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AÇIKLAMALAR 
KOD 850CK0062 

ALAN  Aile ve Tüketici Hizmetleri 

DAL/MESLEK Çevre Hizmetleri 

MODÜLÜN ADI  Hava Kirliliğine Etki Eden Kaynaklar 

MODÜLÜN TANIMI  

Hava kirliliğine etki eden kaynakları mevzuat ve teknik 

Ģartlara uygun ve doğru olarak kontrol etmeyi sağlayan 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Hava kirliliğine etki eden kaynakları kontrol etmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam ve koĢullar sağlandığında hava kirliliğine etki 

eden kaynakları, mevzuat ve teknik Ģartlara uygun ve doğru 

olarak kontrol edebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Alansal kaynakların hava kirliliğine etkilerini 

mevzuat ve teknik Ģartlara uygun tespit 

edebileceksiniz. 

2. Çizgisel kaynakların hava kirliliğine etkilerini, 

mevzuat ve teknik Ģartlara uygun tespit 

edebileceksiniz. 

3. Noktasal kaynakların hava kirliliğine etkisini, 

mevzuat ve teknik Ģartlara uygun tespit 

edebileceksiniz. 

4. Doğal kaynaklı hava kirliliğini doğru tespit 

edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf ortam 

Donanım:Ġnternet, yazılı, görsel yayınlar, tepegöz, 

konuyla ilgili afiĢ, broĢür vb. donanımlar 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.     

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Günümüzde, her geçen gün artan çevre sorunlarının baĢında gelen hava kirliliği, 

geleceğin dünyasını ciddi bir Ģekilde tehdit etmekte, ekolojik tehlikelerle karĢı karĢıya 

bırakmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak, artan enerji kullanımı, 

endüstrinin geliĢimi ve ĢehirleĢmeyle ortaya çıkan hava kirliliği insan sağlığı ve diğer 

canlılar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.  

 

Ġnsan faaliyetleri sonucu oluĢan sanayileĢme, kentleĢme ile hava kirliliği artmıĢ, 

Ģehirlerin problemleri haline gelmiĢtir. Hava kirliliği havanın bileĢenlerindeki değiĢme ile 

baĢlar. Bu kirleticiler, kükürtdioksit, karbon monoksit, amonyak, fibrokarbonlar ile aldehitler 

gibi maddelerdir. Bir kısmı fotokimyasal reaksiyona girerek zararlı bileĢikleri oluĢtururlar. 

 

Hava kirliliği; ısınma, saniyeleĢme, ulaĢım gibi insan faaliyetleri sonucu meydana 

geldiği gibi doğal olaylar sonucu volkanik gazlar, çiçek tozları gibi nedenlerle de 

oluĢabilmektedir. Doğanın kirlenmesi, ulusal sınırlarda bitmemekte diğer ülkeleri de 

etkileyebilmektedir. Dolayısıyla hava kirliliği, hem ulusal hem de uluslararası boyutta bütün 

dünyayı ilgilendiren bir olaydır. 

 

Hava kirliliğinin, baĢta insan sağlığı olmak üzere görüĢ mesafesi, materyaller, bitkiler 

ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır. 

 
Bu modül ile hava kirliliğine etki eden kaynakları öğrenerek mevzuat ve teknik 

Ģartlara uygun, doğru olarak kontrol edebileceksiniz. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Uygun ortam ve koĢullar sağlandığında alansal kaynakların hava kirliliğine etkilerini, 

mevzuat ve teknik Ģartlara uygun tespit edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Isınma kaynaklı hava kirliliğinin nedenlerini ve alınabilecek önlemleri 

araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri dosyalayınız. 

 ArkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. ALANSAL KAYNAKLAR 
 

Hava kirliliği, doğal veya insan kökenli kaynaklardan gaz, toz veya sıvı halde 

atmosfere atılan maddelerin doğrudan veya dolaylı olarak diğer maddelerle reaksiyona 

girmesiyle oluĢmaktadır.  

 

Hava kirliliğine neden olan en önemli alansal kaynak, konutların ısıtılmasıdır. Konut 

ısıtılmasında ve enerji temininde kullanılan fosil yakıtlar içerisinde en büyük pay, kömür ve 

petrole aittir. Kullanılan yakıtın kalitesi bu tür kaynaklardan gelen hava kirliliği üzerine çok 

fazla etki yapmaktadır. 

 

 

Resim 1.1: Hava Kirliliği 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 
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Kentlerdeki hava kirliliği özellikle ısınma döneminin baĢlaması ile birlikte artıĢ 

göstermektedir. KıĢ aylarında ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin temel sebepleri; 

ısınmada düĢük kaliteli yakıtların iyileĢtirme iĢlemine tabi tutulmadan kullanılması, kömüre 

uygun yakma sistemlerinin kullanılmaması, yanlıĢ yakma tekniklerinin uygulanması ve 

kullanılan kazanlarının iĢletme bakımlarının düzenli yapılmaması olarak sıralanabilir. 

Bunların yanı sıra, metropollere yönelen ve aĢırı ölçüde birikime yol açan büyük göç; 

kentlerde yerleĢim, konut, altyapı, ulaĢım, sağlık ve eğitim gibi sorunlarla birlikte çevre 

problemlerinin artıĢına neden olmaktadır. Ayrıca topografik ve meteorolojik Ģartlara göre 

Ģehirlerin yanlıĢ yerleĢmesi ve dolayısıyla çarpık kentleĢme Ģehirlerde görülen hava 

kirliliğini artırmaktadır.  

 

1.1. Isınmada Kullanılan Yakıtlar 
 

KıĢ aylarında bacalı ve bacasız sobalar ısınma amacı ile kullanılmaktadır. Isınmada 

kullanılan yakıtlar; kömür, odun, fuel-oil, kerosen (halk dilinde gazyağı diye geçen 

maddenin daha geliĢmiĢ ve içerik olarak süzülmüĢ halidir), LPG ve doğal gazdır. Ayrıca 

elektrik enerjisi de ısınma amacı ile kullanılmaktadır. Özellikle çeĢitli iĢ yerlerinde ve bekâr 

evlerinde bacasız ısıtıcılar tercih edilmektedir. Bacasız sobalarda kerosen, LPG ve doğal gaz 

gibi maddeler yakıt olarak kullanılmaktadır. 

 

1.1.1. Petrol 
 

Dünyanın en değerli yeraltı ham maddelerinden biri olan petrol sadece teknoloji 

alanında değil, çeĢitli konularda insanlığa büyük yararlar sağlamaktadır.  

 

 

 

Resim 1.2: Petrol  

1.1.2. Motorin 
 

Ham petrolün damıtılması sırasında 200 – 300 °C kaynama aralığında alınan 

üçüncü ana üründür.  
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1.1.3. Doğal gaz 
 

Fosil yakıtlar grubundan hidrokarbon esaslı doğal gaz, yer altında gözenekli kayaların 

boĢluklarına sıkıĢmıĢ olarak ya da petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler 

Ģeklinde bulunur. Kimyasal yapısının basit olması nedeniyle yanma iĢlemi kolaydır ve tam 

yanma gerçekleĢir. Dolaysıyla; duman, is, kurum ve kül oluĢturmaz. 

 

 

Resim 1.3: Kullanılan yakıtlar içerisinde hava kirliliğine daha az yol açan doğal gaz 

 

1.1.4. Fuel Oil 
 

Koyu renkte, az akıĢkan bir petrol ürünüdür. Elektrik, ısı ya da buhar sistemlerinde 

kullanılabilen Fuel Oil, her türlü endüstriyel fabrika, tesis ve binalarda tercih edilmektedir. 

Kolay pompalanır, yanar ve tasarruf sağlar. 

