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Abstract 

In the scope of this study, it is aimed at revealing the effects of climate 
parameters (temperature, rainfall, relative moisture, wind speed, and 
atmospheric pressure) in Bolu province between the years 2006-2015 on 
PM10 (particle matter) and SO2 (sulphur dioxide) levels. Multiple linear 
regression and correlation methods were benefited in the analysis of 
meteorological data and the data belonging to air concentration and the 
identification of temporal changes of air polluters. During the analysis PM10 
and SO2 figures are taken as dependent variables and climate parameters 
were taken as independent variables. According to the results obtained from 
the analysis, the relationship between PM10 and SO2 levels and climate 
conditions (temperature, wind speed, relative moisture, and rainfall) is 
medium, low, and weak level. It is detected that there is a relevant 
relationship between all the independent variables except amount of rainfall 
and PM10 figures. While the relationship between temperature, relative 
moisture, and wind speed and air concentration is relevant at %99 level; the 
relationship with the atmospheric pressure is meaningful at %95 level. SO2 
figures are relevantly influenced by temperature, relative moisture, wind 
speed and atmospheric pressure parameters and the level of relevance is at 
%99 level. No relevant correlation is found between rainfall and SO2 figures. 
The level of SO2 is generally on the decline in the examined years and 
according to the Turkish Air Quality Assessment and Management 
Regulations (Türk Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği) 
there has not been an excess of defined long-term limit values. As of PM10 
level a course below the long-term limit values is observed. 
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Özet 

Bu çalışma kapsamında, 2006-2015 yılları arasında Bolu ilinde iklim 
parametrelerinin (sıcaklık, yağış miktarı, nisbi nem, rüzgâr hızı ve atmosfer 
basıncı) PM10 (partikül madde) ve SO2 (kükürt dioksit) düzeyleri üzerindeki 
etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Meteorolojik veriler ile hava 
konsantrasyonlarına ait verilerin analizi ile hava kirleticilerinin zamansal 
değişiminin belirlenmesinde çoklu doğrusal regresyon ve korelasyon 
yöntemlerinden yararlanılmıştır. Analiz esnasında PM10 ve SO2 değerleri 
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bağımlı değişken, iklim parametreleri ise bağımsız değişken olarak ele 
alınmıştır. Analizlerden elde edilen sonuca göre, PM10 ve SO2  düzeyi ile iklim 
koşulları (sıcaklık, rüzgâr hızı, nisbi nem ve yağış) arasındaki ilişki orta, 
düşük ve zayıf düzeydedir. Yağış miktarı dışındaki bağımsız değişkenlerin 
tümü ile PM10 değerleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 
Sıcaklık, nisbi nem ve rüzgâr hızı ile hava konsantrasyonları arasındaki ilişki 
%99 düzeyinde anlamlıyken, atmosfer basıncı ile olan ilişki %95 düzeyinde 
anlamlılık taşımaktadır. SO2 değerleri sıcaklık, nisbi nem, rüzgâr hızı ve 
atmosfer basıncı parametrelerinden anlamlı yönde etkilenmiş olup 
anlamlılık düzeyleri %99’dur. Yağış miktarı ile SO2 değerleri arasında ise 
anlamlı yönde bir ilişki bulunamamıştır. SO2 düzeyi incelenen yıllar 
içerisinde genel itibariyle azalış seyri göstermekte olup, Türk Hava Kalitesi 
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre belirlenen uzun vadeli sınır 
değerlerinin aşımı söz konusu olmamıştır. PM10 düzeyi için de uzun vadeli 
sınır değerlerinin altında bir seyir gözlenmiştir. 

1. Giriş  

Hava kirliliği katı, sıvı ve gaz halindeki yabancı maddelerin insan sağlığını ve 
ekolojik dengeyi bozabilecek nitelik, miktar ve süre olarak atmosferdeki varlığı 
olarak ifade edilmektedir. İnsan faktörünün etkisiyle meydana gelen dış ortam 
hava kirliliği kaynakları, alansal kaynaklar (konutların ısıtılmasında kullanılan 
yakıt türleri ve şehirleşme), ulaştırma odaklı çizgisel kaynaklar ile fabrika, sanayi 
ve enerji santrallerini içeren noktasal kaynaklar olmak üzere üç başlık altında 
toplanmıştır. Orman yangınları, tozlar ve volkanlar patlamalar ise iç ortam hava 
kirliliğini meydana getiren doğal kaynaklara örnek teşkil etmektedirler (Akyürek, 
2012). 

Daha fazla sayıda kirletici mevcut olmasına rağmen, Dünya Sağlık Örgütü PM10 
(partikül madde) ve SO2 (kükürt dioksit) ölçümlerinin gerçekleştirilmesini hava 
kirlilik düzeyinin tespiti için yeterli bulmuştur. Kirleticilere yönelik olarak Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Birliği Üye Ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri 
Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Türk Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi 
Yönetmeliği’ne göre çeşitli hedef sınır değerler (uzun ve kısa vadeli olmak üzere) 
belirlenmiştir (06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmî Gazete, 2017; Doğan ve 
Kitapçıoğlu, 2007). 

Türkiye’de hava kirliliği parametrelerinin incelenmesine yönelik çalışmalar 1960’lı 
yıllara dayanmaktadır (Çiçek, Türkoğlu ve Gürgen, 2004). PM10 ve SO2  değerleri 
Türkiye genelinde takibi mümkün olan hava kirliliği parametrelerini 
oluşturmaktayken, diğer kirlilik parametrelerine yönelik değerlere Türkiye geneli 
için erişim sağlamak mümkün değildir. 

Türkiye’de gözlemlenen hava kirliliğinin oluşum nedenleri büyük ölçüde evsel 
ısınmaya yönelik tüketilen yakıtlara ve motorlu taşıtlara dayandırılabilmektedir. 
Isınmada kullanılan yakıtların kalitesizliği ve uygun yakma tekniğine sahip 
olanların yetersiz olması atmosfere gönderilen kirleticilerim miktarı üzerinde 
artışa yol açmaktadır. Şehirleşme ve şehirleşmeye bağlı olarak gelişim gösteren 
endüstrileşme de hava kirliliği oluşumunu destekleyici nitelik taşımaktadırlar. 
Şehirlerin birçoğu şehirleşmenin ve endüstrileşmenin getirisi olarak çeşitli yollarla 
hava kirliliğine sebebiyet vermiştir. Bahsi edilen bu çeşitli yolları ise evsel ısınmayı 
sağlamada gerçekleştirilen yakıt kullanımı, endüstriyel amaç taşıyan kuruluşların 
yanlış yere konumlandırılması ve atık gazların atmosfere gönderilmesini önlemeye 
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yönelik gerekli teknik tedbirlerin alınmaması oluşturmaktadır. Endüstriyel 
emisyonlar ise, endüstri bölgeleri ile yüksek kirleticilik gücü gösteren endüstriyel 
kuruluşların konumlandıkları merkezlerde hava kalitesi üzerinde etkilerini 
göstermektedirler (Garipağaoğlu, 2003). 

Hava kirlilik düzeyi üzerinde klimatolojik koşullar ile topografik özelliklerin de 
etkisi mevcuttur (Garipağaoğlu, 2003). Klimatik koşullar hava kirleticilerinin 
atmosferdeki dağılımı üzerinde etkili olarak hava kirliliğine yol açmaktadırlar. 
Hava kirleticileri atmosfer içerisinde yatay ve düşey doğrultuda hareket ederler ve 
bu hareketler neticesinde kirleticiler hava ile ne kadar büyük hacimde karışırlarsa 
o ölçüde seyrelirler ve konsantrasyonları da azalır. Kirletici konsantrasyonlarının 
azalması kirleticilerin kötü etkileri üzerinde azaltıcı özelliğe sahiptir (Karpuzcu, 
1991).  

