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1

ÖN SÖZ 

Çevre kelime anlamıyla ortam, civar, etraf, mıntıka, bölge vb. gibi 

anlaşılması kolay bir kavrammış gibi görünsede, insanların yaşamını 

sürdürdükleri fiziksel ve sosyal çevre ile ilişkili konular gittikçe 

çeşitlenmekte, çevre sorunları ağırlaşmakta ve bu sorunların çözüm 

yolları karmaşıklaştıkça kavramın taşıdığı anlamda derinleşmektedir. 

Çevre; havadır, sudur, topraktır, yağmurdur, kardır, rüzgardır, 

sıcaklıktır, ormanlardır; biz ve bizim dışımızdaki her şeydir. Bütün 

canlı ve cansız varlıkların arasındaki bağlantılar, ilişkiler çevre içinde 

gerçekleşir.  Günümüzde insanlık dünyasında çevre önemli konuların 

biri haline gelmiş durumdadır ve sürekli tartışılmaktadır.  

Çevre sorunları ortam bozulması ile ilgili bir kavram olup, siyasetten 

tarihe, peyzaj mimarlığından sağlık bilimlerine, coğrafyadan 

mühendisliğe, jeolojiden tarıma, ekolojiden kent planlamaya, 

biyolojiden hukuka … bir çok bilim dalının ilgilendiği multidisipliner 

bir araştırma konusudur. İnsanoğlunun doğal kaynakları bilinçsizce 

aşırı derecede tüketmesi, doğayı istediği gibi kendi çıkarları için 

değerlendirmesi ve böylece doğal kaynakların dengesinin bozulması 

sonucu yaşamımızı gün geçtikçe daha çok tehdit eden; ekonomik, 

ekolojik, sosyolojik ve politik kökenli çevre sorunları ortaya 

çıkmaktadır. Son yüzyılda iklim değişikliği, çölleşme, biyolojik 

çeşitlilik kaybı, asit yağmurları,  hızlı nüfus artışı, yoksulluk, açlık, 

çarpık kentleşme, plansız sanayileşme,  hava, su ve toprak kirliliği, 

tehlikeli atıklar, toprağın tahribi, deniz ve okyanus kirliliği, ozun 

tabakasının incelmesi yada delinmesi, artan kirlilik gibi global çevre 
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sorunları, çevrenin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır; insanların 

güvenliği, sağlığı, üretkenliği ve diğer canlıların bekası, gıda 

güvenliği ile su kaynakları üzerinde tehdit oluşturmaktadır. Küresel 

ısınma ve iklim değişikleri ulaştığı boyut itibariyle günümüz 

dünyasının en önemli çevre sorunlarını oluşturmuş vaziyettedir.  

Kitap, farklı yazarlar tarafından hazırlanan 10 bölümden oluşmakta 

olup, farklı meslek mensupları konuya değişik yöntemlerle 

yaklaşmıştır. Kitabın; çevre sorunları ve çözümlerine yönelik 

yayınlara, faaliyetlere, çevre gönüllülerine katkı sağlamasını temenni 

ederim.  

Dr. Öğr. Üyesi Mahire ÖZÇALIK 

Editör 
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GİRİŞ 

İnsan, çevre içinde doğup büyümekte, yaşam mücadelesini 

sürdürmekte ve nihayetinde yok olmaktadır. Her canlı gibi insan da 

yaşamak için temiz, sağlıklı bir çevreye muhtaçtır. Böyle olmasına 

rağmen, tüm canlı türleri arasında sadece insan yaşamak için muhtaç 

olduğu çevresini değiştirip dönüştürebilmekte, yaşanmaz hale 

getirebilmektedir. Umursamaz davranışlarıyla da nihayetinde 

günümüzdeki küresel çevre sorunlarının öznesi durumuna 

gelmektedir. Günümüzde küresel çevre sorunları öylesine ciddi 

boyutlara ulaşmıştır ki bu sorunlar adeta gelecek nesilleri tehdit 

etmektedir.  

Azalan su kaynakları ile birlikte artan çölleşme, atmosferdeki kirlilik 

ve topraklarda biriken toksik maddeler insan etkinlikleri sonucu 

çevrenin bugünkü durumunu gözler önüne seren olumsuz örneklerden 

sadece bir kaçıdır.  Artan nüfusun doğaya uyguladığı baskı ise kirlilik 

ve doğal alanların bir biri ardına yok olmasının en önemli 

nedenlerinden biri olarak gösterilebilir. Dünya tarihinde özellikle 

Sanayi Devrimi ile birlikte yükselişe geçen üretim-tüketim döngüsü ve 

bu döngü neticesinde ortaya çıkan kirlilik, bugün artık önü 

alınamayacak çevre sorunlarının altında yatan temel nedenlerin en 

başında yer almaktadır. Çevre sorunları ile mücadelede, insanın aracı 

ise teknolojidir. Ancak doğayı yok etmek için kullanılan araç da yine 

teknolojinin kendisidir. Oysa doğa ile uyumlu teknolojiler sayesinde 

çevrenin korunup geliştirilerek gelecek nesillere güven içinde 

ulaştırılması mümkündür. 
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Bilim ve teknolojinin yardımı ile doğaya karşı giriştiği egemenlik 

tutkusunda yenen mi yenilen mi olduğunu bilmeden mücadelesini 

sürdüren insan, ancak çevre sorunlarının olumsuz ve yıkıcı etkisiyle 

karşı karşıya kaldığında yenilen olduğu gerçeği ile yüzleşebilmektedir. 

Bugün tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi de insanın bu 

gerçekle yeniden yüzleştiğini açıkça göstermektedir. Her ne kadar 

pandemiye neden olan virüsün laboratuvar ortamından dünyaya 

yayıldığını savunan görüşler mevcut ve daha fazla olsa da bir 

araştırma bulguları (Andersen, Rambaut, Lipkin, Holmes & Garry, 

2020: 450) bu virüsün laboratuvar yapısı veya kasıtlı olarak manipüle 

edilmiş bir virüs olmadığını ortaya koymaktadır. Araştırmaya göre; 

hayvanlardan insanlara geçen bu virüsün, tür sınırlarını nasıl aştığının 

ortaya koyulması pek çok sorunu kökünden çözebilecek, gelecekte 

olması muhtemel zoonotik salgınların önlenmesine katkıda 

bulunabilecektir (Andersen vd., 2020: 452). Çalışma kapsamında 

Kovid-19 pandemisi ve çevre sorunları arasındaki ilişki ele alınırken, 

çevre sorunlarının önlenmesine karşı alınan tedbirler bağlamında 

günümüzde geliştirilen çevre teknolojileri çeşitli örnekler 

çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

1. ÇEVRE SORUNLARI VE KOVİD-19 PANDEMİSİ İLİŞKİSİ  

İnsanın çevre üzerindeki etkileri, tarih sahnesinde var olduğu sürece 

olmuştur. Ancak, son 10.000 yılda ve özellikle Sanayi Devrimi ile 

birlikte insan-çevre etkileşimi bir dizi kronolojik geçişin ardından 

giderek daha da derin hale gelmiştir. Bu kronolojik geçişler; yerleşim 

yerlerinin kurulması, tarım, hayvanların evcilleştirilmesi, ticaret, 



 
 7 

kıtalararası keşiflerin yapılması, sanayileşme, kentleşme, küreselleşme 

ve iklim değişikliği olarak sıralanabilir (Hassell, Begon, Ward ve 

Fèvre, 2017: 55-56). Kronolojik geçişlerin geldiği son nokta olan 

iklim değişikliği, insan ve çevre arasındaki bu etkileşimin çevre 

aleyhine geliştiğinin bir kanıtı olarak gösterilebilir. Ancak insan, doğa 

ile giriştiği egemenlik mücadelesini yüzyıllardır sürdürüyor olsa da 

aslında kendi geleceğini yok etmektedir. Bilim ve teknoloji alanında 

sağlanan ilerlemelerle daha da artan bu mücadele, günümüzün baş 

edilemeyecek çevre sorunlarının temel nedeni olmuştur.  

“Galileo ve Newton gibi fizikçilerin önderlik ettiği mekanik 

görüşün gelişmesiyle, doğaya egemen olmak, sanki bilimin 

temel hedefi olmalıymış gibi bir anlayış yerleşmiştir. Bu 

anlayışa göre, bilim hem kurumsal bilgi aracılığıyla toplumları 

aydınlatacak ve insanlığı doğadan bağımsız kılacak, hem de 

önünü açtığı teknik ilerlemeler aracılığıyla doğanın işlenmesine 

olanak tanıyarak insanın doğa üzerinde egemenliğini 

sağlayacaktır” (Keleş, Hamamcı ve Çoban, 2009: 35).   

İnsanı doğadan ayıran mekanik görüş, doğanın sömürüsünü 

beraberinde getirmiş ve bu doğadan kopuş küresel iklim değişikliği, 

ozon tabakasının incelmesi, çölleşme, kuraklık, asit yağmurları, 

kirlilik gibi pek çok etkili ve kalıcı çevre sorunlarının ortaya çıkış 

sürecini hızlandırmıştır. İnsan yaşamının vazgeçilemez bir parçası 

olan ve yaşam kalitesini artıran teknoloji, bu defa doğayı dönüştürmek 

için kullanılan bir araç olarak hizmet etmeye başlamıştır. Sanayi 

Devrimi ile birlikte ortaya çıkan çeşitli teknolojiler, yeni üretim 
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süreçlerini beraberinde getirmiş, çevreye iki yönlü baskı uygulamıştır. 

Doğal kaynaklar tüketilmiş, tüketilirken ortaya çıkan kirlilik, telafisi 

mümkün olmayan zararlara neden olmuştur. Özellikle Sanayi Devrimi 

sonrası gelişen böyle bir süreçte, çevre insan amaçları doğrultusunda 

daima sömürülmesi gereken bir meta olarak görülmüş ve bu görüş 

doğal kaynakların tükenmesi ile birlikte çevresel yıkımı beraberinde 

getirmiştir.  Teknolojinin ilerlemesine koşut olarak artan hava kirliliği 

ve diğer çevre sorunları, 1972’de Stockholm’de yapılan Uluslararası 

Çevre Konferansı ile başlayan ve bütün dünyada geniş katılım bulan 

çevre konferansları ve uluslararası sözleşmelerin yolunu açmış, çevre 

sorunları ile mücadeleye yeni bir ivme ve boyut kazandırmıştır.  

Çevre sorunları bugün öyle boyutlara ulaşmıştır ki hava, su, toprak 

kirliliği ile mücadele edebilmek için uluslararası tedbirler alınması 

artık gereklilikten çok bir zorunluluk haline gelmiştir. Çalışma 

kapsamında ele alınan ve tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi 

ile çevre sorunları arasındaki ilişki de bu tedbirlerin alınmasını gerekli 

kılan bir süreç olarak belirtilebilir. Çevreye insan kaynaklı 

müdahalelerden en fazla etkinin, doğal çevre üzerinde olduğu 

söylenebilir. Doğal çevrenin yapılaşma ve üretim faaliyetleri amacıyla 

tahrip edilmesi, bazı tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Doğal 

yaşama müdahale edilmesiyle, pek çok canlı türü ya yok edilmiş ya da 

göç etmeye zorlanmış ve doğada geri dönüşü mümkün olmayan 

tahribatlara neden olunmuştur. 

Tür sınırlarını ihlal eden ve bunun sonucunda zarar gören yine 

insandır. Çünkü kendi doğal çevresinde binlerce yıldır belirli bir 
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düzen içinde yaşayan canlılar ile av serüveni, protein ihtiyacı ya da 

yapılaşma faaliyetleri çerçevesinde temas edildiğinde, zoonotik 

salgınların olabileceğini ortaya koyan araştırmalar mevcuttur. Çin’de 

yapılan bir araştırma bulguları (Wu, Zhao, Yu, Chen, Wang, Song, 

Hu, Tao, Tian, Pei, Yuan, Zhang, Dai, Liu, Wang, Zheng, Xu, Holmes 

& Zhang, 2020: 265) pandemiye neden olan virüsün vahşi 

hayvanlardan insanlara geçtiğini ve vahşi hayvanlardan kaynaklanan 

viral yayılmanın insanlarda başka ciddi hastalıklara da neden 

olabileceğini ortaya koymaktadır.  

Zoonotik hastalıklara ilişkin pandemilerin şiddetli etkileri vardır. Bu 

nedenle, ilk önce insanlar ve vahşi yaşam türleri arasındaki etkileşimin 

hızla kesilerek, konuyla ilgili olarak devletler tarafından güçlü 

önleyici tedbirlerin etkin olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Kovid-19 salgınının ortaya çıkması ile birlikte Çin’de vahşi hayvan 

ticareti ve tüketiminin sıkı yasal tedbirlerle yasaklanması buna örnek 

olarak gösterilebilir (Wikramanayake, Pfeiffer, Magouras, Conan, 

Ziegler, Bonebrake, Yoganand & Olson, 2021: 400-401). Yaban 

hayatının oluşturduğu risk ve tehdit karşısında alınan önlemler ve 

caydırıcı yasakların etkinliği ve sürdürülebilirliği konusunda endişeler 

de dile getirilmektedir (Duan, Escobar, Kock, Thomson & Compton, 

2021: 402). Çünkü doğal çevrenin bir parçası olan vahşi hayvanların 

ekonomik amaçlı ticaretinin yasal tedbirleri aşabileceği 

öngörülmektedir. Ancak bugün dünyada pek çok tür, kendi doğal 

çevrelerinden koparıldıkları, ekonomik amaçlar doğrultusunda bir 

ticaret metası haline dönüştürüldükleri ve doğal çevreleri yapılaşma 

uğruna ellerinden alındığı için ya yok olmuş ya da yok olma tehlikesi 
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ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum insanın doğaya müdahalesinin en 

açık kanıtlarından biridir. Kentleşme, madencilik, turizm amacıyla 

ağaçlar kesilmekte, en değerli doğal kaynaklardan biri olan toprak 

verimsizleşmekte, doğa kirletilerek canlılar için adeta yaşanmaz 

duruma getirilmektedir. Bunun sonucu olarak da çevre sorunları, 

günümüzle birlikte gelecek nesilleri de tehdit eden boyutlara 

ulaşmaktadır. 

Doğal yaşam alanlarının tarımsal veya kentsel ekosistemlere 

dönüştürülmesi gibi arazi kullanımındaki değişiklikler, insanlarda 

zoonotik hastalık riskinin ortaya çıkmasını tetiklediği yaygın olarak 

kabul edilmektedir. Bu bağlamda, insanlarla aynı yaşam alanını 

paylaşmak zorunda kalan yarasalar, kuşlar ve kemirgenler en fazla 

zoonotik hastalıklara neden olan türler olarak gösterilmektedir (Gibb, 

Redding, Chin, Donnelly, Blackburn, Newbold & Jones, 2020: 398-

402). Hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıklar arttığı için 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, vahşi hayatı ve çevreyi korumaya 

yönelik önlemler alınması gerektiğini, aksi durumda bu hastalıkların 

artmaya devam edeceği uyarısında bulunmaktadır (Yürük, 2020). 

Çin’de koronavirüs salgını altındaki yerleşim yerleriyle ilgili bir 

araştırma bulguları (Rulli, D’Odrico, Galli & Hayman, 2021: 409), 

insan - evcil hayvan - yaban hayatı etkileşimlerinin, hayvanlardan 

insanlara koronavirüs bulaşma riskini artırabileceğini; kentleşme, 

tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir sonucu olarak insanların vahşi 

yaşam habitatlarına müdahale etmesinin, zoonotik hastalıkların ortaya 

çıkmasına neden olabileceğini ortaya koymaktadır. Zaten “UNEP ve 

Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nün (ILRI) ortak 
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hazırladığı yeni raporunda, Ebola, SARS, Zika, HIV/AIDS, Batı Nil 

Humması ve son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi 

hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara dikkat çekilmiştir.” 

(Yürük, 2020). BM uzmanları da Kovid-19 gibi hayvanlardan 

insanlara geçen zoonotik hastalıkların arttığını ve doğal yaşamı ve 

çevreyi korumak için herhangi bir önlem alınmadığı takdirde bunun 

devam edeceğini belirterek, hayvansal proteine olan yüksek talep, 

sürdürülemez tarım uygulamaları ve iklim değişikliği gibi insan 

kaynaklı etkenlerin zoonotik hastalıklara neden olduğunu 

vurgulamıştır (BBC News, 2020).  

Ekosistemlere yapılan her türlü baskı ve yıkım bugün genetik 

rezervlerin azalmasını hızlandırmış, canlıların yaşam alanlarında geri 

dönüşü olmayan tahribatlara yol açarak türlerin yok oluşunu 

beraberinde getirmiştir. Doğal yaşam alanları kentleşme ve yapılaşma 

faaliyetleri uğruna ellerinden alınan canlılar ya göç ederek yaşama 

şanslarını başka ekosistemlerde sürdürmeyi denemekte ya yok olup 

gitmekte ya da yiyecek bulma ümidi ile insan yerleşimlerine doğru 

hareket etmektedir. Artık günümüzde aç kalmamak için çöpleri 

karıştıran doğaya ait pek çok vahşi hayvan, kent merkezlerinde bile 

rahatlıkla görülebilmektedir.  

Vahşi hayvanların kent merkezlerine inmesinin temel nedeni açlıktır 

(Topçu, 2019). Gerek Türkiye gerekse yurt dışında farklı zamanlarda 

bunun pek çok örneğini görmek mümkündür. Bursa’da domuz sürüleri 

ve aç kalan tilki şehir merkezine inmiştir (Sabah Gazetesi, 2021). 

Yüksekova ilçe merkezinde görülen kurt korkuya neden olmuştur 
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(Haberglobal, 2021). Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’ndaki 

Yelizovo şehir merkezinde anne ayı ve üç yavrusu görülmüş, olayı 

fark eden polis ekipleri vahşi hayvanları araçları ile kovalayarak şehir 

merkezinden uzaklaştırmıştır (Cumhuriyet Gazetesi, 2019). Artvinde 

de benzer bir şekilde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan 

uyanmaya başlayan ayılar, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca 

yerleşim yerlerine kadar inmeye başlamıştır (NTV Haber, 2020). 

Denizli'de kışın sert geçmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan 

yaban geyikleri, şehre inmiş, vatandaşlar ise geyiklerin yiyebileceği 

yiyecekleri sokaktaki çeşitli noktalara bırakarak beslenmelerini 

sağlamıştır (Boyacı, 2017). Bursa’da aç kalan kurtlar mahalle içlerine 

kadar gelmiş, bir süre çocuk parkında ve çevrede yiyecek aradıktan 

sonra gelen sesler üzerine bölgeden hızla uzaklaşmıştır (Sözcü 

Gazetesi, 2021). Pandemi nedeniyle halkın evlerine kapanmasını fırsat 

bilen geyikler, Londra’nın doğusunda şehir merkezinde görülmüş, 

evlerin bahçesindeki çiçek ve çimlerle beslenmiştir. Ayrıca yine 

İngiltere’nin Llandudno kasabasında da virüs nedeniyle boş kalan 

sokaklara yabani keçilerin indiği görülmüştür (Kıbrıs Gazetesi, 2020). 

Örneklerden de görüldüğü üzere yabani hayvanlar kent merkezlerine 

beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere inebilmektedir. Yaşam 

alanları kentleşme ve yapılaşma uğruna ellerinden alınan canlıların bu 

davranışlarının hayatta kalmak için olduğu söylenebilir. Aksi halde ya 

yok olacak ya da başka bir yere göç etmek zorunda kalacaklardır. 

Ormanların kesilmesi ya da yanması ile orada yaşam bulan tüm 

canlıların adeta can damarları da kesilmektedir. Yeryüzünün farklı 

coğrafyalarında birbiri ardına yapılan maden kazıları, doğayı yaşatan 
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derelerin barajlar ya da sulama amaçlı kurutulması, turizm faaliyetleri 

ile doğal alanların kirletilmesi doğada yaşayan canlılar için adeta bir 

kıyımdır. Önemli olan doğa ile uyumlu bir yaşam tarzının 

içselleştirilebilmesidir. 

Vahşi hayvanların yaşamak için şehirlere inmeleri ile birlikte 

insanların bazı virüslerle karşılaşmaları da muhtemeldir. Çünkü 

“mevcut tahminler, sadece memelilerde bulunan 1 milyondan fazla 

virüs türü olduğunu ve bunların yaklaşık yarım milyonunun insan 

sağlığına olası bir tehdit oluşturduğunu göstermektedir” (Carlson, 

Zipfel, Garnier & Bansal, 2019: 1070). Hayvanların bu 

davranışlarında insan faktörünün çok önemli bir etkisinin olduğu 

açıktır. Doğal alanlara yapılan her müdahale insan için bir tehdit 

olarak geri dönebilmektedir.  “Ormanların insan eliyle yok edilmesi ve 

düzensiz avlanmalar, virüs depoları olan hayvanların insanlar ile 

temasına, bu durum da insanlarda bulunmayan yeni virüslerin ortaya 

çıkmasına neden olabilmektedir” (Koyuncu, 2020). Görüldüğü üzere 

insanlarla vahşi hayvanlar arasındaki temasın artması risk faktörünü 

de beraberinde getirmektedir (Constable, 2021). Uzmanlar vahşi 

hayvan pazarlarının küresel olarak yasaklanması çağrısında 

bulunurken, vahşi hayvanlarla temasın Kovid-19 haricinde başka 

salgınlara da neden olabileceği uyarısında bulunmaktadır (The 

Guardian, 2020). Protein ihtiyacını vahşi yaşam alanlarındaki 

canlılardan karşılayan ve bunları pazarlarda satan yoksul halk 

virüslere de açık olacaktır.  
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Doğayı korumak yerine onu sadece tüketilmesi gereken bir nesneye 

indirgemek ve doğal yaşama müdahalede bulunmak bugün önü 

alınamayan çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Buna engel olabilmek için öncelikle ülkeler arası işbirliğinin 

sağlanarak sorunun kökeninde bulunan yoksulluğun önlenmesi 

gerekmektedir. “Vahşi doğaya saygı ilkesinden hareket eden çoğu 

gelişmiş ülke ve birtakım uluslararası sivil toplum kuruluşları, 

yoksulluk ve az gelişmişliği bugünkü çevre sorunlarının temel 

sorumlusu olarak tanımlamaktadır” (Şahinöz, 2019: 96). Yoksullukla 

mücadelede; bireylerin sosyoekonomik yönden kalkınmalarının 

sağlanması, eğitim seviyelerinin ve sağlık güvencelerinin artırılması 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktada, yoksul ve gelişmekte olan 

ülkelere zengin ülkelerin desteği şarttır. Böyle çabalarla çevre 

sorunlarına kalıcı çözümler üretilebilecek, doğal yaşam alanları 

ekonomik çıkarlar uğruna yok olmaktan kurtulabilecektir. Bu 

bağlamda, günümüzde çevre sorunları ile mücadelede en önemli 

araçlardan biri olan teknolojiden de yararlanılmalıdır. Ancak bunun 

çevreye duyarlı teknolojiler olarak altının çizilmesi gerekmektedir. 

Çünkü teknolojinin yardımı ile insan amaçları doğrultusunda 

dönüştürülen doğa ve bunun neticesinde ortaya çıkan kirlilik, bugün 

önü alınamayan küresel çevre sorunlarının temel nedenini 

oluşturmaktadır. Çevreye duyarlı teknolojiler ile çevre sorunlarının 

büyümeden yerelde önlenmesi mümkündür. Ancak oldukça pahalı 

olan çevre teknolojilerinin yoksul ülkelere transferi konusunda, yine 

zengin ülkelere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. 

Unutulmamalıdır ki her çevre sorunu çıktığı yere özgüdür ve küresel 
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boyutlara ulaşmadan bu sorunlara ivedilikle yerelde çözüm üretilmesi 

gerekmektedir. Doğa ile uyumlu çevre teknolojilerindeki gelişmeler 

her ne kadar çevre sorunlarını tamamen ortadan kaldıramasa da bu 

sorunların daha fazla büyümesine engel olabilecektir. 

2. ÇEVRE SORUNLARI İLE MÜCADELEDE ÇEVRE 

TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ 

Çevre teknolojisi terimi günümüzde çevreye duyarlı teknoloji, temiz 

teknoloji, yeşil teknoloji, düşük karbon teknolojisi gibi farklı 

kavramlar ile eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir. Çevre 

teknolojisinin uluslararası kabul görmüş bir tanımının olduğu 

söylenemez. Bu nedenle birbirinden farklı tanımları mevcuttur. Çevre 

teknolojisi, kısaca çevresel nitelikleri koruyan veya düzelterek eski 

haline getiren her türlü süreç, teknoloji veya ürün olarak 

tanımlanabilir (Kanda, Sakao ve Hjelm, 2016: 157). Çevre teknolojisi, 

teknolojik ilerlemeler veya sürekli iyileştirmeler yoluyla çevre 

üzerinde insan etkisini azaltmayı amaçlayan; yaygın uygulamaları 

enerji tüketimini azaltmak, fiziksel çevreye insan kaynaklı zararları 

sınırlamak ve atıkları azaltmakla ilgili olup; başta kimya, ekoloji ve 

biyolojiyi içeren birçok bilimden yararlanan geniş bir bilim alanıdır 

(Schreiber, 2021). Teknoloji, bilginin pratik gereksinimlere 

uygulanmasıdır. Çevre teknolojisi ise çevre üzerindeki insan etkisinin 

azaltılmasına ve sürdürülebilir kalkınma yollarının yaratılmasına 

yardımcı olan teknolojinin çeşitli yönlerini içermektedir (Soni, 2015: 

1). Çevre teknolojisi; üretim süreçlerinde ortaya çıkan kirlilik, atık ve 

aşırı kaynak kullanımının önlenmesini amaçlayan araç, gereç ve 
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sistemlerden oluşmaktadır (Tekin, 2019: 34). Çevre teknolojisi, 

kullanımı alternatiflerine göre çevreye daha az zararlı olan 

teknolojidir. Bu teknoloji; hava kirliliği kontrolü, atık yönetimi gibi 

kirliliği yönetmek için kullanılan teknolojileri ve su temini, enerji 

tasarrufu gibi kaynakları daha verimli bir şekilde yönetme 

teknolojilerini kapsamaktadır (Kanda vd., 2016: 157).  

Küresel iklim değişikliği sorunu, çevre teknolojilerinin kullanımını 

artık gerekli olmaktan çok zorunlu kılmaktadır. Çevre teknolojilerinin 

hizmete sunumu noktasında ise ciddi sıkıntıların olduğu söylenebilir. 

Bu sıkıntıların başında da ekonomik nedenler önemli bir yer 

tutmaktadır. Çevre teknolojilerinin yararlı olmasının yanı sıra pahalı 

olması, büyük bir ekonomik gücü gerektirmektedir. Ekonomik yönden 

gelişmiş zengin batı ülkelerinin yoksul ülkelere yardım etmeleri, 

küresel çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamaları açısından 

büyük önem taşımaktadır. Pek çok Afrika ülkesi, bol güneş alıyor olsa 

bile güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek bir sistemi yani 

güneş panelleri yapacak ekonomik güçten yoksundur. Bu nedenle 

varlıklı ülkelerin, çevre teknolojilerini gelişmekte olan ülkelere 

aktarma konusunda tereddüt etmeden harekete geçmeleri ve bu süreci 

olabildiğince hızlandırmaları gerekmektedir.  Çünkü iklim değişikliği 

dünyadaki herkesi, tüm canlıları etkileyen çok önemli ve büyük bir 

sorundur. 

1997’de imzalanan, 2005’te yürürlüğe giren ve 192 ülkenin onaylamış 

olduğu Kyoto Protokolü’ne göre yeşil teknolojinin yoksul ülkelere 

aktarılması gerekiyordu (UNFCCC, 2021).  Ancak aradan geçen onca 
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yıla rağmen bunun layıkıyla gerçekleştirildiği söylenemez. Özellikle 

burada söz konusu olan yoksul Afrika ülkeleridir.  

“Yoksul Afrikalı hane halkının bütçesinin %50 ile 70'i yiyecek, 

su, enerji ve ulaşıma harcanmaktadır Oysa çevre teknolojileri 

istihdamı artırabilir, hızla büyüyen şehirlerde altyapı üzerindeki 

baskıyı hafifletebilir ve özellikle yoksul haneler için enerji 

maliyetlerini düşürebilir.” (Peter, 2018).  

Yoksul ülkeler; güneş, rüzgar, dalga, jeotermal gibi büyük bir 

yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olabilirler. Bu enerji 

kaynakları, çevre teknolojilerinin yardımıyla eğer akıllıca kullanılırsa; 

üretim, nüfus artışı, hızlı kentleşme ve ekonomik kalkınma nedeniyle 

artan enerji ihtiyacının giderilmesine önemli bir katkı sağlayabilir. 

Ayrıca bu ülkeler, sanayileşmiş, zengin batı ülkelerinin geçmişte 

yapmış olduğu gibi çevre kirliliğine neden olmadan, atmosferi 

kirletmeden, ormanları yok etmeden kalkınmayı başarabilirler. 

Tüm dünyayı, bir yıldır etkileyerek değiştiren, her geçen gün 

toplumda daha fazla kaygı ve korkuya neden olan, ne zaman biteceği 

konusunda ciddi belirsizlikler olan bir küresel salgın Kovid-19 ile 

yüzleşen insanın, yaşamın sürdürülebilirliğinde doğanın ne kadar 

vazgeçilemez olduğunu idrak etmesi artık bir gereklilikten çok 

zorunluluk haline gelmiştir. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir 

dünya bırakabilmek için doğaya daha duyarlı davranılması gerektiğini 

artık tüm ülkelerin sözde değil gerçekten algılamaları ve bunu kendi 

politikalarına eklemleyerek ödün vermeden hayata geçirmeleri 

gerekmektedir. Bu duyarlılık; insan haklarını ve dayanışmayı ön plana 
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çıkararak, adil ve doğaya saygılı olarak, yaşadığı gezegenin 

efendisiymiş gibi değil de onun bir parçasıymış gibi hareket ederek, 

insan olmanın gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirerek 

sağlanabilecektir. Çevrenin korunması ise sorumlulukların yerine 

getirilmesinde ilk sıralarda yer almalıdır. Çevre teknolojilerinin bu 

amaçla kullanılması ise çevre korumanın başarıya ulaşmasında büyük 

önem taşımaktadır. 

Çevre teknolojileri ya da çevreye duyarlı teknolojiler pek çok örnekle 

çeşitlendirilebilir. Ancak bu teknolojilerin ortak temel noktasının 

çevreyi korumak olduğu söylenebilir. Çevre teknolojileri ile ilgili 

farklı örnekler şöyle sıralanabilir: 

Çin’deki üniversite öğrencilerinin tasarlamış olduğu çevre dostu 

çamaşır makinesi, Bike Washing Machine-Bisiklet Çamaşır Makinesi 

olarak isimlendirilmektedir. Çünkü pedal çevirme hareketiyle çamaşır 

makinesi dönmekte, dönerken de aynı zamanda elektrik üretmektedir. 

Pedal çevirirken egzersiz yapmayı da sağladığı için sağlık yönünden 

yararlı olduğu söylenebilir (Steffen, 2019). 

Holanda’da kalabalık kamusal alanlardaki havayı temizleme için 

kullanılan Smog Free Tower-Temiz Hava Kulesi kent sakinlerine daha 

sağlıklı ve temiz bir çevre için tasarlanmıştır.  Çin'de Tianjin, Dalian 

ve Pekin, Hollanda'da Rotterdam gibi şehirlerde, Polonya ve Güney 

Kore’de kullanılmaya başlayan bu 7 metre uzunluğundaki alüminyum 

kulelerin yeterlilik ve güvenilirliği, Hollanda'daki Eindhoven 

Teknoloji Üniversitesi tarafından elde edilen test sonuçlarıyla 

tescillenmiştir. Çevredeki dumanı absorbe eden ve kendi ürettiği 
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elektriği tüketen kirli hava süpürgesi niteliğindeki bu kuleler, saatte 30 

metreküp havayı temizledikten sonra gövdesindeki havalandırma 

deliklerinden arındırılmış temiz hava püskürtmektedir (Iype, 2019).  

