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İnsanın, dünyaya gözlerini açtığında dışarıdan ilk aldığı madde ha
vadır. Şu halde yaşamak için hava ihtiyacı besin ve su ihtiyacından 
daha evvel gelmektedir. Öyle ki besin maddelerinin yokluğuna haftalar
ca ve susuzluğa günlerce dayanılabilindiği halde havasızlığa tahammül 
ancak birkaç dakika kadardır. İnsanın, bu kadar mühim ihtiyacı olan 
havanın da sağlığa zarar vermiyecek vasıfta olması şarttır. 

Nasıl ki besin maddeleri ve su çeşitli sebeplerle kirlenmekte ise, 
hayati önemi olan hava da çeşitli sebeplerle kirlenmektedir. 

Hava kirliliği değiminden: Tabii bünyesi ve terkibi değişmiş hava 
anlaşılmakdadır. Çeşitli kaynaklardan meydana gelen ve havaya yayı
lan kirlilikler, tabiatın temizleme kudreti ile bertaraf edilmekte, böy
lece atmosferin bünyesi hacmen ve veznen aşağı yukarı sabit kalmak
tadır. Fakat bazı şehirlerde ve endüstri bölgelerinde gerek bölgenin özel
liği ve gerek meydana gelen kirliliklerin fazlalığı karşısında tabiatın 
temizleme gayreti kafi gelmemektedir. 

Nüfusun süratle artması, şehirlerin büyümesi ve yayılması, şehir
lerin merkezlerinin yoğunlaşması, endüstrinin gelişmesi ile ev ve apart
man bacalarından, endüstri bacalarından çıkan toz, duman, gaz, kat
ranlı maddeler ve muhtelif kimyevi maddeler He ve sayıları günden 
güne artan otomobillerin ekzoz gazları ile, kömürle işleyen buharlı lo
komotiflerin bacalarından çıkan duman ve gazların havaya karışması 
ile bugün şehirlerde hava kirliliği problemi ortaya çıkmıştır. Her iler
leme ve gelişme ile beraber, bundan doğacak zararları da hesaplamak, 
görmek, bu zararları ortadan kaldırmayı ve bertaraf etmeyi düşünmek 
ve çarelerini ara:mak da zorunludur. Zira hava kirliliklerinin başta in
sanlara olmak üzere hayvanlara, bitkilere ve ekonomiye çeşitli yönler
den zararlı tesirleri vardır. 

Hava kirliliğinin, insanlarda doğrudan doğruya hastalık husule ge-
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tirici ve tek sebep olduğu iddiası ispat edilememiş olmakla beraber bu 
kirliliklerin devamlı etkileri- altında kalan :insanlarda birçok hastalıkla- · 
rın oluşunu ve mevcut hastalıkların ilerlemesini kolaylaştırdığı hakkın
da bütün dünya yetkililerinin birleştiği de bir hakikattır. 

İş ve meslek yerlerinde havayı kirleten bazı maddelerin sağlık üze
rinde ki kati etkisi, bu maddelerin hangi miktarlarına ne müddetle sağ
lık bozulmadan maruz kalınabileceği tesbit edilmiştir. Fakat insanın, 
günlük hayatında havadaki kirlilik maddelerinin hangi miktarlarına 
arızasız tahammül edebileceğini söylemek henüz mümkün olamamıştır. 
Çünkü şehirlerin kirli atmosferine bebekler, çocuklar, erginler, yaşlılar, 
hastalar ve hassas bünyeli kimseler, herkez maruz kalmaktadır. Bu ma
ruziyet, tek ve belirli bir maddeye muayyen süre değil, devamlıdır. Di
ğer taraftan havanın kirlilik derecesi birçok etkilerin tesiri ile saatten 
saate değişiklikler göstermektedir. 

