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NEVŞEHİR KAPADOKYA HAVALİMANININ EMİSYON VE 
GÜRÜLTÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZET
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından havaalanlarının çevreye olumsuz etkilerinin azaltılma-
sı amacıyla, havaalanlarının belirli şartları yerine getirmeleri durumunda, o havaalanına “Yeşil Ha-
vaalanı” unvanı verilmektedir. Bu çalışmada, Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nın yeşil havaalanı 
şartlarını sağlaması açısından emisyon ve gürültü ölçümlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalış-
mada, gürültünün, havalimanı çevresine etkisini inceleyebilmek için Tuzköy Kasabası ve Gülşehir 
İlçelerinde gürültü ölçümleri yapılmış ve bu ölçümler mevzuata göre değerlendirilmiştir. Kapadokya 
Havalimanı’nda uçaklardan kaynaklanan sera gazı emisyonları hesaplanmıştır. Emisyon hesaplama-
ları sırasında IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) tarafından önerilmiş ve Tier yak-
laşımlarıyla belirlenmiş olan metodoloji kullanılmıştır. Havalimanında, diğer bir emisyon kaynağı 
olan ısı merkezinde de baca gazı analizleri yapılmış ve mevzuattaki sınır değerlerle karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Havalimanı, gürültü, emisyon

ABSTRACT
The airports will be called “Green Airport” by Directorate General of Civil Aviation, when the airports 
were met some requirements, for the purpose of reducing the negative effects of airports on environ-
ment. In this study, the measures of emission and noise were assessed in term of providing require-
ments of “Green Airport”. In this study, to examine the noise effect on places around airport in Tuzkoy 
and Gulsehir, noise level was measured. These measurements of noise level were assessed according 
to legislations. In this study, the amounts of greenhouse gas emission caused by aircraft in Kapadokya 
Airport were calculated. In the calculations of emission, the method which was recommended by 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) and determined by Tier techniques has been used. 
Emission of chimney gas which is another emission sources in the airport was analyzed and compared 
with the limit values in legislation level.
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1. GİRİŞ
Ülkemizde hava yolu ile yük ve insan taşıma sürekli olarak 
artmaktadır. Yolcu ve yük taşıma artışının sonucu olarak da 
yeni havaalanları yapılmaktadır. Son yıllarda, DHMİ, 50 adet 
havaalanı ile faaliyette bulunmaktadır. Havaalanları bulun-
dukları bölgede çevreye zarar vermektedir. Ancak bu çevresel 
zararları aza indirmek için sürekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Yeşil havaalanı projesi çevresel etkileri azaltmak adına önem-
li bir faaliyettir.  Havaalanlarında; çevre politikası oluşturul-
ması, çevresel risk analizi yapılması, katı atık yönetim pla-
nı oluşturulması, her türlü atıkların kaynağında toplanarak 
bertaraf edilmesi veya geri kazanılması, gürültü haritalarının 
hazırlanması, ısınmadan kaynaklanan emisyonların ölçülerek 
emisyon izni alınması istenmektedir.

Nevşehir Kapadokya Havalimanı, Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havaliman-
larından biridir. Hâlihazırda her türlü sivil – askeri trafiğe, 
uluslararası standartlarda hizmet verecek alt yapı, üst yapı, te-
sisleri ile teknik donanım ve teçhizata sahip olup, Uluslarara-
sı Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) yaptığı sınıflandırma 
kriterlerine göre kategori I (CAT – I) niteliklerinde 24 saat 
esasına göre hizmet vermektedir.

Havaalanını çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde daha 
önce yapılan çalışmalar ise şunlardır. Eskişehir, Uşak, Adıya-
man, Çanakkale ve Ağrı’da gerçekleştirilen 2006 ile 2009 yıl-
ları arasındaki iç hat uçuşlarının çevresel etkileri incelenmiş-
tir. Türkiye’deki bu iç hatlarda halen kullanılan dar gövdeli 
ve büyük uçakların yerine, bölgesel jet uçaklarının tercih edil-
mesiyle, iniş ve kalkış safhasında oluşan uçak emisyonlarının 
insan sağlığı üzerindeki etkileri %62,72 ve ekosistem kalitesi 
üzerindeki etkisi ise %68,10 oranında azalacağı bu çalışmada 
yapılan analizlerde öngörülmektedir [1]. Atatürk Havalima-
nı için uçak emisyonlarının belirlenmesi ve çevresel etkileri 
araştırılmış ve havaalanında alınacak önlemler belirlenmiştir 
[2]. Trabzon Havaalanı uçak hareketlerinin yakın yerleşim bi-
rimleri üzerindeki çevresel etkileri araştırılmıştır [5].