Bir Alman şirketi olan Green City Solutions, kent merkezlerine temiz 

hava sağlamak ve hava kalitesini artırmak için 275 ağacın 

yapabileceği görevi sağlayan bir cihaz geliştirmiştir. 50 metrelik bir 

alan içindeki partikül, zararlı gaz ve karbondioksiti tutarak havayı 

temizleyen 4 metre boyundaki bu cihaz, sadece 3,5 metrekare yer 

kaplamaktadır. Ayrıca yazı, afiş veya dijital veriler için bir reklam 

panosu olarak da kullanılabilmekte, güneş panelleri ile kendi enerjisini 

üretebilmektedir. Sulama amaçlı olarak yağmur sularını 

depolayabilme özelliğine sahip olan ve ilk olarak Oslo, Paris, Brüksel 

ve Hong Kong’da kent merkezlerine kurulan bu cihazın maliyeti adedi 

25.000 dolar ile oldukça yüksektir (Mok, 2020).  

Florida Atlantic Üniversitesi destekli bir proje ile okyanuslardaki 

mercan resiflerini ve yok olma tehlikesi altında olan hassas 

ekosistemleri koruma amaçlı robot denizanası filosu üretilmiştir. 

Robot denizanaları 20 cm genişliğinde ve yumuşak bir dokuya sahip 

olup hareket etmek için pompalarla çalışan sekiz silikon kauçuk 

dokunaca sahiptir. Görevleri ise  resiflerin oksijen seviyesindeki 

değişikliği veya bozulmaları tespit ederek okyanusların sağlığını 

kontrol altına almaktır (BBC News, 2018).  

Türkiye’de çevre teknolojisini verimli bir şekilde kullanan bir eğitim 

kurumu olarak İstanbul Atatürk Fen Lisesi, LEED Platinum Sertifikası 

almış olan eğitim kalitesi yüksek, başarılı bir okuldur (Şanlı, 2021).  
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“LEED, (Leadership in Energy and Environmental Design-

Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik) yeşil binaların gelişimi 

ve üretiminin hızını artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği 

sağlamak amacıyla, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) 

tarafından 1998 yılında geliştirilmiştir. Ana hedefleri; bina yeri 

seçiminde çevreye olan etkiyi en aza indirmek, yeşil rekabeti 

desteklemek, yeşil binalarla ilgili farkındalığı artırmaktır. Bunun 

için beş alanda değerlendirme yapılır. Bunlar; sürdürülebilir alan 

planlaması, suyun verimli kullanımı, enerji verimliliği ve 

yenilenebilir enerji kullanımı, malzeme ve kaynak kullanımı ve 

iç ortam kalitesidir.” (Erdede ve Bektaş, 2014:8).  

İstanbul Atatürk Fen Lisesi, güneş panelleri ve hareket ettikçe elektrik 

üreten asansörleri aracılığıyla kendi elektriğini üreterek elektrik 

giderlerini kendisi karşılamaktadır. Okul aynı zamanda yağmur suyu 

ve atık sularını da kurulan özel sistemle filtreleyerek 

değerlendirmekte, bu sular bahçe sulamada, rezervuarlarda 

kullanılabilmektedir. 9 şiddetindeki bir depreme dayanıklı olarak 

tasarlanan okul, oldukça gelişmiş bir havalandırma sistemine sahiptir. 

Okulun  tüm sınıflarında karbondioksit ölçüm cihazları bulunmakta ve 

kirli hava belli bir seviyenin üstünde çıktığında bu cihazlar alarm 

vermektedir. Alarm ile birlikte pencerelerde yer alan aparatlardan 

otomatik olarak içeriye temiz hava girmektedir (Şanlı, 2021). 

Havacılık endüstrisi atmosferdeki karbondioksit yoğunlaşmasını 

artırmaktadır. Londra ve Kaliforniya merkezli bir şirket olan 

ZeroAvia, fosil yakıt yerine hidrojenle çalışan ve havacılıkta karbon 
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emisyonlarını azaltabilecek uçak motoru üretmeyi başarmıştır 

(Mathis, 2020). Küresel boyutta karbondioksit emisyonlarının %2’si 

havacılık endüstrisine aittir. Sadece 2019 yılında yapılan uçuşlarla 

atmosfere 915 milyon ton karbondioksit salımı yapılmıştır (Bunting-

Palmer, 2020). ZeroAvia’nın hidrojen yakıtlı uçağı, 2020 Eylül ayında 

İngiltere’nin Cranfield kentindeki şirketin AR-GE tesisinden ilk 

uçuşunu gerçekleştirmiştir. British Airways ile çalışma planlarını 

açıklayan şirket,  2023 yılına kadar 20 koltuklu bir uçağı 500 mil (804 

kilometre),  2030'a kadar ise 100'den fazla koltukla 1.000 mile kadar 

uçuşlar yapabilmeyi hedeflemektedir. Hidrojen, önümüzdeki on 

yıllarda sektörden kaynaklanan emisyonları azaltmanın anahtarı 

olabilecektir (Mathis, 2020). 

İstanbul ve Zonguldak’da başlayıp 1000 metrekarenin üzerinde parseli 

olan binalara getirilen yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğunun 

artık tüm Türkiye’de zorunlu hale getirilmesi su tasarrufu adına çok 

önemli bir adımdır. Binaları aynı zamanda zemin suyundan koruyacak 

olan bu drenaj sistemi vasıtasıyla yer altında oluşturulacak sarnıçta 

biriktirilen ve faturalandırma yapılmayan yağmur suları; bahçe 

sulamada, tuvaletlerde, çamaşır yıkamada kullanılabilmektedir. Ev 

içinde kullanılacak yağmur suları, depolandıktan sonra 

partiküllerinden ayrıştırılarak klorlanmakta ve daha sonra da hidrofor 

yardımı ile kullanıma sunulmaktadır (Gömeç, 2021). 

Kolombiya'nın başkenti Bogota’da her gün doğada parçalanması 

yaklaşık 300 yıl sürebilecek 740 ton plastik atık çöplüklere 

gönderilmektedir. Bu durumun dünyanın kalabalık nüfuslu farklı 
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yerlerinde de aynı olduğu söylenebilir.  Ancak, Bogota’da Conceptos 

Plasticos isimli uluslararası bir şirket tarafından plastik atıklar inşaat 

malzemesine dönüştürülebilmektedir. Böylece evsiz olanların barınma 

sorunu ucuz, güvenli ve dayanıklı bir yapı malzemesi sunularak 

ortadan kaldırılırken, plastik atıkların çevreye olan olumsuz etkileri de 

yok edilmektedir. Bu lego tarzı plastik kökenli tuğlaların montajı 

kolaydır ve geleneksel inşaat malzemelerinden daha güçlü bir yapıya 

sahiptir (Neira, 2021). 

Drone’ların tarımda kullanımı her geçen gün artmaktadır. Drone’lar 

kullanılarak hem tohum serpilebilmekte hem de arazinin herhangi bir 

yerinde hastalık veya zararlı salgını olup olmadığı ürüne zarar 

vermeden kontrol edilebilmektedir. Böylece drone teknolojisi ile tespit 

edilen belirli bir alan hastalık ve böcek salgınına karşı daha hızlı ve 

düşük maliyetle ilaçlanırken, arazinin tamamı ilaçlanmadığı için 

toprak sağlığının korunmasına da katkı sağlanmaktadır (Tarnet A.Ş., 

2020). 

Yukarıda örnekleri ile ele alınan çeşitli çevre teknolojilerini çoğaltmak 

mümkündür. Ancak tüm çevre teknolojilerinin nihai hedefinin çevreyi 

korumak ve sınırlı olan doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkı 

sağlamak olduğu söylenebilir. Toprak, hava ve su, hepsi bir çevre 

unsuru olarak tüm canlılar için vazgeçilemeyecek derecede önemli 

unsurlardır. Bu unsurların kirletilmeden korunarak gelecek nesillere 

ulaştırılması ise tüm insanların görev ve sorumluluğudur. Daha 

yaşanabilir ve sağlıklı bir dünya bırakabilmek için çevre 

teknolojilerinin geliştirilmesi ve yeryüzünde eşit bir şekilde kullanıma 
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sunulması gerekmektedir. Çünkü dünyanın bir yerinde gelişen çevre 

sorunu bir başka yerini kolaylıkla etkileyebilmekte, yerel bir çevre 

sorunu küresel boyuta evrilebilmektedir. Burada, ekonomik yönden 

diğer ülkelere göre daha gelişmiş olan ülkelere önemli görev ve 

sorumluluklar düşmektedir. Ancak ne yazık ki bu görev ve 

sorumlulukların tam anlamıyla yerine getirildiği söylenemez. Zira 

eğer öyle olsaydı, bugün tüm dünyada, iklim değişikliği gibi 

yeryüzünün geleceğini etkileyen önemli bir sorun ile karşı karşıya 

kalınmazdı. Oysa ülkeleri hukuken bağlayan ve uluslararası çapta 

yapılan çevre anlaşmaları zengin ülkelerin çevre konusunda yoksul 

ülkelere yardım etmesini öngörmektedir. Bu anlaşmalardan biri de 

uluslararası boyutta yapılan Paris Anlaşması’dır.   

SONUÇ 

195 ülkenin katılımıyla 2015 Aralık ayında imzalanmış ve uluslararası 

bağlayıcılığı olan bir anlaşma olan Paris Anlaşması ile küresel 

ısınmanın kritik eşiği olarak kabul edilen 2°C’nin altında tutulması 

hedefi tüm katılımcılar tarafından kabul edilmiştir (Keskin ve Kökyay, 

2020: 307).  Paris Anlaşması, zengin ülkelerin gelişmekte olan 

ülkelere, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme imkanları ile birlikte 

finansman konusunda destek sağlamalarını öngören bir anlaşmadır 

(Özbek, 2017). İnsan kendisinin neden olduğu bu sorunları teknolojiyi 

bir araç olarak kullanarak gerçekleştirmiş ve bu süreci Sanayi Devrimi 

ile birlikte daha da hızlandırarak günümüzde baş edilemeyen küresel 

çevre sorunlarının temel nedeni olmuştur. Ancak çevre sorunlarının 
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önlenmesi konusunda görüldüğü üzere yine teknoloji ve bilimin 

gücünden yararlanılmaktadır.  

Paris Anlaşması öngörülerinin gerçekleştirilmesi aslında zengin ya da 

yoksul tüm ülkeleri bağlamaktadır. Çünkü çevre sorunları günümüzde 

sadece bulunduğu bölgeyi değil tüm yeryüzünü etkileyebilmektedir. 

Yani küreseldir. Örneğin, karbon emisyonları ile hava kirliliğine 

neden olan bir ülke, atmosferde karbon miktarı artışına yaptığı katkı 

ile küresel ısınmaya da katkı sağlamaktadır. Küresel ısınma ise eriyen 

buzullar, değişen iklim koşulları, yok olan türler ile birlikte 

yeryüzünde yaşayan tüm canlıların geleceğini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu olumsuz tablonun daha fazla kötüleşmemesi için 

yüzyıllar boyunca kurdukları sömürge imparatorluklarıyla Asya ve 

Afrika’yı sömüren ve böylece pek çok ülkenin yoksullaşmasından 

birinci derece sorumlu olan zengin batı ülkelerinin, yeryüzünün 

geleceği ve canlılığın sürdürülebilirliği için çevre teknolojilerini 

geliştirerek öncelikle yoksul ülkelere yardım etmeleri ve çevre 

sorunları ile mücadeleye daha fazla destek olmaları gerekmektedir. 

Çünkü günümüzde küresel boyutta yeryüzünü etkileyen çevre 

sorunlarının temel nedeninin, batı toplumlarının Sanayi Devrimi ile 

başlatmış oldukları kalkınma ideolojileri ve hareketleri olduğu 

söylenebilir.  

Dünyaya sunulmuş olan üretirken tüketen ve tükettikçe de kirleten bir 

sistem karşısında doğanın artık taşıma kapasitesi kalmamıştır. Tüm 

dünyada korku ve endişeye neden olan, ülke ekonomilerini etkileyen 

ve insanların baş etmekte aciz kaldığı küresel bir salgına dönüşen 
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Kovid- 19 pandemisi de doğaya müdahalenin kötü bir sonucu olarak 

etkilerini sürdürmektedir. Doğal yaşam alanlarında varlıklarını 

sürdüren canlılarla insanların teması, virüslerle karşı karşıya 

kalınmasına yol açmıştır. Vahşi hayvanların doğal yaşam alanlarına 

müdahale edildikçe başka virüslerle de karşılaşılacağı muhtemeldir. 

Pandemi krizi ile başlayan ve doğanın kıymetinin daha iyi idrak 

edildiği günlerde, ülkelerin doğaya zarar vermeden, temiz 

teknolojilerle, yıkmadan, yok etmeden varlıklarını sürdürmeyi 

başarmaları gerekmektedir. Bunun için insan,  artık doğaya egemen 

olma yerine, onun bir parçası olduğunu kabullenerek doğa ile uyumlu 

bir yaşam tarzını benimsemelidir.  Bilim ve teknoloji, sadece doğaya 

hakimiyet ve onu dönüştürmek için değil, doğayı korumak ve gelecek 

nesillere daha temiz, yaşanabilir bir dünya bırakmak adına 

kullanılmalıdır. Ancak çözüme sadece bilim ve teknoloji ile 

ulaşılabilmesi mümkün değildir. Öncelikle insanların çevreye karşı 

davranış ve düşüncelerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda 

en etkili araç eğitimdir. Eğitimle çevre bilinci artırılan toplumlar, 

çevreye zarar vermek yerine onu koruyup geliştirmeyi kendilerine 

rehber edinecektir. 
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GİRİŞ 

İklim terimi atmosferdeki sıcaklık, basınç, yağış ve nemdeki 

değişimlerle gözlenebilen küresel bir çevre olarak ifade edilebilir. Bu 

nedenle iklim değişikliği terimi, doğal yolla veya insan etkisiyle 

çevresel durumlardaki değişiklikleri ifade etmektedir. Küresel ısınma, 

düzensiz hava hareketleri, buzulların erimesi, deniz seviyesinin 

yükselmesi ve diğer çeşitli atmosferik olaylar, dünya genelindeki 

iklim değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Deneyimli araştırmacılar, 

bilim insanları ve çevreciler iklim değişikliğinin etkilerinin sık sık 

meydana gelen doğal afetler yoluyla (örneğin Irma, Harvey ve Maria 

Kasırgaları gibi) gözlemlenebileceğini ileri sürmektedirler. (Hussain 

M., ve ark, 2020).  

Sıcaklık, yağış ve deniz seviyesindeki değişiklikler yoluyla ortaya 

konan iklim değişikliği şüphesiz Avrupa’da ve daha uzak bölgelerde 

kıyı erozyonu, sel sıklığı, şiddetli yağışlar ve uzun süreli kuraklık 

dönemleri üzerinde bir etkiye sahiptir.  

İklim değişikliği gerek ekosistem gerekse de biyo çeşitlilik üzerine 

olan küresel bir tehdittir. İklim değişikliği, türleri ve onlar ile 

etkileşim halinde olan organizmaları, onların habitatlarını 

etkilemektedir. Ekolojik tepkilerin yönünü ve büyüklüğünü anlama, 

insan topluluklarının bu değişikliklerini daha iyi tahmin etmelerini ve 

gerektiğinde uyum sağlamalarını sağlamaktadır (Diaz ve ark., 2019).  

Antropojenik iklim değişikliği 1950’lerin ortalama küresel sıcaklığını 

1 0C artırmıştır ve yüksek emisyon senaryolarına göre 21. yüzyılın 

sonunda 2,5-4 0C’lik bir artışın daha mümkün olabileceğini 
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göstermektedir. Son yıllarda çok sayıda çalışma beklenen aşırı 

yağışların etkilerinin küresel ısınma nedeniyle daha da kötüleşeceğini 

ortaya koymaktadır (Zhao., D., ve ark.,).   

Yağıştaki varyasyonlar insanoğlunu sağlık, su kaynakları, tarım ve 

kentsel alt yapı gibi her konuda etkilemektedir. Küresel ısınma 

bağlamında aşırı yağıştaki değişim bariz bölgesel çeşitlilik ile 

karakterize edilebilmektedir. Aşırı yağış istatistiklerinde en büyük 

değişikliğin olduğu bölgeler genellikle sıcak noktalar olarak 

ölçülmektedir. (Xu ve ark., 2021).  

Bu bölümde, küresel ısınmanın çevre, insan sağlığı, canlıların 

davranış ve morfolojisi,  tarihi çevre, deniz ekosistemi, şehirler, 

bulaşıcı hastalıklar, ölüm oranları, tarımsal faaliyetler ve ormanlar 

üzerine olan etkileri anlatılmıştır.     

1. TARİHİ ÇEVRE ÜZERİNE OLAN ETKİLER 

Tarihi çevre iklim değişikliklerine ve özellikle şiddetli hava olaylarına 

karşı hassastır. Donma ve çözülme, termal şok ve nemdeki 

değişiklikler gibi fiziksel etkileri kontrol eden çevresel 

parametrelerdeki değişiklikler malzemenin korunması ve dayanıklılığı 

için kritik öneme sahiptir. Bu durum, tozlanma, ayrılma, kötüleşen 

çatlak oluşumu ve deformasyon ile sonuçlanabilir. Sonuç olarak 

kültürel değer kaybı ile birlikte çürümeye neden olmaktadır (Sesana, 

E., 2020).      
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UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi, özellikle iklim değişikliği 

etkilerinden gelecek nesiller için korunmasını önerdiği alanları 

içermektedir (UNESCO, 2013).  

İklim değişikliğinin olası etkilerinin belirlenmesi, yöneticilerin 

hazırlıklı olmalarını artırmak ve sahaların dayanıklılığını 

güçlendirmek için akademisyenler, kamu kurumları ve saha 

yöneticileri arasında işbirlikçi ve disiplinler arası bir yaklaşımı 

gerektirmektedir (Bonazza, 2018).   

2. CANLILARIN DAVRANIŞ VE MORFOLOJİSİ ÜZERİNE 

OLAN ETKİLER 

Organizmaların çevrelerindeki değişikliklerle başa çıkma yollarından 

bir tanesi davranışlarını ve morfolojilerini değiştirmektir. İklim 

değişikliğine davranışsal tepkiler, sıcaklık değişikliklerinden 

kaynaklanabilir. Bu durum popülasyon ve tür düzeyindeki 

değişikliklerden önce ortaya çıkabilir. Davranışsal tepkiler, gölge ve 

sığınak aramayı, beslenme sürelerini değiştirmeyi, alan kullanımını ve 

sirkadiyen ritimleri değiştirmeyi (kış uykusu, göç vb.) içermektedir 

(Weiskopf, S. R., 2020).     

Morfolojik değişimler yaygın olarak vücut ölçüsünde meydana 

gelmektedir. Artan yaz sıcaklıkları vücut ölçüsünün azalmasıyla 

ilgilidir. Metabolik hızın sıcaklığa duyarlı olduğu soğukkanlı 

canlılarda, daha yüksek sıcaklıklar daha hızlı büyüme oranlarına yol 

açabilir. Ancak sonuç olarak daha küçük vücut boyutları ortaya 

çıkmaktadır. Sıcaklığın büyüme üzerindeki bu doğrudan etkisi, 

örneğin kuzeybatı Atlantik’teki son ısınma sırasında Amerikan 
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Istakozunda ve Atlantik Morinasında gözlemlenmiştir. Bunula birlikte 

morfolojik tepkiler karmaşık ve oldukça değişkendir. Eğer genetik 

değişiklikler çevresel etkilerle önlenirse, fenotipteki değişiklikler 

gözlemlenmeyebilir.  

3. OKYANUS EKOSİSTEMİ ÜZERİNE OLAN ETKİLER   

Okyanus ekosistemi, gezegenin biokütlesinin % 95’ini oluşturan 

dünyanın en büyük bölümünü kaplamaktadır. Işık, sıcaklık, türbülans, 

çözünmüş organik madde ve hidrostatik basınç gibi abiyotik faktörler 

ve bunların güçlü dikey ve yatay eğimleri okyanus ekosistemini 

karakterize etmektedir. Dünya tarihinin son 65 milyon yılı içinde 

Dünya’nın iklim değişiklikleri ile birlikte sıcaklık değişikliklerinin 

okyanus sirkülasyon modelleri üzerinde önemli etkileri olmuştur. 

Günümüzde okyanusların yüzey sularındaki ısınmanın atmosferdeki 

ısınmayı aştığı bilinmektedir. Suyun gizli ısısı okyanus yüzeyinden 

ayrılan su katmanlarını 1000 metre derine indirmiştir. Bu gibi 

durumlarda organizmaların diğer ortamlara çekilme ihtimali 

kalmayacaktır. Su sıcaklığındaki 1-2 0C’lik artış tropikal sulardaki 

birçok organizmanın ciddi şekilde ölümüne neden olabilmektedir 

(Abirami ve ark., 2021).     

İklim değişikliği, okyanusların ısınması ve asitlenmesi, deniz 

seviyesinin yükselmesi ve aşırı hava olaylarının yoğunlaşması ile 

kendini göstermektedir. Bu durum genlerden ekosistemlere kadar çok 

sayıda zamansal ve mekânsal ölçekte deniz biyolojik çeşitlilik 

dinamiklerini etkilemektedir. Aynı zamanda Dünyadaki okyanusların 

% 95’inden fazlası şu anda farklı insan faaliyetlerinden kaynaklanan 
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çok sayıda başka yerel stres etkenine maruz kalmaktadır (Gissi, E., 

2021).  

4. ŞEHİRLER ÜZERİNE OLAN ETKİLER 

Küresel nüfus giderek şehirlerde yoğunlaştıkça, iklim, kentsel nüfus 

ve alt yapı üzerinde potansiyel olarak ciddi etkiler yaratacak şekilde 

değişmeye devam ettikçe, kentsel alanlarda iklim değişikliğinin 

etkilerini yöneltmek ve bunlara uyum sağlamak için stratejiler 

geliştirmek giderek daha önemli hale gelmektedir. Bazı iklim 

değişikliği tehlikelerini yönetmek, zor olmaktadır, çünkü kentsel 

ortamlar bu tehlikeleri artırabilecek yollarla iklimle etkileşime 

girmektedir ve iklimi etkilemektedir. Kent sakinlerinin bu durumda 

tehlikelere uyum sağlamak, zararlı etkilere maruz kalmayı azaltmak 

veya geri çekilmekten başka seçenekleri bulunmamaktadır.  

Şehir plancıları, doğal ekosistem yapısını veya işleyişini restore eden 

yaklaşımları kullanarak şehirlerde insan refahını teşvik etmeyi 

amaçlayan geniş bir eylemler dizisi olan doğa temelli stratejileri 

kullanmaya yönelmişlerdir. Bu stratejiler geleneksel, daha katı 

yaklaşımlardan daha esnek, daha işlevli ve belirsiz bir iklim 

geleceğine uyarlanabilir olarak görülmektedir.  

Şehirler genellikle iklim değişikliğinde büyük risk altındadır. Çünkü 

insan yerleşimleri altyapının iklim değişikliği tehlikelerine karşı 

savunmasızlığını artıran alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle 

deniz seviyesinin yükselmesi, ortalamadan daha yüksek gece 

sıcaklıkları, su kıtlığı yaratacak yağış azalmaları, şiddetli hava 

olayları, sıcak hava dalgaları, kıyı fırtınaları, nehir taşkınları ve 
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kuraklık şeklinde kent nüfusu tarafından hissedilmektedir (Hobbie ve 

Grimm, 2020).   

2100 yılına kadar deniz seviyesindeki yükselmenin 0.3-1.3 m olacağı 

tahmin edilmektedir. Küresel olarak insan nüfusu ve çoğu büyük şehir 

düşük rakımlı kıyı bölgelerinde yoğunlaşmakta, bu da insanların ve alt 

yapının su baskınlarına, fırtınalara, taşkınlara, erozyona ve tuzlu su 

girişine maruz kalmasını artırmaktadır. Bunları önlemek için bazı 

çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin Güney Florida’nın (ABD), bazı 

alçak kesimlerinde deniz suyunun su kaynağına karışmasını önlemek 

için yer altı suyu seviyeleri dikkatli bir şekilde yönetilmektedir. 

Bununla birlikte daha yüksek yeraltı suyu seviyeleri yüzey 

topraklarının su depolama kapasitesini azaltır ve karadaki taşkınları 

arttırabilir. Kıyı şehirleri ayrıca sel ve deniz dalgalanması, erozyon ve 

rüzgar yoluyla etki yaratan fırtınalar yaşamaktadırlar. Deniz 

dalgalanması, kıyıdaki sel riskini önemli ölçüde artırabilmektedir. 

Tropikal siklonlardan gelen şiddetli rüzgarlar kıyıdaki ekolojik ve 

teknolojik alt yapıya zarar verebilmektedir (Hobbie ve Grimm, 2020).  

2018 yılında Küresel Komisyon iklim, gıda güvenliği ile ilgili uyum, 

doğal çevre, su, şehirler ve kentsel alanlar, alt yapı, afet, risk yönetimi 

ve finans konularında önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. 

Komisyon yeni yatırım faydalarını beş alanda değerlendirmiştir: 

Erken uyarı sistemleri, iklime dayanıklı alt yapı, gelişmiş kuru tarım 

mahsul üretimi, küresel mangrov koruması ve su kaynaklarının daha 

dayanıklı hale getirilmesine yönelik yatırımlar (Herrero ve Thornton, 

2020).     
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Sıcaklık değişimleri ile karşılaştırıldığında iklim değişikliğinin 

hidrolojik etkileri mekânsal olarak çok daha büyük olacağı tahmin 

edilmektedir. Yağışların toplam miktarı, yoğunluğu ve mevsimdeki 

değişikliklerin tümü kentsel alanları etkileme potansiyeline sahiptir. 

Özellikle doğal afetler arasındaki nehir taşkınları insanoğlunu en çok 

tehlikeye maruz bırakmaktadır (Herrero ve Thornton, 2020).            

5. BULAŞICI HASTALIKLAR ÜZERİNE OLAN ETKİLER VE 

COVİD-19  

Küresel ısınmanın bulaşıcı hastalıklar üzerinde dolaylı etkileri 

bulunmaktadır. Etkiler Dünya çapında tespit edilmiş olsa da ilgili 

ülkelerin konumuna ve sosyo ekonomik durumuna bağlı olarak etkinin 

derecesi ve türleri farklılık gösterebilmektedir. Bulaşıcı hastalıklar 

arasında su ve gıda kaynaklı bulaşıcı hastalıklar ve vektör kaynaklı 

bulaşıcı hastalıklar iki ana kategoriyi oluşturmaktadır (Kurane, 2010).  

Su ve gıda kaynaklı bulaşıcı hastalıkları olan hasta sayısının küresel 

ısınmadan büyük ölçüde etkilendiği tahmin edilmektedir. Bagladeş’te 

yapılan bir çalışmada hem yüksek hem de alçak yağışların kolera 

vakalarının sayısını artırdığını göstermiştir (Hashizume ve ark., 2008). 

Kanalizasyon sisteminin iyi kurulmuş olduğu ülkelerde su ve gıda 

kaynaklı bulaşıcı hastalıklar üzerindeki etkinin daha az olması 

beklenmektedir. Bu nedenle etkinin gelişmekte olan ülkelerde daha 

fazla, gelişmiş ülkelerde ise daha az olduğu varsayılmaktadır.  
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Vektörle taşınan hastalıklara ise eklembacaklılar sebep olabilmektedir. 

Sivrisinekler ve keneler ana vektörlerdir. Küresel ısınmanın vektör 

kaynaklı bulaşıcı hastalıklar üzerindeki etkisi dolaylıdır. Küresel 

ısınma vektörlerin coğrafi dağılımını ve etkinliğini etkilemektedir. Bu 

nedenle etkinin seviyesi vektör türlerine bağlıdır. Küresel ısınmadan 

etkilendiği bildirilen başlıca sivrisinek kaynaklı bulaşıcı hastalıklar; 

sıtma ve dang hummasıdır (Kurane, 2010).   

Dang humması vektör kaynaklı viral enfeksiyondur. Küresel ısınma 

ile dang humması salgınları arasında bir ilişki olduğunu öne süren 

raporlar bulunmaktadır. Bununla birlikte küresel ısınma ile dang 

humması salgınları arasında bir ilişki olmadığını öne süren raporlar da 

vardır. Bunun nedeni muhtemelen iklim faktörlerine ek olarak başka 

birçok faktörün varlığı veya küresel ısınmanın dang humması 

salgınları üzerindeki etkisinin çalışma bölgelerinde farklılık 

göstermesidir (Kurane, 2010).       

Yaşamı ve geçim kaynaklarını endişe verici bir şekilde tehdit eden 

salgın hastalıklar Dünyayı kasıp kavurmaktadır. Enfeksiyon ve ölüm 

oranları artmaya devam ettikçe insanların hareketleriyle birlikte 

ekonomik faaliyetler kısıtlanmakta, hükümetler olağanüstü önlemlere 

başvurmaktadır. Gerek bireyler gerekse de şirketler bu duruma uyum 

sağlamak için çabalamaktadır. Göz açıp kapayıncaya kadar korona 

virüs dünyayı alt üst etmiştir. Günümüzde tüm dikkatler bu yeni ve 

aşırı tehdide karşı koymaya ve takip etmesi muhtemel büyük 

durgunluğun gücünü köreltmeye odaklanmış durumdadırlar.  
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Meteorolojik faktörlerin Covid-19 bulaşmasında rolü olabilir, ancak 

bunu araştırmak için daha fazla çalışma yapılması gerekecektir (Liu 

ve ark., 2020).   

Bu alt üst oluşun ortasında sadece birkaç ay önce iklim değişikliği, 

bunun yol açtığı sosyoekonomik etkileri de unutmamak 

gerekmektedir. 

İklim eylemi önümüzdeki on yılda kritik olmaya devam etmekle 

kalmayacak, aynı zamanda iklime dayanıklı alt yapıya yapılan 

yatırımlar ve daha düşük karbonlu bir geleceğe geçiş, ekonomik ve 

çevresel dayanıklılığı artırırken kısa vadede önemli istihdam 

yaratılmasını da sağlayabileceği düşünülmektedir.  

Var olan pandemiden alınan dersler; eğer eylemlerden pratik 

çıkarımlar elde etmek isteniyorsa salgın hastalıklar ve iklim riski 

arasındaki benzerlikleri, farklılıkları ve daha geniş ilişkileri anlamak 

ilk adım olmalıdır.  

Pandemiler ve iklim riski her ikisinin de daha sonra bir dizi sosyo 

ekonomik etkiye dönüşen fiziksel şokları temsil etmesi bakımından 

benzerlikler taşımaktadır. Finansal şoklar, çoğu zaman finansal 

sistemden kaynaklanır ve sıklıkla güvenin yeniden sağlanması ile 

giderilir.  

Stanford Üniversitesi ve başka yerlerdeki araştırmacılara göre iklim 

değişikliği aslında pandemilere katkıda bulunabilmektedir. Artan 

sıcaklıklar, sıtma ve dang humması gibi bazı bulaşıcı sivrisinek 

kaynaklı hastalıkların yayılması için elverişli koşullar yaratabilirken, 
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yok olan habitatlar çeşitli hayvan türlerini göç etmeye zorlayabilir ve 

aralarında patojen yayılma şansını artırabilir.  

Korona virüs pandemisine karşı alınan önlemlerden bazılarının 

çevresel etkisi bazıları tarafından kısa sürede sert bir eylemin nelere 

yol açabileceğinin tam ölçekli bir örneği olarak görülebilmektedir. 

Covid 19 karantinası sırasında Çin ve Hindistan’da yok olan kirliliğin 

uydu görüntüleri buna örnek olarak verilebilir. Ancak bu geçici 

etkinin yüksek miktarda insani ve ekonomik maliyeti bulunmaktadır. 

Aynı anda hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirliği sağlayan 

bir paradigmanın nasıl bulunacağı kilit soruyu oluşturmaktadır.  