Kirlilik maddelerinin, sağlığa zararlı tesirlerini ve zararlı miktar
larını açıklamak gayesi ile hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların so
nuçlarını da tamamen insanlara uygulamak mümkün olmamaktadır. 
Çünkü zararlılık hudutları araştırılan maddeler, hayvanlara tek tek ve
rilmektedir. Halbuki havada, kirlilik maddelerinin birkaçı veya birçoğu 
bir arada bulunmaktadır. Bunlar birbirinin zararlılık derecesini artıra
bildikleri gibi yok edebilirler veya meteorolojik şartların etkisi ile mik
tarları azalır veya artabilir. Veyahutta atmosferde cereyan eden foto
şimik reaksiyonlarla yeni yeni zararlı maddeler hususle gelebilir. Nike
kim 1930 senesinde Belçika'da, 1948 de Pennsylvania'da, 1952 ve 1962 
de Londra'da hava şartlarının birden değişikliğe uğraması ile meydana 
gelen felaketlerde, kirlilik maddelerinin havadaki miktarları tesbit edi
lememiş, ancak bu esnada havada birçok kirlilik maddelerinin birarada 
bulunma~ıı ile akut etkisini gösterdiği açıklanmıştır. 

Şu halde hava kirliliği, insan sağlığı üzerine iki şekilde tesir et
mektedir. Birincisi, ani tesirdir ki hava şartlarının birden değişikliğe uğ
raması ile kirliliklerin şehir üzerine çökmesi sonucu genellikle evvelce 
solunum sistemi hastalıklarına duçar olanları, kalp hastalığı bulunan
ları ve yaşlı kimseleri etkileyerek birkaç gün içinde bu kimseler arasın
da pekçok ölümlere ve hastalıkların alevlenmesine, astım nöbetlerinin 
artmasına sebep olur. !kincisi ise, yavaş yavaş uzun zamanda meydana 
gelen zararlı etkisidir. Hava kirliliğinin, uzun zamanda olan etkisinde, 
havada bulunan tahriş edici gazların burun ve solunum yollarını etkile
yerek solunum yollarından mikropların akciğerlere kolaylıkla girip yer
leşmesine ve böylece solunum sisteminin mikroplarla husule gelen has
talıklarına zemin hazırlamasına, astım ve bronşit hastalıkları bulunan-
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lara ve kalp hastalığına duçar olan kimselerde de hastalığın ilerlemesine 
sebep olduğu üzerinde durulmaktadır. Diğer taraftan havayı kirleten 
katranlı maddelerin solunum yolları ve akciğer kanserini meydana ge
tirebileceği üzerinde de durulmaktadır. Katranlı maddelerle tecrübi 
olarak hayvanlarda kanser meydana getirilebilmiş olmakla beraber kir
li hava yolu ile insanlara bu husustaki etkisi ispatlanamamıştır. Ancak 
kirli havada mevcut katranlı maddelerin solunum sistemi kanserlerinin 
oluşunda yardımcı rol oynıyabileceği de inkar edilemez. Bu hususta ça
lışmalar bütün dünyada halen devam etmektedir. 

Hava kirliliğinin doğrudan doğruya sağlığı bozmadan olan zararlı 

etkilerine gelince: 

Vasfı değişik hava karşısında insanın ilk gösterdiği t epki duyduğu 
koku ve hissettiği tahriş iledir. Fakat kokunun, havanın kirliliği ve kir
lilik derecesi ile bir münasebeti yoktur. Zehirli maddelerin pek çoğu ko
kusuz olduğu gibi kokulu olan bazılarının da hissedilebilmesi için ha
vadaki miktarlarının çok fazla olması lazımdır. Buna mukabil havaya 
koku veren her madde de zehirli değildir. Fakat havada kokunun mev
cudiyeti: bulantı, kusma, iştahsızlık, sıkıntı, solunum hareketlerinde bo
zukluk, solunum isteksizliği gibi hallere sebepolur. 

Diğer taraftan havaya karışan kirlilik maddeleri ışınların yolun
da ve istikametinde ilerlemesine engel olur; görüş sahasını daraltır. 

