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Özet 
Hava kirliliği, şehirleşmenin ve endüstrileşmenin beraberinde getirdiği en önemli sorunlardan biridir. Hava 

kirliliği sorunun giderilmesi ancak hava kalitesinin artırılması ile mümkün olmaktadır. Hava kalitesi arttırılması 

için, kaynakların tespiti, dağılımı ve modelleme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlıklı bir hayatın 

vazgeçilmezleri arasında yer alan hava kalitesi için, emisyon envanterinin oluşturulması en önemli 

adımlardandır. Günümüzde bir bölge için oluşturulan hava kirliliği modelleme çalışmalarında emisyon 

envanterinin eksikliği en önemli sorunlardan bir tanesidir. Endüstrileşme ve şehirleşmenin beraberinde getirdiği 

alım gücü ve tüketim, mobil taşıtlarda da kendini göstermektedir. Hava kirliliğinin ana unsurlarından biri olan 

motorlu taşıtların artması ve bireysel olarak kullanımı özellikle buyuk şehirlerde göz önüne çıkmaktadır. Yollar 

insan etkinliklerinin ve yerleşimin bir göstergesi olabilmektedir. İhtiyaçlara bağlı olarak çok çeşitli yollar 

yapılmakta ve kullanılmaktadır. Her yol çeşidinin kullanım sıklığı ve kullanan araçların kirlilik konsantrasyonu 

farklı olmaktadır. Bu çalışmada emisyon envanteri için yolların şekil dosyalarından istifade edilmiştir. Bir 

bölgede emisyon envanterinin oluşmasındaki zorlukların giderilebilmesi için yol şekil dosyalarının kullanılması 

ile doğru yaklaşım sağlanabilecektir. 

 

Anahtar kelimeler: Hava kalitesi, emisyon envanteri, CBS, modelleme, yol 

 

EMISSION INVENTORY GENERATION USING GIS TOOLS: EXAMPLE OF ANKARA 

 
Abstract 
Air pollution is one of the most important problems caused by urbanization and industrialization. Solving the air 

pollution problem is only possible by increasing the air quality. Air quality improvement can be done by firstly 

determining the emission sources, and then distributing the pollutants by modeling studies. Emission inventory is 

the first and a very important step in air pollution modelling. Generating emission inventories is a difficult 

process. Industrialization and urbanization growth can be indirectly measured with the number of   automobile 

and road density. Increase in automobile number is one of the main source of air pollution, especially in 

metropolitan cities. Road density may be an indicator of human activity and urbanization. Each type of road has 

a different frequency of use and different categories of pollutant emission vehicles. This study is using road 

shape files to generate different classes of urbanization which will be used together with other data to create 

emission inventory. Using shape files to tackle the challenges in the generation of emission inventory is a good 

approach. 

 

Key words: Air quality, Emission Inventory, GIS, Modelling, road 

 

1. Giriş 
Her geçen yıl artan çevresel sorunlardan biri hava kirliliğidir. Hava kirliliği, atmosferdeki havanın bileşiminin 

fiziksel, biyolojik ya da kimyasal süreçler sonrası değişerek ekosisteme zararlı hale gelmesi olarak 

tanımlanabilir. Zararlı gazlar, toz, duman vb. maddelerin atmosfere salınımları canlı hayatı için olumsuz etkiler 

ortaya çıkarmaktadır. Solunum ve kalp problemleri hava kirliliğinin zararlarından biridir. Hava kirliliğine çok sık 

maruz kalınan bölgelerde insan ölümlerinin kirlilik ile doğrudan ya da dolaylı olarak çok fazla sayıda olduğu 

gözlenmiştir. Dünya sağlık örgütü, her yıl 800,000’ den fazla ölümün ince partikül kirliliği nedeni ile uzun vadeli 

nefes tıkanıklığı beraberinde gerçekleştiğini tahmin etmektedir. Bu kirlilik dünyada ölüm nedeni olarak on 

üçüncü sırada yer almaktadır (CDC, 2014). Bunun yanı sıra, hava kalitesinin düştüğü bölgelerde astım hastalığı 

mailto:pelincansucavus@hotmail.com
mailto:toros@itu.edu.tr


VII. Atmospheric Science Symposium, 28,30 April 2015 İstanbul, www.atmosfer.itu.edu.tr 

336 

 

taşıyan insan sayısındaki artış görülmüştür. ABD’de altı milyonu çocuk olmak üzere 20 milyondan fazla insan 

astıma bağlı nefes darlığı çekmektedir. Astım, göğüste sıkışma hissi, nefes, hırıltılı solunum, öksürük ve nefes 

darlığına neden olan kronik bir hastalıktır. Astım şu anda tedavi edilebilir değildir ve astım atakları sırasında 

akciğer dokusunda kalıcı hasarlar ortaya çıkabilir. 2005 yılında, yaklaşık 1,8 milyon acil servis ziyareti toz, 

duman, polen ve uçucu organik bileşikler sebebi ile meydana gelen astım krizleri yüzünden yapılmıştır (PSR, 

2009). 