Yeni başlayanlar için, uzaktan çalışma ve dijital kanallara daha fazla 

güvenme gibi belirli geçici düzenlemeler, karantinalar sona erdikten 

sonra uzun süre devam edebilir ve ulaşım talebi ve emisyonları 

azaltılabilir.  

Küresel işbirliği ihtiyacı daha belirgin hale gelebilir ve daha evrensel 

olabilir (Pinner, ve ark., 2020).    

6. ÖLÜM ORANLARI ÜZERİNE OLAN ETKİLER 

Çıplak deri, ter bezleri ve iki ayaklılık, insanlarda özellikle yüksek 

sıcaklıkları düzenleyebilmek için evrimsel bir hayatta kalma 

mekanizması sunmuştur. Ortam sıcaklığı özellikle termal stresle başa 

çıkmak için etkili bir sistemden yoksun olan duyarlı bireylerde ölüm 

oranıyla ilişkilidir. Soğuk ve sıcağa bağlı ölümler çoğu zaman yanlış 

sınıflandırılır ve nadiren doğrudan soğuk veya sıcak havalardan 

kaynaklanan ölümler olarak kodlanır. Bunlar yerine, kardiyovasküler, 
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solunum ve diğer nedenler gibi kendi içinde artan hassasiyete ve aşırı 

sıcaklara karşı savunmasızlığa katkıda bulunan altta yatan önceden var 

olan koşullara atfedilir (Calleja-Agius ve ark., 2021). 

Ölümleri iklimle ilişkilendirmek zor olabilir. Ancak insan sağlığı 

üzerinde doğrudan etkilere sahip olduğu gibi dolaylı etkilere de 

sahiptir. Bu durum birincil üreticiler ve çiftlik hayvanları üzerinde 

olumsuz bir etkiye yol açarak yetersiz beslenme ve sağlıkla ilgili 

sayısız soruna neden olabilir. Çevre kirliliği ile artan küresel ısınma 

vektör kaynaklı, su kaynaklı ve gıda kaynaklı hastalıklar, solunum ve 

alerjik rahatsızlıklar, ruh sağlığı sorunları ve şiddet dahil olmak üzere 

bu tür hastalıklarda artış ile ilişkilendirilmiştir.  

Çoğunlukla kuzey yarımkürede 24 ülkede 600’den fazla şehri 

kapsayan bir zaman serisi analizinde yıllık ortalama partikül madde 

konsantrasyonlarının daha düşük ve daha yüksek olduğu yerlerde 

günlük ölüm oranları (tüm nedenlere bağlı ölümler, kardiyovasküler 

ve solunum yolu ölümleri) arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu sonuç 

mortaliteyi etkileyen çoklu çevresel faktörlerin kümülatif etkilerini 

değerlendiren önceki çalışmalarla ilişkilidir (Calleja-Agius ve ark., 

2021).    

Artan karbondioksit, metan ve azot oksit salınımı sera etkisi nedeniyle 

ortalama sıcaklığın artması ile sonuçlanmıştır. Aynı zamanda 

biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistemlerin bozulması ile sonuçlanan 

toprak bozulması, tarım arazilerinin üretkenlik kaybı ve çölleşme 

oranlarının artması kayda değer noktalardır.   
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Azalan tatlı su kaynakları okyanusların asitleşmesine yol açmaktadır. 

Stratosferik ozonun bozulması ve tükenmesi artan ölüm oranı ile 

ilişkilidir. Ölümcül hastalıklara karşı insanoğlunun duyarlılığı, 

ultraviyole radyasyona maruz kalmanın artması ve yetersiz 

beslenmenin neden olduğu insanın bağışıklık sistemindeki 

değişiklikler nedeniyle daha da kötüleşebilir. Bunun nedeni genel 

çevre kirliliğinin bulaşıcı olmayan ve bulaşıcı hastalıklarda artışa yol 

açmasıdır.  

7. TARIMSAL FAALİYETLER ÜZERİNE OLAN ETKİLER  

Küresel ısınmanın bütün sektörleri etkilediği bilinmekle birlikte, 

tarımsal faaliyetler üzerinde daha fazla etkisi olduğu bilinmektedir. 

Tarımsal üretim büyük miktarda doğal koşullara bağlı olarak 

gerçekleşmektedir. Küresel ısınma ile birlikte iklim ve toprak 

özelliklerinin değişmesi, tarımsal üretimin verim ve kalitesinde 

değişimlere neden olacağı göz önünde bulundurulmaktadır.  

Dünya nüfusundaki hızlı artışla birlikte, gıda ihtiyacını karşılamak 

amacıyla tarımsal faaliyetlerin de artacağı tahmin edilmektedir. 

Sonuçta ise erozyon, hastalıkların ve zararlıların artacağı, dolayısıyla 

tarım ürünlerinin kalitesinde ve veriminde düşüşler yaşanacağı ön 

görülmektedir. Tarımsal üretimi iklim, toprak koşulları ve uygulanan 

tarım teknikleri etkilemektedir. Günümüzde küresel ısınmanın 

tetiklenmesiyle iklim tarımsal üretimde en fazla etkiye sahiptir.   
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Küresel ısınmanın tarımsal faaliyetler üzerinde etkisine bakıldığında, 

aşırı sıcakların etkisiyle özellikle kurak bölgelerde verimde azalmalar 

olmaktadır. Bitkilerin sıcaklık stresine girmeleri sulu tarım yapılan 

bölgelerde, yeterli derecede sulama yapılsa bile verimde düşmeye 

neden olmaktadır. Sıcaklıkların artması ile birlikte sulama sayısı da 

artmakta, yer altı ve yer üstü kaynaklarının aşırı kullanılması doğal 

dengenin bozulmasına sebep olmaktadır. Kuraklığa uyum 

sağlayamayan çok sayıda bitki ve hayvan türü yok olma tehlikesi ile 

karşı karşıya kalmaktadır. Isınma ile birlikte topraktaki nem oranı 

düşmekte, ekilebilen tarım arazilerinin azalmasına sebep olmaktadır. 

Küresel ısınma, meyve türlerinin çiçeklenme dönemlerini olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir. Meyve ağaçlarında çiçeklenme erken 

başlayabilmekte, bu durum ilkbahar donlarına yakalanmayı 

arttırabilmektedir. Küresel ısınma ile birlikte ortaya çıkan aşırı 

sıcaklıklar, tozlaşmayı sağlayan arılar üzerinde de olumsuz etkilere 

sahiptir (Tıraşçı ve Erdoğan, 2021).  

Sebze yetiştiriciliği üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, Seyhan 

Bölgesinde domates yetiştiriciliği üzerine yapılan bir çalışmaya göre, 

bitki veriminde azalma, biyo kütlede artış, bitkinin ilk çiçek, ilk 

meyve ve hasat dönemlerinde ileriye yönelik kaymalar olacağı tahmin 

edilmektedir (Baydar ve ark., (2016).   

Önümüzdeki 100 yıl içinde iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilikte 

kayıplara neden olacağı öngörülmektedir. Soğan vb. birçok sebze türü 

böcekler tarafından tozlaşmaktadır. Küresel ısınmadan dolayı böcek 
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türlerinin dağılımındaki değişimlerin tozlaşmayı etkileyeceği tahmin 

edilmektedir (Cotty and Jaime-Garcia, 2007 ).       

8. ORMANLAR ÜZERİNE OLAN ETKİLER 

İnsanlar binlerce yıldır Avrupa orman ekosisteminde yaşamaktadırlar. 

Avrupa manzarası, farklı doğallık derecelerine sahip tarım alanları, 

kentsel bölgeler ve ormanlık alanlardan oluşan karmaşık ve heterojen 

bir mozaik oluşturmaktadır. Özellikle yaşlı ormanlar, iklim ve arazi 

kullanımı da dahil olmak üzere belirli genç ve yaşlı ağaçların küresel 

değişim faktörlerine nasıl tepki verdiğini değerlendirmek için çok 

değerli doğal laboratuvarları temsil etmektedirler.  

Atmosferik azot (N) ve karbondioksit (CO2) konsantrasyonları geçen 

yüzyıl boyunca sürekli olarak artmıştır. Bu durum da hava sıcaklığının 

artmasına neden olmuştur.    

İklim değişikliğinin küresel olarak ormanlar üzerine büyük etkileri 

olması beklenmektedir. Özellikle ısınmanın ve kuraklığın, ağaç 

büyümesi üzerindeki olumsuz etkileri arttırabileceği, Akdeniz Havzası 

gibi bölgelerde yaşlı ormanların korunması için büyük zorluklar 

doğurmaktadır. Kuraklık stresi büyümede düşüşe ve ağaçların 

kuruyarak yok olmasına neden olabilmektedir.  

Ormanlardaki genç ve yaşlı ağaçların küresel ısınmaya karşı nasıl 

tepki verdiklerinin tespit edilmesinde çeşitli zorluklar yaşanmaktadır 

(Colengelo ve ark., 2021).        

Sıcaklık artışı farklı coğrafi alanları ve ekosistemleri farklı şekillerde 

etkilemektedir. Bilindiği gibi Kuzey Kutbu sıcaklık artışlarından ve 
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ekolojik etkilerden en dramatik şekilde etkilenmektedir. Mercanlar ve 

diğer deniz ekosistemleri sıcaklık etkileri, okyanus asitlenmesi ve 

deniz seviyesinin yükselmesinin bileşimi nedeniyle yok olma riski 

altındadır.  

Ormanlar şimdiden çarpıcı bir şekilde değişmiştir ve iklim değişikliği 

de dahil olmak üzere antropojenik etkiler nedeniyle değişmeye devam 

etmektedir. Doğal ve bozulmamış durumda çok az sayıda orman 

bulunmaktadır. Önemli faktörlerden birisi, arazi kullanımı değişikliği 

ve yollar gibi alt yapı inşaatı nedeniyle ormanların devam eden 

parçalanmasıdır. Bu durum ekosistemlerin aşırı hava olayları, yangın 

riskleri de dahil olmak üzere dış etkilere karşı savunmasız hale geldiği 

ve bazı hayvan türleri için kritik boyut eşiklerinin altına 

indirilebileceği olumsuz durumlar yaratabilmektedir (Gross M., 2020).   

Artan sıcaklıklar genellikle büyüme mevsiminin hızını artırmaktadır. 

Ayrıca bazı ağaç türlerinin coğrafi aralıklarını değiştirmektedir. Bazı 

ağaç türlerinin habitatlarının kuzeye veya daha yüksek irtifalara 

taşınması muhtemeldir. Mevcut coğrafi aralıklardaki koşullar uygun 

değilse diğer türler yerel veya bölgesel olarak risk altında 

olabilecektir. Örneğin şu anda sadece bazı bölgelerde bulunan 

dağların tepesinde bulunan türler, daha yüksek rakımlı bölgelere 

geçemedikleri için iklim ısındıkça yok olma tehlikesi ile karşı karşıya 

kalabilirler (EPA, 2021).  

İklim değişikliği muhtemelen bazı bölgelerde kuraklık riskini ve 

diğerlerinde aşırı yağış ve sel riskini de artıracaktır. Artan sıcaklıklar 

kar erimesinin zamanlamasını değiştirerek suyun mevsimsel 
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kullanılabilirliğini etkilemektedir. Birçok ağaç bir dereceye kadar 

kuraklığa dayanıklı olsa da sıcaklıktaki artışlar gelecekteki 

kuraklıkları geçmişte yaşananlardan daha zararlı hale getirebilir. 

Ayrıca kuru ağaçlar ve çalılar ormanda yangın riskini artırabilir (EPA, 

2021).   

Yeşil bitkilerin büyümek için güneş ışığını kullandığı süreç olan 

fotosentez için karbondioksit gereklidir. Yeterli su ve besin maddesi 

verildiğinde atmosferik CO2’deki artış ağaçların daha üretken 

olmasını sağlayabilir ve bu da ağaç türlerinin dağılımını değiştirebilir. 

Büyüme su sınırlaması olmayan besin açısından zengin topraklarda en 

yüksek seviyede olacaktır (EPA, 2021).    

SONUÇ  

Bu  kitap bölümde, küresel ısınmanın çevre, insan sağlığı, canlıların 

davranış ve morfolojisi,  tarihi çevre, deniz ekosistemi, şehirler, 

bulaşıcı hastalıklar, ölüm oranları, tarımsal faaliyetler ve ormanlar 

üzerine olan etkileri anlatılmıştır 

İlerleyen yıllarda artan dünya nüfusunun küresel iklim değişikliği ile 

birlikte açlık ve kıtlıkla karşılaşmaması adına çalışmalar yapılmalıdır. 

Dünya ülkeleri fosil yakıt kullanımını azaltarak, sera gazı salınımlarını 

kontrol altına almalı veya temiz enerji kaynaklarına yönelmelidir.   



 
 49 

KAYNAKÇA 

Abirami, B., Radhakrishnan, M., Kumaran, S., Wilson A., (2021). Impacts of global 

warming on marine microbial communities. Science of the Total 

Environment, Vol. 791, No. 147905, pp 1-15.  

Baydar A, Özfidaner M, Çolak B, Kuşvuran K, Yıldız M, Durantekin G, Sezen M, 

Ata A., (2016). Seyhan havzası koşullarında iklimsel değişikliklerin 

domates bitkisi üzerindeki etkilerinin bitki büyüme modeli ile belirlenmesi. 

TAGEM/TSKAD/13/A13/P02. Ankara. 

Bonazza, A., Maxwell, I., Drdácky, M., Vintzileou, E., Hanus, C., Ciantelli, C., 

Nuntiis, P.de, Oikonomopoulou, E., Nikolopoulou, V., Pospíˇsil, S., 

Sabbioni, C., Strasser, P., (2018). Safeguarding Cultural Heritage from 

Natural and Man-Made Dis-asters — A comparative analysis of risk 

management in the EU (Contractno. EAC-2016-0248). 

Calleja-Agius, J., England, K., Calleja, N., (2021). The effect of global warming on 

mortality. Early Human Development Vol. 155, No. 105222, pp 1-12.  

Colangelo, M., Camarero, J. J., Gazol, A., Piovesan, G., Borghetti, M., Baliva, M., 

Gentilesca, T., Angelo Rita, A., Schettino, A., Ripullone, F., (2021). 

Mediterranean old-growth forests exhibit resistance to climate warming, 

Science of the Total Environment, Vol. 801, No.149684, pp 1-14. 

Gross, M., (2020). Forent in a warming World, Current Biology, Vol. 30, pp R677-

R697.  

Cotty PJ, Jaime-Garcia R., (2007). Influences of climate on aflatoxin producing 

fungi and aflatoxin contamination. International Journal of Food 

Microbiology, Vol. 119 No.1-2, pp. 109-115. 

Díaz, S., Settele, J., Brondízio, E., Ngo, H.T., Guèze, M., Agard Trinidad, J., 

Arneth, A., Balvanera, P., Brauman, K., Butchart, S., Chan, K., Garibaldi, 

L., Ichii, K., Liu, J., Subramanian, S.M.,Midgley, G., Miloslavich, 

P.,Molnar, Z., Obura, D., Pfaff, A., Polasky, S., Purvis, A., Razzaque, J., 

Reyers, B., Chowdhury, R.R., Shin, Y.-J., VIsseren-Hamakers, I.,Willis, K., 

Zayas, C., (2019). Summary for Policymakers of the Global Assessment 



 
50 ÇEVRE SORUNLARI 

Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental 

Science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 

Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany.    

EPA, (2020). https://19january2017snapshot.epa.gov/climate-impacts/climate-

impacts-forests_.html. 

Gissi, E., Manea, E., Mazaris, A. D., Fraschetti, S., Almpanidou, V., Bevilacqua, S., 

Coll, M., Guarnieri, G., Lloret-Lloret, E., Pascual, M., Petza, D., Rilovm, 

G., Schonwaldm, M., Stelzenmüller, V., Katsanevakis, S., (2021). A review 

of the combined effects of climate change and other local human stressors 

on the marine environment. Science of the Total Environment Vol. 755, 

No. 142564, pp 1-14.  

Hashizume M, Armstrong B, Hajat S, et al. (2008). The effect of rainfall on the 

incidence of cholera in Bangladesh. Epidemiology; Vol.19, pp 103-10. 

Herrero, M., Thornton, P., (2020). What can COVID-19 teach us about responding 

to climate change? Correspondence, www.thelancet.com/planetary-health 

Vol 4 May 2020.   

Hobbie, S. E., Grimm, N. B., (2020). Nature-based approaches to managing climate 

change impacts in cities. Phil. Trans. R. Soc. B Vol. 375, No. 20190124, pp 

1-14. 

Hussain, M., Butt, A. R., Uzma, F., Ahmed, R., Irshad, S., Rehman, A.,  Yousaf, B., 

(2020). A comprehensive review of climate change impacts, adaptation, 

and mitigation on environmental and natural calamities in Pakistan. 

Environ Monit Assess, Vol. 192, No. 48 pp 1-20. 

Kurane, I., (2010). The effect of global warming on infectious diseases. Public 

Health Res Perspect, 1(1), 4-9.   

Liu, J., Zhou, J., Yao, J., Zhang, X., Li, L., Xu, X., Moller, A. P., Wan, D. M., Liang 

W., (2020). Impact of meteorological factors on the COVID-19 

transmission: a multi-city study in China, Sci. Total Environ. (2020 Jul 15) 

726. 

http://www.thelancet.com/planetary-health%20Vol%204%20May%202020
http://www.thelancet.com/planetary-health%20Vol%204%20May%202020


 
 51 

Pinner D., Rogers M., Samandari H., (2020). Addresing climate change in a post 

pandemic World. McKinsey Quarterly, pp 1-6. 

Sesana, E., Gagnonb, A. S., Bonazzac, A., Hughes, J. J., (2020). An integrated 

approach for assessing the vulnerability of World Heritage Sites to climate 

change impacts, Journal of Cultural Heritage Vol.41, pp 211–224.  

Tıraşçı, S., Erdoğan, Ü., (2021). Küresel Isınmanın Tarıma Etkisi. Journal of 

Agriculture, Food, Environment and Animal Sciences, Vol. 2, No. 1, pp 16-

33. 

Unesco, Iccrom, Icomos, Iucn, (2013). Managing cultural world heritage, 

UnitedNations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris, 

France. 

Weiskopf, S. R., Rubenstein, M. A., Crozier, L. G., Gaichas, S., Griffis, R., 

Halofsky, J. E., Hyde, K. J. W., Morelli, T. L., Morisette, J. T., Muñoz, R. 

C., Pershing, A. J., Peterson, D. L., Poudel, R., Staudinger, M. D., Sutton-

Grier, A. E., Thompson, L., Vose, J., Weltzinn, J. F., Whyte, K. P., (2020). 

Climate change effects on biodiversity, ecosystems, ecosystem services, 

and natural resource management in the United States, Science of the Total 

Environment, Vol. 733, No. 137782, pp 1-18.   

Xu, L., Wang, A., Yu, W., Yang S., (2021). Hot spots of extreme precipitation 

change under 1.5 and 2 ◦C global warming scenarios, Weather and Climate 

Extremes Vol.33, No.100357, pp 1-13 .  

Zhao., D., Zhu, Y., Wu, S., Zheng, D., (2021). Projection of vegetation distribution 

to 1.5 ◦C and 2 ◦C of global warming on the Tibetan Plateau. Global and 

Planatery Change, Vol. 2020, No. 103525, pp 1-10.  

 

 

 

 

 



 
52 ÇEVRE SORUNLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 53 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3 

ÇEVRE UYGULAMALARINDA DÜZENLİ 

MEZOGÖZENEKLİ KARBONLAR 

Dr. Dilşad Dolunay ESLEK KOYUNCU1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, 

TÜRKİYE. deslek@gazi.edu.tr.ORCID ID: 0000-0001-8092-6740 

 



 
54 ÇEVRE SORUNLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 55 

GİRİŞ  

Düzenli mezogözenekli karbon (OMC) malzemeleri, düzenli ve 

ayarlanabilir gözenekli yapıları, yüksek yüzey alanları, termal ve 

mekanik olarak kararlı olmaları, kolay hazırlanabilmeleri, düşük 

yoğunlukları, kimyasal olarak inert olmaları, yüksek korozyon 

dirençleri ve fonksiyonlaştırılabilmeleri nedeniyle dikkati çeken 

malzemelerdir. Bu üstün özellikleri ile bu malzemeler, katalitik 

çalışmalar, su kirliliği kontrolü, gaz depolama, enerji depolama, ilaç 

salınımı, ağır metal giderimi ve biyoadsorpsiyon gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır. Özellikle çevrenin korunmasına ilişkin yürütülen; 

H2S giderimi, CO2 giderimi, uçucu organik bileşiklerin giderimi, ağır 

metal giderimi ve su arıtımı alanlarında sıklıkla tercih edildiği 

bilinmektedir. OMC malzemeleri; yüksek yakma sıcaklıklarında 

aktivasyon, bazı metallerin (demir fitalosiyanin gibi) varlığında 

katalitik aktivasyon, polimer aerojel veya kriyojellerin 

karbonizasyonu, polimer karışımlarının karbonizasyonu, doğrudan 

kendi kendine montaj yöntemi olarak bilinen yumuşak şablon ve 

mezogözenekli bir şablon malzemenin kullanıldığı sert şablon 

yöntemleriyle sentezlenebilmektedirler. Bu bölümde OMC 

malzemelerinin yumuşak şablon ve sert şablon yöntemleriyle 

sentezine ilişkin detaylar verilerek bazı çevresel uygulamalara ilişkin 

yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. 

1. DÜZENLİ MEZOGÖZENEKLİ KARBONLAR 

Düzenli mezogözenekli karbon (OMC) malzemeleri, yüksek 

gözenekli yapıları, kolay hazırlanabilmeleri, termal ve mekanik olarak 
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kararlı olmaları, düşük yoğunlukları, kimyasal olarak inert olmaları, 

yüksek korozyon dirençleri, fonksiyonlaştırılabilmeleri, yüksek yüzey 

alanları (>1000 m2/g), ayarlanabilir gözenek yapıları (2-20 nm) 

nedeniyle katalizör, su kirliliği kontrolü, gaz depolama, enerji 

depolama, ilaç salınımı ve biyoadsorpsiyon alanlarında sıklıkla tercih 

edilmektedir (Haddadi ve ark., 2019; Mallakpour ve ark., 2015; 

Mohammadnezhad ve ark., 2015; Roghanizad, ve ark., 2020; Shon ve 

ark., 2016; Shou, ve ark., 2015). Bu malzemeler bilinen karbon esaslı 

malzemelere göre çok yüksek adsorpsiyon kapasitesi ve hızlı 

adsorpsiyon kinetiği sergilerler (Shou ve ark., 2015).  OMC 

malzemeleri; yüksek yakma sıcaklıklarında aktivasyon, bazı 

metallerin (demir fitalosiyanin gibi) varlığında katalitik aktivasyon, 

polimer aerojel veya kriyojellerin karbonizasyonu, polimer 

karışımlarının karbonizasyonu, doğrudan kendi kendine montaj (self-

assembly) yöntemi olarak bilinen yumuşak şablon (soft-template) ve 

mezogözenekli bir şablon malzemenin kullanıldığı sert şablon (hard-

template) yöntemleriyle sentezlenebilmektedirler (Ryoo ve ark., 2001; 

Shon ve ark., 2016; Shou ve ark., 2015). Yumuşak şablon ve sert 

şablon yöntemlerinin OMC hazırlamada en etkin yöntemler olduğu 

bilinmektedir. Sert şablon yöntemi, ilk olarak Ryoo ve arkadaşları 

tarafından 1999 yılında MCM ve SBA gibi düzenli gözenek çap 

dağılımına sahip silika içerikli katalizörlerin kalıp olarak 

kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. İlk düzenli mezogözenekli karbon, 

MCM-48 kalıbı kullanılarak sentezlenmiştir (Ryoo ve ark., 1999). 

Farklı kalıpların ve karbon kaynaklarının kullanılmasıyla birçok farklı 

karbon yapının sentezlenebileceği görülmüş ve çalışmalara devam 
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edilmiştir. Daha sonra yumuşak şablon yöntemi geliştirilmiştir. 

Yumuşak şablon yönteminde blok kopolimer gözenekli karbon 

yapısını oluşturmak için doğrudan kendinden yapılanır, kondenzasyon 

ile OMC yapısı elde edilir ve karbon başlatıcısı karbonize edilir (Şekil 

1). Bu sentez yönteminde önemli olan parametreler; organik blok 

kopolimerin mezo yapıyı oluşturması, bu bileşenin kondenzasyon 

boyunca kararlı kalması ve karbon bileşenin oluşan organik şablon 

etrafında bir sonraki basamakta mezo yapıyı etkilemeyecek şekilde 

polimerize olmasıdır. Bir şablon malzemesine ihtiyaç duyulmaması bu 

yöntemin sert şablon yöntemine göre en önemli avantajıdır (Haddadi 

ve ark., 2019; Liu ve ark., 2019; Shou ve ark., 2015).  

 

 
 

Şekil 1: Yumuşak Şablon Yöntemiyle Mezogözenekli Karbon Sentezi 

 

Tablo 1’de literatürde yumuşak şablon yöntemi ile mezogözenekli 

karbon sentezinde kullanılan bazı karbon kaynakları ve şablon 

malzemeleri verilmiştir. 
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Tablo 1: Yumuşak Şablon Yöntemi ile Mezogözenekli Karbon Sentezinde 

Kullanılan Bazı Karbon Kaynakları ve Şablon Malzemeleri 

Karbon kaynağı Şablon malzeme Kaynak 

Fenol-Rezorsinol- 

Floroglusinol F127 

(Wang ve ark., 2014) 

Fenotiyazin-H2SO4 OP-10/F127 (Sun ve ark., 2017) 

Mimoza tanen F127 (Sanchez-Sanchez ve ark., 2018) 

Lignin- Floroglusinol F127 (Wang ve ark., 2021) 

m-aminofenol F127 (Javed ve ark., 2021) 

Gallik asit F127 (Tang ve ark., 2021) 

Ksiloz F127 (Su ve ark., 2020) 

Fenolik reçine F127 (Yuan ve ark., 2013) 

Floroglusinol-formaldehit F127 (Faisal ve ark., 2021) 

Floroglusinol-formaldehit F127 (Kong ve Liu, 2019) 

Yumuşak şablonlama yöntemi, büyük ölçekli üretim için uygun bir 

yöntem olarak bilinse de karmaşık ve çok basamaklı olması, düşük 

kendinden yapılanma hızı, sentezde toksik bileşenler kullanılması, 

bileşenlerin neme karşı duyarlı olması, üretilen OMC’nin termal 

kararlılığının düşük, genellikle amorf az düzenli yapıda ve çoğunlukla 

mikrogözenekli olması yöntemin dezavantajlarındandır (Cui ve ark., 

2019; Shou ve ark., 2015). Sert şablon yoluyla mezogözenekli karbon 

sentezi genel hatları itibarı ile mezogözenekli yapıya sahip olan kalıp 

gözeneklerinin uygun bir karbon kaynağı ile doldurulmasıyla başlar 

(Shon ve ark., 2016). Bu aşamada önemli olan karbonun gözeneklere 

ıslak emdirme veya kimyasal buhar biriktirme (CVD) yöntemiyle 

difüzyonu ve asidik ortamda polimerizasyonun gerçekleştirilmesidir 

(Duraisamy ve ark., 2018; Shon ve ark., 2016). Literatür 

çalışmalarında karbon kaynağı olarak gaz veya katı karbon 

kaynaklarının kullanıldığı görülmektedir. Gaz karbon kaynağı olarak 

olefinler ve C=C bağı içeren sıvı buharları kullanılmaktadır. Etilen, 



 
 59 

stiren, asetonitril, furfuril alkol, eten ve pirol kullanılan bazı gaz 

karbon kaynaklarıdır. Katı karbon kaynağı olarak sükroz, glikoz, 

poliakrilonitril, akrilik asit, furfuril alkol, ksiloz ve akrilamid 

kullanılmaktadır (Shou ve ark., 2015). Sükroz ve furfuril alkolün sıkça 

kullanıldığı görülmüştür. Furfuril alkolün kolay polimerizasyon 

sağladığı için tercih edildiği bildirilmiştir. OMC sentezinde 

polimerizasyon basamağında genellikle katalizör olarak H2SO4 

kullanılmaktadır. Eğer asidik olmayan silika malzemesi şablon olarak 

kullanılıyorsa polimerizasyon işleminde katalizör olarak asit 

eklenmektedir. Eğer sentezde asidik bir malzeme örneğin bir 

alüminosilikat kullanılıyorsa aside gerek duyulmaz ve 

alüminosilikattaki alüminyuma bağlanan OH- grupları Bronsted asit 

bölgesi olarak polimerizasyonu katalizler (Darmstadt ve ark., 2003). 

Polimerizasyon işlemi gözeneğe doldurulan karbonun karbonizasyon 

işlemi öncesi mezogözeneklerden karbonun dışarı çıkmasını önlemek 

açısından önemli bir basamaktır (Shon ve ark., 2016). Polimerizasyon 

işlemi sonrasında yüksek sıcaklıkta karbonizasyon işlemi 

gerçekleştirilir. Karbonizasyon işleminin 600 oC’nin üzerindeki 

sıcaklıklarda yapılması gerekmektedir. Bu sıcaklığın altındaki 

değerlerde düzenli mezogözenek yapısının elde edilmesi mümkün 

değildir (Darmstadt ve ark., 2003). Son aşamada ise karbonizasyon ile 

elde edilen karbon-silika hibrit yapıdan silika şablonunun 

uzaklaştırılması için HF, NaOH veya poliviniliden florür (PVDF) ile 

ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilir. Böylece elde edilen karbon-silika 

polimerik yapısından silika şablonu çözülerek ortamdan ayrıştırılır 

(Duraisamy ve ark., 2018; Shon ve ark., 2016).  
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Sert şablon yöntemiyle OMC sentezinde çubuk tipi veya tüp tipi (içi 

boş silindirik) düzenli mezogözenekli karbon yapılarının elde edilmesi 

mümkündür. Sentez esnasında eğer gözenek tamamen karbon kaynağı 

ile dolduruluyorsa çubuk türü OMC elde edilmektedir. Ancak 

polimerizasyonun sadece gözenek duvarlarında gerçekleştirilmesiyle 

tüp tipi OMC eldesi de mümkündür. Bu durumda elde edilen 

nanotüpler; nanotüpler içindeki mezogözenekler, nano tüpler arası 

mezogözenekler ve gözenek duvarlarındaki kusurlardan kaynaklanan 

mikro gözenekleri içermektedir (Darmstadt ve ark., 2003; Duraisamy 

ve ark., 2018). Sert şablon yönteminin yumuşak şablon yöntemine 

göre bazı üstünlükleri mevcuttur. Sentezde kullanılan şablon 

malzemeye göre farklı yapılardaki OMC’ lerin elde edilebilmesi ve bu 

şekilde nihai ürün özelliklerinin ayarlanabilir olması bu avantajlardan 

en önemlileridir (Cui ve ark., 2019). Kullanılan karbon kaynağının 

kolay bulunabilir olması ve malzemenin modifikasyonunun kolay 

olması yöntemin diğer avantajlarıdır (Shou ve ark., 2015). Karbon 

kaynağı türünün nihai ürünün iletkenlik, gözeneklilik ve fonksiyonel 

grup gibi özelliklerini değiştirmesi hazırlanan OMC’nin kullanım 

alanlarını genişletmektedir. (Duraisamy ve ark., 2018; Shon ve ark., 

2016). Bu avantajlarının yanı sıra sert şablon yöntemi, karbonizasyon 

için yüksek sıcaklık gerektirmesi (600 oC’nin üzerinde ve genellikle 

≈900oC) ve çok basamaklı bir yöntem olması nedeniyle enerji ve 

zaman sarfiyatı yüksek bir yöntemdir. Karbonizasyon işleminin 

yüksek sıcaklık gerektirmesi karbon yapısına N veya S gibi 

heteroatomların katılmasında da dezavantaj oluşturmaktadır.  
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Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) tarafından silika 

şablonu kullanılarak sert şablon yöntemiyle hazırlanan OMC’ler, 

CMK (Carbon Mesostructured by KAIST) ailesi olarak anılmakta ve 

CMK-n (n=1-9) şeklinde ifade edilmektedir. Burada n, bir seri 

numarasına karşılık gelmektedir. SBA-15, SBA-16, MCM-48, KIT-6 

gibi düzenli mezogözenekli silika malzemeleri OMC'lerin üretiminde 

sert şablon olarak kullanılabilmektedir (Liu ve ark., 2019; Phan ve 

ark., 2019). Mezogözenekli silika malzemeleri ilk olarak 1990’lı 

yıllarda MCM-41 senteziyle başlamıştır. MCM-41 tek boyutlu, çapı 

1,6-10 nm arasında değişen kanallar içeren ve yüzey alanı 700 m2/g’ın 

üzerinde olan malzemelerdir. Devamında sırasıyla SBA-1, SBA-2, 

MCM-48, SBA-6, SBA-8, SBA-n (n=11, 12, 15), MSU-G ve diğer 

mezogözenekli silikalar sentezlenmiştir. Silika malzemeleri küresel, 

şerit, çubuk, kabarcık, hekzagonal veya kübik yapılı bir, iki ya da üç 

boyutlu olabilmektedir. Mezogözenekli silika malzemelerinin 

mezogözenek boyutu sentez koşullarına göre 2-30 nm arasında 

değişebilmektedir. Üç boyutlu kübik kristal dizilimine sahip olan KIT-

6 türü malzemelerde iç içe geçmiş silindirik kanal yapısı vardır. Bu iç 

içe geçen sürekli kanal yapısı malzemeye daha çok aktif alan ve 

topaklanmaya karşı direnç avantajı sağlamaktadır (Xu ve ark., 2014). 