Hava kirleticilerinin düşey dağılım gösterip göstermeyeceği ve var olan dağılımın 
önemi üzerinde hava sıcaklığının yüksekliğe bağlı olarak azalışında gerçekleşecek 
hız değeri çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Müezzinoğlu, 2000). 
Hava sıcaklığı bilhassa kış aylarında binalarda kullanılan ısıtıcıların yanma süreleri 
ve dereceleri üzerinde belirleyici bir unsurdur. Isınma amacıyla kullanılan yakıtlar 
beraberinde hava kirliliğini meydana getirmektedir (Özlü, 1995). Meteorolojik 
parametrelerden hâkim rüzgarların etkisiyle ise hava kirletici parametreler 
çevreden uzaklaşarak hava kirliliğini artırıcı bir nitelik kazanmaktadırlar. 
Rüzgarlar, hava kirliliğine yol açan parametrelerin yatay doğrultulu taşınması, 
yayılması ve seyrelmesinde en belirleyici role sahip unsurdur (Özlü, 1995; Demir, 
2015).  

Havanın hareketli ve hareketsiz olması üzerinde basınç faktörünün etkisi 
mevcuttur. Yüksek basınç alanlarında sübsidansa bağlı olarak aşağıdaki kirli hava 
yükselememekte ve yeryüzünde hareketsiz kalmaktadır. Bu sebepten kirliliğin 
olumsuz sonuçları antisiklonların etkili olduğu zamanlarda kendini göstermektedir 
(Şahin, 1989). Netice itibariyle alçak basınç hava kirleticilerinin dağılımında 
önemli bir etkiye sahipken; yüksek basınçta kirlilik parametrelerinin havaya 
salındıkları noktadan çevreye doğru dağılım göstermeleri ilk bir veya birkaç gün 
içinde mümkün olmamaktadır (Müezzinoğlu, 2000). Sisin oluşumu atmosferde 
bulunan nemin sıcaklığın azalmasına bağlı olarak yoğunlaşmasıyla gerçekleşir. Bu 
yoğunlaşma üzerinde çekirdek vazifesini hava içerisindeki aerosoller üstlenmekte 
olup, buna bağlı olarak sis oluşumunun kirli havada gerçekleştiği sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Hava kirliliği sonuçları en tehlikeli boyutlara sıcaklık terselmesi 
(inversiyon) ve sis oluşumuyla ulaşmaktadır. Özetle nemin hava kirliliği üzerindeki 
etkisi sis oluşumuna dayanmaktadır (Özlü, 1995). 

PM10 değerinin sebebiyet verdiği hava kirliliğinin başlıca sebebi sanayi bölgeleri 
kaynaklı olmakla birlikte nispeten de şehirlerde ısınma amaçlı fosil yakıtların 
kullanımının etkisi bulunmaktadır. SO2 düzeyinde gerçekleşen artışın özellikle 
yakıt olarak kükürtçe zengin olanlarının kullanıldığı ağır sanayiler ile termik 
santrallere bağlı olduğu ve bununla birlikte şehirlerdeki ısınmanın sağlanması 
amacıyla içerisinde kükürt barındıran fosil yakıtların tüketilmesinin de bu artışa 
sebebiyet vererek hava kirliliğine yol açtığı söylenebilir (Bayram, 2005, 
Müezzinoğlu, 2000).       
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Önemli çevre sorunlarından birini oluşturan hava kirliliğini önlemeye yönelik 
çalışmalar son zamanlarda değer kazanmıştır. İklim koşulları ise hava kirlilik 
parametreleri düzeyi üzerinde etkili olan unsurlardan birini meydana 
getirmektedir. Bu sebepten ötürü iklim parametrelerinin hava kirleticileri 
konsantrasyonları üzerindeki etkisine değinen çok sayıda çalışma literatürde 
yerini almıştır (Hacısalihoğlu, 1994; Özlü, 1995; Adalı, 1996; Eğri, 1997; Sungur ve 
Gönençgil, 1997; Bouhamra ve Abdul-Wahab, 1999; Özdalyan, Çelik ve Kadı, 2001; 
Özdemir ve Boyraz, 2002; Çiçek vd., 2004; Choi et al., 2007; Giri, Krishna Murthy 
and Adhikary, 2008; İlten ve Selici, 2008; Sever, 2008; Verma and Desai, 2008; 
İçağa ve Sabah 2009;  Akpinar, Akpinar and Öztop, 2009; Ilic, Dragana, Nenad ve 
Dejan, 2010; Banerjee et al., 2011; Akyürek, 2012; Menteşe ve Tağıl, 2012; Akyürek 
vd., 2013; Güngör ve Sevindir, 2013; Demir, 2015).  Hava kirliliğinin etkili olduğu 
yerlerden biri de Bolu ilidir ve Bolu’da hava kalitesi ölçümü için bir adet istasyon 
bulunmaktadır. 

2. Çalışma Alanı ve Yöntem 

2.1. Çalışma Alanı 

Bolu ili Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde yer almaktadır. Bolu 
kuzeyde Zonguldak, kuzeydoğuda Karabük, batıda Düzce ve Sakarya, güneybatıda 
Eskişehir ve Bilecik, güney ve güneydoğusunda Ankara, doğuda Çankırı illeri ile 
çevrilidir. Ortalaama yüksekliği 1000 m’dir. Düzce’nin Bolu’dan 09.12.1999 gün ve 
23091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 584 sayılı KHK ile il olarak ayrılmasıyla 
Bolu’nun denizle olan bağlantısı kesilmiştir (Abdulganioğlu, 2016). 

Harita 1: Bolu İlinin Lokasyon Haritası 

 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan 1960-2016 verilerine göre; 
Bolu’nun ortalama sıcaklık değeri 10,6°C, maksimum sıcaklık değeri 31,3°C, 
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minimum sıcaklık değeri -9,7°C’dir. En sıcak ay olan temmuz ayı ortalama sıcaklığı 
19,9°C iken, en soğuk ay olan ocak ayının ortalama sıcaklığı ise 0,9°C’dir. Bolu’da 
yıllık ortalama yağış toplamı 46,5 mm’dir. Ortalama nem yüzdesi 72,7’dir. Basınç 
değerleri ele alındığında ise ortalama basınç değerinin 930 hPa; maksimum basınç 
değerinin 943,5 hPa, minimum basınç değerinin 913,5 hPa olduğu görülmektedir. 
Ortalama rüzgâr hızı 1,4 m/sn olup maksimum rüzgâr hızı 24,4 m/sn’yeye kadar 
ulaşmaktadır. Bununla birlikte hâkim rüzgarlar güney ve batı yönlüdürler.  İl 
sınırları dahilinde karakteristik özellikleri bakımından Karadeniz ardı ikliminin 
etkisi görülmekteyken, bazı yerel koşulların tesirinde geçiş iklim tiplerine de 
rastlanmaktadır. 

Tablo 1: Meteorolojik parametreler ile hava kirlilik parametrelerinin 2006-2015 
dönemine ait yıllık değerleri 

Yıllar 
Ortalama 
Sıcaklık 

(°C) 

Toplam 
Yağış 
(mm) 

Ortalama 
Nisbi Nem 

(%) 

Ortalama 
Rüzgâr Hızı 

(m/sn) 

Ortalama 
Basınç 
(hPa) 

PM10 S02 

2006 10,8 406,7 73,0 1,2 931,1 66 95,1 
2007 11,7 530,1 70,7 1,4 930,6 73,4 60,3 
2008 11,4 583,3 71,8 1,5 931,5 76,1 33,9 
2009 11,5 588,3 74,0 1,5 929,6 95 38,5 
2010 12,9 754,5 73,9 1,6 929,7 72,9 44,9 
2011 10,3 487,0 75,7 1,5 931,3 44,5 34 
2012 11,8 621,0 71,8 1,5 930,3 78,2 27,8 
2013 11,8 462,3 68,4 1,4 930,6 80,3 11,4 
2014 12,5 695,8 73,5 1,4 930,6 72,1 25,2 
2015 11,6 636,2 72,4 1,4 931,7 67,8 19,1 

Toplam 11,6 576,5 72,5 1,4 930,7 72,6 39,0 

 
Tablo 2: Meteorolojik parametreler ile hava kirlilik parametrelerinin 2006-2015 

dönemine ait aylık ve mevsimlik değerleri 

Period 
Ortalama 
Sıcaklık 

(°C) 

Toplam 
Yağış 
(mm) 

Ortalama 
Nisbi Nem 

(%) 

Ortalama 
Rüzgâr Hızı 

(m/sn) 

Ortalama 
Basınç 
(hPa) 

