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ĐNSANıN DOGA ÜSTÜNDEKI ETKISI

Doğanın yoğun tahribinin arkasında, insanoğlunun 
patlamaya benzeyen nüfus artışı yatmaktadır.oluşan bu nüfus 
beslenmesi ve gereksinimlerinin karşılanması için primer 
enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Buna karşın yerkürenin 
rezervlerinin miktarı sınırlı ve kısıtlıdır. 

Burada ortaya çıkan en önemli soru, 

Đnsanoğlunun daha ne kadar süre, doğadaki hammadde 
stoklarını kullanacağı ve doğanın da buna ne kadar kayıtsız 
kalabileceğidir. 



NÜFUS VE NÜFUS ARTIŞI

NÜFUS; Bir bölge ya da 
ülkede yaşayan insana denir.

NÜFUS ARTISI; Toplumsal, 
ekonomik, sosyal durumların etkisine 
bağlı olarak insanlarda ortaya çıkan 
bir durumdur. 



NÜFUS ARTışıNı ETKILEYEN ETMENLER:

DOĞUMLAR

ÖLÜMLER

GÖÇLER
» Đç Göçler

» Dış Göçler



Eski Çağlardan Günümüze Nüfus  Artışı 

Paleolitik ve Neolitik çağlarda nüfus  hem çok az, hem de
yavaş artıyordu.

- Paleolitik Çağ→2-20 milyon

- Neolitik Çağ→100- 200 milyon

- Milat tarihinde 300 milyon

- 1750 Sanayi Devrimi

- 17 yüzyılda → 500 milyon

- 1900 → 1.7 milyar

- 1960 → 3 milyar

- 1980 → 4.5 milyar

- 1999 → 5.5 milyar

- 2000 → 6.3 milyar



Tablo A - Dünya Nüfus Artışı

YIL                         DÜNYA NÜFUSU                         GEÇEN SÜRE
M.Ö. 8000                          8 Milyon                                             -

1830                                1 Milyar                                       10.000 yıl1830                                1 Milyar                                       10.000 yıl
1930                                2 Milyar                                            100 yıl
1960                                3 Milyar                                              30 yıl
1975                                4 Milyar                                              15 yıl
1988                                5 Milyar                                              13 yıl
2000                                6 Milyar                                              12 yıl 







TÜRKIYE’DE NÜFUS ARTISI







TÜRKĐYEDE NÜFUS POLĐTĐKALARI

Nüfusun artışı veye azalışına göre çeşitli nüfus 

politikaları yürütülmektedir.
a) Cumhuriyet dönemi nüfus politikaları,                  
Cumhuriyetin ilk yıllarında izlenen nüfus politikası, 

nüfusun hızla artmasına yöneliktir. Bu politika o zamanlar için 
doğruydu, çünkü Trablus Savaşı, Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı doğruydu, çünkü Trablus Savaşı, Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı 
ve Kurtuluş Savşında yani 15 yılda milyonlarca insan ölmüştü. 
Tifüs, sıtma, çiçek gibi hastalıklarda kol gezmekteydi. O zaman 
ki nüfus 10 milyon civarındaydı ve Türkiye hızla kalkınmak 
zorundaydı. Tarımsal üretim arttırılmalı, o yıllarda askeri güç 
silaha olduğu kadar insana da dayandığından Hükümet nüfusun 
artışını sağlayabilmek için gebeliği önleyici ilaçların satışını ve 
kullanımını yasaklamıştır.



b) 1950 Sonrası nüfus politikası, 

Ölümler azalmaya, tarımda makineleşmeye ve orduda 
insan güçünden çok silah gücü ön plana çıktığından 1962 
yılında 1. beş yıllık kalkınma planı ile nüfus politikası 
değiştirilmiştir.