KIT-6 malzemelerinden elde edilen OMC’lerin yüksek yüzey alanına 

(>1000 m2/g), 2-10 nm arasında değişen geniş ve ayarlanabilir 

gözenek çapına, 0,6 cm3/g’dan büyük gözenek hacmine, üç boyutlu 

kübik kristal dizilimine (Ia3d) ve düzenlenmiş homojen gözenek 

açıklığına sahip olduğu bildirilmiştir. Bu malzemelerin üç boyutlu ağ 

yapısı gözenek içi kütle transferini kolaylaştırmakta ve malzemeye 
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yüksek penetrasyon yeteneği kazandırmaktadır (Duraisamy ve ark., 

2018). Tablo 2’de farklı CMK türlerinin sentezinde kullanılan silika 

şablon malzemeleri, karbon kaynakları ve karbon yapıları verilmiştir.  

 

Tablo 2: Silika Şablonuna Göre Elde Edilen Mezogözenekli Karbon Türleri, 

Karbon Kaynakları ve Özellikleri  

 

OMC 

türü 

 

Silika  

Şablonu 

 

Karbon  

Kaynağı 

 

Kaynak 

Karbon türü 

 Tüp Çubuk 

CMK-1 MCM-48 Sükroz  (Ryoo ve ark., 2001; 

Kaneda ve ark., 2002) 
 √ 

CMK-2 SBA-1 Sükroz  (Ryoo ve ark., 2001)  √ 

CMK-3 SBA-15 Sükroz  

Furfuril alkol  

(Ryoo ve ark., 2001; 

Kim ve ark., 2012) 
 √ 

CMK-4 Düzensiz  

MCM-48 
Asetilen  (Kaneda ve ark., 2002)  √ 

CMK-5 SBA-15 Furfuril alkol  (Darmstadt ve ark., 

2003) 
√  

CMK-6 SBA-16 Furfuril alkol (Kim ve ark., 2005)  √ 

CMK-7 SBA-16 Furfuril alkol  (Kim ve ark., 2005) √  

CMK-8 KIT-6 Sükroz  

Furfuril alkol  

(Saikia ve ark., 2015; 
Kim ve ark., 2012) 

 √ 

CMK-9 KIT-6 Furfuril alkol  (Kim ve ark., 2012) √  

 

Şekil 1’de SBA-15 ve KIT-6 malzemelerinin şablon olarak 

kullanılmasıyla sert şablon yöntemiyle CMK-3 ve CMK-8 türü OMC 

hazırlanmasının şematik gösterimi verilmiştir. 
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Şekil 1: CMK-3 ve CMK-8 türü OMC hazırlanmasının şematik gösterimi 

 

Literatürde karbon kaynağı olarak sıkça kullanılan furfuril alkol, 

sükroz gibi bileşenlerin yerine bazı çalışmalarda farklı karbon 

kaynaklarının değerlendirildiği görülmüştür. Joseph ve ark. (2019), 

KIT-6 şablonu ile yürüttükleri çalışmada karbon kaynağı olarak 

tüketim süresi dolmuş asitli meşrubatı kullanmışlardır. Meşrubatta 

bulunan kimyasalların ve karbonatların karbon malzemeye yüksek 

gözeneklilik ve yüzey fonksiyonel grup oluşumu sağladığı 

belirtilmiştir (Joseph ve ark., 2019). Wang ve ark. (2011), SBA-15 

şablonu kullandıkları çalışmalarında karbon kaynağı olarak sıvı 

fazdaki bitki tohum yağlarını kullanmışlardır. Çalışmada tohum olarak 

kolza, fıstık, ayçiçeği ve mısır yağları kullanılmıştır (Wang ve ark., 

2011). Xu ve ark. (2016) karbon kaynağı olarak en önemli biyokütle 

bileşeni olan ksilozu kullanarak OMC sentezini yumuşak şablon 

yöntemiyle gerçekleştirmişlerdir. Sonuçta elde edilen malzemenin 2 

boyutlu ve hekzagonal yapıya sahip ve fonksiyonel grup açısından 

zengin olduğunu belirtmişlerdir (Xu ve ark., 2016). Bazı çalışmalarda 

şablon kullanmadan mikro-mezo gözenekli karbon yapısının elde 

edildiği belirlenmiştir (Wu ve ark., 2021). 
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2. DÜZENLİ MEZOGÖZENEKLİ KARBONLARIN BAZI 

ÇEVRE UYGULAMALARI  

2.1. Karbondioksit (CO2) Giderimi  

 

Literatürde CO2 gideriminin araştırıldığı birçok çalışmada OMC 

malzemelerinin bir bileşenle yüzey modifikasyonu söz konusudur. Cu 

içerikli metal-organik kafes yapısı (CuBTC) ile CO2 

uzaklaştırılmasının yürütüldüğü bir çalışmada OMC’ye grafen oksit 

(GO) eklenerek etkileri incelenmiştir (Szczęśniak ve ark., 2020). 

Szcesniak ve ark. (2020) tarafından yürütülen çalışmada OMC’nin 

yüzey özelliklerini modifiye etmek için yapıya grafen oksit (GO) 

eklendiği belirtilmiştir. CuBTC’ye %3 oranında OMC eklendiğinde 

yüzey alanının ve gözenek hacminin arttığı belirlenmiştir. 

Malzemenin CO2 tutma kapasitesinin 9,72 mmol/g’dan 10,65 

mmol/g’a arttığı görülmüştür. Saf OMC’ nin CO2 tutma kapasitesinin 

ise 3,33 mmol/g olduğu belirtilmiştir. Yumuşak şablon yönteminin 

kullanıldığı bir diğer çalışmada F127 ve floroglusinol-formaldehit 

kullanılmıştır (Faisal ve ark., 2021). Hazırlanan mezogözenekli 

malzeme farklı oranlarda (%14-%100) etilendiamin (EDA) ve 

trietilentetramin (TETA) ile modifiye edilmiş ve en yüksek CO2 

adsorplama kapasitesi kütlece %49 EDA ile modifiye edilen malzeme 

ile 19,68 mmol/g olarak belirlenmiştir.  

OMC türü malzemeler ile CO2 giderimi çalışmalarında sadece 

CO2’nin tutularak uzaklaştırılmasının yanı sıra CO2’nin bulunduğu 

ortamda farklı bileşenlere dönüştürülmesi şeklinde çalışmalar da 

mevcuttur. CO2’nin hafif olefinlere dönüştürülmesi için N içerikli 
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OMC’nin hazırlandığı bir çalışmada (Zhang ve ark., 2021) azot ve 

karbon kaynağı olarak disiyandiamid ve fenolik reçine kullanılmıştır. 

Elde edilen N-OMC’nin sadece alkalin siteleri içermekle kalmayıp Fe 

ile kompleks yapı oluşturarak Fe3O4-FeCx@N-OMC katalizöründe 

FeCx aktif sitelerinin oluşumunu sağladığı ve bunun da CO2 

dönüşümünü artırdığı belirtilmiştir. Choi ve ark. (2020), SBA-15’i 

şablon olarak kullanarak CMK-3 türü mezogözenekli karbon 

malzemeyi hazırlamışlar ve CO2’nin elektrokimyasal indirgenmesiyle 

CO eldesinde kullanmışlardır (Choi ve ark., 2020). 

 

Literatürde OMC’lerin bir bileşenle modifiye edilmeden CO2 

tutulmasında kullanıldığı birçok çalışma mevcuttur. Çakman ve ark. 

(2020) SBA-15 şablonu ile CMK-3 hazırlamış ve CO2 tutulmasında 

kullanmışlardır. SBA-15 malzemesinin duvar kalınlığı 8,91 nm, yüzey 

alanı 753 m2/g ve gözenek hacmi 1,285 cm3/g iken CMK-3’ün bu 

değerleri sırasıyla 10,38 nm, 1360 m2/g, 1,167 cm3/g olarak 

bulunmuştur. En yüksek CO2 tutma kapasitesi 2,27 mmol/g olarak 

bulunmuştur (Çakman ve ark., 2020).  3 boyutlu küresel gözenek 

yapısına sahip OMC sentezinin amaçlandığı bir çalışmada sert şablon 

yönteminde şablon malzemesi olarak SiO2 nanopartikülleri 

kullanılmıştır (Vorokhta ve ark., 2019). Hazırlanan malzeme CO2 

adsorpsiyonunda yüksek adsorplama kapasitesi ve yüksek adsorpsiyon 

hızı sergilemiştir. Bu durumun malzemenin mikrogözeneklerindeki 

CO2 absorpsiyonundan kaynaklandığı belirtilmiştir. Vorokhta ve ark. 

(2021) tarafından yürütülen bir diğer çalışmada ise SBA-15 şablonu 

ile karbon kaynağı olarak furfuril alkol ve katalizör olarak okzalik asit 
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kullanılarak elde edilen malzemenin mikro-mezo gözenek yapısına 

sahip olduğu ve sadece mikrogözenekli olan malzemelere kıyasla CO2 

tutulmasında daha yüksek adsorpsiyon hızı elde edildiği belirtilmiştir 

(Vorokhta ve ark., 2021). 

 

Literatür çalışmalarında CO2 tutma çalışmalarında sert şablon 

yönteminin modifiye edilmesiyle tek kap yöntemiyle düzenli 

mezogözenekli karbonun üretildiği de görülmüştür. Gürbüz ve 

Tümsek (2021) yürüttükleri çalışmada KIT-6 türü mezogözenekli 

silika sentezine benzer şekilde P123’ün asidik çözeltisine n-bütanol 

ekledikten sonra H2SO4 katalizörü eşliğinde karbon kaynağı olarak 

sükroz ve silika kaynağı olarak TEOS eklemişlerdir. Mezogözenekli 

karbon sentezinde olduğu gibi polimerizasyon ve karbonizasyon 

işlemlerinden sonra yapıdaki silika HF ile uzaklaştırılmıştır. 

Çalışmada TEOS oranı ve karbonizasyon sıcaklığı değiştirilmiş ve 

malzeme özellikleri üzerinde en etkili parametrenin TEOS oranı 

olduğu değerlendirilmiştir. En yüksek yüzey alanı (1289 m2/g) ve 

gözenek hacmi (0,467 cm3/g) en az TEOS içeren malzeme ile elde 

edilmiştir. Bu malzeme ile en yüksek CO2 tutma kapasitesi 2,28 

mmol/g olarak belirlenmiştir (Gürbüz ve Tümsek, 2021). 

2.2. Hidrojen Sülfür (H2S) Giderimi  

H2S toksisitesi yüksek ve korozif bir gazdır. Bu gazın yakıttan ve baca 

gazından seçici uzaklaştırılması çevrenin korunması açısından oldukça 

önemlidir. Literatür çalışmalarında H2S gideriminde OMC’lerin 

kullanıldığı çalışmalar mevcuttur. Kan ve ark. (2019) kendi kendine 

montaj yöntemi ile N ile modifiye edilmiş OMC malzemelerini 
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hazırlamışlardır. Çalışmada m-aminofenol, hekzametilen tetramin ve 

F127 böylece düzenli mezogözenekli polimer küreler (OMPS) 

hazırlanmıştır. OMPS’nin karbonizasyonu ve KOH ile aktivasyonu ile 

düzenli mezogözenekli karbon küreler (N-OMCS) elde edilmiştir. N-

OMCS malzemelerinin yüzey alanlarının 1201-1500 m2/g aralığında 

değiştiği ve içerdiği pridinik ve pirolik sitelerin H2S’e karşı etkileşim 

gösterdiği belirtilmiştir. En yüksek yüzey alanına ve N içeriğine sahip 

malzemenin 0 oC ve 1 bar’da H2S’e karşı çok yüksek tutma özelliği 

(13,4 mmol/g’a kadar) gösterdiği belirtilmiştir. Hazırlanan 

malzemelerin H2S seçiciliğinin aktif karbon, saf OMCS, Zeolit-A, 

UiO-66 ve SBA-15 ‘ten çok daha yüksek olduğu belirtilmiştir. 

Hazırlanan N-OMCS’nin tutulan H2S’ten oksidasyonla elementel 

kükürt eldesi için kullanılabilecek etkin ve uzun ömürlü metalsiz bir 

katalizör olarak kullanılabileceği değerlendirilmiştir (Kan ve ark., 

2019). Qi ve ark. (2020), poliüretan (PU) esaslı Cu-OMC köpük 

sentezleyerek H2S tutulmasında kullanmışlardır. Cu yapıya emdirme 

yöntemiyle eklenmiştir. %3 oranında Cu yüklenen katalizör çok uzun 

“breakthrough” zamanı (54,7 dakika) ve adsorpsiyon kapasitesi (27,8 

mg/g) sergilemiştir. Bu yüksek aktivitenin Cu’nun mezogözenekli 

yapıda iyi dağılımından kaynaklandığı değerlendirilmiştir (Qi ve ark., 

2020). Liang ve ark. (2020) N içeren OMC’leri katı hal yöntemiyle 

F127, m-aminofenol ve terefital aldehit kullanarak hazırlamışlardır. 

Sentez bu bileşenlerin karıştırılıp N2 akımında karbonizasyonu ve 

KOH ile aktivasyonu şeklinde gerçekleştirilmiştir. Aktive edilmiş N 

içerikli A-N-OMC malzemesinin yüzey alanı 1538 m2/g, pridinik ve 

pirolitik N içeriğinin kütlece %2,03-3,77 aralığında olduğu 
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belirlenmiştir. Hazırlanan malzemenin kirletici ve kötü kokulu bir gaz 

olan karbonil sülfürün (COS) hidrolizi ile H2S’e dönüşümünde, H2S 

tutulmasında ve seçici katalitik oksidasyonla elementel kükürde 

dönüştürülmesinde aktif olduğu belirtilmiştir. N içermeyen 

malzemenin H2S adsorpsiyon kapasitesi 1,5 mmol/g iken A-N-

OMC’nin 10,5 mmol/g olarak bulunmuştur. Bu özellikleri ile 

malzemenin H2S ve COS’nin elimine edilmesinde kullanılabileceği 

belirtilmiştir (Liang ve ark., 2020). N içerikli malzemenin hazırlandığı 

bir diğer çalışmada Kan ve ark. (2019) yüksek miktarda N içeren 2 

boyutlu mikro-mezo-makro gözenekli karbonları üre ve glikoz 

kullanarak tek basamak karbonizasyon ile hazırlamışlardır. Hazırlanan 

malzemenin kütlece %12,9-20,2 oranında N içerdiği, pridinik ve 

pirolitik formdaki N’nin yüzeye kararlı kovalent bağlarla bağlı olduğu 

belirlenmiştir. COS’nin H2S’ye hidrolizinin pirolitik N sitelerinde 

gerçekleştiğini ve oluşan H2S’nin piridinik sitelerde tutulduğunu ve 

elementel kükürde dönüştüğünü belirtmişlerdir. Hazırlanan 

katalizörün 30 oC sıcaklıkta COS’yi %91 oranında H2S’ye 

dönüştürdüğü ve bu değerin bilinen katalizörler olan g-C3N4 ve 

Fe2O3’le %6’nın altında olduğu değerlendirilmiştir. Aynı malzeme 

180 oC sıcaklıkta %100 H2S dönüşümü ve S seçiciliği sergilemiştir 

(Kan ve ark., 2019). 

2.3. Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Giderimi 

Uçucu organik bileşikler (VOC) oda sıcaklığında yüksek buhar 

basıncına sahip, kaynama noktası 50-260 oC arasında değişen, sudaki 

çözünürlüğü düşük olan ve H, O ve N gibi elementlerle birleşmiş 
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karbon içeren moleküler bileşiklerdir (Güzel ve ark., 2018). Bilinen 

VOC kaynakları benzin, odun, kömür, doğalgaz gibi yakıtların 

yanmasıyla salınan H, O, F, Cl, Br, S ve N gibi elementleri içeren 

bileşikler, petrol ve gaz alanları ile dizel egzozudur. Ayrıca evde, işte 

depolanan boyalar, yapıştırıcılar, parfümler, deodorantlar ve koku 

giderici spreyler en önemli VOC kaynaklarıdır. Gazolin, benzen, 

formaldehit, toluen, ksilen, stiren ve perkloroetilen en bilinen VOC 

bileşenleridir (Anand ve ark., 2014). Son yıllarda VOC’ler birincil 

kirleticiler olarak dikkati çekmektedir. Asit yağmurları, fotokimyasal 

kirlenme, puslanma ve diğer kirlilik etkileri doğrudan VOC’lerle 

ilişkilidir. Bazı bileşenlerin çok düşük konsantrasyonlardaki 

maruziyetinin bile insan sağlığını ciddi ölçüde tehdit ettiği 

bilinmektedir (An ve ark., 2020). Bu bileşenlerin yüksek difüziviteleri, 

uçuculukları, insan ve hayvanlar için toksik olmaları çevrenin 

korunmasında VOC’lerin giderimini zorunlu kılmaktadır (Guo ve ark., 

2019). VOC’lerin canlıların merkezi sinir sistemini etkilediği, 

kanserojen olduğu, karaciğer ve böbreği önemli ölçüde etkilediği 

bilinmektedir (Anand ve ark., 2014). VOC’lerin uzaklaştırılmasında 

biyolojik ve kimyasal yöntemler en çok uygulanan yöntemlerdir. 

Biyolojik yöntemlerin çevre dostu olmaları, yüksek performansları, 

uygun reaksiyon şartları ve maliyet etkinliklerine rağmen bu 

yöntemlerde yüksek biyokütle birikimi olması ve hidrofobik olan 

VOC’lerin gaz fazından biyofilm fazına geçiş kütle transfer hızının 

düşük olması gibi dezavantajlar vardır. Bununla birlikte VOC’lerin 

katalitik oksidasyonunu içeren kimyasal yöntemlerin verimliliği ve 

işlem hacmi yüksektir (Guo ve ark., 2019). 
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Literatür çalışmalarında OMC’lerin VOC gideriminde kullanımına 

ilişkin birçok çalışma bulunmaktadır. An ve ark. (2020) farklı 

oranlarda KOH içeren OMC’leri F127, TEOS ve fenolik reçine 

kullanarak yumuşak şablon yöntemiyle hazırlamışlardır. En yüksek 

toluen adsorpsiyon kapasitesi 3/1 kütle oranında KOH ile modifiye 

edilen KOH/OMC ile 355,67 mg/g olarak belirlenmiştir. Bu değerin 

işlem görmemiş karbonun 3 katı olduğu (104,61 mg/g) 

değerlendirilmiştir (An ve ark., 2020). Konggidinata ve ark. (2017) 

BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, ksilen) adsorpsiyonu için SBA-15 

şablonundan OMC hazırlamışlardır. OMC’nin etkinliği aktif karbon 

malzemesi ile karşılaştırıldığında %27 daha yüksek adsorpsiyon 

kapasitesi sergilediği ve ksilen>etilbenzen>toluen>benzen şeklinde 

sıralandığı belirtilmiştir (Konggidinata ve ark., 2017). BTEX 

adsorpsiyonunun araştırıldığı bir diğer çalışmada ise (Lian ve ark., 

2019) OMC gözeneklerinin genişletilmesi için borik asit eklenmiştir 

(Lian ve ark., 2019). Borik asit ilavesi ile OMC’nin gözenek çapı 5,94 

nm’den 6,74 nm’ye, yüzey alanı 1276 m2/g’dan 1428 m2/g’a 

arttırılmıştır. Sitrik asit OMC’ye daha çok oksijen içerikli fonksiyonel 

grup eklenmesi amacıyla kullanılmış ve malzemede oksijen içeriğinin 

%11,4 arttığı belirlenmiştir. Modifiye OMC ile adsorpsiyon 

sonucunda ksilen>etilbenzen>toluen>benzen şeklinde aktivite 

izlenmiştir. Sitrik asit modifikasyonu adsorpsiyon kapasitesini %40,5 

artırmış ve 142 mg/g kapasite elde edilmiştir. Sadece benzen 

adsorpsiyonunun araştırıldığı bir çalışmada Rubahamya ve ark. 

(2018), sülfolanmış karbon, CMK-3, CMK-8 ve aktif karbonu gaz fazı 

benzen adsorpsiyonu için test etmişlerdir. Bu malzemeler içinde aktif 
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karbon, CMK türleri ve sülfolanmış karbondan daha iyi aktivite 

sergilemiştir. Mikro-mezo karışımı gözenek içeren aktif karbon 14 

mmol/g şeklinde en yüksek benzen adsorpsiyonunu sergilemiştir. 

Benzen adsorpsiyonunun ekzotermik olduğu belirtilmiştir 

(Rubahamya ve ark., 2019). 

SONUÇ  

Bu kitap bölümünde OMC malzemeleri, sentez yöntemleri, yumuşak 

şablon ve sert şablon yöntemleriyle OMC sentezine ilişkin detaylar ile 

OMC malzemelerinin bazı çevresel uygulamalarına yer verilmiştir. 

OMC malzemeleri düzenli gözenek yapıları, yüksek yüzey alanları, 

termal ve kimyasal olarak kararlı yapıları nedeniyle geniş kullanım 

alanına sahiptir. Yumuşak şablon ve sert şablon yöntemi bu 

malzemelerin hazırlanmasında en çok kullanılan yöntemlerdir. 

Yumuşak şablon yöntemiyle elde edilen OMC’nin termal 

kararlılığının düşük, genellikle az düzenli yapıda ve çoğunlukla 

mikrogözenekli olması sentez çalışmalarının sert şablon yöntemine 

yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bununla birlikte sert şablon 

yönteminin, karbonizasyon için yüksek sıcaklık gerektirmesi ve çok 

basamaklı bir yöntem olmasından dolayı enerji ve zaman sarfiyatı 

yüksek bir yöntem olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalar 

sonucunda, OMC malzemelerinin H2S giderimi, CO2 giderimi, uçucu 

organikler bileşiklerin giderimi, atık sudan boyar madde giderimi ve 

ağır metal giderimi gibi çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarda 

sıklıkla tercih edildiği belirlenmiştir. Araştırmalar üstün özellikleri 

nedeniyle bu malzemelerin hem sıvı fazı hem de gaz fazı 
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çalışmalarında kullanılabildiğini göstermiştir. OMC malzemelerinin 

bazı bileşenlerle özellikle oksijen ve amin grupları ile modifiye 

edilerek kullanımının yanı sıra saf olarak da etkin bir şekilde 

kullanılabildiği görülmüştür. Birçok çalışmada OMC’lerin yüksek 

etkinlik gösterdiği, düzenli mezogözenek yapısını koruduğu ve 

yenilenerek tekrar kullanımının da mümkün olduğu 

değerlendirilmiştir. Bu özellikleri ile OMC malzemelerinin çevrenin 

korunmasını hedefleyen daha birçok uygulamada umut verici olduğu 

görülmektedir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde, küresel düzeyde yaşanan hızlı gelişmeler, yeni zorlukları 

ve ihtiyaçları beraberinde getirmektedir. Toplumların yaşadığı yeni 

zorluklar ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarına karşılık, sürdürülebilirlik 

tartışmaları gündeme gelmeye başlamaktadır. Sürdürülebilirlik 

endişelerinin arttığı son dönemlerde, pek çok ülkede kamu ve iktisat 

politikalarında yer alan sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme 

hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, davranışsal iktisatçılardan 

oluşan birimler oluşturularak modern yaklaşımlarla sürdürülebilirlik 

politikaları tasarlanmaya başlanmaktadır. İktisat biliminde birçok 

alanda önemli sorulara yeni yaklaşımlar ile cevaplar arayan 

“davranışsal iktisat”, bireylerin yaşamlarında sosyal dönüşümleri 

teşvik edecek veya engelleyecek davranışsal özellikler üzerine yapılan 

araştırmaları içermektedir. Davranışsal iktisat ile sosyo-ekonomik 

davranış kalıpları incelenerek mevcut sorunlara modern yaklaşımlarla 

özellikle dürtme uygulamalarıyla birey odaklı çözümler 

geliştirilmektedir.  

Bu çalışma, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik çevre politikalarında 

kullanılan müdahaleleri açıklayarak, davranışsal iktisat bağlamında 

sürdürülebilirliğe ilişkin bir değerlendirme sunmayı amaçlamaktadır. 

Böylece, dürtmeler çerçevesinde davranışsal iktisat vasıtasıyla 

sürdürülebilirlik için bir bakış açısının ortaya konulması sağlanması 

hedeflenmektedir. İlerleyen kısımlarda çevre politikaları kapsamında 

uygulanan müdahaleler ele alınarak davranışsal iktisat olgularının 

sürdürülebilirlik ile ilişkisi ortaya konulacaktır.  



 
82 ÇEVRE SORUNLARI 

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE POLİTİKALARI 

Sürdürülebilir kalkınma terimi, literatürde ekonomik büyüme ile çevre 

arasında ilişki kuran bir kavram olarak yer almaktadır (Asefa, 2005). 

Sürdürülebilir kalkınma için en yaygın kullanılan tanımlama, 

Brundtland Konferansı’nda ifade edilen; 

“gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından ödün 

vermeden, günümüz ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma”  

tanımıdır. Bu tanım, birçok ülkede sürdürülebilirlik çalışmalarının ve 

eylemlerinin temelini oluşturmuştur (Brandon ve Lombardi, 2005). 

Başka bir tanıma göre, sürdürülebilir kalkınma; “hem doğal dengeyi 

sağlamak hem de temel doğal süreçlerin sürdürülebilirliğini korumak 

amacıyla ekonomik, politik ve sosyal faaliyetlerin bütünleşmesini 

içeren sosyal ve ekonomik kalkınma” olarak ifade edilmektedir 

(Kasztelan, 2017). Sürdürülebilir kalkınma kavramı ile iktisadi 

büyüme, çevrenin korunması ve sosyal refah şeklindeki üç unsurun eş 

zamanlı olarak hedeflenmesini ifade edilirken, her bir unsurda ortaya 

çıkan ilerlemenin diğer unsurları güçlendireceği vurgusu 

yapılmaktadır. Diğer unsurlar gözetilmeden sadece iktisadi büyüme 

hedeflenmesi sonucunda çevresel tahribat, çevresel maliyetlerinde 

artış ve sosyal refah kayıplarının ortaya çıkacağının altı çizilmektedir 

(Ritch, Brennan ve  MacLeod, 2009). Sürdürülebilirlik üzerinde olan 

mevcut ilgi, özellikle yenilenemeyen doğal kaynakların tükenmesini, 

toprağın, suyun ve havanın kirlenmesi, ekosistemdeki dengenin 

bozulması, yeşil alanların yok olması, canlıların doğal yaşam 

alanlarını kaybetmesi gibi sorunlara ve dolayısıyla da iklim 
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değişikliğine odaklanmaktadır. Bu nedenle, günümüz kararlarının 

alınmasında söz konusu kararların gelecek nesillere etkisinin göz 

önünde bulundurulmasının, ahlaki bir zorunluluk olduğu 

düşünülmektedir (Brandon ve Lombardi, 2005).  

Ulusal koşullar ülkeden ülkeye değişebilse de genel olarak birçok 

hükümet, kirliliğe neden olan doğal kaynakların tüketiminin 

kısılmasını sağlamak veya göreceli olarak daha kıt doğal kaynakların 

sömürülmesini engellemek amacıyla, vergilere veya ticarete konu olan 

ürünlere yönelik izin sistemleri gibi mekanizmalara başvurmaktadır 

(Filho ve diğerleri, 2018).  

Sürdürülebilirlik ve çevre politikalarına yönelik etkin bir politika 

tasarımı için, öncelikle sürdürülebilirliğe engel olan durumların 

belirlenmesiyle birlikte, bu durumlara alternatif olarak çevre-dostu 

seçenekler sunulması ve söz konusu alternatiflerin nasıl 

uygulanacağının tespit edilmesi gerekmektedir. Özellikle, üretim 

alanında sürdürülebilirlik sorunlarına ve çözümlerine ilişkin 

çalışmaların, yaşam döngüsü düşüncesinin benimsenmesiyle analiz 

edilmesi önem kazanmaktadır. (Azapagic, Emsley ve Hamerton, 

2003). 

Çevresel tahribatların azaltılması için, hükümetlerin çeşitli müdahale 

araçları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; çevre kirletmeye ilişkin 

vergilendirmeler, işletmelerin çevre korumaya yönelik sübvansiyonlar 

ile teşvik edilmesi, kirletme haklarının alınıp satıldığı piyasalar 

kurulması, çevresel standartların belirlenmesi ve çeşitli kıt kaynakların 

kullanımına kotalar konulması olarak ifade edilebilir (Akyazı, 2015). 



84 ÇEVRE SORUNLARI

Sürdürülebilirliğe yönelik geleneksel araçlardan biri olan çevre 

kirletme vergisi, ekonomik faaliyetin çevresel ayak izinin maliyetinin 

ortaya konulmasıyla belirlenmektedir. Çevre kirletme vergileri, 

üreticileri ve tüketicileri, uzun vadede maliyet azaltma stratejilerini 

izlemelerinin doğal bir sonucu olarak, düşük maliyetli çevre dostu 

alternatiflere yöneltme amacı taşımaktadır. Çevre kirletme vergilerine 

örnek olarak karbon vergisi verilebilmektedir (López ve Toman, 

2006). Başka bir müdahale yöntemi olarak sürdürülebilirliğe yönelik 

sübvansiyonlar, işletmelerin çevresel zararları açısından kısıtlı 

düzeyde yürütülmesi istenen faaliyetlerin azaltılması durumunda vergi 

indirimine hak kazanma, temiz enerji kullanımının teşvik edilmesi 

veya yeşil teknoloji yatırımlarının teşvikine yönelik çalışmalar olarak 

örneklendirilebilmektedir.  Diğer bir önlem ise, üreticilere tanınan 

çevre kirletme haklarıdır. Kirletme haklarının alınıp satıldığı çevre 

piyasalarında, üreticilerin kirletme haklarını az kullanmaları 

durumunda diğer üreticilere bu hakları satabilecekleri için firmaları 

çevresel tahribatları minimize etmeye yöneltmesi amaçlanmaktadır. 