 

1.1.5. Kömür 

 

ġehirlerde konut ısıtılmasında kullanılan kalorifer kazanları ve sobalarda kullanılan 

yakıtların baĢında kömür gelmektedir. Kömür, yanabilen sedimanter, (yeryüzünde etkili 

fiziksel ve kimyasal koĢullar altında ilksel kayacın aĢınıp, taĢınıp, birikmesi ve sertleĢerek 

tekrar bir kayaç oluĢturması) organik bir kayadır. Kömür, baĢlıca karbon, hidrojen ve oksijen 

gibi elementlerin bileĢiminden oluĢmuĢ olup; diğer kaya tabakalarının arasında damar haline 

uzunca bir süre (milyonlarca yıl) ısı, basınç ve mikrobiyolojik etkilerin sonucunda meydana 

gelmiĢtir. 
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Resim 1.4: Kömür 

 

Kömür, yanıcı maddeler içermesinden dolayı çağlar boyu hep yakacak olarak 

kullanılmıĢtır. Özellikle buharlı makinelerin icat edilmesinden sonra da pek çok sanayi 

alanında kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Günümüzde daha çok enerji kaynağı olarak tüketilen 

kömür, geliĢmiĢ ülkelerde özellikle kimya sanayinde, boyadan ilaca, gübreden plastiğe kadar 

çok geniĢ bir alanda, önemli bir hammadde olarak yer almaktadır.  

 

1.1.6. Diğer Yakıtlar 
 

Isınmada kullanılan diğer bir yakıt türü de odundur. Ağaç ve çalıların gövde ve 

köklerini oluĢturan lifli, sert maddeye odun denir. Botanik açısından ise bitkinin dik 

durmasını sağlayan ve su iletiminde rol oynayan dokular topluluğu odun olarak adlandırılır. 

Çürümeye karĢı dirençli, uzun ömürlü ve dayanıklı bir malzeme olan odundan hem yakacak, 

hem de kibrit çöpünden gemiye kadar sayısız ürünün yapımında hammadde olarak 

yararlanılır. 

 

 

Resim 1.5: Odun 
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1.2. Alansal Kaynakların Hava Kirliliğine Etkisi 
 

Ülkemizde özellikle ısınma amaçlı, düĢük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin 

yaygın olarak kullanılması ve yanlıĢ yakma tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine yol 

açmaktadır. Isınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar, atmosferin kirlenmesine önemli 

miktarda sebep olmaktadır. Soba veya kalorifer kazan bacalarından çıkan karbon monoksit 

(CO), kükürt dioksit   (SO2), azot oksitler (NOx) ve partikül maddeler (is, kurum ve toz) 

havayı kirletmektedirler. 
 

 Fosil yakıtların etkisi 
 

Enerjinin üretilmesi ve kullanılması Ģehir yaĢamının birçok yönünü etkiler. Fosil 

yakıtlar, dünyadaki bütün Ģehirlerde bu enerji ihtiyaçlarının çoğunun karĢılanmasında direkt 

olarak veya elektrik enerjisine dönüĢtürülme yoluyla kullanılmaktadır. Artan Ģehir nüfusu ve 

sanayileĢme düzeyleri kaçınılmaz biçimde daha fazla enerji ihtiyacının ortaya çıkmasına bu 

da genelde kirletici emisyonlarının artmasına yol açmaktadır.  
 

 Kömürün etkisi 
 

Kömürün, enerji üretimi amacıyla çeĢitli yakma sistemlerinde yakılması, önemli 

ölçüde çevre kirliliği yaratmaktadır. Kömürün yakılması sonucu oluĢan karbon dioksit, 

karbon monoksit, kükürt oksitler, azot oksitler gibi çeĢitli gazlar, kurum ve kül gibi katı 

tanecikler ve çeĢitli hidrokarbon bileĢikleri, baĢlıca hava kirliliği kaynaklarıdır. Yanma 

gazları ile atmosfere atılan bu kirleticiler, güneĢ ıĢığının etkisiyle veya atmosferde bulunan 

diğer bileĢiklerle tepkimeye girerek ozon, aerosol, nitrat, nitrit ve çeĢitli asitler gibi ikincil 

kirleticileri de oluĢturmaktadırlar. 
 

 Doğal gazın etkisi 
 

Yanması en kolay ayarlanabilen ve yanma verimliliği en yüksek olan yakıttır. Bu 

özelliği kullanım kolaylığı ve ekonomisi sağlar. Karbon içeriğinin düĢük olması nedeniyle 

atmosferde sera etkisi oluĢturan ve insan sağlığı bakımından zehirleyici olan karbondioksit 

gazı emisyonu, katı yakıtlara göre 1/3 ve sıvı yakıtlara göre 1/2 oranındadır. 
 

 Diğer Fosil Yakıtların Etkisi 
 

Fosil yakıtların, ısınma ve güç üretimi için, motorlu taĢıtlarda ve katı yakıt olarak 

kullanılması, Ģehirlerde atmosfere verilen hava kirleticilerinin temel kaynaklarıdır. ġehir 

çevresinde görülen en yaygın hava kirleticileri kükürt dioksit (SO2), azot oksit (NO veya 

NO2, genellikle NOx olarak adlandırılmakta) , karbon monoksit (CO), ozon (O3), askıda 

katı madde (PM) ve kurĢundan (Pb) oluĢmaktadır. Bu kirleticiler geleneksel hava kirleticiler 

olarak da adlandırılmaktadır. Yakma, geleneksel hava kirleticilerin temel kaynağıdır, sabit 

kaynaklarda fosil yakıtların yakılması SO2, NOx ve partiküllerin oluĢumuna neden olur. 

Isınmada katı yakıt kullanımı da (temel olarak odun ve kömür) bazı Ģehirlerde bu 

kirleticilerin önemli bir kaynağıdır. Çağlardan beri yakacak olarak kullanılan odun da yanma 

esnasında havaya kirleticiler salmaktadır. Kömür kadar kirliliğe yol açmasa da doğal gazdan 

daha fazla hava kirliliğine yol açmaktadır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Hava kirliliğine etki eden alansal kaynaklar, en fazla kıĢ aylarında konut 

ısıtılmasından kaynaklanmaktadır. Isınma kaynaklı hava kirliliğinin nedenleri ve bilinçsiz 

kullanımını azaltmak için alınabilecek önlemleri içeren bir broĢür hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Isınma kaynaklı hava kirliliğinin 

nedenlerini araĢtırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklardan, internet 

ortamından faydalanabilirsiniz. 

 Ġlinizde/ ilçenizde bulunan çevre 

müdürlüklerinden edindiğiniz yazılı ve görsel 

kaynaklardan faydalanabilirsiniz. 

 Konutların ısıtılmasında kullanılan 

ısınma yöntemlerini araĢtırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklardan, internet 

ortamından faydalanabilirsiniz. 

 Kullanılan yakıtların hava kirliliğine 

etkilerini araĢtırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklardan, internet 

ortamından faydalanabilirsiniz. 

 Konutların ısıtılmasında kullanılan 

yöntemlerin ve yakıtların hava 

kirliliğine etkilerini azaltmak için 

alınabilecek önlemleri araĢtırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklardan, internet 

ortamından faydalanabilirsiniz. 

 Konu ile ilgili resim ve fotoğraf 

derleyiniz. 

 ÇeĢitli kitaplardan, ilinizde/ ilçenizde bulunan 

çevre müdürlüklerinden edindiğiniz yazılı ve 

görsel kaynaklardan, internet ortamından 

yararlanabilirsiniz. 

 BroĢür hazırlamak için gerekli araç 

gereci temin ediniz. 

 Karton, renkli fon kartonları, eliĢi kâğıtları, 

kağıt, kalem, makas vb ihtiyacınız olan 

malzemeleri seçebilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri, resim ve 

fotoğrafları düzenleyiniz. 

 Temiz ve düzenli çalıĢmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Yakıtların saldıkları kirleticileri küçük notlar 

halinde yazabilirsiniz.  