Birçok araştırmacı hava kirliliğinin küresel ısınmaya sebep olduğunda hemfikirdir. Sera gazlarından olan karbon 

gazı ve diğer sera gazları atmosferde birikmesi sıcaklık artışlarının devam etmesine sebep olmaktadır. Birçok 

araştırmacı tarafından yapılan araştırmalar, ısınmanın daha ciddi ve tehlikeli sonuçlar ortaya çıkaracağını 

göstermektedir. Atmosfer, hali hazırda küresel sıcaklığı 2
0
C arttıracak uzun ömürlü sera gazları içerdiği ve son 

yüzyılda sıcaklıkta genel olarak 0.8 
0
C artış gözlenmiştir. Bu artışın artan hava kirliliği ile çok daha tehlikeli 

derecelere ulaşması beklenmektedir (Moore, 2009). 

Azot oksitler ve kükürt oksitler gibi zararlı gazlar, fosil yakıtların yakılması sırasında atmosfere salınmaktadırlar. 

Yağmur esnasında, su damlacıkları, bu hava kirleticileri ile birleşerek asidik hale gelen damlacıklar yeryüzüne 

zarar vermektedirler. Kirleticiler, ozon tabasının incelmesine neden olmaktadırlar. Ozon dünyanın stratosferde 

var ve zararlı ultraviyole (UV) ışınlarından insanları korumakla yükümlüdür. Atmosferde salınan 

kloroflorokarbonlar, hidrokloroflorokarbon, oksijenler ile tepkimeye girerek ozon tabakasının incelmesine sebep 

olmaktadırlar. Zararlı ışınlardan yeryüzünü korumakla yükümlü ozon tabakasının işlevini kaybetmesi ile yaşam 

zarar görmektedir. Bu durumda hava kirliliğinin zararlı sonuçlarından bir tanesidir (EPA, 2014).  

Hava kirliliğine sebep olan maddeler çok sayıdadır, bu yüzden bir takım sınıflandırmalar altına alınmışlardır. 

Birincil ve ikincil kirleticiler olarak sınıflandırabilen kirletici türlerinden ilki olan birincil kirleticiler, süreçlerin 

doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkan kirleticilerdir. İkincil kirleticiler ise, birincil kirleticilerin birbirleri ve 

çevre ile olan etkileşimlerininim sonucu olarak ortaya çıkan kirleticilerdir. Yapılan bir sınıflandırma ise, kirlilik 

oluşum şekillerine göredir. Bu sınıflandırmada doğal kaynaklı hava kirliliği ve insan kaynaklı hava kirliliği yer 

almaktadır. Doğal kaynaklı hava kirliliği, bitki kaynaklı organik bileşenler, zemin tozu, okyanus kaynaklı deniz 

tuzu, hidrojen sülfatlar vb. doğal kirleticileri içermektedirler. Volkanik patlamalar esnasında atmosfere yayılan 

kül parçacıkları doğal kaynaklı kirleticilere bir örnektir. İnsan kaynaklı hava kirliliği ise, motorlu araç kullanımı, 

endüstrileşme, enerji santralleri, ısınma, atık yok etme, ulaşım hizmetleri, ticari ve zirai aktiviteler sonucu ortaya 

çıkan kirleticiler ile oluşan kirliliği içermektedir. Tüm bu sektörlerin aktivitelerini sürdürmesi için gerekli olan 

ulaşım sektörü olarak gözükmektedir, paralel olarak ulaşım sektörünün hava kirliliğine katkısının fazlalığı göze 

çarpmaktadır. Motorlu araç kullanımı, karbon, hidrokarbon ve azot oksit salınımını artırmaktadır (Faiz, 1996).  

Dünya nüfusunun hızla artması; şehirleşmeyi, enerji tüketimini ve endüstrileşmenin gelişimini arttıran 

etmenlerdendir. Tüm bu gelişmelere paralel olarak insan kaynaklı kirletici miktarları da artmaktadır. İnsan 

kaynaklı kirliliğin büyük pay sahibi olan motorlu araç kullanımı da başta metropoliten şehirlerde olmak üzere 

kullanılan yol sayıları ile yakından ilgilidir. Bu nedenle, yollardan geçen araç sayısı ve yol kullanım sıklıkları 

bölgedeki hava kirliliğinin bir ölçüsüdür. Vestreng ve ark. (2009) Avrupa’da yaptıkları araştırmada insan 

kaynaklı emisyonların %40’nın genel yollardaki araçlardan, %22’ninin termik santrallerden, %16’sının 

sanayiden, %15’inin özel taşıma yollarından %7’ sinin ise diğer sektörlerden geldiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Genel yollardaki araçların bu etkilerini yol tiplerine ve kullanım sıklıklarına göre değişmektedir. Bu etkilerin 