1965 yılında çıkarılan nüfus planlaması hakkında yasa ile 1965 yılında çıkarılan nüfus planlaması hakkında yasa ile 
herkesin istediği zaman istediği sayıda çocuk sahibi olması ve 
halkın bu konuda eğitilmesi planlanmıştır. Bu yasa çıktıktan 
sonra nüfus sayısında bir azalma gözlenmiştir. Bunun sebebini 
sosyologlar, sosyoekonomik ve sosyokültürel normlara 
bağlamaktadır.



Kuzey 
Afrika

Siyah 
Afrika

Batı 
Asya

Doğu 
Asya ve 

Okyanusy
a

Güney 
Asya

Latin  
Amerika

Toplam

Antinatalist Politika 3 5 2 11 5 9 35

Sağlık Nedeniyle Aile
Planlamasını
Destekleme

2 15 2 1 0 11 31

Az gelişmiş ülkelerde nüfus politikaları

Politikası Bilinmeyen - - - 1 - - 1

Aile Planlamasını
Desteklemeyenler 1 26 12 12 1 13 65

TOPLAM 6 46 16 25 6 33 132



TÜRKĐYE NÜFUSU (Ankara Resimleri)



NÜFUS ARTISIYLA 
ARTAN ÇEVRE 

SORUNLARI 
VEVE

KÜRESEL ISINMAYA 
ETKILERI



KÜRESEL ISINMA

Đnsan tarafından atmosfere verilen gazların sera etkisi 
yaratması sonucunda, dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına 
küresel ısınma deniyor. Đklim sisteminde vazgeçilmez bir yere 
sahip olan sera gazları, güneş ve yer radyasyonunu tutarak, 
atmosferin ısınmasında başlıca etkendirler. Sera gazlarının 
bulunmaması durumunda yeryüzünün sıcaklığının bugüne bulunmaması durumunda yeryüzünün sıcaklığının bugüne 
göre 30 C daha soğuk olacağı hesaplanmıştır. Son yıllarda 
atmosferde çeşitli insan aktivitelerinden kaynaklanan 
nedenlerle karbondioksit, metan, ozon ve diazot monoksit gibi 
gazlardan oluşan sera gazları, yeryüzü sıcaklığında belirgin 
artmalara sebep oluyor. Sera etkisinin artması, troposferin 
ısınmasında, stratosferin de soğumasında en önemli etken 
olarak gösteriliyor





Đnsanoğlu bir taraftan atmosfere sera gazları ve diğer 
kirleticileri salarken diğer taraftan yeryüzeyinde de önemli 
değişiklikler meydana getirmektedir. Zirai alanların hızla 
genişlemesi, ormanlık alanların hızla yok edilmesi, yarı kurak genişlemesi, ormanlık alanların hızla yok edilmesi, yarı kurak 
alanların çölleştirilmesi ve şehirleşme insan eliyle yeryüzeyinde 
yapılan en önemli değişikliklerdir. Bütün bu değişiklikler küresel 
iklim sistemi üzerinde önemli etkilere sahiptir 



SERA 

GAZLARIGAZLARI



NÜFUS ARTIŞININ DOĞURDUĞU 

EKOLOJĐK VE EKONOMĐK SORUNLAR

Yüksek nüfus artışı birçok sosyal ve ekonomik sorunu da 
beraberinde getiriyor. Çünkü artan nüfusa karşın insan beraberinde getiriyor. Çünkü artan nüfusa karşın insan 
yaşamının niteliğini yükseltecek, toplu yoksulluğu ortadan 
kaldıracak doğal kaynakların miktarı sınırlıdır. Hatta 
teknolojinin gelişimi bu kaynakların tüketim ve yok olma 
hızını daha da artırıyor. Bu nedenle,  günümüzdeki bu nüfus 
artışı devam edemez, etmemesi gerekir. 