 Hava kirliliğinin canlı hayatına olumsuz 

etkilerini sıralayabilirsiniz. 

 Kirliliğin yol açtığı sağlık sorunları, psikolojik 

sorunlar, bitki ve hayvan neslinin tükenmesi gibi 

olumsuz sonuçlarını sıralayabilirsiniz.  

 Hava kirliliğinin önüne geçmek veya azaltmak 

için alınabilecek önlemleri sıralayabilirsiniz. 

 BroĢürünüzü hazırlayınız. 

 Hazırladığınız bilgileri ve görselleri broĢürünüze 

öncelik sırasına göre yerleĢtirebilirsiniz. 

 Bilgilerle resim ve fotoğrafların eĢleĢmesine 

özen gösterebilirsiniz. 

 BroĢürünüzde dikkat çekici baĢlıklar ve 

sloganlara yer verebilirsiniz. 

 Hazırladığınız broĢürü 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 ArkadaĢlarınızın görüĢ ve önerilerini dikkate 

alabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Hava kirliliğine neden olan en önemli alansal kaynak ………………… 

…………………………… 

2. Ağaç ve çalıların gövde ve köklerini oluĢturan lifli, sert maddeye ………………denir. 

3. Yanması en kolay ayarlanabilen ve yanma verimliliği en yüksek olan yakıt………… 

…………………dır. 

4. DüĢük …………………….. kükürt oranı …………… kömürlerin yaygın olarak 

kullanılması hava kirliliğine yol açar.       

5. Kaliteli yakıt ve temiz enerji kullanımı ………… ………………..……….. önemli 

ölçüde engeller. 

6. ………………….  ham petrolün damıtılması sırasında 200 - 300°C kaynama 

aralığında alınan üçüncü ana üründür.  

7. ġehirlerde konut ısıtılmasında kullanılan kalorifer kazanları ve sobalarda kullanılan 

yakıtların baĢında ……………….. gelmektedir. 

8. Dünyanın en değerli yeraltı ham maddelerinden biri olan ………………. sadece 

teknoloji alanında değil, çeĢitli konularda insanlığa büyük yararlar sağlamaktadır.  

9. …………………. koyu renkte, az akıĢkan bir petrol ürünüdür. 

10. Artan Ģehir nüfusu ve sanayileĢme düzeyleri kaçınılmaz biçimde daha fazla enerji 

ihtiyacının ortaya çıkmasına bu da genelde kirletici ……………………………. 

artmasına yol açmaktadır.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME        
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Uygun ortam ve koĢullar sağlandığında çizgisel kaynakların hava kirliliğine etkilerini 

mevzuat ve teknik Ģartlara uygun tespit edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çizgisel kaynakların hava kirliliğine etkilerini araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri dosyalayınız. 

 ArkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. ÇĠZGĠSEL KAYNAKLAR 
 

Bu tür hava kirliliği ulaĢtırma kaynaklıdır. Yolcu ve yük taĢıyan araçların getirdiği 

kirlilik baĢlıcalarıdır. Bunlar benzinli, mazotlu ve gaz tribünlü içten yanmalı motorla 

çalıĢmaktadırlar. Bu kaynaklardan yanma sonucu azot oksitler (NOx), kükürt oksitler (SOx), 

karbon monoksit (CO), hidrokarbonlar (HC) ve partiküller madde (PM) kirletici olarak 

atmosfere yayılmaktadır. 
 

 

Resim 2.1: Motorlu taĢıtlar 

Karbon monoksit üreten kirletici kaynaklar arasında motorlu araçlar % 66 ile birinci 

sırada yer almaktadır. Motorlu araçlar % 12 ile en yüksek hidrokarbon emisyonuna ve % 6 

ile de en yüksek azot oksit emisyonuna sahip bulunmaktadır. Bir insanın günlük ihtiyacı olan 

15 m3 temiz havayı bir tek taĢıtın sadece 10 dakikalık bir sürede solunumun ve tehlikeli hale 

getirmesi, kentlerdeki yüz binlerce taĢıtın neden olduğu hava kirliliğinin boyutunu 

açıklamaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1. Motorlu TaĢıtlar 
 

Otomotiv sanayinin geliĢmesi, nüfus artıĢı ve Türkiye`nin yaĢam seviyesinin büyük 

geliĢme göstermesi sonucunda, son yıllarda motorlu karayolu taĢıtları sayısı büyük bir hızla 

artmıĢtır. Bunun sonucu, özellikle büyük kentlerde, motorlu taĢıtların hava kirliliğine etkisi 

artmıĢ, zararlı emisyonları nedeniyle çevre sağlığını bölgesel ve küresel ölçekte tehdit 

etmeye baĢlamıĢtır. 

 

Motorlu taĢıtlardan kaynaklanan emisyonlar, atmosferde gaz, aerosol ve partikül 

madde olarak bulunan yüzlerce bileĢiği içerir. Motorlu taĢıtlar ile iliĢkili baĢlıca hava 

kirleticileri; karbon monoksit (CO), karbondioksit (CO2), partikül madde (PM), azot 

oksitleri (NOx) ve uçucu organik bileĢiklerdir. (hidrokarbonlar-HC) 

 

Emisyonlar Sebepleri Etkileri 

 

CO 

Karbon monoksit 

 

Kısmi yanmıĢ yakıt 

Ġnsan sağlığı için zehir 

bulundurmakta, kandaki 

hemoglobin ve vücuttaki O2 

miktarının değiĢmesi ile 

ilgilidir. 

 

HC 

Hidrokarbon 

 

YanmamıĢ yakıt ile yakıt 

sisteminden buharlaĢan 

yakıttan meydana gelir. 

Göz ve kulaklarda 

rahatsızlıklar oluĢturur, 

kanser riski bulundurur ve 

koku yapar. 

 

NOX, NO ve NO2 

Azot oksitler 

 

Yüksek yanma 

sıcaklıklarında azot oksijen 

ile birleĢir. 

 

Canlılar için zehirlidir. NOX’ 

in su ile birleĢimi nitrik asit 

oluĢturur. Göz ve kulak 

rahatsızlığı yapar. Duman ve 

asit oluĢturur. Sinir sistemini 

etkiler. 

 

PB 

Kursun 

 

 

Petrol ürün içeriği. 

 

Canlılar için zehirdir. Kanı 

zehirler ve sinir sistemini 

bozar. 

Tablo 2. 1:  Hareketli kaynaklardan oluĢan temel emisyonlar sebepleri ve etkileri 

 

2.1.1. Egzoz Gazlarının BileĢimi 
 

Yolcu ulaĢımı, ulaĢtırma sistemlerinden karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu 

ile yapılmaktadır. Dünya istatistikleri incelendiğinde, yolcu taĢımacılığında karayoluna olan 

talebin sürekli artan bir eğilim gösterdiği görülmektedir. Karayolu taĢımacılığı genellikle, 

yolcunun seyahate baĢladığı yer ile bitirdiği yere daha yakın taĢıma yapabildiğinden dolayı 

daha fazla tercih edilmektedir.  



 

 12 

 

TAġIMA TÜRLERĠ  YOLCU(%) YÜK (%) 

Karayolu  95,37 91,93 

Demiryolu  3,04 4,40 

Denizyolu  0,01 3,50 

Havayolu  1,58 0,17 

TOPLAM 100 100 

Tablo 2.2: UlaĢtırma sistemlerin kullanılan taĢıma türleri oranları 

 

UlaĢtırmanın ekonomik geliĢmede çok önemli bir payı vardır. UlaĢtırma, ekonomik 

büyümeye destek verirken çevreyi de olumsuz yönde etkilemektedir. Hava kirliliğini 

oluĢturan kaynakların baĢında ulaĢım sektörü gelmektedir. UlaĢımdan kaynaklanan hava 

kirliliğine neden olan faktörler kara, deniz, hava taĢıtlarının egzoz gazlarıdır. 

