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BÖLÜM 1. GİRİŞ 
 

A. Proje Hakkında Genel Bilgi 
 

1) Çevre kirliliği ve İklim Değişikliği çağımızın en büyük problemlerinden biri 

olduğundan, gelecek nesiller için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek 

sağlamak için alınması gereken eylemlerin ana hatlarını belirtmek önemlidir. 

Engelli kişiler genellikle İklim Değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı daha 

savunmasızdır, bu nedenle projemizde Doğrudan Hedef Grup ve yararlanıcılar 

Fiziksel Engelli kişiler olacaktır. Dolaylı hedef grup, yerel, ulusal ve Avrupa 

düzeyindeki topluluk üyelerinin, Çevrenin korunması konusundaki 

farkındalıkları artırılacaktır. Onlara, çevre sorunlarıyla ilgili farkındalıklarını 

artırmaları ve kapsayıcılığı teşvik etmeleri için bireylere ilham vermeleri ve 

onlara rol model eğitim ve yön vermeyi amaçlıyoruz. 

a) Çevrenin korunması ve İklim Değişikliği ile ilgili konu ve eylemler, 

 b) Toplumların farkındalığının nasıl artırılacağı konularında eğitim almak üzere 

kinetik engelli bireylere yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

 Çevre ile ilgili konularda. 

Eylem planımıza göre, proje süresi boyunca aşağıdaki faaliyetler 

uygulanacaktır. 

Aylar 1-5. Yerel ve Bölgesel düzeyde faaliyetler (Hazırlıklar, uygulama alanı 

ayarlanması, ağ oluşturma, eğitim malzemelerin hazırlanması ve test edilmesi). 

Aylar 6-10. Ulusal düzeydeki etkinlikler (eğitim faaliyetleri). 

 
Aylar 11-12. Projenin daha geniş çapta yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği 

için Ulusal ve Avrupa düzeyinde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

(Yayınlamayı üstlenin ve daha geniş bir düzeyde Ulusal veya Avrupa düzeyinde 

genel halk katılımı oluşturulacaktır). 

Genel olarak beklenen sonuçlar şunlardır: 

 

- Katılımcı engellilerin ve genel halkın çevre sorunlarına ilişkin eğitim verme ve 

farkındalık artırma;
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- Ücretsiz olarak temin edilebilen eğitim materyallerinin hazırlanması, işbirliği ve 

fikir alışverişi için bir forum geliştirilmesi; 

- Engelliler için sosyal ve dijital becerilerin geliştirilmesi, topluma sosyal ve 

profesyonel katılımlarının teşvik edilmesi. 

1) Proje, çevrenin korunması ve vatandaşların yaşamları üzerindeki etkisi ile 

ilgili konularda halkın farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. Yukarıdaki 

amaçlara ulaşmak için, konsorsiyumun geliştirmeyi ve desteklemeyi planladığı 

önerilen ağlar aracılığıyla doğrudan hedef grubumuz olacak fiziksel engelli 

kişiler grubuna ait “gönüllü grupları” uygun şekilde eğitmeyi amaçlıyoruz. İlk 

gönüllü grupları, geçmişte çeşitli gönüllü girişimlerde yer almış Adıyaman 

vatandaşları olacak. Bu nedenle, bireylere farklı konularda yaklaşma ve 

bilgilendirme konusunda zaten deneyim sahibidirler. 

2) Hedef grup üyeleri aşağıdakilerle konularda uygun şekilde eğitilecektir: 

 
• Çevre Koruma ve İklim Değişikliği. 

• Katılımcı ülkelerdeki (Yunanistan, Türkiye ve Almanya) diğer gönüllü 

gruplarıyla etkin bir iş birliği ve iletişim kurulması ve iş birliği araçlarının 

doğru kullanılması. 

• Projeyi ve amaçlarını halka tanıtmak için eğitimler verme ve sosyal 

medya için dijital uygulamaları kullanma becerisini geliştirmek. 

• Proje sonuçlarının Avrupa düzeyindeki gönüllü gruplara dağıtılması. 

Projemizin genel amaçları: 

 
✓ Çevre sorunları ve İklim Değişikliği konusunda farkındalığı artırmak; 

✓ Kinetik engellilerin kişisel gelişimlerini yaşam boyu öğrenme yoluyla 

desteklemek;  

✓ Aktif vatandaşlıklarını güçlendirmek; 

✓ “İmkanları kısıtlı kişileri” hedef grubuna dahil edilmesini desteklemek 

ve eğitime resmi olmayan aktif katılımı teşvik etmek 

✓ “Katılım ve Çeşitlilik Stratejisi” ilkelerinin uygulanmasına yönelik 

faaliyetler; 

✓ Erasmus+ programına yeni gelenlerin ve düşük deneyimli 

kuruluşların erişimini sağlamak ve Avrupa düzeyinde işbirliğine ilk 
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adım olarak hareket etmek; 

✓ “Avrupa Dijital Eğitim Merkezi”ne göre projeye katılanların (daha az 

imkâna sahip gençlerin) dijital becerilerini ve dijital okuryazarlıklarını 

geliştirmek; 

✓ Çevrenin korunması için “gönüllü eylemleri” teşvik ederek aktif 

Avrupa vatandaşlığını desteklemek ve Avrupa boyutunu yerel 

düzeye getirmek; 

✓ Avrupa ekipleri arasında iş birliğini güçlendirmek 

3) Projemizin motivasyonu, dünyadaki çeşitliliğe saygı, kabul ve anlayışa 

öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizmek, engelli ve engelsiz bireylerin bir 

araya gelerek ortak bir amaç için en iyi uygulamaları tartışabilecekleri bir dijital 

alan oluşturmaktır. Hedefimiz ve gelecek nesiller için yeşil bir gelecek miras 

bırakmaktır. Çünkü Çevreyi korumak için daha fazla çaba göstermezsek, bu 

gezegende insanlar için uzun bir gelecek için yeterli kaynak kalmayacak. 

Bu özellikle şu anlama gelir: 

 
• Fiziksel engellileri AB'nin yeni büyüme stratejisi olan “Avrupa Yeşil 

Düzen Bildirimi” ile ilgili faaliyetlerde öncü olarak yer almaya teşvik 

etmek ve diğer Avrupalı ve Avrupa dışı vatandaşlara ilham vermek. 

• Dijital becerilerinin kazanılmasına veya yükseltilmesine katkıda 

bulunmak ve iş piyasasına ve genel olarak topluma dahil olmaları için 

gerekli olan yeni yetkinlikleri geliştirmek. 

• Girişimleriyle “gönüllü vicdan” kazanmak, iletişim becerilerini geliştirmek 

ve topluma olumlu örnek olmak. 

3) Fiziksel engellilerin toplumlara eşit olarak dahil edilmesi ve iklimin değişmesi 

ulus ötesi zorluklardır ve bunların kötü etkilerini en aza indirmeye yönelik tüm 

çabalar ulus ötesi bir karaktere sahip olmalıdır. Ortaklığımız üç farklı ülkeden üç 

ortaktan oluşmaktadır. Projemizin çıktıları ve ürünleri, yalnızca üç katılımcının 

ülkesinde değil, aynı zamanda herhangi bir kuruluş veya bireyden de 

yaygınlaştırma planına göre kullanılabilecek şekilde geliştirilecektir. Proje ve 

sonuçları birçok ülkeye tanıtılacak ve ulus ötesi bir etkiye sahip olacaktır. Bu iş 

birliğinin bir başka yararı da, katılımcıların Avrupa sınırları içinde işbirliği 
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perspektiflerini açan farklı kültürel ve dilsel geçmişe sahip kuruluşlar ve insanlarla 

dijital olarak iletişim kurma fırsatına sahip olmalarıdır. 

A. Proje Faaliyetleri 
 
Proje süresi boyunca aşağıdaki faaliyetler uygulanacaktır. 
 
 
 

Faaliyet Adı 

1 Eğitim platformu hazırlığı; sanal sınıfları kurmak. 

2 Proje-Web sitesi oluşturma. 

3 Almanya'da ulus ötesi toplantı. 

4 İngilizce eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve test edilmesi. 

5 Hedef grubun hazırlanması; Organizasyon ve eğitim faaliyetleri. 

6 Eğitim sırasında katılımcılara rehberlik ve destek verme. 

7 Yüz yüze çalıştayların ve sanal eğitimlerin organizasyonu. 

8 Proje Web sitesi güncellemeleri. 

9 Dış Değerlendirme dahil geri bildirim toplama ve iyileştirmeler. 

10 Yaygınlaştırma planının organizasyonu ve uygulanması. 

 

11 Eğitim materyalinin çevirisi. 

12 Türkiye'de ulus ötesi toplantı. 

13 Proje yönetimi ve uygulaması. 

 
 

B. Proje ve takip faaliyetlerinin etkisi 
 

Her ülkedeki ilgili kişi veya kurumların adları ve sayıları projenin web sitesine 

(özel bölüm) yüklenecek, böylece her (C) projeye doğrudan erişebilecek. 

Katılan tüm kişilerin sayısı projenin başarısının bir göstergesi olacak ve dört 

aylık ortakların (PM) raporuna dahil edilecek. 

Ortakların projeye katılımı, aşağıdaki nedenlerden dolayı gelişimleri üzerinde 
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doğrudan etkiye sahip olacaktır: 

• Ortağın kuruluşları, belirli hedef grubu eğiterek yenilikçi bilgiler edinecektir. 

• Faaliyetlerini büyük ilgi gören alanlara yayacaklar. 

• Deneyimlerini ve bu yenilikçi projeye katılımlarını ekleyerek bilgi ve 

profillerini zenginleştirecekler. 

• Projenin yaygınlaştırılması için projeyi uygulayan ve diğer birçok kuruluşla 

ulusal ve Avrupa düzeyinde iletişim kuran ortaklar, yeni uzun vadeli iş 

birlikleri kuracak ve yeni bir profesyonel profil oluşturacaktır. 

