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Küresel Isınmayla Đlişkisi

• Asit yağmurları küresel ısınmaya neden olan fosil yakıtların 
yakılmasıyla atmosfere karışan kükürt ve azot dioksit 
gazlarının yağmur şeklinde tekrar yeryüzüne inmesiyle 
oluşur. Bu nedenle hava kirliliğine, su kirliliğine,toprak 
kirliliğine neden olup insan başta olmak üzere buralarda 
yaşayan canlıları olumsuz etkiler.



Küresel Isınma Nedir?

Đnsan tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi yaratması
sonucunda, dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma 
deniyor. 



KÜRESEL ISINMANIN 
NEDENLERĐ

1. Doğal nedenler
• Güneşin Etkisi
• Dünya’nın Presizyon Hareketi
• El Nino’nun Etkisi

2. Yapay nedenler
• Fosil Yakıtlar
• Sera Gazları



Fosil Yakıtlar
Kömür, petrol ve doğalgaz dünyanın 
bugünkü enerji ihtiyacının yaklaşık %75'lik 
bölümünü sağlamaktadır. Yapılarında 
karbon ve hidrojen elementlerini 
bulunduran bu fosil yakıtlar, uzun süreçler 
içerisinde oluşmakta fakat çok çabuk 
tüketilmektedir. Dünyanın belirli 
bölgelerinde toplanmış bu yakıtların 
günümüz teknolojisiyle ¾'ünün yarısının 
çıkarılması imkansız; diğer yarısının ise 
çıkarılması teknik olarak çok pahalıdır. Bu 
da fosil yakıtları yenilenemeyen ve sınırlı
yakıtlar sınıfına sokmaktadır.



Sera Etkisi Nedir?
Güneş'ten gelen ışınların bir bölümü
ozon tabakası ve atmosferdeki 
gazlar tarafından soğurulur. Bir 
kısmı litosferden, bir kısmı ise 
bulutlardan geriye yansır. Yeryüzüne 
ulaşan ışınlar geriye dönerken 
atmosferdeki su buharı ve diğer 
gazlar tarafından tutularak Dünya'yı
ısıtmakta olduğundan yüzey ve 
troposfer, olması gerekenden daha 
sıcak olur. Bu olay, Güneş ışınlarıyla 
ısınan ama içindeki ısıyı dışarıya 
bırakmayan seraları andırır; bu 
nedenle de doğal sera etkisi olarak 
adlandırılır.



CO2
CFCs

methane
nitrous oxide

Dış uzay

Atmosfer

Orman yangınları

Güneş ışınları

Atmosferdeki sera etkisi



Sera Gazları Nelerdir?

Kızılötesi ışınları soğuran tüm

gazlar sera etkisine neden olan 

gazlardır. Bunlar;

• Karbondioksit (CO2)  

• Metan (CH4)

• Azotoksit ve Su Buharı

• Kloroflorokarbonlar (CFCs)

• Ozon 



Sera gazlarındaki artış (WMO Global 
Warning, 1990)



Küresel ısınmanın Sonuçları
• Küresel ısınma yeryüzündeki tüm canlı türlerinin yaşam alanlarını tehdit 

edebilecek boyutlara ulaşmıştır. Dünya iklim sisteminde değişikliklere 
neden olan küresel ısınmanın bu etkileri en yüksek zirvelerden, okyanus 
derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her yerinde 
hissedilmektedir. 



Hızla gerçekleşen küresel ısınmanın etkilerine şu 
örnekler verilebilir:

� 1800’lü yıllardan itibaren ortalama 
yer yüzeyi sıcaklığının 0,4 ile 0,8 °C 
arasında arttığı tespit edilmiştir. 
Aynı zamanda sıcaklıkların 1976 
yılından itibaren her on yılda 0,15 °C 
arttığı da bir başka bilimsel 
araştırmanın bulgusudur. Bilim 
adamları bu artışın 2 °C’yi geçmesi 
halinde dünyanın geri dönüşsüz 
biçimde zarar göreceğini 
söylemektedirler. 



