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• GÜNLÜK YAŞAM OLAYI : Çevre kirliliği 
önemli bir sorundur. Çevre kirliliğine sebep 
olan kirleticilerden önemli bir kısmı katı
atıklardır. Denizlere yüzde 50’si plastik 
olmak üzere saatte 675 bin kilogram çöp 
atılıyor. Denize atılan bir cam şişe 1 
milyon yılda, 1 plastik şişe ise 450 yılda 
ancak çevrime karışıyor. Bu projede bir 
plastik şişenin doğadaki çevrimini 
inceleyeceğiz.





• KĐMYA KONULARIYLA ĐLĐŞKĐSĐ : Kısaca 
plastikler diye adlandırdığımız organik ve 
anorganik maddelerden oluşan 
polimerlerin doğada yok oluş serüvenini 
inceleyerek, çevresel kirletici olarak 
doğaya nasıl zarar verdiğinin tespitinin 
yapılması.



• ĐLĐŞKĐLENDĐRME :9. sınıf hayatımızda 
kimya üst başlığı altında Çevre kimyası
içinde Çevre kirliliği işlenerek, doğanın 
temel fiziksel unsurları olan, hava, su ve 
toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması
ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati 
aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen 
çevre sorunlarına dikkat çekilmek için 
işlenebilir.



HEDEFLER VE KAZANIMLAR

1-ÇEVRE KĐRLĐLĐĞĐNĐN TANIMLANMASI
*Çevrenin tanımını yapabilme
*Çevre kirliliğini tanımlayabilme

2-ÇEVRE KĐRLĐLĐĞĐNĐN SINIFLANDIRILMASI
* Fiziksel Kirlenmeyi tanımlayabilme
* Kimyasal Kirlenmeyi  tanımlayabilme

* Biyolojik Kirlenmeyi tanımlayabilme



3-ÇEVRE UNSURLARINA GÖRE ÇEVRE 
KĐRLĐLĐGĐNĐN SINFLANDIRILMASI

A) Hava kirliliğini açıklayabilme
B) Toprak kirliliğini açıklayabilme
C) Su kirliliğini açıklayabilme
D) Ses kirliliğini açıklayabilme



4- PLASTĐK TANIMI VE KULLANINM 
ALANLARI

*Plastik hakkında genel bilgileri kavrayabilme

*Plastiğin hayatımızdaki yeri hakkında bilgi edinebilme

5-PLASTĐKLER DOĞAL ÇEVRE ĐÇĐN ZARARLI 
MIDIR?

*Plastik ve doğa ilişkisini kurabilme



• 6-GERĐ DÖNÜŞÜM VE TEKRAR 
KULLANMA

*Geri dönüşümün tanımını yapabilme

*Geri dönüşüm bilincinin oluşturulabilmesi



ÇEVRE KĐMYASI

ÇEVRE; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve 
karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve 
kültürel ortamdır. 

Çevre Kimyası ; hava, su ve topraktaki kimyasal türlerin yok oluşlarını, etkilenmelerini, 
değişimlerini, tepkimelerini ve kaynaklarını inceleyen kimya dalıdır.

Đnsan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. Bu denge insanlığın tarihi boyunca 
çeşitli etkileşimlerin sonucunda oluşmuştur. Đnsanın çevresiyle oluşturduğu doğal 
dengeyi meydana getiren zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar, zincirin 
tümünü etkileyip, bu dengenin bozulmasına sebep olmakta ve çevre sorunlarını
oluşturmaktadır.

Đnsanların çevre açısından karşı karşıya kaldığı başlıca problemler şöyle özetlenebilir: 
1-Hava, su ve toprakların her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve önemli bir 

kısmının kullanılamaz hale gelmesi, 
2-Özellikle Büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale 

gelmesi, 
3-Ozon tabakasının delinmesi, 
4-Yerkürenin giderek ısınması, 
5-Kanser ve benzeri hastalıkların artması, 
6-Doğal kaynakların hızla tüketilmesi, 
Hava, su ve toprak çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan ve diğer 

mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil eder.