PM10 SO2 

Ocak 1,7 59,8 81,1 1,3 931,8 134,1 109 
Şubat 3,3 50,2 76,6 1,4 929,4 102,9 78 
Mart 6,2 64,6 72,8 1,5 929,0 94,7 47,1 
Nisan 10,2 52,0 69,3 1,6 929,1 63,6 24,5 
Mayıs 15,2 64,0 69,6 1,5 929,4 36,3 8,2 
Haziran 18,5 77,4 70,9 1,6 929,3 24,3 5,6 
Temmuz 21,3 21,4 66,2 1,6 928,8 36 4,7 
Ağustos 21,6 12,9 64,6 1,6 929,1 39,8 4,7 
Eylül 17,3 36,5 70,9 1,5 931,0 39,6 5,8 
Ekim 12,7 49,2 74,8 1,2 933,2 69,1 19,9 
Kasım 7,9 30,3 73,7 1,2 934,4 91,8 69,1 
Aralık 3,5 58,2 79,4 1,1 933,7 139,6 91,5 
İlkbahar 10,5 180,6 70,6 1,5 929,2 64,9 26,6 
Yaz 20,5 111,7 67,2 1,6 929,1 33,4 5,0 
Sonbahar 12,6 116,0 73,2 1,3 932,9 66,8 31,6 
Kış 2,8 168,2 79,0 1,3 931,7 125,5 92,8 
Yıllık 11,6 576,5 72,5 1,4 930,7 72,6 39,0 

2015 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre nüfusun büyük bir kısmı 
kentlerde yaşamakta olup, toplam nüfus içerisinde kent nüfusunun oranı %70 
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olarak tespit edilmiştir. Kentsel nüfustaki artışa bağlı olarak mevcut sanayi 
faaliyetlerinin daha da yoğunlaştırdığı söylenebilir. Beyaz et ağırlıklı gıda sanayi, 
orman ürünleri sanayi, deri sanayi, dokuma-giyim eşyası ve madeni eşya üretimine 
dayalı faaliyetler, ısı cam sanayi, metal sanayi ve elektrikli cihazlarının üretimine 
yönelik faaliyetler Bolu ilindeki önemli endüstriyel faaliyetleri meydana 
getirmektedirler. İlde toplam 4 adet organize sanayi bölgesi bulunmakta olup 
bunların ikisi aktif haldedir. Coğrafi olarak İstanbul ve Ankara gibi sanayileşmiş 
illerin ortasında konumlanması, Bolu’nun ülke çapında en yoğun yatırım akışının 
gerçekleştiği alan üzerinde yer almasını sağlamıştır. (Abdulganioğlu, 2016). 

2.2. Verilerin Toplanması ve Yöntem: 

Bolu ilinin 2006-2015 dönemi ortalama sıcaklık, toplam yağış miktarı, nisbi nem 
oranı, rüzgâr hızı ve atmosfer basıncı meteorolojik parametrelerine ait veriler 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden aylık olarak temin edilmiş olup yıllık ve 
mevsimlik değerler excel ortamında hesaplanmıştır. 2006-2015 dönemini içeren 
PM10 ve SO2 değerlerine ait hava kirliliği verilerine ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Web Sitesinden günlük veriler şeklinde 
ulaşılmıştır. Elde edilen günlük PM10 ve SO2 verileri excel ortamında aylık, 
mevsimlik ve yıllık verilere dönüştürülmüştür. 

Aylık, mevsimlik ve yıllık olarak elde edilen meteorolojik parametreler (ortalama 
sıcaklık, toplam yağış miktarı, nisbi nem oranı, rüzgâr hızı ve atmosfer basıncı) ile 
hava kirliliği parametreleri betimsel ve çıkarımsal istatistik yöntemlerden 
yararlanılarak analiz edilmiştir. Analizler gerçekleştirilirken, bağımsız değişken 
olarak ortalama sıcaklık, toplam yağış, nisbi nem, rüzgâr hızı ve atmosfer basıncı 
parametreleri; bağımlı değişken olarak ise PM10 ve SO2 parametreleri ele 
alınmıştır. Korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi ile bağımlı değişkenler 
(hava kirliliği parametreleri) ile bağımsız değişkenler (meteorolojik parametreler) 
arasında herhangi bir ilişkinin var olup olmadığı, var olan ilişkinin derecesi, yönü 
ve anlamlılık düzeyleri saptanmaya çalışılmıştır. Analiz sonuçlarının görsel olarak 
ifadesi için de oluşturulan saçılım grafiklerden yararlanılmıştır. Korelasyon ile 
çoklu regresyon analizlerinin gerçekleştirilmesi ve saçılım grafiklerinin 
oluşturulmasında SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) paket 
programının 23. sürümü kullanılmıştır. 

PM10 ve SO2 düzeyleri için çeşitli uzun vadeli sınır değerleri belirlenmiştir. Bu 
çalışma kapsamında uzun vadeli sınır değerlerinden, PM10 ve SO2 parametrelerinin 
zaman içerisinde göstermiş olduğu değişimlerle kıyas yapmak suretiyle 
faydalanılmıştır. PM10 için uzun vadeli sınır değerleri Türk Hava Kalitesi 
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre 2009 öncesi yıllar için 150 µg/m³, 
2009-2013 yılları için 60 µg/m³ ve 2014-2018 yılları için 40 µg/m³’dir. PM10 

parametresine ait sınır değerlerinin Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 20 µg/m³, 
Avrupa Birliği’ne göre 40 µg/m³ ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma 
Ajansı’na (EPA) göre 50 µg/m³ olduğu görülmektedir. Ulusal sınır değerleri ifade 
edilirken insan sağlığının korunmasına yönelik veriler dikkate alınmıştır. SO2 için 
belirlenen uzun vadeli sınır değerler ise, Türk Hava Kalitesi Değerlendirme ve 
Yönetimi Yönetmeliği için 2014 yılı öncesinde 150 µg/m³, Dünya Sağlık Örgütü için 
50 µg/m³, Avrupa Birliği için 20 µg/m³ ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre 
Koruma Ajansı 30 µg/m³’dür. 2014 yılı itibariyle ulusal yönetmelikte insan 
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sağlığını korumaya yönelik olarak SO2 sınır değerini belirlenmediğinden, 2014 ve 
sonrası değerlendirmeleri için ekosistemin korunmasına yönelik belirlenen ulusal 
SO2 sınır değeri (20 μg/m³) baz alınmıştır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017; 
Çiçek vd., 2004; Doğan ve Kitapçıoğlu, 2007; Dünya Sağlık Örgütü [WHO], 2006). 

3. Araştırma Bulguları  

2006-2015 dönemi içerisinde PM10 ve SO2 değerlerinin yıllara ve aylara göre 
değişimi Şekil 1’de açıkça gözlenebilmektedir. PM10 ve SO2’nin uzun yıllık 
değerlerinin göstermiş olduğu değişim incelediğinde, her iki kirletici türünün de 
azalış eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. SO2’de %99 düzeyinde (r:-0,343; 
p<0.001) gözlemlenen azalış eğilimi istatistiksel olarak anlamlı bulunurken; 
PM10’da ise (r:-0,095; p>0.10) istatistiksel olarak anlamlı bir eğilim tespit 
edilmemiştir.  

Şekil 1: PM10 ve  SO2 değerlerinin yıllık ve aylık değişim grafiği (2006-2015). 