Proje Ortakları bu 12 aylık proje için teklif hazırlamaya karar verdiklerinde, proje 

süresinin çok kısa olduğunu fark ettiler ve proje bitiminden sonra projenin 

sonuçlarını kullanmaya devam etmek için planlar yapmaları gerektiğini anladılar. Bu 

nedenle, proje faaliyetlerinin sona ermesinden sonra, katılımcılar için herhangi bir 

katılım ücreti ödemeden, katılımcı üç ülkede ve diğer Avrupa Ülkelerinde de proje 

faaliyetlerinin devam etmesi konusunda anlaştılar. Promosyon, iş birliği yapan 

kuruluşlar ağı aracılığıyla, Çevrenin Korunması ve İklim Değişikliğine Karşı da 

Engelli Dernekleri ve Gönüllü kuruluşlar aracılığıyla çalışmalar sürdürülecektir. 

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için ortaklar, Ulusal ve Avrupa düzeyinde 

Kamu veya Özel sektör kurum ve kuruluşları arasında sponsor arayan bir “Mali 

Destek Planı” geliştirmiştir. “Mali Destek Planı”, projenin “Sürdürülebilirlik Planı” ile 

bağlantılıdır. Başarılı olacağına ve projenin bitiminden en az 12 ay sonra devam 

etmesi için dışarıdan finanse edileceğine inanıyoruz. 

Proje sonuçları, projenin web sitesine İngilizce olarak ve ortakların web sitelerine 

kendi dillerinde ve İngilizce olarak yüklenecektir. Sonuçlar ayrıca Ulusal ve Avrupa 

düzeyinde yaklaşık 120-150 iş birliği yapan Kuruluşa ve sosyal medya aracılığıyla 

birçok Avrupa vatandaşına iletilecektir. Yaygınlaştırma planı ayrıca doğrudan ele 

alınacak belirli organizasyon ve derneklere de odaklanmaktadır. Bu gruplar 

arasında aşağıdakilerle ilgili Ulusal ve Avrupa kuruluşları ve Dernekler 

bulunmaktadır: 

Engelli Kişiler 

• Çevrenin Korunması ve iklim değişikliklerine karşı bilgi sahibi olacak. 

 

•Gönüllü Faaliyetler. 

 
Cevap verecek tüm kurum, kuruluş, dernek ve kişilerin isim ve iletişim bilgileri 
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projenin internet sitesine yüklenecek ve sonuç raporunda yer alacaktır. Avrupa 

Düzeyinde Engelli Kişilerle veya Çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerle ilgili 

kurum ve kuruluşların projemizden yararlanabileceğine inanıyoruz. - projenin eğitim 

materyaline ücretsiz erişim- projenin faaliyetleriyle aynı veya benzer eğitim 

faaliyetleri düzenleme yeteneği- ortaklardan talep edilen herhangi bir desteğe- 

iletişim ve fikir alışverişi için bir forum- katılarak profillerini yükseltecekler yenilikçi 

etkinlikler gerçekleştirilecektir. 
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Bölüm 2. Fiziksel Çevre 
 

Giriş: Fiziksel Çevre 
 

Fiziksel çevre, bireylerin yaşadığı, öğrendiği, çalıştığı ve oynadığı yerdir. İnsanlar 

soludukları hava, içtikleri su, yaşadıkları evler ve seyahat ederken kullandıkları 

ulaşım araçları aracılığıyla fiziksel çevreleriyle etkileşime girerler. Temiz hava ve 

güvenli su, sağlığımız ve duygusal ve fiziksel refahımız için gereklidir. İnsan 

faaliyetlerinin çevre üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkisi vardır ve buna karşılık 

çevre de insanlar üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkiye sahiptir. Böylece her 

halkanın insan hayatında önemli bir rol oynadığı ve sağlığını düzenlediği bir zincir 

oluşur. 

Fiziksel çevre aşağıdaki fiziksel sistemlerden oluşur: 
 

 
•  Atmosfer. Dünya Atmosferi, 

gezegeni çevreleyen ve Atmosferi 

oluşturan gaz tabakasıdır. %78.08 

azot, %20.95 oksijen, %0.93 argon, 

%0.04 karbondioksit ve az miktarda 

diğer gazlardan oluşur. Atmosfer, 

ultraviyole güneş ışınımını emerek, 

dünya yüzeyini ısıtarak (sera etkisi) ve 

gece ile gündüz arasındaki aşırı 

sıcaklıkları azaltarak dünyadaki 

yaşamı korur. Atmosferin hava 

kütlesinin ¾'ü dünya yüzeyinin 

yaklaşık 11 km üzerinde bulunur.
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• Biyosfer. Biyosfer, 

yaşamın var olduğu Dünya 

bölümlerinden oluşur. 

Biyosfer uzanır,  

en derin kök sistemlerinden 

• okyanusların karanlık 

ortamı, yemyeşil yağmur 

ormanları ve yüksek dağ 

havada ve suda var 

olduğundan, biyosfer tüm bu 

küreleri kaplar. 

 
• Hidrosfer: Hidrosfer, %97,5'i tuzlu su ve %2,5'i tatlı su olmak üzere, 

yerkürenin yüzeyinde, altında ve üstünde bulunan su kütlesidir. Tatlı suların 

%69'u buz ve kar, %31'i ise tatlı yeraltı suyu şeklindedir. Yeryüzünde 1,3 

milyar kilometre küp su olduğu ve kütlesinin yaklaşık 1.4*10^18 ton olduğu 

tahmin edilmektedir. 

•  
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• Litosfer: Litosfer, Dünya'nın kayalık dış kısmıdır. Kırılgan kabuktan ve üst 

mantonun üst kısmından oluşur. 

 

 Sosyal ve ekonomik kalkınma için gerekli olan tüm doğal kaynakları ve binaları ve 

diğer altyapıları da içerir. 

 

Günlük hayatımızdaki Genel Fiziksel Çevrenin yanı sıra, aşağıdakiler gibi belirli 

Ortamlar da vardır: 

a) Aşağıdakileri içeren sınıf fiziksel Ortamı 

- Sınıf ve tasarımı, rengi, aydınlatması ve akustiği. 

- Hava kalitesi. 

- Oturma düzeni. 
Sınıf ortamı, sosyal veya fiziksel ortamı kullanarak öğrencilerin performansını artırmak 

için eğitimcilerin araştırdıkları konular arasında popüler bir konu olmuştur.

Litosfer dünyanın en havalı ve en 

sert kısmıdır. Litosferin altında, üst 

mantonun daha zayıf, daha sıcak ve daha 

derin kısmı olan Astenosfer bulunur. 

Yukarıda gösterildiği gibi, Atmosfer, 

kara, hava, su, bitkiler ve hayvanları 

içerir.  
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Sınıf ortamı, öğretme ve öğrenme için bir ortam görevi görür. Fiziksel ortam, 

sınıf tasarımı, renk, aydınlatma, akustik, hava kalitesi, sınıf dekorasyonu, 

oturma düzeni ve tüm sınıfı oluşturan ve her şeyi içeren sınıfta sağlanan 

olanaklardan oluşur. 

Öğretmenler ve öğrenciler için elverişli                         

bir öğrenme ortamı sağlamak için,                 

fiziksel çevrenin özelliklerini anlamak 

önemlidir. 

Öğrenme hedefleri ve öğretimde                           

kullanılan pedagojik metodoloji.                          

Öğretmenlerin öğretimde çeşitli                           

yöntemleri kullanabilmeleri için esnek bir sınıf ortamına ihtiyaç duydukları 

düşünülmektedir.  Sınıfta düzenlenmiş mobilyalar öğrencilerin davranışlarında 

değişikliklere yol açacak kadar öneme sahiptir.  

 

 
b) İş ortamı 

 

İş ortamı şunlardan oluşur: 
 

• Su, toprak oluşumları, mineraller, hava, bitki örtüsü olan doğal fiziksel çevre.  

• Binalar, altyapılar, teçhizatlar vb. gibi insan yapımı fiziksel çevre. 

Bir şirketteki fiziksel çevre, şirketle ilgili tüm kişilerin iş hakkında hissettikleri üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olabilir ve algı ve satışlar üzerinde olumlu veya olumsuz bir 

yansıması olabilir. 

Bir işletmenin fiziksel çevresi, bir işletmeyi çevreleyen tüm fiziksel varlıklara ve 

koşullara karşılık gelir. Kendinizi fiziksel çevreyi tanımlamaya bırakın ve hem doğal 

(fiziksel) hem de insan yapımı ortamlar dahil olmak üzere farklı bileşenleri hakkında 

bilgi edinin. 

Fiziksel çevre, bir işi çevreleyen somut veya maddi nesneler ve koşullar anlamına 

gelir.
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Hem doğal hem de insan yapımı değişkenlerin fiziksel çevrenin bir parçası 

olduğunu hatırlamak önemlidir. Başarılı bir işletme, planlama süreçlerinde her 

ikisini de dikkate almalıdır. 

İşinizi tasarlama ve ürünlerinizi sergileme şekliniz, farklı fiziksel ve duygusal 

tepkiler ortaya çıkarabilir. 

Fiziksel rahatlık, duygusal tepkileri belirler. Bir işletmenin sürdürülme şekli, 

müşterilerin sunduğu ürün ve hizmetlerin değerini nasıl algıladığını etkileyebilir. 

Beş duyu, bir işletmenin fiziksel ortamının nasıl algılandığı konusunda önemli 

bir rol oynamaktadır. 

 

 

c) Evin Fiziksel Çevresi 

 

Evdeki fiziksel ortam, yaşadığımız, öğrendiğimiz, çalıştığımız ve oynadığımız 

yerdir. Soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve evimizde yaşadığımız yaşam kalitesi 

ile etkileşime girer. Her aile benzersiz olduğundan ve farklı bireylerden 

oluştuğundan, evin fiziksel ortamı birçok yönden farklılık gösterebilir. 

Çocukların yaşamları başlangıçta aileleriyle birlikte merkezlenir, bu nedenle ev 

onlar için sosyalleşmelerinin ilk merkezi haline gelir. 

Ev ortamı önemlidir çünkü çocuklar ilişkiler kurmayı, güçle başa çıkmayı, kişisel 

sınırlarını korumayı, başkalarıyla iletişim kurmayı ve tüm aile sisteminin önemli 



GEZEGENİMİZİ KORUYALIM 

15 

 

 

bir alt kümesi olduklarını hissetmeyi öğrenirler. 

