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Ormansızlaşma ve İklim Değişikliği  
 

 Fosil yakıtlardan kaynaklanan yıllık karbon salımları 
   -Sürdürülebilir arazi karbon azaltma yöntemleriyle depolanabilecek yıllık 

  → Karbon miktarından on kat daha fazladır.  

 Ormanlarda karbon depolayarak fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan  
  - Sera etkisini ve küresel ısınmayı dengelemek etkili yol değildir! 

 Bunun için fosil yakıtlardan kaynaklanan küresel sera gazı salım düzeylerini      

  →Hızlı bir şekilde azaltmalıyız.  

 
AŞIRI HAVA VE İKLİM OLAYLARI: 

 

SICAK HAVA DALGALARI, ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR VE KURAKLIKLAR  
 

 Sera gazlarının atmosferdeki birikimlerinin en önemli sonucu 
  -Yerkürenin enerji dengesi üzerinde ek pozitif ışınımsal zorlama oluşturarak 

  → Dünya ikliminin daha sıcak ve daha değişken olmasına sebep olmasıdır. 

   -Aşırı hava ve iklim olaylarının ve afetlerinin sıklık ve şiddetinde 

   → Artışlar kaçınılmazdır! 
 

 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)  

  İklim Değişikliğinin Fiziksel Bilim Temeli Raporu’na göre: 
- Denizlerdeki ısı dalgalarının sıklığı 1980'lerden bu yana  

    →Yaklaşık iki katına çıkmıştır. 

 
İKLİM DİPLOMASİSİ 

BİRLEŞMİŞ MİLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 

VE KYOTO PROTOKOLÜ 
 

 İKLİM DİPLOMASİSİ (İklim Değişikliği Diplomasisi): 
 İklim değişikliği ulusal sınırların dışına taşmış küresel bir konudur. 

   - Konu yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde  

   - Bireyselden Birleşmiş Milletler’e (BM) geniş bir düzlemde ele alınmalıdır.   

  Bu yüzden devletler iklim değişikliği konularında lider konumdadır.  

   -Ama yine de sivil toplum, yerel yönetimler, iş dünyası ve akademiyi içeren  

     → Diğer aktörler de bu sürecin gerekli olan önemli paydaşlardır. 

 

“Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”  (BMİDÇS) 

Sera gazı salımlarını belirlenen bir yıla kadar istenen oranda azaltma girişimidir.  

→ Girişimlerin en önemlisidir. 

 Türkiye OECD ülkeleriyle birlikte → Ek II’ye alınmıştır. 

Türkiye BMİDÇS’nin eklerinde gelişmiş ülkeler arasında değerlendirilir. 

- Ancak bazı zorunluluklar nedeniyle BMİDÇS’yi Rio’da imzalamamıştır. 

Türkiye yaklaşık 10 yıl süren zor ve yoğun diplomatik uğraşılardan sonra 

→ BMİDÇS’ye Ek II’den çıktı ve 2004 yılında bir Ek I ülkesi olarak taraf oldu. 
 

BMİDÇS KYOTO PROTOKOLÜ (KP) 

İnsan kaynaklı sera gazı salımlarını 2000 sonrasında azaltma çalışması. 
 

KP’ye göre Ek I tarafları (OECD, AB ve eski sosyalist Doğu Avrupa ülkeleri) 

→ Sera gazlarını 2008-2012 döneminde  

     → 1990 düzeylerinin en az % 5 altına indirmekle yükümlüdür. 

 

BMİDÇS PARİS ANTLAŞMASI VE SONRASI 
 

Paris Antlaşması Ana İlkeleri ve Hedefleri  (2016’da yürürlüğe girdi.) 
 

Paris Antlaşması tarafların 2020 yılından başlayarak  
 - Küresel iklim sistemini koruma adına Yasal bağlayıcı küresel antlaşmadır. 

 Paris Antlaşması’nın ana amacı: 

- Küresel sıcaklık artışını 2oC’nin altına çekmek (1.5oC’de sınırlandırmaktır.)  
 

 Glasgow Konferansı’nın Ana Sonuçları ve Glasgow İklim Paktı (2021) 
 → Olması gereken ilerleme sağlanamadı! (Birçok konuda başarısız olundu!) 