• ÇEVRE KĐRLĐLĐĞĐNĐN TANIMLANMASI



ÇEVRE KĐRLĐLĐĞĐ

Çevre; insan veya başka bir canlının yaşamı
boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. 
Hava, su ve toprak bu çevrenin fiziksel 
unsurlarını, insan, hayvan, bitki ve diğer 
mikroorganizmalar ise biyolojik unsurlarını teşkil 
etmektedir.

Doğanın temel fiziksel unsurları olan, hava, 
su ve toprak üzerinde olumsuz etkilerin oluşması
ile ortaya çıkan ve canlı öğelerin hayati 
aktivitelerini olumsuz önde etkileyen çevre 
sorunlarına "Çevre Kirliliği" adı verilmektedir.



ÇEVRE KĐRLĐLĐĞĐNĐN SINIFLANDIRILMASI
Çevrenin temel unsurlarından olan doğa, kendine has fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özelliklere sahiptir. Bu özelliler dikkate 
alındığında çevre kirliliği şu bölümlere ayrılır:

l. Fiziksel Kirlenme

Çevreyi meydana getiren toprak, su ve havanın fiziksel 
özelliklerinin tamamının veya bir kısmının insan, hayvan 
ve bitki sağlığını tehdit edecek, olumsuz yönde 
etkileyecek biçimde bozulması ve değişmesi olayıdır. 
Örneğin; çeşitli fabrika atıklarının akarsu ve göllere 
boşaltılması, doğal erozyon ile toprakların göl ve 
denizlere taşınması açık kahverenginden, kırmızı siyaha 
kadar değişen renk almasına neden olmaktadır. Bu olay 
suların fiziksel kirlenmesidir.





2.  Kimyasal Kirlenme
Doğal çevreyi oluşturan toprak, su ve havanın kimyasal özelliklerinin canlıların 

hayati faaliyetlerini ve aktivitelerini olumsuz yönde etkileyecek biçimde 
bozulmasıdır. Örneğin; çeşitli fabrika katı ve sıvı atıklarının verimli tarım 
arazilerine veya akarsu ve nehirlere boşaltılması söz konusu tarım 
topraklarının, akarsu ve göllerinin zararlı ağır metallerle kirlenerek kimyasal 
kirlenmeye maruz kaldığım gösterir.

3. Biyolojik Kirlenme
Doğal ortamı oluşturan toprak, hava ve suyun çeşitli 

mikroorganizmalarla kirlenmesi ve dolayısıyla mikrobiyolojik yapının 
bozulması mikrobiyal kirlenmeyi, aynı ortamların mikroorganizmalarla 
kirlenmesi ise biyolojik kirlenmeyi tanımlar. Örneğin, tarım alanlarının 
kanalizasyon suyu ile sulanması veya kanalizasyon sularının akarsu, göl ve 
denizlere boşaltılması ile kanalizasyon sularında bulunan hastalık yapıcı
mikroorganizmalar toprağa, suya ve atmosfere geçerek bu ortamların 
mikrobiyolojik kirlenmesine yol açar.





Çevre unsurlarına göre çevre kirliliği 4 gruba 
ayrılır.

a) Hava kirliliği

b) Toprak kirliliği                  

c) Su kirliliği

d) Ses kirliliği 



Hava Kirliliği

Hava kirliliği; canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve/veya 
maddi zararlar meydana getiren havadaki yabancı maddelerin, 
normalin üzerindeki miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. 

Bir başka deyişle hava kirliliği; havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki 
yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı hayatına ve ekolojik 
dengeye zarar verecek miktar, yoğunluk ve sürede atmosferde 
bulunmasıdır. Đnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen 
üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava 
tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde 
etkilenmektedir. 