Bu çalışmada, Kapadokya Havalimanı’nda gerçekleştirilen 
faaliyetler sonucunda çevreye zarar veren etkilerin analizleri 
yapılmış ve yönetmeliklerdeki sınır değerlerle karşılaştırıl-
mıştır. 

2. ÇEVRESEL ETKİLER
Kapadokya Havalimanı’nda oluşan çevresel etkilerden en 
önemlileri gürültü ve gaz emisyonudur. Bütün havaalanların-
da gürültü, yakın çevre için fiziksel bir etki oluşturmaktadır. 
Ancak önlem alınması durumunda bu etki azaltılabilmektedir. 
Zararlı gaz emisyonları ise hem havaalanı üst yapılarından 
hem de uçaklardan kaynaklanmaktadır. Emisyon değerlerinin 
azaltılmasında hem uçak trafiği hem de tesislerden salınan 
gazların filtrelendirilerek atmosfere atılması yerinde olacaktır. 

2.1 Gürültünün İncelenmesi

İstenmeyen ya da etkilenene bir anlam ifade etmeyen sesler, 
gürültü olarak nitelendirilir. Gürültü, insan sağlığını olumsuz 
etkileyen fiziksel bir etkidir. Uzun süre gürültüye maruz kalan 
insanlarda işitme kaybı olur. İşitme kaybının dışından sürekli 
gürültüye maruz kalan insanlarda yaşam kalitesinde azalma 
meydana gelir. Gürültü ölçümü dozimetre ile yapılır. Gürültü 
ölçüm cihazları tarafından ölçülen sesin insan kulağı tarafın-
dan nasıl algılandığını gösteren filtreler, genellikle A ağırlık 
eğrisini temsil eder. 

Çok kolay algılanması ve insanlara en çabuk etkiyi gösterme-
si sebebiyle, uçak iniş ve kalkışlarının oluşturduğu gürültü, 
havaalanlarının en önemli çevresel etkisidir. Uçak gürültü-
sü en fazla gücün harcandığı kalkış esnasında oluşur. Diğer 
gürültüler ise uçağın iniş, taksi yapması ve park esnasında 
motorun çalıştırılması sırasında oluşur. Jet motorlu uçakların 
iniş ve daha çok kalkış manevraları sırasında oluşan havayo-
lu gürültüsü, havaalanı yakınındaki yerleşim bölgelerini, gün 
içinde saatlerce, yaklaşık 100 dB(A) gürültü düzeyi ile tehdit 
etmektedir.

Bu çalışmada, Kapadokya Havalimanı yakınında bulunan 
Gülşehir İlçesi ve Tuzköy Kasabasından ölçümler yapılmış-
tır. Gülşehir, Nevşehir İline bağlı Kapadokya Havalimanına 
uzaklığı 10 km olan bir ilçedir. Tuzköy Kasabası Kapadokya 
Havalimanına 3 km uzaklıktadır. Havaalanına yakın bu böl-
gelerde yapılan ölçümlerde SL 5868P tipi gürültü ölçüm ci-
hazı kullanılmıştır.