 

Bolu ilinin 2006-2015 dönemi yıllık ortalama PM10 değerleri incelendiğinde 2009, 
2010, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarının belirlenen uzun vadeli ulusal sınır 
değerlerinin (PM10: 2009 yılı öncesi için 150, 2009-2013 dönemi için 60 ve 2014-
2018 dönemi için 40 μg/m³) aşıldığı yıllara karşılık geldiği sonucuna varılmıştır. 
Dünya Sağlık Örgütü (PM10: 20 μg/m³) ve Avrupa Birliği’nin belirlemiş olduğu sınır 
değerlerinin (PM10: 40 μg/m³) ise aşıldığı gözlemlenir. SO2 düzeyi 2006-2013 
yılları arasında ulusal (SO2: 150 μg/m³) sınırı hiç aşmamıştır. SO2 sınır değerinin 
tespitinde insan sağlığını koruma unsuruna 2014 yılı itibariyle yer 
verilmediğinden dolayı 2014 ve 2015 yıllarının değerlendirilmesinde ekosistemin 
korunmasına yönelik belirlenen ulusal SO2 sınır değeri (20 μg/m³) baz alınmıştır. 
Elde edilen sonuca göre, sadece 2014 yılında ulusal sınır değerini aşma durumu 
söz konusu olmuştur. Bununla birlikte 2006 ve 2007 yılları dışında SO2 düzeyinin 
Dünya Sağlık Örgütü sınır değerinin (SO2: 50 μg/m³) altında kaldığı, Avrupa Birliği 
sınır değerlerini (SO2: 20 μg/m³) ise 2013 ve 2015 yılları dışında aşdığı tespit 
edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansının (EPA) belirlemiş 
olduğu sınır değerlere göre, Bolu ili PM10 düzeyi 2011 yılı haricinde sınır değerin 
(PM10: 50 μg/m³) üstünde bir seyir izlemekteyken, SO2 düzeyinin 2006-2011 yılları 
arasında sınır değerini (SO2: 30 μg/m³) aştığı görülmektedir. 

Aylık değişim değerlendirildiğinde, PM10 değerlerinde kasım, aralık, ocak, şubat ve 
mart aylarında belirgin bir artış gözlenirken, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve 
eylül aylarında ise belirgin bir azalış kendini göstermiştir. PM10 düzeyinin aylık 
değişimi ağustos ayı dışında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.10).  
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Şekil 2: PM10 ve  SO2 değerleri ile meteorolojik parametrelerin aylık ve yıllık değişim 
grafiği (2006-2015). 

 

 

 

  

 

 

Ağustos ayı ise, p=0,079 (0.05≤p<0.10) değeri ile anlamlılık eğilimi 
göstermektedir. SO2 değerlerinin aylık değişimini incelediğimizde ise aralık, ocak 
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ve şubat aylarında belirgin artış, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve 
ekim aylarında da belirgin bir azalış olduğu gözlemlenir. SO2 düzeyinin ocak 
ayındaki değişimi %99 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı iken, şubat ve mart 
ayları %95 düzeyinde anlamlılık göstermiştir. Kasım (p=0,057) ve aralık (p=0,083) 
aylarının SO2 değişim düzeylerinde anlamlılık eğilimi gözlemlenirken; nisan, mayıs, 
haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarındaki değerlerde istatistiksel olarak 
anlamlılık tespit edilememiştir. 

Şekil 3: Bolu ili PM10 ve SO2 ile sıcaklık, yağış, nisbi nem, rüzgâr hızı ve basınç arasındaki 
ilişkiyi temsil eden saçılım grafikleri. 

 

     

        

                                 

  

PM10   düzeyi ilkbahar (r:-0,246;  p>0.10) ve yaz (r: -0,479; p>0.10) mevsiminde 
azalış, sonbahar (r: 0,020; p>0.10) ve kış  (r: 0,277; p>0.10) mevsiminde artış 
eğilimindedir. Bu eğilimlerin tümünde p değerine bağlı olarak istatistiksel olarak 
anlamlılık saptanmamıştır. PM10 değerlerinde en belirgin artış kış (125,5 μg/m³) 
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mevsiminde iken, en belirgin azalış yaz (33,4 μg/m³) mevsimindedir. SO2 değişimi 
incelendiğinde ise; ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinin tümünde bir azalış 
eğilimi olduğu gözlemlenmektedir. Bu azalış eğilimleri, ilkbahar mevsiminde (r:-
0,634; 0,01≤p<0.05) %95 güven düzeyinde ve kış mevsiminde (r:-0,807; p≤0.001) 
%99 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı kabul edilirken; sonbahar 
mevsiminde (r:-0,576; 0.05≤p≤0.10) anlamlılık eğilimi göstermekte olup, yaz 
mevsiminde (r: -0,542; p>0.10) ise, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit 
edilmemiştir. SO2 değerlerinde de kış (92,8 μg/m³) mevsimi en belirgin artışı 
gösterirken yaz (50 μg/m³) mevsimi en belirgin azalışı göstermektedir.  

Sıcaklık, yağış, nisbi nem, rüzgâr hızı ve basınç iklim parametreleri ile PM10 ve SO2 

hava kirleticileri arasındaki ilişkiyi saptamak için korelasyon ve regresyon 
analizleri gerçekleştirilmiş olup, belirlenen ilişkinin yönünü göstermek amacıyla 
da saçılım grafiklerinden yararlanılmıştır (Şekil 3). PM10 ile sıcaklık, nisbi nem ve 
rüzgâr hızı parametreleri arasında %99 güven düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu 
tespit edilmişken, PM10 ile basınç arasındaki ilişki %95 güven düzeyinde anlamlı 
bulunmuştur (Tablo 3). PM10 ile yağış arasında ise anlamlı bir ilişki saptanamamış 
olup, anlamlılık eğilimi gözlenmektedir          (p=0,548). SO2 ile sıcaklık, nisbi nem, 
rüzgâr hızı ve basınç parametreleri arasındaki ilişki %99 düzeyinde anlamlılık 
gösterirken, SO2 ile yağış arasında da anlamlı bir ilişki söz konusu olmayıp 
anlamlılık eğiliminde olduğu (p=0,090) olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4). 

Tablo 3: PM10   parametresinin yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları 

DEĞİŞKENLER PM10 Sıcaklık Yağış 
Nisbi 
Nem 

Rüzgâr 
Hızı 

Basınç 

PM10 
Pearson r 1 -0,652** 0,055 0,465** -0,376** 0,184* 
p 

 
0,000 0,548 0,000 0,000 0,044 

Sıcaklık 
Pearson r -0,652** 1 -0,266** -0,719** 0,515** -0,374** 
p 0,000 

 
0,003 0,000 0,000 0,000 

Yağış 
Pearson r 0,055 -0,266** 1 0,438** -0,019 -0,119 
p 0,548 0,003 

 
0,000 0,837 0,194 

Nisbi 
nem 

Pearson r 0,465** -0,719** 0,438** 1 -0,469** 0,316** 
p 0,000 0,000 0,000 

 
0,000 0,000 

Rüzgâr 
hızı 

Pearson r -0,376** 0,515** -0,019 -0,469** 1 -0,644** 
p 0,000 0,000 0,837 0,000 

 
0,000 

Basınç 
Pearson r 0,184* -0,374** -0,119 0,316** -0,644** 1 

p 0,044 0,000 0,194 0,000 0,000 
 

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
* Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 4: SO2   parametresinin yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları 

DEĞİŞKENLER SO2 Sıcaklık Yağış 
Nisbi 
Nem 

Rüzgâr 
Hızı 

Basınç 

SO2 
Pearson r 1 -0,641** 0,155 0,516** -0,526** 0,289** 
p 

 
0,000 0,090 0,000 0,000 0,001 

Sıcaklık 
Pearson r -0,641** 1 -0,266** -0,719** 0,515** -0,374** 
p 0,000 

 
0,003 0,000 0,000 0,000 

Yağış 
Pearson r 0,155 -0,266** 1 0,438** -0,019 -0,119 
p 0,090 0,003 

 
0,000 0,837 0,194 

Nisbi nem 
Pearson r 0,516** -0,719** 0,438** 1 -0,469** 0,316** 
p 0,000 0,000 0,000 

 
0,000 0,000 

Rüzgâr hızı 
Pearson r -0,526** 0,515** -0,019 -0,469** 1 -0,644** 
p 0,000 0,000 0,837 0,000 

 
0,000 

Basınç 
Pearson r 0,289** -0,374** -0,119 0,316** -0,644** 1 
p 0,001 0,000 0,194 0,000 0,000 

 
** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
* Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

PM10   ile yağış, nisbi nem ve basınç arasında pozitif yönlü; sıcaklık ve rüzgâr hızı 
arasında negatif yönlü ilişkinin var olduğu saptanmıştır (Tablo 3). PM10  ile sıcaklık 
arasında orta düzeyde, nisbi nem ve rüzgâr hızı arasında düşük düzeyde anlamlı 
(p<0.001)ve basınç ile arasında zayıf  düzeyde anlamlı (p<0.005) bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir. PM10  ile yağış arasında ise anlamlı bir ilişkinin varlığına 
rastlanmamıştır. PM10 daki toplam varyansın %46’sı (R²=0,46) ortalama sıcaklık, 
yağış, nisbi nem, rüzgâr hızı ve basınç parametreleriyle açıklanmaktadır (Tablo 7). 
Geriye kalan %54’lik kısım ise çalışma kapsamına dahil edilmeyen değişkenlerle 
açıklanabilir. PM10 açısından değerlendirilecek olursa, standardize edilmemiş 
regresyon katsayısına göre yordayıcı değişkenlerin nisbi önem sıralaması rüzgâr 
hızı, sıcaklık, basınç, nem ve yağış şeklinde gerçekleşir. 