TOPRAK KĐRLĐLĐĞĐ

“Toprağın verim gücünü düşürecek, optimum toprak 
özelliklerini bozacak her türlü teknik ve ekolojik baskılar ve 
olaylar”, toprak kirliliği veya toprak kirlenmesi olarak nitelenir.
Toprak kirlenmesi, hava ve suları kirleten maddeler tarafından 
meydana getirilir.

Örneğin, kükürtdioksit oranı yüksek olan bir atmosfer 
tabakasından geçen yağmur damlacıkları “asit yağışları”
halinde toprağa gelir. Toprak içine giren bu asitli sular ağaç
köklerini, bitkisel ve hayvansal toprak canlılarını zarara uğratır. 
Toprağın reaksiyonunu etkileyerek besin maddesi dengesini 
bozar, taban sularını içilmez hale getirir. Aynı şekilde
çöp yığınlarından toprağa sızan sular, kirli sulama suları, gübre 
çözeltileri, radyoaktif maddeler, uçucu küller, toprağı kirleten 
madde ve kaynaklardır.







SU KĐRLĐLĐĞĐ

Yer yüzündeki sular, güneşin sağladığı enerji ile 
sürekli bir döngü içinde bulunur. Đnsanlar, 
ihtiyaçları için, suyu bu döngüden alır ve 
kullandıktan sonra tekrar aynı döngüye iade 
ederler. Bu süreç sırasında suya karışan 
maddeler, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
özelliklerini değiştirerek “su kirliliği” olarak 
adlandırılan durum ortaya çıkar. Su kirlenmesi, 
su kaynağının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, 
radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz 
yönde değişmesi şeklinde olur.







Gürültü ve Gürültü Kirliliği

Đnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen 
seslere gürültü denir. Özellikle büyük kentlerimizde 
gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, 
Dünya Sağlık Örgütü'nce belirlenen ölçülerin üzerindedir. 

Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin 
yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson 
çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan 
endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler gelmektedir. 
Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan 
yüksek sesler, zamansız yapılan bakım ve onarımlar ile 
bazı işyerlerinden kaynaklanan gürültüler insanların 
işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde 
etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta, 
iş verimini azaltmaktadır 







Plastik



Plastik



POLĐMERLER
Bugün organik kimyanın çalışma 

alanının %80‘nini polimer kimyası
oluşturmaktadır.Polimer kimyası
endüstride büyük çığır 
açmıştır.Naylon 
poşetlerden,plastik 
bardaklara,lastik 
eldivenlerden,araba 
tekerlerine,teflon kaplı
tencerelerden PVC yüzey kaplama 
maddelerine kadar günlük 
hayatımızın her alanında polimer 
kaynaklı maddelerle karşılaşır ve 
kullanırız.

Şekil 1. Makro gözenekli Polimer Ağ
Yapısı (ĐTÜ-PGRG, 2008, 
kimya.itu.edu.tr) 



POLĐMERLEŞME

• Polimerler makromoleküller
adı verilen ve pek çok alt 
birimin yapı içerisinde 
tekrarlanmasıyla meydana 
gelen maddelerdir.

• Polimerin sentezinde 
kullanılan alt birimlere 
monomerler ve 
monomerlerin birbirine 
bağlanma tepkimelerine de 
polimerleşme adı verilir.



Plastik
Plastik, ilk olarak 1860 yılında Alexsander PARKES tarafından 

keşfedildi ve bugün geniş bir alanda kullanılmaktadır. Plastik ürünleri 
dünyada yõlda 80 milyon ton kullanılmaktadır.

Plastiklerin kaynağı, ham petrol, gaz ve kömürdür. Plastiğin 
genelde ana kaynağı petrol rafinerisinden arta kalan bakiye 
maddelerdir. Dünyada üretilen toplam petrolün sadece %4 plastik 
üretimi için kullanılmaktadır.