Yapılan gürültü ölçüm çalışması toplam 41 ölçümden oluş-
maktadır. Ölçüm yapılan nokta sayısı ise 26’dır. Bu ölçüm 
noktalarının 6 tanesi Gülşehir İlçesinde, 20 tanesi de Tuzköy 
Kasabasında bulunmaktadır.  Uçaklar, iniş ve kalkış sırasında 
rüzgârın doğrultusuna göre pisti kullanmaktadır. Gülşehir İl-
çesinden yapılan ölçüm sayısı azdır. Bunun iki sebebi vardır.  
Birincisi, havalimanında bulunan aletli iniş sisteminin (ILS) 
Tuzköy Kasabası tarafında bulunan 1-1 pistine doğru olma-
sıdır. İkincisi ise İstanbul’dan gelen uçakların geliş ve kalkış 
istikametlerin 1-1 pisti doğrultusunda olmasıdır.  Bu yüzden, 
rüzgâr yönü ve hızı uygun olduğu takdirde, uçaklar, sürek-
li Tuzköy istikametini kullanmaktadır. Ancak rüzgâr faktö-
rü zorunlu kılıyorsa 2-9 pisti istikametinde bunan Gülşehir 
üzerinden inişler ve kalkışlar yapılmaktadır. Gülşehir İçesi 
üzerinden yapılan iniş kalkışların, Tuzköy Kasabasına göre 
çok az olması sebebiyle, ölçüm sayısı Gülşehir İlçesinde az 
olmuştur.

Her bir ölçüm yapılırken tarih, saat, uçağın iniş kalkış durumu 
ve meteorolojik şartlar kaydedilmiştir. Rüzgâr yönü, kuzey 
yönü 00, doğu yönü 900, güney yönü 1800 ve batı yönü de 
2700 olmak üzere tanımlanmıştır. Şekil 1’de, havalimanından 
yapılan gündüz; Şekil 2’de, akşam ölçümlerinin sınır değer-
lerle karşılaştırılması verilmiştir.  Şekil 1 ve 2  incelendiğinde, 
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Kapadokya havalimanında sadece akşam yapılan bazı ölçüm-
lerde sınır değerlerin aşıldığı görünmektedir. 

2.2 Gaz Emisyonlarının İncelenmesi

Havaalanlarında uçak hareketlerinin yanı sıra, uçuş öncesi 
araçlar, yer destek ekipmanları, kara tarafında bulunan araç-
lar, güç ve ısı üretim merkezleri de çevre için zararlı gaz emis-
yon kaynaklarıdır. Dünya yakıt tüketiminin %5-6’sı yolcu 
uçakları tarafından gerçekleştirilmektedir. Yeni yolcu uçakla-
rında 100 kilometre mesafede yolcu başına ortalama 3-3,5 lit-
re yakıt harcanmaktadır. Eski uçaklarda ise bu oran, 12 litreye 
yükselmektedir. Uçakların motorlarından çıkan emisyonlar, 
genel olarak %70 CO2, %29 H2O ve %1 civarında ise NOx, 
CO, SOX, partiküller ve zararlı hava kirleticileri de kapsayan 
iz elementleri içerir. Uçaklardan salınan gazlar, uçak motoru-

nun tipine, kullanılan yakıta, uçuş mesafesine ve yüksekliğine 
göre değişmektedir. 

Uçak motorlarından kaynaklanan iki ana emisyon problemi 
vardır. Bunların ilki; yer manevralarında düşük güçle yüksek 
yakma verimi elde etmek için yüksek miktarda yakıtın ya-
kılması sonucu çok miktarda yanmamış hidrokarbon açığa 
çıkması ve bu hidrokarbon miktarının azaltılma gerekliliğidir. 
İkinci ana emisyon problemi ise kalkış, tırmanış ve seyir sı-
rasında uçakların verdiği nitrojen oksitlerdir. Bu problemlerin 
giderilmesi için ICAO, dünya çapında LTO (Landing/Take 
Off) çevrimini ve yüksek seviyedeki seyir için belirli stan-
dartlar oluşturmuştur. Bu standartlarla hava alanlarında hava 
kirliliğinin ve yüksek atmosferde ozonun deformasyonunun 
kontrol altına alınması amaçlanmıştır.