Nüfus sadece yıllık artış hızı yüksek olan ülkelerin 
sorunu değildir. Sanayileşmiş ülkelerde yüksek yaşam 
düzeyinden dolayı nüfus başına düşen kaynak tüketimi artıyor.  
Bu yolla da doğal kaynaklar baskı altına alınıyor. Bütün bu 
nedenlerle birçok hükümet birkaç cephede birden çarpışmak 
zorunda kalmaktadır. Bunların başlıca birkaç maddesi 
şöyledir:şöyledir:

*nüfus artışını azaltmak,

*bu artışın kaynak tüketimi üzerindeki etkisini kontrol etmek 

* eğitimle verimi arttıracak insan potansiyelini geliştirmek

*çok çocuklu olmanın vereceği sosyal güvenceyi başka 
yollarla karşılamak.



Đnsanların doğal kaynakları aşırı ve yanlış 
kullanımı sonucu çevre bozulmakta ve tahrip 
olmaktadır. Bu bozulma hızlı nüfus artışının sonucu 
olarak etkisini daha da fazla göstermektedir. Bu 
durumda doğanın temel unsurları olan hava, su ve 
toprağın yapısını bozmaktadır. Çevrenin bozulması toprağın yapısını bozmaktadır. Çevrenin bozulması 
veya tahrip olmasıyla başta insanlar olmak üzere, tüm 
canlı varlıklar zarar görmekte ve olumsuz yönde 
etkilenmektedirler. 



Su Kirliliği

Çevrede

sanayi atığı felaketi 
Türkiye'de en büyük 
çevre kirliliğini 
sanayi atıkları sanayi atıkları 
oluşturuyor. 
Türkiye'de her yıl 2 
bin 581 endüstriyel 
tesis, 570 milyon 
metreküp endüstriyel 
atığı deniz göl ve 
akarsulara döküyor. 



Doğunun çöplük nehirleri 
Nehirlerimiz giderek daha 

kirli akıyor. Temiz 
tutulmalarında önemli 

görevler üstlenmesi gereken 
belediyelerse bizzat kirliliğe belediyelerse bizzat kirliliğe 
yol açıyor. Birçok belediye 
çöpleri topladıktan sonra 

nehirlere atıyor.
(Atlas Raporu 93)



Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için yılda ortalama 
kişi başına 10.000 m 3 su potansiyeline sahip olması gerekir. 
Su potansiyeli 1.000 m 3 ’ten az olan ülkeler “Su Fakiri” kabul 
edilmektedir. Ki ş i başına düşen kullanılabilir su potansiyeli 
3.690 m 3 olan ülkemiz, dünya ortalaması olan 7.600 m 3 ’ün 
oldukça altında olmasından dolayı su fakiri olmamakla birlikte 
su kısıtı bulunan ülkeler arasındadır. Kişi başına düşen su kısıtı bulunan ülkeler arasındadır. Kişi başına düşen 
kullanılabilir su miktarımız 1.735 m 3 ’tür. Devlet Đstatistik 
Enstitüsü, 2025 yılına kadar ülkemiz nüfusunun 80 milyona 
varacağını tahmin etmektedir. Bu durumda kişi başına düşecek 
kullanılabilir su miktarımız 1.300 m3 ’e düşecektir.





Türkiye'nin mevcut su potansiyelinin kullanım oranları;



Hava Kirliliği



Hava kirliliğini kaynaklarına göre üçe ayırabiliriz;

1. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği

Ülkemizde özellikle 
ısınma amaçlı, düşük ısınma amaçlı, düşük 
kalorili ve kükürt oranı 
yüksek kömürlerin 
yaygın olarak 
kullanılması ve yanlış 
yakma tekniklerinin 
uygulanmasi hava 
kirliliğine yol açmaktadır. 



2. Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği



DÜNYADA VE TÜRKĐYE'DE 
KENTLERDE OTOMOBĐL BAĞIMLILIĞI

Dünyada kentleşme ve buna bağlı olarak kent nüfusu hızla
artmaktadır. 1995 yılında dünya nüfusunun % 45' i yaklaşık 2,6
milyar kişi kentlerde yaşamaktaydı. Bu oran 2025 yılında % 60'
a ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kentlerde ki bu yoğun nüfus,
kent sorunlarının temelini oluşturmaktadır. Dünyanın 100
büyük kentinden 58' i gelişmekte olan ülkelerde yer almaktadır.büyük kentinden 58' i gelişmekte olan ülkelerde yer almaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerdeki kentleşme eğilimi kentin
büyüklüğü ile ekonomik kalkınma düzeyini ve gücünü aşar
boyutlardadır. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu verilerine
göre 1985 - 2000 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerdeki
kentlerde gereksinimleri karşılayabilmek için gelirlerini % 65
oranında arttırmak zorunda kalmktadırlar. Günümüzde zaten
gelişmekte olan ülkelerde milli gelirin yarısı kentsel alanlara
ayrılmaktadır.



Karayolu trafiği eksoz gazı ile havadaki karbondioksidin 1/5' 
ni, havada bulunan partiküller ve uçucu organik bileşiklerin 
1/3' nü, azotoksitlerin yarısını ve karbonmonoksitin hemen 
hemen tamamını yayar . Havadaki partiküller, asidik gazları 
ve uçucu hidrokarbonları solunum havası ile akciğerlere 
alınır. Ozon, kükürtdioksit ve azotoksitler solunum yolları ve 
akciğerler için zararlı ve irritan maddelerdir. Kükürtdioksit ve 
azotoksitler asit yağmurlarının bileşenleridir. Sudaki doğal 
hayata ve bitkisel yaşama zarar verirler. Karbonmonoksit 
ozonun sera gazı etkisini arttırır. Sera gazı bitkiler için zararlı 
olup büyüme ve ürün almayı engeller ve kentin yapıları için 
de zararlıdır. Đklimde değişikliklere neden olur . Motorlu 
araçların ekzos gazlarından çıkan kurşun kentte yaşayanların 
sağlığı üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkilere yol açar. sağlığı üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkilere yol açar. 
Kurşun, çocukların mental gelişimini etkilemektedir. 
Kahire'deki solunan havadaki kurşun konsantrasyonu normal 
değerlerden 5 - 6 kat fazladır. Burada yaşayan çocukların kan 
kurşun düzeyi de Mısır'ın kırsal kesiminde oturan 
çocuklardan 5 kat fazladır. Mexico-City'de yılda 140.000 
çocuk kurşun zehirlenmesine maruz kalmıştır. Yine aynı 
şehirde hava kirliliği yılda 46.000 yetişkinin hipertansiyondan 
ve 330 kişinin kalp krizinden ölümünden sorumludur . 
Bankong'da motorlu araçlardan çıkan kurşun; yılda 400'e 
yakın insanın ölümünden, 200.000 - 400.000 kişinin 
hipertansiyondan sorumlu tutulmuştur 



Dışarıya sadece su buharı atan H2R, havayı kirletmiyor. 
Hidrojen fosil yakıtlardan ve sudan üretilebiliyor fakat çevre 
koşulları bakımından yakıt olarak hidrojen üretilmesi halen 
sorun teşkil ediyor. 

hidrojenle çalışan araçlar 
arasında en hızlısı olan 
H2R 







ÇEVRE DOSTU LPG

Benzin ile kıyaslandığında; 
* % 75 daha az Karbon Monoksit
* % 85 daha az Hidrokarbonlar
* % 40 daha az Nitrojen Oksitleri
* % 87 daha az Ozon
Motorin ile kıyaslandığında;
* % 90 daha az Partiküller, Hidrokarbonlar ve Karbon Monoksit
* % 50 daha az Nitrojen Oksitleri atmosfere yayılır.
(Millbrook 1997/1998 testlerinden alınmıştır.)