� Sıcaklık ortalamasının artmasına 
bağlı olarak iklimlerde 
değişimler olmakta ve bu durum 
da etkisini dünyanın bazı
bölgelerinde kasırgalar, seller ve 
taşkınlarla bazı bölgelerde ise 
uzun süreli, şiddetli kuraklıklar 
ve çölleşme belirtisi olarak 
göstermektedir.



• Dünyanın her yanında 
buzullar değişime 
uğramakta ve hızla 
eriyerek yüzölçümleri 
küçülmektedir. 

• Himalayalar ve Grönland’daki
buzul erimelerinden ötürü
deniz seviyesinin bu yüzyılın 
sonunda 28 ile 34 santimetre 
arasında yükseleceği tahmin 
edilmektedir.



• Buzul erimelerine bağlı olarak okyanus suyu 
sıcaklık ve tuzluluk oranlarında değişiklikler 
gözlemlenmektedir. Bu durum ise canlı türlerini 
tehdit etmektedir.



• Küresel ısınmadan 
bitkiler de olumsuz 
etkilenmektedir. 
Şuan ki durum 
devam ederse 50 
ile 100 yıl içerisinde 
mevcut türlerin 
%10-50’sinin yok 
olacağı
hesaplanmaktadır. 



• Deniz suyunun ısınması sonucu, kasırga sayısının son 
35 yılda iki kat arttığı ise bir diğer tespittir. 

• Küresel ısınma insan sağlığını da doğrudan 
etkilemektedir. Bilim adamları, iklim değişikliklerinin 
kalp, solunum yolu, bulaşıcı, alerjik ve bazı diğer 
hastalıkları tetikleyebileceğini savunmaktadırlar.



• Doğal yaşamdaki 
dengenin bozulması
sonucunda açlık ve 
susuzluk çeken 
insan sayısında 
önümüzdeki yıllarda 
büyük artış
yaşanacağı da 
öngörülmektedir.



Küresel ısınmaya karşı alınması
gereken önlemler

• Enerji dostu ampuller 
kullanılmalı.

• Televizyonlar bekleme 
konumunda bırakılmamalı.

• Doğru ışıklandırma 
kullanılmalı.

• Klima yerine vantilatör 
kullanılmalı.

• Evler ısı kaybına karşı
yalıtılmalı.



• Toplu taşıma araçları tercih 
edilmeli.

• Kısa mesafelere arabayla 
gitmek yerine, yürümeli.

• Kurşunsuz benzin tüketen 
araçlar tercih edilmeli.

• Aracın taşıma kapasitesi 
aşılmamalı.



• Tüketiciler, uzun ömürlü ürünlere yönelmeli.
• Geri dönüştürülemeyen ambalajlarda satılan ürünler alınmamalı.
• Başta PVC olmak üzere, plastik ambalajlardan kaçınmalı.
• Şişe ve kavanoz gibi cam ürünler tercih edilmeli.
• Plastik poşet ve yiyecek kapları gibi ürünler yeniden kullanılmalı.
• Alışverişlerde plastik poşet kullanılmamalı.
• Cam malzemeler, organik çöplerle birlikte atılmamalı.



Asit Yağmurları
Nedir?

• 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.



Atmosferde Asitleşmeye Neden 
Olan Kirleticiler

Kükürt Oksitler ( SOX )
Azot Oksitler (NOX)



Kükürt Oksitler ( 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.



Azot Oksitler (NOX)

• NOx’ in atmosferdeki bulunuşu 
yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt 
egzozu ve sabit yakma 
tesislerinden dolayıdır. Bu gazlar 
atmosferde doğal gaz çevrimine 
girerek, nitrik asit (HNO3) 
oluşumuyla sonuçlanan zincirleme 
reaksiyonları tamamlarlar. 
Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise 
asit yağışının oluşmasını etkiler.



• Son yıllarda Danimarka’ da yapılan 
bir araştırmayla amonyak 
buharlaşmasının güneş
radyasyonuna maruz kaldığında 
atmosferdeki nitrik asit oluşumuna 
katkısının ihmal edilemeyecek 
boyutta olduğu belirlenmiştir. 
Yağmurun amonyum içeriği 
toprakta, su havzalarında ve 
göllerde nitrifikasyon yapan 
bakteriler ve oksijen sayesinde 
amonyum nitrit aside dönüştüğünde 
yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat 
artırmaktadır.