Bu çalışmada, uçak emisyonlarının belirlenmesinde IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) tarafından 
önerilmiş ve Tier yaklaşımlarıyla belirlenmiş olan metodo-
loji kullanılmıştır. Bu yöntemle CO2, CH4, N2O, NOX, CO 
gazlarının hesabında bilgiye gerek duyulmaktadır. Havayolu 
emisyon hesabında kullanılan faaliyet değerleri, sivil ticari 
kullanımdaki yolcu ve yük taşımacılığında, tarifeli veya kira-
lık (charter) uçakların trafiğini kapsamaktadır. Askeri ve özel 
kullanımlar bu trafiğe dahil değildir. Havacılık sektöründe 
uçaklardan kaynaklanan emisyonların (HC, CO, NOx, SOx, 
SO2, N2O, CO2 ve diğer toksik maddelerin) sınıflandırılması 
oluşum yerlerine göre iki başlık altında toplanmaktadır. Bun-
lar, iniş/kalkış faaliyetleri (Landing/Take-Off, LTO) ve Seyir 
faaliyetleri (Cruise) olarak isimlendirilir.

IPCC, emisyon belirlemede iki çeşit “Tier” yöntemi önermek-
tedir. “Tier 1” yöntemi, basit bir yöntem olup, kullanılan yakıt 
miktarına göre emisyon belirlemesi yaparken; “Tier 2” yönte-
mi, LTO sayısına göre emisyon belirlemesi yapmaktadır. 

Havayolu trafiğinden kaynaklanan emisyonlar, kullanılan ya-
kıt tipine, egzoz gazının salındığı yüksekliğe, motorun tipi ve 
verimine, uçuşun uzunluğuna bağlıdır. Emisyonlar, uçaklar-
da yakıt olarak kullanılan jet kerosen ve uçak benzininden 
kaynaklanmaktadır. 1996 IPCC Kılavuzunda önerilen Tier 2 
metodu sadece jet yakıtı kullanan jet uçaklarında geçerlidir. 
Uçak benzini, küçük uçaklarda kullanılmakta ve havacılıkta 
kullanılan tüm yakıtın %1 gibi bir miktarına karşılık gelmek-
tedir. Enerji kullanımı ve bu nedenle oluşan emisyonların 
miktarı, uçağın çalışma koşullarına ve her kademede (LTO 
veya seyir durumu) harcadığı zamana bağlıdır. Bu yaklaşımın 
uygulanabilmesi için, hem iç hatlar hem de dış hatlar, uçak 

sefer sayısı ve uçak çeşidi bilinmesi gerekmektedir. Bu yön-
temde kullanılan formül Denklem 1’de verilmektedir. 

LTO Emisyonu = LTO Sayısı x LTO Emisyon Faktörleri   (1)

IPCC Tier 2 yöntemiyle Nevşehir Kapadokya Havalimanı 
uçak emisyonlarının belirlenmesi için, 2007-2011 yılları ara-
sındaki uçak tipleri ve bu uçakların uçuş sayılarından faydala-
nılmıştır. Küçük uçakların, havacılıkta kullanılan tüm yakıtın 
%1,2’i gibi bir orana karşılık geldiğinden, emisyonları hesap-
lanmamıştır. Nevşehir Kapadokya Havalimanı için hesapla-
nan sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 

Yapılan hesaplara göre, Kapadokya Havalimanında 2007-
2011 yılları için yapılan hesaplarla zararlı emisyon oluştu-
ran gazların miktarı belirlenmiş olup, CO2 emisyon değerleri 
Şekil 3’te verilmiştir. IPCC Tier 2 yöntemiyle yapılan gaz 
emisyonlarının belirlenmelerinde elde edilen sonuçlara göre, 
Havalimanı’nda 2007-2011 yılları arasında LTO sayısı  %131, 
bu safhada tüketilen yakıt miktarı % 115, CO2 emisyonu %115 
artmıştır. Benzer yöntemle diğer gazlar hesaplandığında, CH4 
emisyonu %75, NO2 emisyonu %316, NOX emisyonu %111, 
CO emisyonu %105, NMVOC emisyonu %71, SO2 emisyonu 
%102 arttığı görülmüştür. 

Yıllık ortalama artış oranları ise LTO sayısında %25, LTO 
safhasındaki yakıt tüketiminde %22, CO2 emisyonunda %22, 
CH4 emisyonunda %15, N2O emisyonunda %51, NOX emis-
yonunda %21, CO emisyonunda %25, NMVOC emisyonun-
da %15, SO2 emisyonunda %22’dir.