SO2 düzeyi açısından değerlendirme yapıldığında, SO2 ile yağış, nisbi nem ve basınç 
değişkenleri arasında pozitif; sıcaklık ve rüzgâr hızı arasında ise negatif ilişki 
olduğu görülmektedir (Tablo 4). SO2 ile sıcaklık, nisbi nem ve rüzgâr hızı 
arasındaki ilişki orta düzeyde, basınç ile arasındaki ilişki ise zayıf düzeyde ve 
anlamlı bir ilişkidir (p<0.001). SO2 ile yağış arasında  anlamlı bir ilişkiye 
rastlanmamıştır. SO2 deki toplam varyansın %47’si (R²=0,47) ortalama sıcaklık, 
yağış, nisbi nem, rüzgâr hızı ve basınç parametreleriyle açıklanmakta olup (Tablo 
8) geriye kalan %53’lik kısım ise çalışma kapsamına dahil edilmeyen değişkenlere 
bağlı olarak açıklanabilir. SO2 üzerinde incelenen yordayıcı değişkenlerin nisbi 
önem sıralamasının standardize edilmemiş regresyon katsayısına göre, rüzgâr hızı, 
sıcaklık, basınç, nem ve yağış şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. 
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Şekil 4: İlkbahar mevsimine ait PM10 ve SO2 ile sıcaklık, yağış, nisbi nem, rüzgâr hızı ve 
basınç arasındaki ilişkiyi temsil eden saçılım grafikleri. 

    

       

                  

    
      

 
Şekil 5: Yaz mevsimine ait PM10 ve SO2 ile sıcaklık, yağış, nisbi nem, rüzgâr hızı ve basınç 

arasındaki ilişkiyi temsil eden saçılım grafikleri. 
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Şekil 6: Sonbahar mevsimine ait PM10 ve SO2 ile sıcaklık, yağış, nisbi nem, rüzgâr hızı ve 
basınç arasındaki ilişkiyi temsil eden saçılım grafikleri. 

 

      

         

  

 
Şekil 7: Kış mevsimine ait PM10 ve SO2 ile sıcaklık, yağış, nisbi nem, rüzgâr hızı ve basınç 

arasındaki ilişkiyi temsil eden saçılım grafikleri. 
 

         

          

  

İlkbahar mevsiminde PM10 ile rüzgâr hızı (yüksek düzey), yağış (orta düzey) ve 
nisbi nem (zayıf düzey) arasında doğru orantılı, sıcaklık ve basınç (zayıf düzey) 
arasında negatif doğrultulu bir ilişki vardır. PM10 ile sadece rüzgâr hızı arasında 
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anlamlı bir ilişki (%95) söz konusu olup bu ilşki yüksek düzeydedir.Yaz 
mevsiminde PM10 ile sıcaklık arasında orta düzeyde, rüzgâr hızı ve nisbi nem 
arasında düşük düzeyde, basınç ve yağış arasında ise zayıf düzeyde bir ilşki tespit 
edilmiştir. PM10 ile sıcaklık ve rüzgâr hızı arasındaki ilişki doğru orantılıyken; nisbi 
nem, yağış ve basınç arasında ters orantılı bir ilişki gözlemlenmiştir. Yaz 
mevsiminde gerçekleşen ilişkilerin hiçbiri anlamlı değildir. Sonbahar mevsimi 
açısından değerlendirildiğinde PM10 düzeyi ile sıcaklık ve nisbi nem arasındaki 
ilişkinin pozitif yönlü, basınç, rüzgâr hızı ve yağış arasındaki ilişkinin de negatif 
yönlü olduğu görülmektedir. PM10  ve basınç arasındaki ilişki yüksek, sıcaklık 
arasındaki ilişki orta, rüzgâr hızı, yağış ve nisbi nem arasındaki ilişki ise zayıf 
düzeydedir. PM10 düzeyi ile sadece basınç arasındaki ilişki anlamlı olma (%99) 
niteliği taşımaktadır. Kış mevsimine bakıldığında PM10 ile hiçbir iklim parametresi 
arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. PM10 ile sıcaklık (pozitif 
yönlü) ve nisbi nem (negatif yönlü) arasında düşük düzeyde, yağış, basınç (negatif 
yönlü) ve rüzgâr hızı (pozitif yönlü) arasında ise zayıf düzeyde ilişki olduğu 
saptanmıştır (Tablo 5). 

SO2 düzeyi ilkbahar mevsiminde sıcaklık ve yağış parametreleri ile pozitif yönlü, 
rüzgâr hızı, nisbi nem ve basınç parametreleri ile negatif yönlü bir ilişki 
sergilemekte olup, bu ilişkilerin tümü anlamsız niteliktedir. İklim parametreleri ile 
SO2 düzeyi arasında zayıf düzeyde bir ilişki gözlemlenmiştir. Yaz mevsiminde 
basınç dışında kalan tüm iklim parametreleri ile SO2 arasında negatif yönlü bir 
ilişki söz konusu olmuştur. SO2 ile rüzgâr hızı arasında orta düzeyde, yağış arasında 
düşük düzeyde, sıcaklık, nisbi nem ve basınç arasında ise zayıf düzeyde ilişki tespit 
edilmiştir. Bu ilişkilerin hiçbiri anlamlı özellik göstermemektedirler. Sonbahar 
mevsiminde SO2 düzeyi ile rüzgâr hızı arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır. Rüzgâr hızı haricinde kalan hiçbir iklim parametresi ile SO2 arasında 
gerçekleşen ilişki anlamlı olma niteliği taşımamaktadır. SO2 ile nisbi nem ve 
sıcaklık arasındaki ilişki düşük, yağış ve basınç arasındaki ilişki ise zayıf düzeyde 
gerçekleşmiştir. Yağış ve nisbi nem haricinde kalan iklim parametreleri ile SO2 

düzeyi arasında gözlemlenen ilişki negatif yönlüdür. SO2 düzeyi kış mevsimi 
bazında ele alındığında hava kirleticileri ile iklim parametreleri arasında anlamlı 
bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. SO2 ile rüzgâr hızı arasında orta düzeyde 
anlamsız, sıcaklık arasında düşük düzeyde anlamsız, basınç, nisbi nem ve yağış 
arasında zayıf düzeyde anlamsız bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. SO2 ile sıcaklık 
ve rüzgâr hızı arasındaki ilişki ters orantılı iken; basınç, nisbi nem ve yağış 
arasındaki ilişki ise doğru orantılıdır (Tablo 5). 
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Tablo 5: PM10 ve SO2 ile meteorolojik parametreler arasındaki mevsimlik korelasyon 
analizi sonuçları 

PM10 SO2 Sıcaklık Yağış 
Nisbi 
Nem 

Rüzgâr 
Hızı 

Basınç 

İlkbahar 
Pearson r ,364 -,035 ,539 ,148 ,706* -,027 
p ,301 ,924 ,108 ,682 ,022 ,940 

Yaz 
Pearson r ,283 ,506 -,229 -,375 ,424 -,187 
p ,428 ,136 ,524 ,285 ,222 ,605 

Sonbahar 
Pearson r -,152 ,550 -,146 ,030 -,231 -,872** 
p ,675 ,099 ,688 ,934 ,521 ,001 

Kış 
Pearson r -,143 ,343 -,166 -,331 ,011 -,024 
p ,694 ,332 ,646 ,350 ,976 ,949 

 
SO2 PM10 Sıcaklık Yağış 

Nisbi 
Nem 

Rüzgâr 
Hızı 

Basınç 

İlkbahar 
Pearson r ,364 -,232 -,067 ,109 ,131 ,069 
p ,301 ,519 ,854 ,764 ,718 ,850 

