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Dünya UNESCO liderliğinde  

- Toplumları(özellikle yeni kuşağı) 21. yüzyılın risklerine karşı hazırlamak ve 
- Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere eğitim sistemlerini  

 “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim (SKE)” bakış açısı ile güncellemektedir.  
 

19. HAVA, SU, TOPRAK KİRLİLİĞİ VE 

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ 
 

Çevre kirliliğinin birçok çeşidi vardır.  

- En çok bilinen kirlilik çeşitleri: Hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliğidir.  
 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan  

-Açlığa Son (SKA2)    - Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12) 
- Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA3)  - İklim Eylemi (SKA13) 

- Temiz Su ve Sanitasyon (SKA6)   - Sudaki Yaşam (SKA14) ve  

- Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (SKA9)  -Karasal Yaşam (SKA15) Amaçları  
- Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA11) 

           → Hava, su ve toprak kirliliği ile doğrudan ilgilidir. 
 

HAVA KİRLİLİĞİ: Özellikle fosil yakıtların yanması veya verimli kullanılma-

ması neticesinde hava kirliliği yüksek birikimlere ulaşabilmektedir.  
 

SU KİRLİLİĞİ: Su kirliliği zararlı maddelerin akarsu, nehir, göl, okyanus gibi  
                           →Su kaynaklarımızı kirletmesi ve kalitesini düşürmesidir.  
 

TOPRAK KİRLİLİĞİ: Toprak en önemli doğal kaynaklardan birisidir. 
- Tarım dışı amaçlar ile kullanılması 

- Ağır metallerle kirlenmesi ve  

- Erozyon sonucu oluşan etkilerle kayıplara uğraması sonucunda  
      →Verimi düşmekte ya da yok olmaktadır.  
 

-Kaybedilen toprakların yeniden kazanılması çok zordur.  

- Dünyadaki toprakların ancak onda birinde üretim yapılabilmektedir.  
 

Kirliliğin Kontrolü  

Kirliliğin kontrolü, mevzuat, düzenleme ve teknolojiler ile mümkündür.  
 

Türkiye’de kirliliğin kontrolüne ilişkin mevzuata örnek olarak  

  →Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğini Önleme Yönetmeliği verilebilir.  
 

Ankara Gölbaşı'nda  
-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi ve     

-Merkez bünyesinde çalışmalar yürüten  

  Çevre Referans Laboratuvarı 
- “Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı” 

- “Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı” 

- “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı” 
- “Sürekli Atık Su İzleme Sistemi” ve  

- “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi” kapsamında  

   -81 ilde kurulan istasyonlar ile  
       - Toprak, su ve havanın güncel durumunu izlemektedir.  
 

Çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için  
- “Kullanan öder” veya “Kirleten öder” gibi  

      → İlkeler göz önünde bulundurularak çevresel kirliliğin azaltılması 

- “Sıfır atık” gibi Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Amacı ile  
     →Uyumlu politika, uygulama, program ve eğitimlerin topluma yayılması 

- Ayrıca karbon vergisi ve emisyon ticareti gibi politika araçlarının  

    → Ülke şartlarına uygun bir şekilde tasarlanması ve uygulanması 
             → Kirlilik kontrolünde önemli çalışma başlıklarıdır. 
 

20. ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK 
 

Dünya madde açısından bakıldığında kapalı bir sistemdir.   

  → Bir başka deyişle dünyada bulunan kaynaklar sınırlıdır.  

  → Kaynaklar tükendiğinde yenisini bulmak mümkün değildir.  
 

Dünyanın sınırlı kaynaklarına artan talepler ve sürdürülebilir bir hayat için 
  → Sıfır atık yaklaşımına şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.  
 

Dünyada ve Türkiye’de “sıfır atık bilinci” gittikçe yaygınlaşmaktadır. 
 

- Nüfusun hızla artması 
- Şehirleşme ve tüketim maddelerinin çeşitlenmesi ile  

  →Atık miktarı artmakta ve çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. 
 

 Doğaya bırakılan atıklar→ Doğa tarafından bir süre sonra temizlenebilir. Ama 
 →Atık miktarı arttıkça doğanın kendini temizleme gücü azalmaktadır. 
 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan  

Açlığa Son -Nitelikli Eğitim -Temiz Su ve Sanitasyon -Sürdürülebilir Şehirler ve 
Topluluklar - Sorumlu Üretim ve Tüketim - İklim Eylemi - Sudaki Yaşam ve Karasal 

Yaşam Amaçları→ Atık yönetimi ve sıfır atık konusu ile doğrudan ilgilidir. 
 

Küresel ölçekte ve her ülkede→  2030’a kadar 

Atık oluşumunu önleme, azaltma, geri kazanım ve tekrar kullanım yollarıyla  
- Atıkların en aza indirilmesi     - Gıda kayıplarının azaltılması 

- Kişi başına düşen yiyecek israfının yarıya düşürülmesi 

- Açlığın dünyanın her yerinde sonlandırılması 
- Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve  

- Verimli kullanımının sağlanması gerekmektedir.  
 