Havaalanlarında gaz emisyonlarının azaltılmasına ilişkin ön-
lemler, teknolojik ve operasyonel olarak iki şekilde alınabilir. 

Şekil 1. Gürültünün Gündüz Ölçümünden Elde Edilen Sonuçlar
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Şekil 2. Gürültünün Akşam Ölçümünden Elde Edilen Sonuçlar
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Tablo 1. 2011 Yılında LTO Sayıları, Emisyon Değerleri ve LTO Safhasındaki Yakıt Tüketimi

Uçak Tipi LTO 
Sayısı

CO2 CH4 N2O NOX CO NMVOC SO2 Yakıt Tüketimi
(kg)

A319 174 401.940 10 17 1.519 1.105 94 127 127.020

A320 506 1.234.640 30 51 4.559 3.132 258 390 389.620

A321 130 392.600 18 13 2.174 982 165 125 124.800

B737-400 96 238.080 8 10 690 1.251 72 75 74.880

B737-700 70 172.200 6 7 638 560 55 55 54.600

B737-800 472 1.312.160 33 47 5.806 3.337 307 415 415.360

B737-900 4 11.120 0 0 49 28 3 4 3.520

B747-400 2 20.480 0 1 86 53 4 6 6.480

B757-200 8 34.560 0 1 187 65 2 11 10.960

G550 4 7.560 0 0 22 34 1 2 2.400

GLF4 16 34.560 2 89 90 142 20 11 10.880

GLF5 10 18.900 0 1 56 84 3 6 6.000

TOPLAM 1.492 3.878.800 110 237 15.877 10.773 982 1.227 1.226.520
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Teknolojik önlemler, çevre dostu uçak motorlarının geliştiril-
mesi ve alternatif yakıtlar olarak değerlendirilebilir. Operas-
yonel önlemlerle ise hava trafik yönetimi ve havaalanı içeri-
sinde alınacak diğer önlemler olarak değerlendirilebilir.

Nevşehir Kapadokya Havalimanı’nda ısıtma amaçlı kullanı-
lan iki adet kazan, zararlı gaz emisyon kaynağı olarak değer-
lendirilebilir. Bu kazanlara ait bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. 
Kazanların bacalarında yapılan ölçümlerle, gaz hızlarının, 
baca yüksekliğinin ve zararlı gaz emisyonlarının tespit edil-
diği ölçümler yapılmıştır.

Baca emisyon ölçümleri TSE yapılmış olup, 2012 yılının Ka-
sım ayı için, tesisin tümünde oluşan toplam emisyonlar Tablo 
3’te verilmektedir. Tablo 3 incelendiğinde, baca gazı emisyon 
değerlerinin sınır değerlerden çok az olduğu görülmektedir.

3. SONUÇ

Kapodokya Havalimanı’nda yapılan çalışmalar neticesinde 
gürültü ve emisyon değerlerine ait ölçümler yapılmıştır. Nev-
şehir Kapadokya Havalimanı yakınındaki yerleşim yerleri 
olan Tuzköy kasabası ve Gülşehir ilçesinde yapılan gürültü 
ölçümlerinde, 63 dB (A) ve 58 dB (A) sınırlarının aşılmadığı 
görülmüştür. Havalimanına gece saat 23.00’ten sonra tarifeli 
uçuş yapılmaması sebebiyle, bu saatten sonra gürültü ölçümü 
yapılmamış, dolayısıyla L gece değerleri irdelenememiştir. 
Ancak bulgulardan açıkça görülmektedir ki 23.00-07.00 ara-

sında yapılacak gece uçuşlarında 53 dBA sınır değeri, 
hem Tuzköy’de hem de Gülşehir’de aşılacaktır. Bu se-
beple; 

• Daha sessiz uçak üretimi ve kullanımı hususunda 
önlemler alınması gereklidir.

• Yapılarda ses yalıtımı yapılmalı ve çift cam kulla-
nılmalıdır.