3. Sanayiden Kaynaklanan Hava Kirliliği



Đnsanoğlu 
yüzyıllardan beri doğaya 
hakim olmak ve yönetmek 
istemiştir. Bu istekle doğayı 
kendi çıkarları 
doğrultusunda 
düşüncesizce tahrip etti. Bu 
tahribat, devletlerin 
menfaatleri, sistemlerin 
korunması ve sermayelerin 
daha da büyütülmek 
istenmesi sebebiyle zaman 
zaman inanılmaz boyutlara zaman inanılmaz boyutlara 
ulaştı. Özellikle sanayi 
devriminin başlangıcından 
itibaren su buharı, 
karbondioksit ve metan 
gazlarının atmosferdeki 
oranlarında sürekli bir artış 
yaşanıyor. Bu artış doğal 
dengenin giderek 
bozulmasına neden oluyor. 



Asit Yağışları ( Asit Yağmuru )
Đnsan etkinliği olarak sanayi, endüstri, tarım ve diğer çevresel işlemler sonucunda 
birçok atıklar atmosfere atılmaktadır. Fabrikalar, enerji santralları, motor eksozları 
ve benzeri kaynaklardan atmosfere atılan kükürt dioksit (SO2) ve azot oksitleri 
(NOx) atmosferdeki taşınımı sırasında bulut içindeki su ile reaksiyona girerler. Bu 
reaksiyonlar sonucunda sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) oluşur. 
Oluşan sülfürik asit ve nitrik asitin yağmur, kar, sis ve diğer şekillerde yağışlarla 
beraber yeryüzüne düşmesine asit yağışları adı verilir.



Partikül Maddeler
• PM2.5 genel olarak yanma da kullanılan katı ve sıvı yakıtlar, 

motorin ve kurşunlu benzin kullanan taşıtlar, termik santraller 
gibi yanma işlemlerinden ve bazı endüstriyel aktivitelerden 
meydana gelir. 

• PM10, insan saçı çapından 5 kat, PM2.5 ise 20 kat daha 

küçüktür



Toprak ve Orman



Hava ve su gibi, canlıların yaşaması için vazgeçilmez 
unsurlardan bir diğeri de topraktır. Toprak, bitki örtüsünün 
beslendiği kaynakların ana deposudur.. 

Toprağın üst tabakası insanların ve diğer canlıların 
beslenmesinde temel kaynak teşkil etmektedir. Bir gram toprağın 
içerisinde milyonlarca canlı bulunmakta ve ekosistemin devamı için 
bunların hepsinin ayrı önemi bulunmaktadır 

Dünyadaki toprakların ancak 1/10'inde üretim 
yapılabilmektedir. Ülkemizin arazi varlığının ise yaklaşık %36'sı 
işlenmekte, %28'i çayır ve mera, %30'u orman ve fundalık olup, 
geriye kalan bölümü diğer araziler içinde yer almaktadır. Ekilebilir 
arazinin ancak %11'i sulanabilmektedir. 





Orman Yangınları

Son yıllarda çevre sorunlarının ağırlaşmasıyla ormanlarımıza bakış açımızda 
değişmiştir. Ormanları artık 2000 çeşit kullanım yerine göre değil FONKSĐYONEL 
DEĞERLERĐNE göre algılıyoruz. Ormanlarımıza; Oksijen Fabrikası, Doğal hava 
filtresi, Đklim düzenleyicisi, Erozyonun freni estetik özellikleriyle ruhsal sığınak 
isimlerini yakıştırıyoruz. Đşte bu kadar değerli ormanlarımız yine insan eliyle her yıl 
binlerce hektarı yanmakta veya yakılmaktadır. Orman yangınlarıyla bilinçli bir 
mücadele yapmamız için onu iyi tanımamız gerekiyor. Orman yangını serbestçe 
yayılabilen yaşama birliği içindeki bitki ve hayvan topluluklarını kısmen veya 
tamamen yakarak yok eden bir yangındır. Bu yangınların % 99’u ülkemiz 
insanlarınca dikkatsizlik ihmal sonucu veya kasten çıkarılmakta, sadece % 1’i 
yıldırımdan çıkmaktadır.



Delhi Üniversitesi uzmanı 
Maharaj Pandit başkanlığındaki bir 
ekip, bölgenin 1972-1974, 1980-1983 
ve 1999-2001 aralıklarına ait yüksek 
çözünürlüklü uygu görüntüleri 
inceledi. Himalayalar, 1970-2000 
aralığında tüm ormanlarının yüzde 

Himalayalar da Amazon’un peşinden yok oluyor…
Himalaya dağlarının Amazonlar’dan daha yüksek biyo-çeşitliliğe 
sahip olan ormanlarının yarısı, 2100 yılında kadar yok olacak…

aralığında tüm ormanlarının yüzde 
15’ini kaybetti. Tahminler göre de, 
2100 yılında ormanlarının yarısını 
kaybetmiş olacak. Uzmanlar, nüfus 
artışı ve yeni tarımsal arazilerin 
açılması nedeniyle orman kaybının 
artarak süreceğini öngörüyor.
(NTV-MSNBC)



Üretim ve Tüketim

Ya bu manzara, Ya da temiz üretim !!! Tüketim çılgınlığı!!!



TEMĐZ ÜRETĐM

Şu anki üretim modellerinin aksine, 'temiz' bir üretim 
mümkün!

"Temiz" üretim sistemleri şu prensipleri takip 
etmektedir: Bu sistemler sadece tekrar kullanılabilir ve etmektedir: Bu sistemler sadece tekrar kullanılabilir ve 
yenilenebilir malzemeleri kullanmak ve enerji, su, toprak 
ve diğer hammaddeleri korumak için düzenlenmiştir. 
Toksik kimyasalların kullanımı ve imalatı ve böylece 
zehirli atıkların oluşturulması engellenmektedir.



Aşağıda tanımlanan tür ürünler üretimleri boyunca baştan 
sona temiz kalmaktadırlar:
· Zehirli olmayan ve kimyasal kalıntılarla kirlenmemiş;
· Enerji etkin;
· Düzenli olarak tekrar doldurulabilen yenilenebilir 
maddelerden yapılmış ve alındıkları ekosistemin 
yaşayabilirliğini koruyacak bir anlayışla çıkartılmış;
· Dayanıklı ve tekrar kullanılabilir;· Dayanıklı ve tekrar kullanılabilir;
· Kolay sökülen, tamir edilen ve tekrar birleştirilebilen ayrıca 
benzer ürünlerin parçaları ile değiştirilen ürünler;
· Dağıtım için en az ve uygun şekilde paketlenmiş, 
dönüştürülmüş ve dönüştürülebilen maddeler kullanan;
· Planlanan işlevlerini daha fazla gerçekleştiremediklerinde 
üretim sistemine veya çevreye tekrar sokulabilen.



NÜFUS ARTIŞI, KĐŞĐ BAŞINA TÜKETĐM VE ÇEVRE

Hızlı nüfus artışı ve doğal kaynakların kişi başına düşen 
tüketim miktarındaki olağanüstü artış ile insanoğlu doğaya 
zararlarını artırarak, yaşam kalitesinin düşmesine neden 
olmaktadır. 

Bir araştırmada A.B.D. de nüfusun sadece %42ölçüsünde 
arttığı bir dönemde A.B.D. deki çevre kirlenmesinin bir 
gösergesi olarak çok çeşitli kirleticilerin yüzde 200 ya da daha gösergesi olarak çok çeşitli kirleticilerin yüzde 200 ya da daha 
yüksek oranda arttığı gösterilmiştir. Bu karşılaştırmadan, çevre 
kirliliğine yol açan teknolojinin, kirlenmenin beşte dördüne, 
nüfusun ise ancak beşte birine neden olduğu sonucu 
çıkarılabilir. Fakat bu önerme, ancak nüfus ve teknolojinin 
yarattığı sonuçların aritmetik olarak  toplanabilmesi 
durumunda doğru olabilir; bu da çevre üzerinde etkili olan çok 
çeşitli etmenlerin etkileşimini hafifie alan tehlikeli bir 
yaklaşımdır. 



Savaşlar



Çevre Mühendisi Prof. Dr. Halil Kumbur, Kimyasal, 
biyolojik ve nükleer silahlarda kullanılan maddelerin canlılar, 
insanlar ve ekolojik denge üzerine kısa, orta, uzun vadeli 
önemli ölçüde etkileri olmaktadır. Savaş maddelerinin 
kullanımından sonra; dış ortama verdiği emisyonlar ve artıklar 
yayılma derecelerine ve meteorolojik faktörlere göre lokal, 
bölgesel ve küresel etkiler ortaya çıkmaktadır” dedi.

Savaş maddelerinin kullanımı küresel ısınmayı tetikliyor Savaş maddelerinin kullanımı küresel ısınmayı tetikliyor 

Savaş maddelerinin kullanımı sonucu oluşan 
gazların ozon moleküllerinin tükenmesi ya da ozon 
tabakasının delinmesine yol açtığını kaydeden Prof. Dr. 
Kumbur, savaş maddelerinin kullanılması halinde, savaşın 
gerçekleştiği yerlerde özellikle fosil yakıtlarından oluşan 
yangınlar sonucunda atmosfere verilen karbondioksit 
gazının küresel ısınmaya neden olduğunu söyledi 



Atıklar



Katı atık sorunu en önemli çevre sorunlarından biridir.
Eğer tekniğine uygun olarak işlenip bertaraf edilmesi çok ciddi
ekolojik sorunlara neden olabilir.Katı atıklar farklı şekillerde
sınıflandırılmaktadır

Atık ÇeşitleriAtık Çeşitleri

Atık Çeşitleri

1. Organik Atıklar

2.Đnorganik-Sentetik Atıklar

3. Kimyasal Atıklar

4.Radyoaktif-Nükleer Atıklar



I:Organik Atıklar
II: Đnorganik-Sentetik Kökenli Atıklar

Plastik Mutfak Kapları 
Naylon Poşetler 
Sıvı Temizlik Malzemelerinin Konulduğu Plastik Kaplar 
Çocuk bezleri ve Kadın Temizlik Bezleri 
Yapay Gübrelerin Konulduğu naylon Torbalar 
Đçeceklerin Konulduğu Plastik Kaplar veya Bardaklar 
inorganik kökenli atıklara örnek olarak verilebilir. 

III. Katı Metal AtıklarIII. Katı Metal Atıklar
Gıda Maddelerinin Konulduğu Metal Kutular (Demir 
Aleminyum- Birleşik) 
Eski Soba Metal Atıkları 
Çeşitli Hurda Metal Malzemeler 
Cam Malzemeler 
Elektrik Ampülleri 
Piller bu guruba örnek verilebilir. 

IV.Kimyasal Atıklar



Kontrol altına alınmayan, gelişi güzel çöplerin depolandığı bir daha hiç 
düşünülmeden ve ıslah edilmeden terk edilen çöplükler (eski deponiler) büyük 
tehlike ve potansiyel olarak önümüzde durmaktadır. Çöplüklerde sıkışan ve 
atmosferin havası ile karışan bu gaz günün birinde aniden patlayabilir. Bu 
patlama facia denecek sonuçları da beraberinde getirebilir. 



Kaynakta Ayırma Yöntemiyle Geri Kazanılabilecek Katı Atıklar



Merkezi Katı Atık Ayırma Sistemi



Merkezi Katı Atık Ayırma Sisteminde Geri kazanılabilir Atıkların Ayrılması



Cam Ambalajların Geri Dönüşümü



Atık kağıtlardan Yeniden Kağıt Eldesi



Metal Ambalaj Malzemelerinin Türlerine Göre Ayırımı



Metal Kutunun Geri Dönüşümü



Plastik Ambalaj Malzemelerinin Türlerine Göre Ayrımı



Plastik Ambalajların Geri Dönüşümü



Öneriler

Hangisi daha ucuz 
ve çevre dostu?

