in’de fabrikaları
fabrikaların 2005 yı
yılında atmosfere 25.5 milyon ton kü
kükürt dioksid
saldığı
saldığı tahmin ediliyor. Bu kü
kükürt dioksid atmosferde birikince yeryü
yeryüzüne asit yağ
yağmuru olarak dü
düşüyor.
Çin’
in’de fabrikaları
fabrikaların saldığı
saldığı kükürt dioksit oranı
oranının her yı
yıl yü
yüzde 9 artı
artıyor. Çin hü
hükümeti, çevre koruma
önlemlerine gelecek 5 yı
nı açıklamış
tı. Kü
yılda 175 milyar dolar harcayacağı
harcayacağın
klamışt
Kükürt dioksid yağ
yağmurları
murlarının dü
düştüğü
bölgede toprak ve tarı
tarım ürünleri olumsuz etkileniyor. Hı
Hızlı
zlı bir sanayileş
sanayileşme sü
süreci yaş
yaşayan Çin’
in’de endü
endüstriyel
atı
atıklar ciddi bir tehlike oluş
oluşturuyor. Son yı
yıllarda ülkenin birç
birçok ırmağı
rmağı kirlendi. Milyonlar insan temiz iç
içme
suyuna sahip değ
yor
değil. Ülkenin yü
yüksek nü
nüfuslu kentlerinde son 10 yı
yıldı
ldır ciddi oranda hava kirliliğ
kirliliği yaşı
yaşıyor

Westphalia(Almanya)
Westphalia(Almanya) ‘da bir kalenin resmi
1908’
1968’
1908’ deki hali
1968’ deki hali

GÖLE YAĞ
YAĞARKEN

ÖLÜ AĞAÇLAR

5. ASĐT YAĞMURLARININ ĐNSAN SAĞLIĞI ÜZERĐNE ETKĐLERĐ
Temmuz 1984’
1984’ de Berlin’
Berlin’ de Dü
Dünya Sağ
Sağlık Örgü
rgütü’ nün (WHO) Avrupa Bö
Bölgesel Toplantı
Toplantısında çeşitli
gruplar tarafı
tarafından sunulan araş
araştırmalar asit yağ
yağmurları
murlarının insan sağ
sağlığı üzerindeki etkileri konusunda ilginç
ilginç
sonuç
tır. Bu araş
sonuçlar aç
açığa
ığa çıkmış
kmışt
araştırmaları
rmaların sonucu olarak asit depolanması
depolanmasının insan sağ
sağlığı üzerinde dolaylı
dolaylı ve
dolaysı
dolaysız olmak üzere 2 tü
tür etkisi belirlenmiş
belirlenmiştir. Bu gü
güne kadar yapı
yapılan araş
araştırmalar henü
henüz asit depolanması
depolanmasının
insanlar üzerinde dolaysı
dolaysız bir etkisini belirleyememiş
belirleyememiştir. Bununla beraber deri, gö
göz ve solunum sistemindeki
direkt etkileri dikkat çekicidir. pH 4.6’
4.6’ ya kadar asitlenmiş
asitlenmiş göl suları
sularında insan ve tavş
tavşan denekleri üzerinde
yapı
yapılan araş
araştırmalarda belirli bir takı
takım etkiler belirlenmiş
belirlenmiş, pH’
pH’ ın 4 ten dü
düşük olduğ
olduğu değ
değerlerde gö
gözde tahriş
tahriş
ve kı
kızarı
zarıklı
klık oluş
oluşmuş
muştur.
Asidik zerrecikler genellikle sülfü
lfürdioksit ve nitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluş
oluşur.
Sonuç
r. Bu
Sonuçta oluş
oluşan nitrik ve sü
sülfü
lfürik asit diğ
diğer partikü
partiküller (toz, is, kurum, duman vs) üzerine yapışı
yapışır.
partikü
partiküllerin direkt olarak solunması
solunması bu asidik yapı
yapıları
ların doğ
doğrudan akciğ
akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadı
olmaktadır.
Bu asidik yapı
yapıdaki tozlar ve gazlar nemli ve sı
sıcak akciğ
akciğer alveollerinde kimyasal olarak kana geç
geçebilirler.
Asit yağ
r
yağmurları
murlarının insanlar üzerindeki dolaylı
dolaylı etkileri yü
yüzey ve iç
içme suları
suları, yer altı
altı suları
suları, toprak, ağı
ağır
metaller, bitkiler ve balı
balıklar üzerindeki etkilerine bağ
bağlı olarak bu unsurları
unsurların kullanı
kullanılması
lması sonucunda uzun vadede
insan bü
bünyesinde asidik depolanmaya neden olur. Asit yağ
yağmurları
murlarının insan sağ
sağlığı üzerinde doğ
doğrudan ve dolaylı
dolaylı
etkileri dü
düşünüldü
ldüğünde ayrı
ayrıntı
ntılı araş
araştırmalara ihtiyaç
ihtiyaç olduğ
olduğu aç
açıktı
ktır. Bu doğ
doğrultuda Devlet Meteoroloji Đşleri
Đşleri
Genel Mü
lar konusunda baş
Müdürlü
rlüğü olarak asit yağ
yağmurları
murları olarak bilinen kirletici iç
içeren yağış
yağışlar
başlatı
latılan araş
araştırma
çerç
erçevesinde Aralı
Aralık 1998 tarihinde Ankara Bö
Bölge Meteoroloji Đstasyonundan toplanan yağ
yağmur numunelerinde
yapı
yapılan analiz sonuç
sonuçları
ları TabloTablo-1 de verilmiş
verilmiştir.
TabloTablo-1: Yağ
Yağmur Suyu Analiz Sonuç
Sonuçları
ları
YAĞ
YAĞMUR SUYU ANALĐ
ANALĐZLERĐ
ZLERĐ
Element Konsantrasyon (ppb
(ppb))
Kurş
Kurşun 7.005
Bakı
Bakır 56.674
Kobalt 968.287
Alü
Alüminyum 190.431´
190.431´ 103
Nikel 1028.656
Çinko 12.361