 Ev ortamı, evi ortak hareketsiz faaliyetlerde bulunmak için ideal bir ortam haline 

getiren kişisel rahatlık sağlamalıdır. 

Öte yandan, kötü aydınlatma, zayıf görsel kontrast, alan eksikliği vb. ev ortamı 

engelleri, sağlık ile ev ortamı arasında doğrudan bir ilişki olduğu için, bir evde 

zor durumlar ve sağlık sorunlarına sebep olabilir. 
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Bölüm 3. Hava Kirliliği 
 

Kirlilik, çevreye zararlı maddelerin girmesidir.  

Zararlı maddelere kirletici denir. 

Üç kirlilik alanı vardır. 

 

A. Hava Kirliliği 
 

Hava kirliliği, havada asılı kalan katı 

ve sıvı partiküller ve belirli gazlardan 

kaynaklanır. Bu parçacıklar 

ve gazlar araba ve kamyon 

egzozlarından, fabrikalardan, tozdan, 

polenden, küf sporlarından, 

volkanlardan ve orman 

yangınlarından gelebilir. Havamızda 

asılı kalan katı ve sıvı parçacıklara 

aerosol denir. 

Hava kirliliği katı ve sıvı parçacıklar ve bazı gazlar havamıza karışır. Bu parçacıklar 

ve gazlar gezegenimiz ve sağlığımız için kötü olabilir, bu yüzden onların farkında 

olmak ve korunmak önemlidir.  

 Aerosoller. 

Hava kirliliği katı ve sıvı parçacıklar ve bazı gazlar havamıza karışır. Bu 

parçacıklar ve gazlar gezegenimiz ve sağlığımız için kötü olabilir, bu yüzden 

onlardan korunmak önemlidir. 

 
A1. Hava Kirliliğine Ne Sebep Olur? 

Havaya alınan veya havadaki kimyasal reaksiyonlardan oluşan herhangi bir 

parçacık bir aerosol olabilir. Birçok aerosol, kömür ve petrol gibi fosil yakıtları 

ve odunu yaktığımızda atmosfere girer. Bu parçacıklar, araba egzozları, 

fabrikalar ve hatta orman yangınları dahil olmak üzere birçok kaynaktan 

gelebilir. Parçacıkların ve gazların bazıları doğrudan bu kaynaklardan gelir, 

bazıları ise havadaki kimyasal reaksiyonlarla oluşur. 
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Aerosoller, patlayan bir yanardağdan çıkan kül gibi başka yerlerden de gelebilir. 

Toz, bitki polenleri ve küf sporları da aerosol örnekleridir. 

Atmosferdeki bazı gazlar hava kirliliğine neden olabilir. Örneğin şehirlerde ozon 

adı verilen bir gaz hava kirliliğinin başlıca nedenidir. Ozon aynı zamanda 

çevremiz için hem iyi hem de kötü olabilen bir sera gazıdır. Her şey Dünya 

atmosferinde nerede olduğuna bağlı. Atmosferimizde yüksek olan ozon iyi bir 

şeydir. Radyasyon adı verilen Güneş'ten gelen zararlı enerjiyi engellemeye 

yardımcı olur. Ancak ozon yere daha yakın olduğunda sağlığımız için gerçekten 

kötü olabilir. Güneş ışığı, fabrikalar veya araba egzozu gibi yanan fosil yakıt 

kaynaklarından gelen belirli kimyasallarla reaksiyona girdiğinde, yer seviyesinde 

ozon oluşur. 

Havadaki partiküller ozon ile birleştiğinde duman oluştururlar. Sis, dumanlı sis gibi 

görünen ve görülmesini zorlaştıran bir hava kirliliği türüdür. Fosil yakıtların 

yanmasından kaynaklanan emisyonlar güneş ışığı ile reaksiyona girdiğinde 

duman oluşur. 

Diğer bir hava kirliliği türü ise havada taşınan gaz veya katı maddeler şeklindeki 

küçük kimyasal partiküller, toprak, duman, toz, alerjenlerden oluşan dumandır. 

Duman ve is kaynakları benzerdir. Her ikisi de araba ve kamyonlardan, 

fabrikalardan, enerji santrallerinden, yakma fırınlarından, motorlardan ve genel 

olarak kömür, gaz veya doğal gaz gibi fosil yakıtları yakan şeylerden gelir. 

 
A2. Hava kirliliği Dünya'nın iklimini nasıl etkiler? 

Hava kirliliği ile değişime uğrayan atmosfer koşulları, iklimi etkilemektedir. 

Kentlerde ısınma, ulaşım ya da endüstriyel etkinlikler nedeniyle artan enerji 

gereksinimi, daha fazla yanmayı gerektirmektedir. Isı artışı ve havayı ısıtan enerji 

nedeniyle kirletici maddelerin çoğalması bulutların oluşmasına, düzensiz 

yağışların artmasına yol açmaktadır.  

Kentlerin üzerinde oluşan kirli hava katmanı, morötesi (ultraviole) ışınlarının 

kaybına, dolayısıyla gün ışığının azalmasına neden olmaktadır. Bu tür olumsuz 

gelişmeler, hava kirliliğinin doğal iklim dengesi üzerinde oluşturduğu bozulmaları 

göstermektedir. 
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Aerosoller, Güneş ışığının Dünya'ya nasıl çarptığını etkileyebilir. Örneğin, bazı 

aerosoller güneş ışığını yansıtırken diğerleri güneş ışığını emer. Parçacığın 

rengine bağlıdır. 

İster siyah bir tişört, isterse atmosferdeki karanlık bir parçacık olsun, karanlık 

yüzeyler Güneş'in ısısını emer. Daha açık renkli yüzeyler Güneş'ten gelen ısıyı 

yansıtır. 

Beyaz bir tişört, sıcak bir günde Güneş'i yansıtarak kendinizi daha serin 

hissetmenizi sağlar. Aynı şekilde Güneş'in ışığını ve ısısını Dünya'dan uzağa 

yansıtan açık renkli parçacıklar da küresel sıcaklığı daha soğuk hale getirebilir. 

Güneş ışığını emen koyu renkli parçacıklar, küresel sıcaklığı daha sıcak hale 

getirebilir. 

 

A3.  Hava kirliliği sağlığımızı nasıl etkiler? 

Hava kirliliğinin insan vücudu üzerindeki etkileri, kirleticinin türüne, maruz 

kalmanın uzunluğuna ve düzeyine ve herhangi bir bireysel sağlık riskleri, çoklu 

kirleticilerin veya stres faktörlerinin kümülatif etkileri dahil olmak üzere diğer 

faktörlere bağlı olarak değişir. 

Kirli havada nefes almak sağlığımız için çok kötü olabilir. Hava kirliliğine uzun 

süreli maruz kalma, kalp ve akciğer hastalıkları, kanserler ve diğer sağlık 

sorunları ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle hava kirliliğini azaltmak bizim için 

önemlidir. 

Duman, gözleri ve boğazı tahriş edebilir ve özellikle çocukların, yaşlıların ve açık 

havada çalışan veya egzersiz yapan kişilerin akciğerlerine zarar verebilir. Astım 

veya alerjisi olan insanlar için daha da kötüdür. Bu kirleticiler semptomlarını 

yoğunlaştırabilir ve astım atağını tetikleyebilir. 

Gaz veya katı, havadaki en küçük partiküller, özellikle tehlikelidir çünkü 

akciğerlere ve kan dolaşımına nüfuz edebilir ve bronşiti kötüleştirebilir, kalp 

krizlerine yol açabilir. 



GEZEGENİMİZİ KORUYALIM 

19 

 

 

 

 
 
 

A4. Hava Kirliliğini önlemek için neler yapabiliriz? 

 

Hava kirliliğini önlemek için aşağıdaki adımları deneyebiliriz: 

 
➢ Evde, işte, her yerde enerji tasarrufu yapın. 

 
➢ Ev veya ofis ekipmanı satın alırken ENERGY STAR etiketine bakın. 

 
➢ Mümkün olduğunda toplu taşıma araçlarını kullanın, bisiklete binin veya 

yürüyün. Arabanızı aşırı rölantide çalıştırmaktan kaçının. 
➢ Arabayı, tekneyi ve diğer motorları uygun şekilde ayarlayın. 

 
➢ Çevreye zarar vermeyen boyalar ve temizlik ürünleri kullanın. 

 
➢ Klima yerine fan kullanınız. 

 
➢ Bacalar için filtre kullanınız. 

 
➢ Sürdürülebilir ürünler seçin ve kimyasalları ortadan kaldırın. 

 
➢ Daha az fosil yakıt, doğal gaz ve elektrik. 

 
➢ Kapalı alanlarda sigara içmekten kaçının (sigarayı bırakmak en iyisidir) 

 
➢ İyi havalandırılmış alanlarda zanaat malzemeleri kullanın 

 
➢ Gaz ocağınızın iyi havalandırıldığından emin olunuz. 

 
➢ Mümkünse halıları kaldırın 
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➢ Nemi azaltmak için nem giderici kullanın 

 
➢ Zararlıları solumamak için çöpleri kapalı tutun 

 
➢ Dış Kapıda ayakkabıları çıkarın 

 
➢ Araba emisyonlarını düzenli olarak test ettirin 

 
➢ Oda spreylerinin kullanımını en aza indirin 

 
➢ Su kaçaklarını giderin 

 
➢ Yüzeylerin tozunu alın ve sık sık vakumlayın 

 
➢ Yatak çarşaflarını haftalık olarak sıcak suda yıkayın 

 
➢ Banyo ve mutfakta vantilatör fanlarının çalıştığından emin olunuz. 

 
➢ Kokulu mumların üzerine bir kapak koyun. 

 
➢ Mutfak ve banyoları yıkamak için çamaşır suyu kullanmak yerine beyaz 

sirke ve su veya kabartma tozu ve sudan oluşan bir solüsyon kullanın. 
 

➢ Kanalizasyon temizleyicisi için sirke ve kabartma tozu kullanın, ardından 
kaynar su ile akıtın. 