Müdahale yöntemlerinin bir diğeri olan çevre standartlarının 

belirlenmesi ise, hükümet tarafından belirli faaliyetlerin 

sınırlandırılmasını ifade etmektedir. Çevre standartları, çevresel 

alanlarının kullanımı için kuralları belirleyen düzenlemeler olarak 

açıklanmaktadır. Başka bir müdahale yöntemi olarak, kıt kaynakların 

kullanımlarına kotalar konulması, özellikle yenilenemeyen enerji 

kaynakları için başvurulan bir önlemdir. Bu yöntem, tüketiciler için 

yıllık enerji kotası belirlenerek çevre piyasalarındaki kirletme 

haklarının alınıp satılmasına benzer şekilde, tüketiciler arasında kota 
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alışverişine izin verilen bir uygulamadır (Akyazı, 2015). Hükümetler 

veya ilgili otoriteler, bu yöntemler vasıtasıyla, gerçekleştirilen 

ekonomik faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan yenilenemeyen kıt 

kaynakların aşırı tüketiminin ve çevresel tahribatın engellenmesini 

amaçlamaktadır. 

Sürdürülebilirlik ile ilişkili müdahaleler geleneksel ve davranışsal 

müdahaleler olarak sınıflandırılabilmektedir. Geleneksel müdahaleler 

genel olarak paternalist politikaları içerirken, davranışsal müdahaleler 

ise özgürlükçü (liberal) paternalist politikaları ve dürtme 

uygulamalarını içermektedir. 

1.1. Geleneksel Müdahaleler: Paternalizm Politikaları 

Paternalizm kavramının tanımlanmasında literatürde bir fikir birliği 

bulunmamasına karşılık, basit bir ifade ile bireyin kendi iyiliği 

amacıyla ilgili otoriteler tarafından eylemlerinin özgürlüğüne yapılan 

müdahaleler olduğu söylenebilir (Grand ve New, 2015).  Hükümetler, 

halkın çıkarlarını gözetmek amacıyla paternalist müdahalelerde 

bulunabilmektedirler. Bir devlet müdahalesi; 

• Bireyin yargılama başarısızlığını ele alıyorsa, 

• Bireyin faydası arttırma niyeti taşıyorsa, 

• Bireyin karar alma özgürlüğünü kısıtlıyorsa 

 

paternalist müdahale olarak sınıflandırılmaktadır. 

Sürdürülebilirlik açısından paternalizm incelenecek olunursa, kişilerin 

kendi yaşam alanlarına verdikleri çevresel zararları yeterince 

önemsememeleri, doğal kaynakların korunmasına ve aşırı 
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tüketimlerinin kısıtlanmasına yönelik taleplerini şekillendirmemeleri 

nedeniyle hükümetlerin, kişilerin uzun vadede faydalarının 

azalmaması amacıyla çevreye yönelik önlemler alması gerekebildiği 

ifade edilebilir. Bu durumda, çoğunlukla başvurulan müdahale 

yöntemlerinden biri paternalizm politikaları olmaktadır. Hükümetler, 

çevreye ve dolayısıyla kişilerin yaşam alanlarına zarar veren 

faaliyetleri yasaklamak veya vergilendirmek suretiyle müdahale 

edebilmektedir. Çevresel sorunlar, diğer zararlı faaliyetlere kıyasla 

bireylere özgü olarak kalmayıp, tüm toplumu ilgilendiren boyutlara 

sahip olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle, gerçekleştirilen 

kısıtlamalar veya yasaklamalar, yalnızca bir kişinin faydasını arttırma 

amacı taşımamakta, tüm toplumun faydasını arttırmaya yönelik olarak 

uygulanmaktadır. 

1.2. Davranışsal Müdahaleler: Özgürlükçü Paternalizm 

Politikaları ve Dürtmeler 

Özgürlükçü paternalizm, herhangi bir zorlama olmaksızın, kamu veya 

özel kuruluşlarının bireyleri refahlarını arttırmaya yönelik, daha iyi 

seçimlere yönlendirilmelerini ifade etmektedir. Bir politikanın 

“paternalist” olarak nitelendirilebilmesi için, etkilenen tarafların 

tercihlerini daha yüksek fayda sağlayacakları alternatiflere 

yönlendirme amacı taşıması gerekmektedir. Thaler ve Sunstein 

(2008), bir müdahalenin dürtme olarak nitelendirilebilmesi için bazı 

özellikleri taşıması gerektiğini ifade etmektedir. Buna göre bir 

müdahale; 

• Kolay uygulanabiliyorsa, 
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• Bireylerin bu müdahale ile gerçekleşen yönlendirmeleri 

reddetmesi düşük maliyetli ise, 

• Herhangi bir zorlama bulunmuyorsa 

dürtme olarak adlandırılır. Dürtme uygulamalarında, bireylerin karar 

verme mekanizmalarında devreye giren önyargılar, alışkanlıklar ve 

bilişsel sınırlar kullanılarak bireyler yönlendirilebilmektedir (Hansen, 

2016; Thaler ve Sunstein, 2003).  

Sürdürülebilir kalkınma önünde önemli bir engel olan ve insan 

sağlığını, ekonomik büyümeyi ve çevreyi etkileyen tüketim tarzına 

yönelik dürtmeler, psikolojik veya ekonomik dürtmeler şeklinde 

uygulanabilmektedir. Psikolojik dürtmeler, insanlara geri dönüşümün 

önemini ve sürdürülemez yaşam tarzını, sürekli hatırlatan görseller ve 

yazılar gösterilmesi şeklinde uygulanabilmektedir. Ekonomik 

dürtmeler ise, çevre kirletme vergileri veya geri dönüşümün 

sağlanması için verilen teşvikler olarak ifade edilebilmektedir. 

Böylece, dürtme mekanizmaları aracılığıyla, bireylere söz konusu 

tüketim alışkanlığı ve davranış kalıbı karşısında seçim yapma hakları 

olduğu hatırlatılabilmektedir.  

Sürdürülebilirlik endişeleri açısından özgürlükçü paternalizm 

müdahaleleri incelenecek olunursa, paternalizm müdahalelerine 

benzer şekilde hükümetler, çevreye ve dolayısıyla kişilerin yaşam 

alanlarına verdikleri zararların azaltılması veya söz konusu zararlara 

ve aşırı kaynak tüketimine neden olan faaliyetlere yönelik, farkındalık 

sağlanması amacıyla dürtme uygulamalarına başvurabilmektedir. Bu 

uygulamalarda, kişilerin faaliyetleri yasaklanmaksızın veya ekonomik 
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teşvikler olumlu ve olumsuz olarak önemli ölçüde değiştirilmeksizin 

kişiler caydırılmaya veya motive edilmeye çalışılabilmektedir. Dürtme 

uygulamaları, her koşulda kendi başına etkili olamasa bile paternalizm 

politikalarının desteklenmesi ile uygulanabilmektedir. Bunun temel 

nedeni olarak örneğin, paternalizm politikası olarak vergilendirme 

sonrası bireyler söz konusu vergi yüküne alışarak eski davranışlarına 

geri dönebilmektedirler.  

2. DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK   

Davranışsal iktisat, rasyonellik çerçevesinde geliştirilen varsayımlara 

dayanan yöntemlerin kullanılması yerine, sınırlı rasyonellik 

bağlamında bireylerin gerçek davranışlarını odak noktası haline 

getiren yeni bir bilim dalı olup, kamu politikalarının tasarlanmasında 

giderek daha önemli bir role sahip olmaktadır (Ruben ve Dumludağ, 

2015; Neatu, 2015). Davranışsal iktisat yaklaşımının odaklandığı en 

önemli nokta, politikaların etkinliğini ve verimliliğini arttırmak 

amacıyla bireylerin eylemlerini daha iyi tahmin etmeye veya 

anlamaya yönelik çabalar olarak ifade edilmektedir (Matjasko ve 

diğerleri, 2016).  

Davranışsal kamu politikalarının temelini, Thaler ve Sunstein (2008) 

tarafından,  

“seçim mimarisinin herhangi bir seçeneği yasaklamaksızın veya 

ekonomik teşviklerini önemli ölçüde değiştirmeksizin insanların 

davranışlarını öngörülebilir biçimde değiştirmek”  
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olarak tanımlanan, dürtme uygulamaları oluşturmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle dürtmeler, insanları belirli yönlere yönlendirse de kendi 

yollarına gitmelerine izin veren müdahaleler olarak ifade edilmektedir 

(Hausman, 2018). Bireylerin karar almalarındaki kusurlar nedeniyle 

uygulanmaktadır ve söz konusu kusurların kullanılmasıyla seçimleri 

etkilemektedir. Bunun anlamı, dürtme politikaları geliştirilme 

amacının karar alma mekanizmasındaki kusurları gidermek olması ve 

dürtme politikalarının kullandığı aracın da yine karar alma 

mekanizmasındaki kusurlar olmasıdır (Hausmann ve Welch, 2010). 

Bu durum, bireylerin gösterdikleri tembellik veya atalet nedeniyle 

faydalarını en üst düzeye çıkaracak seçenekleri tercih etmeleri 

yönünde bir eylemde bulunmamaları sorunu, yine söz konusu ataletin 

kullanılmasıyla faydalarını en üst düzeye çıkaracak seçeneğin 

varsayılan seçenek haline getirilmesiyle çözülmesi şeklinde 

açıklanabilir. Çevre politikaları da benzer şekilde, bireyler ve 

firmaların aldıkları kararlarda daha çok “şimdiyi” diğer bir deyişle 

kısa dönemi göz önüne almaları ve uzun dönemde uğrayacakları 

zararların bilincine olmamaları nedeniyle bir müdahale amacı 

taşımaktadır. Davranışsal iktisadın temel kavramları bağlamında 

sürdürülebilirlik örnekleri aşağıda açıklanmaktadır. 

2.1. Kayıptan Kaçınma 

Kişilerin “kayıplara” karşı gösterdiği duyarlılıklarının “kazançlara” 

kıyasla daha yüksek olduğunu ifade etmektedir. Kayıptan kaçınma 

olgusu, sürdürülebilirlik sorunları çerçevesinde ele alınırsa, 

sürdürülebilirlik sorunlarının çözümlerine yönelik yöntemlerde 
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istenilen davranışları sergileyenlerin ödüllendirilmesinden ziyade, 

istenmeyen eylemleri gerçekleştirenlerin cezalandırılmasının daha 

etkili olacağı düşünülmektedir. Kayıptan kaçınma olgusuna göre, 

bireyler çevre tahribatına veya kaynakların aşırı tüketimine neden 

olacak davranışları sergilediklerinde bir cezaya veya kayba uğramaları 

neticesinde hissettikleri acı, çevresel ve kaynak tüketimi açısından 

olumlu karşılanacak bir eylem sergilediklerinde alacakları ödülün 

yaratacağı memnuniyetten daha şiddetli olabileceği düşünülmektedir. 

2.2. Şimdinin Gücü 

Zaman tutarsızlığı olarak da bilinen şimdinin gücü, kişilerin gelecekte 

daha yüksek miktara veya faydaya sahip kazanımlar elde edeceği 

durumda, bugünün daha düşük miktara veya faydaya sahip 

kazanımlarını tercih etmesi olarak açıklanabilmektedir. Şimdinin gücü 

olgusu, insanların, doğanın korunması ve doğal kaynakların tükenme 

endişesi için bir önlem almamalarına yönelik eğilimleri ile 

ilişkilendirilebilmektedir. Bugünün doğa dostu olmayan pek çok 

üretim ve tüketimini gerçekleştirirken, henüz ciddi boyuta ulaşmamış 

sorunlarla yüz yüze gelinmeden az maliyetli ve kolay çözümlerini 

tercih etmek yerine, mevcut tüketim ve üretim kalıplarını devam 

ettirerek çevresel tahribatı arttırma eğilimi gösterildiği 

düşünülmektedir. 

2.3. Çerçeveleme Etkisi  

Seçeneklerin sunumlarının olumlu veya olumsuz olarak değiştirilmesi 

ile kişilerin aynı seçeneklere olan tepkilerinin ve tercihlerinin 
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değişmesini ifade etmektedir (Tversky ve Kahneman, 1981). Örneğin, 

enerji tasarrufuna yönelik oluşturulan bilgilendirmelerde, enerji 

tasarruf yöntemi kullananların parasal olarak ne kadar kazanıma 

geçeceğini belirtmek yerine, enerji tasarruf yöntemi kullanmayanların 

parasal olarak ne kadar kayıpla karşılaşacaklarını ifade etmek daha 

büyük etkilere sahip olacaktır (Thaler ve Sunstein, 2008).  Çevresel 

olarak sürdürülemez eylemler için tasarlanan etkili çerçevelerin 

yardımıyla, bireylerin çevre dostu davranışlar sergilemesi teşvik 

edilebilmektedir. Buna en yaygın örnek olarak, bankamatik 

işlemlerinde “dekontunuzu yazdırmak ister misiniz?” sorusunun farklı 

şekilde çerçevelenmesiyle “doğayı korumak için dekontunuzu 

yazdırmak yerine e-posta olarak almak ister misiniz?” olarak 

sorulmasıyla kişilerin farklı tercihlerde bulunması gösterilebilir. Farklı 

bir çerçeveleme yöntemi ise kişilere gönderilen iletilere kişisel 

ifadeler eklenmesidir. Kişiye isimleriyle iletilen sorular ile de olumlu 

geri dönüşler alınmaktadır. 

2.4. Referans Alma 

Bireylerin çeşitli alternatifler karşısında tercihlerini yaparken 

faydalarını en üst düzeye çıkaran alternatifi belirlemelerinde, 

kendilerinin geçmiş tecrübelerine, diğer kişilerin deneyimlerine veya 

belirli durumlara göre kıyas yapmaları olarak açıklanmaktadır. Buna 

göre, bireylerin referans noktalarının konumları, alacakları kararlarda 

önem teşkil etmektedir (Kahneman ve Tversky, 1979). Referans alma 

olgusu yardımıyla, sürdürülebilirlik sorunlarına yönelik çözümler 

sunulabileceği düşünülmektedir. Bireylerin yapacakları tercihlerde, 
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referans noktaları, sürdürülebilirliğe katkı sağlanacağı tespit edilen 

tecrübelerine, diğer kişilerin deneyimlerine veya belirlenen durumlara 

yönlendirilirse, sürdürülemez davranışlardan kaçınmaları 

sağlanabileceği düşünülmektedir. Bireylerin özellikle referans 

aldıkları belirli kişiler bulunabilmektedir. Bunlardan bazıları; aile 

üyeleri, yakın arkadaşlar, çalışma ortamını paylaştıkları kişiler ve 

yakın çevrelerinde bulunan bireyler olarak ifade edilebilmektedir. 

Sosyal çevre olarak nitelendirilebilen bu gruplar, bireyin tercihlerinde 

önemli etkilere sahip olabilmektedir. Örnek olarak, kişilerin aynı 

apartmanda yaşadığı diğer hanelere kıyasla ne kadar enerji ve kaynak 

tüketiminde bulunduklarına dair faturalarına iliştirilecek ifadelerin, 

kişilerin referans aldıkları bu gruplarla kıyaslama yapmalarını 

tetikleyeceği düşünülmektedir.  

2.5. Varsayılan Seçimler 

Karar vericilerin belirli seçenekler arasında tercih yapmaları gereken 

bir durum için hiçbir eylemde bulunmamaları halinde otomatik olarak 

belirlenen tercihler olarak ifade edilmektedir. Varsayılan seçimler, 

sürdürülebilirlik açısından önemli bir önlem yöntemi olarak 

görülebilmektedir. Kişilerin tercihlerini değiştirmeye veya yeni bir 

karar almaya yönelik tembellik gösterebilmeleri sebebiyle, onların 

eylemlerinin, varsayılan seçimler vasıtasıyla sürdürülebilirliğe yönelik 

olumlu yönlere çekilebilmesinin sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Örnek olarak, çevrimiçi yemek sipariş sitelerinde son zamanlarda 

“Plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, pipet ve kâğıt peçete istemiyorum.” 

şeklinde sipariş varsayılanları oluşturulmasıdır. Sonuçta, varsayılan 
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seçimler ile, kişilerin ihtiyaçları olmadığı halde tükettikleri ürünler ve 

kaynaklar için tasarruf sağlama davranışlarına yönlendirilmesi 

sağlanabilecektir. 

2.6. Görünürlük Yanılgısı 

İnsanların gözleri önünde bulunan veya yakın zamanda tanık oldukları 

olayların olasılıklarını daha yüksek algılamaları durumudur (Thaler ve 

Sunstein, 2008). Sürdürülebilirlik açısından insanların eylemlerinin 

olumlu yönlere yönlendirilmesi, görünürlük etkisi aracılığıyla 

sağlanabilir. İnsanların ne düzeyde kirliliğe neden olduğu ve aşırı 

kaynak tüketimi durumu, sürekli olarak bilgilerine sunulursa çevresel 

bilinç düzeylerinin arttırılmasına yardımcı olunacağı düşünülmektedir. 

Örnek olarak, gündelik yaşamda en çok tüketilen plastik ürünlerinden 

pet şişelerin üzerine bir kişinin hayatı boyunca tükettiği pet şişe 

miktarı belirtilerek, neden oldukları çevresel zararlara ilişkin 

bilgilendirilmeleri sağlanarak uzun ömürlü kullanılabilen cam 

şişelerin tercih edilmesi özendirilebilir. Neden oldukları çevresel 

tahribatların, sürekli şekilde kişilere kamu spotları aracılığıyla 

hatırlatılması sayesinde, söz konusu problemlerin görünürlükleri 

arttırılması sağlanabilir. 

2.7. İyimserlik Yanılgısı 

Bireylerin kendileriyle ilgili inançlarında ve geleceklerine dair 

tahminlerinde abartılı şekilde iyimserlik eğiliminde bulunmaları, 

olumsuz durumlarla karşılaşmalarına düşük olasılıklar atfetmeleri 

şeklinde ifade edilmektedir (Bracha ve Brown, 2012). 
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Sürdürülebilirlik açısından iyimserlik yanılgısı ele alınacak olunursa, 

tüketicilerin tüketim kalıplarının ve yaşam biçimlerinin çevresel 

olarak sürdürülemezliği üzerinde durmamaları açısından, iyimserlik 

eğilimlerinde olabildikleri ifade edilebilir. Yenilenemeyen doğal 

kaynakların aşırı tüketimi ve tüketim kalıplarının yol açtığı çevresel 

tahribatlar bağlamında, kişilerin, bu sürdürülemez mekanizmanın 

olumsuz sonuçlarına düşük olasılıklar atfettikleri düşünülmektedir. 

Örnek olarak, petrolün aşırı tüketimine kişilerin bakış açısı, 

çoğunlukla gelecekte petrol kaynakları tükendiğinde bu doğal kaynağa 

ihtiyaçları olmayacağı ve alternatif bir kaynak kullanacakları 

iyimserliğidir. Bu iyimserlik, kişilerin tasarruflu enerji tüketimi 

yapmalarına engel olabilmektedir. Bu durumda, sürdürülebilirlik 

politikaları açısından kişilerin iyimserlik yanılgısından uzaklaşmaları 

amacıyla bilgilendirmeler yapılabilir. Uygulamada, kişilerin kişisel 

verilerinin ihlal edilmeyeceği şekilde, kişisel karbon ayakizleri gibi 

hesaplamalar yapılması sağlanabilir.  

SONUÇ 

Giderek iktisat biliminin pek çok alanında yeni politikalar 

geliştirilmesinde yaygınlaşan bir anlayış olarak davranışsal iktisat 

yaklaşımları, sürdürülebilirlik politikalarında da ön planda olmaya 

başlamaktadır. Birçok ülkenin politika geliştirme birimleri olarak 

davranışsal iktisat birimleri kurulmasıyla davranışsal anlayışa sahip 

iktisat politikalarının gelişmesine katkı sağlanmaktadır. Bu anlamda 

gelecekte Türkiye’de de böyle bir birimin kurulmasının özellikle çevre 
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politikalarının geliştirilmesi sürecinde önemli ve kaçınılmaz bir adım 

olacağı düşünülmektedir. 

Genel olarak bakıldığında, sürdürülebilirlik ve çevresel sorunlar 

çerçevesinde davranışsal politikalar, geleneksel politikalara kıyasla 

geçici bir etkinlik sağlamak yerine davranış kalıplarını kalıcı olarak 

değiştirecek anlayışlara sahip olduğu görülmektedir. Bunun temelinde 

yatan olgu, bireylerin davranışları için karar alma biçimlerinin 

incelenmesi ve buna uygun olmak üzere politika çerçeveleri 

oluşturulmasıdır. Bireylerin “neden, nasıl, niçin” bu kararları almakta 

olduğu incelendikten sonra oluşturulan politika önerileri, sadece 

ekonomik teşvikleri içeren politikalara kıyasla daha kalıcı sonuçlar 

sağlayacağı düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

Atık, üretimden tüketime tüm kademelerde ortaya çıkan ve 

kullanıcıların artık ihtiyaç duymadığı maddelere denilmektedir (www. 

tdk.gov.tr). Ülkemizde ilk kez 1983 yılında ve 2872 sayılı Çevre 

Kanunu’nda tanımlanmaktadır. Atıklar, üretim, tüketim, fiziksel, 

kimyasal özelliklerine bağlı olarak çeşitlendirilebilmekle birlikte katı, 

sıvı, gaz atıklar ve ambalaj atıkları olarak da sınıflandırılmaktadır 

(Solak ve Pekküçükşen, 2018: 656). Kullanıcısı tarafından bertaraf 

edilmek istenen ve özellikle çevrenin korunması açısından, uygun bir 

şekilde yok edilmesi lazım gelen katı maddelerin tümüne katı atık 

denilmektedir (Duran ve Cuci 2016: 104). Katı atıklar; endüstriyel, 

özel nitelikli, tıbbi, tehlikeli, bahçe, tarımsal, inşaat atığı, yıkıntı ve 

evsel atıklar olarak sınıflandırılmaktadır.  

Katı atıkların bir araya getirilerek yok edilmesi yerel yönetimlerin 

sorumluluğunda bulunmaktadır. Katı atıkların neden olduğu 

problemlerin azaltılması ve bu atıkların yeniden dönüştürülmesi 

ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacağından atık yönetiminin etkin 

bir şekilde yapılması gerekmektedir (Özçelik ve Barut, 2018: 107). 

Atık yönetimi ve atıkların sürdürülebilir hale getirilmesinde 

kaynağında azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm uygulaması 

anahtar rol oynamaktadır. Azaltmanın amacı malzemelerin kullanımı, 

ürün üretimi ile ilgili sanayilerin atıkları, daha az oranda paketleme 

yapılması ve mevcut ürünlerin korunarak ömürlerini uzatmak gibi 

girişimler yer almaktadır. Yeniden kullanım metodu ise ürünün aynı 

döngüde yeniden kullanımını içermektedir. Cam şişelerin toplanması 
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ve yeniden kullanılması buna örnek olarak verilebilmektedir. Geri 

dönüşümün amacı ürünlerin atık malzemelerden yeniden üretilmesini 

sağlamaktır. Atık kâğıtların, yeniden kâğıt, atık şişelerin tekrar cam 

haline dönüştürülmesi geri dönüşüme örnek olarak gösterilmektedir 

(Umut vd., 2015: 265). 

Atık yönetimi, atıkların sürdürülebilir kullanımı olarak da 

tanımlanmaktadır. Atıkların yok edilmesini değil, diğer maddelere 

dönüştürülerek hammadde olarak yeniden üretilmesini 

amaçlamaktadır. Bu sebeple de atık yönetiminin temel amacı atığın 

oluşmasını önlemektir. Atığın oluşması önlenemiyorsa atığın 

azaltılması, azaltılamıyorsa tekrar kullanılması, tekrar 

kullanılamıyorsa geri dönüşümü, geri dönüşümünün sağlanamadığı 

durumlarda geri kazanımı bu mümkün değilse son olarak yok edilmesi 

gerekmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde uygulanan ekonomik ve teknolojik gelişmelerin 

katı atık yönetimine karşı duyarlılığı artmakta ve bu husus önemli 

araştırma konularından biri haline gelmektedir. Hızlı nüfus artış 

oranları, hızla değişen atık çeşitliliği ve üretim modelleri, gelişmekte 

olan ülkelerde kentleşme ve sanayileşmenin daha büyük alanlarda 

gerçekleşmesi katı atık yönetiminin önemli hale gelmesine sebep 

olmaktadır (Joshi ve Ahmed, 2016: 2).  

Çevre kirliliğinin artmasının en temel nedeni çıktı miktarının 

artmasıdır (Ravanoğlu vd., 2018: 133). Ülkemizde şehirlerde nüfus 

yoğunluğunun fazlalaşması nedeniyle çevre ile birlikte katı atıklar da 

önemli bir kent sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kent 
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yerleşim alanlarında, nüfusun ve tüketimin artmasıyla birlikte kişi 

başına ve toplamda ortaya çıkan atık ürünlerin miktarları da önemli 

derecede artırmaktadır. Burada katı atıklar yalnızca depolanan atıklar 

olarak karşımıza çıkmamakta, kentsel rant ve kentin yönetimi 

açısından da önemli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır (Ten, 

2017: 44). 

Katı atık yönetimini verimli bir şekilde yönetmek, büyük ölçüde nüfus 

tarafından üretilen atık bileşimine bağlı bulunmaktadır. Atık bileşimi 

sosyo-ekonomik durum, hane halkı büyüklüğü ve mevsimlerden 

etkilenmektedir. Atık bileşimi ve miktarının dinamik doğası 

nedeniyle, atıkların toplanması ve bertarafının ekonomik ve çevresel 

olarak uygun bir şekilde yönetilmesi zor bir işlev olarak görülmektedir 

(Çoban vd., 2018: 159). Yapılan sistematik derlemede hem 

düzenlemeleri hem de teşvikleri içeren politikaların katı atık 

yönetiminin geliştirilmesinde etkili olduğu gösterilmektedir.  Katı atık 

yönetiminin başarısı büyük ölçüde tüm paydaşların katılımına bağlı 

olduğundan; sosyal, ekonomik ve psikolojik faktörlerin analiz 

edilmesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır.  Bu nedenle, entegre 

yönetimin katı atık yönetiminde yeni bir trend haline geldiği ve 

sonuçta sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için gerekli olduğu 

bildirilmektedir (Ma ve Hipel, 2016: 10).   

Bu bağlamda bu makalede atıklar hakkında genel bir bilgi sunulmakla 

birlikte katı atıklar ve çeşitleri üzerinde durulacaktır. 
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1. KATI ATIK VE ÇEŞİTLERİ 

1.1. Endüstriyel Katı Atıklar 

Endüstriyel faaliyetler sırasında oluşan evsel, tehlikesiz ve çevresel 

risk düzeyini arttıran tehlikeli atıkları da içeren atıklara endüstriyel 

katı atıklar denilmektedir. Katı, gaz ve sıvı olarak 

sınıflandırılabileceği gibi tehlikeli ve tehlikesiz olarak ta 

nitelendirilmektedir (Gezer ve Işıldar, 2017: 359).  

Katı endüstriyel atıklar; cüruf, bilgisayar entegre parçaları, cam 

kırıkları, kül, tekstil, metal ve odun parçaları vb. (Kara ve Bekem, 

2018: 76). Gaz endüstriyel atıklar; nükleer enerji santralleri, sanayi 

tesis bacaları, yakma tesisleri, enerji amaçlı fosil yakıtların kullanımı, 

çöp depolama ve kompostlaştırma alanları vb. Sıvı endüstriyel atıklar; 

hastane kaynaklı olan kan, diyaliz makineleri suları, dişçilik yıkama 

suları, kanalizasyon suları vb. (Gündüzalp ve Güven, 2016: 3). 

Hızlı ekonomik büyüme ve endüstriyel gelişme ile iç ekonominin 

özellikleri tarımdan sanayiye doğru değişim göstermektedir. Bu 

endüstriyel gelişmeler, yüksek miktarda karmaşık ve tehlikeli 

endüstriyel atıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Endüstriyel 

atık terimi, endüstriyel faaliyetler ve üretim süreçleri tarafından 

üretilen tüm atıkları ifade etmektedir. Endüstriyel kalkınmanın temel 

zorluklarından birinin, endüstriyel atıkların olumsuz etkileri olduğu 

bildirilmektedir. Entegre atık programlarının çevre düzenlemelerine 

uygun olarak uygulanması, olumsuz etkileri en aza indirmek için ideal 

bir çözüm olmaktadır. Endüstriyel atıkların güvenli ve ekonomik bir 

şekilde arıtılması ve bertaraf edilmesi gerektiğinden uygun yönetimi 
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çok önemli hale gelmektedir. Bununla birlikte, entegre bir atık 

yönetimi uygulanmadığında, endüstriyel atık artışı su, toprak ve hava 

kirliliği gibi ciddi çevresel sorunlara yol açabilmektedir. Buna ek 

olarak, endüstriyel atıkların tehlikeli kimyasallarına akut ve kronik 

olarak maruz kalınması, insanlarda sağlık sorunlarına neden 

olmaktadır (Mazandaranizadeh vd., 2017: 104). 

Endüstriyel atıkların ekonomik ve güvenli bir şekilde yok edilebilmesi 

için uygun atık yönetimi çok önemlidir (Roy vd., 2015: 192). 

Endüstriyel katı atıklar bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığından 

zararlarının bertaraf edilmesi için imha edilerek ya da geri 

dönüştürülerek kullanıma yeniden kazandırılması gerekmektedir 

(Pehlivan vd., 2014: 3). Geçmişte, endüstriyel atık üreticileri 

atıklarını, herhangi bir işlem yapmadan çevreye bırakmakta iken, 

günümüzde, endüstriler atıklarını kendileri yönetmekte, atıkları 

toplamak ve yok etmek için geri dönüşüm firmaları ile yasal olarak 

anlaşmaları gerekmektedir. Atık yönetiminde, çevrenin korunması, 

atıkların en aza indirilmesi, ayrılması ve geri dönüşüm süreçlerinin 

mümkün olduğunca geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Son 

yıllarda önemli bir kaynak olarak endüstriyel atıklara ilgi, enerji ve 

malzeme tüketimi artış göstermektedir (Mazandaranizadeh vd., 2017: 

104). 

1.2. Özel Nitelikli Katı Atıklar 

Özel nitelikli katı atık, tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıklar olarak 

sınıflandırılırken ara kategoride olan, evsel kaynaklı olup ancak evsel 

katı atık sınıfı dışında kalan ve farklı yöntemlerle taşınması, işlenmesi, 
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toplanması, bertaraf edilmesi gereken atıklara denilmektedir (Koç, 

2015: 5).  Radyoaktif, akü, lastik tekerlekler, zararlı ve tehlikeli 

endüstriyel atıklar, evsel atıklar içerisindeki inceltici, boya, piller, 

deterjanlar ve temizlik maddeleri, atık su çamurları bu grupta 

sayılabilmektedir. Özel nitelikli katı atık çeşitleri insanı, sağlığı, 

doğayı, ekonomiyi ve çevreyi önemli derecede etkilemektedir 

(Gündüzalp ve Güven, 2016: 3). 

Özel nitelikli katı atıkların başında piller gelmektedir.  Bitmiş piller 

evsel atıklarla birlikte depolandıklarında içerdikleri metaller toprak ve 

su kirliliğine sebep olmaktadır. Bu nedenle pil atıklarının ayrı bir 

alanda depolanması gerekmektedir. Atık pillerin depolama alanlarının 

az ve gerekli alt yapıyı sağlayacak şekilde olmaması, atık pillerden 

kaynaklanan çevre kirliliği oranını da artırmaktadır. Bu nedenle 

atık pillerin toprak ve suya etkilerini en aza indirmek ve atık miktarını 

azaltmak için metalürjik yöntemlerle işlenmesi ve içinde bulunan 

metallerin geri kazanılması gerekmektedir (Özdemir ve Demirkıran, 

2016: 62). 