6. EMĐSYONLARIN ĐNSAN SAĞLIĞI ÜZERĐNE ETKĐLERĐ

Fosil kö
kökenli yakı
yakıt kullanan enerji üretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğ
kirliliğinin “Đnsan
Sağ
Sağlığına
ığına Etkileri”
Etkileri” aşağıdaki
ğıdaki baş
başlıklar altı
altında toplanmaktadı
toplanmaktadır:
1. Akciğ
Akciğer Kanseri
2. Bronş
Bronşit
3. Kronel Bronş
Bronşit
4. Raş
Raşitizm
5. Eklem Romatizması
Romatizması
6. Kalp Hastalı
Hastalıkları
kları
7. Gö
ö
z
Yanmaları
G Yanmaları
8. Nefes Darlığı
Darlığı
9. Çeşitli tozları
tozların vü
vücuttaki birikiminden doğ
doğan iş
iştahsı
tahsızlı
zlık ve neticesinde, vü
vücudun zayı
zayıf
düşerek zafiyete uğ
n vü
uğraması
raması ve hastalığı
hastalığın
vücudun direncini zayı
zayıflatması
flatması
10. Kirli havanı
rı derecede ihtiyarlama belirtileri gö
havanın altı
altında yaş
yaşayan insanlarda aşı
aşır
görülmesi
11. Romatizma
12. Hava kirliliğ
kirliliği iç
içinde yaş
yaşan insanlarda cinsiyet bozukluğ
bozukluğu baş
başlaması
laması
13. Suç
Suç işleme oranı
oranında artış
artış,, sinirlilik, ruhsal bozukluklar vb.
14. Kan zehirlenmesi baş
başlar. Hamile kadı
kadınlarda daha çabuk gö
gözükür. Hamile olduğ
olduğu iç
için
zehirlenme oranı
oranı yüksektir. Erkeklere oranla daha fazladı
fazladır. Hamile kadı
kadınlar dü
düşük yapabilir
15. Çeşitli tozları
tozların deri dokusunun üzerindeki delikleri terle birleş
birleşip kapaması
kapamasıyla deri
solunumuna mani olması
olması (hava kirliliğ
kirliliğinden dolayı
dolayı vücutta sollunum zorluğ
zorluğu baş
başlar.)

6.1. SO2, PM ve ASĐT AEROSOLLERĐNĐN SAĞLIK ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLERĐ

Kükürt dioksit, partikü
partiküler madde ve asit aerosolleri doğ
doğrudan doğ
doğruya solunum yolları
yollarını etkilerler.
Kükürt dioksit ve atmosferdeki ürünleri irritan etki gö
gösterirler. Solunan yü
yüksek konsantrasyondaki kü
kükürt
dioksitin %95'i üst solunum yolları
yollarından absorbe olur. Bunun sonucu olarak, bronş
bronşit, anfizem ve diğ
diğer
akciğ
akciğer hastalı
hastalık semptomları
semptomları meydana gelir.
Asit aerosolleri ile partikü
nmasıı nedeniyle bu
partiküler maddelerin de akciğ
akciğerlerden alveollere kadar taşı
taşınmas
kirleticilerin bir arada bulundukları
bulunduklarında yaptı
yaptıkları
kları olumsuz sağ
sağlık etkileri; her birinin ayrı
ayrı ayrı
ayrı yaptığı
yaptığı
etkilerden daha fazladı
fazladır. Bu olumsuz etkiler sonucunda ortaya çıkan önemli rahatsı
rahatsızlı
zlıklar arası
arasında;
pulmoner fonksiyon bozuklukları
bozuklukları, kronik bronş
bronşit vakaları
vakalarında artış
artış,, bronş
bronşiyal mukoza siliaları
silialarının temizleme
hızında artış
artış,, solunum yolları
yolları epitel dokusunda kalı
kalınlaş
nlaşma gibi sağ
sağlık problemleri örnek olarak verilebilir.
Dünya Sağ
Sağlık Örgü
rgütü (WHO) tarafı
tarafından; halk sağ
sağlığın
ığının korunabilmesi amacı
amacıyla 500 µg/m3 /10
dakika kü
lmamasıı tavsiye edilmektedir. Yapı
kükürt dioksit sı
sınır değ
değerinin aşı
aşılmamas
Yapılan hesaplamalarda bu değ
değer
maksimum 1 saatlik ortalama değ
değer olan 350 µg/m3'e eş
eşdeğ
değer bulunmaktadı
bulunmaktadır.