Termik Santrallerin Asit Yağmurlarına Etkisi

• Türkiye'nin sahip olduğu en 
bol fosil kaynaklı yakıt, düşük-
kaliteli ve yüksek derecede 
kirlenmeye yol açan linyittir ve 
en bol bulunduğundan ülke 
enerji üretiminin belkemiğidir. 
Ancak bu tür kömürün kullanımı
çok yüksek miktarlarda kükürt 
dioksit (SO2), azot oksitler 
(NOx), karbonmonoksit (CO), 
Ozon (O3), hidrokarbonlar, 
partiküler madde (PM) ve kül 
oluşturmaktadır.



Eğer herhangi bir filtre 
kullanılmazsa 100 megawatt
gücünde kömürle çalışan bir 
termik santralın kirletici etkileri 
aşağıdaki görülmektedir. 

o Kükürtdioksit(SO2) 45,000 
ton/yıl

o Azotoksitler(NO2) 26,000 
ton/yıl

o Karbonmonoksit(CO) 750 ton/yıl

o Katıpartiküller (PM)32,500 
ton/yıl

o Hidrokarbonlar 250 ton/yıl

o Kül 5,660 ton/yıl 



• SO2 ve NO2 gazları asit 
yağmurlarının oluşumundan 
birinci derecede sorumludurlar. 
Bacalardan atılan kükürt ve azot 
oksitler, hakim rüzgarlarla 
ortalama 2 - 7 gün içerisinde 
atmosfere taşınırlar. 

• Bu zaman süresi içinde bu 
kirleticiler, atmosferdeki su 
partikülleri ve diğer bileşenlerle 
tepkimeye girerek sülfürik asit 
ve nitrik asiti oluştururlar. 
Bunlar da yeryüzüne yağmur ve 
kar ile ulaşır. Böylece baca 
gazları ikinci kez ve daha geniş
bir bölgeye etki etmiş olurlar. 



ASĐT YAĞMURLARININ 
ZARARLARI

Birincil kirleticilerin artmasıyla atmosferde miktarı
artan sülfürik ve nitrik asitler, atmosfer olayları
aracılığıyla bir yerden bir başka yere kolaylıkla 
taşınabilirler. Böylece, kirletici hava, karıştığı yerin çok 
ötelerinde de asit yağışları olarak yeryüzüne inmekte, 
toprağa, suya, bitki örtüsüne, hatta eşyalara yıkıcı ve 
uzun süreli nitelikte zarar verebilmektedir. 

1. Asit Yağışlarının Ekosistemler ve Đnsan Sağlığı Üzerine 
Etkileri



2.Topraklar

Toprak karaya dayalı
yaşam için vazgeçilmezdir. 
Kalsiyum ve kireç taşı içeren 
topraklar, granit bazlı kum 
veya çakıla göre, sülfürik ve 
nitrik asidi daha fazla 
nötralize edebilir. Bu 
nedenle, bazı alanlar ve 
havzalar aside duyarlı (zayıf 
tamponlu) olarak adlandırılır, 
bu tür toprakların pH’ı hızla 
değişmektedir ve asit 
yağışları nedeniyle ciddi 
ekolojik zarara 
uğramaktadırlar.



3. Su Yaşamı

Asit yağışları su ekosistemlerini de 
etkiler. Göl ve nehirlerin çoğunun sudaki 
pH’ı 6-8 arasındadır. Tatlı su çevresinin 
doğal kirliliği, Son buzul çağından beri 
bazı göllerin pH’ının, asit yağışlarının 
etkileri olmaksızın doğal olarak asidik 
olmasına rağmen; dünya çapında pek çok 
gölün hızla asitleşmesi doğal değildir, bu 
asidik kirlenmenin bir sonucudur . 
1970’lerde asit yağışı nedeni ile cıva, 
alüminyum ve kadmiyum gibi ağır toksik
metallerin yüksek konsantrasyonlarda 
asidik göllerde toplandığı ve su 
canlılarının sayısı ile biyoçeşitliliğinin
azaldığı görülmüştür.