Çevre kirliliğinin gittikçe artmasıyla birlikte özel nitelikli katı 

atıklardan kaynaklanan kirlilik önem arz etmekte ve deterjanlar da bu 

kirleticiler arasında bulunmaktadır. Deterjan atıklarını oluşturan 

maddeler; yüzey aktif maddeler (anyonik, katyonik, noniyonik ve 

amfoterik deterjanlar), yapısal maddeler(alkaliler, iyon değiştiriciler, 

kompleks yapıcılar vb), ağartıcılar (oksijen ve klor bazlı), diğer 

yardımcı maddeler(parfümler, boyalar, dolgu maddeleri, köpük 

stabilizatörleri vb). 
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Deterjan kirliliği; köpük oluşturma, ötrofikasyon, sudaki canlıları 

olumsuz etkileme, organik maddelere toksik etki yapma, oksijen 

kullanımını azaltarak birçok canlı türüne ölümcül etki etme ve içme 

sularının kirlenmesi olarak sıralanabilmektedir (Taşpınar, 2016: 10-

11). Deterjanlar tamamıyla sentetik yapıdadır ve doğal süreçler 

sonucu oluşmamaktadırlar. Bu nedenle bu kirleticilerin ulaştığı son 

nokta olan denizlerde olması gereken miktarlar için belirlenmiş bir 

değer bulunmamaktadır. Bunun yanında Dünya Sağlık Örgütü, içme 

suyunda tayin edilebilecek anyonik deterjan değerinin 0.2 mg/L’nin 

üzerinde olmamasını önermektedir (Balcıoğlu, 2019: 283). 

Özel nitelikli katı atıkların bir diğeri ömrünü tamamlamış lastik 

tekerleklerdir (Tosun ve Fırat, 2016: 505). Ömrünü tamamlamış 

lastikler, malzeme olarak değerlendirme, doğrudan değerlendirme, 

ham maddesel değerlendirme ve termik değerlendirme olarak çeşitli 

endüstriyel işlemlerden geçirildikten sonra geri dönüştürülebil-

mektedirler (Eryılmaz ve Demirarslan, 2019: 51). 

1.3. Tıbbi Atıklar 

Tıbbi Atıklar, patolojik, enfeksiyöz ve tıbbi delici-kesici atıklardan 

oluşan atıklara denilmektedir (Özel vd., 2018: 22). Hastane içinde 

uygulanan tedaviler sırasında oluşan atıklar, tek kullanımlık tıbbi 

malzemelerin artması, gelişen teknoloji ve uygulanan yeni teşhis ve 

tedavi metotları sebebiyle son yıllarda hızlı bir artış göstermektedir 

(Koçak vd., 2016: 2). Sağlık kurumlarından kaynaklı atıklar toprakta, 

suda ve havada kalıcılık gösterdiğinden ve doğal dengeyi 

bozduklarından, zararlı ve tehlikeli atık sınıfında bulunmakta ve bu 
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atıkların üretiminden yok edilmesine kadar özel tedbirler alınması 

gerekmektedir. Sağlık kurumlarında da diğer sektörlerde olduğu gibi 

gün geçtikçe atık miktarı hızla artmakta; fakat bu artışın sebep olduğu 

ve olabileceği tehlikelerin bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlere ve 

yöntemlere geçiş aynı hızda olmamaktadır (Tunagür vd., 2018: 82). 

Hastanelerde ve diğer sağlık tesislerinde atıklar, genellikle renkli çöp 

kutularına veya torbalara ayrılmaktadır. Her renk farklı bir atık türünü 

göstermektedir. Hastaneler tarafından üretilen ve bulaşıcı olmayan 

atıklar belediye depolama alanlarına veya geri dönüşüm 

konteynırlarına atılabilmektedir. Bulaşıcı tıbbi atıklar özel 

konteynırlara atılarak imha edilmekte ve bu esnada personelin bu 

maddelerle temas etmemesi gerekmektedir. Çoğu ülkede, sağlık 

tesisleri, atıklar bir çöp kutusuna konulduktan sonra, personelin 

bulaşıcı atıklarla temas etmemesini sağlamak için yasal bir zorunluluk 

getirilmiştir. Tıbbi atıkların hastalığa neden olma potansiyeli en fazla 

atık üretimi sırasında olmakta ve doğal olarak bu noktadan sonra 

azalmaktadır. Bu nedenle, sağlık tesislerinde bulaşıcı tıbbi atıkların 

korunması, üst düzey bir atık yönetimini gerektirmektedir (Windfeld 

ve Brooks, 2015: 103).  

Tıbbi atıkların yok edilmesindeki esas neden atıkların insan ve 

çevreye verilebileceği zararlardan korunarak, tehlikesiz hale 

getirmektir. Bu amaçla kullanılan yöntemler; kimyasal, termal, 

mekanik, ışınlama, biyolojik yöntemler ve yakma işlemidir (Ertaş ve 

Güden, 2019: 62). 
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Sağlık kurumlarında genel atıkların büyük bölümünü tarihi geçmiş 

ilaçlar ve civa gibi tehlikeli tıbbi atıklar oluşturmaktadır. Tıbbi 

atıkların yönetimi ulusal sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Tıbbi atık yönetimi için bütüncül bir yaklaşımla sorumlulukların açık 

bir şekilde tanımlanması, iş sağlığı ve güvenliği programlarının 

geliştirilmesi, atıkların en aza indirilmesi için ayrışma, geliştirme, 

güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilerin benimsenmesi gerekmektedir 

(Awodele vd., 2016: 2). 

1.4. Tehlikeli Atıklar 

Tutuşabilir, aşındırıcı, reaktivite, toksisite (Öztürk, 2019: 272), 

bulaşıcı, kendisi ya da ambalajı insan sağlığına ve çevreye zarar 

verebilecek özelliklerinden herhangi birine sahip olan atıklara tehlikeli 

atıklar denilmektedir (Alarcón ve Rodriguez, 2017: 1). Günümüzde 

çevreye en çok zarar veren tehlikeli atık örnekleri aşağıda 

verilmektedir ( Mihaila vd., 2015: 24). 

 

Çevre kirliliğine neden olan kimyasallar; pestisitler, siyanürler, 

organik çözücüler, ağır metaller vb. 

 

Çevre kirliliğine neden olan patojenler; virüsler, parazitler, bulaşıcı 

enfeksiyonlar vb. 

 

Çevre kirliliğine neden olan radyoaktif ajanlar; nükleer santral atıkları 

vb.  

 

Tehlikeli atıkların insan sağlığı üzerinde özellikle kronik ve üreme 

sağlığı açısından etkilerini belirlemek üzere yapılan sistematik 
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incelemede; karaciğer, meme, testis ve mesane kanserleri, non 

hodgkin lenfoma, astım, konjenital anomaliler (ürogenital, nöral tüp, 

kas iskelet sistemi vb), düşük doğum ağırlığı ve erken doğum için 

sınırlı sayıda araştırmaya ulaşıldığı, diğer tüm sağlık durumları için 

sonuçların yetersiz olduğu bildirilmektedir (Fazzo vd., 2017: 5).  

Tehlikeli atıklar, üretim noktasından, işleme ve bertaraf için uygun 

tesislere güvenli bir şekilde taşınması, tehlikeli atık tesislerinden 

kaynaklanan işlem kalıntılarının da uygun yerlere yönlendirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, atık transferinin türü, yeri, büyüklüğü, arıtma 

ve bertaraf tesisleri ve sevkiyat yollarının da belirlenmesi 

gerekmektedir (Yılmaz vd., 2017: 721).  

Türkiye’de tehlikeli atıkların en etkin ve ekonomik olarak yönetiminin 

oluşturulabilmesinde üretilen tehlikeli atık miktarlarının yanı sıra 

özelliklerinin de bilinmesi gerekmektedir (Öncel vd., 2017: 976). 

Tehlikeli kimyasalların ve atıkların yönetiminde uygulanan politikalar 

ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte çevre üzerindeki negatif 

etkileri uluslararası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Tehlikeli atıkların 

yönetiminde BM zirvesinde kararlaştırılan amaçlar yol gösterici 

nitelikte olmaktadır (Veral, 2019: 9). 

1.5. Tarımsal ve Bahçe Atıklar 

Tarımsal üretimden sonra arta kalan kabuk-kılıf, sap-saman ve meyve 

çekirdeklerinden oluşan atıklara tarımsal ve bahçe atıkları 

denilmektedir (Sümer vd., 2016: 379). Tarımsal atıklar diğer atıklara 

nazaran daha az tehlikeli, çevreye ve doğaya daha az zararlı, 

dönüşümleri daha kısa sürede gerçekleşen atıklar olarak bilinmektedir. 
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Bu nedenle doğaya rastgele atılmaktan ya da bertaraf edilmekten çok 

değerlendirilmesi, yeniden kazandırılması gerekmektedir. Tarımsal 

atıkların yeniden kazanımı çevre problemlerini azaltabilmekte, 

hammadde stoklarını koruyabilmekte ve mali açıdan kalkınma 

sağlayabilmektedir. Diğer atık türlerinde olduğu gibi tarımsal atıkların 

da türüne göre değerlendirme işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Tarımsal atıklar 3 başlık altında incelenmektedir (Çolakoğlu, 2018: 

21); hayvansal üretim sırasında veya sonrasında oluşan atıklar (kıl, 

tüy, hayvan dışkısı, kan, kemik, tırnak, iç organ, deri, vb.), bitkisel 

üretim sırasında veya sonrasında oluşan atıklar (sap, yaprak, saman, 

kabuk, sömek, çekirdek, budama atığı vb.), tarım ürünlerinin 

üretilmesi sırasında veya sonrasında oluşan atıklar (çekirdek, sap, 

saman, kök, dal, budama atıkları, yaprak, vb.).  

Tarımsal ve bahçe atıklarının çevrede yarattığı olumsuz etkiler; yeraltı 

ve yerüstü su kirliliği, toprak kirliliği,  koku, atmosferin kirlenmesi 

(CH4 ve CO2) ve kirliliğin yarattığı sinek vb. canlıların yaşam 

alanları olması sebebiyle insan, çevre ve diğer canlılarda gelişebilecek 

hastalıklar olarak sıralanabilmektedir. Tarımsal ve bahçe atıklarının 

olumsuz etkilerini yok etmek ya da minimum seviyeye indirebilmek 

için bu atıkların farklı yollarla yönetiminin yapılması gerekmektedir. 

Bunlar; organik kökenli tarımsal atıkların kompost edilerek organik 

gübre haline getirilmesi, atık yok etme yollarının geliştirilmesi 

(kontrollü şartlarda yakılması vb.), tarımsal ve bahçe atıklarını 

(bitkisel, hayvansal vb.) piroliz işleminden geçirerek biyokömür 

üretilmesi ve tarımda kullanımının özendirilmesi, çevreye duyarlı 

bireylerin yetiştirilmesi, ilaç, gübre, sulama suyu vb. tarımsal 
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girdilerin bilinçli kullanımının teşvik edilmesi, ilgili mevzuatların 

güncel tutulması, yaptırım gücünün arttırılması ve genişletilmesi gibi 

yöntemler sayılabilmektedir (Şahin vd., 2020: 141). Günümüzde 

tarımsal, hayvan endüstrisi gibi organik atıkları yok etmek amacıyla 

yaygın olarak biyogaz üretimi de yapılmaktadır (Şenol vd., 2017: 16). 

1.6. İnşaat Atığı ve Yıkıntı Atıkları 

 

İnşaat ve yıkıntı atıkları, inşaat tekniği ve kullanılan malzemelerin 

çeşidine bağlı olarak değişmekle birlikte betonarme, tahta, cam, beton, 

tuğla, sıva, briket, pirinç, bakır, çelik, alüminyum gibi metaller, alçı, 

kiremit, plastik, kartonpiyer, borular, elektrik ve asfalt malzemelerini 

içermekte ve katı atıkların yaklaşık %13- 30 gibi önemli bir kısmını 

oluşturmaktadır (Söylemez ve Bayraktar, 2019: 493) (Resim 5). İnşaat 

ve yıkıntı atıklarının %60’ ının, geri dönüştürülerek yeniden inşaat 

sektöründe kullanılması, sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve ülke 

ekonomisine katkı sağlaması açısından oldukça önemlidir (Eğercioğlu 

ve İregöl, 2017: 172). 

Hızlı nüfus artışı ve kentleşme daha fazla enerji ve konut talebini 

getirmekte ve bu büyük miktarda inşaat atığıyla sonuçlanmaktadır. Bu 

atıklar, bina inşaatı sırasında malzemelerin aşırı tedariki, yanlış 

kullanılması ve kullanılmayan inşaat malzemelerini içermektedir. Her 

ne kadar inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye etkisi nispeten az olsa da, 

yüksek hacim, ağırlık ve dünya çapındaki yıllık üretimi ile ilişkili 

olmaktadır. İnşaat ve yıkıntı atıkları yönetimi, çevresel etkileri 

nedeniyle önemli bir küresel sorun olarak kabul edilmekte ve dünya 

çapında öncelikli çevre programlarını oluşturmaktadır. Buna ek 
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olarak, son on yılda geri dönüşüm oranlarını artırmayı amaçlayarak 

ezilmiş beton ve tuğlaların kullanımı ile fayans üretimi, çimento 

üretimi, beton, çimentolu arka dolgu malzemesi veya yol kaplama 

malzemesi gibi bir dizi yeniden kullanım yolları araştırılmaktadır 

(Oliveira vd., 2019: 237). 

İnşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımına ilişkin ilk çalışmaların 

İkinci Dünya Savaşından sonra yapıldığı bildirilmektedir. Bu atıkların 

rastgele doğaya atılması, doğal alanların giderek azalmasına neden 

olduğundan atıkların geri dönüşümünde alternatif yöntemler 

araştırılmakta, inşaat sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması ve 

büyümenin devam edebilmesi için önlemler alınması gerekmektedir 

(Şahin vd., 2019: 593). 

Adını İngilizce kelimelerin ilk harflerinden alan (reuse, recycle, 

reduce,) 3R; yeniden kullan, geri dönüştür, kaynağında azalt 

politikası, inşaat ve yıkıntı atıkları için dünyada Avrupa, Çin ve pek 

çok ülkede benimsenerek uygulanmaya başlanmakta ve olumlu 

sonuçlar alınmaktadır. Kaynağında azalt politikası doğrultusunda 

Avrupa Ülkeleri 2020 yılına kadar tehlikesiz inşaat ve yıkıntı 

atıklarını ağırlıkça en az %70 azaltmayı hedeflemektedir (Maçin ve 

Demir, 2018: 189). Vural (2019)’ın yaptığı araştırmada çevre ve şehir 

kirliliğine sebep olan, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan, depremde 

ağır hasar gören ya da yıkılan binaların inşaat atıklarının zemin 

iyileştirmelerinde kolaylıkla kullanılabileceği bildirilmektedir. Bunun 

yanında zayıf zeminlerin stabilizasyonunda inşaat ve yıkıntı 
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atıklarının kullanabileceği ve zeminin mühendislik özelliklerini 

iyileştirdiği belirtilmektedir (Diallo ve Ünsever, 2020: 2). 

1.7. Evsel Atıklar 

Atıklar içerisinde oldukça önemli olan diğer bir atık çeşidi de evsel 

katı atıklar olarak bildirilmektedir (Şentürk vd., 2015: 2). Bu atıklar, 

evsel kullanım sonucunda ortaya çıkan, başka hiçbir şekilde 

kullanılmayacak olan, tüketicinin işine yaramayan, gereksiz oldukları 

için atılan maddelere denilmektedir (Zengin ve Ulutaş, 2016: 27). 

Evsel atıklar bozulabilen ve bozulamayan atıklar, ambalajlar, 

kartonlar, mutfak, bahçe atıkları gibi organik atıklardan ve organik 

olmayan ev, endüstri tesisleri ve ticarethane atıklarından oluşmaktadır 

(Demirarslan, 2020: 365). 

Katı atıkların büyüklüğü, kırsaldan göç edenler nedeniyle kentsel 

alanlarda yüksek nüfus artışı, kentsel nüfusun değişen yaşam tarzı, 

ekonomik büyüme, kentsel alanlarda sosyal gruplarda gelişmeler vb. 

nedenlerle son yıllarda gelişmekte olan ülkelerin kent merkezlerinde 

birkaç kat arttığı bildirilmektedir. Evsel atık miktarının yanı sıra 

kalitesi de, gelişmekte olan kent merkezlerinin sürdürülebilirliği 

hakkında net bir fikir vermektedir. Ayrıca evsel atık miktarı hane 

halklarının ve kentsel toplumun sosyo-ekonomik koşullarını 

göstermektedir. Kent nüfusunun satın alma kapasitesi ile üretilen evsel 

atık miktarı arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır (Suthar ve 

Singh, 2015: 56). 

Evsel atıklar doğru şekilde yönetildiğinde, ülkenin ekonomisine katkı 

sağlamaktadır. Organik atıkların işlenmesiyle kompost ve biyogaz 
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elde edilmekte ve biyogazdan elektrik enerjisi üretilebilirken kompost 

tarım alanlarında kullanılmaktadır. Ayrıca metal, cam, plastik, kağıt 

vb. gibi geri dönüştürülebilen atıkların ayrı yerlerde toplanmasıyla çöp 

miktarı azalarak depolama alanları daha uzun süre kullanılabilmekte, 

böylelikle ekonomiye önemli katkılar sağlanabilmektedir (Kılıç, 2019: 

41 ). Aynacı ve Erdal’ın araştırmalarında (2016) evsel organik 

atıklardan elde edilen kompostun tarım alanlarında verimi arttırdığı, 

bitkilerin besin elementi içeriğinde artışa neden olduğu ve buna bağlı 

olarak kalite artışını sağladığı bildirilmektedir.  

Evsel atıkların yönetimi ülkemizde belediyelerin sorumluluğuna 

verilmektedir. Büyükşehir Belediyeleri, hafriyatın ve atıkların yeniden 

değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinden 

sorumlu iken, diğer belediyeler evsel atıkların kaynağından 

toplanması, aktarma istasyonları ya da bertaraf sahalarına taşınması ile 

yükümlüdür (www.cygm.csb.gov.tr). Bununla birlikte çevre vergisi ve 

harçlar, mali baskı oluşturarak üretim ya da tüketim faaliyetlerinin 

uzun vadede çevre kirliliğine yol açmayacak biçimde değiştirmeyi 

özendirmektedir (Öz ve Kutbay, 2016: 254). 

Yapılan bir çalışmada, evsel atıkların bırakıldığı çöp kutuları 

yakınındaki geri dönüşüm konteynırlarının 2 km den 50 metre 

mesafeye alınması ile doğru bilgilendirmenin (hangi konteynıra hangi 

atığın atılacağı vb) geri dönüşüm atık oranlarını %30-%80 arttırdığı 

bildirilmektedir (Rousta vd., 2015: 29-30).  
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SONUÇ 

Sonuç olarak; insan faaliyetleri sonucu oluşan atıklar çevre ve halk 

sağlığı için risk oluşturabilmektedir. Kentlerdeki ekonomik kalkınma, 

kentleşme ve gelişmiş yaşam standartları, üretilen katı atıkların 

miktarını ve karmaşıklığını artırmaktadır. Katı atıklar arasında evsel, 

endüstriyel, inşaat ve yıkıntı atıkları, tarımsal ve bahçe atıkları, 

tehlikeli ve tıbbi atıklar yer almaktadır ve bu atıkların uygun şekilde 

işlenmesi, depolanması, toplanması ve bertaraf edilmesi 

gerekmektedir. Atıkların uygun şekilde yok edilmesi/geri 

dönüştürülmesi çevre sağlığı ve kirliliğin azaltılması yönünden 

oldukça önemlidir. Çevreyi korumanın yöntemlerinden biri de 

bireylerin çevre vergileri vererek çevre tüketim maliyetine 

katılmalarını sağlamaktır. Bu uygulamada, bireylerin maliyetlerinin 

artmasıyla çevreyi kirletme düzeylerinde önemli miktarda düşüş 

görülmektedir. Çevre vergileri aracılığıyla çevre kirliliğinin 

azaltılmasında fayda sağlanabilmektedir. Birçok ülke atığı 

kaynağından azaltma politikaları belirleyip atık üretiminin azaltılarak 

geri dönüştürme ve yeniden kazandırma yoluyla ürünlerin tekrar 

kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizin 

ihtiyaçlarına yönelik atık üretimini azaltma, atık toplama ve yok 

etme/geri dönüştürme çalışmalarına da azami ölçüde ihtiyaç 

duyulmaktadır.  
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GİRİŞ  

Planlama-tasarım bütünlüğünde nitelikli bir yeşil yerleşke 

oluşturulabilmesi için evrensel değerler ve sürdürülebilirlik anlayışı 

çerçevesinde yerleşkelerin yönetimi ve bu yönetim birimlerinde yer 

alacak aktörlerin ve rollerinin iyi belirlenmesi etkin peyzaj yönetimi 

açısından önem taşımaktadır (Açıksöz vd., 2014). Üniversite 

yerleşkelerinin planlama ve tasarım süreçleri doğrultusunda ele 

alınması, planlanması ve tasarlanması, yerleşkelerin ve bünyesinde 

yer alan rekreasyonel alanların da üniversitenin kültürel ve sosyal 

gelişimine uyum sağlayarak sürekli olmasına olanak tanıyacaktır 

(Karaşah vd., 2016).  

Üniversite yerleşkelerinde rekreasyonel faaliyetlere imkân tanıyan ve 

kullanıcıların aktif olarak faydalandığı kullanımlar arasında hobi 

bahçeleri önemli bir yer tutmaktadır. Hobi bahçeleri; kent insanının 

yapma fırsatı bulamadığı birçok aktiviteyi yaşama geçirme olanağı 

vermektedir (Yilmaz vd., 2006). Çocukların, küçük yaşlardan itibaren 

toprağı tanıması, doğa ile iletişim hâlinde büyüme şansını 

yakalayabilmesi, kendi eliyle ya da anne ve babasıyla birlikte diktiği 

bitkinin büyüdüğüne, meyve veya güzel kokan çiçekler verdiğine 

tanık olması, bu alanları korumanın ve geleceğe aktarabilmenin en 

önemli adımlarından biridir. Dolayısıyla hobi bahçeleri hem insan 

sağlığı hem ülke topraklarının varlığı için olumlu etkiler yaratmaktadır 

(Aslan Gülgün vd., 2019). İnsanların hobi bahçelerine olan talebini 

birçok faktör etkilemektedir. Geçmişinde toprakla uğraşı yapan 

insanların bu özlemini giderici, anılarını kısmen de olsa yaşatabileceği 
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yerler olmasının yanında yeni bir yaşam tarzı olarak, merak ve doğa 

ilgisi, bu bahçeleri kullanma isteğine neden olabilmektedir. Yalnız 

kalma isteği ve kendine ait bir mekâna sahip olma fırsatı da insanları 

bu bahçeleri tercih etmeye yöneltmektedir (Yılmaz, 2019). 

Hobi bahçeleri, insanlar üzerinde; merak, yaratıcılık, heyecan, 

doğanın keşfi gibi duygular yaratmasının yanı sıra sosyal ve kültürel 

yönden de kişinin gelişimine katkı sağlamaktadır (Erduran vd., 2008). 

Ayrıca bu alanlar, mevcut açık-yeşil alanların sayısını artırarak sahip 

olduğu çeşitli bitki örtüsü ile hem kent ekolojisine hem de kent 

estetiğine önemli katkılarda bulunurlar (Tırnakçı vd., 2018). Hobi 

bahçelerinin inşası, kent çeperlerinin, marjinal bölgelerin 

niteliklendirilmesi ve kentsel bölgeler ile banliyö bölgelerinde 

çevresel kalite ve yaşam kalitesinin artırılması için son derece 

önemlidir. Bu bağlamda hobi bahçeleri, müdahalelerin dikkatli şekilde 

planlanmasıyla kentsel ve sosyal bir hizmeti temsil edecektir (Senes 

vd., 2016). 

Yerleşkelerde hobi bahçeleri tasarımının kullanıcılar üzerindeki 

olumlu etkileri göz önüne alındığında önemli bir araştırma konusu 

olabileceği düşünülmektedir. Buna ek olarak; yerleşkeler farklı insan 

yapılarının bir araya geldiği yerler olması nedeni ile hobi bahçelerinde 

yetiştirilebilecek ürün çeşitliliğinin artması, farklı bitkilerin ve 

bitkilerin üretim tekniklerinin öğrenilmesi için oldukça önemli 

fırsatlara sahiptir (Güneroğlu vd., 2018). 

Çalışmanın amacı Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mercidabık 

Yerleşkesinde tasarım projeleri hazırlanan ve uygulamaya geçirilen 



 
 127 

hobi bahçesinin planlama ve yapım aşamalarını irdelemektir. Bu 

bağlamda üniversite yerleşkelerinde hobi bahçesi tasarımı tüm 

yönleriyle incelenerek ileride yapılacak olan çalışmalar için de bir 

bilgi niteliğinde olacağı düşünülmektedir. 

1. MATERYAL  

 

Çalışma Kilis’te gerçekleştirilmiştir. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu 

Kilis ilinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. 

Yüzölçümü 1.521 km
2
 olan Kilis, 36,800833 

0
K enlemi ve 37,123889 

0
D boylamı arasında yer alır. Ortalama yüksekliği 680 metredir. 1995 

yılında il statüsü kazanan Kilis Türkiye Suriye sınırında bulunur. İlin 

batı, kuzey ve doğusu Gaziantep, güneyi ise Türkiye-Suriye sınırı ile 

çevrilidir. 2020 yılı itibari ile nüfusu 142.792’dir (TUİK 2020).  

 

Şekil 1: Çalışma Alanı Konumu 

Çalışmanın ana materyalini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mercidabık 

Yerleşkesi oluşturmaktadır.  Şehir merkezine 1300 m ve güney çevre 

yoluna 400 m mesafede bulunan yerleşke yaklaşık 124.650 m² alana 

sahiptir. İçerisinde Ziraat Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 



128 ÇEVRE SORUNLARI

Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunun Park ve Bahçe Bitkileri ile 

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümleri, Tarımsal Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (TAMER) ile sosyal tesisler bulunmaktadır. 

Çalışmada, alana ait 1/1000 ve 1/500 ölçekli hâlihazır harita, 1/5000 

ölçekli uygulama imar planı ve tasarım aşamasında Autocad 2016 ile 

sunum ve görselleştirme aşamasında Photoshop CS6 yazılımlarından 

yararlanılmıştır. 

2. YÖNTEM

Çalışmanın yöntemi, 

1. Hobi bahçeleri için alan analizi ve uygun yerin belirlenmesi,

2. Planlama ve tasarım çalışmalarının yapılması,

3. Projenin alana uygulanması

olmak üzere üç aşamada kurgulanmıştır. 

Çalışmanın ilk aşamasında literatür taraması yapılarak hobi bahçesi 

yer seçimine yönelik analizler yapılmıştır. Alanın doğal ve kültürel 

özelliklerinin belirlenmesi ve kullanıcı kapasitesinin de 

hesaplanmasıyla birlikte yer seçimi aşaması tamamlanmıştır. 

Çalışmanın ikinci aşaması olan planlama ve tasarım aşamasında hobi 

bahçesi tasarım kriterleri oluşturulmuş ve belirlenen ihtiyaç ve 

gereklilikler göz önüne alınarak 3 farklı proje tasarlanmıştır. 

Tasarlanan projelerde, sosyal ve kültürel etkinliklerin 

gerçekleştirilebilmesine izin vermesinin yanı sıra günlük kullanıma da 

fırsat veren bir yaklaşım içerisinde olmasına önem verilmiştir.  
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Son aşamada, gerekli düzenlemeler ve detaylandırmalar yapılarak 

seçilen projeye son şekli verilmiştir.  

3. BULGULAR 

3.1. Hobi bahçeleri için uygun yerin belirlenmesi 

 

Yaklaşık 124.650 m²'lik bir alana kurulu olan yerleşkenin mevcut 

arazi kullanımı Şekil 2'de verilmiştir. Yerleşke alanının mevcut arazi 

kullanımının alansal dağılımı; toprak alan %75,98 yeşil alan % 4,18 

araç yolu %10,35 kapalı alan (seralar ve yapı alanı) % 5,25 ve yaya 

yolu %4,30 dur.  

 

Şekil 2: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mercidabık Yerleşkesi Alansal Dağılımı 
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Hobi bahçeleri için Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilk önerilen 

alan seralar ile çalışma alanın batı sınırı arasında kalan yaklaşık 7000 

m² büyüklüğündeki bölgedir. Yapılan incelemeler ve araştırmalar 

sonucunda önerilen bölgenin hem yeterli sayıda hobi bahçesinin 

teminine elverişli olmayışı hem de sosyal fonksiyonlar için yeterli 

büyüklüğe sahip olmamasından dolayı uygun görülmemiştir.  

Önerilen ikinci bölge çalışma alanının doğu kısmında bulunan ve 

yaklaşık 21.000 m² alana sahip bölgedir. Bu bölge imar planı ile 

çakıştırıldığında çok fazla bölünmesi, yerleşkeden bağımsız 

olmasından dolayı uygun görülmemiştir.  

Son önerilen bölge çalışma alanın güneyinde kalan ve yaklaşık 15.000 

m² alana sahip bölgedir (Şekil 3). Alanın alt yapı olanakları açısından 

diğer alternatiflere göre en uygun bölge olduğu tespit edilmiş ve hobi 

bahçelerinin bu alanda konumlanmasına karar verilmiştir. 

 

Şekil 3: Hobi bahçeleri yer seçimi için öneri alanların değerlendirilmesi 
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3.2. Yapısal ve bitkisel projenin üretilmesi 

 

Çalışmanın bu bölümünde hobi bahçeleri için tasarım ana kararları 

belirlenmiştir. Bu kararlar; 

 Hobi bahçelerinin kullanıcılar için yeterli büyüklükte ve sayıda 

olması, 

 Yeterli sayıda otopark bulunması, 

 Araç yolları ile yaya yollarının standartlar göz önünde 

bulundurularak minimum düzeyde tutulması ve alanın mümkün 

olduğunca doğal hali ile bırakılması, 

 Parsel içerisinde gerekli araç ve gereçlerin koyulabileceği bir 

kulübe ile bu kulübenin hemen önünde oturulabilecek bir terasın 

tasarlanması, 

 Parsel sınırlarının yapısal elemanlar ile değil bitkisel elemanlar 

ile ayrılması, 

 Hobi bahçesi kullanıcıları için merkezi bir konumda çocuk oyun 

alanı planlanması,  

 Hobi bahçesi bulunmayan personel için dinlenme alanı, piknik 

alanı vb. alanların oluşturulması, 

 

Bu kararlar doğrultusunda alan ile ilgili üç alternatif proje üretilmiştir.  

Birinci alternatif yaklaşık 13.000 m² alana sahip olup, içerisinde 169 

adet hobi bahçesi, 108 adet otopark, 1 adet çocuk oyun alanı, 1 adet 

ortak kullanım alanı ve 1 adet piknik alanı bulunmaktadır. Piknik alanı 

içerinde 14 adet oturma birimi tasarlanmıştır (Şekil 4). Proje alansal 

olarak değerlendirildiğinde, yaklaşık 3960 m² araç yolu, 900 m² yaya 
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yolu, 1550 m² otopark alanı, 250 m² ortak kullanım alanı ve 6340 m² 

hobi bahçesi olarak planlanmıştır.  

 

Şekil 4: 1. Alternatif Plan 

İkinci alternatif yaklaşık 11.700 m² alana sahip olup, içerisinde 167 

adet hobi bahçesi, 84 adet otopark, 1 adet çocuk oyun alanı, 1 adet 

ortak kullanım alanı ve 1 adet piknik alanı bulunmaktadır. Piknik alanı 

içerinde 8 adet oturma birimi tasarlanmıştır (Şekil 5). Proje alansal 

olarak değerlendirildiğinde, yaklaşık 2285 m² araç yolu, 1200 m² yaya 

yolu, 1550 m² otopark alanı, 405 m² ortak kullanım alanı ve 6260 m² 

hobi bahçesi olarak planlanmıştır. 

 

Şekil 5: 2. Alternatif Plan 
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Üçüncü alternatif 12.650 m² alana sahiptir. İçerisinde 175 hobi 

bahçesi, 138 adet otopark, 1adet çocuk oyun alanı, 1 adet piknik alanı 

bulunmaktadır. Piknik alanı içerisinde 25 adet oturma birimi 

bulunmaktadır (Şekil 6). Proje alansal olarak değerlendirildiğinde, 

yaklaşık 2550 m² araç yolu, 1150 m² yaya yolu, 1850 m² otopark alanı 

ve 540 m² ortak kullanım ve 6560 m² hobi bahçesi olarak 

planlanmıştır. 