     - İklim değişikliği savaşımı  

  - Paris Antlaşması’nın 1.5 °C hedefleri 
  - Fosil yakıtların (özellikle kömür kullanımının) hızla terkedilmesi” … 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE POLİTİKALARI 
 

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) 
 

 IPCC’nin açıkladığı raporlar: 

 - İnsan etkenli atmosfere bırakılan sera gazlarının zirve değere ulaştığı 

 - Küresel sıcaklık artışının +1.5°C ile sınırlandırılması 
     - Karbon salımları 2030’a kadar %45 azaltılması  (2010’a göre) 
 

 Sera gazlarının salımlarının azaltımında, salım yoğunluğu açısından  
 -Ulaştırma sektörü, enerji sektörü, binalar, sanayi, yerleşme, şehirleşme, tarım,  

  ormancılık ve arazi kullanımı gibi sektörler ön plana çıkmaktadır.  
 

 Ulaştırma sektörü insan kaynaklı sera gazı salımlarının azaltımında önemlidir. 

  - Ulaştırmada emisyon azaltımı için elektrikle çalışan araçlar kullanılmalıdır. 

  - Düşük karbonlu yakıtların 
  - Nükleer enerji kaynaklarının 

   - Hidrojen teknolojilerinin ve yakıtlarının 

  - Biyo yakıtların ulaştırma sektöründe kullanılması önerilmektedir. 

 Enerji ve emisyon yoğunluğu yüksek olan karayolu ve havayolu ulaşımı yerine 

  → Demir yolu ile ulaşımın teşvik edilmesi etkilidir. 

 

 İnşaat sektörü (Bina sektörü: Konutlar, hizmet binaları ve ticari binalardan)  
 Enerji kullanımının % 36’sı Karbon salımının ise %37’sinden sorumludur. 
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 Binalarda emisyon azaltımı için 

  - Enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması 

  - Alan ve bölge ısıtma sistemlerinde daha verimli teknolojilerin kullanılması 
  - Aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinde Az enerji ile yüksek verimli araçlar… 

 - Binaların özellikleri 

 - Sanayide geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı  
   → Emisyonların azaltılmasında önemlidir.  
 
 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENEBİLİRLİK VE UYUM 
 

 SOSYAL COĞRAFYA:  

 Ekonomi, nüfus, enerji, sanayi, enerji coğrafyası...içerir. 
 

 FİZİKİ COĞRAFYA  

 -Atmosfer, hava ve iklimi, hidrolojiyi ve su kaynaklarını, jeomorfolojiyi, ekolojiyi,  

  bitki örtüsünü, toprağı … içerir. 
 

Çeşitli adaptasyon (uyum) kapasitelerine sahip olan ülkeler 

 İklim değişikliği konusundaki etkileri farklı yollarla ele alabilirken 
 

  Birçok gelişmekte olan ülke ve kırılgan devletler  

        →İklim değişikliğinden daha fazla etkilenmektedir.  
 

 Maladaptasyon:  

 İklimle ilgili olumsuz sonuçların riskinde artışa yol açabilecek “yanlış uyum”  
 
 

Ekosistemlerin ve İnsanların Etkilenebilirliği:  
 

 Günümüzde yaklaşık 3.3 ila 3.6 milyar insan 

  → İklim değişikliğine karşı oldukça savunmasız durum ve koşullarda yaşıyor. 

 - İnsan ve ekosistem etkilenebilirliği birbirine bağlıdır.  

Şekil 13. Eş zamanlı aşırı olayların (ekstremler) risk birleşimi 
 

 Biyoçeşitliliğin ve Ekosistemlerin Korunması:  
 

 Küresel ölçekte biyoçeşitliliğin ve ekosistem hizmetlerinin korunması 

- Dünyanın kara, tatlı su ve okyanus alanlarının 

   → Yaklaşık % 30 ila % 50'sinin etkin ve adil bir şekilde korunmasına bağlıdır. 