Plastikler, karbonun hidrojen, oksijen, azot ve diğer organik ve 
inorganik elementli elementlerle oluşturduğu manomerler diye 
adlandırılan en küçük ve basit moleküllü gruplardaki çift bağın 
koparılarak polimerler diye adlandırılan uzun zincirli yapıya 
dönüştürülmesi ile elde edilen insan yapımı maddelerdir. Polimerler, 
belli bir sıcaklık ve basınç altında ve belli katalizörler kullanılarak bir 
reaktörde monomerleri reaksiyona sokularak elde edilir. Bu işlemler 
sonucu elde edilen polimerler reçine, granüle ve toz halindedir 



PLASTĐKLER

TERMOPLASTĐKLER TERMOSETLER ELASTOMERLER



Polimerlerin plastik ürünlerine dönüşümü üç kademede gerçekleşir. 
Bunlar;

. Reçine granüller veya tozları yumuşatmak için ısıtılır,

. Yumuşatılmış madde belli kalıplara dökülür,

. Ürün soğutulur ve şekillenmiş plastik ürün, elde edilir.
Plastik ürünlerinin üretildiği birkaç metot var. Bunlar, akıtma ile dökme 

(kalıba dökme) ekstrüzyonlu kalıba dökme, üflemeli kalıba dökme, 
sıkıştırmalı dökme ve vakum termo şekil vermedir. Bugün takriben 
40 farklı bir polimer kullanılmaktadır. Her bir polimer farklı kimyasal 
kompozisyona sahiptir.

Plastikler düşük yoğunluklu, kuvvetli, istenen şekilde şekillendirme 
özelliğine sahip ve düşük maliyetinden dolayı daha fazla alanda 
kullanılmaya başlanılmıştır. Kullanım kapasitesi sürekli olarak 
artmaktadır. Plastikleri ayırt etmek için plastik teşhis etme kodu 
kullanılır. Genelde kullanılan 7 tür plastik teşhis etme kodu var. 
Bunlar, polietilen tereftalat (PET veya PETE veya PE), yüksek 
yoğunluklu polietilen (HDPE), polivinil klorür (PVC), düşük 
yoğunluklu polietilen (LDPE), polipropilen (PP), polistiren (PS), 
genişletilmiş (veya köpükleştirilmiş) polistiren (EPS) ve diğeridir.





• Plastikler günlük hayatımızda çeşitli alanlarda 
kullanılmaktadır. Plastikler küresel enerji 
ihtiyaçlarını minimize etmeye yardımcı olur ve 
yenilenmeyen kaynakların ömrünü uzatır. 
Piyasada kullanılan tüm plastikler kolay teşhis 
edilip, ayrıştırılmaları için kimliklerine göre 
kodlanmalı. Kotlamalar plastik malzemelerin 
kolay teşhis edileceği ve görüleceği yerlere 
yapılmalı. Kotlanmayan plastiklerin satışları
önlenmelidir.



PLASTĐKLER DOĞAL ÇEVRE 
ĐÇĐN ZARARLI MIDIR?



• Plastik torbalar arazilerde, ağaçlara takılı halde 
ve deniz sürüklenmiş olarak bulunabilirler. 

• Bu torbaların etkileri nedir? Bazı uzmanlar çevre 
için zararlı olduklarını söylüyor. Plastik torbaların 
yok olması yüzlerce yıl alabilir. Yok olurken de 
suya ve toprağa zehirli atıklar bırakırlar. 

• Denizlerdeki plastik torbalar canlı yaşamı
boğarak yok edebilir. Tehlike altındaki deniz 
kaplumbağaları büyük olasılıkla plastik torbaları
temel besinleri olan deniz analarına 
benzettiklerinden yiyorlar ve sık sık boğuluyorlar.





• Gerçekten de sürüklenen plastik torbalar Güney Amerika’ nın en 
ucundan Kuzey kutup denizinin en kuzeyine kadar 
okyanusları kirletmiştir. Bu olumsuz etkilere rağmen, plastik torba 
kullanmanın bazı avantajları var. Amerikan Plastik Konseyi’ n 
den Laurie Kusek “ Plastik alışveriş torbaları evinizde en fazla tekrar 
kullanılan maddelerden biridir.” Diye açıklıyor. 