JOHAN ROCKSTRÖM öncülüğünde bir grup bilim insanının  

- 2009 yılında yayımladığı  
 “Gezegenin Sınırları: İnsanlık İçin Güvenli Alanı Araştırmak” isimli makale,   

 - Gezegenimizde yaşamın sürmesi için 9 kritik eşik belirlemiştir: 
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1) Biyolojik Çeşitlilik (AŞILDI)    6)Denizlerin Asitlenmesi 

2) İklim Değişikliği (AŞILDI)     7) Biyojeokimyasal Döngüler (AŞILDI) 

3) Yeni Kimyasallar     8) Tatlı Su Kullanımı 
4) Ozonun İncelmesi     9) Arazi Kullanımı (AŞILDI) 

5) Atmosferik Aeresol Yükselmesi 
 

Eşiklerden 5’i henüz hâlâ güvenli sınırlar içindedir. (4’ünde ise eşik aşılmıştır) 
 

Sıfır Atık aşılan eşiklerin geriye döndürülmesi veya en azından durdurulmasına     
  → Doğrudan katkı sağlayabilecek eylemlerden biridir. 
 

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan ve  

- Katı atık kategorisinde değerlendirilen plastik atıklar  
    → Kontrolsüz bir artış içindedir.  
 

Deniz kirliliğinin %80’i karasal kirleticilerden oluşmaktadır.  
 

“Barselona Sözleşmesi” kapsamında yapılan çalışmalar 

→Akdeniz Havzası günde yaklaşık 730 ton plastik ile kirletilmektedir. 

→ Plajlardaki deniz atıklarının % 60'ı, tek kullanımlık plastiklerdir. 
 

Bu atıklar denizlerde yaşayan canlıların yaşamını ve  
- Suyun temizliğini olumsuz yönde etkilemektedir.  
 

Doğaya atılan plastik maddeler de uzun yıllar kaybolmaz! 
   → Toprak kirliliğine neden olmaktadır.  
 

“Sıfır Atık” (2017) 

- İsrafın önlenmesini /  Kaynakların daha verimli kullanılmasını 

- Atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya 
- En aza indirilmesi; 

   -  Atığın oluşması durumunda ise  

     → Kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan 
             → Atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.  
 

Sıfır atık → Atık oluşumunu önlemektir.  

Sıfır atığın temeli  → Atık oluşmadan önce atık oluşumunu önlemek 
                               → Atık üretmemektir. 

 Doğada → Bir canlının atığı diğer bir canlının besinidir.  

  →Atık kavramı modern yaşamın ürettiği bir kavramdır. Doğada geçerli değildir.  
 

Sistemler doğru kurulduğunda doğanın bir parçası olan insanların 
 →Fazla atık üretmeden yaşaması mümkündür.  
 

Modern yaşamda  

kurgulanan sistem  

doğrusal ekonomiye dayanır. 
→Sürdürülebilir değildir.  
 

Doğrusal ekonomide 

- Ham madde 
→ Doğadan temin edilir. 

→ Malzeme üretilir, kullanılır. 

→ Atık olarak doğaya atılır. 
 

 Atık üretmeden yaşayabilmek için  

-Doğrusal ekonomi anlayışını → Döngüsel bir yapıya kavuşturmak gerekir. 
 

Döngüsel ekonomi 

Hammadde temininden itibaren 

-Üretim, kullanım, dönüşüm ve yeniden dönüşümü esas alır. 
    →Üretim ve tüketim modelidir.  
 

 

Türkiye’de 2017’den beri Sıfır Atık politikası yürütülmektedir. 
 

 

Sıfır atık politikası kapsamında  
-İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarının azaltımı 

ve oluşan atığın geri dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.  
 

Sıfır Atık anlayışı 

- Tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını 

- Atık oluşumuna sebep olan tüketimlerini gözden geçirmelerini 

- Atık çıkarmanın azaltması ve  

-Atıkları değerlendirme konusunda  
          → İnsanlara yeni bir bilinç kazandırmayı hedeflemektedir.  
 

İlk sıfır atık uygulaması  

→ Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile  

→ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ’nda başlamıştır.  
 

-Ardından kamu kurumları başta olmak üzere limanlar, havaalanları, otogarlar, 

tren garları, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler ve turizm tesisleri gibi 
kalabalıkların yoğun olduğu noktalarda adım adım proje yaygınlaştırılmıştır.  
 

2017’den 2022 yılı Ocak ayına kadar  

  → Toplam 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırılmıştır.  

 
Sıfır Atık Projesi kapsamında devam eden “Sıfır Atık Mavi” çalışması ile  

→ Deniz ve kıyıların korunması da ulusal bir öncelik haline getirilmiştir. 

Sıfır Atık Projesi Denizlerin, akarsuların, göllerin korunması için  
      → Türkiye’nin deniz koruma seferberliğidir. 
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