 

2.1.2. Zararlı Olan BileĢikler 
 

Zararlı olan bileĢikler; Karbon monoksit, Hidra karbonlar, Katı parçacıklar ve KurĢun 

bileĢiklerdir. 

 

 Karbon monoksit:  Kokusuz, renksiz fakat zehirleyici bir gazdır. Yakıtların 

tam olarak yakılmamasından kaynaklanan bir üründür. Fosil yakıtların 

kullanılması, egzoz gazları, orman yangınları ve kapalı mekânlardaki sigara 

dumanı gibi nedenlerle atmosfere büyük oranda karbon monoksit (CO) gazı 

yayılır. Ancak havaya en fazla egzoz gazları ile karıĢmaktadır. 

 

 

Resim 2.2: Karbon monoksit  

 

Havaya aynı yoğunlukta olmasa bile birçok gazla beraber karıĢması, aynı zamanda 

hava ile aynı yoğunlukta olması, tehlikeli gazların sinsiliğine verilecek en önemli örnektir. 

Karbon oksitleri baĢ dönmesi ve reflekslerde yavaĢlamaya sebep olur. Havada yüksek oranda 

bulunmaları ölümlere neden olabilir. 
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 Hidrokarbonlar: Sadece karbon ve hidrojen atomları içeren organik 

bileĢiklerdir. Karbon sayısı birden ona kadar olan alkanlar; metan, etan, propan, 

bütan, pentan, hekzan, haptan, oktan, nonan ve dekan Ģeklinde adlandırılır. 

Hidrokarbonlar, havadaki diğer kirleticilerin birbirleri arasındaki reaksiyonlarda 

rol oynamaları nedeni ile kirletici olarak önem kazanmaktadır. Yakıtın tam 

yanmaması ve benzinin depodan çıkıĢı veya dolum sırasında buharlaĢması ile 

ortaya çıkarlar. Aromatik hidrokarbonların mukozada tahriĢe yol açtığı ve 

buharlarının solunması durumunda sistemik etki gösterdikleri belirlenmiĢtir.  

Polinükleer Aromatik Hidrokarbon (PAH)’in ise kanserojenik etkisi kesin 

olarak belirlenmiĢtir. Yüzlerce çeĢit PAH arasında en çok bilineni benzopiren 

(BAP)’dir. BAP, motorlu araçlardan atmosfere yayılır. Solunum aracılığıyla 

vücuda alınan PAH’larin akciğer kanserine neden olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

 

Resim 2.3:  Metanın atom modeli 

 

 Katı parçacıklar: Ġs veya duman olarak tanımlanırlar. Özellikle dizel 

motorlarda görülür. Atmosferde gazların dıĢında bileĢenler de bulunur. Sıvı 

veya katı taneciklerin gaz ortamında askıda durmasıyla oluĢan toz veya partikül 

madde diye adlandırılan kirletici türü, ister doğal isterse yapay kaynaklı olsun, 

çeĢitli iklimsel ve hijyenik etkileriyle önem kazanmaktadır. Tozlar, katı 

maddelerdir ve doğrudan endüstri veya ısınma tesislerinin atık gazlarıyla 

havaya atılan kül, kömür, çimento tozları, kum, talaĢ, toprak gibi maddeler bu 

sınıfa girer. 

http://www.turkcebilgi.com/etan/ansiklopedi
http://www.turkcebilgi.com/propan/ansiklopedi
http://www.turkcebilgi.com/b�tan/ansiklopedi
http://www.turkcebilgi.com/pentan/ansiklopedi
http://www.turkcebilgi.com/hekzan/ansiklopedi
http://www.turkcebilgi.com/heptan/ansiklopedi
http://www.turkcebilgi.com/oktan/ansiklopedi
http://www.turkcebilgi.com/nonan/ansiklopedi
http://www.turkcebilgi.com/dekan/ansiklopedi
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ġekil 2.1: Partikül madde boyutunun insan saçı ve plaj kumu karĢılaĢtırılması 

 

Havanın tozlu olması, yani doğal veya yapay partikül maddelerle dolu olması görüĢ 

mesafesini kısalmasına, güneĢ ıĢınlarının enerji taĢıyan dalga boylarında etkili olarak gelen 

enerji akıĢının değiĢtirmesine neden olmakta; insan,  hayvan ve bitki sağlığını olumsuz 

yönde etkilemektedir. 

 

 

Resim 2.4: Kentlerde hava kirliliği 

 

Küçük boyutlu partiküller, nefes alındığında derinlere gider ve birikirler. Solunum 

yolu ile akciğere kadar giderek orada yerleĢirler. Solunum yolları duyarlılığında artıĢ, bronĢ 

artması ve kronik solunum yolları hastalıklarına neden olurlar. Bu maddelerin en önemli 

etkisi, solunum sistemi üzerinde yaptığı tahriĢtir. Mide kanserine de neden olduğu 

bilinmektedir. Büyük bir kısmı kanserojen etki yapar. 
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 KurĢun bileĢikler: Motorlu taĢıt araçlarının emisyon (Gaz ya da gaz ve partikül 

karıĢımlarının atmosfere verilmesi) bileĢenleri arasında kurĢun emisyonları 

büyük önem taĢımaktadır. Benzinli motorlarda vuruntuya karsı direnci 

sağlamak amacıyla kullanılan kurĢunun %50-75’i egzoz gazları aracılığıyla ince 

toz partikülleri olarak atmosfere salınmaktadır.  Bir litre benzine ortalama 200-

600 mg kurĢun ilave edilmektedir. 100 km’de 10 litre benzin yakan bir araç, bu 

mesafede 2-3 g kurĢunu havaya iletmektedir. Saatte 200 araçlık bir trafik 

yoğunluğunda, 40-60 g/km-saat kurĢun havaya aktarılmaktadır. 

  

Kandaki kurĢun konsantrasyonunun 0,2 mg/ml limitini aĢması durumunda olumsuz 

etkiler gözlenir. Kan kurĢun konsantrasyonu; 0,2 mg/ml limitini astığında kan değerinde 

düĢme (anemi), 0,3-0,8 mg/ml limitlerini geçtiğinde duyu ve motor sinir iletiĢim hızında 

azalma, 1,2 mg/ml limitini astığında ise yetiĢkinlerde geri dönüĢü olmayan beyin hasarlarının 

meydana geldiği belirlenmiĢtir. Egzoz gazlarından çıkan kurĢun kemik iliği, kan, böbrek ve 

sinir sistemlerine zarar verir. Salgın hastalıklar ve özellikle solunum yolu hastalıkları genç 

çocuklarda ve yaĢlılarda yaĢamı tehlikeye sokmaktadır.  

 

 

Resim.2.5: Motorlu taĢıtlarda egzozdan salınan zehirli gazlar 

 

2.2. Motorlu TaĢıtların Hava Kirliliğine Etkisi 
 

Ülkemizde demiryolu, deniz yolu, boru hattı gibi diğer ulaĢtırma alt sistemlerinin 

yetersiz olması nedeni ile kent içi ve kentler arası yolcu ve yük ulaĢımı %95’lerin üstüne 

çıkan oranlarda kara yolu ağırlıklı olarak yapılmaktadır. GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan 

ülkelerde artan nüfusa bağlı olarak taĢıt trafiğinde meydana gelen yoğunluklar, her ne kadar 

sosyal açıdan bireysel olarak bir geliĢme sağlasa da toplumsal ve ekolojik olarak çevreye 

olumsuz etkileri küçümsenmeyecek kadar fazladır. Dünyanın diğer büyük Ģehirlerinde 

olduğu gibi ülkemizde de baĢta Ankara, Ġstanbul, Ġzmir olmak üzere, pek çok kentimizdeki 

hava kirliliğinin sağlığımızı tehdit edici boyutlara ulaĢmasının, özellikle ısınma dıĢında 

süreklilik göstermesinin temel nedeninin motorlu taĢıtların egzoz gazları olduğu 

kuskusuzdur. 
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Resim 2.6: Motorlu araçların hava kirliliğine etkisi 

 

Konutların ısınması ve endüstri gibi sabit emisyon kaynaklarından ileri gelen hava 

kirliliğinin yanı sıra motorlu taĢıtlardan kaynaklanan egzoz kirliliği de aynı derecede önemli 

bir sorundur. Benzin ve dizel taĢıtların çıkardığı egzoz gazlarında bulunan zararlı maddelerin 

özellikle nüfus ve trafiğin yoğun olarak yaĢandığı kent merkezinde çevreye ve insan 

sağlığına verdiği zararlar oldukça fazladır. Tüm karbon monoksit (CO) emisyonlarının % 70- 

90’ından, azot oksit (NOx) emisyonlarının % 40-70’inden, hidrokarbon(HC) emisyonlarının 

yaklaĢık % 50’sinden ve Ģehir bazında kurĢun emisyonlarının % 100’ünden özellikle motorlu 

taĢıtlar sorumludur. 