3.Ormanlar ve Bitki Örtüsü
• Bilim adamları uzun yıllar, hiçbir neden 

olmaksızın bazı ormanların çok yavaş
büyümekte olduğunu belirtmişlerdir. Ağaçlar 
önceden olduğu kadar hızlı büyümüyorlardı. 
Yapraklar ve çamların iğneleri kahverengiye 
dönüşmüştü ve yeşil olmalarının beklendiği 
anda da dökülmekteydi . Nihayet, ormanların 
kimyası ve biyolojisi ile ilgili bilgilerin 
toplanması ve yazılmasından sonra, 
araştırmacılar bu durumun asit yağışlarının 
sonucu olduğunu fark ettiler.Ağaç
yapraklarının renginin sarılaşması ve 
büyümelerinin yavaşlaması, hava kirliliği 
nedeniyle ağaçların başının belada olmasının 
ilk belirtisidir .



4.Đnsan Yapımı Ürünlere Etkileri
• Asit yağışları, sadece 

doğal ekosistemlere 
değil, aynı zamanda insan 
yapımı materyal ve 
yapılara da zarar verir. 
Kirlenmemiş yağışlara 
maruz kalındığında insan 
yapımı ürünler yavaşça 
deforme olurlar, fakat 
asit yağışları bu süreci 
hızlandırır.



5.Đnsan Sağlığına Etkileri
• SO2’nin yüksek konsantrasyonları ile 

ilişkili olarak meydana gelen insan 
sağlığı sorunları, daha çok solunum 
sistemi üzerinedir, ayrıca mevcut 
kardiyovasküler hastalıkların 
agregasyonuna neden olur . Sülfür 
dioksit ve nitrojen oksit emisyonu 
kuru öksürük, astım, başağrısı, göz-
burun ve boğaz irritasyonu gibi 
problemler için risk yaratır. Kirli 
yağışlar, özellikle astımı veya solunum 
güçlüğü olanlara zararlıdır. Fakat 
sağlıklı insanlar da asit hava 
kirleticileri tarafından akciğer 
hasarına uğrayabilirler



Asit Yağmurlarının Diğer Zararları

• Hava : Ozan tabakası incelir. Böylece 
güneşten gelen ultraviyole gibi 
zararlı ışınlar yere kadar ulaşır. Bu 
da deri kanseri ve göz kataraklarının
oluşumuna yol açar. 
CO2, SO2 ve karbonmonoksit gibi 
gazlar solunumu zorlaştırır. Solunum 
yollarında çeşitli hastalıkların ortaya 
çıkmasına neden olur.

• Đklim : CO2 ve SO2 gazlarının 
artması, sera etkisi yaparak, 
atmosfer sıcaklığının yükselmesine 
neden olur. Bu durum, buzulların 
erimesine; deniz suyunun 
yükselmesine yol açar. Kıyı ovaları
sular altında kalır. Bazı ürünlerin 
üretilmesi güçleşir. 



• AntikYapıtlar :
Atmosfer Yağış Taş ve metal Sonuç
H2O+SO2 H2SO4 + Ca CaSo4+H2 
(Sülfirikasit) (Kalker)
H2O + SO2 H2SO4 + 2Al Al2(SO4)3+3H2 
(Aliminyum) 
H2O + NO2 HNO3 + Al Al(NO3)2+3/2H2 
(nitrikasit) 

Görüldüğü gibi yere düşen asitli 
sular, taş ve metallerden yapılmış olan antik 
yapıtlarımızı da bozabilmekte, böylece 
insanlığın ortak mirasına zarar vermektedir. 



• Tarihi bina ve yapılar son 20 yılda bir önceki 
2000 yılına göre daha çok yıpranmıştır. 
Efes'i ve Bergama'yı düşünün; bir süre sonra 
Đngiltere'deki Westminister Manastır'ı gibi 
kopyalarını yapmak zorunda kalacağız. 