 
➢ Cam temizleyicileri yerine, su ile karıştırılmış bir çorba kaşığı sirke veya 

limon suyu solüsyonu kullanın, püskürtün ve silmek için eski gazeteleri 
kullanın. 

 
➢ Kimyasal bazlı mobilya cilaları yerine bir çay kaşığı limon suyunu bir 

tutam yağ ile karıştırın. 
 
➢ Mümkün olduğunda yağ bazlı boyalar yerine su bazlı lateks boyaları 

seçin. 
 

➢ Toksik olmayan olarak etiketlenmiş mürekkepleri ve resim malzemelerini 
seçin 
 

➢  Kimyasal gübreler yerine kompost kullanın. 
 

➢ Böcekleri kontrol etmeye yardımcı olan kuşları çekmek için bahçenize 
evinizin etrafına “Küçük Kümes” yerleştirin. 

 
➢ Ticari karınca ve hamamböceği öldürücüler yerine borik asit kullanın 

 
➢ Karıncaları caydırmak için tezgah üstlerini, dolapları ve zeminleri eşit 

oranda sirke ve sudan oluşan bir solüsyonla yıkayın. 
 

➢ Evi temiz ve yiyecek kırıntılarından uzak tutun ve böceklerle savaşmak 
için haşere saklanma yerlerini engelleyin 
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➢ Uğur böceği, peygamberdevesi ve bahçe zararlılarını avlayan 

örümcekler gibi kokulu sardunyalar gibi bitkileri seçin veya akıl, kadife 
çiçeği ve sarımsak gibi böcekleri uzaklaştıran bitkileri yetiştirin. 

 
➢ Böcekleri kontrol etmek için bir sprey kullanmak için her bir galon suya 

dört yemek kaşığı sıvı bulaşık sabunu karıştırın.
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Bölüm 4. Su Kirliliği 
 

B. Su Kirliliği 
 

Su, tüm canlı organizmalar için vazgeçilmez bir kaynaktır ve yaşamsal bir 

değere sahiptir. Susuz yaşam düşünülemez. Yeterli ve kaliteli tatlı suyun varlığı 

insanlığın geleceği için temel koşuldur. İnsanoğlu, yeryüzündeki tatlı suların 

kirlenmesine büyük ölçüde yol açar. İnsanların su kirliliği konusunda 

bilinçlendirilmesi bu sorunu bir ölçüde azaltabilir. Su kirliliğinin yaklaşık 

%20'sinin, büyük bir kısmının nehirlere boşaltılan evsel kanalizasyondan 

kaynaklandığı kaydedilmiştir. Evsel kanalizasyonun çoğu arıtılmamıştır ve katı 

atık, toksik maddeler, plastik çöp, bakteriyel kirleticiler vb. içerir. 

Su Kirliliği, nehirlere, göllere ve denizlere, insan kullanımı için güvenli olmayan 

ve su ekosistemleri bozan maddelerin suya salınması sonucu oluşur. 

 
B1. Su Kirliliğine ne sebep olur? 

 
Su kirliliğine toksik atık, petrol, kimyasallar, plastik ve diğer kirleticiler ve hastalığa 

neden olan mikroorganizmalar dahil olmak üzere çok sayıda farklı kirletici neden 

olabilir. Su kirliliğine neden olan başlıca nedenler, çiftlik, kasaba ve fabrikalardan 

gelen ve yeraltı sularına karışan ve kolayca çözünen zehirli maddelerdir. 

Nehirlerin ve göllerin yaklaşık %30'u kirli ve yüzmeye, balık tutmaya ve içmeye 

uygun değildir. Ana sebep, çiftlik atıkları ve gübre akışından kaynaklanan Besin 

Kirliliği iken, endüstriyel ve belediye atık deşarjları da toksinlerin oluşumuna sebep 

olmaktadır. 

Okyanus Suyu da kirlenmiştir (deniz kirliliği). Kimyasallar, plastikler ve ağır 

metaller gibi kirletici maddeler çiftliklerden, fabrikalardan ve şehirlerden nehirler ve 

akarsular yoluyla denize taşındığı için kirlilik karadan (kıyı boyunca veya uzak iç 

kesimlerden) meydana gelmektedir. 

Kirlenme, üretici, petrol rafinerisi, atık su arıtma gibi tek bir nokta kaynaktan (nokta 

kaynaklı kirlilik) veya noktasal olmayan bir kaynaktan (tarım, yağmur suyu akışı, 

su yollarında savrulan döküntüler, karadan denize gibi noktasal olmayan kaynak 

kirliliği) olabilir.  
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Özellikle Okyanus kirliliğinin bir diğer büyük kaynağı da Petrol Kirliliğidir. Büyük 

sızıntılar gazete manşetlerinde bazen görülür, ancak her gün milyonlarca araba ve 

kamyondan damlayan petrol ve benzin de dahil olmak üzere denizlerimizdeki 

petrol kirliliğinin büyük çoğunluğunu tüketiciler oluşturuyor. 

Her yıl yaklaşık 1 milyon ton petrol, deniz ortamına giriyor. Yukarıdaki miktarın 

%50'si kara kaynaklı kaynaklardan, %40'ı deniz veya denizcilik endüstrisindeki 

kaynaklardan (yasal ve yasadışı deşarjlar) gelir ve kalan yüzde 10 doğal olarak 

salınan kaynaklara aittir. 

 
 

B2. Su Kirliliği Çevreyi Nasıl Etkiler? 

Su Kirliliği bitki ve su yosunu oluşmasını uyarır, bu da sudaki oksijen seviyelerini 

azaltır, bitkileri ve hayvanları boğar, ölü bölgeler oluşturabilir ve balinalardan 

deniz kaplumbağalarına kadar vahşi yaşamı etkileyen nörotoksinler üretebilir. 

Deniz suyundaki kimyasallar ve Ağır Metaller, organizmanın ömrünü kısaltır ve 

yırtıcıların avlarını yerken üreme ve besin zinciri oluşturma yeteneğini azaltır. 

Bu nedenle ton balığı ve diğer büyük balıklar cıva gibi yüksek miktarda toksin 

biriktirir. 

Son olarak, deniz ekosistemleri, hayvanları boğabilecek ve aç bırakabilecek 

deniz enkazları tarafından da tehdit edilmektedir. Plastik torbalar ve teneke 

kutular gibi bu katı döküntülerin çoğu, kanalizasyona ve sonunda denize doğru 

sürüklenerek okyanuslarımızı çöp kutusuna çevirir ve yüzen çöp yığınları 

oluşturur. 
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Atılan olta takımı ve diğer enkaz türleri, 200'den fazla farklı Deniz Yaşamı 

türüne zarar vermekten sorumludur. 

Okyanus asitlenmesi, balıkların ve mercanların hayatta kalmasını zorlaştırıyor. 

Her yıl oluşan karbon kirliliğinin yaklaşık dörtte birinin emilmesiyle okyanuslar 

daha asidik hale geliyor. Bu süreç, kabuklu deniz hayvanlarının ve diğer türlerin 

kabuklarını oluşturmasını zorlaştırır ve birçok türün sinir sistemini etkileyebilir. 

 
B3. Su Kirliliği İnsan Sağlığını Nasıl Etkiler? 
 

Etkilerini sadece 3 kelime ile anlatabiliriz. “Su Kirliliği Öldürür”. 

Daha ayrıntılı olarak, insan ve hayvan atıklarından hastalığa neden olan bakteri 

ve virüsler şeklindeki su kaynaklı patojenlerin, içme suyuna karışması 

hastalıkların başlıca nedeni olduğunu açıklayabiliriz. 

Güvenli olmayan suların yaydığı hastalıklar arasında kolera, giyardiya, tifo, 

lejyoner hastalıkları vb. sayılabilir. Yüzmek bile risk oluşturabilir. Her yıl çok 

berrak olmayan deniz suyunda yüzen milyonlarca insan deri döküntüleri, 

pembe göz, solunum yolu enfeksiyonları, hepatit vb. sağlık sorunlarına 

yakalanabilir. 

Hepimiz suyun hayatımız için çok önemli olduğunu bilsek de, onu birçok yönden 

zarar veriyoruz. Dünyadaki atık suların yaklaşık %80'i, büyük ölçüde 

arıtılmadan çevreye atılmakta, nehirleri, gölleri ve okyanusları kirletmekte ve 

insanlarda sağlık sorunlarına neden olmaktadır. 

Güvenli olmayan su, her yıl dünyadaki savaşlardan ve diğer tüm şiddet 

türlerinden daha fazla insanı öldürüyor. En önemlisi de şudur, içilebilir su 

kaynakları sınırlıdır: 

2050 yılına kadar küresel temiz su talebi yaklaşık %30 daha fazla olacağı 

tahmin edildiğinden, dünyadaki tatlı suyun %1'inden daha azına erişebiliriz. 
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B 4. Su Kirliliğini Önlemek İçin Ne Yapabiliriz? 

 

Suyun kirlenmesini önlemek veya en azından buna olumsuz etkiyi sınırlamak için 
yapabileceğiniz bazı basit yollar vardır. 

 
➢ Plastik tüketiminizi azaltın ve mümkün olduğunda plastiği yeniden 

kullanın veya geri dönüştürün. 

 

➢ Kimyasal temizleyicileri, yağları ve biyolojik olarak parçalanamayan 

maddeleri kanalizasyona gitmelerini önlemek için uygun şekilde atın. 

 

➢ Aracınızın bakımını yağ, antifriz veya soğutma sıvısı sızdırmayacak 

şekilde yapın. 

 

➢ Bir bahçeniz varsa, su akışını azaltan ve pestisit ve herbisit 

uygulamaktan kaçınan bir çevre dostu olarak davranın. 

 

➢ Bir yavru köpeğiniz varsa, dışkısını topladığınızdan emin olun. 

 

➢ Temiz Su Eylemlerini destekleyin ve “Temiz Su Kurallarına Uyun”u 

desteklemek için gönüllü olarak çalışın. 
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Bölüm 5. Yer-Toprak Kirliliği 
 

C. Yer-Toprak Kirliliği 
 

 

 

Zemin Kirliliği, Toprak Kirliliği veya Arazi Kirliliği olarak da adlandırılır. Arazi 

bozulmasının bir parçası olarak, yüzeydeki kirletici konsantrasyonunun arazi 

biyoçeşitliliğine zarar verecek kadar yükselmesinden kaynaklanır. 