 

Şekil 6: 3. Alternatif Plan 

Her üç öneride de hobi bahçelerinin parsel büyüklükleri 37,5 m² olup, 

bu alan içerisinde 2,6 m² alana sahip kapalı bir bölüm ile 3,4 m² 

büyüklüğünde teras kısmı bulunmaktadır (Şekil 7). Ayrıca kapalı 

bölümlere ulaşım adım taşı ile sağlanmaktadır. Ekim alanı için ayrılan 

alan yaklaşık 31,5 m²’dir.  
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Şekil 7: Hobi bahçeleri planı 

Birinci alternatif proje, otopark sayısının yetersiz olması, yapısal 

yüzeylerin fazla olması, otopark ve araç yollarının çalışma alanın 

bütünlüğünü bozması gibi nedenlerle uygun görülmemiştir. İkinci 

alternatif için,  alansal olarak ilk alternatife göre daha makul bir alana 

sahip olması olumlu olarak değerlendirilmiş olsa da, otopark sayısının 

da bu projede az olduğu, otoparkların çalışma alanını bölmesi gibi 

sebeplerden dolayı uygun görülmemiştir.  Son alternatifin ise alansal 

olarak yeterli olduğu, otopark sayısının ve çözümlemesinin, ortak 

kullanım alanın tasarımın diğer iki alternatife göre daha iyi 

kurgulanmış olması nedeniyle kabul edilmiştir. 
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Bitkisel tasarımda her üç alternatif için aynı tasarım kararları 

benimsenmiştir. Hobi bahçelerinin bulunduğu alanlara boylu ağaçlar 

yerine sadece çalı ve yer örtücü bitkiler kullanılarak bitkisel 

kompozisyonlar oluşturulmuştur. Boylu ağaçlar çalışma alanın 

etrafında perspektif oluşturmasının yanı sıra otopark ve ortak kullanım 

alanlarında değerlendirilmiştir. Otoparklarda özellikle gölge 

oluşturması açısından üst dokuda Robinia pseudoacacia "Hispida" ile 

alt dokuda Ligustrum vulgare sınır oluşturmak için kullanılmıştır. 

Çalışma alanı içerinde bulunan mevcut bitki dokuları alan ve proje 

elverdiğince korunmaya çalışılmıştır. Hobi bahçelerinin parsel 

bölümlemelerinde ise Kilis 7 Aralık Üniversitesi TAMER bünyesinde 

üretilmiş olan Rosmarinus officinalis, Gaura lindheimeri, Lavandula 

angustifolia, Ligustrum vulgare ve Euonymus japonicus kullanılmıştır. 

Özellikle hobi bahçeleri içerinde komşu parseller ile görsel olarak 

iletişimi kesmesi için her iki parsel arasına Cupressocyparis leylandii 

kullanılmıştır. 

3.3. Uygulama aşaması 

 

Uygulanmasına karar verilen proje detaylandırılarak yapısal ve 

bitkisel uygulama projeleri hazırlanmıştır. Detaylandırma aşaması 

sonlandıktan sonra uygulama aşamasına geçilmiştir. Altyapı 

eksiklikleri (su, elektrik vb.) giderilerek tesviye çalışması yapılmıştır. 

Özellikle otopark ve araç yolunun geldiği bölgeler silindir ile 

sıkıştırılmıştır. Sonraki aşamada hobi bahçesi kulübelerinin zemin 

kısımlarına beton uygulaması gerçekleştirilmiştir (Şekil 8).  
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Şekil 8: Altyapı sistemleri ile kulübe betonlarının uygulanması 

Yapısal uygulamanın son aşamasında ortak kullanım alanı, piknik 

alanları ve yürüyüş yolları için döşeme çalışması yapılmıştır. Yapısal 

uygulama tamamlandıktan sonra bitkisel tasarım projesi 

doğrultusunda bitkilerin dikimi yapılmış ve alan kullanılabilir hale 

getirilmiştir (Şekil 9). 
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Şekil 9: Hobi bahçesinden görünümler 

Uygulaması tamamlanan hobi bahçeleri üniversite personelinin 

hizmetine sunulmuştur. Akademik ve idari personel tarafından yoğun 

talep gören hobi bahçeleri her yıl yeniden farklı kişilere tahsis edilerek 

kullanılmaktadır. 

SONUÇ  

Kent karmaşasından yorulan insanların doğayla baş başa kalma ve 

toprakla uğraşma gibi isteklerini kısmen de olsa giderebilecek olan 

hobi bahçeleri günümüz şartlarında önemli bir yaşam alanı haline 

gelmiştir.  Çalışmada Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mercidabık 

Yerleşkesinde yapımı gerçekleştirilen hobi bahçesinin tasarım ve 

uygulama aşamaları detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 

bağlamda çalışma bir yandan hobi bahçelerinin önemi ve faydaları 

konularında bilgi verirken bir yandan da ileride yapılacak olan bu tür 
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çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken hususları proje 

aşamaları ile birlikte irdelemiştir.  

Çalışma ile elde edilen tecrübe ve sonuçlar doğrultusunda üniversite 

yerleşkelerinde planlanan hobi bahçeleri kullanıcıların aktif olarak 

kullanabilecekleri alanlar olması nedeniyle yerleşkeleri de canlı ve 

yaşayan mekanlar haline getirebileceği düşünülmektedir. Bu çalışma 

ile ulaşılan sonuçların ve değerlendirilen çalışmanın ileride yapılacak 

olan yerleşkelerde hobi bahçeleri tasarımlarına bilgi niteliğinde 

olabileceği düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 139 

KAYNAKLAR 

Açıksöz, S., Cengiz, B., Bekçi, B., Cengiz, C., & Cengiz Gökçe, G. (2014). 

Üniversite Yerleşkelerinde Açık Ve Yeşil Alan Sisteminin Planlanması Ve 

Yönetimi: Bartın Üniversitesi Kutlubey-Yazıcılar Yerleşkesi. Kastamonu 

Universitesi Orman Fakültesi Dergisi, 14(2), 222-236. 

Aslan Gülgün, B., Pirli, A., & İşbilir, Z. (2019). Kent Stresinden Doğanın Huzuruna 

Kaçış: Hobi Bahçeleri. Türkiye Torhumcular Birliği Dergisi, Yıl:8(30), 39-

45. 

Erduran, F., Kabaş, S., Ayhan, Ç. K., & Kelkit, A. (2008). Çanakkale Kentinde Hobi 

Bahçesi Amaçlı Kullanılan Alanların Peyzaj Mimarlığı Açısından 

Değerlendirilmesi. 148-157.  

Güneroğlu, N., Bekar, M., Aktürk, E., & Dikhan, A. (2018). Kentsel Yeşil Alan 

Sistemlerinde Hobi Bahçeleri; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni 

Kampüs Örneği. Journal Of Social And Humanities Sciences Research, 

5(5), 2253-2263. 

Karaşah, B., Muhacir Arslan, E. S., Sarı, D., & Yaman, Y. K. (2016). Artvin Çoruh 

Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi Peyzaj Tasarımı. 6(13), 109-119. 

Http://Dx.Doi.Org/10.16950/İüstd.95537 

Senes, G., Fumagalli, N., Ferrario, P. S., Gariboldi, D., & Rovelli, R. (2016). 

Municipal Community Gardens İn The Metropolitan Area Of Milano. 

Assessment And Planning Criteria. Journal Of Agricultural Engineering, 

47(2), 82. Https://Doi.Org/10.4081/Jae.2016.509 

Tırnakçı, A., Özhancı, E., & Aklıbaşında, M. (2018). Kişiye Tahsis Kent Bahçeleri 

Kavramı Ve Kayseri Kenti Örneği. İçinde Farklı Bakış Açılarıyla Turizm 

Araştırmaları (Ss. 64-84). 

Yılmaz, H. (2019). Doğunun Zirvesinde Bir Başarı Hikayesi: Atahobi Bahçesi. Plant 

Peyzaj Ve Süs Bitkiciliği Dergisi, Yıl:9(31-32), 62-68. 

Yilmaz, H., Turgut, H., & Demircan, N. (2006). Erzurum Kent Halkının Hobi 

Bahçesi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. A(1), 96-110. 

 



 
140 ÇEVRE SORUNLARI 

 



 
 141 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 7 

 

İKLİM DEĞİŞİMİ İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA 

GREENPEACE’İN KAMU SPOTLARI 

 

Öğr. Gör. Mehmet Ozan GÜLADA1 

Dr. Caner ÇAKI 2 

 

 

 

 

 

 
1 Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Akçadağ Meslek Yüksek Okulu, Yönetim ve 

Organizasyon Bölümü, mehmet.gulada@ozal.edu.tr, Malatya, Türkiye, ORCID: 

0000-0001-8233-2321 
2 Bağımsız Araştırmacı, caner_caki@hotmail.com, Ankara, Türkiye, ORCID: 0000-

0002-1523-4649 



 
142 ÇEVRE SORUNLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 143 

GİRİŞ 

İklim değişikliği, 21. yüzyılda dünyanın karşı karşıya olduğu en 

büyük zorluklardan biridir (Roeser, 2012: 1033). 1980'li yılların 

sonlarına kadar bilim adamları, iklim değişikliği kapsamındaki başlıca 

haber kaynakları olmuştur. Bununla birlikte, zamanla, çevresel baskı 

grupları, politikacılar ve endüstriler dâhil olmak üzere arenada daha 

geniş bir gurup yer almıştır. Çevrecilik daha kurumsallaştıkça, 

meseleler giderek siyasallaştı ve tartışmalı hale gelmiştir. İklim 

değişikliği ana akım haline gelirken, dünyanın farklı ülkelerinde 

zaman içinde iklim değişikliğine verilen gazete alanı miktarında 

önemli farklılıklar olmuştur (Anderson, 2011: 542-543). Haber 

medyası çoğu insan için iklim değişikliği hakkında merkezi bir bilgi 

kaynağı olmuştur. Çerçeveler aracılığıyla medya, insanların iklim 

değişikliğini nasıl anladıklarını ve sorunu çözmek için nihayetinde 

desteklemeye istekli oldukları eylemleri şekillendiren bilgileri 

iletmiştir (Bolsen ve Shapiro, 2018: 149). Bu süreç, iklim değişimi 

iletişiminin medyada ön plana çıkmasına ve bu şekilde insanların 

iklim değişiminin yol açtığı sorunlarla yüzleşmesine olanak tanımıştır.  

Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından iklim değişimi iletişimi 

üzerinden kamuoyunda iklim değişiminin çevre üzerindeki olumsuz 

etkilerine yönelik farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu 

süreçte çeşitli sivil toplum kuruluşları hazırladıkları iklim değişimi 

konulu kampanyalarla insanları iklim değişimi konusunda 

bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu sivil toplum kuruluşları 

içerisinde yer alan Greenpeace, çeşitli ülkelerde hazırladığı iklim 
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değişimini konu alan kampanyalarla iklim değişiminin önlenmesi 

sürecinde insanların harekete geçmesinde önemli bir rol 

üstelenmektedir. Özellikle Greenpeace’in kampanyaları kapsamında 

hazırlanan kamu spotları üzerinden iklim değişiminin yol açtığı 

olumsuzlar gündeme taşınmaya çalışılmaktadır.  

Çalışmada Greenpeace tarafından iklim değişimini konu alan kamu 

spotları, iklim değişimi iletişim bağlamında ele alınarak, iklim 

değişiminin ne şekilde sunulduğunun ve iklim değişimi konusunda 

insanlara ne tür mesajların verildiğinin ortaya konulması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla Greenpeace’in iklim değişimini konulu 

kamu spotları, göstergebilim yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Çalışmada elde edilen bulgular ışığında Greenpeace’in iklim değişimi 

iletişimin stratejisine yönelik çeşitli çıkarımlarda bulunulmaya 

çalışılmıştır. Böylece iklim değişimi üzerine çalışmalarıyla dünyada 

adından söz ettiren Greenpeace özelinde iklim değişimi iletişimi 

boyutunda ele konuların ve mesajların ortaya konulması 

amaçlanmıştır. 

1. İKLİM DEĞİŞİMİ İLETİŞİMİ 

İklim değişikliği, etkileri küresel ölçekte de kaydedilen acil bir 

sorundur (Schroth vd., 2014: 413). Bu süreçte iklim değişikliği, dünya 

çapında toplumlar ve politika yapıcılar için giderek daha fazla dikkat 

çeken bir konu halini almaktadır (Pidgeon, 2012: 951). Bu sorunun 

ortaya konulması sürecinde iklim değişimi iletişimi ön plana 

çıkmaktadır. İklim değişim iletişimi veya iklim iletişimi, antropojenik 

iklim değişikliğinin etkilerinin iletişimini kolaylaştırmaya odaklanan 
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bir çevresel iletişim ve bilim iletişimi alanı ifade etmektedir. İklim 

iletişimi, iklim değişikliği konusundaki bilimsel fikir birliğine yanıt 

vermek için daha geniş bir kamuoyuna bilgi ve potansiyel eylem 

getirmeye odaklanmaktadır. İklim iletişimi, mevcut iletişim 

stratejilerinin etkinliği ve bu iletişimi geliştirmek için tavsiyelerin 

geliştirilmesini desteklemek olmak üzere iki ana alanı araştırmaktadır. 

İnsanlık tarihindeki en derin çevresel değişimi iletme bilimi ve pratiği 

son yıllarda önemli ölçüde ilerlemiştir. Bu değişiklik, iklimin 

kendisinden, iklim biliminden, iklim politikası ve eylemlerinden ve 

ayrıca iklim iletişim bilimi ve destekleyici iletişim teknolojileri de 

dahil olmak üzere iletişim pratiğinden kaynaklanan güçlerin bir araya 

gelmesiyle ortaya çıkmıştır (Moser, 2016: 345-346). İklim değişimi 

iletişimin temelinde isminden de anlaşılacağı üzere iklim sorunu ön 

planda olmaktadır. İklim değişikliği iletişimi bu kritik sorunu eğitmek, 

bilgilendirmek, uyarmak, ikna etmek, harekete geçirmek ve çözmekle 

ilgilidir. Daha derin bir düzeyde, iklim değişikliği iletişimi farklı 

deneyimler, zihinsel ve kültürel modeller ve temel değerler ve dünya 

görüşleri tarafından şekillenmektedir. Toplumların iklim değişikliği 

farkındalığı, anlama, endişe ve eylem geliştirmeleri bu dinamik 

süreçler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bireyler, topluluklar ve 

toplumlar, diğer insanlarla iletişimleri aracılığıyla iklim değişikliğini 

anlamaya, önemsemeye ve harekete geçirmeye başlamaktadır. 

Akademik bir alan olarak, iklim değişikliği iletişim bilimcileri ve 

bilim adamları bu süreçleri anlamaya, bilimsel teoriler geliştirip test 

etmeye ve bu kritik zorluğun üstesinden gelmek için daha etkili 
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iletişim stratejileri ve taktikleri belirlemeye çalışmaktadır (CC Yale, 

2021). 

İklim değişikliği iletişimi ve bunun genel halk üzerindeki etkisine 

ilişkin analizler, 1990'lı yılların sonlarından bu yana iletişim ve ilgili 

disiplin dergilerinde çoğalmaktadır. Buna rağmen, karbon emisyonları 

hem küresel olarak hem de yurt içinde artmaya ve toplum iklim 

değişkenliğine karşı savunmasız kalmaya devam etmiştir. Bu süreç, 

mevcut iletişim çabalarının etkinliği ve izleyicilerinin bu iletişimlere 

yanıt olarak değişimi uygulama yeteneği hakkında soruları gündeme 

getirmektedir. Sadece mesajların ikna ediciliği değil, aynı zamanda 

toplumun yapısı ve vatandaşlara etkili değişim yapma yetkisinin ne 

ölçüde verildiğine ilişkin değerlendirmeler de bu konuda önem 

kazanmaktadır (Nerlich vd., 2010: 97). İnsanların iklim değişikliğiyle 

duygusal olarak ilgilenme biçimlerine ilişkin anlayışımızı geliştirmeye 

devam etmek için acil bir ihtiyaç bulunmaktadır. Daha da acil olarak, 

bu anlayış iyi hedeflenmiş, iyi finanse edilmiş iletişim 

kampanyalarında geliştirilmeli ve uygulanmalıdır (Ockwell vd., 

2009). Bu kampanyalar, doğrudan hükümetler tarafından 

gerçekleştirilebildiği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da 

hazırlanabilmektedir.  

Greenpeace de iklim değişiminin dünyaya yol açtığı olumsuz etkiler 

konusunda farkındalık oluşturabilmek adına iklim değişimi iletişimi 

bağlamında çeşitli kampanyalar gerçekleştirmektedir. Bu kampanyalar 

çerçevesinde Greenpeace, insanların iklim değişimine ilişkin daha 
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bilinçli olmasına ve iklim değişimine yol açacak eylemlerden 

kaçınmasına çalışmaktadır.  

2. GREENPEACE’İN FAALİYETLERİ VE MEDYA 

KULLANIMI 

Greenpeace, Amsterdam'daki Greenpeace International ve dünya 

çapında 55'ten fazla ülkede faaliyet gösteren 26 bağımsız ulusal ve 

bölgesel kuruluştan oluşan küresel bir kampanya ağıdır. Bu 

ulusal/bölgesel kuruluşlar, faaliyet gösterdikleri yerel bağlamda 

küresel kampanya stratejilerini yürütmede ve bu çalışmayı finanse 

etmek için bağışçılardan gerekli mali desteği aramada bağımsız 

hareket etmektedir. Bu küresel stratejilerin desteklenmesi ve 

koordinasyonu Greenpeace International'ın görevidir. Ulusal/bölgesel 

örgütlerin ana paydaşlar olduğu bir danışma amaçlı uluslararası karar 

alma süreciyle desteklenen Greenpeace International, dünya çapındaki 

kampanyaları koordine etmekte ve ulusal ve bölgesel Greenpeace 

örgütlerinin gelişimini izlemektedir. Greenpeace ulusal/bölgesel 

örgütleri dünya çapında yerleşik bulunmakta ve bulundukları yerdeki 

yerel çevre topluluklarına sıkı sıkıya koordineli olmaktadır. Tüm 

Greenpeace örgütleriyle doğrudan telefon veya e-posta yoluyla 

iletişime geçerek halkla doğrudan temas halinde bulunmaktadır. 

Greenpeace International, Greenpeace örgütünün bulunmadığı 

ülkelerdeki destekçileri ve bağışçılarıyla temaslarını sürdüren bir 

kuruluştur. Ayrıca Greenpeace gemilerinin bakımı, yeni Greenpeace 

örgütlerinin kurulması, dünya çapındaki örgüt için birleşik mali 

tahminler ve stratejiler hazırlanması, ulusal/bölgesel örgütlere kaynak 
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oluşturma desteği sağlanması ve maliyet sağlanması gibi 

ulusal/bölgesel örgütlere bir dizi hizmet sunmaktadır (Greenpeace 

AU, 2021). 

Uluslararası çevre aktivizmi için giderek daha gerekli hale gelen 

internet, Greenpeace tarafından etkili bir şekilde kullanılmaktadır. 

Nitekim Greenpeace, uluslararası web siteleri ağı üzerinden 

kampanyalarını etkili bir şekilde duyurabilmektedir. Web'de yalnızca 

önemli kampanyalara yönelik düzenli 'haber' güncellemeleri 

yayınlanmakla kalmamakta, aynı zamanda indirilip dağıtılabilen 

görseller de mevcut bulunmaktadır. Web siteleri üzerinden destekçiler 

toplanabilmekte, mektup kampanyaları düzenlenebilmekte, belgeler 

arşivlenebilmekte ve aranabilmekte ve aktivistler tarafından büyük 

kampanyaların deneyimlerini paylaşmak için günlükler 

yayınlanabilmektedir (Eden, 2004: 603). Diğer yandan günümüzde 

sosyal medya platformları, Greenpeace’in kitlelerle doğrudan iletişim 

kurdukları etkili bir iletişim ortamı olarak kullanılmaktadır. 

Greenpeace, sosyal medya platformları üzerinden çalışmalarını 

insanlara duyurabilmekte ve çevre kirliliği ve iklim değişimi 

konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturabilmek adına 

çalışmalarını sürdürmektedir. 

Greenpeace medya kanalıyla çevre konusunda oldukça geniş bir 

yelpazede insanları bilinçlendirmeye çalışmaktadır. Bu süreçte, medya 

kanalları üzerinden iklim değişimi, plastik kirliliği, yenilebilir enerji, 

ormanlar, hava kirliliği ve nükleer enerji gibi doğrudan çevreyi 

ilgilendiren konuları gündeme taşıyabilmektedir. 
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3. YÖNTEM 

Çalışmada silahlı şiddeti konu alan kamu spotlarına Ads Of The 

World (AOTW) adlı siteden ulaşılmıştır. Sitede yer alan 

Greenpeace’in toplam 57 reklamı içerisinden silahlı şiddeti konu alan 

10 kamu spotu çalışma kapsamında incelenmiştir (AOTW, 2021). 

Çalışmada kamu spotları, Charles William Morris’in göstergebilim-

deki üç boyutu üzerinden analiz edilmiştir.  

Morris’in göstergelerin anlamlandırılmasında sözdizimsel, 

anlambilimsel ve edimbilimsel olmak üzere üç boyut ön plana 

çıkmaktadır. Bu süreçte kaynağın alıcıya yönelik mesajı ele alınmakta 

(Çalışkan, 2020: 992), aynı zaman alıcı da meydana getirilmesi 

amaçlanan değişim incelenmektedir. Sözdizimsel boyut, göstergelerin 

belirli bir anlamın ortaya konulması amacıyla ne şekilde bir araya 

getirildiğine odaklanmaktadır. Sözdizimsel boyutta göstergeler 

arasındaki ilişki vurgulanmaktadır. Anlambilimsel boyut, göstergeler 

üzerinden ortaya konulan anlamı ele almaktadır. Anlambilimsel 

boyutta iletişim sürecinde kaynağın alıcıya vermek istediği mesaj ön 

plana çıkmaktadır. Son olarak edimbilimsel boyut, göstergeler 

üzerinden verilen mesaj yoluyla iletişim sürecinde alıcıda meydana 

getirilmeye çalışılan, düşünce, tutum ve/veya davranış değişimini 

açıklamaktadır (Dündar, 2020: 337). 

Çalışmada Greenpeace’in kamu spotları, sırasıyla sözdizimsel, 

anlambilimsel ve edimbilimsel boyutlar üzerinden incelenmiş ve elde 

edilen bulgular ışığında kamu spotları üzerinden verilmek istenen 

mesajlar açıklanarak insanların iklim değişikliğine yönelik hangi 
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düşünce, tutum ve/veya davranışa sahip olmasının amaçlandığı ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında ele edilen bulgular 

ışığındaki aşağıdaki soruların yanıtlanması amaçlanmıştır: 

- Kamu spotlarında iklim değişimine yönelik hangi mesajlar 

verilmektedir? 

- Kamu spotlarında iklim değişiminin yol açtığı olumsuz etkiler 

üzerinden insanların hangi duygularına hitap edilmektedir? 

4. ANALİZ VE BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında örneklem olarak belirlenen on kamu spotu 

göstergebilim yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.  

4.1. Birinci Kamu Spotu 

Birinci kamu Spotu 2007 yılında TBWA\PHS tarafından 

hazırlanmıştır. Kamu spotunun altında “Dünyayı başarısızlığa 

uğratma. Kyoto'yu imzalayın. Greenpeace” yazısı bulunmaktadır 

(AOTW, 2007a). Sözdizimsel boyut açısından incelendiğinde kamu 

spotunda bir tepenin üstünde Washington'da bulunan ABD 

başkanlarının resmî ikametgâhı Beyaz Saray ve Beyaz Saray’a doğru 

ilerlemekte olan çifter şekilde çeşitli hayvanlar resmedilmektedir. 

Kamu spotunda yer alan Beyaz Saray’dan bir ışık huzmesi çıkmakta 

ve Beyaz Saray’ın arkasında da siyah bir bulut yer almaktadır. 
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Görsel 1. Birinci Kamu Spotu (Kaynak: AOTW, 2007a) 

Anlambilimsel boyut üzerinden ele alındığında kamu spotunda Beyaz 

Saray, ABD yönetiminin metonimi olarak kullanılmaktadır. Kamu 

spotunda hayvanların çifter çifter gelmesi üzerinden Beyaz Saray’ın 

Nuh’un gemisine benzetildiği anlaşılmaktadır. Edimbilimsel boyut 

açısından incelendiğinde kamu spotunda ABD yönetiminin küresel 

ısınmanın engellenmesindeki rolü üzerinde durulmaktadır. Beyaz 

Saray’ın Nuh’un gemisine benzetilmesiyle iklim değişimin yol 

açacağı küresel ısınmaya karşı dünyanın maruz kalacağı tehdide 

yönelik ABD yönetiminin alacağı kararların etkili olabileceğine ilişkin 

mesaj verilmektedir. Bu süreçte kamu spotundaki yazılı göstergeler 

üzerinden de ABD yönetiminin Kyoto Protokolü’nü imzalaması 

istenmektedir. 

4.2. İkinci Kamu Spotu 

İkinci kamu spotu 2007 yılında TBWA\PHS tarafından hazırlanmıştır. 

Kamu spotunun altında “Küresel ısınma hepimizi etkileyecek. 

Greenpeace” yazısı bulunmaktadır (AOTW, 2007b). Sözdizimsel 

boyut üzerinden ele alındığında kamu spotunda kurak bir toprağın 
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üstünde saçları dağınık sarışın bir çocuk yer almaktadır. Kamu 

spotundaki çocuğun üzerinde havlu benzeri bir kıyafet ve üstünde de 

sinekler bulunmaktadır.  

 

Görsel 2. İkinci Kamu Spotu (Kaynak: AOTW, 2007b) 

Anlambilimsel boyut açısından incelendiğinde kamu spotunda yer 

alan sarışın çocuk, dünyadaki insanların metonimi olarak 

kullanılmaktadır. Kamu spotundaki yazılı göstergeden çocuğun kurak 

toprağın üstünde olmasıyla insanların küresel ısınmayla karşı karşıya 

olduğu mesajı verilmektedir. Edimbilimsel boyut üzerinden ele 

alındığında kamu spotunda insanların iklim değişiminin gelecekte yol 

açacağı ileri sürülen kuraklık sonucuyla yüzleştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu şekilde meydana getirilen korku duygusuyla 

insanların küresel ısınmaya karşı harekete geçmesine çalışılmaktadır.  

4.3. Üçüncü Kamu Spotu 

Üçüncü kamu spotu, 2008 yılında BBDO tarafından hazırlanmıştır. 

Kamu spotunun üstünde “Çocuğunuz büyüyor. Okyanusların yükselişi 

kadar hızlı değil. Greenpeace” yazısı bulunmaktadır. Kampanya 
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kapsamında üç farklı bebeğin yer aldığı toplam üç kamu spotu 

hazırlanmıştır (AOTW, 2008a). Sözdizimsel boyut açısından 

incelendiğinde kamu spotunda alt tarafındaki renkleri dağılmış bir 

bebek fotoğrafı yer almaktadır. 

 

Görsel 3. Üçüncü Kamu Spotu (Kaynak: AOTW, 2008a) 

Anlambilimsel boyut üzerinden ele alındığında kamu spotundaki 

yazılı göstergeden kamu spotundaki bebeğin gelecek nesillerin 

metonimi olduğu ortaya çıkmaktadır. Yine kamu spotundaki yazılı 

göstergeden anlaşıldığı üzere fotoğrafın altındaki renklerin 

dağılmasıyla okyanusların yükselmesi arasında bir ilişki kurulduğu 

anlaşılmaktadır. Bu ilişki çerçevesinde gelecek nesillerin okyanusların 

yükselmesi tehdidi altında olduğu vurgulanmaktadır. Edimbilimsel 

boyut açısından incelendiğinde kamu spotunda küresel iklim 

değişikliğiyle gelecek nesillerin yaşacakları iddia edilen zorluklar 

arasında bağ kurularak insanların hüzün duygusuna hitap edilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu şekilde kamu spotu üzerinden iklim değişimine 

yönelik insanlarda farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır.  
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4.4. Dördüncü Kamu Spotu 

Dördüncü kamu spotu, 2008 yılında Ogilvy tarafından hazırlanmıştır. 

Kamu spotunun altında “Herkesin görüş hakkı vardır. 

forum.greenpeace.org'da sesinizi duyurun. Greenpeace” yazısı 

bulunmaktadır. Kamu spotunda 43. ABD başkanı George Bush ve 

yanında “Daha fazla sel mi? Daha fazla tekne satışı, daha iyi 

ekonomi!” yazısı bulunan konuşma baloncuğu yer almaktadır. 

Kampanya kapsamında Bush’un yer aldığı toplam üç kamu spotu 

hazırlanmıştır (AOTW, 2008b). Sözdizimsel boyut üzerinden ele 

alındığında kamu spotunda smokin içerisinde Bush’un yanında bir 

adamla kadeh tokuşturduğu yansıtılmaktadır.  

 

Görsel 4. Dördüncü Kamu Spotu (Kaynak: AOTW, 2008b) 

Anlambilimsel boyut açısından incelendiğinde kamu spotunda Bush, 

ABD yönetimini simgelemektedir. Kamu spotunda Bush’un yanındaki 

konuşma baloncuğundan ABD yönetiminin küresel ısınmayı 

önlemeden ziyade küresel ısınma neticesinde oluşan pazara 

odaklandığı mesajı verilmektedir. Edimbilimsel boyut üzerinden ele 

alındığında kamu spotunda Bush özelinde iklim değişimine karşı 
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siyasilerin yeterli duyarlılık sergilemediğine yönelik algı 

oluşturulmaktadır. Bu algı üzerinden siyasilerin dışında insanların da 

iklim değişimine yönelik harekete geçmesine çalışılmaktadır.  

4.5. Beşinci Kamu Spotu 

Beşinci kamu spotu, 2009 yılında Strategies tarafından hazırlanmıştır. 

Kamu spotunun altında “Dünyamızı kurutmayı bırakın. Greenpeace” 

yazısı bulunmaktadır (AOTW, 2009a). Sözdizimsel boyut açısından 

incelendiğinde kamu spotunda bir yolun kenarında ızgarayı andıran 

bir rögar kapağı bulunmaktadır. 

 

Görsel 5. Beşinci Kamu Spotu (Kaynak: AOTW, 2009a) 

Anlambilimsel boyut üzerinden ele alındığında kamu spotundaki 

yazılı göstergeden yol kenarındaki ızgarayı andıran rögar kapağının 

dünyaya benzetildiği anlaşılmaktadır. Rögar kapağının yol 

kenarındaki suları içine aldığı ve nihayetinde çevrede suyun kalmadığı 

algısı üzerinden dünyanın da küresel ısınmayla birlikte susuz 

kalacağına yönelik mesaj verilmeye çalışılmaktadır. Edimbilimsel 

boyut açısından incelendiğinde kamu spotunda küresel ısınma 
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sonucunda dünyadaki su kaynaklarının azalmasının ızgarayı andıran 

bir rögar kapağı üzerinden aktarılmasıyla insanlar üzerinde geleceğe 

yönelik korku duygusu oluşturulmaya çalışılmaktadır. Böylece kamu 

spotu üzerinden insanların küresel ısınmaya karşı daha duyarlı hareket 

etmeleri amaçlanmaktadır. 

4.6. Altıncı Kamu Spotu 

Altıncı kamu spotu, 2009 yılında Grey tarafından hazırlanmıştır. 

Kamu spotunun altında “Rüzgârı kasırgalara sürüklüyorsun. Car Free 

Day 2009'a desteğinizi http://climatehero.greenpeace.org.cn adresinde 

gösterin. Greenpeace” yazısı bulunmaktadır. Kampanya kapsamında 

kasırga, sahil ve kutup konulu toplam üç kamu spotu hazırlanmıştır 

(AOTW, 2009b). Sözdizimsel boyut üzerinden ele alındığında kamu 

spotunda arabalardan oluşan bir kasırga görseline yer verilmektedir. 