• Kağıt ve tekstil de SO2 ve NO2 gazlarını
emiyor; emdikçe gevriyor. Gerçekten, 
Britanya kütüphanesindeki kolleksiyonlardan
% 5'i sülfür gazından zarar görmüştür. Bergama

Efes



Asit Yağmurlarını Önleme 
Yöntemleri

Küresel boyut kazanmış olan 
asit yağışları probleminin 
çözümünde, asit yağışlarının 
çevreye nasıl zarar verdiğinin ve 
probleme neden olan 
kirleticilerin kaynaklarında ne 
gibi değişiklikler 
yapılabileceğinin anlaşılması en 
önemli basamaktır. Bu soruların 
yanıtları karar vericilere, asit 
yağışlarını nasıl azaltacakları ve 
kontrol altına alacaklarını
belirlemede yardımcı olacaktır .

1.Asit Yağışlarının Nedenini Ve Etkilerini Anlama



2.Tesis Kaynaklı Emisyonların 
Azaltılması

• Asit yağışları probleminin 
çözümünde bir diğer yöntem, 
kirleticilerin kaynaklarından 
atmosfere çıkışını
sınırlamaktır. Bu amaçla, 
endüstride kullanılabilecek 
uygun teknolojiler vardır ve 
bunlar yanma öncesi, yanma 
sırasında ve sonrasında 
uygulanabilirler ya da düşük 
nitrojen oksit içeren yakıt 
kullanılabilir.



3.Taşıt Kaynaklı Emisyonların 
Azaltılması

• Endüstrileşmiş ülkelerde 
1970’lerden beri yollardaki 
araç sayıları giderek 
artmıştır. Trafikteki bu 
büyük artışla, kirletici 
emisyonları minimumda 
tutmak artan bir önem 
kazanmıştır. Bunun için, 
emisyon kontrol 
teknolojilerinin kullanımı gibi 
pek çok yol vardır.



4. Kireçleme
• Asidifiye olmuş olan göllerin pH’ı, 

kireçleme yöntemiyle artırılabilir. Suya 
oldukça fazla miktarlarda hidrate kireç, 
sönmemiş kireç veya soda (sodyum 
bikarbonat) eklenerek pH’ı artırılabilir. 
Bu yöntemi uygulayan bazı alanlarda 
başarılı sonuçlar alındığı
bildirilmektedir. Batı Galler’de bu 
yöntemin uygulanmasıyla, bazı göllerin 
pH’ı 5.5’ten 7’ye çıkmış ve burada 
kahverengi alabalıklar bir kez daha 
yaşama şansını yakalamışlardır. Ancak 
bu yöntem, işlem sonrası, gölün yine 
hızla asidifiye olması riskinin yüksek 
olduğu bölgelerde ve maliyet yönünden 
gölün büyük boyutta olması gibi 
durumlar için uygun olmayabilir.



5. Alternatif Enerji Kaynaklarının 
Kullanımı

• Tesisler için fosil yakıtların alternatifi 
olarak; nükleer, su, rüzgar, jeotermal ve 
solar enerji tipleri mevcuttur. Benzer 
şekilde taşıtlar için de doğal gaz, benzin 
ve pil gibi güç kaynakları kullanımı
mümkün olabilir. Ancak bu kaynakların 
çevreye sağlayacakları yarar kadar, 
oldukça önemli derecede maliyetleri de 
vardır. Fakat teknolojideki ilerlemeler 
ve çevre düzenlemeleri bu durumu 
gelecekte değiştirebilir .



SONUÇ
Atmosferdeki kükürt ve azot oksit emisyonlarının 

azaltılması uzun vadede gerçekleştirilecek bir işlem olduğundan 
çevrede yarattıkları olumsuz etkileri nedeniyle emisyonlarının 
azaltılması için gereken önlemlerin vakit kaybetmeden 
alınmasının zorunluluğu açıkça görülmektedir. Bunun yanında acil 
önlem olarak bir bölgede hava kirliliği, teknolojik önlemler 
tespit edilerek dikkatle gözden geçirilmeli ve uygulanmalıdır. 
Asit depolanması sorununa bilimsel yönden çözüm yolları
ararken, zarar tespitleri yapılmalı ve ekosistem detaylı bir 
şekilde incelenmelidir. Ayrıca problem politik ve bilimsel olarak 
benimsenmelidir.