Netice olarak bu durum, çeşitli yönden ekonomik zarar ve kayıpları 
doğurduğu gibi insanlarda sıkıntı, moral bozukluğu, ruhi çöküntüler 
gibi fena etkileri de vardır. 

Şehirlerin havasının kirliliği, ilk zamanlarda endüstri ile ve en
düstrinin şehirler içerisinde düzensiz şekilde kurulması ile başlamıştır. 

Daha sonra bunu evlerde kullanılan yakıtlardan husule gelen gaz, toz, 
duman takip etmiş ve günden güne sayıları artan motorlu nakil vası

talarının ekzoz gazları da bu kirliliğe ilave olmuştur . 

İçinde yaşadığımız Ankara şehri havasının kirliliği bilhassa bu ikin
ci sebepten ileri gelen kirliliktir. 

Son 15 senedenberi Ankara'nın havası, bilhassa kış aylarında his
sedilir derecede kirlenmeğe başlamış, bu kirlilik günden güne artarak 
bugün bir problem olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Şehir halkı, 
havanın kirliliğini aşikar olarak kokusu ve genzi yakması ile hisset
mekte, havada bulunan is ve kurum kirliliğini gözle görebilmektedir . 
Şehir içinde birçok yerlerde havaya yayılan duman ve is yağmuru so
kaktan geçenleri bile kirletmekte, is, kurum ve koku evlerin içerisine 
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kadar sızmaktadır. Kirlilik umumiyetle sabah ve akşamları artmakta, 
görüş sahasını bulandırmaktadır. 

Ankara şehrinde yaşıyan halk için mutlaka çözümlenmesi gereken 
bu önemli konuyu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hijyen ve Ko
ruyucu Hekimlik Kürsüsü olarak 1958 yılından beri ele almış ve yap
tığımız araştırmaların neticelerini ve alınacak tedbirleri ilgili makam
lara bildirmiş bulunuyoruz. 

Şehrin havasını kirleten kaynakları ve kirlilik derecesini belirtme
den evvel şehrin hususiyetlerini çok kısa olarak özetlemek faydalı ola
caktır. 

Kurulmuş olduğu yer itibariyle etrafı tepelerle çevrilmiş olan An
kara şehri adeta bir kasenin dibi gibi çukurda kalmaktadır ve şehrin 
içerisinde de arızalar, yükseklikler bulunmaktadır. 

Ankara, genellikle rüzğarı az bir şehirdir. Şehrin havasına karı
şan kirlilikler, hava hareketlerinin azlığı sebebiyle herzaman dağılıp 
temizlenememektedir. Kışın güneşin batması ile hemen soğuyan top
rağın üzerindeki hava, yukarı tabakalara kıyasla daha soğuk olması 
nedeniyle havaya karışan kirlilikler, dikine olarak dağılmamakta, eni
ne esen rüzgarlarında olmaması sebebiyle şehrin üzerine çöküp kalmak
tadır. Diğer taraftan şehir dahilinde, kat adetleri yükseltilen binaların 
günden güne artması, esasen az olan hava hareketlerinin hızını kes
mektedir. Aynı zamanda şehirde, binalar arasındaki serbest mesafe
ler, meydanlar ve yeşil sahalar hemen yok denecek duruma gelmiş bu
lunmaktadır. 

Ankara şehri havasının kirliliğinde diğer memleketlerde olduğu 
gibi endüstrinin rolü yoktur. Şehrin havasının kirlenmesinde binaların 
bacalarından çıkan duman en büyük rolü oynamaktadır. Buna şehir 
dahilinden geçen buharlı lokomotiflerin çıkardığı dumanlar ve motor
lu nakil vasıtalarının egzoz gazlarıda ilave olunmaktadır. 

Ankara'da bu kirlilik yoğun olarak soba kalorifer ocaklarının 
yanması ile başlamakta, bütün kış boyunca devam etmektedir. Kalo
rifer ocaklarında ve sobalarda umumiyetle yakıt olarak kömür kulla
nılmaktadır. Buna son senelerde bazı binalarda kullanılan akaryakıt 
ta katılmıştır. 