 

2.3. Trafikte Seyreden Motorlu Kara TaĢıtlarından Kaynaklanan 

Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik 
 

Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci,  20 nci ve 

Ek-4 üncü maddelerine, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı TeĢkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanununun 30 uncu maddesine, 31/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 20 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 

 

Bu Yönetmeliğin amacı, trafikte seyreden motorlu kara taĢıtlarından kaynaklanan 

egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinden ve tehlikelerinden, canlıları ve çevreyi 

korumak amacıyla egzoz gazı kirleticilerinin azaltılmasını sağlamak ve ölçümler yaparak 

kontrol etmek üzere gerekli usul ve esasları belirlemektir. 

 

Bu Yönetmelik halen trafikte bulunan dört ve daha fazla tekerlekli yolcu ve yük 

taĢımaya mahsus iĢ makineleri, tarım ve orman traktörleri, motosikletler ve mopedler hariç 

karayolu motorlu taĢıtlarını kapsar. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Motorlu taĢıtların hava kirliliğine etkilerini ve alınabilecek önlemleri gösteren bir 

duvar panosu hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Motorlu taĢıtların hava kirliliğine 

etkilerini araĢtırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklardan, internet 

ortamından faydalanabilirsiniz. 

 Motorlu taĢıtlardan kaynaklanan hava 

kirliliğine karĢı alınabilecek önlemleri 

araĢtırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklardan, internet 

ortamından faydalanabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri düzenleyiniz. 

 Temiz ve düzenli çalıĢmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Zaman ve enerjinizi verimli kullanmaya 

dikkat edebilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgilerle ilgili resim ve 

fotoğraf derleyiniz. 

 ÇeĢitli kaynaklardan resim ve fotoğraf 

derleyebilirsiniz. 

 Panonuzu oluĢturunuz. 

 Renkli fon kartonlarından 

faydalanabilirsiniz. 

 Renkli kalemlerden faydalanabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri ve resimleri 

panonuza yerleĢtiriniz 

 Resimlerle bilgileri iliĢkilendirmeye 

dikkat edebilirsiniz. 

 Hazırladığınız panoyu arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 ArkadaĢlarınızın görüĢ ve önerilerini 

alabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Hava kirliliğine en fazla katkısı olan taĢıt gemidir.     

2. (   ) UlaĢtırma yolarından en çok tercih edileni karayoludur.    

3. (   ) Uçaklar hava kirliliğine yol açmaz.       

4. (   ) Çizgisel kaynaklı hava kirliliğinin nedeni orman yangınlarıdır.   

5. (   ) Ġs ve duman gibi katı parçacıklar dizel motorlarda görülür.    

6. (   ) KurĢun emisyonlarının tamamına yakınının nedeni motorlu taĢıtlardır.  

7. (   ) Ülkemizde yolcu ve yük ulaĢımı %95’lerin üstüne çıkan oranlarda demir yolu 

ağırlıklı olarak yapılmaktadır.  

8. (   ) Sodyum klorür motorlu taĢıtların neden olduğu zararlı gazlardandır.   

9. (   ) Partikül madde güneĢ ıĢınlarından gelen enerji akıĢını değiĢtirmektedir.  

10. (   ) Hidrokarbonlar yakıtların tam olarak yakılmamasından kaynaklanan bir üründür  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME        
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 19 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Uygun ortam ve koĢullar sağlandığında noktasal kaynakların hava kirliliğine etkisini 

mevzuat ve teknik Ģartlara uygun tespit edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Noktasal kaynakların hava kirliliğine etkilerini araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri dosyalayınız. 

 ArkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. NOKTASAL KAYNAKLAR 
 

Bu gruptaki kaynaklar fabrikalar, sanayi ve enerji santralleridir. Bu iĢletmelerde 

üretim yapmak için gerekli olan enerjiyi sağlamakta kullanılan yakıttan atmosfere kirletici 

salınmaktadır. Yine benzin, boya maddeleri ve kuru temizleme çözeltileri gibi organik 

maddelerin buharlaĢmasından noktasal olarak kirlilik meydana gelmektedir.  

 

 

Resim 3.1: Endüstri tesislerinden kaynaklanan hava kirliliği 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1. Fabrikalar 
 

Endüstriden kaynaklanan hava kirliliği esas olarak yanlıĢ yer seçimi ve atık gazların 

yeterli teknik tedbirler alınmadan havaya bırakılması sonucu meydana gelmektedir. Bazı 

bölgeler, içerisinde bulunan tek bir endüstrinin meydana getirdiği yoğun kirliliğe maruz 

kalmakta, bazı endüstri bölgelerinde ise birçok endüstrinin emisyonları bileĢik bir kirlilik 

yaratmaktadır.  

 

Endüstri emisyonları, üretimde kullanılan maddelerin atmosfere atılmasından dolayı 

endüstri türüne bağlı özel bazı kirlilikler yaratmakla birlikte, endüstriyel kirliliğin en önemli 

kaynağı, tesislerde kullanılan yakıttan gelen kirleticilerdir. Bu sebeple endüstrilerin kirletici 

potansiyeli, bazı özel haller dıĢında, kullanılan yakıt miktarına bağlıdır. Yakma iĢlemlerinde 

çoğunlukla kömür, fuel oil ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Bu yakıtların 

yakılması sonucunda atmosfere kirletici gaz emisyonları atılmaktadır. Bu kirletici maddeler 

mevcut yakma sistemlerinin eski veya yeni olmasına ve iyi iĢletilip iĢletilmemesine bağlı 

olarak değiĢkenlik göstermektedir. 

 

 Ayrıca, endüstrilerin çevreye etkilerini belirleyen diğer bir faktör de fabrikalarda 

buluna bacaların yükseklikleridir. Bacaları alçak olan endüstrilerden atılan kirleticiler tesis 

yöresinde yoğun kirliliğe sebep olmakla birlikte, etkileri tesisten uzaklaĢtıkça hızla 

azalmaktadır. Buna karĢılık son yıllarda lokal kirlilik problemlerine çözüm olarak yapılan 

yüksek bacalardan atılan kirleticiler ise, daha uzak mesafelerde kirliliğe sebep olmaktadır. 

Örneğin baca yüksekliği 150 m. olan bir tesisten atılan kirleticiler, yüzeye, tesisten 5-15 km 

uzağa ulaĢmaktadır. Bacaların yüksek yapılmasının kirlilik problemlerini çözmeyip sadece 

uzaklara taĢıdığı kabul edilmektedir.  

 

Son yıllarda dünyada lokal kirlilik problemlerinin azalıp, asit yağmurları gibi bölgesel 

problemlerin artması, yüksek baca uygulamasının geliĢmiĢ ülkelerde 1970’li yılların 

baĢından beri uygulanmasından kaynaklanmıĢtır. Türkiye'de çevre kirliliğine sebep olan 

endüstri türleri; termik santraller, gübre, demir-çelik, Ģeker, çimento, petrokimya, kâğıt, 

metal endüstrisi ve diğer endüstriler olarak sıralanabilir. Örneğin tekstil endüstrisinin 

çevreye verdiği zararlı maddeler; toz, SO2, organik buharlar ve sislerdir. Çimento endüstrisi 

ise genellikle partikül madde salarken, yakıt kullanımına bağlı kükürt, azot ve karbon 

oksitler kirlilik yaratmaktadırlar. 

 

3.2. Sanayi   
 

Makine gücü sayesinde daha az zamanda daha fazla üretim yapılmaktadır. Hızla 

geliĢen teknolojik geliĢmeler, sürekli artan nüfus ve tüketici toplum nedeniyle sanayi sürekli 

çalıĢmaya devam etmektedir. Hammaddenin çıkarılıp taĢınması, iĢlenmesi, paketlenip satıĢa 

sunulmasında birçok araç gereç kullanılıp sürekli enerji harcanmaktadır. Dolayısıyla bütün 

bu iĢlemler sırasında çevreye zararlı maddeler salınmakta özelliklede hava kirliliğine yol 

açacak maddeler meydana çıkmaktadır.  
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Her sanayi kolunun çevreye verdiği zarar değiĢiklik göstermektedir. Örneğin kimya 

sanayileri çevreye en fazla zarar veren sektörlerden birisidir. Bu sanayinin baca gazları ve 

diğer atıkları toprağı, suyu ve havayı zehirli ve zararlı maddelerle kirletmektedir. Bunun için 

bu sanayilerin baca gazları dâhil diğer atıklarının mutlaka filtre edilerek doğaya salınması 

gerekmektedir. 

 

Bir kimya sanayi olan rafineriler de çevreyi kirleten bir sanayi koludur. GeliĢmiĢ 

ülkelerde rafinerilerin ürettikleri benzinde bulunan kurĢun madeni çevreye büyük zarar 

verdiği için bu ürünün üretilmesinden geniĢ ölçüde vazgeçilmiĢ ve kurĢunsuz benzin üretimi 

arttırılmıĢ,  otomobillerin motor yapıları da buna uyarlanmıĢtır. 
 

 

Resim 3.2: Rafineri bölgesi 

Çevre kirliliğine etkisi olan diğer sanayi örnekleri ise kâğıt üretimi ve deri iĢleme 

sanayileridir. Bu tür sanayilerin kullandıkları beyazlatıcılar, deterjanlar ve diğer kimyasallar 

özellikle su ve toprak kirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.  Bunların atıklarının da filtre 

edilerek doğaya bırakılması gerekir. Bu bakımdan da bu sanayi kollarının çevre denetimi 

büyük önem taĢımaktadır.  

 

3.3. Enerji Kaynakları 
 

Enerji kaynakları, yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Yenilenemeyen enerji kaynakları uzun yıllar süresince oluĢan ve kullanılınca 

tükenen kaynaklardır. Bunlar; kömür, petrol, doğalgaz ve nükleer enerji kaynaklarıdır. 

Yenilenebilir enerji, doğanın kendi evrimi içinde bir sonraki gün de var olabilen enerji 

kaynağıdır. Jeotermal enerji, güneĢ enerjisi, rüzgâr enerjisi, hidrolik enerji, bitki atıkları, 

tezek ve son yıllarda gündeme gelen biomas yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Biomas,  

dünya enerji ihtiyacının % 12'sinin, çöp bileĢiminin bio-kimyasal bozulması sonucu oluĢan 

atık gazdan elektrik elde edilmesi ile karĢılandığı bilinmektedir. Özellikle Çin, Hindistan ve 

Nepal'de 50 milyon konutta piĢirme ve aydınlatmanın biogaz ile sağlandığı bilinmektedir. 

Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinde taze sebze ve meyve tüketiminin fazla olması sayesinde 

taze yeĢil atıklar da fazla olmaktadır. Çöp içindeki ayrıĢabilir bioçöpler metan gazı 

oluĢmasına neden olmakta ve metan gazından enerji üretiminde yararlanılmaktadır. 
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Resim 3.3: Yenilenebilen enerji kaynakları 

Termoelektrik güç üretimi en genel anlamıyla kömür, petrol ve doğalgaz yakıtlı olarak 

yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisinin % 60'ının 

üretildiği termik santrallerimizde 1950 yılında kullanılan yakıtın % 68'ini taĢkömürü 

oluĢtururken 1970'li yıllardan itibaren yerli enerji kaynaklarımız arasında önemli bir 

potansiyele sahip linyit kömürleri devreye girmiĢtir. Santrallerden enerji elde edilmesi 

sırasında baca gazları, baca külleri, kül ve kömür stok sahasındaki küller, açık kömür iĢletme 

sahaları, kömür nakil yolları, kömür ve küllerin bantlarla taĢınması esnasında çevre olumsuz 

yönde etkilenmektedir. Termik santrallerde yakıtın yanması sonucu oluĢan ve atmosfere 

verilen baĢlıca kirletici emisyonlar kükürt oksit, azot oksit, karbon oksit ve partikül 

maddelerdir. Bu emisyonlar, kullanılan yakıtın türüne, yakıtın bileĢimine ve kullanılan 

yakma teknolojisine bağlı olarak değiĢiklikler göstermektedir. Yakıtlar yanarken içerdikleri 

kükürtlü bileĢiklerde yanar. Kükürdün yüksek sıcaklıklarda kararlı olan bileĢiği 

kükürtdioksitdir, ancak az miktarda kükürttrioksit de oluĢur. Kükürtoksitler su ile birleĢerek 

sülfürik asit oluĢturur. Sudaki çözünürlükleri yüksek olduğu için yağmur damlacıkları ile 

birleĢerek asit yağmurları olarak yeryüzüne ulaĢırlar. 

 

Resim 3.4: GüneĢ enerjisi  



 

 23 

Evsel ısınma amaçlı yakılan kömür ve fuel-oil emisyonlarının alçak bacalardan 

atmosfere atılması, kullanılan yakıtın yüksek oranda kükürt ve kül içermesi, ısıtma 

sistemlerinde yanmanın genellikle tam olmaması gibi faktörler inversiyon (hava koĢullarına 

bağlı olarak havadaki zehirli gazların yere çökmesi sonucu oluĢan tehlikeli olay)gibi 

meteorolojik faktörlerle bir araya geldiğinde özellikle kıĢ aylarında hava kirliliğini ortaya 

çıkarmakta ve insan sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir. 

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, çevreye yenilenemeyen enerji 

kaynaklarının kullanımından daha az zarar vermektedir. Dünyada büyük ölçüde 

yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanılıyor olması, çevre sorunlarını önemli ölçüde 

artırmıĢtır. Bu nedenle çevresel etkileri az olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliĢ her 

bakımdan avantajlı olmaktadır. Ancak bazı teknik sorunların çözümlenebilmesi için zamana 

ihtiyaç vardır ve bu da söz konusu geçiĢin oldukça uzun bir süre alacağını göstermektedir. 

 

3.4. Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği 
 

Bu yönetmelik,  9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12 

ve 13  üncü maddelerine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856  sayılı Çevre ve Orman  Bakanlığının 

TeĢkilat ve  Görevleri Hakkında Kanunun 1, 2, 3, 9, 10, 13, 29 ve  30 uncu maddelerine 

dayanılarak hazırlanmıĢtır. Ve bu yönetmelik 22.07.2006 tarihli resmi gazetede 26236 sayı 

numarasıyla yayınlanmıĢtır. 

 

Bu yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere 

yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; 

insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; 

hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komĢuluk münasebetlerine 

önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını 

sağlamaktır. 

 

Bu yönetmelik; tesislerin kurulması ve iĢletilmesi için gerekli olan ön izin, izin, Ģartlı 

ve kısmi izin baĢvuruları, tesisten çıkan emisyonun ve tesisin etki alanı içerisinde hava 

kirliliğinin önlenmesi tetkik ve tespiti ile, tesislerin, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin 

üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taĢınmasına iliĢkin usul ve esasları kapsar. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Endüstri tesislerinin hava kirliliğine etkileri ve alınabilecek önlemler ile ilgili bir afiĢ 

hazırlayınız. 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Endüstri tesislerinin hava kirliliğine 

etkilerini araĢtırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklardan, internet 

ortamından faydalanabilirsiniz. 

 Ġlinizde/ilçenizde bulunan çevre il 

müdürlüklerinden yararlanabilirsiniz. 

 Endüstri tesislerinden kaynaklanan hava 

kirliliğine karĢı alınabilecek önlemler ile 

ilgili araĢtırma yapınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklardan, internet 

ortamından faydalanabilirsiniz. 

 Ġlinizde/ilçenizde bulunan çevre il 

müdürlüklerinden yararlanabilirsiniz. 

 Konu ile ilgili resim ve fotoğraflar 

derleyiniz. 

 Yazılı ve görsel kaynaklardan, internet 

ortamından faydalanabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri, resimleri ve 

fotoğrafları düzenleyiniz. 

 Temiz ve düzenli çalıĢmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 AfiĢinizi hazırlayınız. 
 Renkli fon kartonlarından 

yararlanabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri, resimleri ve 

fotoğrafları afiĢinize yerleĢtiriniz. 

 Bilgilerle resim ve fotoğrafların 

eĢleĢmesine dikkat edebilirsiniz. 

 AfiĢinize uygun bir slogan geliĢtiriniz. 
 Sloganın dikkat çekici olmasına özen 

gösterebilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Fabrikalar, sanayi ve enerji santrallerinden kaynaklanan hava kirliliği 

………………………. kaynaklı kirliliktir. 

2. Enerji kaynakları ……………..….. ve …………………… enerji kaynakları olarak 

ikiye ayrılmaktadır. 

3. Yenilenebilir enerji kaynakları havaya daha …………kirletici salar. 

4. Endüstri kaynaklı  hava kirliliği esas olarak yanlıĢ …………….. seçiminden 

kaynaklanır. 

5. ………………….. sanayi hava kirliliğine katkısı en fazla olan sanayilerdendir. 

6. Kömür, petrol, doğalgaz ve nükleer enerji kaynakları …………………… enerji 

kaynaklarıdır. 

7. Bacaların ………………. yapılması kirliliği azaltmaz sadece uzaklaĢtırır. 

8. Rüzgar enerjisi …………………………. Enerji kaynaklarındandır. 

9. Endüstriyel tesislerden kaynaklanan hava kirliliği yönetmeliğinin uygulayıcısı 

……………… ve ………….……….. Bakanlığıdır. 

10. Çöp bileĢiminin bio-kimyasal bozulması sonucu oluĢan atık gazdan elde edilen 

elektrik enerjisine ………….. denir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

 

 

Uygun ortam ve koĢullar sağlandığında doğal kaynaklı hava kirliliğini doğru tespit 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Doğal kaynakların hava kirliliğine olan etkilerini araĢtırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri dosyalayınız. 

 ArkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. DOĞAL KAYNAKLAR 
 

Doğanın kendisinde bulunan doğal hava kirlilik kaynakları; volkanlar, tozlar, orman 

yangınları, okyanus spreyleri ve buharlaĢmadır. Bu beĢ temel kaynak elemandan oluĢan 

kaynaklardan atmosfere çeĢitli miktarlarda gaz ve partikül halinde emisyonlar yayılmaktadır. 

Volkanlar, bazı zamanlarda ya da sürekli bir Ģekilde önemli miktarlarda kükürt dioksit ve 

partikül maddeyi ortama bırakan birer kaynak olma özelliğine sahiptirler. Atmosferin 

radyasyon dengesini olumsuz yönde etkileyebilecek özellikleri nedeniyle volkanlar doğal 

hava kirliliği kaynakları içerisinde ön planda yer alırlar. En büyük partikül kaynaklarından 

biri olan çöl bölgelerinde kalın kum tabakaları rüzgarla taĢınabilmektedir. Bu Ģekilde tozlar 

uzun mesafelere yer değiĢtirebilmektedir. Bir kaynaktan oluĢan emisyonun alıcı ortamlara 

taĢınması seklindeki sistem hava kirliliğini meydana getirmektedir. 

 

 

Resim 4.1: Hava kirliliğine yol açan doğal kaynaklar 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 27 

4.1. Volkan ve Yanardağ Faaliyetleri 
 

Bir yanardağ (ya da volkan), magmanın (dünyanın iç tabakalarında bulunan, yüksek 

basınç ve yüksek sıcaklıkla ergimiĢ ya da erimiĢ kayalar), yeryuvarlağının yüzeyinden dıĢarı 

püskürerek çıktığı coğrafi yer Ģekilleridir. Sık sık rastlanmamasına rağmen yanardağların 

kraterlerinden çıkan gazlar bir hava kirliliği kaynağıdır. Yanardağlardaki volkanik faaliyetler 

sonucunda kükürt dioksit, hidrojen klorür, hidrojen florür ve deniz çalkalanmasından 

sodyum klorür çıkmaktadır. 

 

 

Resim 4.2: Yanardağ patlaması  

 

4.2. Orman Yangınları 
 

Orman, ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı 

varlıklarla; toprak, hava, su, ıĢık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte 

oluĢturdukları ve karĢılıklı iliĢkililerin meydana geldiği bir ekosistemdir. YaĢantımızda 

önemli bir yere sahip olan zenginlik kaynağı olan ormanların birçok faydası vardır. Eski 

çağlardan beri insanoğlu, çevresini kuĢatan doğadan faydalanma yollarını aramıĢ, önceleri 

sadece avlanmak, barınmak ve yakacak odun elde etmek için ormanları kullanmıĢtır. 

Günümüzde ise ormanlardan giderek çeĢitlenen bir yelpazede faydalanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Yakacak, kalemden mobilyaya üretim hammaddesi, ıhlamur, adaçayı, kestane gibi bitkiler, 

içme suyu elde etmek gibi sayısız faydası vardır.  

 

Bütün bunlarla beraber ormanlar canlıların yaĢaması için hayati öneme sahip olan 

oksijenin en fazla üretildiği alanlardır. Dünya üzerindeki bitki örtüsü ve ormanlar CO2 

tutulmasına katkıda bulunurlar. Bu örtülerin kaybolması ile dünyanın dengesinde olumsuz 

değiĢimler olmaktadır. 
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Resim 4.3: Ormanlar  

 

Her türlü yanmanın hava kirliliğine neden olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bunların 

arasında orman yangınları en önemli kirlenme kaynaklarından biri olarak sayılmaktadır. 

Genelde meskûn sahaların uzaklarında yer alan bu kirlenme insanlar tarafından kolayca 

gözlenip anlaĢılmayabilir. Ancak orman yangınları ile atmosfere önemli miktarlarda duman 

ve zehirli gazlar karıĢmaktadır. 

 

 

Resim 4.4: Orman yangınları  
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4.3. Arazideki Hayvan Türlerinin ve Bitki Örtüsünün Bozulması 
 

Dünyanın varoluĢundan bu yana, canlılar ile içinde yaĢadıkları fiziksel mekân 

arasında, çok yönlü iliĢkiler ve etkileĢim ağı bulunmaktadır. canlıların, birbirleri ve çevreleri 

ile alıĢ veriĢ halinde bulundukları sisteme ekosistem denir. 

 

Ülkemiz, biyolojik çeĢitlilik açısından büyük öneme sahiptir. Anadolu’nun sahip 

olduğu biyolojik zenginlik; coğrafik konumuna, üç kıta arasında köprü durumunda olmasına, 

önemli göç yolları üzerinde bulunmasına ve topografik özelliklerinden kaynaklanan farklı 

iklim Ģartlarına sahip olmasına bağlıdır. Ülkemiz pek çok bitki türünün anavatanı olması 

nedeniyle de önem taĢımaktadır.  

 

Türlerin kaybolması ve azalması her zaman doğal evrim sürecinin bir parçası 

olmuĢtur. ġimdiye kadar dünyaya gelmiĢ canlı türlerinin %99’unun herhangi bir Ģekilde yok 

olduğu bilinmektedir. Ancak günümüzde, türlerin yok oluĢ biçimleri bundan tamamen 

farklıdır. Doğal evrim yoluyla bir yılda tükenen tür sayısı 1-2 olduğu halde, günümüzde 

insan etkisinden kaynaklanan tür yok oluĢ miktarının bin tane olduğu tahmin edilmektedir.  

 

 

Resim 4. 5: Bütün dünyada nesli tehlike altında bulunan Akdeniz foku  

 

Biyolojik çeĢitlilik hızla yok edilmektedir. Her gün 140 ve her yıl 50 bin omurgasız 

yaĢadıkları tropik yağmur ormanları tahrip edildiği için yok olmaya mahkûm edilmektedir. 

Son elli yılda tropikal yağmur ormanlarının yarısı yok edilmiĢtir. Her dakika 405 bin metre 

kare yok edilmeye devam edilmektedir. Yağmur ormanları dünyanın iklim, yağmur ve 

rüzgârını etkilerler. Bu ormanlar yok oldukça atmosferdeki karbondioksit temizlenmediği 

için sera etkisi, sonuçta da küresel ısınma artmaktadır.  
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Resim 4.6: Nesli tükenmekte olan göl soğanı 

 

Bütün Avrupa’da toplam 560 kuĢ türü varken, Ülkemizde 456 kuĢ türü barınmaktadır. 

Ancak bu doğal zenginliğin 198’i hayvan ve 2 bin 746’sı bitki türü olarak yok olma 

tehlikesiyle karĢı karĢıyadır. Tarımda makineleĢme, nüfus artıĢı, hızlı kentleĢme, sanayi 

faaliyetleri, aĢırı doğal kaynak kullanımı, çevre kirliliği, orman ve mera tahribatı ile 

yangınlar, yanlıĢ tarım yöntemleri gibi nedenlerle dünyada olduğu gibi Anadolu’da da hızlı 

bir tür azalması yaĢanmaktadır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Doğal kaynakların hava kirliliğine etkileri ve alınabilecek önlemler ile ilgili bir sunum 

hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Doğal kaynakların hava kirliliğine 

etkilerini araĢtırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklardan, internet 

ortamından faydalanabilirsiniz. 

 Doğal kaynakların yol açtığı hava 

kirliliğine karĢı alınabilecek önlemleri 

araĢtırınız. 

 Yazılı ve görsel kaynaklardan, internet 

ortamından faydalanabilirsiniz. 

 Konu ile ilgili resim ve fotoğraf 

derleyiniz. 

 Yazılı ve görsel kaynaklardan, internet 

ortamından faydalanabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri, resimleri ve 

fotoğrafları düzenleyiniz. 

 Temiz ve düzenli çalıĢmaya özen 

gösterebilirsiniz. 

 Sunumunuzu hazırlayınız. 

 Bilgisayar ortamında power point 

Ģeklinde hazırlayabilirsiniz 

 Asetat kâğıtlarına hazırlayarak 

tepegözde sunum hazırlayabilirsiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri renkli fon kartonu 

üzerinde dizayn ederek poster sunum 

hazırlayabilirsiniz. 

 Sunumunuzu hazırlarken uzun cümleler 

yerine özet maddeler ve görseller 

kullanmaya özen gösterebilirsiniz. 

 Hazırladığınız sunumu arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 ArkadaĢlarınızın görüĢ ve önerilerini 

alabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Orman yangınlarında sadece ağaçlar zarar görür.      

2. (   ) Ülkemizde nesli tükenen hayvan türü oldukça fazladır.    

3. (   ) Oksijenin en fazla üretildiği alanlar ormanlardır.     

4. (   ) Göl soğanı nesli tükenen bitkilerdendir.      

5. (   ) Nesli tükenen hayvanlardan biride Kaplumbağadır.    

6. (   ) Volkanik yanardağlar hava kirliliğine yol açan doğal kaynaklardan biridir. 

7. (   ) Toz, okyanus spreyleri ve buharlaĢma Çizgisel hava kaynaklarındandır.  

8. (   ) Canlıların, birbirleri ve çevreleri ile alıĢ veriĢ halinde bulundukları sisteme 

ekosistem denir.          

9. (   ) Yanardağlardaki volkanik faaliyetler sonucunda kükürt dioksit, hidrojen klorür, 

hidrojen florür gazları meydana gelir.       

10. (   ) Ülkemizde nesli tükenen hayvan bulunmamaktadır.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır? 

A) Petrol   

B) Fuel-oil   

C) Rüzgar enerjisi  

D) Linyit 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi hava kirliliğine yol açan doğal kaynaklardandır? 

A) Orman Yangınları  

B) Motorlu Araçlar  

C) Petrol   

D) Doğalgaz 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi nesli tükenmekte olan bitkilerdendir? 

A) Papatya 

B) Ihlamur 

C) Göl Soğanı 

D) Kestane 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi nesli tükenen hayvanlardan değildir? 

A) Akdeniz Foku    

B) Carette Carette Kaplumbağası 

C) Mersin Balığı    

D) Tiftik Keçisi 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi karbon monoksit gazının atmosfere karıĢma nedenlerinden 

değildir? 

A) Fosil yakıt kullanımı 

B) Atık yağların doğaya salınımı  

C) Orman yangınları  

D) Kapalı mekânda sigara dumanı 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarından değildir? 

A) Tezek   

B) Benzin   

C) Linyit    

D) TaĢkömürü 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Yanardağdaki volkanik olay sonucu aĢağıdaki kirleticilerden hangisi açığa çıkmaz? 

A) Kükürt dioksit  

B) Hidrojen klorür   

C) Hidrojen florür  

D) Sodyum klorür  

 

8. AĢağıdakilerden hangisi hava kirliliğine yol açan doğal kaynaklardan değildir? 

A) Volkanik Yanardağ 

B) Motorlu TaĢıt  

C) Orman Yangınları 

D) Çöl kumunun taĢınması 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi alansal kaynaklı hava kirliliğinin etkisini azaltmak için 

alınması gerekli önlemlerden değildir? 

A) Yakıt tasarrufu yapılmalı 

B) Isı yalıtımı yapılmalı 

C) Odun sobası kullanılmalı 

D) Kaliteli yakıt kullanılmalı 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi insan kaynaklı hava kirliliği oluĢum sebeplerinden değildir?  

A) Alansal Kaynak  

B) Volkanik Kaynak  

C) Çizgisel Kaynak  

D) Noktasal Kaynak 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 
Konutların 

Isıtılmasıdır 

2 Odun 

3 Doğalgaz 

4 Kalorili / Yüksek 

5 Hava Kirliliğini 

6 Motorin 

7 Kömür 

8 Petrol 

9 Fuel Oil 

10 Emisyonlarının 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 CEVAP ANAHTARI 

 

1 Noktasal 

2 
Yenilenebilir/ 

Yenilenemez 

3 Az 

4 Yer 

5 Kimya 

6 Yenilenemez 

7 Yüksek 

8 Yenilenebilir 

9 Çevre ve Orman 

10 Biomas 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 C 

4 D 

5 B 

6 A 

7 D 

8 B 

9 C 

10 B 
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