• Plastik torbalar okul yemeklerinde, çöpleri toplamada ve jimnastik 
torbaları gibi kullanılıyor. Bu kullanımlar plastik torba israfını
azaltıyor. 

• Plastik Endüstrisi birliğinden bir ticaret grubunun görüşüne göre, 
kağıt torbalar, plastik torbalara göre daha fazla enerji gerektiriyor ve 
üretimi daha masraflı. 

• Grubun açıkladığına göre, Plastik torbalar, kağıt torbalara göre 
yüzde 40 daha düşük enerjiyle üretiliyor ve yüzde 70 daha az havayı
kirletiyorlar. Üstelik plastik torbaların üretiminde yüzde 94 su 
tasarrufu sağlanıyor. 

• Kağıt torbalar ise, plastik torbalara göre daha çabuk yok oluyor ve 
doğada yaşayan canlıların boğarak ölümüne neden olmuyor. 



Ne yapılabilir?

Bazı uzmanlar plastik torbaya vergi konulmasını
tartışıyorlar, bazıları ise plastik torbaya vergi konulursa 
bu sektörde çalışan insanların işsiz kalmasından 
endişeleniyor.

Diğer bir çözüm, yakın zamanda geliştirilen bir 
teknolojiyle, bakterilerle ayrışabilen plastik torbalar 
üretmek. “Bakterilerle ayrışabilen” demek doğal yollarla 
yok olması demektir. Örneğin bir muz kabuğunun 
dışarıda kalınca yok olması gibi. 

Belki de şimdilik en basit çözüm, alışveriş torbalarının 
evlerde elbise taşımak gibi işlerde tekrar kullanılmasıdır. 



GERĐ DÖNÜŞÜM
• Plastiklerin kaynağı ; ham petrol, gaz ve 

kömürdür.
Plastiğin genelde ana kaynağı petrol 
rafinerisinden arta kalan bakiye maddelerdir. 
Dünyada üretilen toplam petrolün sadece %4’ü
plastik üretimi için kullanılmaktadır.
Plastikler ,çöpe atıldığı zaman çürümez, 
paslanmaz, çözünmez, biyolojik olarak 
bozulmaz ve doğada bozulmadan uzun yıllar 
kalır. Suyun ve toprağın kirlenmesine neden 
olur. Sulardaki canlılara zarar verir hatta 
ölümlerine neden olur.



GERĐ DÖNÜŞÜM
Cam, metal, plastik ve kağıt/karton gibi 

değerlendirilebilir atıklar çeşitli fiziksel ve kimyasal 
işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya 
ürüne dönüştürülebilirler.  Bu atıkların bir takım 
işlemlerden geçirildikten sonra ikinci bir hammadde 
olarak üretim sürecine sokulmasına Geri Dönüşüm
denir.





• Bu süreç her bir atık türü için malzemenin cins ve niteliğine göre 
farklılık gösterir. 
Geri kazanım terimi ise tekrar kullanım ve geri dönüşüm 
kavramlarını da içerdiği için biraz daha geniş kapsamlıdır. 
Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, 
sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle başka ürünlere 
veya enerjiye dönüştürülmesi işlemlerinin bütünü Geri Kazanım 
olarak adlandırılır. Geri dönüştürülebilir atıklardan yeni ürün ve 
malzemeler üretmek için en temel konu bu atıkların oluşturdukları
kaynakta temiz ve türlerine göre ayrılmış olarak biriktirilmesidir. 
Değerlendirilebilir atıklar, diğer atıklar ile karıştırılırsa kirleneceği için 
elde edilecek yeni ürünün kalitesi düşük olur.Bu nedenle geri 
dönüştürülebilir atıklar, diğer atıklardan yani çöplerden ayrı ve temiz 
olarak toplanmalıdır. 