Biyoçeşitliliğin iklim değişikliğine karşı direngenliğini oluşturmak ve 

→ Ekosistem bütünlüğünü desteklemek insana ve doğaya birçok yararı vardır: 
  - Geçim kaynakları ve insan sağlığına faydaları vardır. 

  - Gıda, lif ve su sağlanmasında etkilidir. 
  - Afet riskini azaltır.  

 - İklim değişikliğine uyum ve savaşıma destek sağlar. 
 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
 

Atmosferdeki sera gazı salımlarının %77’si 

  → Petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtların yanmasıyla oluşur. 

 Bunun sonucunda yeryüzünün ortalama yüzey sıcaklığı 

  → Sanayi öncesi döneme oranla yaklaşık 1.2°C artmıştır.  

Buna ek olarak kömür ve doğal gaz gibi yakıtların kullanımı 

  - Sera gazlarının yanı sıra azot oksitleri (NOx) ve sülfür oksitler gibi 
    →Zehirli gazları açığa çıkarmakta( asit yağmuru) 

        → Birçok sağlık ve çevre sorununa neden olmaktadır.  

Enerji üretiminde ve tüketimindeki tüm süreçlerde açığa çıkan emisyonlar 
  → İklim değişikliğinin en önemli nedenidir.  
 

 ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKALARI 
 - İklim değişikliğiyle mücadelede vazgeçilmez öneme sahiptir.  

 - Artan enerji ihtiyacı için doğal kaynakların tahribini önlemenin yanı sıra     

   → Ekonomik açıdan da kârlıdır.  
 

WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) 
 

 WWF-Türkiye tarafından yayımlanan  
 “İklim Çözümleri 2050: Türkiye Vizyonu” adlı rapor 

  Enerji verimliliği sayesinde talebin yılda %39 azaltılabilecektir. 

  Verimlilik için yapılan yatırımlar kendi kendini karşılamaktadır. 
 

  IEA (Uluslararası Enerji Ajansı) 
 

  IEA’nın Haziran 2022 raporu 

- Pandemi sonrasında enerji fiyatlarındaki artışın şiddetli etkilerini ele aldı. 

   → Enerji verimliliğinin hayati rolünü anlatır. 
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  AB (Avrupa Birliği) için enerji verimliliği 

 → Enerji ve iklim politikasının en önemli bileşenidir. 

 → Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için enerji verimliliği hedeflerini artırır. 
 

  Enerji verimliliğini artırmak  → Sera gazlarını azaltmalarıyla mümkündür. 
 

  Eurostat (Avrupa Birliği İstatistik Ofisi)’nin verilerine göre 

  Türkiye Enerjide dışa bağımlılıkta → 36 Avrupa ülkesi içinde 9. Sıradadır. 
  → Kullandığı enerjinin %71’ini ithal etmektedir.  
 

  Binalardaki enerji verimliliğinin artırılmasında  

  - Alan ısıtma ve soğutmadaki enerji verimliliğinin iyileştirilmesi 

  - Elektrikli ev aletlerinde A sınıfı ve üstü ekipmanların kullanılması 
  - Gereksiz aydınlatmanın önlenmesi ve 

  - Uzun ömürlü verimliliği yüksek lambaların tercih edilmesi 

  - Buzdolabının ısı kaynaklarından uzak bir yere konulması 
  - Klimanın mevsimine uygun sıcaklık ve fan hızında çalıştırılması… 
      
 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTLER 
 
 

  KENTLER → Yeniliklerin, nüfusun ve medeniyetin merkezidir. 

   - Çevre üzerine oldukça önemli etkileri vardır.  

   - İklim değişikliğine neden olan insan faaliyetlerine kaynaklık eder. 

 Bugün yaklaşık 3.9 milyar insan kentlerde yaşamaktadır. 

- Kentlerin toplam yüzölçümü yeryüzünün sadece % 2’sini kaplamaktadır.  

  →Buna karşın kentler 

     -Barındırdıkları nüfus, üretim ve tüketim faaliyetleriyle 

         → Sosyal ve ekonomik hayatın merkezi konumundadır. 

 Günümüzde dünya enerji tüketiminin % 60 ila % 80’i kentlerdedir. 
  - İklim değişikliğinin başlıca sorumlusu olan karbondioksit salımlarının  

    → % 75’i kentlerde gerçekleştirilen etkinliklerden kaynaklanır. 
      