•Toplu taşıma araçlarının 
kullanımı arttırılmalıdır.



Bacalarla Đlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler:

• Her yıl bacaların en az bir defa temizlenmesi gerekmektedir. 

• Rüzgârlı havalarda zararlı ve zehirli gazların geri tepmemesi 
için mutlaka baca başlığı kullanılmalıdır. 

• Bacalar yeterli oranda yalıtımlı olmalıdır. (Yalıtılmamış 
bacalar hızlı şekilde soğur. bacalar hızlı şekilde soğur. 

• Soba borusu bacaya fazla şekilde sokulmamalıdır. Soba borusu 
bacanın kesit alanını daraltmamalıdır. Daralan bacalarda 
yakma ve yanma zorlaşır. Baca gazı içinde kurum katran ve is 
miktarı artar. Baca üzerinde tıkanmaya neden olur. Özellikle 
geceleri ve rüzgârlı havalarda baca tepmesi sık olur. Bu da 
zehirlenmelere neden olur.



Partikül emisyonunu azaltmak için

• Isınmada kaliteli yakıt ve yakma sistemleri kullanılması 
özendirilmelidir. Bacası duman tüten sanayi, işyerleri ve 
konutlar sıkı şekilde denetlenmelidir. Egzozundan duman atan 
motorlu taşıtlar sıkı denetim altında tutulmalıdır. 

• Çünkü erozyona karşı bilinçli, kararlı ve uzun soluklu 
mücadele yürütülmezse, Türkiye’nin yarısından fazlası 
2050′ye kadar çöle dönüşmüş olacak.

Kozmetik
•CFC içeren spreyleri kesinlikle kullanmayın. Ozon tabakasına 
zarar vermeyen ürünleri tercihedin.
•"Dermatolojik olarak test edilmiştir", "hipoalerjenik", "doğal 
ürünler içerir" gibi yazılara dikkat edin ve bu tür ürünleri 
almaya çalışın.



Sentetik halılar, sentetik köpüklerden yapılan şilteler ve 
döşemeler, köpük, lateks ya da plastik malzemeden yapılan 
örtüler kullanmayın, bunlar uçucu organik kimyasallar (VOC) 
yayar. Yün, pamuk, jüt gibi organik doğal liflerden üretilmiş 
halıları tercih edin.
•Halı yerine ahşap, seramik ya da mantar taban malzemelerini 
tercih edin.
•Ürünlerde bulunan, brom içeren yanmayı önleyici maddelere 
kısıtlama getiren TCO 95 etiketi taşıyan bilgisayarları ve 
monitörleri alın.
•Oda spreyleri ve koku yayıcılar yerine temiz havayı yeğleyin, 
pencerelerinizi açın! Bunu yapamıyorsanız, bir kase kabartma 
•Oda spreyleri ve koku yayıcılar yerine temiz havayı yeğleyin, 
pencerelerinizi açın! Bunu yapamıyorsanız, bir kase kabartma 
tozu gibi doğal koku gidericileri ya da vazo çiçekleri kullanın.
•Kuru temizlemeden olabildiğince uzak durun. Makinede 
yıkanabilen kumaşları tercih edin.

Konser ve gıdalardan uzak durun.
•Triklosan içeren plastik kesme tahtalarını, bulaşık bezlerini, 
süngerleri, deterjanları, sabunları ve dezenfektanları 
kullanmayın..
•Ambalajında PVC3 ve PC7 yazılarını ya da geri dönüşüm 
üçgeni içinde 3 ve 7 sayılarını gördüğünüz ürünleri almayın.
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