6.2.AZOT DĐOKSĐTLERĐN SAĞLIK ÜZERĐNE ETKĐLERĐ
Azot dioksitin sağ
sağlık üzerine etkileri; çeşitli kesimlerdeki bireylere değ
değişik konsantrasyonlar
uygulanması
uygulanması ile tespit edilmiş
edilmiştir. 30003000-9400 µg/m3 konsantrasyonları
konsantrasyonlarına 1010-15 dakika sü
süre ile maruziyet
sonucunda; normal ve bronş
bronşitli kiş
kişilerde akciğ
akciğer fonksiyon değ
değişimleri gö
gözlenmiş
zlenmiştir. Azot dioksit maruziyeti
sonucunda oluş
oluşan şikayetler; normal ve sağ
sağlıklı
klı kiş
kişilerde 1880 µg/m3 konsantrasyonundan itibaren
baş
başlarken, astı
astımlı
mlı kiş
kişilerde aynı
aynı şikayetler 940 µg/m3 konsantrasyon seviyesinden itibaren baş
başlamaktadı
lamaktadır.
Azot dioksitin bulunduğ
bulunduğu ortamlarda diğ
diğer kirleticilerin ve özellikle ozonun bulunması
bulunması durumunda,
bu kirleticiler arası
arasında oluş
oluşan reaksiyonlar nedeniyle insan sağ
sağlığında
ığında olumsuz etkileş
etkileşimlerin arttığı
arttığı
belirlenmiş
belirlenmiştir.
Bir haftadan bir aya kadar olan sü
sürede 1880 µg/m3 den az konsantrasyona maruziyette;
maruziyette; bronş
bronşiyel
ve pulmoner bölgelerdeki hü
hücrelerde anormal değ
değişiklikler, 940 µg/m3 konsantrasyona maruziyette ise
akciğ
akciğerlerin bakteriyel enfeksiyonlara karşı
karşı hassasiyetinin artması
artması ve biyokimyasal değ
değişimler
gözlenmektedir.

6.3. CO’NUN SAĞLIK ÜZERĐNE ETKĐLERĐ
Karbon monoksitin oksijen taşıma kapasitesini azaltması sonucunda kandaki oksijen
yetersizliği nedeniyle kan damarlarının çeperleri, beyin kalp gibi hassas organ ve dokularda fonksiyon
bozuklukları meydana gelir.

7.DĐĞER KĐRLETĐCĐLERĐN SAĞLIK ÜZERĐNE ETKĐLERĐ
7.1. AĞIR METALLERĐN SAĞLIK ÜZERĐNE ETKĐLERĐ
Havada bulunan partikü
partiküllerin % 0.010.01-3'ü
3'ünü sağ
sağlık yö
yönünden çok toksik etkiler gö
gösteren eser
elementler meydana getirir. Bunları
Bunların sağ
sağlık yö
yönünden önemi insan dokuları
dokularında birikime uğ
uğramaları
ramalarından
ve muhtemel sinerjik etkilerinden kaynaklanmaktadı
kaynaklanmaktadır. Havadan solunum yolu ile alı
alınan partikü
partiküllere ek
olarak, yenilen yiyecekler, iç
içilen su aracı
aracılığı ile de önemli miktarda metalik partikü
partiküler maddeler vü
vücuda
alı
alınmaktadı
nmaktadır.
Atmosfer kirliliğ
kirliliğinin bir bö
bölümünü oluş
oluşturan metaller; fosil yakı
yakıtları
tların yanması
yanması, endü
endüstriyel
işlemler, metal iç
içerikli ürünlerin insineratö
insineratörlerde yakı
yakılması
lması sonucunda ortama yayı
yayılırlar.
Đnsan sağ
sağlığın
ığını geniş
geniş çapta olumsuz yö
yönde etkileyen metaller arası
arasında atmosferde yaygı
yaygın olarak
bulunan; Kurş
maktadıır. Diğ
Kurşun, Kadmiyum, Nikel, Civa metalleri ve asbest önem taşı
taşımaktad
Diğer metallerin bir
kısmı
r, diğ
smı insan yaş
yaşamı
amında temel yö
yönden önem taşı
taşır,
diğer bir kı
kısmı
smının konsantrasyonu ise insan sağ
sağlığın
ığını
tehdit edecek boyutta olmadığı
ığından
ndan
ö
nem
gö
ö
stermez.
Belirli
limitlerin
dışı
ışında
nda
bulunabilecek
her
tü
olmad
g
d
türlü
rlü
metal, insan sağ
sağlığı üzerinde toksik etki gö
gösterir.

