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	 Hızla	 artan	 dünya	 nüfusu	 ile	 en	 önemli	 kirliliğin	 başında	 gelen	 hava	 kirliliği	
bütün	dünyanın	ortak	problemi	olmasına	rağmen,	özellikle	gelişmiş	ve	gelişmekte	olan	
ülkelerde	daha	fazla	görülmekte	ve	bütün	canlıları	dolaylı	ve	dolaysız	olarak			olumsuz	
yönde	 etkilemektedir.	 Erzurum’un	 topoğrafik	 yapısı	 ve	 coğrafi	 konumu,	 il	 genelinde	
şiddetli	bir	karasal	iklim	yaratır.	Türkiye’nin	sıcaklık	ortalaması	en	düşük	illerden	biri	
olan	 Erzurum’da	 kışlar	 oldukça	 soğuk	 ve	 sert,	 kısa	 süren	 yazlar	 ise	 sıcak	 ve	 kurak	
geçmektedir.	Kış	dönemi	6	aydan	uzun	bir	süreyi	kapsayan	ilde,	sıcaklık	Ekim	ayında	
düşmekte,	Nisan	ayında	artmaya	başlamaktadır.	Yıllık	yağış	ortalaması	460.5	mm.’	dir.	
Erzurum	 genellikle	 Sibirya	 antisiklonu	 ve	 Basra	 siklonu	 etkisi	 altındadır.	 İl’	 de,	
ortalama	 karla	 örtülü	 günler	 sayısı	 29.3	 dür.	 Kar	 yağışlı	 günler,	 ekim	 ayında	
başlamakta	 ve	 mayıs	 ayına	 kadar	 sürmektedir.	 Önemli	 ölçüde	 hava	 kirliliğinin	
yaşandığı	 Erzurum’da	 kış	 aylarında	 ısınmadan	 kaynaklanan	 hava	 kirliliği	 şehrin	
topoğrafik	yapısı,	düzensiz	kentleşme	ve	meteorolojik	 faktörlerin	etkisiyle	de	yüksek	
değerlere	ulaşmıştır.	Bu	çalışmada	Erzurum’da	ısınma	amaçlı	fosil	yakıt	tüketiminden	
doğal	gaza	geçiş	dönemi	ile	birlikte	hava	kalite	parametreleri	değerlendirilerek,	doğal	
gaz	kullanımının	hava	kirliliğine	etkisi	incelenmiştir.	Doğalgazın	temiz	yakıt	olması	ve	
şehrin	hava	kirliliğini	azaltmasında	sağlayacağı	etkin	rolü	düşünülerek	Erzurum	ilinde	
doğalgaz	 uygulamasına	 geçildikten	 sonra	 hava	 kirliliğindeki	 SO2	 ve	 PM	 değerleri	
dikkate	 alınarak	 önceki	 yıllara	 göre	 azalmalar	 belirlenmiş	 ve	 hava	 kirliliğinde	
kademeli	bir	azalma	meydana	geldiği	tespit	edilmiştir.		
	 Türkiye’de	 hava	 kirliliği	 kontrolü	 	 konusunda	 yetki	 ve	 sorumlulukları	 olan	
birçok	 devlet	 kurumu	 vardır.	 Bu	 kurumların	 yetki	 ve	 sorumlulukları	 genel	 olarak	
Kuruluş	Yasalarında	belirlenmiştir.	Ancak,	Çevre	Bakanlığı	(1991)	gibi	yeni	bir	kurum	
kurulduğunda,	 Kuruluş	 Yasası	 aynı	 yetki	 ve	 sorumlulukları	 paylaşan	 diğer	 mevcut	
kurumların	kuruluş	yasalarında	herhangi	bir	değişiklik,	düzenleme	veya	güncellemeye	
gidilmemiştir.	 Bu	 durum	 farklı	 kurumların	 benzer	 ve	 örtüşen	 yetkilere	 sahip	
olmalarına	 neden	 olmaktadır.	 Ülkemizde	 tüm	 kurumların	 yasalarında	 da	 belirtildiği	
gibi	ortak	hedef	hava	kirliliğini	azaltmaktır.		
Hava	kirliliğini	önlemek	için	sanayi	tesislerinin	bacalarına	filtre	takılması	sağlanmalı,	
evleri	 ısıtmak	 için	 yüksek	 kalorili	 kömürler	 kullanılmalı,	 her	 yıl	 bacalar	 ve	 soba	
boruları	 temizlenmeli,	 pencere,	 kapı	 ve	 çatıların	 izolasyonuna	 önem	 verilmeli,	
kullanılan	 sobaların	 TSE	 belgeli	 olmasına	 dikkat	 edilmeli,	 doğalgaz	 kullanımı	
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yaygınlaştırılarak,	özendirilmeli,	kalorisi	düşük	olan	ve	havayı	daha	çok	kirleten	kaçak	
kömür	 kullanımı	 engellenmeli,	 kalorifer	 ve	 doğalgaz	 kazanlarının	 periyodik	 olarak	
bakımı	 yapılmalı,	 kalorifercilerin	 ateşçi	 kurslarına	 katılımı	 sağlanmalı,	 yeni	 yerleşim	
yerlerinde	 merkezi	 ısıtma	 sistemleri	 kullanılmalı,	 yeşil	 alanlar	 arttırılmalı,	 imar	
planlarındaki	 hava	 kirliliğini	 azaltıcı	 tedbirler	 uygulamaya	 konulmalı,	 toplu	 taşım	
araçları	 yaygınlaştırılmalıdır.	 Bütün	 bu	 etkenlerin	 yanında;	 atıkların	 uygun	 olmayan	
tesislerde	 yakılarak	 bertaraf	 edilmesinin	 önlenmesi,	 sanayi	 tesisi	 yer	 seçiminin	
yerleşim	 alanları	 dışında	 ve	 hakim	 rüzgarlar	 dikkate	 alınarak	 yapılması,	 imar	
planlarında	 bu	 alanların	 çevresinde	 yapılaşmaların	 önlenmesi	 ve	 araçların	 egzoz	
emisyon	 ölçümlerinin	 periyodik	 olarak	 yapılması	 sağlanmalı,	 bununla	 birlikte;	
alternatif	enerji	kullanan	motorlu	taşıtlar	geliştirilmeli	ve	özendirilmelidir.	
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