 

IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) 
¶       

 IPCC iklim değişikliğinin nedeninin → İnsan faaliyetleri olduğunu 

  - Bu faaliyetlerin özellikle kentlerde yoğunlaştığını belirtir. 
      

 İklim değişikliğinin neden olduğu bir diğer tehdit 

   → Aniden başlayan ve hızla yayılarak kontrolden çıkan yangınlardır.  
 

Yangınlar → Kent ve kent civarında yaşam alanlarını tehlikeye sokmaktadır.  
      

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEŞİL ÇATILAR 
 

 YEŞİL ÇATI NEDİR?  
 

Son yıllarda iklim değişikliğine karşı daha direngen hale getirmek için 

     → Küresel bir hareket ortaya çıktı.  

     → Çatılarından, hatta duvarlarından yararlanmaya çalışılmaktadır. 
      

 

             Yeşil Çatıların Başlıca Çevresel İşlev ve Yararları 
 

 

1. Kentin Havasını Soğuturlar:  
 

- Asfalt yollar ve beton binalar güneş ışığını emer ve ısı enerjisi yayar. 

- Araç egzozları ve klimalar ek ısı üretir.  
    → Buna “kentsel ısı adası etkisi” denir. 

    → Şehirler, onları çevreleyen kırsal alanlardan birkaç derece daha sıcaktır. 

 Yeşil çatılar bu afetsel etkiyi azaltabilir. 

 Bunu (Yeşil çatılar) koyu renkli yüzeyleri güneş ışığını yansıtan 

    → Parlak bitki örtüsü ile değiştirerek yaparlar. 
      

 2. Enerji ve Sağlık Bakım Maliyetlerini Azaltırlar:  
 

 Yeşil çatıların serinletici etkileri ve yalıtım özelliği enerji maliyetini azaltabilir. 

- Bu da soğutma (klima) gereksinimini azaltır.  
      

 3. Kentsel Selleri Önlerler:  
 
 

Kuvvetli yağışlarda şehirler sel baskınına karşı drenaj sistemlerine güvenir. 

- Kanalizasyonlar ve boru hatları tıkanırsa şehir sular altında kalır. 
      

4. Suyu Süzerler:  
 

 Kirlilik drenaj sistemleriyle ilgili başka bir sorundur.  
 

- Yağmur yağdığında yeraltı ve yerüstü içme suyu kaynaklarını kirletir. 

 Yeşil çatılardaki bitkilerse  

 → Yağmur suyunu filtreler ( İçme suyunun kirlenme riskini azaltır.) 
     

 5. Gıda Güvenliğini Geliştirirler:  
 

 Çatı çiftçiliği giderek daha popüler hâle geliyor.  
 Çatı çiftliklerini uygulamak→ Az bakım gerektiren yeşil çatılardan daha zordur. 

                                              →Ancak birçok yararı vardır.  
  

 6. Sosyal Uyum ve Savunuculuğu Sağlarlar:  

 Yeşil çatılar bitki örtüsüne erişimi olmayan şehirliler için hoş bir rahatlamadır. 
-Sayısız psikolojik ve fizyolojik yararı vardır.(Komşuluk -dayanışma -rahatlama) 
  

 

 

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIMA ETKİSİ 
 

 Öngörülen İklim Değişikliğinin Etkileri: 
  -İklim değişikliğinin tarımsal ürün ve karasal gıda üretimi üzerindeki 

  → Olumsuz etkileri olumlu etkilerinden daha açık ve yaygındır.  

 Pozitif etkiler → Bazı yüksek enlem bölgelerinde belirgindir.  
 

 İklimsel eğilimler hem tatlı su hem de deniz ortamlarında hasat edilen  

  - Su türlerinin bolluk ve dağılış desenleri ile  

  - Dünyanın farklı bölgelerindeki su kültürü üretim sistemlerini etkilemektedir.  
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  Tüm bu etkiler bazı gelişmekte olan tropikal ülkelerde 

 →Besin ve gıda güvenliği üzerinde olumsuz etkileri devam edecektir. 

 → Bazı bölgelerdeyse daha uygun koşullar ortaya çıkabilecektir.  
 

 CO2 gübrelemesi: Sanayi Devrimi’nden beri atmosferdeki birikimi hızla   

  artmakta olan fazla CO2’nin neden olduğu fotosentez oranındaki artıştır. 

 Atmosferdeki artan CO2 birikimi (CO2 gübrelemesi)  

    →Bazı herbisitlerin etkisinde azalmaya neden olabilecektir.  
       (Herbisit: Yabani ya da yabancı ot ilaçları, kimyasalları) 
 

İklim Değişikliği Koşullarında 

C3 ve C4 Bitkilerinin CO2 Gübrelemesine Farklı Yanıtları 
 
 

 Farklı bitki türlerinin farklı karbon asimilasyonu (özümleme) vardır.  

 Günümüzde tüm karasal bitkilerin  

    - Yaklaşık % 95'ini içeren çoğu fotosentetik (fototrof) organizma 
     → Calvin Döngüsü adı verilen biyokimyasal bir yolla karbonu sabitler.  
 

Calvin Döngüsü → Genellikle fotosentezin bir parçasıdır 

- Organizmaların (özellikle bitkiler ve alglerin ) 
  → Havadaki CO2'den enerji ve yiyecek oluşturduğu süreçtir.  
 

Calvin döngüsünün ilk adımı 

- 3 karbon atomu içeren kararlı bir ara bileşik üretimini içerir.  

 Buğday, pirinç, pamuk, soya fasulyesi, şeker pancarı ve patatesler vb. bitkilere  
 → C3 bitkileri denir.  
 

 Bazı bitkiler de 

  Mısır, şeker kamışı gibi 4 karbonlu bileşik üreterek fotosentetik işleme başlar.  
  - Aslında mısır ve şeker kamışı→ Birer ot türüdür. 

 → Bu tip bitkilere C4 bitkileri denir.  
 

 C4 bitkileri CO2 artışlarına C3 bitkilerine göre daha az tepki verir.  

-Bu nedenle CO2 gübrelemesinin  
   → C3 bitkilerinin büyüme hızı üzerinde önemli bir etkisi olabilirken 

   → C4 bitkileri üzerinde büyük bir etkisinin olması beklenmemektedir.  
 

 En yüksek gübreleme yanıtları yumrulu ürünlerde gözlenir. 
 (Havuç, patates, turp, şeker pancarı, pancar, tatlı patates, soğan ve zencefil) 

- Bunlar yer altındaki organlarında  

   →Fazla karbonhidrat depolama açısından önemli kapasiteye sahiptir. 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI VE 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
 

 Sürdürülebilir kalkınma 

  - İnsan ile doğa arasında denge kurarak 

  - Doğal kaynakları tüketmeden 
  - Gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde 

     → Bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlamadır. 

 Sürdürülebilirlik → Tarım, ormanlar ve balıkçılık gibi  
                               → Yenilenebilir kaynaklar konusunda ortaya çıkmıştır. 
 

 Çevre sorunlarına konusunda iş birliğine yönelik ilk kapsamlı düzenlemeler  

   → 1970’li yıllarda uluslararası boyuta ulaşmaya başlamıştır.  

 

1972’de Stockholm‘de gerçekleştirilen BM İnsan Çevresi Konferansı’nda 

- Sosyo ekonomik yapıları ve gelişme düzeyleri farklı olan 

    →  Birçok ülke “çevre” konusunda ilk defa bir araya geldiler. 
    →  BM İnsan Çevresi Bildirisi kabul edilmiştir.  
 

 1983’de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından  

     → Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu kurulmuştur.  
 

 Sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez 
- 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca hazırlanan    

  → Brundtland (Ortak Geleceğimiz) Raporu’nda tanımlanmıştır. 
 

 1992 Rio Konferansı’nda Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak üzere 

 - Küresel bir ortaklık kurmak için  
    → Kapsamlı bir eylem planı olan GÜNDEM 21'i kabul etmiştir.  
 

 GÜNDEM 21’de  
 - Sürdürülebilir kalkınma için üretim ve tüketim alışkanlıklarının 

   → Değişmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır.  
 

 2000 yılında toplanan Bin Yıl Zirvesi’nde ilan edilen 

 BM Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin temel amacı  
   → Aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırmak olmuştur.  
 

 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında (BM SKA)  

  -Gezegenin ve tüm canlıların sağlıklı bir şekilde 

  → Varlıklarını sürdürebilecekleri bir sistemin oluşturulması vardır. 
 

Sürdürülebilir kalkınma 

- Sosyoekonomik gelişmeyi sağlarken  

→İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefler. 

 

Bu nedenle sürdürülebilirliğin çevre, toplum ve ekonomi boyutu 

 → Birbiriyle iç içe geçen bir yapıya sahiptir. 
 → Sürdürülebilir kalkınma için her boyutta iyileşme ve gelişme olmalıdır. 
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 Türkiye’de iklim eylemi Paris Anlaşması’nın onaylanması ve 

 - 2053 net sıfır hedefinin belirlenmesi ile önemli bir ivme kazanmıştır.  
 

 Dünya UNESCO liderliğinde  

 - Toplumları 21. yüzyılın risklerine karşı hazırlamak ve 

 - 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 - Sorumlu Üretim ve Tüketim -Sağlık ve Kaliteli Yaşam- İklim Eylemi 
 - Temiz Su ve Sanitasyon - Sudaki Yaşam - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı  

 -Karasal Yaşam - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar Amaçları … 

                                       → Hava, su ve toprak kirliliği ile doğrudan ilgilidir. 
 

 HAVA KİRLİLİĞİ: Özellikle fosil yakıtlar etkendir. 
 

 SU KİRLİLİĞİ: Zararlı maddelerin akarsu, göl, okyanus gibi  

                           →Su kaynaklarımızı kirletmesi ve kalitesini düşürmesidir.  
 

 TOPRAK KİRLİLİĞİ: Toprak en önemli doğal kaynaklardan birisidir. 

- Tarım dışı kullanım - Ağır metaller - Erozyon … ile 

                                             →Verimi düşmekte ya da yok olmaktadır.  
 

 Kaybedilen toprakların yeniden kazanılması çok zordur.  

→ Dünyadaki toprakların ancak onda birinde üretim yapılabilmektedir.  
 

 Türkiye’de kirliliğin kontrolüne ilişkin mevzuata örnek:  

  → Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğini Önleme Yönetmeliği verilebilir.  
 

 Ankara Gölbaşı'nda  

 -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi …    
 

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

 -Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Amacı ile “Sıfır atık” çalışmaları yapılabilir 
 

 

ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK 
 

 Dünya madde açısından kapalı bir sistemdir.  (Kaynaklar sınırlıdır.) 
  → Kaynaklar tükendiğinde yenisini bulmak mümkün değildir.  
 

  - 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. 

 

Dünyanın sınırlı kaynaklarına artan talepler ve sürdürülebilir bir hayat için 

  → Sıfır atık yaklaşımına şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.  
 

 BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan  
 Açlığa Son -Nitelikli Eğitim -Temiz Su ve Sanitasyon -Sürdürülebilir Şehirler ve   

 Topluluklar -Sorumlu Üretim ve Tüketim -İklim Eylemi -Su ve Karasal Yaşam    
                              → Atık yönetimi ve sıfır atık konusu ile doğrudan ilgilidir. 
 

 JOHAN ROCKSTRÖM (2009)öncülüğünde bir grup bilim insanı 
“Gezegenin Sınırları: İnsanlık İçin Güvenli Alanı Araştırmak” isimli makaleyle   

 - Gezegenimizde yaşamın sürmesi için 9 kritik eşik belirlemiştir: 

 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. 
 

 Plastik atıklar (Katı atık)   → 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. 
 

 Doğada → Bir canlının atığı diğer bir canlının besinidir.  

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

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. 

 

MODÜL 6                                            5 -B                    DEĞERLENDİRME 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Döngüsel ekonomi →  Hammadde temininden itibaren 

 -Üretim, kullanım, dönüşüm ve yeniden dönüşümü esas alır. 
 

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

 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 …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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