7.1.1. KURŞUN

Mavimsi veya gü
gümüş grisi renginde yumuş
yumuşak bir metaldir. Kurş
Kurşunun tetraetil veya tetrametil gibi
organik komponentlerinin yakı
yakıt katkı
katkı maddesi olarak kullanı
kullanılmaları
lmaları nedeniyle kirletici parametre olarak önem
gösterirler. Tetraetil kurş
kurşun ve tetrametil kurş
kurşunun her ikisi de renksiz sı
sıvı olup, kaynama noktaları
noktaları sırası
rası
ile 110°
110°C ve 200°
200°C dir.
dir. Uç
Uçuculukları
uculuklarının diğ
diğer petrol komponentlerinden daha fazla olması
olması nedeni ile ilave
edildiğ
edildiği yakı
yakıtın da uç
uçuculuğ
uculuğunu artı
artırırlar.
Kurş
Kurşunun farklı
farklı enzim sistemleri ile etkileş
etkileşim gö
göstermesi nedeniyle bir çok organ veya sistem, kurş
kurşun
birikimi iç
için odak noktaları
noktalarını oluş
oluştururlar.
Kandaki kurş
kurşun konsantrasyonunun 0.2 µg/ml limitini aş
aşması
ması durumunda olumsuz sağ
sağlık etkileri
gözlenir. Kan kurş
kurşun konsantrasyonu; 0.2 µg/ml limitini aş
aşması
ması ile kan sentezinin inhibasyonu,
inhibasyonu, 0.30.3-0.8 µg/ml
limitlerinde duyu ve motor sinir iletiş
lmasıından sonra ise
iletişim hı
hızında azalma, 1.2 µg/ml limitinin aşı
aşılmas
yetiş
yetişkinlerde geri dö
dönüşü mümkü
mkün olmayan beyin hasarları
hasarları meydana geldiğ
geldiği belirlenmiş
belirlenmiştir.
Havadaki kurş
kurşun konsantrasyonu ile kandaki kurş
kurşun konsantrasyonu arası
arasında doğ
doğrusal bir iliş
ilişki vardı
vardır.
Kurş
Kurşunun havadaki 1 µg /m3 konsantrasyorı
konsantrasyorıunun kanda 0.010.01-0.02 µg/ml lik konsantrasyonu oluş
oluşturduğ
turduğu
tesbit edilmiş
edilmiştir.
Đnsanlarda temel (background) kan kurş
kurşun konsantrasyonunun 0.040.04-0.06 µg/ml, kentsel alanlarda
yaş
yaşayanlarda ise 0.1 µg/ml olduğ
olduğu belirlenmiş
belirlenmiştir.
Dünya Sağ
Sağlık Örgü
rgütü, sağ
sağlık üzerine olumsuz etkilerin gö
gözlenmediğ
zlenmediği 0.1 µg/ml kan kurş
kurşun
konsantrasyon limitinin aşı
lmamasıı amacı
aşılmamas
amacı ile; kent havası
havasındaki kurş
kurşun konsantrasyonunun 0.50.5-1 µg/m3 olarak
hedeflenmesini önermektedir.

7.1.2.KADMĐYUM

Kadmiyum (Cd
(Cd)) gü
gümüş beyazı
beyazı renginde bir metaldir. Havada hı
hızla kadmiyum oksite dönüşür.
Kadmiyum sü
sülfat, kadmiyum nitrat, kadmiyum klorü
klorür gibi inorganik tuzları
tuzları suda çöz
çözünür. Havadaki
kadmiyum fume konsantrasyonu 1 mg/m3 limitini aş
aşması
ması durumunda, solunumdaki akut etkileri gö
gözlemek
mümkü
mkündü
ndür. Kadmiyumun vü
vücuttan atı
atılımının az olması
olması ve birikim yapması
yapması nedeni ile sağ
sağlık üzerine
olumsuz etkileri zaman doğ
doğrultusunda gö
gözlenir. Uzun sü
süreli maruziyetten en fazla etkilenecek organ
böbreklerdir. Yapı
Yapılan araş
araştırmalarda; bö
böbrekte biriken kadmiyum konsantrasyonunun (yaş
(yaş ağırl
ğırlıık
üzerinden) 200 mg/kg'a
mg/kg'a ulaş
ulaşması
ması durumunda, bö
böbrek fonksiyonları
fonksiyonlarında bozulma olduğ
olduğu tesbit edilmiş
edilmiştir.
Böbrekte oluş
oluşan hasarı
hasarın tekrar geriye dö
dönüşü mümkü
mkün değ
değildir. Akciğ
Akciğer ve prostat kanserlerinin
oluş
oluşumunda kadmiyumun etkisi kesin olarak belirlenmiş
belirlenmiştir.
Dünya Sağ
Sağlık Örgü
rgütü insan sağ
sağlığın
ığının korunması
korunması için havadaki kadmiyum konsantrasyonunun;
kırsal alanlarda 11-5 ng/m
ng/m3, zirai faaliyetlerin bulunmadığı
bulunmadığı kentsel ve endü
endüstriyel bö
bölgelerde 1010-20
ng/m3.
ü aşılmamas
ng/m3.ü
şılmamasıını tavsiye etmektedir.

7.1.3. NĐKEL

Nikel gü
gümüşümsü
msü beyaz renkli sert bir metaldir. Nikel bileş
bileşikleri pratik olarak suda çöz
çözünmez.
Suda çöz
çözünebilir tuzları
tuzları; klorü
klorür, sü
sülfat ve nitrattı
nitrattır. Nikel biyolojik sistemlerde adenosin trifosfat,
trifosfat,
aminoasit, peptit,
peptit, protein ve deoksiribonü
deoksiribonükleik asitle kompleks oluş
oluştururlar.
Havadaki nikel bileş
bileşiklerinin solunması
solunması sonucunda, solunum savunma sistemi ile ilgili olarak;
solunum borusu irritasyonu,
irritasyonu, tahribatı
tahribatı, immunolojik değ
değişim, alveoler makrofaj hücre sayı
sayısında artış
artış,,
silia aktivitesi ve immü
immünite baskı
baskısında azalma gibi anormal fonksiyonlar meydana gelir.
Deri absorbsiyonu sonucunda allerjik deri hastalı
hastalıkları
kları ortaya çıkar. Havada bulunan nikele uzun
süreli maruziyetin insan sağ
sağlığına
ığına etkileri hakkı
hakkında gü
güvenilir kanı
kanıtlar tesbit edilememiş
edilememişsede;
sede; nikel iş
işinde
çalış
anlarda astı
alışanlarda
astım gibi olumsuz sağ
sağlık etkilerinin yanı
yanı sıra, burun ve gı
gırtlak kanserlerine neden olduğ
olduğu
kanı
tır.
kanıtlanmış
tlanmışt
Kanserojen etkisi nedeni ile gü
güvenilirlik limitinin belirtilmesi mü
mümkü
mkün değ
değildir.

8. ALINABĐLECEK ÖNLEMLER
1. Hava kirliliğ
kirliliğinin yoğ
yoğun olduğ
olduğu bü
büyük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakı
yakılması
lması için gerekli tedbirler
alı
alınmalı
nmalıdır.
2. Kentsel ısınmada doğ
doğal gazı
gazın kullanı
kullanımının artı
artırılması
lması ve yoğ
yoğun hava kirliliğ
kirliliği yaş
yaşanan illerimize doğ
doğal gazı
gazın
götürülmesi gerekmektedir.
3. Yakı
Yakıtları
tların tekniğ
tekniğe uygun olarak yakı
yakılabilmesi iç
için kazanı
kazanın, yakı
yakıtın yanma özelliğ
zelliğine gö
göre standartları
standartlarına uygun
olarak üretilmesi ve uygun yanma şartları
artlarının sağ
sağlanması
lanması gerekmektedir.
4. Kazan yakı
yakıcıları
ların periyodik zamanlarda eğ
eğitilerek, uygun yakma kuralları
kurallarını öğrenmeleri sağ
sağlanmalı
lanmalıdır.
5. Bü
Büyük ısıtma sistemlerine filtre takma zorunluluğ
zorunluluğu getirilmelidir.
6. Sadece uç
uçucu kü
kül iç
için elektrofiltre bulunan termik santrallere desü
desülfü
lfürizasyon tesislerinin de zorunlu olarak
kurdurulması
kurdurulması sağ
sağlanmalı
lanmalıdır.
7. Bina projelerinde, baca ve kazanı
kazanın konacağı
konacağı yer standartlara uygun olmalı
olmalı ve ısı yalı
yalıtımına önem verilmelidir.
8. Motorlu taşı
tlar iç
taşıtlar
için; karbü
karbüratö
ratör ayarı
ayarı şartı
artı getirilmeli portatif CO ve HC iç
için kurş
kurşuna dayanı
dayanıklı
klı katalizö
katalizörler
veya oksidasyon katalizö
katalizörleri kullanı
kullanılmalı
lmalı, sekonder hava NOX iç
için egzoz gazı
gazı resü
resürkü
rkülasyonu uygulanmalı
uygulanmalıdır.
Almanya’
Almanya’ da olduğ
olduğu gibi benzindeki kurş
kurşun miktarı
miktarı 0.15 gr/lt
gr/lt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurş
kurşunsuz
benzine geç
geçilmelidir.
9. Gereksiz yanan lambaları
nı kullanabiliriz,
lambaları kapatabiliriz, zile basmak yerine kapı
kapı tokmağı
tokmağın
10. Motorlu araç
ma araç
araç kullanı
kullanımını aza indirgemek iç
için, kendi özel otomuzu değ
değil toplu taşı
taşıma
araçları
larını kullanabiliriz.
11. Bisikleti alternatif ulaşı
m araç
ulaşım
araçları
ları arası
arasına sokabiliriz.
12. Kö
Kömür kullanı
kullanımını azaltabiliriz. Doğ
Doğal gazı
gazın yaygı
yaygınlaş
nlaştırılması
lması için taleplerimizi artı
artırabiliriz.
13. Elektrik ile çalış
an araç
alışan
araçları
ları az enerjiyle ve en verimli şekilde kullanmanı
kullanmanın yolları
yollarını bulabiliriz.

14. Çöplerin
Çöplerin yakı
yakılarak yok edilmesini engellemek iç
için gö
gönüllü
llü faaliyetler yapabiliriz.
15. Çöplerimizi
Çöplerimizi geri dö
dönüşüm sistemine uygun olarak biriktirebilir, bunun yaygı
yaygınlaş
nlaşması
ması için mahalle iç
içi
düzenlemelere belediyelerden destek isteyebiliriz.
16. Hava kirliliğ
larıının çevreye, özellikle bitkilere olan etkisinin kesin sonucu ve buna
kirliliği ve asit yağış
yağışlar
karşı
karşı isabetli önlemler alı
alınmak isteniyorsa, çok sayı
sayıda bilimsel denemenin yapı
yapılması
lması gerekir.
17. Yakı
Yakıtları
tların (araç
(araç ve meskenlerde) kalitesi kontrol edilmeli.
18. A ) Hava kirliliğ
kirliliğine dayanı
dayanıklı
klı bitkiler (b
(böğütlen,
tlen, ıspanak, kı
kızılcı
lcık,...) ekilmeli
B) Kışı
n yaprak dö
Kışın
döken bitkiler ekilmeli
19. Kentlerin kurulma yerleri topografik açıdan iyi saptanmalı
saptanmalı. Baş
Başka bir anlatı
anlatımla Yerleş
Yerleşmeleri (kent,
köy,...) çanak şeklindeki alanlardan uzaklarda kurmalı
kurmalıyız.
20. Bacalara filitre takı
takılmalı
lmalı
21. Araç
Araçları
ların bakı
bakımı zamanı
zamanında yapı
yapılmalı
lmalı
22. Alternatif enerji kaynakları
kaynakları kullanı
kullanılmalı
lmalı
(Gü
(Güneş
neş, rüzğar,
ar, gelgit, akı
akıntı
ntılar, biyokü
biyokütle,
tle, end.
end. ve evsel atı
atıklar gibi.)
23. Tü
Tüketim toplumu olduğ
olduğumuz sü
sürece yeni üretimlere yeni kirlenmelere neden olmamı
olmamız kaç
kaçınılmazdı
lmazdır.
Onun iç
için tü
tüketim çılgı
lgınlığı
nlığı yerine mevcutlardan haz almayı
almayı öğrenmeliyiz.
24. Yakı
Yakıtlardaki kü
kükürt oranı
oranı azaltı
azaltılmalı
lmalı
25. Çevre insanlara öğretilmemeli; insanoğ
insanoğlu çevreyi iç
içselleş
selleştirecek şekilde bizzat kendisi öğrenmeli