değişimini daha iyi analiz etmek için yol dosyalarına ihtiyaç vardır. Yol dosyaları ile gelecek hava kirliliği 
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tahminlerinin en önemli adımlarından olan emisyon envanteri bilgisi elde edilmiş olacaktır. Emisyon envanteri, 

belirli zaman aralığında belirli bir coğrafi alanda kaynaktan atmosfere salınan kirleticilerin miktarlarını listeleyen 

bir veri tabanı olarak kullanılmaktadır. Emisyon envanterleri, emisyon eğilimleri belirlemek, düzenleyici 

işlemler ile hava kalitesini tahmin etmek için kullanılmaktadırlar (EPA, 2015). Yol-trafik emisyonları 

kaynakların sayılarından elde edilmektedir. Bu emisyonlar egzoz boru emisyonlarını, sürtünme süreçlerinin ve 

yeniden süspansiyon haline gelmiş yol tozu etkilerini içermektedir. Karışım olarak bulunan, PM ve diğer gaz 

halindeki kirleticileri örneğin, nitrojen oksitler, karbon ve VOC maddeleri yol-trafik emisyonları olarak 

kullanılmaktadırlar (WHO, 2005). Portekiz’de çizgi kaynaklar için ulaşım emisyon modeli olarak yol dosyaları 

yardımıyla emisyon envanteri oluşturma çalışması yapılmıştır. Bu modelin başlıca amacı, yüksek zamansal ve 

mekânsal çözünürlük ile trafik emisyonlarının tahminini, kentsel hava kalitesinde bir araç olarak kullanılmaktır. 

Model, dispersiyon ve fotokimyasal modellerde, sağlık etkisi analizlerinde ve hava kalitesi analizlerinde 

kullanılmak üzere emisyon verisi sağlamaktadır (TREM, 2002). Belçika’ da yapılan bir çalışmada ise seçilen 

yollar üzerinde belirlenen emisyon envanteri verileri trafik simülasyonu modelleri ile elde edilmiştir. Trafik 

simülasyon modellerinde coğrafi bilgi sistemi (CBS) verileri kullanılarak trafik yoğunluğu haritaları 

çıkarılmıştır. Ardından, elde edilen trafik simülasyonlarının içerdiği araç hız ve ivmelerine göre emisyon modeli 

ile anlık CO2 ve NOx emisyon envanterleri hesaplanmıştır (Madireddy ve ark., 2011). Simülasyon ile emisyon 

envanteri elde edilen çalışmalardan bir diğerinde, araba hızında artma gözlendiğinde kilometre başına düşen CO2 

emisyonunun da arttığı gözlenmiştir. Kentsel ağlarda araçlarda kullanılan yakıt tipinin de emisyon envanteri 

açısından büyük önem taşıdığı çalışmanın sonuçları arasındadır (Panis ve ark., 2006). Portekiz’ de yapılan bir 

diğer çalışmada, yol dosyaları yardımıyla hesaplanan emisyon envanteri ve araç hızlarının etkileşimi ortaya 

konulmuştur (Coelho, 2005). Yol dosyaları kullanılarak yapılan diğer bir çalışmanın ise sonuçları bu şekilde elde 

edilen envanter dosyalarının, modellemeler için çok daha doğru ve uygun maliyetli girdi verileri olarak 

kullanabileceğini göstermektedir (Rakha, n.d). Bu çalışmada, Ankara ili için kullanılan yol şekil dosyaları 

yanında emisyon envanteri belirlemede neredeyse yol dosyaları kadar yararlı olan sanayi ve ısınma kaynaklı 

veriler ile emisyon envanteri oluşturulması işlemi gerçekleştirilmektedir. 

 

2. Veri ve Yöntem 

 

Bir bölgedeki hava kalitesi, doğal olaylar yâda insan etkinlikleri sonucu atmosfere salınan zararlı gaz, toz veya 

sıvı maddeler ve bu maddelerin çeşitli reaksiyonları ile düşmektedir (Toros, 2000). Fabrikalar, sanayi tesisleri ve 

enerji santralleri, binaların ısıtılmasında kullanılan fosil yakıtlar, yolcu ve yük taşıyan araçların oluşturduğu 

kirlilikler başlıca kirlilik türlerindendir (Toros, 2000). Bu çalışmada bir bölgedeki hava kirliliği dağılım 

haritalarını oluşturmak amacıyla altlık olarak sanayi, ısınma ve motorlu taşıtlardan gelen emisyonlar dikkate 

alınmıştır.  

Öncelikle, coğrafi bilgi sistemleri sayesinde arazi kullanımlarından emisyon envanteri oluşturulma tekniği 

üzerinde durulmuştur. Geliştirilen bir yöntem ile sanayi, ısınma ve ulaşım kaynaklarından elde edilen verileri 

ayrı tabakalar halinde oluşturulmuştur. Daha sonra tüm bu tabakalar tek bir emisyon tabakası haline getirilip, 

modele girdi oluşturulacak çözünürlükte sayısallaştırılmışlardır. 

Bu çalışma sayesinde, gelecekte yapılacak projelerde daha ekonomik ve daha güvenilir emisyon envanteri veri 

tabanı oluşturulması sağlanabilecektir. Bu durum, sanayi veri tabanının mesaili ve mesaisiz olmasına bağlı 
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olarak, ısınma veri tabanının sıcaklığa bağlı olarak ve trafik kaynaklı veri tabanının da zamana bağlı olarak bir 

işlev haline getirilebilmesiyle mümkün olacaktır.  

 

2.1 Kaynak Envanterinin Toplanması 
 

Kaynak veya emisyon envanteri belirli bir coğrafi alanda havaya salınan başlıca hava kirleticilerinin listesi 

olarak tanımlanabilmektedir. Emisyon envanteri atmosfere salınan kirletici miktarı (ton/yıl) ve kirlilik kaynağı 

göz önüne alınarak yapılmaktadır. Kaynak envanterleri tespit edildikten sonraki aşama ise çalışılan bölge için 

emisyon yüklerinin hesaplanmasıdır. Elde edilen veriler kirlilik haritalarının oluşturulması ve hava kalitesi 

modellemesinin yapılması amacıyla kullanılmaktadır. Emisyon envanteri oluşturulmasında veriler, kirletici 

kaynakta yapılan emisyon ölçüm sonuçlarından veya emisyon faktörleri ile yapılan hesaplamalardan temin 

edilmektedir. Bu çalışmada envanter belirlenmesinde öncelikle ölçüm sonuçlarının kullanımı tercih edilmiştir. 

Ölçüm sonuçları sanayi kaynaklı emisyonlar için temin edilebilmekte olup, bu veriler Teknik Çalışma 

Grubu’nun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Ölçüm sonucu olmayan kirletici 

kaynaklar içinse emisyon faktörleri kullanılarak emisyon değerleri belirlenmiştir. 

 

2.2 Emisyon Faktörlerinin Hesaplanması Ve Kirletici Bazında Emisyon Yüklerinin 

Tespiti 

 

Akaryakıt ve madencilik sektörleri dışında, ülkemizde resmi olarak belirlenmiş emisyon faktörleri 

bulunmamaktadır. Resmi emisyon faktörleri 03.07.2009 Tarih 27277 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak 

yürürlüğe giren ve 13.04.2012 tarih ve 28263 sayı ile değişiklik yapılan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliği Ek-12 maddesinde yer almaktadır. Bu nedenle envanter çalışmalarında emisyon 

faktörlerinin belirlenmesi amacıyla akademik çalışmalar ya da uluslar arası kabul görmüş değerler araştırılmıştır. 

Yapılan araştırma neticesinde ülkemizde emisyon faktörlerinin belirlendiği bir takım çalışmalar yapıldığını fakat 

bu çalışmalarda belirlenen parametrelerin, projenin amacına yetecek ölçüde parametreyi içermediği görülmüştür. 

Uluslar arası düzeyde emisyon faktörleri incelendiğinde, Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın emisyon 

faktörlerinin ve EPA’nın Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Taşımımınım İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İçin 

İşbirliği Programının Uzun Dönemli Finansmanı Protokolü (EMEP) emisyon faktörlerinin kapsamlı bilgiler 

içerdiği belirlenmiştir. Ülkemizde emisyon envanteri hesaplamalarında bir çok çalışmada EMEP’ in emisyon 

faktörlerinin kullanıldığı görülmektedir. Konya’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetimi’nde 2010’da 

gerçekleştirilen IKONAIR, 2013 yılında Samsun’da gerçekleştirilen KENTAIR Projesi, 2013 yılında Adana İli’ 

nde gerçekleştirilen KENTAIR projesi, 2013 yılında Erzurum’da gerçekleştirilen KENTAIR Projesi örnek 

olarak verilebilir. Ayrıca bir çok akademik çalışmada da (örn. Çetin ve diğ., 2006, Altuğ, 2008, Döğeroğlu, 

2010, Elbir ve diğ., 2001) önceki adıyla CORINAIR olan EMEP emisyon faktörleri birincil hesaplama tercihi 

olmuştur. EMEP’in emisyon faktörlerinin yetmediği durumlarda da USEPA emisyon faktörleri kullanılmıştır. Bu 

projede de EMEP emisyon faktörleri kullanılmıştır.  

EMEP emisyon faktörleri, AB üye ve aday ülkeleri için çeşitli direktiflere uygun olarak (örn. Uzun Mesafeli 

Sınır ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi) emisyon hesaplarında rehber doküman olarak kullanılmaktadır. Daha 

önceleri CORINAIR olarak bilinen bu rehber, 2009 yılından itibaren EMEP/EEA emisyon faktörleri olarak 

adlandırılmıştır. Bu çalışmada, EMEP/EEA emisyon faktörleri rehberinin en güncel (2013) hali yer alan değerler 

kullanılmıştır. 
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2.2.1 Isınma Kaynaklı Emisyon Faktörleri 
Isınma kaynaklı emisyonlar, çalışma gruplarından alınan bilgiler dahilinde hiçbir şehir için ölçüm sonucu 

olmadığından, emisyon faktörleri yardımıyla hesaplanarak bulunmuştur. Bu emisyonlar için kullanılan emisyon 

faktörleri hesaplanırken yakıt tüketimi verisine ihtiyaç duyulmaktadır. Yakıt tüketim verileri, kömür için İl Çevre 

Durum Raporlarından temin edilmiştir. Bu raporlarda veri olmaması durumunda ise meteorolojik olarak birbirine 

benzeyen illerin yakıt kullanım oranları birbirlerinin yerine kullanılmıştır. Ankara İli içinse veriler KENTAIR 

(Kentlerde Hava Kalitesi Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi) kapsamında hazırlanan Hava Kalitesi 

Değerlendirme Raporundan alınmıştır. Doğalgaz tüketim miktarları ve doğalgaz kullanan konut sayısı; Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Doğalgaz Piyasası 2013 Yılı Sektör Raporundan temin edilmiştir. Isınma 

emisyonları kapsamında verilerin temin edildiği kaynaklardan alınan Ankara ili için Yakıt Tüketim Bilgileri 

Tablo.1’de sunulduğu gibidir. Tablo.2’ de ise Ankara İli İçin Isınma Kaynaklı Kirletici Miktarları 

gösterilmektedir. 

 

 

 Tablo.1 Ankara İli için Yakıt Tüketim Bilgileri 

 

Tablo.2 Ankara İli İçin Isınma Kaynaklı Kirletici Miktarları 

 Kirletici Miktarları (ton/yıl) 

Yanma Gazları  Ağır Metaller Topla

m 

PAH 
µg/GJ 

HC 
Kg/to

n
 -
 

HF
-
 

Kg/ton 
NOX 
g/GJ 

CO 
g/GJ 

SOX 
g/GJ 

PM1

0 
g/GJ 

PM2.

5 
g/GJ 

Pb 
mg/GJ 

Cd 
mg/GJ 

As 
mg/GJ 

Ni 
mg/GJ 

Kömür  110  4600  900  404  398  130  1.5  2.5  12.7  800  0.6  0.075  

D.Gaz  51  26  0.3  1.2  1.2  0.0015  0.0002

5  

0.12  0.0005

1  

3.08  - - 

 4512 79944 15394 6965 6863 2.2214 0.0256 0.0489 0.2170 0.0040 388 48 

  

2.2.2 Trafik Kaynaklı Emisyon Faktörleri 
Trafik emisyonlarının belirlenmesinde emisyon ölçüm yöntemi kullanılmamaktadır. Bu emisyonlar, emisyon 

faktörleri yardımıyla belirlenmektedir. EMEP emisyon faktörleri, birim aracın gittiği yol verisini kullanmaktadır. 

EMEP 2013 1.A.3.b dokümanı araçları 4 sınıfta gruplandırmaktadır. Bunlar; yolcu araçları, hafif ticari araçlar, 

ağır ticari araçlar ve motosikletlerdir. Hesaplamalar emisyon faktörleri verilen 3 çeşit araç için yapılmıştır. 

Bunlar; yolcu aracı, hafif ticari araç, ağır ticari araçlardır. Motosikletler yıl içerisindeki kullanım periyotları 

değişiklik gösterdiğinden hesaplara dahil edilmemiştir. Yolcu araçları için yakıt türü dağılımları, TÜİK’ ten 

alınan verilere oranlanarak yapılmıştır. Buna göre Ankara ili için yolcu araçlarının %29,6’sı benzinli, %28,5’i 

dizel, %41,4’ü LPG’lidir. Diğer araçların dizel yakıtla çalıştığı kabul edilmiştir. Çalışmada yerleşim yerleri 

Büyükşehir, İl Merkezi ve İlçe Merkezi olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. Üç çeşit yerleşim için farklı yol tipi 

belirlenmiştir. Bunlar; Büyükşehir bulvarları, il merkezi bulvarları ve ilçe merkezi caddeleridir. 

Araç sayısı tahmini, yol kapasitesi üzerinden yapılmıştır. Bir yolun bir şeridinden bir saatte geçebilecek 

maksimum araç sayısı hesaplanmıştır. Her yol için bir yoğunluk seviyesi belirlenmiştir. Saatlik maksimum 

İthal Kömür Yerli Kömür Doğal Gaz 

Tüketim 

Miktarı 

(ton) 

Ortalama Isıl Değeri Tüketim 

Miktarı 

(ton) 

Ortalama Isıl Değeri Tüketim 

Miktarı 

(m
3
) 

Ortalama Isıl Değer 

Kcal/kg GJ/kg Kcal/kg GJ/kg Kcal//m
3
 GJ/m

3
 

612.000 6400 0.026796 34.250 4800 0.020097 1.494.330.548 8.250 0,03454 
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sayılar yoğunluklarla çarpılıp toplamları günlük araç sayısı olarak alınmıştır. Bu sayı şerit sayısı ile çarpılarak 

toplam yoldan geçen araç sayısı belirlenmiştir, işlemin özeti aşağıdaki biçimde formüle edilebilir. Tablo 3’ te ise 

Ankara bölgesi için 13 ilin ortalama araç kullanım bilgileri ile hesaplanan kg/kmgün birimindeki emisyon 

değerleri çeşitli yollar için sunulmaktadır. 

 

Tablo 3. Ankara bölgesi 13 il ortalama araç kullanım bilgileri ile hesaplanan kg/kmgün emisyon değerleri. 

 
YOL Ortalama SO2 CO NOX PM10/ 

PM2.5 

As Cd Ni Pb PAH Toplam  

BTEX 

Otoyol 1.16E-01 1.98E-01 5.44E-01 3.74E-01 1.69E-02 1.43E-09 1.79E-07 4.72E-07 4.98E-07 9.85E-07 2.44E-02 

Anayol, Yan 

yol 
3.99E-02 6.90E-02 1.86E-01 1.30E-01 5.83E-03 5.06E-10 6.17E-08 1.63E-07 1.71E-07 3.43E-07 8.31E-03 

Cadde 1.09E-02 1.80E-02 5.27E-02 3.42E-02 1.49E-03 1.34E-10 1.65E-08 4.27E-08 4.65E-08 8.92E-08 2.33E-03 

Üçüncü 

Derece Yol 
5.36E-03 9.64E-03 2.37E-02 1.84E-02 8.06E-04 7.06E-11 8.32E-09 2.26E-08 2.29E-08 4.81E-08 1.07E-03 

Kavşak 2.41E-03 4.07E-03 1.15E-02 7.62E-03 3.33E-04 3.13E-11 3.65E-09 9.53E-09 1.03E-08 2.00E-08 5.07E-04 

Yerleşim 

Yeri Yanı 

Yol 

5.24E-04 8.82E-04 2.56E-03 1.62E-03 7.09E-05 7.06E-12 7.89E-10 2.04E-09 2.23E-09 4.26E-09 1.11E-04 

Diğer Yollar 3.34E-04 5.49E-04 1.68E-03 1.00E-03 4.35E-05 4.50E-12 4.98E-10 1.27E-09 1.42E-09 2.63E-09 7.20E-05 

 

Tablo 4’ de ise Ankara ilinde sınıflarına göre araç sayıları gösterilmektedir. Bu sayılar yukarıda bahsedilen 

formülleştirme işlemlerinde kullanılan sayılardır.  

 

Tablo 4. Ankara İli için Sınıflarına Göre Araç Sayıları. 

İl Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon 

Benzin Dizel LPG 

Ankara 333.607 321.209 466.599 22.994 16.796 224.718 69.494 

 

Formülleştirme işleminin devamında, bir bölgede yola çıkan araçların türlerine göre oranı; o türdeki aracın 

şehirdeki toplam araç sayısına oranına eşit olduğu kabul edilmiştir. Trafik Kaynaklı Emisyon Faktörleri, EMEP 

2013 1.A.3.b Yol Ulaşım (Road transportation) verilerinden alınmıştır.. Emisyon faktörleri kg yakıt başına 

emisyon miktarı (g/kg, µg/kg) olarak verilmektedir. Faktörler 1.A.3.b dokümanında belirtilen değerleri ile 

kullanılmaktadır. SO2 emisyon faktörü belirtilmediğinden, yakıttaki miktarı üzerinden hesaplanmıştır. EPDK 

Petrol Piyasası Sektör Raporuna göre ülkemizde petrol piyasasının %72’sine sahip 5 petrol şirketinden temin 

edilen verilere göre; ülkemizde yakıt içerisinde ortalama kükürt miktarı %0,5-%0,1 arasında değişmekte olup, bu 

değer ortalama %0,7 olarak kabul edilmiştir. Kükürdün tamamının SO2’ye dönüştüğü varsayılarak SO2 

emisyonu (7g /1kg yakıt) x 2 =14g SO2/kg yakıt (EMEP 2013 1.A.3.b ) olarak alınmıştır. 

Emisyon faktörleri tüketilen yakıta göre verildiğinden araçların yakıt sarfiyatları 1.A.3.b Yol Ulaşım Dökümanı’ 

ndan alınmıştır. BTEX emisyon faktörleri ilgili dökümanda toplam VOC’nin %26,17’si olarak verildiğinden bu 

değer alınmıştır. İlgili dökümanda partikül madde emisyonlarının tamamının çapı 2,5 mikronun altında 

olduğundan, PM emisyonları hem PM10 hem de PM2,5 emisyonlarını temsil etmektedir.  

 

2.2.3 Sanayi Kaynaklı Emisyon Faktörleri 
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Sanayi kaynaklı emisyonların faktörlerinin belirlenmesi amacıyla, hava kalitesi değerlendirme çalışma 

gruplarının bulunduğu illerdeki sanayi tesislerinin emisyon ölçüm sonuçları talep edilmiştir. Ankara ili için 

emisyon miktarları, KENTAIR raporundan alınmıştır ve bu verileri Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 176 

sanayi tesisine gönderdiği anket formlarının doldurulmasıyla elde edilmiştir. 

Emisyon ölçümleri mevzuat gereği “Çevre İzni” aşamasında gerçekleştirildiğinden ve bir kısım sanayi 

kuruluşları henüz bu aşamayı tamamlamadığından dolayı, verilerde eksikliklerin olduğu görülmüştür. Projenin 

devam ettirildiği illerden gelen bilgilere göre Ankara ili için belirlenen sanayi tesisi sayısı Tablo 5’ de 

sunulmuştur. Tabloda ayrıca illerde bulunan toplam tesis sayısı ve İl Çevre Durum Raporlarının yayınlandığı 

tarihe kadar Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzni alan tesislerin sayısı da yer almaktadır. Toplam tesis sayısı, 

ilde bulunan bütün sanayi kuruluşlarının toplamını göstermektedir. Bu tesislerin bir kısmı Çevre İzni’ne tabi 

olmadığından yaydığı emisyon değerli bilinmeyebilmektedir. (Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, 

Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat, Zonguldak İl Çevre Durum Raporları, 2013, Ankara Kentair 

Raporu 2013). Tablo 6’ da ise Ankara ili için sanayi kaynaklı kirletici miktarları sunulmaktadır.  

 

Tablo 5. Ankara ili için belirlenen sanayi tesisi sayısı. 

 

 

İl Adı 

Toplam Tesis 

Sayısı 

Geçici Faaliyet 

Belgesi/Çevre İzni 

Alan Tesis Sayısı 

Emisyon Ölçüm 

Bilgisi Gelen 

Sanayi Sayısı 

Emisyon 

Hesabı 

Yapılan Tesis 

Sayısı 

Ankara 5226 732 176 9 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6. Ankara ili için Sanayi Kaynaklı Kirletici Miktarları. 

 

2.3. Elde Edilen Hava Kalitesi Verilerinin Modelleme Çalışmaları için Hazırlanması 
 

Bu üç hava kalitesi verisi, emisyon envanteri oluşturulmasında katmanlar halinde işlenmiştir. Bu katmanlar daha 

sonra birleştirilerek tek kaynak haline getirilmiş ve modelleme çalışmalarında kullanılabilmeleri için uygun 

ızgaralara bölünmüştür. Her bir katman öncelikler kendi içlerinde 30mx30m’lik çözünürlükte işlenmiştir.  

 

2.3.1 Sanayiden kaynaklanan kirletici katmanı oluşturulması 

Sanayi katmanı için çalışılan bölgedeki sanayi tesislerinin enlem ve boylamları ve o tesisten çıkan emisyonlar 

hesaplamalarda kullanılmıştır. Toplanılan saha bilgileri sayesinde oluşturulmuştur. Her bir kaynağın genel 

kirletici profili sahadan konumları ile birlikte toplanıp bu katmana dahil edilmektedir. İlk olarak Sekil 1’de 

30mx30m çözünürlükte temel bir katmanda bu notalar ve bütün özellikleriyle birlikte eklenmiştir. Bu katmanı 

kullanarak, her bir kirletici için farklı bir sonuç elde edilmiştir.  

Kirletici Miktarları (ton/yıl) 

Yanma Gazları Ağır Metaller Toplam 

PAH 

HC
-
 HF

-
 H2S 

NOX CO SOX PM10 PM2.5 Pb Cd As Ni 

9965 20349 33387 2001 788 3.2 0.07 0.37 0.47 0.004 0.00 12.31 12.31 
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Sanayi katmanı 30mx30m çözünürlükte sanayi CO emisyon noktaları 

  

Her bir kirleticinin moleküler ağırlıkları göz önüne bulundurarak, dağlım ve yayılım modeli çıkarılmıştır. Temel 

olarak iki boyutlu Gauss dağılım modelini kullanılmıştır (Sekil 2). 

 

 

2 Boyutlu Gauss Dağılımı 

Bir noktadaki kirletici, nokta halinde üretilecek sonuca doğrudan yansımamalı. Yani, herhangi bir kaynak iki 

veya daha fazla pikselin kesişim sınırlarına yakın olması durumunda oluşturulacak düşük çözünürlükteki 

sonucun tek bir piksele yansımamalı. Bu problem Sekil 3’te örneklendirilmiştir. Tek nokta halinde değil de, nota 

merkezli iki boyutlu bir Gauss dağılımı uygulandığında ve çözünürlüğün düşürüldüğünde, etkisi daha uygun 

olarak yansıyacaktır. Yüksek çözünürlükteki sonuç Şekil 4’te görünmektedir. Çözünürlüğün düşürülmüş hali 

Şekil 5 yansıtılmaktadır. 
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Sanayi noktaların düşük çözünürlükteki sonuca etkisi 

 

 

 

Sanayi noktalarından 30mx30m çözünürlükte yayılmış emisyon 
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Ankara İli sanayi kaynaklı CO emisyonu 0.1x0.1 derece çözünürlükte 

 

2.3.2 Isınma kaynaklanan kirletici katmanı oluşturulması 

Isınmadan kaynaklanan kirletici katmanı, yol şekil doyasını kullanarak oluşturulmuştur. Yerleşim birimlerin alan 

dağılımı ve yoğunluğunu bulabilmek çök zor. Bu nedenle bu bilgiye yolların yoğunluğu üzerinden ulaşmaya 

çalıştık. Yerleşim yoğunluğu yol yoğunluğu ile orantılı olduğu kabulü ile bu bilgiyi çıkardık. Mahalle sınır 

bilgisi de bulunması zor olduğu için, mahalle bilgileri kullanılamaz hale gelir. 30mx30m çözünürlükte bir 

katmanda her yerleşim, ikincil, üçüncül seviyedeki yol çizgisini 30m kaplayacak kadar yaydık (Şekil 6). 

300mx300m’lik alanlar içine düşen yol oranına göre şehirleşmenin yoğunluğu sınıflandırılmıştır (Şekil 7). Her 

bir sınıf için bir ortalama ev sayısı belirlenmiştir. 
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Ankara yol şekil dosyasından yerleşim yoğunluğu çıkarımı, adım 1, kırmızı: mahalle ve yerleşim birimlerin 

yakınındaki yollar, sarı: otoyol ve yerleşim birimlerine uzak yollar 

 Ortalama bir ev profili oluşturulmuştur. Bu bilgiye göre alandaki emisyon miktarı tahmin edilmiştir. Sonucu 

0.1dereceX0.1 derece olarak Şekil 8’de sunulmuştur. 

 

Şehirleşme yoğunluk haritası 

 

 

Ankara İli konut kaynaklı CO emisyon dağılımı 

 

2.3.2 Motorlu araçlardan kaynaklanan kirletici katmanı oluşturulması 
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Yol kirletici katmanı ülkedeki yol haritasını kullanıp, her bir yolun niteliğine(otoyol, yan yol, mahalle, rezidans) 

göre birer emisyon katsayısı ile etiketlenmiştir. Etiket bilgisi ortalama bir aracın emisyon değeri ile çarpılıp, yol 

katmanı oluşturulmuştur. Yol çizgilerden oluşan bu katman 3kmx3km’lik Gauss çerçevesi ile filtrelenmiştir ve 

etrafa yayılmıştır. Sonuç olarak, yol katmanının etrafa olan etkisi yansıtılmıştır. 

 

 

Ankara İli Motorlu araç kaynaklı CO emisyon dağılımı 0.1x0.1 derece çözünürlükte 

Tahmin edilen emisyon miktarları atmosferik sayısal modellerde girdi olarak kullanılmaktadır. Model sonuçları 

ile gerçek hava kalite ölçüm sonuçları karşılaştırılarak tahmin performansı ölçülmektedir. Geri beslemeler ve 

özyineli (içinde kendisinden bir parça bulunduran fonksiyon) iterasyonlarları ile karar verilen çalışma alanı için 

en uygun model ve parametreler belirlenmektedir. 

 

3. Sonuçlar ve Analizler  

Emisyon envanteri veri tabanının çeşitliği, zamansal ve mekansal olarak değişken olması sebebiyle klasik 

yöntemle oluşturulması zahmetli ve maliyetlidir. Bununla birlikte gelişen uzaktan algılama teknikleri ve 

bilgisayar dünyasındaki ilerlemeler emisyon envanteri oluşturulmasında hızlı ve ekonomik çözüm yolları 

sunmaktadır. Bu çalışmada coğrafi bilgi sistemi kullanılarak yol emisyon envanteri oluşturulması ve yollara 

bağlı olarak yerleşim yerlerinin tespiti emisyon envanteri oluşturulması yöntemi üzerine çalışılmıştır.  

Bu çalışma sonucunda elde edilen deneyim ve bilgi birikimleri aşağıda verilen yollar ile hızlı ve ekonomik veri 

tabanının geliştirilmesine katkı sağlayabileceği şeklindedir.  

 Uydu verileri gibi uzaktan algılama teknik ve bilgileri,  

 Ticari araçlarda her yıl ve hususi araçlarda yapılan iki yıldaki araç muayeneleri sırasında araçların egzoz 

emisyon değerleri, aldığı yol uzunlukları ile, 

 Şehirlerdeki toplam araç sayısı, gittikleri mesafeden emisyon hesaplanması ve bu değerlerin yollara ve 

genel olarak şehir üzerinde merkezden dışa normal dağılım etkisi verilmesiyle oluşturulabilir. 

 

Teşekkür: 

Bu çalışma TÜBİTAK’a (Proje No: 111Y319) katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 
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