 
C1. Toprak Kirliliğine ne sebep olur? 

 
Toprak Kirliliği, katı atıkların yasa dışı olarak boşaltılması, toprak tarafından 

emilen kirli su, kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanımı, minerallerin boşaltılması, 

 yağ ve radyoaktif atıklardan kaynaklanır. Toprak Kirliliği, kontrolsüz kalkınma 

sonucu dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde yayılmıştır. 
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Bilindiği gibi toprak, mineraller, organik maddeler, su ve çeşitli yaşam 

formlarının karmaşık bir karışımıdır. Orijinal halinde toprak, dünyayı kaplayan 

kirlenmemiş bir maddeydi, ancak insanlar kasıtlı veya kazara çeşitli alanlarda 

üzerine zararlı ürünler döktüler. Atıklar toprağa, insanlara, bitkilere ve 

hayvanlara zarar verebilir. 

Örnek olarak, arsenik bazı topraklarda doğal olarak bulunur, ancak bir kişi 

bahçesine belirli pestisitleri püskürtürse, bu toprak kirlenmesine neden olabilir. 

Kurşun da çok tehlikelidir ancak bazı topraklarda doğal olarak bulunur. 

Kurşun birkaç yıl öncesine kadar benzinde kullanılıyordu ve bugün hala 

toprakları kirleten kullanımlar bulunabiliyor. Kent topraklarındaki yaygın 

kirleticiler arasında pestisitler, petrol ürünleri, karbon, asbest, kurşun, kromat 

bakır vb. bulunur ve bunlar büyük ölçüde imalat, endüstriyel boşaltma, arazi 

geliştirme, atık bertaraf etme gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanır. Ayrıca, 

hafif ve ağır metaller toprağı kirletebilir. 

Arabanızın altında hiç parlak bir su birikintisi fark ettiniz mi? Bu bir petrol ürünü 

ve yağmur yağdığında o yağ toprağa karışacak. 

Toprak tipi, Toprak kirliliğinin dağılımında rol oynar. Örneğin, belirli kirleticiler, 

yer altı su kaynaklarına kilden çok daha kolay bir şekilde kumda ulaşabilir. 

Çöp ve atık ürünlerin uygun olmayan şekilde bertaraf edilmesi, toprağı kirleten 

bir diğer ana nedendir. Yere atılan her sigara ya da arabanın camından atılan 

yiyecek ambalajı, çok önemli bir soruna küçük bir katkıdır. 

Yakın tarihli bir araştırmaya göre, yollarda bulunan çöplerin %75'i yayalar veya 

sürücüler tarafından atılmakta ve kimyasallar ve mikro partiküller salarak 

kirliliğe neden oluyor. 

Toprağı kirleten diğer nedenler şunlardır: 

• Kentleşme kendi başına çağın kaçınılmaz olgusudur, yoğun bir alanda 

yaşayan, çok sayıda insan çöp oluşumuna sebep olmakta ve toprak 

kirliliğine yol açmaktadır. 

• İnşaat faaliyetleri, uygun olmayan şekilde bertaraf edildiklerinde plastik, 

metal, ahşap ve tuğla gibi büyük miktarlarda atık maddelerin üretilmesi 

sonucu arazi kirliliğine de neden olmaktadır. 

• Topraktan maden çıkarmak, toprağın doğal kaynaklarını tüketir ve 
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maden alanın çevresinde hasara ve kirliliğe neden olur.  

 
 

 

C2. Toprak Kirliliği Fiziksel -Dış Çevreyi Nasıl Etkiler? 

 

Arazi Kirliliği, aşağıdakiler dahil, yaşayan dünyanın her alanına dokunur: 

 
• İçilmesi güvenli olmayan su. 

 
• Tarım için verimli arazi kaybına yol açan kirlenmiş toprak. 

 
• Ani sel ve düzensiz yağışlar dahil birçok soruna neden olan iklim 

değişikliği. 
• Yaban hayatındaki türlerin neslinin tükenmesi ve yok olması. 

 
• Bazı hayvanların hayatta kalabilmek için yaşadıkları yerden kaçmaya 

zorlandıkları Habitat Değişimi. 
• Kirli alanların çok kuru olması nedeniyle orman yangınlarının artması. 

 
• Yakılan atıklar nedeniyle artan hava kirliliği. 

 

 
Çevre Yönetimi, herkesin çevre kalitesinden sorumlu davranmak olarak 

tanımlanır. Çevre yönetimi doğal kaynakları korur, kirlilikle mücadele eder, 

biyolojik çeşitliliği korur ve gelecek nesiller için çevremizi korur ve sürdürür. 

Çevreye yardım etmek çok kolay olabilir ve genellikle büyük sonuçlar 

doğurabilecek küçük yaşam tarzı ayarlamalarını içerir. Çevre görevlisi olarak 

yeni rolünüzün kısa yolu aşağıdadır. 

Şişelenmiş su içmekten kaçının. Gezegenimizde her dakika bir milyon plastik 

şişe tüketiliyor. Bunların sadece %9'u geri dönüştürülmektedir. Artık plastikler, 

atıklar, harcanan önemli miktarda enerji kaynaklarıdır, bu su şişelerinin 

taşınmasından kaynaklanan emisyonlar dünyamızın kirlenmesine sebep 
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oluyor. Şişelenmiş su alışkanlığının rahatlığını bırakmak, yeni ve harika bir 

başlangıç için zorlu olabilir. Bir kez filtreli su aparatı almanız, yerel musluktan 

temiz, filtrelenmiş su içmenizi sağlar ve yeniden kullanılabilir bir şişe suyu her 

zaman yanınızda bulundurup ve çevre üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi 

olmaz. 

C3. Toprak Kirliliği Sağlığımızı Nasıl Etkiler? 

 
Kirlenmiş toprak insana ve bitkilere zarar verebilir. Toprak, dünyanın böbreği 

niteliğinde olduğu için, kirleticiler topraktan damlayarak sularımıza ulaşabilir. 

İnsanların toprak kirleticilerine maruz kalmasının birkaç yolu vardır. 

 En yaygın olanları: 

• Kirlenmiş toprak tozu gıda kaynaklarını etkiler 

• İnşaat veya yıkım çalışmaları sırasında uçucu maddelerin ve tozun solunması, 

madencilik faaliyetleri insanlarda fiziksel veya kimyasal hasara neden olabilir. 

• Kirletici maddeler deri yoluyla emilebilir. 

 
Kirlenmiş toprakta yetişen gıda ürünlerini yemekten sakının. Kirlenmiş 

topraklarda veya yakınında bulunan bahçelerde veya çiftliklerde yetiştirilen gıda 

ürünlerinden kaçının. Toz, kirlenmiş alandan esebilir ve etrafındaki alanı 

kirletebilir. 

 
C4. Toprak kirliliğini önlemek için neler yapabiliriz? 

Aşağıdaki eylemler Toprak Kirliliğini önleyebilir ve ayrıca Fiziksel Çevre ve insan 

sağlığı üzerindeki kötü etkileri en aza indirebilir. 

➢ Tarımda daha az pestisit ve kimyasal kullanmak ve çevresel etkiyi 

azaltacak başka doğal yollar bulmak. Örneğin, çiftçiler biyo-gübre yerine 

doğal gübre tercih ederek doğal maddeler kullanabilirler. 

➢ Ağaçlandırma, ağaçlı bir alanın yeniden ağaçlandırılması. Bu süreç 

toprağı bağlamaya yardımcı olur, bu da onu toprak kirliliğinden 

korumaya yardımcı olur ve toprak erozyonu ve taşmasını önler. 

➢ Yeniden Kullanın, Azaltın ve Geri Dönüştürün. Arazi kirliliğini azaltmak 

için maddeleri yeniden kullanabilir veya geri dönüştürebiliriz, bu nedenle 

çevreye zarar verecek maddeleri kullanarak atık oluşturmamalıyız. 
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a)  Geri Dönüşüm, Geri Dönüşüm, Geri Dönüşüm. 

 

Çevreyi korumanın kolay bir yoludur. 

Sadece kâğıt, teneke, şişe değil, piller, cam, teknolojik ürünler, eski elektronikler 

ve daha birçok farklı malzemeyi de geri dönüştürebiliriz. 

İşte geri dönüşüm için birkaç ipucu: 

➢ Geri dönüşüm kutunuzu toplama alanına atarken hatırlatıcılar oluşturmak 
için atık sihirbazı uygulamasını yükleyin. 

➢ Çöp kutusuna “Beni geri dönüştür” gibi küçük çevre dostu hatırlatıcılar 
koyun. 

 

➢ Daha az ambalaj kullanan veya ambalajlarında geri dönüştürülebilir 
malzemeler kullanan ürünler satın alın. 

➢ Neyin geri dönüştürülebileceğini ve neyin geri dönüştürülemeyeceğini ve 
neyin nerede geri dönüşümle kazanılabileceğini öğrenin. 

➢ Geri dönüştürülebilir öğeleri kolayca atmak için en yakın geri dönüşüm 
merkezini bulun. 

 
 
b) Yerel gıda satın alın (veya yerel ürün yetiştirin) 
 

Yerel çiftçilerden satın aldığınızda ve evinizin yakınında yetiştirilen gıda 

ürünlerini aldığınızda, nakliye emisyonlarını azaltmış olursunuz. 

Yerel kaynaklı gıda bulmak zorsa, kendi bahçenizde veya umuma açık 

bahçelerde kendi ürünlerinizi yetiştirmeyi öğrenin. 

 
b) Kendi Plastik poşet Alternatiflerinizi Kullanın 

 

Plastikler modern hayatı daha kolay hale getirdi ancak tek kullanımlık 

plastiklere güvenmeye devam edersek gelecekteki yaşam zor olacak. Her yıl 

yaklaşık 100 milyar tek kullanımlık plastik geri dönüştürülemeyen poşet 

kullanıyoruz. Bu israfı azaltmak bizim elimizde. Arabanızda birkaç kanvas bez 

çanta bulundurun ve her alışverişe gittiğinizde bunları kullanın. 
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c) Sıfır Atık Kampanyası Başlatın 

 

Sıfır Atık Yönetimi, günlük hayatımızdaki tüm atıkları ortadan kaldırmaya çalışıyor. 