Kirli hava ve asitik yağış
lara etkileri yerel değ
ü rüzgar kirli hava ve yağış
larıı çok
yağışlara
değildir. Çünk
Çünkü
yağışlar
uzaklara taşı
yabilmektedir. Asit yağış
larıı, dü
taşıyabilmektedir.
yağışlar
düştüğü yerde kalmayı
kalmayıp akarsular ve denizler yoluylada
dünyaya yayı
yayılmaktadı
lmaktadır. Onun iç
için çöz
çözümler yerel değ
değil, kü
küresel olmalı
olmalıdır. Ancak öncelikle yerel
kurtulabiliriz
Hava kirliliğ
kirliliği aş
aşağıda
ğıda verilen uygulamalarla önlenebilir:
¢ Hava kirliliğ
kirliliğinin en önemli nedenlerinden olan fosil yakı
yakıtlar olabildiğ
olabildiğince az kullanı
kullanılmalı
lmalı. Bunun yerine
doğ
doğalgaz, gü
güneş
neş enerjisi, jeotermal enerji vb. enerjilerin kullanı
kullanımı yaygı
yaygınlaş
nlaştırılmalı
lmalıdır.
¢ Karayolu taşı
şımac
macı
ı
l
ığı
yerine
demiryolu
ve
deniz
taşı
şımac
macı
ı
l
ığına
na
ağı
ğırl
rlı
ı
k
verilmelidir.
Bü
ta
ta
ığı
a
Büyük kentlerde
toplu taşı
ma hizmetleri yaygı
taşıma
yaygınlaş
nlaştırılmalı
lmalıdır. Bö
Böylece, otomobil egzozları
egzozlarının neden olduğ
olduğu kirlilik
azaltı
azaltılabilir.
¢ Sanayi kuruluş
kuruluşları
larının atı
atıkları
klarını havaya vermeleri önlenmelidir.
¢ Yeş
Yeşil alanlar artı
artırılmalı
lmalı, orman yangı
yangınları
nları önlenmelidir.

.

¢ Ozon tabakası
tabakasına zarar veren maddeler kullanı
kullanılmamalı
lmamalıdır