1947-1948 senesinde şehire 48.000 ton kok ve 22.000 ton linyit kö
mürü verilmiştir. Şehrin büyümesi, kalabalıklaşması karşısında yakılan 
kömür miktarının da artacağı tabiidir. Fakat şehirde kullanılan kok 
kömürü miktarı seneden seneye kısıtlanmış ve kok kömürünün yerini 
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gaz, toz, duman, kükürt ve katran miktarı fazla ve kalitesi düşük lin
yit kömürü almıştır. 1966-1967 yılında Ankara şehrine 152.331 ton kok 
kömürü ve kalitesi çok değişik olmak üzere 236.965 ton linyit kömürü 
dağıtılmıştır. jŞehir halkından bir çok kimselerin, Türkiye'deki muhte
lif linyit ocaklarından kendi vasıtaları ile getirttikleri ve özel şahısla
rın, işlettikleri ocaklardan dağıttıkları linyit miktarları bu raıkamlara 
dahil değildir. 

Şehir havasının kirlilik derecesi de yakılan linyit kömürü miktarı 
ile paralel olarak artmaktadır. Nitekim 1963-1964 senesi kış ayların

da kirlilik durumunu tesbit için duman ve kükürt dioksit bakımından 
yaptığımız analizlerden elde ettiğimiz sonuçlara ve azami kirlilik hu
dutlarına göre, Ankara'yı, dünyada kabul edilen limitler uyarınca ha
vası çok kirli bir şehir olarak bulduk. 1968 senesinde yaptığımız ana
liz bulgularımıza göre de kirlilik derecesinin 1964 e nazaran 4 misli 
artmış olduğunu tesbit ettik. Böylece Ankara'nın havası, çok kirli du
rumdan aşırı derecede kirli duruma geçmiş bulunmaktadır. 

Şehirde bu şartlar devam ettiği taktirde gelecek senelerde Anka
ra şehri havasının kirliliğinin daha da çok çok yoğunlaşacağı muhak
kaktır. 

1964 senesindenberi her ne kadar Ankara şehrinin havasının kir
lenmesini önlemek hususundabazı tedbirler uygulanmış ise de olumlu 
netice alınamamıştır. 

Ankara da atmosfer kirliliğini önleyici tedbirler: 

Şehrin coğrafik, topoğrafik ve meteorolojik şartlarını değiştirmek 
veya şehri başka yere nakletmek mümkün olmadığına göre en ideal 
yol şehrin tamamını bir veya birkaç merkezden ısıtmaktır. Bu ise tek
nik, ekonomik ve pratik imkanlara bağlı bir husustur. 
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Şu halde bugün için alınacak en müessir tedbir : 

1 - Bu şehre iyi kaliteli dumansız kömürün ve akaryakıtın tah
sis edilmesidir. 
Yardımcı olarak da: 

2 - Yakıt maddelerinin tam yanmasını temin etmek maksad,ıyla 

ocakların islahı, 

3 - Bacaların iyi çekiş yapacak şekilde hesaplanarak yapılması, 

bacalara duman, is ve partikülleri tutacak tertiplerin konul
ması, 



4 - Ocaklarda yakıt maddelerini yakan personele işin tekniği

nin öğretilmesi , 

5 - Şehir dahilinden geçen ve kömür ile işleyen buharlı loko
matiflerin elektrifiye edilmesi, 

6 - Şehir dahilinde günden güne kat adetleri artan binalar ya
pılırken bu binalar arasında şehrin nefes alacağı serbest me
safelerin bırakılması, park ve meydanların yapılması, şeh

rin ağaçlandırılması da hiç ihmal edilemiyeceği gibi motorlu 
nakil vasıtalarnın egzoz gazlarından husule gelen kirliliği 

önlemek üzere trafiğin düzenlenmesi ve vasıtaların ralanti 
halin işler vaziyetinin mümkün olduğu kadar azaltılmasıdır. 
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