Yaz 
Pearson r ,283 -,205 -,435 -,035 -,544 ,032 
p ,428 ,569 ,209 ,923 ,104 ,931 

Sonbahar 
Pearson r -,152 -,403 ,191 ,496 -,827** -,140 
p ,675 ,248 ,598 ,145 ,003 ,700 

Kış 
Pearson r -,143 -,307 ,037 ,221 -,523 ,224 
p ,694 ,389 ,919 ,540 ,121 ,534 

        ** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
* Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

      
Tablo 6: PM10 ve SO2 parametrelerinin mevsimlik regresyon analizi sonuçları 

 

PM10 

MEVSİM R R² Düzeltilmiş R² df F p 
İlkbahar 0,83 ,68 ,29 5 1,72 0,31 

Yaz 0,73 ,53 -,05 5 0,91 0,55 
Sonbahar 0,91 ,84 ,63 5 4,08 0,10 

Kış 0,45 ,20 -,80 5 0,20 0,95 
 

SO2 

MEVSİM R R² Düzeltilmiş R² df F p 
İlkbahar 0,28 0,08 -1,07 5 ,07 ,99 

Yaz 0,67 0,45 -0,23 5 ,66 ,68 
Sonbahar 0,93 0,86 0,68 5 4,78 ,08 

Kış 0,67 0,45 -0,23 5 ,66 ,68 

Çoklu regresyon sonuçlarına göre sonbahar mevsimi PM10 ve SO2 hava kirleticileri 
ile iklim parametreleri arasındaki ilişkinin en kuvvetli olduğu mevsime karşılık 
gelmektedir. Sonbahar mevsiminde PM10 ve SO2 düzeylerinde meydana gelen 
değişimin %84-86’sı iklim parametreleriyle açıklanmaktadır. PM10 düzeyinde 
zaman içinde gözlemlenen değişimler yaz mevsiminde %53 oranında iklim koş 
ullarıyla açıklanmaktayken, kış mevsiminde bu oran %20’ye kadar düşmüştür. SO2 

düzeyindeki değişimin %45’i yaz ve kış mevsimleri için iklim elemanlarında 
meydana gelen değişime bağlı gerçekleşmiştir. İlkbahar mevsiminde  iklim 
parametreleri  PM10 düzeyinin değişimi üzerinde  %68 oranında belirleyici iken; 
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SO2 düzeyinin göstermiş olduğu değişim üzerinde ise yok denecek kadar az bir etki 
göstermiştir. 

Tablo 7: PM10 ‘nin aylık regresyon analizi sonuçları 

PM10 

Aylar R R² Düzeltilmiş R²  df F p 
Ocak 0,55 0,31 -0,56 5 0,35 0,858 
Şubat 0,85 0,73 0,39 5 2,15 0,240 
Mart 0,88 0,78 0,50 5 2,80 0,170 
Nisan 0,71 0,51 -0,11 5 0,83 0,590 
Mayıs 0,90 0,82 0,59 5 3,57 0,121 

Haziran 0,89 0,80 0,54 5 3,15 0,144 
Temmuz 0,37 0,14 -0,94 5 0,13 0,978 
Ağustos 0,90 0,82 0,58 5 3,53 0,123 

Eylül 0,52 0,27 -0,65 5 0,29 0,894 
Ekim 0,84 0,71 0,35 5 1,98 0,263 
Kasım 0,75 0,56 0,00 5 1,00 0,513 
Aralık 0,78 0,61 0,13 5 1,26 0,423 

Toplam 0,68 0,46 0,44 5 19,5 0,000 
 

Tablo 8: SO2 ‘nin aylık regresyon analizi sonuçları  

SO2 

Aylar R R² Düzeltilmiş R² df F p 
Ocak 0,82 0,67 0,26 5 1,62 0,330 
Şubat 0,86 0,74 0,42 5 2,29 0,221 
Mart 0,61 0,37 -0,42 5 0,47 0,784 
Nisan 0,62 0,39 -0,38 5 0,51 0,762 
Mayıs 0,38 0,15 -0,92 5 0,14 0,974 

Haziran 0,57 0,33 -0,51 5 0,39 0,833 
Temmuz 0,55 0,30 -0,57 5 0,35 0,862 
Ağustos 0,87 0,76 0,47 5 2,60 0,188 

Eylül 0,65 0,43 -0,29 5 0,60 0,710 
Ekim 0,84 0,71 0,34 5 1,95 0,269 

Kasım 0,78 0,61 0,11 5 1,23 0,432 
Aralık 0,92 0,85 0,65 5 4,41 0,088 

Toplam 0,69 0,47 0,45 5 20,53 0,000 

Kirlilik parametreleri ile meteorolojik parametreler arasındaki ilişki çoklu 
regresyon yöntemiyle bir bütün olarak aylık bazda değerlendirildiğinde şubat, 
ağustos, ekim, kasım ve aralık aylarının ilişki düzeyi yüksek olan aylar olduğu 
ortaya çıkmaktadır. (Tablo 7-8). PM10   açısından belirleyici bağımsız değişkenler 
incelendiğinde; şubatta, basınç ve rüzgâr hızı, ağustosta, nem ve basınç, ekimde, 
sıcaklık ve nem, kasımda, basınç ve sıcaklık, aralıkda ise basınç değişkeninin öne 
çıktığı saptanmıştır. SO2 ‘de ise, şubatta, rüzgâr hızı ve nem, ağustosta, rüzgâr hızı 
ve basınç, ekimde, nem ve rüzgâr hızı, kasımda, rüzgâr hızı ve sıcaklık ve aralıkda 
da rüzgâr hızı ve nem belirleyici değişkenler olarak belirlenmiştir. PM10   ile sıcaklık 
ve rüzgâr hızı arasında genelde doğru orantılı bir ilişki olup, sıcaklık ve rüzgâr hızı 
iklim parametrelerinden biri azaldığında PM10   değişkeni de azalmakta, bu iklim 
parametrelerinde artış görüldüğünde PM10 da artış göstermektedir.  

Nisbi nem ve yağış ile PM10 arasında net bir ilişki tespit edilememiştir. Nisbi nem 
veya yağış değerinin artış gösterdiği bazı aylarda PM10 değeri artarken bazı aylarda 
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azalış göstermektedir. Aylık basınç ile PM10   arasındaki ilişki ise genel itibariyle 
ters orantı göstermekte olup, basınç değeri arttığında PM10 azalmakta basınç 
düştüğünde ise artmaktadır. Yıllık bir değerlendirme yapıldığında PM10 ile sıcaklık 
ve rüzgâr hızı arasında ters orantılı, yağış, nem ve basınç arasında doğru orantılı 
ilişki olduğu saptanmıştır (Tablo9). Şubatta basınç ve rüzgâr hızı, ağustosta nem ve 
basınç, ekimde sıcaklık ve nem, kasımda basınç ve sıcaklık, aralıkda ise basınç 
parametrelerinin belirleyici bağımsız değişkenler olduğu saptanmıştır. 

Tablo 9: PM10   ile meteorolojik parametreler arasındaki aylık ve yıllık korelasyon analizi 
sonuçları 

PM10 SO2 Sıcaklık Yağış 
Nisbi 
Nem 

Rüzgâr 
Hızı 

Basınç 
 

Ocak 
Pearson r 0,201 -0,197 -0,213 0,164 -0,324 0,404 

 
p 0,289 0,293 0,277 0,325 0,181 0,124 

 
Şubat 

Pearson r 0,745** -0,004 0,039 0,092 -0,372 -0,411 
 

p 0,007 0,495 0,457 0,400 0,145 0,119 
 

Mart 
Pearson r 0,094 -0,491 0,470 0,507 0,014 0,560* 

 
p 0,398 0,075 0,085 0,067 0,485 0,046 

 
Nisan 

Pearson r 0,501 0,268 -0,031 -0,139 0,372 0,108 
 

p 0,070 0,227 0,466 0,351 0,145 0,384 
 

Mayıs 
Pearson r 0,058 0,154 -0,098 -0,607* 0,257 0,117 

 
p 0,436 0,335 0,393 0,031 0,237 0,374 

 
Haziran 

Pearson r 0,231 0,754** -0,413 -0,308 0,777** -0,224 
 

p 0,260 0,006 0,118 0,193 0,004 0,267 
 

Temmuz 
Pearson r 0,451 0,100 0,302 -0,072 0,032 -0,197 

 
p 0,095 0,392 0,198 0,422 0,465 0,292 

 
Ağustos 

Pearson r 0,337 0,291 0,005 -0,653* 0,111 -0,547 
 

p 0,170 0,208 0,495 0,020 0,380 0,051 
 

Eylül 
Pearson r 0,164 -0,009 0,185 0,179 -0,402 -0,149 

 
p 0,325 0,490 0,304 0,310 0,125 0,341 

 
Ekim 

Pearson r -0,411 0,562* -0,343 -0,477 -0,103 0,059 
 

p 0,119 0,045 0,166 0,082 0,388 0,436 
 

Kasım 
Pearson r 0,066 0,399 0,340 0,155 0,114 -0,712* 

 
p 0,428 0,127 0,168 0,335 0,377 0,010 

 
Aralık 

Pearson r 0,113 0,228 -0,089 0,132 0,191 -0,347 
 

p 0,378 0,263 0,404 0,358 0,299 0,163 
 

Yıllık 
Pearson r 0,590** -0,652** 0,055 0,465** -0,376** 0,184* 

 
p 0,000 0,000 0,274 0,000 0,000 0,022 

 
** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
* Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Tablo 10: SO2 ile meteorolojik parametreler arasındaki aylık ve yıllık korelasyon 

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
* Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

SO2 ile rüzgâr hızı arasında mart ve haziran haricinde tüm aylarla ters orantılı bir 
ilişki mevcuttur. Yağışın artış gösterdiği bazı aylarda SO2 düşerken bazı aylarda 
yükselmektedir.  Bunun neticesinde iki parametre arasında net bir ilişki tespit 
edilememiştir.  Sıcaklık ve SO2 arasındaki ilişki de genel itibariyle ters orantılıdır. 
Bununla birlikte SO2 ile iklim parametrelerinden nisbi nem ve basınç arasında ise 
doğru orantılı bir ilişki olup bu iki iklim parametresinde gerçekleşen artış SO2 

düzeyinde artışa, gerçekleşen azalış ise SO2 düzeyinde azalışa yol açmaktadır. Yıllık 
bazda inceleme yapıldığında SO2 ile sıcaklık ve rüzgâr hızı arasındaki ilişkinin 
genelde ters orantılı olduğu saptanmışken, SO2 ile yağış, nem ve basınç arasında 
doğru orantılı bir ilişki olduğu görülmektedir (Tablo: 10). Şubatta rüzgâr hızı ve 
nem, ağustosta rüzgâr hızı ve basınç, ekimde nem ve rüzgâr hızı, kasımda rüzgâr 
hızı ve sıcaklık, aralıkda ise rüzgâr hızı ve nem parametrelerinin belirleyici 
bağımsız değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre, sıcaklık ile diğer iklim parametreleri arasında 
%99 düzeyinde anlamlı bir ilişki mevcuttur. Sıcaklık arttıkça rüzgâr hızı artmakta, 
nisbi nem ve yağış azalmakta, basınç ise düşmektedir. Sıcaklıktaki artışın rüzgâr 
hızında meydana getirdiği değişkenliğe ve buna paralel hava kirleticilerinin 

SO2 PM10 Sıcaklık Yağış 
Nisbi 
Nem 

Rüzgâr 
Hızı 

Basınç 

Ocak 
Pearson r 0,201 -0,504 0,565* 0,213 -0,619* 0,699* 
p 0,289 0,069 0,044 0,277 0,028 0,012 

Şubat 
Pearson r 0,745* -0,357 0,089 0,467 -0,518 -0,231 
p 0,007 0,156 0,403 0,087 0,063 0,260 

Mart 
Pearson r 0,094 -0,279 0,382 0,268 0,465 -0,085 
p 0,398 0,217 0,138 0,227 0,088 0,407 

Nisan 
Pearson r 0,501 -0,350 -0,088 0,215 -0,092 0,482 
p 0,070 0,161 0,404 0,275 0,400 0,079 

Mayıs 
Pearson r 0,058 0,120 -0,077 -0,092 -0,051 0,121 
p 0,436 0,370 0,416 0,400 0,444 0,369 

Haziran 
Pearson r 0,231 0,095 -0,409 -0,001 0,052 -0,177 
p 0,260 0,397 0,121 0,499 0,443 0,313 

Temmuz 
Pearson r 0,451 -0,475 -0,099 0,252 -0,387 0,289 
p 0,095 0,083 0,393 0,241 0,135 0,209 

Ağustos 
Pearson r 0,337 0,243 0,027 -0,038 -0,781** -0,411 
p 0,170 0,249 0,470 0,459 0,004 0,119 

Eylül 
Pearson r 0,164 -0,228 0,349 0,165 -0,517 0,192 
p 0,325 0,264 0,161 0,324 0,063 0,298 

Ekim 
Pearson r -0,411 -0,150 -0,061 0,555* -0,481 -0,221 
p 0,119 0,340 0,433 0,048 0,080 0,270 

Kasım 
Pearson r 0,066 -0,489 0,222 0,212 -0,552* 0,102 
p 0,428 0,076 0,269 0,278 0,049 0,390 

Aralık 
Pearson r 0,113 0,143 -0,198 -0,473 -0,521 0,109 
p 0,378 0,347 0,291 0,084 0,061 0,382 

Yıllık 
Pearson r 0,590** -0,641** 0,155* 0,516** -0,526** 0,289** 
p 0,000 0,000 0,045 0,000 0,000 0,001 
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yoğunlaşmasının önüne geçilmesine bağlı olarak hava kirliliğinin etkisi azalmıştır 
(Banerjee, Singh and Srivastava, 2011). Rüzgâr hızı azaldıkça PM10 ile SO2 

düzeylerinde artış gözlemlenmiştir. Elde edilen analiz sonuçları, rüzgâr hızının 
azalmasının hava konsanrasyonlarının dağılımını önleyerek hava kirliliğini anlamlı 
ölçüde arttırdığını göstermektedir.  

Basınç değerlerindeki artış hava kirliliği değerlerinde de artışa yol açmıştır. Yüksek 
basınç koşulları çevredeki hâkim havanın sahaya doğru sokulmasını 
engellemektedir ve bunun neticesinde PM10 ve SO2 düzeyinde artış meydana 
gelmektedir. Basınç ile yağış değerleri arasında anlamlı olmayan negatif; sıcaklık 
ve rüzgâr hızı arasında anlamlı negatif; nem ile ise artan yönde anlamlı bir ilişki 
olduğu saptanmıştır. Gerek nisbi nem gerekse hava konsantrasyon değerlerinin kış 
mevsiminde maksimum seviyeye ulaşması, nisbi nem ile PM10 ve SO2  arasında 
belirgin bir ilişki olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Nisbi nem ile sıcaklık ve 
rüzgâr hızı arasında negatif; basınç ve yağış miktarı arasında pozitif anlamlı bir 
ilişki mevcuttur. Bulgular, yağış miktarı ile PM10 değerleri arasında anlamlı 
olmayan bir ilişkinin varlığını göstermekteyken, yağış miktarı ile SO2 değerleri 
arasındaki ilişkinin %95 düzeyinde anlamlı pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya 
koymuştur. Yağış miktarı ile diğer meteorolojik parametreler arasındaki ilişki 
değerlendirildiğinde sadece sıcaklık ve nisbi nem parametreleri için anlamlı bir 
ilişkinin varlığına rastlanılmıştır. Yağış ile sıcaklık arasındaki ilişkinin yönü 
negatifken; yağış ile nisbi nem arasındaki ilişki pozitif yönlü bir seyir izlemiştir. 

4. Sonuç ve Tartışma 

Bolu ilinde iklim parametrelerinin (sıcaklık, yağış, nisbi nem, rüzgâr hızı ve 
atmosfer basıncı) hava kirlilik parametrelerinden  PM10 ve SO2 üzerindeki etkisi 
korelasyon ve çoklu regresyon yöntemleri kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. 
Abdulganioğlu (2016)’na göre topografik özellik, evsel ısınmaya bağlı yakıt 
tüketimi ve trafik unsurlarına bağlı olarak Bolu’da hava kirliliği en fazla kış 
aylarında gerçekleşmekte olup, Bolu’nun topografik özellikleri hava kirletici 
gazların hava sirkülasyonu ile uzaklaştırılması önünde bir engel teşkil etmektedir. 