Geri dönüşümün yararları
nelerdir?

• Doğal kaynaklarımız korunur. Kullanılmış
ambalaj ve benzeri değerlendirilebilir atıkların bir 
hammadde kaynağı olarak kullanılması, yerine 
kullanıldığı malzeme için tüketilmesi gereken 
hammaddenin veya doğal kaynağın korunması
gibi önemli bir tasarrufu doğurur. Doğal 
kaynaklarımız, dünya nüfusunun ve tüketimin 
artması sebebi ile her geçen gün azalmaktadır. 
Bu nedenle doğal kaynaklarımızın daha verimli 
bir şekilde kullanılması gerekmektedir. 



• • Enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm sırasında uygulanan 
fiziksel ve kimyasal işlem sayısı, normal üretim işlemlerine göre 
daha az olduğu için, geri dönüşüm ile malzeme üretilmesinde önemli 
bir enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüşüm ile tasarruf edilen enerji 
miktarı atık cins ve bileşimine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin 
bir alüminyum kutunun geri dönüşümü ile %90, kağıdın geri 
dönüşümü ile %60 oranında enerji tasarrufu sağlandığı bir çok 
uzman tarafından ifade edilmektedir. 
• Atık miktarı azalır. Geri dönüşüm sayesinde çöplüklere daha az 
atık gider ve buna ek olarak bu atıkların taşınması ve depolanması
kolaylaşır, çünkü artık daha az çöp alanı ve daha az enerji 
gerekmektedir. 
• Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar. Geri dönüşüm sayesinde 
hammaddelerin azalması ve doğal kaynakların tükenmesi 
önlenecek, böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.



Sonuç
• Ekonomik açıdan, göz ardı edilemez bir 
değer olan ambalaj atıkları, çöp 
olmaktan çıkarılıp, yeniden 
değerlendirme yoluna gidilmesi hem 
ekonomik yönden, hem de çevre 
kirliliğinin giderilmesi açısından son 
derece yarar sağlayacaktır.



ÖĞRENME VE ÖĞRETME 
ETKĐNLĐKLERĐ

1 -) Güdüleme evresinde öğrencilere konu hakkında merak 
uyandırmak için konuya başlamadan önce  bu günlük 
yaşamdan örnekler verilir.Bu evrede soru-cevap tekniğini 
kullanırım ve video gösterisiyle çevre kirliliği hakkında ilgi 
çekici örnekler veririm.

2 -) Keşfetme evresinde sınıfta küçük gruplar oluşturarak 
küçük grup tartışmaları yaptırırım. Çevre ve teknolojinin 
çatışması hakkında.

3  -) Açıklamada soru-cevap tekniğini ve öğretmen 
sunumunu kullanırım.

4  -) Uyarlama evresinde analoji tekniğini kullanarak çevre 
kirliliğiyle bir insanın hastalığını benzeştiririm.

Ölçme ve Değerlendirme evresinde öğrencilerden çevre 
ve çevre kirliliğiyle ilgili bir kompozisyon yazmalarını
isterim.





KAYNAKLAR

• http://w3.gazi.edu.tr/web/alperal/cevre1.htm
• http://www.suyla.com/cevre-sorunlari/cevre-sorunlarinin-kaynaklari-

nedir.html
• http://www.suyla.com/cevre-sorunlari/dunyanin-copu-denizlere-

dokuluyor.html
• http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.hurplastik.co

m/images/plastikgeridonusum.jpg
• http://www.cevreorman.gov.tr/gurultu_00.htm
• http://www.kimyaevi.org/dokgoster.asp?dosya=570000005#ge0404
• http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.ralfarditti.com

/wp-content/uploads
• http://www.cevreciyiz.com/
• www.kenthaber.com
• www.tosanplastik.com/img/extruder-1.jpg



ÖMER ÇOPURHazırlayan:


