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1.ATMOSFERDEK1.ATMOSFERDEKĐĐ KKĐĐRLETRLETĐĐCCĐĐLERLER

1.1ATMOSFERDEK1.1ATMOSFERDEKĐĐ ASASĐĐTLETLEŞŞMEYE NEDEN OLAN KMEYE NEDEN OLAN KĐĐRLETRLETĐĐCCĐĐLERLER

1.1.1 AZOT OKS1.1.1 AZOT OKSĐĐTLER(NOTLER(NOXX ))

NOxNOx’’ in atmosferdeki bulunuin atmosferdeki bulunuşşu yaklau yaklaşışık olarak yark olarak yarıı yaryarııya taya taşışıt t egzosuegzosu ve sabit yakma ve sabit yakma 
tesislerinden dolaytesislerinden dolayııddıır. Bu gazlar atmosferde dor. Bu gazlar atmosferde doğğal gaz al gaz ççevrimine girerek, nitrik asit (HNO3) evrimine girerek, nitrik asit (HNO3) 
oluoluşşumuyla sonuumuyla sonuççlanan zincirleme reaksiyonlarlanan zincirleme reaksiyonlarıı tamamlarlar. Atmosferdeki HNO3 olutamamlarlar. Atmosferdeki HNO3 oluşşumu ise asit umu ise asit 
yayağışığışınnıın olun oluşşmasmasıınnıı etkiler.etkiler.

Son ySon yııllarda Danimarkallarda Danimarka’’ da yapda yapıılan bir aralan bir araşşttıırmayla amonyak buharlarmayla amonyak buharlaşşmasmasıınnıın gn güüneneşş
radyasyonuna maruz kaldradyasyonuna maruz kaldığıığında atmosferdeki nitrik asit olunda atmosferdeki nitrik asit oluşşumuna katkumuna katkııssıınnıın ihmal edilemeyecek n ihmal edilemeyecek 
boyutta olduboyutta olduğğu belirlenmiu belirlenmişştir. Yatir. Yağğmurun amonyum imurun amonyum iççerieriğği toprakta, su havzalari toprakta, su havzalarıında ve gnda ve gööllerde llerde 
nitrifikasyonnitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitritnitrit asiteasite ddöönnüüşşttüüğğüünde yande yağğmurun murun 
asiditesiniasiditesini ayrayrııca 4 kat artca 4 kat artıırmaktadrmaktadıır.r.

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. AS2. ASĐĐT YAT YAĞĞMURLARININ OLUMURLARININ OLUŞŞUMUUMU



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. TERM3. TERMĐĐK SANTRALLERK SANTRALLERĐĐN ASN ASĐĐT YAT YAĞĞMURUNA ETKMURUNA ETKĐĐSSĐĐ



TTüürkiye'nin sahip oldurkiye'nin sahip olduğğu en bol fosil kaynaklu en bol fosil kaynaklıı yakyakııt, dt, düüşşüükk--kaliteli ve kaliteli ve 
yyüüksek derecede kirlenmeye yol aksek derecede kirlenmeye yol aççan linyittir ve en bol bulunduan linyittir ve en bol bulunduğğundan undan üülke lke 
enerji enerji üüretiminin belkemiretiminin belkemiğğidir. Ancak bu tidir. Ancak bu tüür kr köömmüürrüün kullann kullanıımmıı ççok yok yüüksek ksek 
miktarlarda kmiktarlarda küükküürt dioksit (SO2), azot oksitler (rt dioksit (SO2), azot oksitler (NOxNOx), ), karbonmonoksitkarbonmonoksit (CO), (CO), 
Ozon (O3), hidrokarbonlar, Ozon (O3), hidrokarbonlar, partikpartiküülerler madde (PM) ve kmadde (PM) ve küül olul oluşşturmaktadturmaktadıır. Bu r. Bu 
atatııklar, klar, ççevre saevre sağğllığıığına na ççok ok ççeeşşitli biitli biççimlerde etki eder. Bu olumsuz etkileri imlerde etki eder. Bu olumsuz etkileri şşu u 
şşekilde sekilde sııralayabiliriz: ralayabiliriz: 
EEğğer herhangi bir filtre kullaner herhangi bir filtre kullanıılmazsa 100 lmazsa 100 megawattmegawatt ggüüccüünde knde köömmüürle rle ççalalışışan bir an bir 
termik santraltermik santralıın kirletici etkileri an kirletici etkileri aşşaağığıdaki tabloda gdaki tabloda göörrüülmektedir. lmektedir. 
KKüükküürt dioksit (SO2) 45,000 ton/yrt dioksit (SO2) 45,000 ton/yııl l 
Azot oksitler (Azot oksitler (NOxNOx) 26,000 ton/y) 26,000 ton/yııl l 
KarbonmonoksitKarbonmonoksit (CO) 750 ton/y(CO) 750 ton/yııl l 
KatKatıı partikpartiküüller (PM) 32,500 ton/yller (PM) 32,500 ton/yııl l 
Hidrokarbonlar 250 ton/yHidrokarbonlar 250 ton/yııl l 
KKüül 5,660 ton/yl 5,660 ton/yııl l 

SO2 ve SO2 ve NOxNOx gazlargazlarıı asit yaasit yağğmurlarmurlarıınnıın olun oluşşumundan birinci derecede umundan birinci derecede 
sorumludurlar. Bacalardan atsorumludurlar. Bacalardan atıılan klan küükküürt ve azot oksitler, hakim rrt ve azot oksitler, hakim rüüzgarlarla zgarlarla 
ortalama 2 ortalama 2 -- 7 g7 güün in iççerisinde atmosfere taerisinde atmosfere taşışınnıırlar. Bu zaman srlar. Bu zaman süüresi iresi iççinde bu inde bu 
kirleticiler, atmosferdeki su partikkirleticiler, atmosferdeki su partiküülleri ve dilleri ve diğğer bileer bileşşenlerle tepkimeye girerek enlerle tepkimeye girerek 
ssüülflfüürik asit ve nitrik rik asit ve nitrik asitiasiti oluoluşştururlar. Bunlar da  yer ytururlar. Bunlar da  yer yüüzzüüne yane yağğmur kar ile mur kar ile 
ulaulaşışır. Br. Bööylece baca gazlarylece baca gazlarıı ikinci kez ve daha geniikinci kez ve daha genişş bir bbir böölgeye etki etmilgeye etki etmişş
olurlar. Bolurlar. Böölgenin arazi yaplgenin arazi yapııssıı ve hava kove hava koşşullarullarıına bana bağğllıı olarak, etki yolarak, etki yüüzlerce zlerce 
kilometreye kadar yaykilometreye kadar yayıılabilmektedir. Asit yalabilmektedir. Asit yağğmuru denilen bu olgu yalnmuru denilen bu olgu yalnıızca zca 
canlcanlıılar ilar iççin dein değğil, tail, taşş yapyapııtlar ve eski sanat eserleri itlar ve eski sanat eserleri iççin de in de öönemli bir tehlike nemli bir tehlike 
oluoluşşturmaktadturmaktadıırlar. rlar. 



Asit yaAsit yağğmurlarmurlarıı ve dive diğğer zararler zararlıı gaz ve kgaz ve küüllerin verdillerin verdiğği ekonomik zararlari ekonomik zararlarıı şşööyle yle 
ssııralayabiliriz: ralayabiliriz: 
1. A1. Ağğaaççlarlarıın henn henüüz olgunlaz olgunlaşşmadan kesilmesinden domadan kesilmesinden doğğan zarar. an zarar. 
2. Arazi gelirlerinden yoksun kalmaktan do2. Arazi gelirlerinden yoksun kalmaktan doğğan zarar: Bu zarar orman an zarar: Bu zarar orman ööllüümmüü ile ile 
üüretimden uzaklaretimden uzaklaşşan arazinin zarar san arazinin zarar süüresince saresince sağğlayabilecelayabileceğği gelirden olui gelirden oluşşur. ur. 
3. Toprak koruma 3. Toprak koruma öönlemlerinden donlemlerinden doğğan zarar: Orman rejimi ian zarar: Orman rejimi iççine giren ve fakat ine giren ve fakat 
ççeeşşitli nedenlerle aitli nedenlerle aşışınmaya unmaya uğğrayan topraklarrayan topraklarıın korunmasn korunmasıı ve ve öözelliklerinin zelliklerinin 
iyileiyileşştirilmesi itirilmesi iççin yapin yapıılan harcamalardlan harcamalardıır. r. 
4. Ek a4. Ek ağğaaççlandlandıırma giderlerinden dorma giderlerinden doğğan zarar: Zarara uan zarar: Zarara uğğrayan alanda gaz etkisinin rayan alanda gaz etkisinin 
gegeççmesi ile yeniden ormancmesi ile yeniden ormancııllıık k üüretimine geretimine geççilmesi iilmesi iççin gerekli olan ain gerekli olan ağğaaççlandlandıırma rma 
giderleridir. giderleridir. 
5. Ormanlar5. Ormanlarıın azalmasn azalmasıı ve toprave toprağığın n ççoraklaoraklaşşmasmasıı sonucu olusonucu oluşşan erozyon ban erozyon büüyyüük k 
miktarlarda toprak kaybmiktarlarda toprak kaybıına neden olur. na neden olur. 
6. 6. ĐĐnsan sansan sağğllığıığı aaççııssıından dondan doğğan zararlar: Ormanlar hava kirlilian zararlar: Ormanlar hava kirliliğği ii iççin bazen doktor in bazen doktor 
bazen de hasta durumundadbazen de hasta durumundadıırlar. Olgun iri yapraklrlar. Olgun iri yapraklıı 100 ya100 yaşışındaki bir kayndaki bir kayıın an ağğacacıı
saatte yaklasaatte yaklaşışık olarak 1.7 kg O2 k olarak 1.7 kg O2 üüretmekte, 2.35 kg CO2 tretmekte, 2.35 kg CO2 tüüketmektedir. Ayrketmektedir. Ayrııca ca 
aynaynıı kaykayıın an ağğacacıı yyıılda 1 ton tozu slda 1 ton tozu süüzmekte, baca gazlarzmekte, baca gazlarıı, bakteri ve vir, bakteri ve virüüsleri sleri 
babağğlamaktadlamaktadıır. Bu nedenle orman havasr. Bu nedenle orman havasıı havadaki partikhavadaki partiküüllerin, llerin, öözellikle solunumla zellikle solunumla 
akciakciğğere giden tozlarere giden tozlarıın sayn sayııssıı bakbakıımmıından kent havasndan kent havasıına gna gööre %90 re %90 -- 99 oran99 oranıında nda 
daha temizdir. Bu durumda termik daha temizdir. Bu durumda termik santrallarsantrallarıınn etkileriyle ortaya etkileriyle ortaya ççııkan orman kan orman 
ööllüümlerinin insan samlerinin insan sağğllığıığınnıı ne derece olumsuz etkiledine derece olumsuz etkilediğğini tahmin etmek pek zor ini tahmin etmek pek zor 
dedeğğildir. ildir. 
7. Bacadan at7. Bacadan atıılan gazlarlan gazlarıın etkisiyle evcil hayvanlarn etkisiyle evcil hayvanlarıın verimi azaln verimi azalıır, kara ve r, kara ve 
sulardaki yaban hayvanlarsulardaki yaban hayvanlarıınnıın sayn sayııssıında azalma olur. nda azalma olur. 



4. AS4. ASĐĐT YAT YAĞĞMURLARININ MURLARININ ÇÇEVRE EVRE ÜÜZERZERĐĐNDEKNDEKĐĐ ETKETKĐĐLERLERĐĐ

Asit YaAsit Yağğmurlarmurlarıı kküükküürt ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birlert ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birleşşerek serek süülflfüürik rik 
ve nitrik asitli yave nitrik asitli yağğmur, kar ya da dolu olumur, kar ya da dolu oluşşturmasturmasıı bibiççiminde kirliliiminde kirliliğğe yol ae yol aççmasmasııddıır. Bu r. Bu 
ttüür yar yağğmurda tanecikler siste asmurda tanecikler siste asııllıı olarak solarak süüspansiyon oluspansiyon oluşşturabilir ya da en kuru halde turabilir ya da en kuru halde 
birikebilirler.birikebilirler.

Asit yaAsit yağğmurlarmurlarıınnıın verdin verdiğği ileri si ileri süürrüülen zararlen zararıın bir bn bir bööllüümmüünnüün asln aslıında baznda bazıı dodoğğal al 
nedenlerden kaynaklandnedenlerden kaynaklandığıığı yapyapıılan aralan araşşttıırmalar sonucunda anlarmalar sonucunda anlaşışılmlmışışsa da, petrol ve sa da, petrol ve 
kköömmüür yanmasr yanmasıından olundan oluşşan kan küükküürt dioksit ile otomobil motorlarrt dioksit ile otomobil motorlarıından ndan ççııkan azot oksidin. kan azot oksidin. 
asit yaasit yağğmuru sorununu bmuru sorununu büüyyüük k ööllçüçüde de şşiddetlendirdiiddetlendirdiğği kesindir.i kesindir.

KirliliKirliliğğe yol ae yol aççan tanecikler, kaynaklaran tanecikler, kaynaklarıından binlerce kilometre uzandan binlerce kilometre uzağğa ra rüüzgarla zgarla 
tataşışınabilir. Snabilir. Söözgelimi A.B.Dzgelimi A.B.D’’ ninnin kuzey dokuzey doğğusundaki asit yausundaki asit yağğmurlarmurlarıına, Kanadana, Kanada’’dan dan 
yayyayıılan da katlan da katıılmlmışış, Kanada, Kanada’’nnıın don doğğusundaki kusundaki küükküürt irt iççeren yaeren yağışğış. A.B.D den . A.B.D den 
kaynaklanmkaynaklanmışışttıır.r.

Bilim adamlarBilim adamlarıınnıın tn tüümmüü asit yaasit yağğmurlarmurlarıınnıın denetlenmesi in denetlenmesi iççin bir an in bir an öönce yasalar nce yasalar 
ççııkarkarıılmaslmasıınnıı istemektedirler. Ne var, ki sistemektedirler. Ne var, ki sööz konusu yasalarz konusu yasalarıın yol an yol aççacaacağığı harcamalar harcamalar ççok ok 
yyüüksektir, bu yksektir, bu yüüzden de sorunun zden de sorunun çöçözzüülmesi slmesi süürekli ertelenmektedir.rekli ertelenmektedir.

Ekonomik faaliyet. kEkonomik faaliyet. kııtltlığığa kara karşışı yapyapıılan bir savalan bir savaşşttıır. r. ĐĐnsan bu savansan bu savaşşta bir takta bir takıım m 
dedeğğerleri erleri üüretip tretip tüüketirken baketirken başşka bir deka bir değğer olan kaliteyi er olan kaliteyi ÇÇEVRE EVRE ‘‘yi de tyi de tüüketmektedir. ketmektedir. 
Hava, su, yeHava, su, yeşşil ve toprak gibi Biri kirlendiil ve toprak gibi Biri kirlendiğği zaman beraberinde, zincirleme olarak, i zaman beraberinde, zincirleme olarak, 
didiğğerleri ve bunlardan yararlanan insanlar da kirlenmekte ve yok olerleri ve bunlardan yararlanan insanlar da kirlenmekte ve yok olmaktadmaktadıır.r.

GGöörrüüldldüüğğüü gibi hava dogibi hava doğğal ve yapay etmenlerce kirletilmektedir. Yapay etmenlerin al ve yapay etmenlerce kirletilmektedir. Yapay etmenlerin 
temelinde insan bulunmaktadtemelinde insan bulunmaktadıır. Fabrikadan, evlerden ve arar. Fabrikadan, evlerden ve araççlardan lardan ççııkan dumanlar kan dumanlar 
taraftarafıından atmosfer durmadan kirlenmektedir. Bu kirlilik dondan atmosfer durmadan kirlenmektedir. Bu kirlilik doğğrudan oldurudan olduğğu gibi asit u gibi asit 
yayağğmurlarmurlarıı yoluyla da bitkiye, insana, suya, toprayoluyla da bitkiye, insana, suya, toprağğa ve taa ve taşşa etki etmektedir.a etki etmektedir.



HAVA KHAVA KĐĐRLRLĐĐLLĐĞĐĐĞĐ VE ASVE ASĐĐT YAT YAĞĞMURLARININ DMURLARININ DĐĞĐĞER ZARARLARI ER ZARARLARI 

Hava : Ozan tabakasHava : Ozan tabakasıı incelir. Bincelir. Bööylece gylece güüneneşşten gelen ten gelen 
ultraviyole gibi zararlultraviyole gibi zararlıı ışıışınlar yere kadar ulanlar yere kadar ulaşışır. Bu da deri kanseri r. Bu da deri kanseri 
ve gve gööz kataraktlarz kataraktlarıınnıın olun oluşşumuna yol aumuna yol aççar. ar. 
COCO22, SO, SO22 ve ve karbonmonoksitkarbonmonoksit gibi gazlar solunumu zorlagibi gazlar solunumu zorlaşşttıırrıır. r. 
Solunum yollarSolunum yollarıında nda ççeeşşitli hastalitli hastalııklarklarıın ortaya n ortaya ççııkmaskmasıına neden olur. na neden olur. 

ĐĐklim : COklim : CO22 ve SOve SO22 gazlargazlarıınnıın artmasn artmasıı, sera etkisi yaparak, , sera etkisi yaparak, 
atmosfer satmosfer sııcaklcaklığıığınnıın yn yüükselmesine neden olur. Bu durum, buzullarkselmesine neden olur. Bu durum, buzullarıın n 
erimesine; deniz suyunun yerimesine; deniz suyunun yüükselmesine yol akselmesine yol aççar. Kar. Kııyyıı ovalarovalarıı sular sular 
altaltıında kalnda kalıır. Bazr. Bazıı üürrüünlerin nlerin üüretilmesi gretilmesi güçüçleleşşir. ir. 

Su : Su : AsitikAsitik yayağışğışlar yerlar yerüüststüü ve yeraltve yeraltıı sularsularıınnıı kirlendirir. kirlendirir. 
ArkasArkasıından, bu sularndan, bu sularıın ulan ulaşşttığıığı ggööl ve denizler buralarda yal ve denizler buralarda yaşşayan ayan 
canlcanlıılar (ballar (balıık, bitki, kuk, bitki, kuşş .....) zarar g.....) zarar göörrüür. Kirlenmir. Kirlenmişş kaynak suyunu kaynak suyunu 
iiççen, kirlenmien, kirlenmişş ggööl veya denizdeki ball veya denizdeki balııkla beslenen insan da bu kla beslenen insan da bu 
kirlilikten nasibini alkirlilikten nasibini alıır. r. 



TEMĐZ HAVA

KĐRLĐ HAVA



AntikYapAntikYapııtlartlar : : 

Atmosfer YaAtmosfer Yağışğış TaTaşş ve metal Sonuve metal Sonuçç

H2O+SO2 H2SO4 + H2O+SO2 H2SO4 + CaCa CaSo4+H2 CaSo4+H2 
((SSüülfirikasitlfirikasit) (Kalker)) (Kalker)

H2O + SO2 H2SO4 + 2Al Al2(SO4)3+3H2 H2O + SO2 H2SO4 + 2Al Al2(SO4)3+3H2 
((AliminyumAliminyum) ) 

H2O + NO2 HNO3 + Al Al(NO3 )2+3/2H2 H2O + NO2 HNO3 + Al Al(NO3 )2+3/2H2 
((nitrikasitnitrikasit) ) 

GGöörrüüldldüüğğüü gibi yere dgibi yere düüşşen asitli sular, taen asitli sular, taşş ve metallerden yapve metallerden yapıılmlmışış olan antik olan antik 
yapyapııtlartlarıımmıızzıı da bozabilmekte, bda bozabilmekte, bööylece insanlylece insanlığıığın ortak mirasn ortak mirasıına zarar vermektedir. na zarar vermektedir. 
Tarihi bina ve yapTarihi bina ve yapıılar son 20 ylar son 20 yıılda bir lda bir öönceki 2000 ynceki 2000 yııllıına gna gööre daha re daha ççok yok yııpranmpranmışışttıır. Efes'i ve r. Efes'i ve 
Bergama'yBergama'yıı ddüüşşüünnüün; bir sn; bir süüre sonra re sonra ĐĐngiltere'deki ngiltere'deki WestministerWestminister ManastManastıır'r'ıı gibi kopyalargibi kopyalarıınnıı
yapmak zorunda kalacayapmak zorunda kalacağığız. Kaybettiz. Kaybettiğğimiz geimiz geççmimişşimizi kaimizi kaçç dolara geri alabiliriz? dolara geri alabiliriz? 
KaKağığıt ve tekstil de SO2 ve t ve tekstil de SO2 ve NOxNOx gazlargazlarıınnıı emiyor; emdikemiyor; emdikççe gevriyor. Gere gevriyor. Gerççekten, Britanya ekten, Britanya 
kküüttüüphanesindeki phanesindeki kolleksiyonlardankolleksiyonlardan % 5'i s% 5'i süülflfüür gazr gazıından zarar gndan zarar göörmrmüüşşttüür. r. 

Toprak : Asit yaToprak : Asit yağğmurlarmurlarıı topraktaki topraktaki minarellerleminarellerle tepkimeye girerek topratepkimeye girerek toprağığın yapn yapııssıınnıı
bozmaktadbozmaktadıır. Ayrr. Ayrııca, topraktaki su ca, topraktaki su asitikasitik öözellik kazanmaktadzellik kazanmaktadıır. Yeni r. Yeni asitikasitik ortama uymayan ortama uymayan 
bitki tbitki tüürleri yok olurken, bir brleri yok olurken, bir bööllüümmüü de asitli suyu bde asitli suyu büünyesinde depolamaktadnyesinde depolamaktadıır. r. 
BBööylece; ylece; 

" Bitki " Bitki öörtrtüüssüünnüün azalmasn azalmasıı, bir taraftan erozyon ortam, bir taraftan erozyon ortamıınnıı hazhazıırlarken, dirlarken, diğğer taraftan da er taraftan da 
fotosentez olayfotosentez olayıınnıın azalmasn azalmasıına ve sonucunda atmosferdeki CO2 tutarna ve sonucunda atmosferdeki CO2 tutarıınnıın artmasn artmasıına neden na neden 
olmaktadolmaktadıır. r. 
" Asitli su ile sulanan sebze ve meyvelerle beslenen insan zarar" Asitli su ile sulanan sebze ve meyvelerle beslenen insan zarar ggöörmektedir. rmektedir. 



En geniEn genişş anlamanlamııyla yla ççevre "ekosistemler" ya da "biyosfer" evre "ekosistemler" ya da "biyosfer" şşeklinde eklinde 
aaççııklanabilir. Daha aklanabilir. Daha aççıık olarak k olarak ççevre, insanevre, insanıı ve dive diğğer canler canlıı varlvarlııklarklarıı dodoğğrudan ya rudan ya 
da dolaylda dolaylıı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etmolarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etmenlerin enlerin 
ttüümmüüddüür.r.

ÇÇevrenin doevrenin doğğal yapal yapııssıınnıı ve bileve bileşşiminin bozulmasiminin bozulmasıınnıı, de, değğiişşmesini ve bmesini ve bööylece ylece 
insanlarinsanlarıın olumsuz yn olumsuz yöönde etkilenmesini nde etkilenmesini ççevre kirlenmesi olarak tanevre kirlenmesi olarak tanıımlayabiliriz. mlayabiliriz. 
ArtArtıık hepimizin bildik hepimizin bildiğği gibi i gibi ççevreden, ievreden, iççindeki varlindeki varlııklara gklara gööre en re en ççok yararlanan ok yararlanan 
bizleriz. bizleriz. ÇÇevreyi en evreyi en ççok kirleten yine bizleriz. Bu nedenle "ok kirleten yine bizleriz. Bu nedenle "ÇÇevreyi kirletmek evreyi kirletmek 
kendi varlkendi varlığıığımmıızzıı yok etmeye yok etmeye ççalalışışmaktmaktıır" denilebilir. r" denilebilir. 
BilinBilinççsiz kullansiz kullanıılan her lan her şşey gibi temiz ve saey gibi temiz ve sağğllııklklıı tutulmayan tutulmayan ççevre de bizlere evre de bizlere 
zarar verir. Bu nedenle zarar verir. Bu nedenle ççevre denince aklevre denince aklıımmııza za öönce yance yaşşama hakkama hakkıı gelmelidir. gelmelidir. 
ĐĐnsannsanıın en temel hakkn en temel hakkıı olan yaolan yaşşama hakkama hakkıı, canl, canlıı ya da cansya da cansıız tz tüüm varlm varlııklarklarıı
sasağğllııklklıı, temiz ve g, temiz ve güüzel tutarak dzel tutarak düünyannyanıın n öömrmrüünnüü uzatmak, gelecek kuuzatmak, gelecek kuşşaklara aklara 
bbıırakrakıılacak en delacak en değğerli mirasterli mirastıır. r. 

1970'li y1970'li yııllardan sonra bilincine vardllardan sonra bilincine vardığıığımmıız z ççevre kirlilievre kirliliğği dayani dayanıılmaz lmaz 
boyutlara ulaboyutlara ulaşşttıı. . ÇüÇünknküü artartıık temiz hava soluyamaz olduk. Ruhsal rahatlamamk temiz hava soluyamaz olduk. Ruhsal rahatlamamıızzıı
sasağğlayacak yelayacak yeşşil alanlara hasret kalmaya bail alanlara hasret kalmaya başşladladıık. Yk. Yüüzmek izmek iççin deniz kin deniz kııyyııssıında nda 
bile ybile yüüzme havuzlarzme havuzlarıına girmek zorunda kaldna girmek zorunda kaldıık. Gk. Güürrüültltüüssüüz ve sakin bir uyku z ve sakin bir uyku 
uyuyamaz, midemiz bulanmadan bir akarsuya bakamaz olduk. Kuyuyamaz, midemiz bulanmadan bir akarsuya bakamaz olduk. Kıısaca artsaca artıık k 
kirletecekirleteceğğimiz imiz ççevre tevre tüükenmek kenmek üüzeredir. 2000zeredir. 2000--3000 y3000 yııl l öönce bir donce bir doğğa cenneti ve a cenneti ve 
bbüüyyüük bir kk bir kıısmsmıı otlaklarla kaplotlaklarla kaplıı olan Anadolu'yu golan Anadolu'yu güünnüümmüüzde bu durumlara zde bu durumlara 
ddüüşşüürdrdüük. k. 



Birinci tip kirlenme; biyolojik olarak ya da kendi kendine zararBirinci tip kirlenme; biyolojik olarak ya da kendi kendine zararssıız hale dz hale döönnüüşşebilen maddelerin ebilen maddelerin 
oluoluşşturduturduğğu kirliliktir. Hayvanlaru kirliliktir. Hayvanlarıın besin artn besin artııklarklarıı, d, dışışkkıılarlarıı, , ööllüüleri, bitki kalleri, bitki kalııntntıılarlarıı gibi maddeler birinci tip gibi maddeler birinci tip 
kirlenmeye neden olur. Kolayca ve kkirlenmeye neden olur. Kolayca ve kıısa zamanda yok olan maddelerin meydana getirdisa zamanda yok olan maddelerin meydana getirdiğği kirlilii kirliliğğe gee geççici kirlilik ici kirlilik 
de denir. de denir. 

ĐĐkinci tip kirlenme: biyolojik olarak veya kendi kendisine yok olkinci tip kirlenme: biyolojik olarak veya kendi kendisine yok olmayan ya da mayan ya da ççok uzun yok uzun yııllarda yok llarda yok 
olan maddelerin oluolan maddelerin oluşşturduturduğğu kirliliktir. Plastik, deterjan, taru kirliliktir. Plastik, deterjan, tarıım ilam ilaççlarlarıı, b, bööcek cek ööldldüürrüüccüüler (DDT gibi), ler (DDT gibi), 
radyasyon vb. maddeler ikinci tip kirlenmeye neden olur. Kalradyasyon vb. maddeler ikinci tip kirlenmeye neden olur. Kalııccıı kirlenme de denilen ikinci tip kirlenmeye kirlenme de denilen ikinci tip kirlenmeye 
neden olan maddeler bitki ve hayvanlarneden olan maddeler bitki ve hayvanlarıın vn vüücutlarcutlarıına katna katııllıır. Sonra besin zincirinin son halkasr. Sonra besin zincirinin son halkasıınnıı oluoluşşturan turan 
insana geinsana geççerek insanerek insanıın yan yaşşamamıınnıı tehlikeye sokar. tehlikeye sokar. ÖÖrnerneğğin; Marmara denizine sanayi atin; Marmara denizine sanayi atııklarklarıı ile cile cııva ve va ve 
kadminyumkadminyum iyonlariyonlarıı bbıırakrakıılmaktadlmaktadıır. Zararlr. Zararlıı atatııklar besin zincirinde alglere, balklar besin zincirinde alglere, balııklara ve sonunda insana klara ve sonunda insana 
gegeççerek erek öönemli hastalnemli hastalııklara ve ani klara ve ani ööllüümlere neden olmaktadmlere neden olmaktadıır.r.

KKööy gibi ky gibi kıırsal yarsal yaşşama birliklerindeki insanlar genellikle bama birliklerindeki insanlar genellikle büüyyüük kentlerde yak kentlerde yaşşayan insanlardan daha ayan insanlardan daha 
sasağğllııklklıı ve daha uzun ve daha uzun öömmüürlrlüüddüür. r. ÇüÇünknküü kkıırsal ekosistemler, rsal ekosistemler, ççevre kirlilievre kirliliğği yi yöönnüünden kentsel ekosistemlerden nden kentsel ekosistemlerden 
daha iyi durumdaddaha iyi durumdadıır. Bunu bilen kent insanr. Bunu bilen kent insanıı ffıırsat buldukrsat buldukçça, a, ççevre kirlilievre kirliliğği en az olan ki en az olan kıırlara, krlara, kööylere ylere 
kokoşşmaktadmaktadıır. Gr. Güünnüümmüüzde en yaygzde en yaygıın olan kirlilik su, hava, toprak, ses ve radyasyon kirlilin olan kirlilik su, hava, toprak, ses ve radyasyon kirliliğğidir. Binalarda, idir. Binalarda, 
arabalararabalarıın boyalarn boyalarıında eskime, Su ekosistemlerinde yanda eskime, Su ekosistemlerinde yaşşayan balayan balııklarda klarda üüremenin engellenmesi, Ormanlarda remenin engellenmesi, Ormanlarda 
zararlar , Neyse ki bizim zararlar , Neyse ki bizim üülkemizin bulundulkemizin bulunduğğu iklim kou iklim koşşullarullarıında asit yanda asit yağışğışlarlarıın n ççok fazla etkili olamadok fazla etkili olamadığıığınnıı
ssööyleyebiliriz yleyebiliriz çüçünknküü ormanlarda ve topraklarda biyolojik aktivite ormanlarda ve topraklarda biyolojik aktivite ççok yok yüüksektir ve dolayksektir ve dolayııssııyla yayla yağğmurun murun pHpH ssıı
4 e d4 e düüşşse bile bunu toprase bile bunu toprağğa india indiğğinde 6.5inde 6.5--7.0 a 7.0 a ççııkarkarıır. r. ÖÖrnerneğğin in BelgradBelgrad ormanormanıına dna düüşşen yaen yağışğışlarlarıın n pHpH larlarıı
kkışıışın 3.5n 3.5--5.5 aras5.5 arasıındadndadıır ama akarsularr ama akarsularıın n pHpH ssıı 6.5 civar6.5 civarıındadndadıır r çüçünknküü topraklartopraklarıın yn yüüksek tampon ksek tampon 
kapasiteleri vardkapasiteleri vardıır. r. 

HHıızla sanayilezla sanayileşşen en ÇÇinin’’de fabrikalarde fabrikalarıın atmosfere bn atmosfere bııraktraktığıığı atatııklar asit yaklar asit yağğmuru olumuru oluşşturuyor. Son 10 turuyor. Son 10 
yyıılda blda büüyyüük bir hk bir hıızla endzla endüüstriyellestriyelleşşen en ÇÇinin’’de, gelide, gelişşmimişş üülkelerin sorunu asit yalkelerin sorunu asit yağğmurlarmurlarıı babaşşladladıı. . ÇÇinin’’in geniin genişş
cocoğğrafyasrafyasıınnıın 3n 3’’te birinin asit yate birinin asit yağğmurlarmurlarıına maruz kaldna maruz kaldığıığı belirtiliyor. belirtiliyor. ÇÇinin’’de yerel hde yerel hüükküümetler hmetler hıızlzlıı geligelişşmeyi meyi 
teteşşvik etmek ivik etmek iççin alin alıınmasnmasıı gereken gereken ekolojitekolojit tedbirleri yabanctedbirleri yabancıı yatyatıırrıımlarmlarıı kakaççıırmamak irmamak iççin zorlayamin zorlayamııyor. Bu yor. Bu 
durumda da olan durumda da olan ççevreye oluyor.evreye oluyor.ÇÇinin’’de fabrikalarde fabrikalarıın 2005 yn 2005 yııllıında atmosfere 25.5 milyon ton knda atmosfere 25.5 milyon ton küükküürt rt dioksiddioksid
saldsaldığıığı tahmin ediliyor. Bu ktahmin ediliyor. Bu küükküürt rt dioksiddioksid atmosferde birikince yeryatmosferde birikince yeryüüzzüüne asit yane asit yağğmuru olarak dmuru olarak düüşşüüyor. yor. 
ÇÇinin’’de fabrikalarde fabrikalarıın saldn saldığıığı kküükküürt dioksit oranrt dioksit oranıınnıın her yn her yııl yl yüüzde 9 artzde 9 artııyor. yor. ÇÇin hin hüükküümeti, meti, ççevre koruma evre koruma 
öönlemlerine gelecek 5 ynlemlerine gelecek 5 yıılda 175 milyar dolar harcayacalda 175 milyar dolar harcayacağığınnıı aaççııklamklamışışttıı. K. Küükküürt rt dioksiddioksid yayağğmurlarmurlarıınnıın dn düüşşttüüğğüü
bböölgede toprak ve tarlgede toprak ve tarıım m üürrüünleri olumsuz etkileniyor. Hnleri olumsuz etkileniyor. Hıızlzlıı bir sanayilebir sanayileşşme sme süüreci yareci yaşşayan ayan ÇÇinin’’de endde endüüstriyel striyel 
atatııklar ciddi bir tehlike oluklar ciddi bir tehlike oluşşturuyor. Son yturuyor. Son yııllarda llarda üülkenin birlkenin birççok ok ıırmarmağığı kirlendi. Milyonlar insan temiz ikirlendi. Milyonlar insan temiz iççme me 
suyuna sahip desuyuna sahip değğil. il. ÜÜlkenin ylkenin yüüksek nksek nüüfuslu kentlerinde son 10 yfuslu kentlerinde son 10 yııldldıır ciddi oranda hava kirlilir ciddi oranda hava kirliliğği yai yaşışıyoryor



WestphaliaWestphalia(Almanya) (Almanya) ‘‘da bir kalenin resmida bir kalenin resmi
19081908’’ deki hali                                                1968deki hali                                                1968’’ deki halideki hali



GGÖÖLE YALE YAĞĞARKENARKEN



ÖÖLLÜÜ AAĞĞAAÇÇLARLAR



5. AS5. ASĐĐT YAT YAĞĞMURLARININ MURLARININ ĐĐNSAN SANSAN SAĞĞLILIĞĞI I ÜÜZERZERĐĐNE ETKNE ETKĐĐLERLERĐĐ

Temmuz 1984Temmuz 1984’’ de Berlinde Berlin’’ de Dde Düünya Sanya Sağğllıık k ÖÖrgrgüüttü’ü’ nnüün (WHO) Avrupa Bn (WHO) Avrupa Böölgesel Toplantlgesel Toplantııssıında nda ççeeşşitli itli 
gruplar tarafgruplar tarafıından sunulan arandan sunulan araşşttıırmalar asit yarmalar asit yağğmurlarmurlarıınnıın insan san insan sağğllığıığı üüzerindeki etkileri konusunda ilginzerindeki etkileri konusunda ilginçç
sonusonuççlar alar aççığığa a ççııkmkmışışttıır. Bu arar. Bu araşşttıırmalarrmalarıın sonucu olarak asit depolanmasn sonucu olarak asit depolanmasıınnıın insan san insan sağğllığıığı üüzerinde dolaylzerinde dolaylıı ve ve 
dolaysdolaysıız olmak z olmak üüzere 2 tzere 2 tüür etkisi belirlenmir etkisi belirlenmişştir. Bu gtir. Bu güüne kadar yapne kadar yapıılan aralan araşşttıırmalar henrmalar henüüz asit depolanmasz asit depolanmasıınnıın n 
insanlar insanlar üüzerinde dolayszerinde dolaysıız bir etkisini belirleyememiz bir etkisini belirleyememişştir. Bununla beraber deri, gtir. Bununla beraber deri, gööz ve solunum sistemindeki z ve solunum sistemindeki 
direkt etkileri dikkat direkt etkileri dikkat ççekicidir. ekicidir. pHpH 4.64.6’’ ya kadar ya kadar asitlenmiasitlenmişş ggööl sularl sularıında insan ve tavnda insan ve tavşşan denekleri an denekleri üüzerinde zerinde 
yapyapıılan aralan araşşttıırmalarda belirli bir takrmalarda belirli bir takıım etkiler belirlenmim etkiler belirlenmişş, , pHpH’’ ıınn 4 ten d4 ten düüşşüük olduk olduğğu deu değğerlerde gerlerde göözde tahrizde tahrişş
ve kve kıızarzarııklklıık oluk oluşşmumuşştur. tur. 

Asidik zerrecikler genellikle Asidik zerrecikler genellikle ssüülflfüürdioksitrdioksit ve ve nitrikoksitlerinnitrikoksitlerin atmosferdeki dispersiyonu ile oluatmosferdeki dispersiyonu ile oluşşur. ur. 
SonuSonuççta oluta oluşşan nitrik ve san nitrik ve süülflfüürik asit dirik asit diğğer partiker partiküüller (toz, is, kurum, duman vs) ller (toz, is, kurum, duman vs) üüzerine yapzerine yapışıışır. Bu r. Bu 
partikpartiküüllerin direkt olarak solunmasllerin direkt olarak solunmasıı bu asidik yapbu asidik yapıılarlarıın don doğğrudan akcirudan akciğğerlere kadar gitmesine neden olmaktaderlere kadar gitmesine neden olmaktadıır. r. 
Bu asidik yapBu asidik yapııdaki tozlar ve gazlar nemli ve sdaki tozlar ve gazlar nemli ve sııcak akcicak akciğğer alveollerinde kimyasal olarak kana geer alveollerinde kimyasal olarak kana geççebilirler. ebilirler. 

Asit yaAsit yağğmurlarmurlarıınnıın insanlar n insanlar üüzerindeki dolaylzerindeki dolaylıı etkileri yetkileri yüüzey ve izey ve iççme sularme sularıı, yer alt, yer altıı sularsularıı, toprak, a, toprak, ağığır r 
metaller, bitkiler ve balmetaller, bitkiler ve balııklar klar üüzerindeki etkilerine bazerindeki etkilerine bağğllıı olarak bu unsurlarolarak bu unsurlarıın kullann kullanıılmaslmasıı sonucunda uzun vadede sonucunda uzun vadede 
insan binsan büünyesinde asidik depolanmaya neden olur. Asit yanyesinde asidik depolanmaya neden olur. Asit yağğmurlarmurlarıınnıın insan san insan sağğllığıığı üüzerinde dozerinde doğğrudan ve dolaylrudan ve dolaylıı
etkileri detkileri düüşşüünnüüldldüüğğüünde ayrnde ayrııntntııllıı araaraşşttıırmalara ihtiyarmalara ihtiyaçç olduolduğğu au aççııktktıır. Bu dor. Bu doğğrultuda Devlet Meteoroloji rultuda Devlet Meteoroloji ĐşĐşleri leri 
Genel MGenel Müüddüürlrlüüğğüü olarak asit yaolarak asit yağğmurlarmurlarıı olarak bilinen kirletici iolarak bilinen kirletici iççeren yaeren yağışğışlar konusunda balar konusunda başşlatlatıılan aralan araşşttıırma rma 
ççererççevesinde Aralevesinde Aralıık 1998 tarihinde Ankara Bk 1998 tarihinde Ankara Böölge Meteoroloji lge Meteoroloji ĐĐstasyonundan toplanan yastasyonundan toplanan yağğmur numunelerinde mur numunelerinde 
yapyapıılan analiz sonulan analiz sonuççlarlarıı TabloTablo--1 de verilmi1 de verilmişştir.tir.

TabloTablo--1: Ya1: Yağğmur Suyu Analiz Sonumur Suyu Analiz Sonuççlarlarıı

YAYAĞĞMUR SUYU ANALMUR SUYU ANALĐĐZLERZLERĐĐ

Element Konsantrasyon (Element Konsantrasyon (ppbppb))

KurKurşşun 7.005 un 7.005 
BakBakıır 56.674 r 56.674 
Kobalt 968.287 Kobalt 968.287 
AlAlüüminyum 190.431minyum 190.431´́ 103 103 
Nikel 1028.656 Nikel 1028.656 
ÇÇinko 12.361inko 12.361



6. EM6. EMĐĐSYONLARIN SYONLARIN ĐĐNSAN SANSAN SAĞĞLILIĞĞI I ÜÜZERZERĐĐNE ETKNE ETKĐĐLERLERĐĐ

Fosil kFosil köökenli yakkenli yakııt kullanan enerji t kullanan enerji üüretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliretim tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğğinin inin ““ĐĐnsan nsan 
SaSağğllığıığına Etkilerina Etkileri”” aaşşaağığıdaki badaki başşllııklar altklar altıında toplanmaktadnda toplanmaktadıır: r: 

1. Akci1. Akciğğer Kanseri er Kanseri 
2. Bron2. Bronşşit it 
3. 3. KronelKronel BronBronşşit it 
4. Ra4. Raşşitizm itizm 
5. Eklem Romatizmas5. Eklem Romatizmasıı
6. Kalp Hastal6. Kalp Hastalııklarklarıı
7. G7. Gööz Yanmalarz Yanmalarıı
8. Nefes Darl8. Nefes Darlığıığı
9. 9. ÇÇeeşşitli tozlaritli tozlarıın vn vüücuttaki birikiminden docuttaki birikiminden doğğan ian işştahstahsıızlzlıık ve neticesinde, vk ve neticesinde, vüücudun  zaycudun  zayııf f 
ddüüşşerek zafiyete uerek zafiyete uğğramasramasıı ve hastalve hastalığıığın vn vüücudun direncini zaycudun direncini zayııflatmasflatmasıı
10. Kirli havan10. Kirli havanıın altn altıında yanda yaşşayan insanlarda aayan insanlarda aşışırrıı derecede ihtiyarlama belirtileri gderecede ihtiyarlama belirtileri göörrüülmesi lmesi 
11. Romatizma 11. Romatizma 
12. Hava kirlili12. Hava kirliliğği ii iççinde yainde yaşşan insanlarda cinsiyet bozukluan insanlarda cinsiyet bozukluğğu bau başşlamaslamasıı
13. Su13. Suçç iişşleme oranleme oranıında artnda artışış, sinirlilik, ruhsal bozukluklar vb. , sinirlilik, ruhsal bozukluklar vb. 
14. Kan zehirlenmesi ba14. Kan zehirlenmesi başşlar. Hamile kadlar. Hamile kadıınlarda daha nlarda daha ççabuk gabuk göözzüükküür. Hamile oldur. Hamile olduğğu iu iççinin
zehirlenme oranzehirlenme oranıı yyüüksektir. Erkeklere oranla daha fazladksektir. Erkeklere oranla daha fazladıır. Hamile kadr. Hamile kadıınlar dnlar düüşşüük yapabilir k yapabilir 
15. 15. ÇÇeeşşitli tozlaritli tozlarıın deri dokusunun n deri dokusunun üüzerindeki delikleri terle birlezerindeki delikleri terle birleşşip kapamasip kapamasııyla deriyla deri
solunumuna mani olmassolunumuna mani olmasıı (hava kirlili(hava kirliliğğinden dolayinden dolayıı vvüücutta sollunum zorlucutta sollunum zorluğğu bau başşlar.)lar.)



6.1. SO2, PM ve AS6.1. SO2, PM ve ASĐĐT AEROSOLLERT AEROSOLLERĐĐNNĐĐN SAN SAĞĞLIK LIK ÜÜZERZERĐĐNDEKNDEKĐĐ ETKETKĐĐLERLERĐĐ

KKüükküürt dioksit, rt dioksit, partikpartiküülerler madde ve asit madde ve asit aerosolleriaerosolleri dodoğğrudan dorudan doğğruya solunum yollarruya solunum yollarıınnıı etkilerler. etkilerler. 
KKüükküürt dioksit ve atmosferdeki rt dioksit ve atmosferdeki üürrüünleri nleri irritanirritan etki getki göösterirler. Solunan ysterirler. Solunan yüüksek konsantrasyondaki kksek konsantrasyondaki küükküürt rt 
dioksitin %95'i dioksitin %95'i üüst solunum yollarst solunum yollarıından ndan absorbeabsorbe olur. Bunun sonucu olarak, bronolur. Bunun sonucu olarak, bronşşit, it, anfizemanfizem ve dive diğğer er 
akciakciğğer hastaler hastalıık semptomlark semptomlarıı meydana gelir. meydana gelir. 

Asit Asit aerosolleriaerosolleri ile ile partikpartiküülerler maddelerin de akcimaddelerin de akciğğerlerden alveollere kadar taerlerden alveollere kadar taşışınmasnmasıı nedeniyle bu nedeniyle bu 
kirleticilerin bir arada bulunduklarkirleticilerin bir arada bulunduklarıında yaptnda yaptııklarklarıı olumsuz saolumsuz sağğllıık etkileri; her birinin ayrk etkileri; her birinin ayrıı ayrayrıı yaptyaptığıığı
etkilerden daha fazladetkilerden daha fazladıır. Bu olumsuz etkiler sonucunda ortaya r. Bu olumsuz etkiler sonucunda ortaya ççııkan kan öönemli rahatsnemli rahatsıızlzlııklar arasklar arasıında; nda; 
pulmonerpulmoner fonksiyon bozukluklarfonksiyon bozukluklarıı, kronik bron, kronik bronşşit vakalarit vakalarıında artnda artışış, , bronbronşşiyaliyal mukoza mukoza silialarsilialarıınnıınn temizleme temizleme 
hhıızzıında artnda artışış, solunum yollar, solunum yollarıı epitelepitel dokusunda kaldokusunda kalıınlanlaşşma gibi sama gibi sağğllıık problemleri k problemleri öörnek olarak verilebilir. rnek olarak verilebilir. 

DDüünya Sanya Sağğllıık k ÖÖrgrgüüttüü (WHO) taraf(WHO) tarafıından; halk sandan; halk sağğllığıığınnıın korunabilmesi amacn korunabilmesi amacııyla 500 yla 500 µµgg/m3 /10 /m3 /10 
dakika kdakika küükküürt dioksit srt dioksit sıınnıır der değğerinin aerinin aşışılmamaslmamasıı tavsiye edilmektedir. Yaptavsiye edilmektedir. Yapıılan hesaplamalarda bu delan hesaplamalarda bu değğer er 
maksimum 1 saatlik ortalama demaksimum 1 saatlik ortalama değğer olan 350 er olan 350 µµgg/m3'e e/m3'e eşşdedeğğer bulunmaktader bulunmaktadıır.r.



6.2.AZOT D6.2.AZOT DĐĐOKSOKSĐĐTLERTLERĐĐN SAN SAĞĞLIK LIK ÜÜZERZERĐĐNE ETKNE ETKĐĐLERLERĐĐ

Azot dioksitin saAzot dioksitin sağğllıık k üüzerine etkileri; zerine etkileri; ççeeşşitli kesimlerdeki bireylere deitli kesimlerdeki bireylere değğiişşik konsantrasyonlar ik konsantrasyonlar 
uygulanmasuygulanmasıı ile tespit edilmiile tespit edilmişştir. 3000tir. 3000--9400 9400 µµgg/m3 konsantrasyonlar/m3 konsantrasyonlarıına 10na 10--15 dakika s15 dakika süüre ile re ile maruziyetmaruziyet
sonucunda; normal ve bronsonucunda; normal ve bronşşitli kiitli kişşilerde akciilerde akciğğer fonksiyon deer fonksiyon değğiişşimleri gimleri göözlenmizlenmişştir. Azot dioksit tir. Azot dioksit maruziyetimaruziyeti
sonucunda olusonucunda oluşşan an şşikayetler; normal ve saikayetler; normal ve sağğllııklklıı kikişşilerde 1880 ilerde 1880 µµgg/m3 konsantrasyonundan itibaren /m3 konsantrasyonundan itibaren 
babaşşlarken, astlarken, astıımlmlıı kikişşilerde aynilerde aynıı şşikayetler 940 ikayetler 940 µµgg/m3 konsantrasyon seviyesinden itibaren ba/m3 konsantrasyon seviyesinden itibaren başşlamaktadlamaktadıır. r. 

Azot dioksitin bulunduAzot dioksitin bulunduğğu ortamlarda diu ortamlarda diğğer kirleticilerin ve er kirleticilerin ve öözellikle ozonun bulunmaszellikle ozonun bulunmasıı durumunda, durumunda, 
bu kirleticiler arasbu kirleticiler arasıında olunda oluşşan reaksiyonlar nedeniyle insan saan reaksiyonlar nedeniyle insan sağğllığıığında olumsuz etkilenda olumsuz etkileşşimlerin arttimlerin arttığıığı
belirlenmibelirlenmişştir. tir. 

Bir haftadan bir aya kadar olan sBir haftadan bir aya kadar olan süürede 1880 rede 1880 µµgg/m3 den az konsantrasyona /m3 den az konsantrasyona maruziyettemaruziyette; ; bronbronşşiyeliyel
ve ve pulmonerpulmoner bböölgelerdeki hlgelerdeki hüücrelerde anormal decrelerde anormal değğiişşiklikler, 940 iklikler, 940 µµgg/m3 konsantrasyona /m3 konsantrasyona maruziyettemaruziyette ise ise 
akciakciğğerlerin bakteriyel enfeksiyonlara karerlerin bakteriyel enfeksiyonlara karşışı hassasiyetinin artmashassasiyetinin artmasıı ve biyokimyasal deve biyokimyasal değğiişşimler imler 
ggöözlenmektedir.zlenmektedir.

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.D7.DĐĞĐĞER KER KĐĐRLETRLETĐĐCCĐĐLERLERĐĐN SAN SAĞĞLIK LIK ÜÜZERZERĐĐNE ETKNE ETKĐĐLERLERĐĐ

7.1. A7.1. AĞĞIR METALLERIR METALLERĐĐN SAN SAĞĞLIK LIK ÜÜZERZERĐĐNE ETKNE ETKĐĐLERLERĐĐ

Havada bulunan partikHavada bulunan partiküüllerin % 0.01llerin % 0.01--3'3'üünnüü sasağğllıık yk yöönnüünden nden ççok ok toksiktoksik etkiler getkiler göösteren eser steren eser 
elementler meydana getirir. Bunlarelementler meydana getirir. Bunlarıın san sağğllıık yk yöönnüünden nden öönemi insan dokularnemi insan dokularıında birikime unda birikime uğğramalarramalarıından ndan 
ve muhtemel ve muhtemel sinerjiksinerjik etkilerinden kaynaklanmaktadetkilerinden kaynaklanmaktadıır. Havadan solunum yolu ile alr. Havadan solunum yolu ile alıınan partiknan partiküüllere ek llere ek 
olarak, yenilen yiyecekler, iolarak, yenilen yiyecekler, iççilen su aracilen su aracııllığıığı ile de ile de öönemli miktarda metalik nemli miktarda metalik partikpartiküülerler maddeler vmaddeler vüücuda cuda 
alalıınmaktadnmaktadıır. r. 

Atmosfer kirliliAtmosfer kirliliğğinin bir binin bir bööllüümmüünnüü oluoluşşturan metaller; fosil yakturan metaller; fosil yakııtlartlarıın yanmasn yanmasıı, end, endüüstriyel striyel 
iişşlemler, metal ilemler, metal iççerikli erikli üürrüünlerin nlerin insineratinsineratöörlerderlerde yakyakıılmaslmasıı sonucunda ortama yaysonucunda ortama yayııllıırlar. rlar. 

ĐĐnsan sansan sağğllığıığınnıı genigenişş ççapta olumsuz yapta olumsuz yöönde etkileyen metaller arasnde etkileyen metaller arasıında atmosferde yaygnda atmosferde yaygıın olarak n olarak 
bulunan; Kurbulunan; Kurşşun, Kadmiyum, Nikel, un, Kadmiyum, Nikel, CivaCiva metalleri ve asbest metalleri ve asbest öönem tanem taşışımaktadmaktadıır. Dir. Diğğer metallerin bir er metallerin bir 
kkıısmsmıı insan yainsan yaşşamamıında temel ynda temel yöönden nden öönem tanem taşışır, dir, diğğer bir ker bir kıısmsmıınnıın konsantrasyonu ise insan san konsantrasyonu ise insan sağğllığıığınnıı
tehdit edecek boyutta olmadtehdit edecek boyutta olmadığıığından ndan öönem gnem gööstermez. Belirli limitlerin dstermez. Belirli limitlerin dışıışında bulunabilecek her tnda bulunabilecek her tüürlrlüü
metal, insan sametal, insan sağğllığıığı üüzerinde zerinde toksiktoksik etki getki göösterir.sterir.



7.1.1. KUR7.1.1. KURŞŞUNUN

Mavimsi veya gMavimsi veya güümmüüşş grisi renginde yumugrisi renginde yumuşşak bir metaldir. Kurak bir metaldir. Kurşşunun unun tetraetiltetraetil veya veya tetrametiltetrametil gibi gibi 
organik organik komponentlerininkomponentlerinin yakyakııt katkt katkıı maddesi olarak kullanmaddesi olarak kullanıılmalarlmalarıı nedeniyle kirletici parametre olarak nedeniyle kirletici parametre olarak öönem nem 
ggöösterirler. sterirler. TetraetilTetraetil kurkurşşun ve un ve tetrametiltetrametil kurkurşşunun her ikisi de renksiz sunun her ikisi de renksiz sııvvıı olup, kaynama noktalarolup, kaynama noktalarıı ssıırasrasıı
ile 110ile 110°°C ve 200C ve 200°°C C dirdir. U. Uççuculuklaruculuklarıınnıın din diğğer petrol er petrol komponentlerindenkomponentlerinden daha fazla olmasdaha fazla olmasıı nedeni ile ilave nedeni ile ilave 
edildiedildiğği yaki yakııttıın da un da uççuculuuculuğğunu artunu artıırrıırlar.rlar.

KurKurşşunun farklunun farklıı enzim sistemleri ile etkileenzim sistemleri ile etkileşşim gim gööstermesi nedeniyle bir stermesi nedeniyle bir ççok organ veya sistem, kurok organ veya sistem, kurşşun un 
birikimi ibirikimi iççin odak noktalarin odak noktalarıınnıı oluoluşştururlar. tururlar. 

Kandaki kurKandaki kurşşun konsantrasyonunun 0.2 un konsantrasyonunun 0.2 µµgg/ml limitini a/ml limitini aşşmasmasıı durumunda olumsuz sadurumunda olumsuz sağğllıık etkileri k etkileri 
ggöözlenir. Kan kurzlenir. Kan kurşşun konsantrasyonu; 0.2 un konsantrasyonu; 0.2 µµgg/ml limitini a/ml limitini aşşmasmasıı ile kan sentezinin ile kan sentezinin inhibasyonuinhibasyonu, 0.3, 0.3--0.8 0.8 µµgg/ml /ml 
limitlerinde duyu ve motor sinir iletilimitlerinde duyu ve motor sinir iletişşim him hıızzıında azalma, 1.2 nda azalma, 1.2 µµgg/ml limitinin a/ml limitinin aşışılmaslmasıından sonra ise ndan sonra ise 
yetiyetişşkinlerde geri dkinlerde geri döönnüüşşüü mmüümkmküün olmayan beyin hasarlarn olmayan beyin hasarlarıı meydana geldimeydana geldiğği belirlenmii belirlenmişştir.tir.

Havadaki kurHavadaki kurşşun konsantrasyonu ile kandaki kurun konsantrasyonu ile kandaki kurşşun konsantrasyonu arasun konsantrasyonu arasıında donda doğğrusal bir ilirusal bir ilişşki vardki vardıır. r. 
KurKurşşunun havadaki 1 unun havadaki 1 µµgg /m3 /m3 konsantrasyorkonsantrasyorııunununun kanda 0.01kanda 0.01--0.02 0.02 µµgg/ml /ml liklik konsantrasyonu olukonsantrasyonu oluşşturduturduğğu u 
tesbittesbit edilmiedilmişştir. tir. 

ĐĐnsanlarda temel (background) kan kurnsanlarda temel (background) kan kurşşun konsantrasyonunun 0.04un konsantrasyonunun 0.04--0.06 0.06 µµgg/ml, kentsel alanlarda /ml, kentsel alanlarda 
yayaşşayanlarda ise 0.1 ayanlarda ise 0.1 µµgg/ml oldu/ml olduğğu belirlenmiu belirlenmişştir.tir.

DDüünya Sanya Sağğllıık k ÖÖrgrgüüttüü, sa, sağğllıık k üüzerine olumsuz etkilerin gzerine olumsuz etkilerin göözlenmedizlenmediğği 0.1 i 0.1 µµgg/ml kan kur/ml kan kurşşun un 
konsantrasyon limitinin akonsantrasyon limitinin aşışılmamaslmamasıı amacamacıı ile; kent havasile; kent havasıındaki kurndaki kurşşun konsantrasyonunun 0.5un konsantrasyonunun 0.5--1 1 µµgg/m3 olarak /m3 olarak 
hedeflenmesini hedeflenmesini öönermektedir.nermektedir.



7.1.2.KADM7.1.2.KADMĐĐYUMYUM

Kadmiyum (Kadmiyum (CdCd) g) güümmüüşş beyazbeyazıı renginde bir metaldir. Havada hrenginde bir metaldir. Havada hıızla kadmiyum zla kadmiyum oksiteoksite ddöönnüüşşüür. r. 
Kadmiyum sKadmiyum süülfat, kadmiyum nitrat, kadmiyum klorlfat, kadmiyum nitrat, kadmiyum klorüür gibi inorganik tuzlarr gibi inorganik tuzlarıı suda suda çöçözzüünnüür. Havadaki r. Havadaki 
kadmiyum kadmiyum fumefume konsantrasyonu 1 mg/m3 limitini akonsantrasyonu 1 mg/m3 limitini aşşmasmasıı durumunda, solunumdaki akut etkileri gdurumunda, solunumdaki akut etkileri göözlemek zlemek 
mmüümkmküündndüür. Kadmiyumun vr. Kadmiyumun vüücuttan atcuttan atııllıımmıınnıın az olmasn az olmasıı ve birikim yapmasve birikim yapmasıı nedeni ile sanedeni ile sağğllıık k üüzerine zerine 
olumsuz etkileri zaman doolumsuz etkileri zaman doğğrultusunda grultusunda göözlenir. Uzun szlenir. Uzun süüreli reli maruziyettenmaruziyetten en fazla etkilenecek organ en fazla etkilenecek organ 
bbööbreklerdir. Yapbreklerdir. Yapıılan aralan araşşttıırmalarda; brmalarda; bööbrekte biriken kadmiyum konsantrasyonunun (yabrekte biriken kadmiyum konsantrasyonunun (yaşş aağığırlrlıık k 
üüzerinden) 200 mg/zerinden) 200 mg/kg'akg'a ulaulaşşmasmasıı durumunda, bdurumunda, bööbrek fonksiyonlarbrek fonksiyonlarıında bozulma oldunda bozulma olduğğu u tesbittesbit edilmiedilmişştir. tir. 
BBööbrekte olubrekte oluşşan hasaran hasarıın tekrar geriye dn tekrar geriye döönnüüşşüü mmüümkmküün den değğildir. Akciildir. Akciğğer ve prostat kanserlerinin er ve prostat kanserlerinin 
oluoluşşumunda kadmiyumun etkisi kesin olarak belirlenmiumunda kadmiyumun etkisi kesin olarak belirlenmişştir. tir. 

DDüünya Sanya Sağğllıık k ÖÖrgrgüüttüü insan sainsan sağğllığıığınnıın korunmasn korunmasıı iiççin havadaki kadmiyum konsantrasyonunun; in havadaki kadmiyum konsantrasyonunun; 
kkıırsal alanlarda 1rsal alanlarda 1--5 5 ngng/m/m33, zirai faaliyetlerin bulunmad, zirai faaliyetlerin bulunmadığıığı kentsel ve endkentsel ve endüüstriyel bstriyel böölgelerde 10lgelerde 10--20 20 
ngng/m3./m3.üü aaşışılmamaslmamasıınnıı tavsiye etmektedir.tavsiye etmektedir.



7.1.3. N7.1.3. NĐĐKELKEL

Nikel gNikel güümmüüşşüümsmsüü beyaz renkli sert bir metaldir. Nikel bilebeyaz renkli sert bir metaldir. Nikel bileşşikleri pratik olarak suda ikleri pratik olarak suda çöçözzüünmez. nmez. 
Suda Suda çöçözzüünebilir tuzlarnebilir tuzlarıı; klor; klorüür, sr, süülfat ve nitrattlfat ve nitrattıır. Nikel biyolojik sistemlerde r. Nikel biyolojik sistemlerde adenosinadenosin trifosfattrifosfat, , 
aminoasit, aminoasit, peptitpeptit, protein ve , protein ve deoksiribondeoksiribonüükleikkleik asitle kompleks oluasitle kompleks oluşştururlar. tururlar. 

Havadaki nikel bileHavadaki nikel bileşşiklerinin solunmasiklerinin solunmasıı sonucunda, solunum savunma sistemi ile ilgili olarak; sonucunda, solunum savunma sistemi ile ilgili olarak; 
solunum borusu solunum borusu irritasyonuirritasyonu, tahribat, tahribatıı, , immunolojikimmunolojik dedeğğiişşim, im, alveoleralveoler makrofajmakrofaj hhüücre saycre sayııssıında artnda artışış, , 
siliasilia aktivitesi ve aktivitesi ve immimmüünitenite baskbaskııssıında azalma gibi anormal fonksiyonlar meydana gelir.nda azalma gibi anormal fonksiyonlar meydana gelir.

Deri Deri absorbsiyonuabsorbsiyonu sonucunda sonucunda allerjikallerjik deri hastalderi hastalııklarklarıı ortaya ortaya ççııkar. Havada bulunan nikele uzun kar. Havada bulunan nikele uzun 
ssüüreli reli maruziyetinmaruziyetin insan sainsan sağğllığıığına etkileri hakkna etkileri hakkıında gnda güüvenilir kanvenilir kanııtlar tlar tesbittesbit edilememiedilememişşsedesede; nikel i; nikel işşinde inde 
ççalalışışanlarda astanlarda astıım gibi olumsuz sam gibi olumsuz sağğllıık etkilerinin yank etkilerinin yanıı ssııra, burun ve gra, burun ve gıırtlak kanserlerine neden oldurtlak kanserlerine neden olduğğu u 
kankanııtlanmtlanmışışttıır.r.

Kanserojen etkisi nedeni ile gKanserojen etkisi nedeni ile güüvenilirlik limitinin belirtilmesi mvenilirlik limitinin belirtilmesi müümkmküün den değğildir.ildir.



8. ALINAB8. ALINABĐĐLECEK LECEK ÖÖNLEMLERNLEMLER

1. Hava kirlili1. Hava kirliliğğinin yoinin yoğğun olduun olduğğu bu büüyyüük illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakk illerimizde kaliteli ve temiz linyitin yakıılmaslmasıı iiççin gerekli tedbirler in gerekli tedbirler 
alalıınmalnmalııddıır. r. 

2. Kentsel 2. Kentsel ııssıınmada donmada doğğal gazal gazıın kullann kullanıımmıınnıın artn artıırrıılmaslmasıı ve yove yoğğun hava kirliliun hava kirliliğği yai yaşşanan illerimize doanan illerimize doğğal gazal gazıın n 
ggööttüürrüülmesi gerekmektedir. lmesi gerekmektedir. 

3. Yak3. Yakııtlartlarıın teknin tekniğğe uygun olarak yake uygun olarak yakıılabilmesi ilabilmesi iççin kazanin kazanıın, yakn, yakııttıın yanma n yanma öözellizelliğğine gine gööre standartlarre standartlarıına uygun na uygun 
olarak olarak üüretilmesi ve uygun yanma retilmesi ve uygun yanma şşartlarartlarıınnıın san sağğlanmaslanmasıı gerekmektedir.gerekmektedir.

4. Kazan yak4. Kazan yakııccıılarlarıın periyodik zamanlarda en periyodik zamanlarda eğğitilerek, uygun yakma kurallaritilerek, uygun yakma kurallarıınnıı ööğğrenmeleri sarenmeleri sağğlanmallanmalııddıır. r. 

5. B5. Büüyyüük k ııssııtma sistemlerine filtre takma zorunlulutma sistemlerine filtre takma zorunluluğğu getirilmelidir.u getirilmelidir.

6. Sadece u6. Sadece uççucu kucu küül il iççin in elektrofiltreelektrofiltre bulunan termik santrallere bulunan termik santrallere desdesüülflfüürizasyonrizasyon tesislerinin de zorunlu olarak tesislerinin de zorunlu olarak 
kurdurulmaskurdurulmasıı sasağğlanmallanmalııddıır. r. 

7. Bina projelerinde, baca ve kazan7. Bina projelerinde, baca ve kazanıın konacan konacağığı yer standartlara uygun olmalyer standartlara uygun olmalıı ve ve ııssıı yalyalııttıımmıına na öönem verilmelidir. nem verilmelidir. 

8. Motorlu ta8. Motorlu taşışıtlar itlar iççin; karbin; karbüüratratöör ayarr ayarıı şşartartıı getirilmeli portatif CO ve HC igetirilmeli portatif CO ve HC iççin kurin kurşşuna dayanuna dayanııklklıı katalizkatalizöörler rler 
veya veya oksidasyonoksidasyon katalizkatalizöörleri kullanrleri kullanıılmallmalıı, , sekondersekonder hava NOX ihava NOX iççin egzoz gazin egzoz gazıı resresüürkrküülasyonulasyonu uygulanmaluygulanmalııddıır. r. 
AlmanyaAlmanya’’ da olduda olduğğu gibi benzindeki kuru gibi benzindeki kurşşun miktarun miktarıı 0.15 gr/0.15 gr/ltlt seviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurseviyesine indirilmeli ve kademeli olarak kurşşunsuz unsuz 
benzine gebenzine geççilmelidir.ilmelidir.

9. Gereksiz yanan lambalar9. Gereksiz yanan lambalarıı kapatabiliriz, zile basmak yerine kapkapatabiliriz, zile basmak yerine kapıı tokmatokmağığınnıı kullanabiliriz,kullanabiliriz,

10. Motorlu ara10. Motorlu araçç kullankullanıımmıınnıı aza indirgemek iaza indirgemek iççin, kendi in, kendi öözel otomuzu dezel otomuzu değğil toplu tail toplu taşışıma arama araççlarlarıınnıı kullanabiliriz.kullanabiliriz.

11. Bisikleti alternatif ula11. Bisikleti alternatif ulaşışım aram araççlarlarıı arasarasıına sokabiliriz. na sokabiliriz. 

12. K12. Köömmüür kullanr kullanıımmıınnıı azaltabiliriz. Doazaltabiliriz. Doğğal gazal gazıın yaygn yaygıınlanlaşşttıırrıılmaslmasıı iiççin taleplerimizi artin taleplerimizi artıırabiliriz.rabiliriz.

13. Elektrik ile 13. Elektrik ile ççalalışışan araan araççlarlarıı az enerjiyle ve en verimli az enerjiyle ve en verimli şşekilde kullanmanekilde kullanmanıın yollarn yollarıınnıı bulabiliriz. bulabiliriz. 



14. 14. ÇöÇöplerin yakplerin yakıılarak yok edilmesini engellemek ilarak yok edilmesini engellemek iççin gin göönnüüllllüü faaliyetler yapabiliriz. faaliyetler yapabiliriz. 

15. 15. ÇöÇöplerimizi geri dplerimizi geri döönnüüşşüüm sistemine uygun olarak biriktirebilir, bunun yaygm sistemine uygun olarak biriktirebilir, bunun yaygıınlanlaşşmasmasıı iiççin mahalle iin mahalle iççi i 
ddüüzenlemelere belediyelerden destek isteyebiliriz. zenlemelere belediyelerden destek isteyebiliriz. 

16.  Hava kirlili16.  Hava kirliliğği ve asit yai ve asit yağışğışlarlarıınnıın n ççevreye, evreye, öözellikle bitkilere olan etkisinin kesin sonucu ve buna zellikle bitkilere olan etkisinin kesin sonucu ve buna 
karkarşışı isabetli isabetli öönlemler alnlemler alıınmak isteniyorsa, nmak isteniyorsa, ççok sayok sayııda bilimsel denemenin yapda bilimsel denemenin yapıılmaslmasıı gerekir. gerekir. 

17.  Yak17.  Yakııtlartlarıın (aran (araçç ve meskenlerde) kalitesi kontrol edilmeli. ve meskenlerde) kalitesi kontrol edilmeli. 

18.  A ) Hava kirlili18.  A ) Hava kirliliğğine dayanine dayanııklklıı bitkiler (bitkiler (bbööğğüütlentlen, , ııspanak, kspanak, kıızzıılclcıık,...) ekilmeli k,...) ekilmeli 
B) KB) Kışıışın yaprak dn yaprak dööken bitkiler ekilmeli ken bitkiler ekilmeli 

19.  Kentlerin kurulma yerleri 19.  Kentlerin kurulma yerleri topografiktopografik aaççııdan iyi saptanmaldan iyi saptanmalıı. Ba. Başşka bir anlatka bir anlatıımla Yerlemla Yerleşşmeleri (kent, meleri (kent, 
kkööy,...) y,...) ççanak anak şşeklindeki alanlardan uzaklarda kurmaleklindeki alanlardan uzaklarda kurmalııyyıız. z. 

20.  Bacalara 20.  Bacalara filitrefilitre taktakıılmallmalıı

21.  Ara21.  Araççlarlarıın bakn bakıımmıı zamanzamanıında yapnda yapıılmallmalıı

22.  Alternatif enerji kaynaklar22.  Alternatif enerji kaynaklarıı kullankullanıılmallmalıı
(G(Güüneneşş, , rrüüzzğğarar, gelgit, ak, gelgit, akııntntıılar, lar, biyokbiyoküütletle, , endend. ve evsel at. ve evsel atııklar gibi.) klar gibi.) 

23.  T23.  Tüüketim toplumu olduketim toplumu olduğğumuz sumuz süürece yeni rece yeni üüretimlere yeni kirlenmelere neden olmamretimlere yeni kirlenmelere neden olmamıız kaz kaççıınnıılmazdlmazdıır. r. 
Onun iOnun iççin tin tüüketim ketim ççıılglgıınlnlığıığı yerine mevcutlardan haz almayyerine mevcutlardan haz almayıı ööğğrenmeliyiz. renmeliyiz. 
24. Yak24. Yakııtlardaki ktlardaki küükküürt oranrt oranıı azaltazaltıılmallmalıı

25. 25. ÇÇevre insanlara evre insanlara ööğğretilmemeli; insanoretilmemeli; insanoğğlu lu ççevreyi ievreyi iççselleselleşştirecek tirecek şşekilde bizzat kendisi ekilde bizzat kendisi ööğğrenmelirenmeli



Kirli hava ve Kirli hava ve asitikasitik yayağışğışlara etkileri yerel delara etkileri yerel değğildir. ildir. ÇüÇünknküü rrüüzgar kirli hava ve yazgar kirli hava ve yağışğışlarlarıı ççok ok 
uzaklara tauzaklara taşışıyabilmektedir. Asit yayabilmektedir. Asit yağışğışlarlarıı, d, düüşşttüüğğüü yerde kalmayyerde kalmayııp akarsular ve denizler p akarsular ve denizler yoluyladayoluylada
ddüünyaya yaynyaya yayıılmaktadlmaktadıır. Onun ir. Onun iççin in çöçözzüümler yerel demler yerel değğil, kil, küüresel olmalresel olmalııddıır. Ancak r. Ancak ööncelikle yerel ncelikle yerel 
kurtulabilirizkurtulabiliriz

Hava kirliliHava kirliliğği ai aşşaağığıda verilen uygulamalarla da verilen uygulamalarla öönlenebilir: nlenebilir: 
¢¢ Hava kirliliHava kirliliğğinin en inin en öönemli nedenlerinden olan fosil yaknemli nedenlerinden olan fosil yakııtlar olabilditlar olabildiğğince az kullanince az kullanıılmallmalıı. Bunun yerine . Bunun yerine 
dodoğğalgaz, galgaz, güüneneşş enerjisi, jeotermal enerji vb. enerjilerin kullanenerjisi, jeotermal enerji vb. enerjilerin kullanıımmıı yaygyaygıınlanlaşşttıırrıılmallmalııddıır. r. 
¢¢ Karayolu taKarayolu taşışımacmacııllığıığı yerine demiryolu ve deniz tayerine demiryolu ve deniz taşışımacmacııllığıığına ana ağığırlrlıık verilmelidir. Bk verilmelidir. Büüyyüük kentlerde k kentlerde 
toplu tatoplu taşışıma hizmetleri yaygma hizmetleri yaygıınlanlaşşttıırrıılmallmalııddıır. Br. Bööylece, otomobil egzozlarylece, otomobil egzozlarıınnıın neden oldun neden olduğğu kirlilik u kirlilik 
azaltazaltıılabilir. labilir. 
¢¢ Sanayi kuruluSanayi kuruluşşlarlarıınnıın atn atııklarklarıınnıı havaya vermeleri havaya vermeleri öönlenmelidir. nlenmelidir. 
¢¢ YeYeşşil alanlar artil alanlar artıırrıılmallmalıı, orman yang, orman yangıınlarnlarıı öönlenmelidir. nlenmelidir. 

¢¢ Ozon tabakasOzon tabakasıına zarar veren maddeler kullanna zarar veren maddeler kullanıılmamallmamalııddıırr. . 



9. PROJEN9. PROJENĐĐN EN EĞĐĞĐTTĐĐMDEKMDEKĐĐ YERYERĐĐ

EEğğitim ile itim ile ççevre arasevre arasıındaki ilindaki ilişşkiyi ortaya koymak amackiyi ortaya koymak amacııyla bir anket dyla bir anket düüzenlendi. Anket, zenlendi. Anket, ĐĐzmirzmir’’de de 
yapyapııldldıı ve ankete 117 kive ankete 117 kişşi kati katııldldıı. Kat. Katıılanlardan 75lanlardan 75’’i yi yüüksek okul mezunu idi. Asit yaksek okul mezunu idi. Asit yağğmurlarmurlarıı konusunda bilginiz konusunda bilginiz 
var mvar mıı,sorusuna 62 ki,sorusuna 62 kişşi i ““evetevet”” yanyanııttıı verdi. Yverdi. Yüüksek okul mezunu (75ksek okul mezunu (75--62=) 13 ki62=) 13 kişşinin asit yainin asit yağğmurlarmurlarıından ndan 
habersiz olduhabersiz olduğğu anlau anlaşışıldldıı. E. Eğğitim bu ise, bu nasitim bu ise, bu nasııl el eğğitim? Bu deitim? Bu değğilse, eilse, eğğitim nedir?itim nedir?

Asit yaAsit yağğmurlarmurlarıından etkileniyor musunuz, sorusuna 45 kindan etkileniyor musunuz, sorusuna 45 kişşi i ““evetevet”” yanyanııttıınnıı verdi. Yverdi. Yüüksek okul mezunu ksek okul mezunu 
(75(75--45=) 30 ki45=) 30 kişşi bai başışına yana yağğan asit yaan asit yağğmurlarmurlarıından bihaberdi. Bandan bihaberdi. Başışına dna düüşşenin asit mi, yoksa 1 su mu olduenin asit mi, yoksa 1 su mu olduğğunu unu 
bilmeyen ybilmeyen yüüksek okul mezunu olan 30 kiksek okul mezunu olan 30 kişşi ei eğğitimli midir?itimli midir?

ÇÇevre sizin ievre sizin iççin in öönemli mi, sorusuna 45 kinemli mi, sorusuna 45 kişşi yani yanııtstsıız bz bıırakmrakmışış, 3 y, 3 yüüksek ksek ööğğrenimli de renimli de ççevrenin evrenin öönemini nemini 
kavrayamadkavrayamadığıığı iiççin in ““evetevet”” diyememidiyememişştir.tir.

27 ki27 kişşinin herhangi bir inin herhangi bir ççevre evre öörgrgüüttüünnüü tantanıımadmadığıığı 4. sorunun yan4. sorunun yanııttıından anlandan anlaşışılmaktadlmaktadıır. Gerr. Gerççek ek 
nerede? Enerede? Eğğitim nerede?itim nerede?

ÇÇevre ile girievre ile girişşimleri olmayan veya imleri olmayan veya ççevre koruma ilgili girievre koruma ilgili girişşimlerin ne olduimlerin ne olduğğunu bilmeyen 71 kiunu bilmeyen 71 kişşinin inin 
bulundubulunduğğu, 5. sorunun yanu, 5. sorunun yanııttıından anlandan anlaşışılmaktadlmaktadıır.r.

OkuduOkuduğğunu yaunu yaşşama uygulayamayan yama uygulayamayan yüüksek okul mezunu da olsa eksek okul mezunu da olsa eğğitimli midir?itimli midir?
6. soruda belirtilen hava kirlili6. soruda belirtilen hava kirliliğği ve asit yai ve asit yağğmurlarmurlarıınnıın nasn nasııl l öönlenebilecenlenebileceğği, sorusuna bi, sorusuna büüyyüük bir k bir ççooğğunluk unluk 

(43 ki(43 kişşi) i) ““eeğğitimleitimle”” yanyanııttıınnıı vermivermişştir. tir. ““EEğğitimleitimle”” diyenlerin bdiyenlerin büüyyüük bir bk bir bööllüümmüü de de ““mevcut emevcut eğğitim sistemiyle itim sistemiyle 
dedeğğilil”” uyaruyarııssıında bulunuyordu.nda bulunuyordu.

CrCr KKıızzıılderilisilderilisi’’ninnin üülkesinde, 19.yy. kadar Avrupalkesinde, 19.yy. kadar Avrupa’’da ve 20. Yy kadar Tda ve 20. Yy kadar Tüürkiyerkiye’’de hava kirlilide hava kirliliğği ve onun i ve onun 
etkisiyle oluetkisiyle oluşşan asidik yaan asidik yağışğışlardan eser yoktu: Orman kurumuyor, toprak kirlenmiyor, bitkilerlardan eser yoktu: Orman kurumuyor, toprak kirlenmiyor, bitkiler, hayvanlar ve , hayvanlar ve 
insanlar zehirlenmiyordu. Endinsanlar zehirlenmiyordu. Endüüstrinin, zenginlistrinin, zenginliğğin ve buna bain ve buna bağğllıı olarak eolarak eğğitimin geliitimin gelişşmesiyle daha samesiyle daha sağğllııklklıı bir bir 
ççevre beklenirken, insanoevre beklenirken, insanoğğlunun havaylunun havayıı solunamaz, suyu isolunamaz, suyu iççilemez ve bitkiyi yenilemez duruma getirdiilemez ve bitkiyi yenilemez duruma getirdiğğini gini göörrüüyor yor 
ve dehve dehşşete dete düüşşüüyoruz.yoruz.

EEğğitim yitim yüükseldikkseldikççe havada duman, suda asit arte havada duman, suda asit artııyor!yor!
MurgulMurgul’’u, Ankarau, Ankara’’yyıı, Soma, Soma’’yyıı, Elbistan, Elbistan’’ıı, Yata, Yatağğanan’’ıı, kirletenler , kirletenler GGöökovaykovayıı kirletecek olanlar mkirletecek olanlar müühendis, hendis, 

bakan, babakan, başşbakan, cumhurbabakan, cumhurbaşşkankanıı gibi gibi ““okumuokumuşşlarlar”” dedeğğil mi?il mi?
““ĐĐlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektirlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir”” Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktSen kendin bilmezsen bu nice okumaktıırr”” DiyebildiDiyebildiğğimiz zaman imiz zaman 
yemek yediyemek yediğğimiz sofraya bimiz sofraya bııççak sokmaktan vazgeak sokmaktan vazgeççeriz. Aksi takdirde biz eriz. Aksi takdirde biz karadumankaradumanıı yaratmaya, yaratmaya, karadumankaraduman da da 
bizi karartmaya devam edecek; bir olumsuzluk babizi karartmaya devam edecek; bir olumsuzluk başşka bir olumsuzluka bir olumsuzluğğu u üüreterek:reterek:
Ankete katAnkete katıılanlarlanlarıın en eğğitim durumu:itim durumu:

�� ĐĐlkokul: 17 kilkokul: 17 kişşii
�� Ortaokul: 25 kiOrtaokul: 25 kişşii
�� YYüüksek okul: 75 kiksek okul: 75 kişşii



10. DENEY RAPORU10. DENEY RAPORU

�� DENEYDENEYĐĐN ADI: ASN ADI: ASĐĐT T ÇÖÇÖZELTZELTĐĐLERLERĐĐYLE FASULYE YLE FASULYE ÇÇĐĐMLENDMLENDĐĐRRĐĐLMESLMESĐĐ

�� DENEYDENEYĐĐN AMACI:DERN AMACI:DERĐŞĐĐŞĐK VE SEYRELTK VE SEYRELTĐĐK ASK ASĐĐT T ÇÖÇÖZELTZELTĐĐLERLERĐĐNNĐĐN FASULYE N FASULYE ÇÇĐĐMLENMESMLENMESĐĐ
ÜÜZERZERĐĐNE ETKNE ETKĐĐLERLERĐĐNNĐĐN N ĐĐNCELENMESNCELENMESĐĐ

�� DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:DERDENEYDE KULLANILAN MALZEMELER:DERĐŞĐĐŞĐK VE SEYRELTK VE SEYRELTĐĐK HK HĐĐDROKLORDROKLORĐĐK ASK ASĐĐT(T(HClHCl) ) 
ÇÖÇÖZELTZELTĐĐLERLERĐĐ,PAMUK,FASULYE,,PAMUK,FASULYE,ÇÇEEŞŞME SUYUME SUYU

�� DENEYDENEYĐĐN YAPILIN YAPILIŞŞI:I:ÇÇĐĐMLENMEK MLENMEK ÜÜZERE HAZIRLANAN FASULYELERZERE HAZIRLANAN FASULYELERĐĐN N ĐĐLKLKĐĐNE NE ÇÇEEŞŞME ME 
SUYU,SUYU,ĐĐKKĐĐNCNCĐĐSSĐĐNE DERNE DERĐŞĐĐŞĐK K HClHCl,,ÜÇÜÜÇÜNCNCÜÜSSÜÜNE NE ĐĐSE SEYRELTSE SEYRELTĐĐLMLMĐŞĐŞ HClHCl ÇÖÇÖZELTZELTĐĐLERLERĐĐ EKLENEREK EKLENEREK 
PAMUK PAMUK ÜÜZERZERĐĐNDE VE ODA SICAKLINDE VE ODA SICAKLIĞĞINDA INDA ÇÇĐĐMLENMEYE BIRAKILIR.1 HAFTA SMLENMEYE BIRAKILIR.1 HAFTA SÜÜREN BEKLEME REN BEKLEME 
SSÜÜRECRECĐĐ SONUCUNDA ASONUCUNDA AŞŞAAĞĞIDAKIDAKĐĐ DURUMLAR GDURUMLAR GÖÖZLENZLENĐĐR.R.

�� DENEYDENEYĐĐN SONUCU:FASULYELER N SONUCU:FASULYELER ÇÇĐĐMLENMEYE BIRAKILDIKTAN 1 HAFTA SONRA;MLENMEYE BIRAKILDIKTAN 1 HAFTA SONRA;

11--ÇÇEEŞŞME SUYUNDA ME SUYUNDA ÇÇĐĐMLENMEYE BIRAKILAN FASULYELERMLENMEYE BIRAKILAN FASULYELERĐĐN N ÇÇĐĐMLENDMLENDĐĞĐĐĞĐ,,

22--DERDERĐŞĐĐŞĐK K HClHCl ÇÖÇÖZELTZELTĐĐSSĐĐNDE NDE ÇÇĐĐMLENMEYE BIRAKILAN FASULYELERMLENMEYE BIRAKILAN FASULYELERĐĐN        N        
ÇÇĐĐMLENMEDMLENMEDĐĞĐĐĞĐ,,ÇÜÇÜRRÜÜDDÜÜĞĞÜÜ VE KARARDIVE KARARDIĞĞI,I,

33--SEYRELTSEYRELTĐĐK K HClHCl ÇÖÇÖZELTZELTĐĐSSĐĐYLE YLE ÇÇĐĐMLENMEYE BIRAKILAN FASULYELERMLENMEYE BIRAKILAN FASULYELERĐĐN DE   N DE   ÇÇĐĐMLENMEDMLENMEDĐĞĐĐĞĐ; ; 
FAKAT BU FASULYELERDEKFAKAT BU FASULYELERDEKĐĐ KARARMA VE KARARMA VE ÇÜÇÜRRÜÜMENMENĐĐN, DERN, DERĐŞĐĐŞĐK ASK ASĐĐTLE TLE ÇÇĐĐMLENMEYE MLENMEYE 
BIRAKILAN FASULYELERDEKBIRAKILAN FASULYELERDEKĐĐNDEN DAHA AZ OLDUNDEN DAHA AZ OLDUĞĞU GU GÖÖZLEMLENMZLEMLENMĐŞĐŞTTĐĐR.R.



Bir hafta boyunca deriBir hafta boyunca derişşik ik HClHCl çöçözeltisinde zeltisinde ççimlenmeye bimlenmeye bıırakrakıılan fasulyelerlan fasulyeler



Bir hafta boyunca seyreltik Bir hafta boyunca seyreltik HClHCl çöçözeltisinde zeltisinde ççimlenmeye bimlenmeye bıırakrakıılan fasulyelerlan fasulyeler



Bir hafta boyunca suda Bir hafta boyunca suda ççimlenmeye bimlenmeye bıırakrakıılan fasulyelerlan fasulyeler



AYLARA GAYLARA GÖÖRE  ASRE  ASĐĐT YAT YAĞĞMURU MMURU MĐĐKTARIKTARI





11. SONU11. SONUÇÇ

Atmosferdeki kAtmosferdeki küükküürt ve azot oksit emisyonlarrt ve azot oksit emisyonlarıınnıın azaltn azaltıılmaslmasıı uzun vadede geruzun vadede gerççekleekleşştirilecek bir tirilecek bir 
iişşlem oldulem olduğğundan undan ççevrede yarattevrede yarattııklarklarıı olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarolumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarıınnıın azaltn azaltıılmaslmasıı iiççin gereken in gereken 
öönlemlerin vakit kaybetmeden alnlemlerin vakit kaybetmeden alıınmasnmasıınnıın zorunlulun zorunluluğğu au aççııkkçça ga göörrüülmektedir. Bunun yanlmektedir. Bunun yanıında acil nda acil öönlem nlem 
olarak bir bolarak bir böölgede hava kirlililgede hava kirliliğği, teknolojik i, teknolojik öönlemler tespit edilerek dikkatle gnlemler tespit edilerek dikkatle göözden gezden geççirilmeli ve irilmeli ve 
uygulanmaluygulanmalııddıır. Asit depolanmasr. Asit depolanmasıı sorununa bilimsel ysorununa bilimsel yöönden nden çöçözzüüm yollarm yollarıı ararken, zarar tespitleri ararken, zarar tespitleri 
yapyapıılmallmalıı ve ekosistem detaylve ekosistem detaylıı bir bir şşekilde incelenmelidir. Ayrekilde incelenmelidir. Ayrııca problem politik ve bilimsel olarak ca problem politik ve bilimsel olarak 
benimsenmelidir. benimsenmelidir. 

Asit yaAsit yağğmurlarmurlarıınnıın sonucuysa, yok olan ormanlar, hin sonucuysa, yok olan ormanlar, hiççbir canlbir canlıınnıın yan yaşşamadamadığıığı ööllüü ggööller, zarar ller, zarar 
ggöören sanatsal yapren sanatsal yapıılar ve salar ve sağğllııklarklarıınnıı yitiren insanlardyitiren insanlardıır.Yer yr.Yer yüüzeyine ulazeyine ulaşşan asit, biran asit, birççok bitki ve ok bitki ve 
hayvana zarar verir. Sonbahar yahayvana zarar verir. Sonbahar yağğmurlarmurlarııyla birlikte toprak yla birlikte toprak üüzerinde biriken su, ya akarsulara ve zerinde biriken su, ya akarsulara ve 
ggööllere akar ya da toprallere akar ya da toprağığın in iççine sine sıızar. Yazar. Yağğmurla gelen asit toprakta birikir. Asitli su, topraktaki murla gelen asit toprakta birikir. Asitli su, topraktaki 
bitkiler ibitkiler iççin besin kaynain besin kaynağığı olan olan öönemli minerallerin nemli minerallerin çöçözzüünmesine yol anmesine yol aççar ve bitkilerin bunlarar ve bitkilerin bunlarıı alabilmesini alabilmesini 
engeller. Aynengeller. Aynıı zamanda, asit yazamanda, asit yağğmurlarmurlarıı, toprakta bulunan, ancak asit etkisiyle serbest hale ge, toprakta bulunan, ancak asit etkisiyle serbest hale geççtitiğğinde inde 
bitkilere zararlbitkilere zararlıı olan alolan alüüminyum gibi maddelerin miktarminyum gibi maddelerin miktarıınnıın artmasn artmasıına da neden olur. na da neden olur. ÖÖrnerneğğin, toprakta in, toprakta 
biriken albiriken alüüminyum,aminyum,ağğaaçç kkööklerinin gerekli besinleri almalarklerinin gerekli besinleri almalarıınnıı engeller. Besin eksikliengeller. Besin eksikliğği olui oluşşur ve aur ve ağğaaççlarlarıın n 
bbüüyyüümesi yavamesi yavaşşlar, hatta tamamen durur. Zamanla, yapraklarlar, hatta tamamen durur. Zamanla, yapraklarıın dn döökküülmesi gibi daha glmesi gibi daha göözle gzle göörrüülebilir lebilir 
zararlar ortaya zararlar ortaya ççııkmaya bakmaya başşlar.lar.

Asit, yalnAsit, yalnıızca canlzca canlıılara delara değğil, aynil, aynıı zamanda binalara ve arabalara da zarar verir. Asit zamanda binalara ve arabalara da zarar verir. Asit 
öözellizelliğğindeki maddeler kimyasal ayrindeki maddeler kimyasal ayrışışmaymayıı artartıırrıırlar. Bu, asidin herhangi bir yrlar. Bu, asidin herhangi bir yüüzeye dezeye değğdidiğğinde, onun inde, onun 
öözelliklerini dezelliklerini değğiişştirmesi anlamtirmesi anlamıına gelir. Bu nedenle asit yana gelir. Bu nedenle asit yağğmuru olumuru oluşşan ban böölgelerde bulunan bronz, lgelerde bulunan bronz, 
mermer ve kiremermer ve kireççtataşışından heykellerin bozulmasndan heykellerin bozulmasıına da neden olur.na da neden olur.



12. KAYNAKLAR

� 1. ALĐ ĐHSAN ĐLHAN, CĐHAN DÜNDAR, NEZAHAT ÖZ, HÜLYA KILINÇ
(Hava kirliliği ve Asit yağmurlarının Çevre ve Đnsan Sağlığı Üzerine Etkileri)

� 2. Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Yayınları

� 3. Banu Binbaşaran Tüysüzoğlu (Asit Yağmurları)

� 4. Araştırma Şubesi, Hava Kirliliği ve Asit yağmurları Araştırma Birimi

� 5. Neşe Elmas (Asit Yağmurları Nedir ve Nasıl Oluşur?)

� 6.Gülis Sağlam (Asit Yağmurlarının Sebepleri ve Zararları Nelerdir?)

� 7. Edirne Web Portalı (Asit Yağmurları ve Çevreye Etkileri)

� 8. Çevre ve Ormanları Bakanlığı Yayınları

� 9.  Tübitak Bilim ve Teknik Yayınları

� 10. Manisa Đl Çevre ve Orman Müdürlüğü Yayınları

� 11. Gümüş Çevre Derneği Yayınları

� 12. Ekoloji Magazin Doğa, Kültür, Çevre Dergisi Yayınları