Asit Yağışlarının Ekonomik Boyutu
• Asit yağışları bazı insanların ekonomik 

yaşamlarını da etkiler. Örneğin, Kuzey 
Amerika’nın doğusundaki pek çok nehir ve 
göl oldukça asidiktir ve balık sayıları
önemli derecede azalmıştır. Azalmış balık 
sayısı, ticari balıkçıları ve balık tutma 
turizmi ile ilişkili sektörleri etkiler. 
Ormancılık ve tarım, bitkilerin zarar 
görmesi nedeniyle etkilenir .



Dünyada Durum
• Asit yağışları konusunun uluslararası ortama ilk taşınışı 1972 Stockholm 

Birinci Dünya Çevre Kongresi dolayısıyladır. Bu kongrede Đskandinav 
ülkeleri, göllerinin başka ülkelerden gelen asit yağmuru yüzünden 
ölmekte olduğunu açıklayarak uluslararası önlemler alınması gerektiğini 
önermişlerdir. 

• Ancak bu öneriyi ciddiye almayan ve asit emisyonlarının nedeni olan 
Almanya ve Đngiltere gibi ülkeler, kendilerinin de etkilenmeye 
başladığını görünce, paylaşılan doğanın bir bütün olduğu gerçeğini 
anlamışlardır. 



• Orta Avrupa yılda metrekare başına bir gramdan fazla kükürt 
almaktadır ki, bu da doğal düzeyin en az beş katına karşılık 
gelmektedir . 

• Son yıllarda asit kirleticilerin azaltılması konusunda uluslararası
girişimlerin hız kazanmasıyla birlikte; ABD’nin güçlü kömür lobilerinin 
olması ve Đngiltere’de rüzgarın geldiği tarafın deniz olması nedeni ile 
kirlilik ithali ihtimalinin zayıf olması gibi nedenlerle bu ülkelerin 
direnmesinin, uluslararası çabaları baltaladığı düşünülmektedir .



Türkiye’de Durum
• Türkiye’de, Avrupa ölçülerinde bir sorun henüz yoktur. Türkiye’de 

asit yağmuruna ancak kısıtlı ölçülerde, Murgul, Ergani, Yatağan, 
Elbistan gibi önemli kükürtdioksit kaynaklarının olduğu yerlerde, bir 
de Avrupadan yağış alan kuzeybatı kesimlerde rastlanmaktadır. 
Türkiye’de yağan yağmur, genel olarak Avrupadaki kadar asitli 
olmadığı gibi, Türkiye’nin jeolojik yapısı da çoğu bölgede asite duyarlı
değildir. Türkiye’de yağan yağmurdaki asidi nötralize edebilecek 
kireçli, yani kalkerli kayalar bol miktarda mevcuttur.



• Murgul bakır işletmelerinden günde 33-45 ton SO2 atıldığı
hesaplanmıştır. Bunun bir sonucu olarak da 90.000 hektar orman yok 
olmuş, 78.000 dekarlık arazi erozyona uğramıştır. Bu doğa ölümü
sonucuna doğru giden Yatağan Termik Santrali, günde 600 ton SO2 
atmaktadır ve etrafındaki 400.000 dekar orman yok olma sınırına 
gelmiştir. Civar toprakların veriminde düşme ve çölleşme eğiliminin 
başladığı bildirilmektedir .

• Devlet Đstatistik Enstitüsü verilerine göre, Türkiye’de, NO2 
emisyonu 1990 yılında 680.41 bin ton iken, 1997 yılında 871.52 bin 
tona çıkmıştır. 1997 yılında NO2 emisyonunun %96.64’ü yakıt 
tüketiminden,%2.20’si endüstriyel proseslerden ve %1.16’sı tarımsal 
artıkların yakılmasından kaynaklanmıştır.
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