Her zaman uygulamak gerçekçi olmayabilir, kısa bir süre için bile sıfır atık üretmek 

için kendinizi zorlamak sürdürülebilir alışkanlıklar kazandırabilir. Kâğıt postayı iptal 

etmek ve elektronik yazışmayı seçmek ilk adım olabilir. 

 
d) Çevre Dostu Ulaşım Araçlarını Kullanın 

 

Yakıt taşımacılığı hala sera gazı emisyonlarının %27'sini oluşturuyor. Arabanızı 

kısa ve hızlı yolculuklar için kullanıyorsanız alternatif yollar bulmaya çalışın. 

Yürümeyi, toplu taşımayı, bisiklete binmeyi tercih edin. Karbon ayak izinizi 

azaltacak ve bulunduğunuz yerin hava kalitesini artıracaktır. 

 
e) Kompostlamaya Başlayın 

 

Her yıl yaklaşık %30'u kompostlaştırılabilen 30 milyar kilo gıda civarında artığı 

üretiyoruz. Kompost ürünleri, gıda yetiştirdiğimiz toprağa faydalıdır, çünkü 

kimyasal gübreleri azaltır, çöplüklerden kaynaklanan kimyasal emisyonları 

azaltır. 

Çevre, toplum ve arka bahçe için bir kazan-kazan yöntemidir. Meyveler, 

sebzeler, kahve telvesi, çay poşetleri, çim kırpıntıları ve yapraklar gibi organik 

maddelerin çoğu bitki artığı olarak gübre olarak kullanılabilir.  
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Bölüm 6. Ses Kirliliği 
 

D. Ses Kirliliği 
 

Ses Kirliliği veya Gürültü Kirliliği, çoğu bir dereceye kadar zararlı olan ve aynı 

zamanda çevre kirliliği üzerinde zararlı etkileri olabilen, insan veya hayvanların 

faaliyetleri üzerinde çeşitli etkilere sahip gürültünün yayılmasıdır. Ses dalgaları, 

bir gürültü kaynağından kulağa taşınan hava moleküllerinin titreşimleridir. 

Sesler, ses şiddeti ve ses dalgalarının frekansı açısından tanımlanır. Ses 

yüksekliği desibel (dB) cinsinden ölçülür. İnsan kulağı 0 ile 140 dB arasındaki 

sesleri algılayabilir. 140 dB üzeri ses ağrıya neden olur. Bir ses dalgasının 

frekansı Hertz (Hz) cinsinden ölçülür. İnsan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz 

arasındaki sesleri algılayabilir. İnsan ses frekansları 250 Hz ile 2.000 Hz 

arasında değişmektedir. Gürültü, her zaman var olan ancak olumsuz etkilerine 

rağmen nadiren fark edilen tek kirlilik şeklidir. 
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D1. Ses Kirliliğine ne sebep olur? 

 
Gürültü Kirliliğinin ana nedenlerinden bazıları şunlardır: 
 

1) Sanayileşme 
 

Endüstrilerin çoğu, büyük miktarda gürültü üretebilen büyük makineler kullanır 

ve uygun önlemleri almadıkları takdirde işçiler büyük sağlık riski altındadır. 

 

2) Ulaşım 
Otomobil devrimi, kentsel alanlarda büyük bir gürültü kirliliği kaynağı haline 

geldi. Trafik sıkışıklığına yakalanan insanlar genellikle sabırsızdır ve diğer 

sürücüleri harekete geçmeleri için uyarmak için genellikle korna çalarlar. Bu 

eylemler, komşu bölgelerdeki insanlar ve bir bütün olarak çevre için dayanılmaz 

gürültü üretir. 

Uçaklar da sorunu artırıyor çünkü birçok havaalanı şehirlerin yakınında 

bulunuyor ve normal olarak kalkan veya inen uçaklar yüksek ses çıkarır. 

3) Kötü Şehir Planlaması 
 

Kötü Şehir Planlaması, sosyal ve temel olanaklar, imalat sanayilerinden gelen 

gürültü, komşu evlerden gelen aile kavgaları ve oyun oynayan çocukların 

gürültüsü yoluyla çevresel gürültüye sebep olur. 

 

4) Genel Seslendirme Sistemleri 
 

Sosyal etkinlikler sırasında Anons Sistemlerinden ve müzik sistemlerinden gelen 

yüksek gürültü, gürültü kirliliği kaynakları olabilir. Ayrıca, açık pazarlar ve diğer alım 

satım faaliyetleri, ticari mal veya 

hizmetler gürültü kirliliğinin başka bir 

kaynağı olabilir. 

 
5. Bina içi hizmetler ve ev içi faaliyetler 

gürültü kirliliğine neden olur ve işitme 

yeteneğini engelleyebilir.
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D2. Ses Kirliliği Sağlığımızı ve Yaban Hayatı Nasıl Etkiler? 

 

Gürültü, basit bir sıkıntıdan daha fazlasıdır. Belirli seviyelerde ve maruz kalma 

sürelerinde kulak zarına ve iç kulaktaki tüy hücrelerine fiziksel zarar verebilir. 

Bu tür hasarın sonuçları, geçici veya kalıcı işitme kaybı olabilir. 

Aşırı gürültüye maruz kalmak kan basıncını ve nabız oranlarını yükseltebilir, 

kaygıya, zihinsel yorgunluğa neden olabilir, uykuyu ve kişisel iletişimi 

etkileyebilir. 

Gürültü Kirliliği ayrıca vahşi yaşamı da etkiler. Böcekler, kurbağalar, kuşlar ve 

yarasalar dahil olmak üzere çok çeşitli hayvanlar, çeşitli nedenlerle sese 

güvenirler. Bir eşi cezbetme, iletişim kurma, gezinme, yiyecek bulma veya 

yırtıcılardan kaçınma yeteneklerine müdahale edilebilir. 

Gürültü kirliliği sorunu yunuslar ve balinalar gibi deniz hayvanları için daha 

ciddidir. Denizdeki en gürültülü ve en zararlı seslerden bazıları, sesi suda çok 

uzun mesafeler kat eden ve balinaların ve yunusların toplu halde karaya 

oturmasıyla ilişkilendirilen deniz sonar cihazlarından üretilir. 

 
D3. Ses Kirliliğinden Nasıl Korunulur? 

 
a) Kulak Tıkacı Kullanımı 

 

Gürültü kirliliğini azaltmak için uygun maliyetli ipuçlarından biri kulak tıkacı 

kullanmaktır. Çevreden gelen gürültü miktarını azaltmak için çalışma yerlerinde ve 

uyurken takılabilirler. Sağlıklı uyku alışkanlıkları gibi faydaları vardır ve kulak zarının 

zarar görmesini engeller. 

 
b) Ses yalıtımı 

 

Ses efektlerini azaltmak için gürültüyü ve ilgili titreşimleri engelleyen ses yalıtım 

malzemeleri kullanabiliriz. Örneğin çift camlı pencereler, gürültü kirliliğini önlemek 

için etkileyici bir yöntem olabilir.
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c) Sarsıcı Kornalar 
 

Trafikte sürekli uğultularla ilişkili gürültüyü azaltmak için araçlara sarsıcı seslere 

sahip kornalar takabilir. 

 
d)  Kolluk Kuvvetleri 

 

Eyalet veya yerel yönetimler, yerleşim bölgelerinin yakınında gürültü kirliliğini 

önleyen uygun yasalara sahip olmalıdır. Gürültü kirleticileri kontrol etme yetkisine 

sahip olacak hükümet kanun uygulayıcılarına yetki verebilirler. 

 
e) Gürültü Önleyici Kulaklıklar 

 

Endüstri ve inşaat işçilerinde gürültü kirliliğini azaltmak için işçiler tarafından 

kulaklık kullanılabilir. İstenmeyen gürültüleri filtreler ve kulaklara ulaşmasını 

engeller. 

 
f) Bariyer kullanımı veya ağaç dikerek yeşillendirme 

 
Titreşimleri ve güçlü ses dalgalarını azaltmanın basit bir yolu, evin etrafına çitler 

ve ağaç dikmek gibi engeller kullanmaktır. Bu bariyerler dalgaları emecek ve 

gürültüyü önemli ölçüde azaltacaktır. 

 
g) Ev ve ofis düzeninizde yenilikçi yöntemlerin kullanılması 

 

Ekipman yerleşiminde yenilikçi olmak, gürültü kirliliğini önemli ölçüde azaltmaya 

yardımcı olabilir. Gürültülü ev aletleri ve ofis ekipmanları evin veya ofisin uzak 

uçlarına yerleştirilebilir, bu da dinlenme veya çalışma alanlarına ulaşan gürültü 

seviyesini azaltır.
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Bölüm 7. Termal Kirlilik 
 

E. Termal Kirlilik 
Termal Kirlilik veya Termal Zenginleştirme, ortam su sıcaklığını değiştiren 

herhangi bir işlemle su kalitesinin bozulmasıdır. Doğal bir su kütlesinin 

sıcaklığındaki insan etkisi ile meydana gelen ve suyun fiziksel özelliklerinde 

değişikliğe neden olan artış veya düşüştür. 

 
E1. Termal Kirliliğe ne sebep olur? 

 
Termal Kirliliğin yaygın bir nedeni, suyun enerji santralleri ve endüstriyel 

fabrikalar tarafından soğutucu olarak kullanılmasıdır. Başka bir kaynak, 

rezervuarların tabanından daha sıcak nehirlere çok soğuk suyun salınması 

olabilir. 

Su sıcaklığındaki ani değişiklik oksijen arzını azaltır ve ekosistem 

kompozisyonunu etkiler. 

Diğer bir neden ise Toprak Erozyonudur. Oluştuğunda, su kütleleri güneş 

ışığına daha fazla maruz kalır ve su sıcaklığı etkilenir. 

Volkanlar, jeotermal çöküntüler ve kaplıcalar gibi Doğal Nedenler su kütlelerinde 
aşırı ısıya neden olabilir ve çevre üzerinde kalıcı etkiler yaratabilir. 
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E2. Termal Kirlilik İnsanları ve Hayvanları Nasıl Etkiler? 
 

 
1) Sıcak Su Etkileri 

 

Belirli bir sıcaklık aralığına adapte olmuş balıklar ve diğer organizmalar, “Termal 

Şok” olarak bilinen su sıcaklığındaki hızlı bir artış veya azalma ile öldürülebilir. 

Yüksek su sıcaklıkları oksijen seviyelerini düşürür, bu da balıkları öldürebilir ve 

besin zinciri bileşimini değiştirebilir, türlerin biyolojik çeşitliliğini azaltabilir ve 

yeni termofil (yüksek ısıda gelişip büyüyen mikroorganizma) türlerinin istilasını 

teşvik edebilir. Sonuç olarak biyolojik çeşitlilik azalabilir. 

 
2)  Soğuk Su Etkileri 

 

Rezervuarlardan(depo) salınan doğal olmayan soğuk su, nehirlerin faunasını 

önemli ölçüde değiştirebilir ve nehirlerin verimliliğini azaltabilir. Soğuk su 

nedeniyle balıkların hayatta kalma oranları %75'e kadar düşebilir. 
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E3. Termal Kirliliği önlemek ve kontrol altına almak için neler yapabiliriz? 

 
Bireysel düzeyde, Termal Kirliliği önlemek için yapabileceğimiz pek bir şey yok. 

Büyük endüstriler, tesisleri potansiyel olarak termal kirliliği azaltabilecek kapalı 

devre sistemlere dönüştürmek zorundadır. 

 Aşağıdaki önlemleri öneriyoruz. 

 

1) Termal kirliliğin ana nedeni endüstriyel kaynaklardan oluştuğu için, ısıtılan su 

aşağıdaki yöntemlerle kontrol edilebilir: 

➢ Soğutma havuzları, buharlaşma ve konveksiyon yoluyla soğutma 

için tasarlanmış yapay su kütleleri. 

 

➢ Buharlaşma yoluyla ısıyı atmosfere aktaran soğutma kuleleri. 

 
➢  Isı ve elektrik enerjisinin ortak üretimi, ısının evsel veya endüstriyel 

ısıtma amaçları için geri dönüştürüldüğü bir süreç. 

 

 
2) Rezervuarlar. İnsan yapımı barajlarda su katmanlaştıkça dipteki sıcaklık düşer. 

Bu soğuk suyu doğal sisteme vermek için birçok baraj inşa edilmiştir. Bu, barajın 

tabanından gelen daha soğuk su yerine suyu daha sıcak yüzeyden salacak şekilde 

tasarlanarak hafifletilebilir. 

 

3) Kentsel yüzey akışının küçük nehirler üzerinde önemli termal etkileri olabilir. 

Olası bir çözüm, su ortamına girmeden önce suyun ısıyı dışarı atması için daha 

fazla zaman tanıyarak, bu termal etkileri azaltmak için akışı emen veya yeraltı 

suyuna yönlendiren yağmur suyu yönetim tesisleri kurulabilir.
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Bölüm 8. Işık Kirliliği 
 

F. Işık Kirliliği 
 

Işık Kirliliği, istenmeyen, uygun olmayan veya yapay aydınlatmanın varlığıdır. 

Tanımlayıcı bir anlamda, ışık kirliliği, gündüz veya gece boyunca yetersiz 

uygulanan herhangi bir aydınlatmayı ifade eder ve ışık seviyelerinde bir sorun 

olarak bulunabilir. Işık Kirliliği doğal döngüleri etkiler ve yıldızların ve 

gezegenlerin gözlemlenmesini engeller. Birçok gökbilimci için ışık kirliliği bir 

felakettir. 

Işık Kirliliği, olumsuz etkilere neden olabilecek ve çevre kalitesini bozabilecek 

bir atık enerji şeklidir. 

Işıklar birlikte açılmadığında veya kafa karıştırıcı şekillerde gruplandığında, 

onlara bakarken başınızı döndürebilir veya kafanız karışabilir. 
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F1. Işık Kirliliğine Ne Sebep Olur? 

 
Işık Kirliliği, yaşam merkezlerinde veya faaliyetler sırasında sokak lambaları ve 

diğer ışıklardan ve ayrıca insanların evlerinde yaktığı ışıklardan kaynaklanır. 

Işık Kirliliği aşağıdaki şekillerde bulunur: 

  

1) Parlama. Işık çok parlak olduğunda, ışığa bakıldığında genellikle parlamaya 

veya görsel rahatsızlığa neden olur. 

2) Gökyüzü Alçak. Bu, çok fazla harici yapay ışık gece gökyüzünün 

parlamasına neden olduğunda olur. İyi aydınlatılmış bir şehre bakarken bunu 

görebilirsiniz. Şehrin üzerindeki gökyüzü aydınlanır. 

3) Hafif İzinsiz Giriş. Bir alanda parlayan büyük, parlak bir ışık genellikle izinsiz 

girdiğinde ve istenmeyen alanlarda parladığında ışık kirliliği sayılır. 

4) Dağınıklık. Çok fazla ışığı bir araya topladığınızda veya ışıklar kafa karıştırıcı 

şekillerde gruplandığında, onlara bakarken başınızı döndürebilir veya kafanız 

karışabilir. 

F2. Işık Kirliliği İnsanları Nasıl Etkiler? 

 
İnsan faaliyetleri ışık kirliliği üzerinde büyük etkisi olmaktadır. Normal sirkadiyen 

uyku ve uyanıklık döngümüzü bozar. Beyindeki epifiz bezi adı verilen küçük bir 

bez, uyumamıza yardımcı olan melatonin hormonunu salgılar. Bu hormonun 

salınması için sinyal karanlıktır. Elektriğimiz olmadan önce, gün batımından 

sonraki karanlık uyumak için bir işaretti. Artık uyku döngülerimizi doğrudan 

etkileyen yapay aydınlatmaya her an sahip olabiliriz. 

F3. Işık Kirliliğini önlemek için neler yapabiliriz? 

 
Işık kirliliğinin ana kaynaklarını belirledikten sonra, onları azaltmak için eylemler 

düşünebiliriz.  

Bazı örnekler şunlardır: 

• Pencere bakımı, panjurlar, perdeler veya pencere gölgelikleri, evlerimize giren 

dış mekân ışığının miktarına yardımcı olabilir. 

• İç mekân ışıklarının çok uzun süre yanmasını önlemek için zaman ayarı veya 

ışıkları belirli bir zamanda kapatan otomatik ayarlama. 

• Harekete geçirilen projektörler veya ışıkların yalnızca gerektiğinde açılması 

için hareket sensörleri.
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Bölüm 9. Radyoaktif Kirlilik 
 

G. Radyoaktif Kirlilik 
 

Radyoaktif Kirlilik, radyoaktif maddelerin yüzeyler üzerinde veya katılar, sıvılar 

veya gazlar içinde kasıtsız veya istenmeyen şekilde birikmesi veya varlığıdır. 

Radyoaktif Kirlilik, nükleer patlamalar, nükleer silahların denenmesi veya 

nükleer silah üretimi sırasında çevreye radyoaktif maddelerin salınması 

sonucunda canlı organizmaların ve çevrelerinin fiziksel olarak kirlenmesi 

olabilir. Nükleer tıpta uygun olmayan şekilde kullanılan malzeme de olası bir 

Radyoaktif Kirleticidir. Tıbbi röntgenler bile teknik olarak bir Radyoaktif Kirlilik 

kaynağıdır, çünkü bazı röntgenler röntgen çekildikten sonra çevreye saçılır. 

Genel olarak Radyoaktif Kirlilik, canlı organizmalar için zararlı, yüksek enerjili 

radyasyon şeklinde çevreye iyonlaştırıcı radyasyon salınımını ifade eder. 

Radyoaktif kirliliğin sonuçları değişebilir ve radyoaktif kirliliğin kaynağına, maruz 

kalma miktarına ve maruz kalma süresine bağlıdır. Uzun bir süre boyunca 

normalden daha yüksek maruziyet, her türlü kanser türünün riskini artırabilir. 
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G1. Radyoaktif Kirliliğe ne sebep olur? 

 
Su yüzeyinin, su kaynaklarının ve hava sahasının radyoaktif kirliliği, yayılan 

beta parçacıkları, gama ışınları ve radyoaktif maddelerden yayılan bir nükleer 

kaynaktan radyoaktif serpinti sonucudur. 

Kirlilik kaynakları, plütonyum, toryum madenciliği ve rafine edilmesinden, 

radyoaktif izotopların hazırlanmasından ve nükleer atıkların bertaraf 

edilmesinden kaynaklanan insan yapımı Radyasyon Kirliliği kaynakları olabilir. 

Radyasyon Kirliliğine yol açan başlıca kaynakları aşağıdaki kategorilere 

ayırabiliriz: 

• Nükleer enerji santralleri 

 

• Nükleer silahlar 

 

• Radyoaktif Atıkların İmhası 

 

• Uranyum Madenciliği 

 
Radyoaktif atıklar üzerinde biraz duracağız çünkü büyük şehirlerdeki ana kaynak 

radyoaktif izotopları tıbbi amaçlarla kullanan hastaneler ve diğer tıbbi laboratuvarlardır. 

Etkilerini tahmin etmek zor olmakla kalmaz, aynı zamanda radyoaktivite hava, su ve 

toprak yoluyla bulaşabileceğinden kolayca ayırt edilemeyebilir. Ayrıca, bazı nükleer 

atıkların yerini belirlemek kolay değildir. Ana konu, radyasyon atığının kimyasal veya 

biyolojik olarak ayrıştırılması veya arıtılmamasıdır. Tek seçenek ya atığı kontrol altına 

almak, sıkıca kapatılmış kaplarda saklamak, Pb gibi radyasyondan korunan 

malzemelerle korumak ya da seyreltmek. 

 
G2. Radyoaktif Kirlilik İnsan Yaşamını Nasıl Etkiler? 

 
Radyoaktif Kirlilik, biyolojik moleküllerle reaksiyona girdiğinde iyonlar oluşturduğu için 

insan hayatını, bitkileri ve hayvanları doğrudan etkiler. Radyoaktivite DNA'ya zarar 

verebilir. Bu hasar kanserlere, doğum kusurlarına ve hatta ölüme neden olabilir.
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Bir radyoaktif izotopun neden olduğu rahatsızlığın miktarı şunlara bağlıdır: 

 

a) Fiziksel yarı yaşam süresine. 

 

b) Ne kadar çabuk emildiğine. 

 

c) Organizma ve nasıl performans gösterdiği. 

 

Durum insanlarda ve diğer çok hücreli organizmalarda daha karmaşıktır. 

 

İnsan vücudunun en hassas bölgeleri, deri, eşey organı, bağırsaklar ve kan 

hücrelerini (dalak, kemik iliği, lenf organları) üreten dokular gibi aktif olarak bölünen 

birçok hücreye sahip olan bölgeler gibi görünmektedir. 

Bazı bilim adamları, tüm hücrelerde bulunan biyolojik onarım sistemlerinin, aşırı 

düşük doz radyasyonun neden olduğu biyolojik hasarı zararlı olmamaları için 

düzeltebildiğinden, radyasyon hasarı için bir eşik dozu olduğuna inanmaktadır. 

Hayvanlar farklı seviyelerde etkilenir. Daha yüksek seviyedeki organizmalar, 

böceklerden ve sineklerden daha fazla etkilenir. Balıklar da etkilenir. Tüm kabuklu 

balıkların kabukları ve balıkların dokuları radyasyonla kirlenir ve bu radyasyon 

yoluyla insanlara da zarar verir. 

Bitkiler de radyasyona maruz kalmakta ve hasar çoğunlukla artan ultraviyole 

dalgaları nedeniyle olmaktadır. Farklı bitkiler farklı şekilde etkilenir. Radyasyon 

kromozomlara çarptığında üreme engellenir. Bitkilerde şekil, boyut ve sağlığın 

değişmesine neden olur. Bu bitkileri yediğimizde, nüklidler alınır. 

Sonuç olarak, Radyoaktif Kirliliğin, radyoaktif maddelerin taşınmasında ve 

kullanılmasında, nükleer santrallerin tasarımında ve işletilmesinde aşırı dikkatli 

olunmadığı takdirde çok daha kötüleşebilecek önemli bir sorun olduğunu 

söyleyebiliriz.
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Bölüm 10. Farkındalık Artırma 
 

Çevrenin Korunması İçin Halkın Bilincini Artırma Yolları 

Proje katılımcılarına tavsiyeler. 

Gelişmiş ülkelerde ve şehir merkezlerinde basılı, yayın, internet ve medya 

kullanımı, çevrenin korunması konusunda halkın farkındalığını artırmanın etkili 

yolları olabilir. 

 

1)  Bilgi merkezleri, halkı çevresel kaygılar konusunda eğitmek için faydalı 

araçlar olabilir. Şehrinizde gönüllülerin çevrenin korunması için 

düzenleyeceğiniz faaliyetler, girişimler, etkinlikler hakkında faydalı bilgiler 

sunacağı, çevre konularında farkındalıklarını artırmayı ve teşvik etmeyi 

amaçlayan bilgi merkezleri veya bilgi çağrı merkezleri düzenleyebilirsiniz. 

Gönüllü eylemlerde sizin de katılmanız gelecek nesillere iyi bir miras bırakılır.  

 
2) Sosyal Medya.  

 
Sosyal medyanın gücü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu platformlar, insanları 

eğitmenize ve farkındalığı artırmanıza yardımcı olacak araçlar olarak çalışabilir. 

Bu tür bir “halka yaklaşmanın” ne kadar etkili olabileceğine şaşıracaksınız. 

Çevrimiçi varlığınızı doğru bilgilerle gezegenlerin yararına kullanmayı deneyin 

veya sürdürülebilir yaşamı teşvik eden ve çevresel konuları tartışan sosyal 

medya hesaplarını arayın. 

 
3) Seçilmiş Yetkililerle İletişime Geçin.  

Seçilmiş kişiler herkesten daha fazla yetkiye sahipler. Kanun haline gelen yasaları 

önerir ve imzalarlar. Onlarla iletişime geçerek çevre sorunları hakkında farkındalığı 

artırmak için elinizden gelenin en iyisini yapabilirsiniz, çünkü bir çözümleri olabilir. 

Geçmişleri ve neler yaptıkları hakkında bilgi edinmeye yardımcı olacaktır. 

  

Oy kullanmadan önce veya bir sonraki seçimden önce çevrenin korunması için neler 

yapmışlar, değerlendirin. 

 



GEZEGENİMİZİ KORUYALIM 

48 

 

 

4) Kitaplar, Filmler ve Belgeseller Önerin.  

Halka, çevrenin sürdürülebilirliği ve kirlenen çevrenin insanları ve dünyadaki diğer 

canlı organizmaları nasıl etkilediği konusunda bilgi ve bilgiler edinmelerine yardımcı 

olacak kitaplar, filmler ve belgeseller önermeye çalışın. 

 
5) Çevre ile ilgili Makale Yazan, Film ve Video Oluşturan İnsanlarla iş birliği 

yapın. 

Daha fazla kişiye ulaşmak için anladıkları dili kullanmaya çalışın. Herhangi bir 

açıklama olmadan moda sözcüklerden kaçının. Mesaj çok basit ve net değilse 

başkasının sizi dinlemesini ve ne yazdığınızı anlamasını bekleyemezsiniz. 

Yaratıcı olmaya çalışın, çevresel konularda farkındalığı artırmak için içerik 

ortaya koyun. Eylemleri ve zihniyetleriyle nasıl fark yaratabilecekleri 

konusunda halka fikir vermeye çalışın. Çoğunun bilmesi gereken konuları 

seçin, bunları duyurmak için çevrimiçi platformları kullanın böylece çok 

sayıda insan haberdar olacaktır. Sosyal medya kullanma halka tanıtmaya 

karar verdiğiniz her şeyi görmesini sağlamanın güvenli bir yoludur. 

Çevrenin Korunması bilincini artırmak için bundan sonraki adım 

“kelimelerden” “eylemlere” geçmektir. 

Birçoğumuz teoride Çevreyi Korumanın önemini biliyoruz, ancak sadece 

birkaçımız onu desteklemek aksiyon alır ve etkinlikler gerçekleştirir. 

Hepimizin inançlarımızı bugünden yaşamaya ve evde, işte ve çevremizdeki 

insanlara çevre dostu alışkanlıklar oluşturmaya başlamamız gerekiyor. 

 
Yaşam Ortamının kalitesini iyileştirmenin bazı çok kolay yollar şunlardır: 
 

 
1) Bir Ağaç Dikin 
  

Ya da çok ağaç dikin. Mahallenizde bazı uzun, odunsu bitkiler için 

mükemmel olabilecek veya şu anda toprak erozyonuna yenik düşen bir alan 

bulun. Bir grup komşu ile  birlikte yeni ağaçlar dikmek, doğanın yeniden  

canlanması için ağaç dikme kampanyası düzenlemek harika bir yoldur. 

 
1) Parkların bakım ve temizliğine katkı sunun 

 
Yerel Parkınız veya oyun alanınız doğal bir toplanma yeridir. Bu yeşil alanlar 
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çocukları, evcil hayvanları ve aileleri cezbeder ve arkadaşlarınızla buluşup 

takılmak için mükemmel yerlerdir. Çöp toplayarak ve evcil hayvan atıklarını 

toplayarak yerel parkınızın eğlenceli ve rahatlatıcı bir yer olmasına katkı 

sunmaya yardımcı olun, söz konusu alanlar size ait olmasa bile. 

 
2) Çöpleri Toplayın 

 
Parkların içinde ve dışında de çöp varsa toplayın. Topluluğunuzun 

çevresinde yürüyüşe çıkarken veya işteyken, atıkları toplamak için yanınızda 

küçük bir çöp torbası taşıyın. Geri dönüşüme veya düzenli depolamaya bağlı 

olmayan çöpler genellikle akarsu, göl veya denizde son bulur ve bu da sudaki 

canlılara zarar verebilir. 

 
3) Çevre Dostu Su Grubunuza Katılın 

 
En yakın akarsu, nehir, göl veya denizden ne kadar yakın veya uzakta 

yaşıyor olursanız olun, eylemleriniz suyun kirletilmesine değil, 

temizlenmesine yönelik olmalıdır. Dünya'daki her şey bir su alanına, yani bir 

su kütlesinin etrafındaki kara alanına dayanır ve kalitesini etkiler. Hangi su 

alanının size yakın olduğunu öğrenin ve onunla ilişkili bir çevreci su grubu 

olup olmadığını keşfedin. Çevre ile ilgili kuruluşlar genellikle su alanınıza 

kendi evinizden nasıl bakacağınızı öğreten turlar ve eğitim etkinlikleri 

düzenler. 

 

4)  Geri Dönüşümü Teşvik Edin 

 

Çevreyi iyileştirmenin en kolay yollarından biri geri dönüşümdür. Yeni ürünler 

oluşturmak için mevcut öğeleri kullanarak daha az çöp üreten bir topluluk 

olma harika bir şeydir. 

 Bir dahaki sefere çöpleri ve geri dönüştürülebilir maddeleri geri dönüşüm 

alanlarına taşıdığınızda, komşunuzla da aynısını yapma konusunda istişare 

edin. Daha az donanımlı olabilecek diğerlerini teşvik etmek için geri dönüşüm 

torbaları dağıtın veya kırılmış kutuları değiştirmelerine yardımcı olun. 

Çevreye daha fazla katkı sunmak amacıyla yerel atık bölgenizde veya çevre 

sağlığı departmanınızda gönüllü olun. 
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İklim Değişikliği hakkında bilgi almak için yukarıda açıklanan ipuçlarını kullanın. 

Gezegeni önemseyen insanların İklim Değişikliği ve Çevrenin Korunması 

konusunda bilinçlendirilmesi elzemdir. 

Dünyayı korumak istiyorsak, herkesin desteğine ihtiyacımız var. Sesinizi 

yükseltmenize ve başkalarını eğitmenize yardımcı olması için bu fikirleri 

keşfetmeyi düşünün ve gereğini yapın.
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