İklim parametreleri ile PM10 ve SO2 düzeyinde zaman içinde meydana gelen 
değişimin yaklaşık %50’sini açıklamak mümkün olmaktadır. SO2 düzeyi ile iklim 
parametreleri arasındaki ilişkiler değerlendirildiğinde, sıcaklık ve rüzgâr hızı ile 
orta  düzeyde ve negatif yönlü, nisbi nem ile orta düzeyde ve pozitif yönlü, basınç 
ile zayıf düzeyde ve pozitif yönlü ilişkilerin varlığı saptanmışken; PM10 ile sıcaklık 
arasında orta düzeyde ve negatif yönlü, rüzgâr hızı ile düşük düzeyde ve negatif 
yönlü, nisbi nem ile düşük düzeyde ve pozitif yönlü, basınç ile zayıf düzeyde ve 
pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. PM10  düzeyi ile sıcaklık, rüzgâr hızı ve nisbi 
nem arasındaki ilişkiler  %99 güven düzeyinde anlamlıyken, PM10  düzeyi ile basınç 
arasındaki ilişki %95 güven düzeyinde anlamlılık göstermektedir. SO2 düzeyi ile 
iklim parametreleri arasındaki ilişki  ise %99 güven düzeyinde anlamlıdır.  

Çoklu regresyon analizi, iklim parametrelerinin  PM10 ve SO2 düzeyindeki değişim 
üzerinde en kuvvetli etki gösterdiği mevsimin sonbahar olduğunu ortaya 
koymuştur. PM10 düzeyi üzerinde iklim elemanlarının etkinliği açısından sonbahar 
mevsimini sırasıyla ilkbahar, yaz ve kış mevsimi izlemekteyken; SO2 düzeyi için 
benzer bir değerlendirilme yapıldığında, bu sıralamanın yaz ve kış ile ilkbahar 
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mevsimleri şeklinde gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Aylık bazda inceleme 
yapıldığında ise, çalışmaya dahil edilen hava kirleticileri ile iklim parametreleri 
arasında en yüksek ilişkiye sahip olan ayların şubat, ağustos, ekim, kasım ve aralık 
ayları olduğu tespit edilmiştir. 

İklim parametrelerinin hava kirlilik parametrelerinin düzeyi üzerinde belirleyici 
bir rol oynadığı birçok bilimsel çalışmayla da doğrulanmıştır. Eğri (1997) Malatya 
il merkezine yönelik yapmış olduğu çalışmada hava kirleticilerinden PM10 ve SO2 

ile iklim elemenlarından sıcaklık, bağıl nem, yağış rüzgâr hızı ve basınç arasındaki 
ilişkiyi çoklu regresyon yöntemiyle tespit etmiştir. Regresyon analizi sonuçlarına 
göre rüzgâr hızı haricindeki tüm iklim parametreleriyle SO2 arasında gözlemlenen 
ilişki anlamlı olma özelliği taşımaktadır. SO2 ile sıcaklık arasında orta düzeyde 
negatif yönlü, basınç ve bağıl nem arasında zayıf düzeyde pozitif yönlü ve yağış 
miktarı arasında zayıf düzeyde negatif yönlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. 
PM10 ile ise basınç, bağıl nem ve sıcaklık arasındaki ilişki anlamlı bulunmuş olup, 
yağış ve rüzgâr hızı ile göstermiş olduğu ilişki anlamsızdır. PM10 ile basınç arasında 
orta düzeyde pozitif yönlü, sıcaklık arasında zayıf düzeyde negatif ve bağıl nem 
arasında zayıf düzeyde pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı ortaya konmuştur. 

Çiçek vd. (2004) Ankara’da meteorolojik parametreler (sıcaklık, rüzgâr hızı ve 
bağıl nem) ile hava kirleticilerinden PM10, SO2, NO (Azot oksit), NO2 (Nitrojen 
dioksit) ve CO (Karbon monoksit) arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için çoklu 
regresyon analizini gerçekleştirmişlerdir. Analiz sonuçlarına göre hava kirleticileri 
ile meteorolojik parametrelerden rüzgâr hızı arasında negatif yönlü kuvvetli ve 
orta düzeyde bir ilişki saptanmışken; hava kirleticileri ile bağıl nem arasında düşük 
düzeyde pozitif bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Sıcaklık ile kirleticiler arasında 
belirli bir ilişkinin varlığına rastlanmamıştır. Turalıoğlu vd. (2005) ise Erzurum’da 
yaptıkları çalışmada SO2 düzeyi ile sıcaklık, rüzgâr hızı, basınç ve nem arasındaki 
ilişkiyi ele almışlardır. Analiz sonuçlarına göre düşük rüzgâr hızı, soğuk hava ve 
yüksek basınç ile SO2 düzeyi arasında yüksek düzeyde, nem ile SO2 düzeyi arasında 
ise düşük düzeyde bir saptanmıştır.  

Giri, Krishna Murthy and Adhikary (2008) sıcaklık, yağış, nemlilik, atmosfer 
basıncı, rüzgâr yönü ve hızından oluşan meteorolojik parametreler ile PM10, SO2 

düzeyi arasındaki ilişkiyi Pearson korelasyon yöntemi ile analiz etmişlerdir. 
Analizden elde edilen Pearson korelasyon katsayısına göre hava kirleticileri ile 
nem arasında orta düzeyde, sıcaklık, yağış, basınç ve rüzgâr hızı arasında zayıf 
düzeyde bir ilişki bulunmuştur. PM10 ve SO2 ile sıcaklık, nem ve yağış miktarı 
arasındaki ilişkinin negatif yönlü, basınç ve rüzgâr hızı arasındaki ilişkinin ise 
pozitif yönlü olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmaya göre hava kirleticileri ile atmosfer 
basıncı, rüzgâr hızı ve nemlilik parametreleri arasındaki ilişki %99 düzeyinde 
anlamlı bulunmuştur. İlten ve Selici (2008) ise yapmış oldukları çalışmada 
Balıkesir’de iklim değişkenleri ile PM10 ve SO2 düzeyleri arasında yüksek bir 
korelasyonun varlığını tespit etmişlerdir.  

Akpınar vd.  (2009) Elazığ’da yapmış oldukları çalışmada sıcaklık, rüzgâr hızı, 
atmosfer basıncı ve bağıl nemden oluşan meteorolojik unsurlar ile SO2 arasındaki 
ilişkiyi regresyon yöntemiyle analiz etmiştir. Analiz sonucuna göre meteorolojik 
parametreler ile SO2 arasında orta ve zayıf düzeyde ilişki saptanmıştır. Menteşe ve 
Tağıl (2012) ise Bilecik ilinde iklim elemanları (sıcaklık, rüzgâr hızı, nem ile 
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basınç) ile hava kirleticileri (PM10, SO2) arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. İlişkinin 
tespiti için çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları 
hava kirleticileri ile sıcaklık ve rüzgâr hızı arasında orta, basınç ve bağıl nem 
arasında ise düşük düzeyde ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. 

İklim parametreleriyle hava kirliliği konsantrasyonları arasında yakın bir ilişkinin 
varlığı birçok çalışmayla desteklenmiştir. Bu hususa dayanarak stratejik 
planlamalarda atmosfer ile emisyonlar arasındaki etkileşim dikkate alınması 
gereken başlıca hususlardan birini meydana getirmektedir (Bridgman et al., 2002). 
Dolayısıyla hava kirliliği yönetiminde uygun planların oluşturulması ve eylem 
stratejilerinin geliştirilmesi için  sahip olunacak anlayış son derece önemlidir. Hava 
kirliliğine yol açan kaynakların ve emisyonların atmosfer ve arazi ile olan 
etkileşimlerini ele alan anlayışa sahip olunması, hava kirliliği yönetimi için 
alınacak yanlış kararların ve kullanılacak kaynakların gereksiz tüketiminin önüne 
geçebilecektir (Menteşe ve Tağıl, 2012). 
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