• 1-1 pistinden Gülşehir istikametine doğru olan 
uçuşlarda, uçuş operasyon tekniğinden kaynak-
lanan sebeplerle kalkış maksimum hız limiti 205 
knot olarak belirlenmesine rağmen, 2-9 pistinden 
Tuzköy Kasabası istikametine doğru olan kalkış-
larda herhangi bir kalkış hız limiti belirlenmemiş-
tir. Tuzköy’de yapılan ölçüm çalışmalarında kalkış 
esnasında gürültü seviyelerinin daha fazla olması 
sebebiyle, özellikle gece saatleri için bu yöne doğ-
ru yapılan kalkışlarda maksimum kalkış hız limit-
leri getirilebilir. 

• Gürültü yayılma alanlarında farklı zemin örtüleri 
kullanılarak gürültünün etkileri azaltılabilir.

• Uçuş operasyonuna yönelik önlemler alınabilir.

Gaz emisyonlarıyla ilgili olarak, uçak trafiğindeki azlık se-
bebiyle uçaklardan kaynaklanan emisyon miktarları oldukça 
azdır. Diğer emisyon kaynakları olan ısı merkezi baca gazla-
rı emisyon miktarları da ilgili yönetmelikteki sınır değerleri 
aşmamaktadır. Ayrıca Havalimanı içerisindeki tüm araçların 
egzoz emisyon kontrolleri her yıl düzenli olarak yaptırılmakta 
ve kontrol edilmektedir. Havaalanları, çeşitli önlemler alarak 
gaz emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunabilirler:

• Uçak taksi sürelerini, uçakların gereksiz yere rölantide 
bırakılmasını ve kapıda beklemelerini azaltmak üzere 
optimal düzeye getirilmiş havaalanı tasarımı,

• Geliştirilmiş ekipman bakımı, lojistiğin optimal düzeye 
getirilmesi, katalitik konverterlerin tesis edilmesi, elekt-
rikle çalışan araçların ve yakıt pili teknolojisinin uygula-
maya konulması ve kapılarda sabit elektrik yer gücüne 
dönüştürme yoluyla daha temiz ve daha verimli yer des-
tek ekipman operasyonları,

• Toplu taşımanın, trenlerin ve diğer elektrikli araçların ve 
hatta bisikletlerin kullanımını teşvik ederek yolcular, zi-
yaretçiler ve personel için temiz havaalanı erişimi, birlik-
te çalışanların arabalarını nöbetleşe kullanmalarını teşvik 
etmek,

• Bagaj işlem sistemlerinin, yolcu taşıma bantlarının, yü-
rüyen merdivenlerin, klima tertibatının ve aydınlatmanın 
elektrik tüketiminin izlenmesi,

• Jeotermal enerji kullanımı, geri dönüşümlü olmayan 
malzemelerin yakılması, güneş enerjisi ve kombine ısı 
ve elektrik tesislerinin kullanımı gibi alternatif ısıtma 
yöntemleri,

• Isıtma, aydınlatma ve havalandırma sistemi için otoma-
tik sistemlerle desteklenen ofis binalarında enerji sakla-
ma,

• Enerji tasarruflarını artırmaya yönelik çevre bilinci kam-
panyaları,

• Tüm makine ve ekipmanların motorlarının ve egzoz sis-
temlerinin ilgili kanunlarda belirtilen emisyon limitlerini 
aşmamaları için üretici firmanın gösterdiği şekilde bakı-
mının yapılması,

Şekil 3.  Kapadokya Havalimanı’nda Uçakların 2007-2011 Yılları Arasındaki CO2 Emisyonları
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Sıcak Su Kazanı – 1 Brülörlü 114,6 1,278 84,7

Sıcak Su Kazanı – 2 Brülörlü 114,6 1,278 83,9

Tablo 2. Kapadokya Havalimanı’ndaki Kazanlara ait Bilgiler 

Tablo 3. Baca Gazı Emisyonları

Kirletici Cinsi Toplam Emisyonlar 
(kg/h)

Sınır Değerler
(kg/h)

CO 0,114 500

SO2 1,613 60

NO2 0,51 40

TOZ 0,0035 10

• Makine ve ekipmanların motorlarının gereksiz yere çalı-
şır durumda bırakılmaması uygun olacaktır. 
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