9. PROJENĐN EĞĐTĐMDEKĐ YERĐ





Eğitim ile çevre arası
arasındaki iliş
ilişkiyi ortaya koymak amacı
amacıyla bir anket dü
düzenlendi. Anket, Đzmir’
zmir’de
yapı
yapıldı
ldı ve ankete 117 kiş
kişi katı
katıldı
ldı. Katı
Katılanlardan 75’
75’i yü
yüksek okul mezunu idi. Asit yağ
yağmurları
murları konusunda bilginiz
var mı
mı,sorusuna 62 kiş
kişi “evet”
evet” yanı
yanıtı verdi. Yü
Yüksek okul mezunu (75(75-62=) 13 kiş
kişinin asit yağ
yağmurları
murlarından
habersiz olduğ
ldıı. Eğ
olduğu anlaşı
anlaşıld
Eğitim bu ise, bu nası
nasıl eğ
eğitim? Bu değ
değilse, eğ
eğitim nedir?
Asit yağ
yağmurları
murlarından etkileniyor musunuz, sorusuna 45 kiş
kişi “evet”
evet” yanı
yanıtını verdi. Yü
Yüksek okul mezunu
(75na yağ
na dü
(75-45=) 30 kiş
kişi başı
başına
yağan asit yağ
yağmurları
murlarından bihaberdi. Başı
Başına
düşenin asit mi, yoksa 1 su mu olduğ
olduğunu
bilmeyen yü
yüksek okul mezunu olan 30 kiş
kişi eğ
eğitimli midir?
Çevre sizin iç
için önemli mi, sorusuna 45 kiş
kişi yanı
yanıtsı
tsız bı
bırakmış
rakmış,, 3 yü
yüksek öğrenimli de çevrenin önemini
kavrayamadığı
kavrayamadığı için “evet”
evet” diyememiş
diyememiştir.
27 kiş
lmaktadıır. Gerç
kişinin herhangi bir çevre örgü
rgütünü tanı
tanımadığı
madığı 4. sorunun yanı
yanıtından anlaşı
anlaşılmaktad
Gerçek
nerede? Eğ
Eğitim nerede?
Çevre ile giriş
girişimleri olmayan veya çevre koruma ilgili giriş
girişimlerin ne olduğ
olduğunu bilmeyen 71 kiş
kişinin
bulunduğ
lmaktadıır.
bulunduğu, 5. sorunun yanı
yanıtından anlaşı
anlaşılmaktad
Okuduğ
Okuduğunu yaş
yaşama uygulayamayan yü
yüksek okul mezunu da olsa eğ
eğitimli midir?
6. soruda belirtilen hava kirliliğ
ğ
i
ve
asit
yağ
ğ
murları
ı
n
ı
n
nası
ı
l
ö
nlenebileceğ
kirlili
ya murlar
nas
nlenebileceği, sorusuna bü
büyük bir çoğunluk
(43 kiş
kişi) “eğitimle”
itimle” yanı
yanıtını vermiş
vermiştir. “Eğitimle”
itimle” diyenlerin bü
büyük bir bö
bölümü de “mevcut eğ
eğitim sistemiyle
değ
değil”
il” uyarı
uyarısında bulunuyordu.
Cr Kızılderilisi’
lderilisi’nin ülkesinde, 19.yy. kadar Avrupa’
Avrupa’da ve 20. Yy kadar Tü
Türkiye’
rkiye’de hava kirliliğ
kirliliği ve onun
etkisiyle oluş
lardan eser yoktu: Orman kurumuyor, toprak kirlenmiyor, bitkiler,
oluşan asidik yağış
yağışlardan
bitkiler, hayvanlar ve
insanlar zehirlenmiyordu. Endü
Endüstrinin, zenginliğ
zenginliğin ve buna bağ
bağlı olarak eğ
eğitimin geliş
gelişmesiyle daha sağ
sağlıklı
klı bir
çevre beklenirken, insanoğ
insanoğlunun havayı
havayı solunamaz, suyu iç
içilemez ve bitkiyi yenilemez duruma getirdiğ
getirdiğini gö
görüyor
ve dehş
dehşete dü
düşüyoruz.
Eğitim yü
yükseldikç
kseldikçe havada duman, suda asit artı
artıyor!
Murgul’
’
u,
Ankara’
’
y
ı
,
Soma’
’
y
ı
,
Elbistan’
’
ı
,
Yatağ
Murgul
Ankara
Soma
Elbistan Yatağan’
an’ı, kirletenler Gökovayı
kovayı kirletecek olanlar mü
mühendis,
bakan, baş
başbakan, cumhurbaş
cumhurbaşkanı
kanı gibi “okumuş
okumuşlar”
lar” değ
değil mi?
“Đlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir”
bilmektir” Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktı
okumaktır” Diyebildiğ
Diyebildiğimiz zaman
yemek yediğ
yediğimiz sofraya bı
bıçak sokmaktan vazgeç
vazgeçeriz. Aksi takdirde biz karadumanı
karadumanı yaratmaya, karaduman da
bizi karartmaya devam edecek; bir olumsuzluk baş
başka bir olumsuzluğ
olumsuzluğu üreterek:
Ankete katı
katılanları
lanların eğ
eğitim durumu:
Đlkokul: 17 kiş
kişi
Ortaokul: 25 kiş
kişi
Yüksek okul: 75 kiş
kişi

10. DENEY RAPORU


DENEYĐ
ĐLERĐ
DENEYĐN ADI: ASĐ
ASĐT ÇÖZELT
ÇÖZELTĐ
LERĐYLE FASULYE ÇĐMLENDĐ
MLENDĐRĐLMESĐ
LMESĐ



DENEYĐ
K VE SEYRELTĐ
ĐLERĐ
DENEYĐN AMACI:DERĐŞĐ
AMACI:DERĐŞĐK
SEYRELTĐK ASĐ
ASĐT ÇÖZELT
ÇÖZELTĐ
LERĐNĐN FASULYE ÇĐMLENMESĐ
MLENMESĐ
ÜZERĐ
ZERĐNE ETKĐ
ETKĐLERĐ
LERĐNĐN ĐNCELENMESĐ
NCELENMESĐ



DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:DERĐŞĐ
K VE SEYRELTĐ
MALZEMELER:DERĐŞĐK
SEYRELTĐK HĐ
HĐDROKLORĐ
DROKLORĐK ASĐ
ASĐT(HCl
T(HCl))
ÇÖZELT
ĐLERĐ
ÇÖZELTĐ
LERĐ,PAMUK,FASULYE,Ç
,PAMUK,FASULYE,ÇEŞME SUYU



DENEYĐ
DENEYĐN YAPILIŞ
YAPILIŞI:Ç
I:ÇĐMLENMEK ÜZERE HAZIRLANAN FASULYELERĐ
FASULYELERĐN ĐLKĐ
LKĐNE ÇEŞME
SUYU,Đ
K HCl,
ÜSÜNE ĐSE SEYRELTĐ
ĐLERĐ
SUYU,ĐKĐNCĐ
NCĐSĐNE DERĐŞĐ
DERĐŞĐK
HCl,ÜÇÜNC
ÜÇÜNCÜ
SEYRELTĐLMĐŞ
LMĐŞ HCl ÇÖZELT
ÇÖZELTĐ
LERĐ EKLENEREK
PAMUK ÜZERĐ
ZERĐNDE VE ODA SICAKLIĞ
SICAKLIĞINDA ÇĐMLENMEYE BIRAKILIR.1 HAFTA SÜ
SÜREN BEKLEME
SÜRECĐ
RECĐ SONUCUNDA AŞ
AŞAĞIDAKĐ
IDAKĐ DURUMLAR GÖ
GÖZLENĐ
ZLENĐR.



