
 

Dikkat inversiyon geliyor!.. 
 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Manisa Merkez'de 26 – 27 ve 28 
Aralık 2013 tarihleri arasında orta şiddette ve kuvvetli şiddette inversiyon olayının 
gerçekleşmesi bekleniyor.  

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UYARI 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hava kalitesinin artırılması 
amacıyla inversiyon konusuna karşı çok büyük bir hassasiyetle yaklaşıldığı belirtildi. Yapılan 
açıklamada, "Bu kapsamda ısınmada halen büyük oranlarda yerli kömür kullanılan ilimizde, 
evsel ısınmanın başladığı bu dönemde; kömürün üretiminden, satışına ve kullanımına kadar 
olan süreçte İl Müdürlüğümüzce gerekli denetim ve kontrol çalışmaları başlatılmıştır. 
Özellikle kaloriferli binalarda ve kömür satış depolarında yapılacak denetimler ile ilgili olarak 
denetim programları hazırlanmış olup, bu program kapsamında kömür kalitesinin kontrolüne 
yönelik denetimler ve numune alımları yapılmaktadır" denildi.  
 
İŞTE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 
 
Manisa'da baskın hava kirletici olan partikül madde emisyonunun, inversiyon olayı sebebiyle 
önümüzdeki günlerde artış göstermesi bekleniyor. Bu nedenle; inversiyon olayının 
gerçekleşmesi beklenen 26-28 Aralık 2013 tarihleri arasında vatandaşların aşağıda belirtilen 
tedbirleri uygulamaları gerekiyor. . 
 
1- Kalorifer ve sobaların; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18oC, konutlarda ise 20oC dan 
yukarıda olmayacak şekilde yakılması, 
 
2- İlimizdeki hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler 
yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları, kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20 
oCdan yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak 
şekilde yakılması, 
 



3- Ulaşım için mümkün olduğunca Toplu Taşıma Araçlarının kullanılması, 
 
4-Bebekler ve Yaşlılar ile Astım, Kronik Bronşit ve Kalp hastalarının mümkün olduğu kadar 
dışarı çıkmamaları, sağlıklı kişilerin de açık havada spor yapmamaları gerekmektedir. 
 
İNVERSİYON NEDİR?  
 
Normal atmosfer koşullarında yerden itibaren yükseldikçe hava sıcaklığı azalma eğilimi 
göstermektedir. Ancak; özellikle açık hava (bulutsuz) ve sakin rüzgarlı (hızı düşük) gecelerde, 
yer kürenin infra-kızıl radyasyonu yayarak hızlı şekilde soğuması ile yer ve yere yakın yüzey, 
yukarıdaki yüzeyden daha soğuk olur. Bu duruma sıcaklık inversiyonu denir. İnversiyon, 
yüksek basınç şartlarının hakim olduğu günlerde, açık hava ve sakin rüzgar şartlarında 
meydana gelir. Böyle zamanlarda hava kütlesi yukarı doğru değil daha soğuk ortam olan aşağı 
doğru hareket etme meylindedir. Şehir içi bölgelerde inversiyon olayı hava kalitesi üzerinde 
olumsuz etki oluşturmaktadır. İnversiyonlu günlerde bacalardan atılan sıcak kirleticiler yer 
seviyesinde tutunur ve birikir. Bacalardan atılan kirletici miktarı azaltılmıyorsa ve inversiyon 
süresi de uzuyorsa o bölgede ciddi hava kirliliği problemi yaşanabilmektedir.  
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