DENEYĐ
DENEYĐN SONUCU:FASULYELER ÇĐMLENMEYE BIRAKILDIKTAN 1 HAFTA SONRA;
1-ÇEŞME SUYUNDA ÇĐMLENMEYE BIRAKILAN FASULYELERĐ
FASULYELERĐN ÇĐMLENDĐĞĐ
MLENDĐĞĐ,,
2-DERĐŞĐ
K HCl ÇÖZELT
ĐSĐNDE ÇĐMLENMEYE BIRAKILAN FASULYELERĐ
DERĐŞĐK
ÇÖZELTĐ
FASULYELERĐN
ÇĐMLENMEDĐĞĐ
MLENMEDĐĞĐ,,ÇÜR
ÇÜRÜDÜĞÜ VE KARARDIĞ
KARARDIĞI,
3-SEYRELTĐ
ĐSĐYLE ÇĐMLENMEYE BIRAKILAN FASULYELERĐ
SEYRELTĐK HCl ÇÖZELT
ÇÖZELTĐ
FASULYELERĐN DE ÇĐMLENMEDĐĞĐ
MLENMEDĐĞĐ;;
FAKAT BU FASULYELERDEKĐ
K ASĐ
FASULYELERDEKĐ KARARMA VE ÇÜR
ÇÜRÜMENĐ
MENĐN, DERĐŞĐ
DERĐŞĐK
ASĐTLE ÇĐMLENMEYE
BIRAKILAN FASULYELERDEKĐ
TĐR.
FASULYELERDEKĐNDEN DAHA AZ OLDUĞ
OLDUĞU GÖ
GÖZLEMLENMĐŞ
ZLEMLENMĐŞT

Bir hafta boyunca deriş
derişik HCl çözeltisinde
çözeltisinde çimlenmeye bı
bırakı
rakılan fasulyeler

Bir hafta boyunca seyreltik HCl çözeltisinde
çözeltisinde çimlenmeye bı
bırakı
rakılan fasulyeler

Bir hafta boyunca suda çimlenmeye bı
bırakı
rakılan fasulyeler

AYLARA GÖRE ASĐT YAĞMURU MĐKTARI

11. SONUÇ

Atmosferdeki kü
kükürt ve azot oksit emisyonları
emisyonlarının azaltı
azaltılması
lması uzun vadede gerç
gerçekleş
ekleştirilecek bir
işlem olduğ
olduğundan çevrede yarattı
yarattıkları
kları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonları
emisyonlarının azaltı
azaltılması
lması için gereken
önlemlerin vakit kaybetmeden alı
alınması
nmasının zorunluluğ
zorunluluğu aç
açıkça gö
görülmektedir. Bunun yanı
yanında acil önlem
olarak bir bö
bölgede hava kirliliğ
kirliliği, teknolojik önlemler tespit edilerek dikkatle gö
gözden geç
geçirilmeli ve
uygulanmalı
uygulanmalıdır. Asit depolanması
depolanması sorununa bilimsel yö
yönden çöz
çözüm yolları
yolları ararken, zarar tespitleri
yapı
yapılmalı
lmalı ve ekosistem detaylı
detaylı bir şekilde incelenmelidir. Ayrı
Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak
benimsenmelidir.
Asit yağ
yağmurları
murlarının sonucuysa, yok olan ormanlar, hiç
hiçbir canlı
canlının yaş
yaşamadığı
amadığı ölü göller, zarar
gören sanatsal yapı
yapılar ve sağ
sağlıkları
klarını yitiren insanlardı
insanlardır.Yer yü
yüzeyine ulaş
ulaşan asit, birç
birçok bitki ve
hayvana zarar verir. Sonbahar yağ
yağmurları
murlarıyla birlikte toprak üzerinde biriken su, ya akarsulara ve
göllere akar ya da toprağı
n iç
toprağın
içine sı
sızar. Yağ
Yağmurla gelen asit toprakta birikir. Asitli su, topraktaki
bitkiler iç
için besin kaynağı
kaynağı olan önemli minerallerin çöz
çözünmesine yol aç
açar ve bitkilerin bunları
bunları alabilmesini
engeller. Aynı
Aynı zamanda, asit yağ
yağmurları
murları, toprakta bulunan, ancak asit etkisiyle serbest hale geç
geçtiğ
tiğinde
bitkilere zararlı
zararlı olan alü
alüminyum gibi maddelerin miktarı
miktarının artması
artmasına da neden olur. Örneğ
rneğin, toprakta
biriken alü
alüminyum,ağ
minyum,ağaç köklerinin gerekli besinleri almaları
almalarını engeller. Besin eksikliğ
eksikliği oluş
oluşur ve ağ
ağaçları
ların
büyümesi yavaş
yavaşlar, hatta tamamen durur. Zamanla, yaprakları
yaprakların dö
dökülmesi gibi daha gö
gözle gö
görülebilir
zararlar ortaya çıkmaya baş
başlar.
Asit, yalnı
yalnızca canlı
canlılara değ
değil, aynı
aynı zamanda binalara ve arabalara da zarar verir. Asit
özelliğ
mayıı artı
zelliğindeki maddeler kimyasal ayrış
ayrışmay
artırırlar. Bu, asidin herhangi bir yü
yüzeye değ
değdiğ
diğinde, onun
özelliklerini değ
değiştirmesi anlamı
anlamına gelir. Bu nedenle asit yağ
yağmuru oluş
oluşan bö
bölgelerde bulunan bronz,
mermer ve kireç
ndan heykellerin bozulması
kireçtaşı
taşından
bozulmasına da neden olur.
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