Kamu spotunda kahverengi fon kullanılmaktadır. 

 

Görsel 6. Altıncı Kamu Spotu (Kaynak: AOTW, 2009b) 
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Anlambilimsel boyut açısından incelendiğinde kamu spotunda 

araçların yol açtığı gazların doğanın dengesini olumsuz yönde 

etkilediğine yönelik mesaj verilmektedir. Kamu spotunda kasırganın 

araçlar şeklinde sunulmasıyla yıkıcı etkiye yol açan kasırgalara 

araçların yol açtığı algısı verilmeye çalışılmaktadır. Diğer yandan 

kamu spotu üzerinden araçların yol açtığı kasırganın yine insanlara 

zarar vereceğine yönelik mesaj verilmektedir. Edimbilimsel boyut 

üzerinden ele alındığında kamu spotu üzerinden iklim değişiminin 

meydana gelmesinde insanların önemli bir rolü olduğuna yönelik algı 

oluşturulduğu ortaya çıkmaktadır. Bu algı üzerinden meydana 

getirilen suçluluk duygusuyla da insanların iklim değişimine yol açan 

tutumlardan uzak durmasına çalışılmaktadır.  

4.7. Yedinci Kamu Spotu 

Yedinci kamu spotu, 2009 yılında J&J tarafından hazırlanmıştır. 

Kamu spotunun altında “Doğa, hava kirliliğinin intikamını insanlardan 

aldığı için sürekli yeni tip virüsler ortaya çıkıyor. Greenpeace” yazısı 

bulunmaktadır. Kampanya kapsamında fabrika bacası, petrol tesisi ve 

kesilmiş ağaçları konu alan toplam üç kamu spotu hazırlanmıştır 

(AOTW, 2009c). Sözdizimsel boyut açısından incelendiğinde kamu 

spotunda üstünde fabrika bacalarının bulunduğu virüs benzeri üç 

görsele yer verilmektedir. Kamu spotunun fonunda siyah renk 

kullanılmaktadır. 
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Görsel 7. Yedinci Kamu Spotu (Kaynak: AOTW, 2009c) 

Anlambilimsel boyut üzerinden ele alındığında kamu spotunda fabrika 

bacalarından çıkan dumanlar, insanlığa zarar veren virüslere 

benzetilmektedir. Kamu spotunda zararlı gazların doğayı kirletmesinin 

dışında insanlığa zarar veren virüsleri de meydana getirdiğine yönelik 

mesaj verilmektedir. Edimbilimsel boyut açısından incelendiğinde 

kamu spotunda fabrika bacalarının virüse benzetilmesiyle iklim 

değişiminde insanların sorumluluğu olduğu ileri sürülmektedir. Bu 

şekilde kamu spotunda oluşturulan suçluluk duygusu üzerinden 

insanların iklim değişimine yol açabilecek fabrikalardan çıkan gazlara 

yönelik tutum sergilemesine çalışılmaktadır.  

4.8. Sekizinci Kamu Spotu 

Sekizinci kamu spotu, 2009 yılında Arc Communications tarafından 

hazırlanmıştır. Kamu spotunda bir duvara asılı bir kamu spotu 

bulunmakta ve kamu spotunun üstünde “Angela Merkel 2020. 

‘Üzgünüm. Yıkıcı iklim değişikliğini durdurabilirdik... 

Durduramadık.’ Kopenhag 2009. Şimdi harekete geçin - Geleceği 

değiştirin. Greenpeace” yazısı yer almaktadır. Kampanya kapsamında 
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Almanya başbakanı Angela Merkel, Avustralya başbakanı Kevin 

Rudd, Brezilya devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Fransa 

cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İngiltere başbakanı Gordon Brown 

ve İspanya başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero’nun 

fotoğraflarının bulunduğu toplam altı kamu spotu hazırlanmıştır 

(AOTW, 2009d). Sözdizimsel boyut üzerinden ele alındığında kamu 

spotunda bir duvarın üstünde yayınlandığı yıla istinaden 

yaşlandırılmış bir şekilde Almanya başbakanı Angela Merkel’in 

fotoğrafının yer aldığı bir kamu spotuna yer verilmektedir. 

 

Görsel 8. Sekizinci Kamu Spotu (Kaynak: AOTW, 2009d) 

Anlambilimsel boyut açısından incelendiğinde kamu spotunda 

Merkel, Greenpeace’e göre iklim değişimine karşı gerekli önlemleri 

almayan siyasi liderlerin metonimi olarak kullanılmaktadır. Bu şekilde 

kamu spotunun hazırlandığı tarihe istinaden geleceğe gidilmekte ve 

Merkel’in sözde pişmanlığı üzerinden Greenpeace’e göre kimi 

siyasilerin iklim değişimine karşı yeterli önlem almaması 

eleştirilmektedir. Edimbilimsel boyut üzerinden ele alındığında kamu 

spotunda gelecekte oluşabilecek olumsuzluklara vurgu yapılarak 
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siyasilerin şimdiden iklim değişimine yönelik harekete geçmesi 

sağlanmaya çalışılmaktadır.  

4.9. Dokuzuncu Kamu Spotu 

Dokuzuncu kamu spotu, 2010 yılında Ogilvy tarafından 

hazırlanmıştır. Kamu spotunun altında “Beyaz yeni yeşildir. Çatınızı 

beyaza boyamak, güneş ışınlarını yansıtarak ortamın soğumasına 

yardımcı olur. Küresel ısınmaya karşı mücadelede, şehirlerimizde bir 

derece daha soğuğa, kutuplarda üç derece daha soğuğa eşittir. Bu, evi 

hızla eriyen kutup tilkisi gibi hayvanlar için daha iyi bir hayatta kalma 

şansı anlamına geliyor. Greenpeace” yazısı bulunmaktadır. Kampanya 

kapsamında üç farklı hayvanın yer aldığı toplam üç kamu spotu 

hazırlanmıştır (AOTW, 2010). Sözdizimsel boyut açısından 

incelendiğinde kamu spotunda bir şehirdeki evler, kuş bakışı olarak 

yansıtılmaktadır. Kamu spotundaki evlerin bazılarının çatıları beyaz 

renkte bulunmakta ve oluşan beyaz renk bir kutup ayısı silueti 

meydana getirmektedir. 

 

Görsel 9. Dokuzuncu Kamu Spotu (Kaynak: AOTW, 2010) 
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Anlambilimsel boyut üzerinden ele alındığında kamu spotunda evlerin 

çatılarının beyaza boyanması sonucu meydana gelen kutup ayısı 

görseli ile küresel ısınmayla kutup ayıları arasında ilişki kurulmaya 

çalışılmaktadır. Kamu spotundaki kutup ayısı, kutup ayılarının 

metonimi olarak kullanılmaktadır. Edimbilimsel boyut açısından 

incelendiğinde kamu spotunda insanların çatılarını beyaza boyayarak 

küresel ısınmaya karşı önlem alabileceklerine ve böylece kutuplardaki 

buzulların çözülmesinin önlenmesine yardımcı olabileceklerine 

yönelik mesaj verilmektedir. Beyaza boyanan çatılar üzerinden 

oluşturulan kutup ayısı görseliyle de kutup ayılarının hayatta 

kalmasına vurgu yapılmaktadır. Bu şekilde çatılarını beyaza 

boyayarak insanlar iklim değişiminin önlemesine yönelik harekete 

geçirilmeye çalışılmaktadır. 

4.10. Onuncu Kamu Spotu 

Onuncu kamu spotu, 2012 yılında Memac Ogilvy & Mather tarafından 

hazırlanmıştır. Kamu spotunun altında “İklim değişikliğine karşı şimdi 

harekete geçin. greenpeace.org.tr'yi ziyaret edin” yazısı bulunmaktadır 

(AOTW, 2012). Sözdizimsel boyut üzerinden ele alındığında kamu 

spotunda erimiş buzullar içerisinde bitkin haldeymiş izlenimi verilen 

kutup ayıları bulunmaktadır.  
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Görsel 10. Onuncu Kamu Spotu (Kaynak: AOTW, 2012) 

Anlambilimsel boyut açısından incelendiğinde kamu spotunda yer 

alan kutup ayıları kutuplardaki kutup ayılarının metonimi olarak 

kullanılmaktadır. Kamu spotunda buzulların erimesiyle kutup 

ayılarının bitkin düştüklerine yönelik algı oluşturulmaya 

çalışılmaktadır. Edimbilimsel boyut üzerinden ele alındığında kamu 

spotunda iklim değişikliğinin kutup ayılarının yaşamları üzerinde yol 

açtığı olumsuz etkiye vurgu yapılmaktadır. Bu şekilde kamu spotunda 

hüzün duygusuna hitap edilerek insanların iklim değişiminin 

önlenmesinde harekete geçirilmesine çalışılmaktadır. 

5. İKLİM İLETİŞİMİ VE İKLİM DEĞİŞİMİ ÜZERİNE 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR  

İklim iletişimi üzerine çeşitli akademik çalışmalar yapılmıştır. (Russill 

ve Nyssa 2009; Cox, 2010; Johnson, 2012; Ballantyne, 2016; 

Chapman vd. 2017; Levine ve Kline, 2017). İklim ve iletişim 

boyutunda gerçekleştirilen çalışmalar içerisinde: 
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• Henderson-Sellers (1998), iklim değişikliği hakkında medya 

iletişimini; 

• Oke (2006), kentsel iklimde bilimsel iletişimi; 

• Nerlich vd. (2010), iklim değişikliği iletişiminin teorisi ve dilini; 

• Whitmarsh ve Lorenzoni (2010), iklim değişikliği iletişimi, 

davranışı ve algısını; 

• Anderson (2011), medya ve iklim değişikliği iletişim 

biçimlerini; 

• Schäfer (2012), iklim değişikliği ve iklim politikaları hakkında 

çevrimiçi iletişimi; 

• Hine vd. (2014), hedef kitle segmentasyonu ve iklim değişikliği 

iletişimini; 

• Schroth vd. (2014), görsel iklim değişikliği iletişimini; 

• Dryzek ve Lo (2015), iklim iletişiminde akıl ve retoriği; 

• Nisbet vd. (2015), iklim değişikliği ile ilgili iletişim 

boşluklarını; 

• Sakellari (2015), iklim değişikliği iletişimi boyutunda sinematik 

iklim değişikliğini; 

• Herman (2016), iklim değişikliği, kültür ve iletişimi; 

• Moser (2016), iklim değişikliği iletişim araştırmaları ve 

uygulamaları üzerine düşünceleri; 

• Kaiser ve Puschmann (2017), çevrimiçi iklim değişikliği 

iletişiminde karşı kamuoyu ve kutuplaşmayı; 

• Ouariachi vd. (2017), çevrimiçi oyunlar aracılığıyla iklim 

değişikliği iletişimini; 
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• Born (2019), National Geographic'te iklim değişikliği 

iletişiminin simgeleri olarak kutup ayılarını incelemiştir.  

 

Doyle (2007) ise konuya ilişkin çalışmasında Greenpeace ve iklim 

değişikliği iletişiminin temsili politikalarını ele almıştır. Çalışmada ise 

iklim değişiminin dünyaya yönelik olumsuz etkilerini yansıtmaya 

çalışan Greenpeace’in iklim iletişimi bağlamında hazırladığı kamu 

spotları incelenmiştir. Böylece iklim iletişimi bağlamında iklim 

değişiminin medyada ne yönde yansıtıldığı ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Çalışmanın iklim iletişimi üzerine çalışmada bulunan 

araştırmacıların yararlanacağı bir kaynak olması amaçlanmıştır.  

SONUÇ 

Çalışma kapsamında incelenen kamu spotlarında Greenpeace’in iklim 

değişimi boyutunda farklı içeriklerde kitlelere çeşitli mesajlar verdiği 

ortaya çıkarılmıştır. Kamu spotlarında Greenpeace, iklim değişiminin 

gelecek süreçte yol açacağı düşünülen olumsuz sonuçlarını aktararak 

iklim değişiminin olası tehdidine vurgu yapmaya çalışmıştır. Bu 

aşamada kamu spotlarında insanların iklim değişimi üzerinde önemli 

sorumluluğu olduğu ileri sürülerek, insanlar üzerinde suçluluk 

duygusu oluşturulmaya çalışılmış, bu şekilde insanların iklim 

değişimine yönelik daha duyarlı hareket etmesinin sağlanması 

amaçlanmıştır. Diğer yandan kamu spotlarında iklim değişiminin olası 

olumsuz sonuçları üzerinden korku duygusu oluşturarak da insanların 

iklim değişiminin önlenmesi sürecinde aktif rol oynamalarına 

çalışıldığı ortaya çıkarılmıştır. Bu nedenle kamu spotlarında iklim 

değişimine yönelik hüzün ve korku duygularına hitap edilerek 
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insanların istenilen yönde ikna edilmesine çalışıldığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Greenpeace, kamu spotlarında insanları iklim değişimine karşı 

harekete geçirmeye çalışmanın yanında aynı zamanda iklim değişimi 

konusunda kimi siyasilerin daha etkin hareket etmesine de çalışmıştır. 

Bu aşamada kamu spotlarında siyasilerin iklim değişiminin 

önlenmesindeki rolüne vurgu yapılarak, siyaset boyutunda da iklim 

değişimine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. 

Greenpeace, kamu spotlarında iklim değişiminin önlenmesi sürecinde 

insanların doğrudan etkili olduğu algısını oluşturarak, insanların 

sergileyecekleri çabalarla iklim değişiminin önlenebileceğine yönelik 

mesaj vermeye çalışmıştır. Özellikle iklim değişiminin olumsuz 

sonuçlarının gelecek nesiller üzerindeki etkisi üzerinde durularak, 

insanların iklim değişimine karşı önlem alarak gelecek nesillere daha 

yaşanabilir bir çevre bırakabileceklerine yönelik algı 

oluşturulmaktadır. Bu aşamada Greenpeace’in kamu spotlarında 

insanların iklim değişimine karşı harekete geçmesine yönelik 

mesajların verildiği ortaya çıkmıştır. 

İklim değişiminin önlenmesi sürecinde hükümetler nezdinde 

gerçekleştirilen yaptırımların yetersiz kalması, iklim değişimine karşı 

insanların bilinçlendirilmesini daha da önemli hale getirilmektedir. Bu 

süreçte iklim değişimi konusunda insanların bilinçlendirilmesinde 

iklim değişimi iletişimi bağlamında hazırlanan kamu spotlarına 

önemli bir rol düşmektedir. Greenpeace tarafından hazırlanan kamu 

spotlarında iklim değişimi konusunda insanların duygularına hitap 
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edilmesinin insanların iklim değişimi konusunda bilinçlendirilmesi 

bakımından önem taşıdığı ileri sürülebilmektedir. Özellikle kamu 

spotlarında iklim değişiminin yol açacağı olası olumsuz etkilere ışık 

tutulmasının, insanların iklim değişiminin ne kadar ciddi bir sorun 

olduğu konusunda bilgi sahibi olmasının sağlaması bakımından yararlı 

olacağı belirtilebilmektedir. 

Çalışma, Greenpeace özelinde iklim değişimi iletişimi bağlamında 

kamu spotlarında verilen mesajlara ışık tutması bakımından önem 

taşımaktadır. Buna karşılık çalışma, iklim değişimini konu alan kamu 

spotlarının iklim değişimi konusunda insanlar üzerindeki etkisini 

yansıtmamaktadır. Bu açıdan gelecek çalışmaların, iklim değişimini 

konu alan kamu spotlarının iklim değişimi konusunda insanlar 

üzerindeki etkisini inceleyen saha çalışmalarına yönelmesinin iklim 

değişimi iletişimi sürecinde kamu spotlarının rolünün ortaya 

konulması bakımından önem taşıyacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ  

Bu çalışmada günümüzün önemli sorunlarından biri olan küresel 

ısınma ve etkilerinin ortaya konularak çözüm önerileri sunmak 

amaçlanmıştır. Küresel ısınma ve çevresel diğer faktörlerin etkisi ile 

iklim değişikliği insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Bu ısınmanın 

olumsuz etkilerinin azaltılması veya geciktirilmesi için tüm insanlığın 

ortak mücadele etmesi gerekmektedir. Günümüzde küresel ısınmanın 

sonucu olarak iklim değişiklikleri daha da hissedilir bir hale gelmiştir. 

İklim değişikliklerinin bir insan ömrünce fark edilebilirliğini 

düşünürsek tehlike, çok yakınımızdadır. Küresel ısınma ve çevresel 

faktörlerle ile kullanılabilir yeraltı ve yerüstü su kanyaklarının yakın 

zamanda tükenme veya kullanılamaz duruma geleceği, kuraklığın baş 

göstereceği ve insanlığı olumsuz etkileyeceği kaçınılmaz bir sondur. 

Dolayısıyla bu konuda tüm ülkeler bilimsel araştırmalara yönelmeli ve 

gerekli tüm önlemleri devletlerarası müzakereler sonucunda acil 

eylem planıyla uygulanması gerekmektedir. 

Küresel ısınmanın etkilerinin görülmesine etki eden pek çok faktör 

bulunmaktadır.  Tabii bu durum bir gün yada bir yılda oluşmamıştır. 

Dünyanın ve homosapiensin var oluşundan günümüze geçen uzunca 

bir sürede gerçekleşen durumdur.  Dünyanın insanlar tarafından 

tahribata uğratılması, doğanın yok edilmesi, sanayileşme, atmosferde 

meydana gelen değişikliklere neden olan çevresel faktörler vb 

sayılabilir. 

Gezegen üzerindeki tüm canlı sistemlerin yaşam bölgesi 

(atmosfer/hidrosfer/litosfer) kesitinde ortalama sıcaklık, son 2,5 
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milyon yıl boyunca hiçbir zaman 17 C derecenin üstüne çıkmamıştı; 

atmosferdeki CO2 yoğunluğu da hep 300 ppm’nin (milyonda 

kısım) altında kalmıştı (Ercan, 2021). 

Sanayi Devrimi ile birlikte endüstrileşme artmış ve İkinci Dünya 

Savaşı’nın ardından dünya nüfusunun hızla artmasından dolayı 

insanın doğa üzerindeki etkisi artarak devam etmektedir. 

Fabrikalaşmanın ardından köyden kente yoğun göçler başlamış ve 

göçlerin sonucunda yeşil çevre ve doğanın düzeni tahribata 

uğratılmıştır. Fabrikalaşmayla birlikte doğaya karbondioksit, nitröz 

oksit, metan olarak adlandırılan gazların sera etkisi oluşturmasından 

dolayı yeryüzünün sıcaklığının artmasına sebep olmaktadır (Akın, 

2017). “Endüstri devrimi öncesi Gezegenimizin ortalama sıcaklığı 14 

C derece ve atmosferdeki CO2 yoğunluğu ise 300 ppm* kadardı; 

ancak sera etkisi yaratan fosil yakıtların (Kömür, petrol, doğal gaz 

(metan)) kullanılmaya başlandığı endüstri devriminden bu yana, 200 

yıllık sürede atmosfere aşırı miktarda CO2 salımı yapılmıştır. Öyle ki 

Gezegenimizin ortalama sıcaklığı, 1800’ler öncesi ~14 C dereceyken, 

insan etkisiyle 2020’de sıcaklık ortalama 15,5 C dereceye ve 

Atmosferdeki CO2 yoğunluğu da 415 ppm’ye yükseldi” (Saltık & 

Ercan, 2021). 

Atmosferdeki kızılötesi ışınları tutarak atmosferin ısınmasına neden 

olan sera gazları; gün içinde atmosferden yansıyan güneş ışınlarını 

tutarak yeryüzünü ısıtırken gece aynı ısıyı yeryüzüne yansıtarak 

dünyanın ortalama 15 derece kalmasına sağlar. Eğer sera gazları 

olmasaydı dünya yaklaşık olarak 30 derece daha soğuk bir hale 
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gelecekti.  Buradan da çıkarılacağı gibi sera gazı doğal bir süreçtir 

fakat sera gazlarının kontrolsüz arttırılması doğal düzeni tahribata 

uğratarak dünyanın doğal dengesini bozmaktadır. Günümüzde aşırı 

yakıt kullanımı, doğanın bilinçsizce tahribatı, nüfusun hızla artması 

ozan tabakasının incelmesine neden olmaktadır.  

1. KÜRESEL ISINMANIN DÜNYAYA ETKİSİ 

Küresel ısınma; dünyanın bir bölgesinde orman yangınlarının artması, 

orman yangınlarının artmasıyla çölleşmenin hızlanmasına bir diğer 

yandan da başka bir bölgede aşırı yağışlardan dolayı sellerin 

görülmesi ve aşırı erozyon gibi doğa felaketlerinin yaşanmasıdır 

(Appenzerler & Dimick, 2004). Küresel ısınma, buzulların erimesine 

ve denizlerin yükselmesine neden olmaktadır. Denizlerin 

yükselmesinden bazı ülkeler doğrudan etkilenecek durumdadır. 

Küresel ısınma, insan hayatını dolaylı değil doğrudan etkileyen bir 

olgudur. İnsanoğlunun yaptıklarına doğanın tepkisi olarak küresel 

ısınma karşımıza çıkmaktadır. İnsanların yapmış olduğu faaliyetler ve 

tüm bu yapılar 20-30 yıl durdurulsa yaşayan gezegenimiz kendini 

ancak yenileyebilir.  

Küresel ısınma ile ilgili olarak uzmanlar dünyanın giderek ısındığı 

konusunda fikir birliği halindedir. 1960’lı yıllardan itibaren dünya her 

on yılda bir derece ısınmaktadır. Küresel ısınmanın en büyük etkileri 

kutuplarda gözlemlenmektedir. “1950-1990’lı yıllar arasında 67 buzul 

üzerinde yapılan çalışmalarda, buzulların her yıl ortalama 48 cm 

inceldiği belirlenmiştir”(Sağlam vd., 2008: 90). 
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Atmosfere salınan insan başı karbondioksit miktarı ortalama beş 

tondur; bunun yarısını ormanlar fotosentez yoluyla dengelerken geri 

kalanını ise okyanuslar ve atmosfer biriktiriyor. Atmosferde biriken 

kısım küresel ısınmayı arttırmaktadır. Ülkelerin bu konuda daha 

dengeli ve çevreci politikalar izlemesi gerekmektedir. Aşağıdaki 

tabloda ülkelerin karbondioksit salınımına dair veriler yer almaktadır. 

Türkiye’de insan başı 5 ton karbondioksit bulunmaktadır. Türkiye 

nüfusunu yarıya indirirse ve mevcut ormanlık alanların sayısını iki 

katına çıkarırsa karbon dengeli ülke haline ancak o zaman gelir.  

(Saltık & Ercan, 2021). Ülkelerin, 2021’in ilk altı ayındaki karbon 

salınım yüzdeleri Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Ülkelerin Karbon Salım Yüzdeleri. (Kaynak: Union 2021) 

Küresel ısınmaya hem doğal etmenler hem de beşerî etmenler neden 

olmaktadır. Dünya nüfusunun artış hızına bağlı olarak beşerî 

aktiviteler hızlanmaktadır. Bununla birlikte doğa ile insanoğlu 

arasındaki etkileşimden kaynaklanan nedenlerden dolayı günümüzde 
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sıkça duyduğumuz, sera gazı, küresel ısınma, iklim değişikliği vb. 

konular hayatımızın odak noktasında yer almaktadır.  İnsanoğlu ve 

doğa arasında yüzyıllardır süren amansız mücadelenin kazananı her 

zamanki gibi doğa olacağı su götürmez bir gerçektir. 

Dünya belirli periyotlarla ve olgulardan dolayı Buzul Çağı gibi 

olaylarla karşılaşmış fakat bu sorunlarda insan katkısı oldukça azdır. 

Günümüzde sanayileşme ile birlikte sera etkisi artmakta ve küresel 

ısınmanın en büyük etmeni insan haline gelmiştir. Küresel ısınmanın 

sıcaklığın artmasına neden olmuş ve böylelikle dünyada yer yer 

kuraklık ortaya çıkmış ve bazı canlı türleri yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıyadır. Küresel ısınmanın bir diğer götürüsü de su havzalarının 

hızla kuruması ve temiz su ihtiyacının karşılanamayacak potansiyele 

ulaşmasıdır. Ayrıca her ne kadar bilimsel değerlerin gösterdiği haliyle; 

Dünya’nın ve Güneş’in hareketlerinin iklim değişikliğine neden 

olması ve foton kuşağına tarihsel olarak girilmiş olması ayrıca küresel 

ısınmayı arttırmaktadır. Var olan bu sistemdeki küçük değişiklikler 

nedeniyle de Dünya’nın genel olarak dönüş hızının ve yörünge 

hareketindeki değişiklikler artık soğuk hava dalgalarının Balkanlar 

yerine genelde Sibirya üzerinden gelmesine neden olmakta ve kutup 

girdabının (Polar Vorteks) alanının ısınma nedeniyle genişlemesine 

neden olmaktadır. Kutup girdabının genişlemesinin bir nedeni de 

korialis kuvvetinin (Dünya’nın dönüşü ve manyetik alanından 

kaynaklı döngü) yarattığı siklonlar batıdan doğuya doğru daha geniş 

bir alana yayılmasına neden olmaktadır.  Bu yapı kutuplarda ortaya 

çıkan hava hareketlerinin kışları daha soğuk veya ısınma etkisiyle tam 

tersi etkilere neden olmaktadır. Ayrıca Dünya atmosferindeki 
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yükselen Güneş radyasyonunun Sera Etkisinin yarattığı atmosferdeki 

tabakanın kalınlaşması nedeniyle uzaya salınımı doğal süreçlerin 

etkilenmesi nedeniyle çıkışı engellenmektedir ve ısıyı arttırmaktadır. 

Sera etkisi ve var olan doğal döngü nedeniyle özellikle 1990’lı yıllar 

itibariyle küresel ısınma +/-0,2 derece aralığında seyretmekte iken 0,6-

0,8 derece olarak artışlar kaydedilmektedir ve yüzyılın sonunda sera 

etkisi düzenlenmemesi ve engellenmemesi halinde 2 derecelik bir artış 

hesaplanmaktadır (Türkeş,  2008).  

1.1. Küresel Isınmanın Su Kaynaklarına Etkisi 

Dünyada sera gazlarının yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan küresel ısınma; 

tatlı suların deniz sularına karışmasına, sellere, buzulların erimesine, 

kuraklığa, ekolojik dengenin bozulmasına, buzulların erimesi gibi 

sorunlara neden olmaktadır.  

Dünyanın yaklaşık yüzde 71’i sularla kaplıdır ve bu suların; yüzde 

97.5’i tuzlu su, yüzde 2.5’i ise tatlı sulardan oluşmaktadır (Kahraman 

ve Gökalp,2010). Sürdürülebilir bir yaşam için vazgeçilmez bir unsur 

olan tatlı suların ve büyük bir kısmı kutuplarda yer almaktadır. 

Kutuplar haricinde kullanılabilir tatlı su kaynaklarının varlığının az 

olması ve karalarda kullanıma uygun su miktarının yüzde 10’larda 

olması, ilerde yaşayacağımız sıkıntıların bir göstergesidir.  

Suların bir diğer önemi ise Gezegenimizdeki oksijen ihtiyacının çok 

yüksek kısmını sağlamalarıdır.  
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 Fit planktonlar ve Denizel Bitkiler: %70 

 Ağaçlar/Ormanlar, Otlar, Çimler ve Diğer Karasal Bitkiler: %28 

 Diğer Kaynaklar: %2 

Tatlı ve Tuzlu suların korunması doğanın bir parçası olarak 

insanoğlunun hayatını devam ettirmesi için elzemdir. Oksijeni tüketen 

sera gazı üretimimizdir ayrıca yarattığımız çevre kirliliğidir. Özellikle 

suların ve deniz ve yeraltındaki kirlilik direkt olarak bu dengeyi 

hedeflemektedir. Aslında sorun oksijen değil habitatın yok olmasıdır 

ve bağlı olarak insanlık doğanın bir parçası olduğunu unutup iş birliği 

yerine yok etmek ve/veya hükmetmeye yönelmesi durumunda hemen 

hemen bütün dengeleri direkt olarak habitatı yok ederek aslında 

kendini yok etmektedir. Bu nedenle yeryüzündeki suların ve bunlara 

bağlı habitatların korunması elzemdir ve tuzluluk oranları kritik olarak 

önemlidir. Suyun yapısı aynı zamanda toprak ve habitatı ve direkt 

olarak besin zincirini ve yaşamı etkilemektedir.  

 1.2. Küresel Isınmanın Türkiye’ye Etkisi 

Günümüzde stratejik değerini belli eden su, ilerleyen günlerde en az 

petrolle aynı stratejik öneme sahip olacaktır. Küresel ısınmayla 

birlikte azalan tatlı su kaynakları, insanlığın geleceğini tehdit eden en 

önemli olgulardan biridir. Küresel ısınmayla birlikte yağışlardan 

azalmasından kaynaklanan barajların doluluk oranın yer yer düşmesi 

ve akarsu havzalarındaki görülen azalış, yerleşim alanlarının su 

sıkıntısıyla karşı karşıya gelmesi olasıdır. Küresel iklim değişikliğiyle 

birlikte yaşanan hava koşullarında bariz değişiklikler; yer yer 
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taşkınların, kuraklıkların, fırtınaların dolayısıyla ekstrem olayların 

görülmesini sıklaştıracaktır.  

Küresel ısınmanın etkileri; yağış, toprak nemi, buharlaşma, yüzeysel 

akış ve su kalitesi gibi konuları doğrudan etkiler. Tatlı su 

kaynaklarının tarımsal sulama için vazgeçilmez bir unsur olduğunu 

düşündüğümüzde gıda anlamında da sorunlar yaşayacağımız açıkça 

ortadadır (klasik tarım yapılırsa – tekniğimiz ilerledi topraksız tarım 

ve yeraltı ulaşım kanalları) Küresel ısınma ve iklim değişikliği zincir 

olarak birbirini etkileyen sonuçlar dizgesinden oluşmaktadır.  

Küresel ısınma ile birlikte artan yeryüzü sıcakları, buharlaşmanın hem 

denizlerde hem de tatlı sularda fazlalaşmasına neden olacaktır. 

Buharlaşmanın artması ise kuraklıkların görülmesine neden olacaktır. 

Türkiye’nin güneyindeki deniz aşırı ülkelerin iklimlerine baktığımızda 

görülen ve son yıllarda ülkemiz içinde de varlığını hissettiren 

çölleşme, tarım arazilerini tehdit eder bir hale gelecektir. Özellikle son 

dönemde Konya’da görülen ve her geçen artan verimsiz arazilerin 

varlığı, Türkiye’nin de su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yerini 

alacağının bir göstergesidir. Su sıkıntısında çeken ülkeleri 

belirlemenin belirli parametreleri bulunmaktadır. Bir ülkenin su fakiri 

sayılabilmesi için yılda kişi başı 1000 metreküp su potansiyelinin 

olması ve su zengini olabilmesi için de yılda kişi başına 10.000 

metreküp potansiyelin olması gerekmektedir. Ülkemizde kişi başına 

3.690 metreküplük kullanılabilir su potansiyeliyle dünya 

ortalamasının çok altındadır (Yüksel vd., 2011). 
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Ülkemizde küresel ısınma ile birlikte göllerin, barajların doluluk 

oranları giderek düşmekte ve akarsuların debileri azalmaktadır. Yanlış 

sulama, kentlerde gereksiz su kullanımı gibi faktörlerin yanında 

küresel iklim değişikliği birlikte hava olaylarında gözlemlenen 

değişikler kullanılabilir su oranlarını düşürmekte ve insanoğlunun 

geleceğini tehdit etmektedir. Ülkemizin nüfusunun 1/5’inin yaşadığı 

illerimizden İstanbul’un ilkim değişikliğinden etkilenme durumunu ve 

su kaynaklarını inceleyecek olursak, ülkemiz için durumun vahametini 

ortaya koyabiliriz.  

1.3.  İstanbul’un Su Kaynakları 

İstanbul, büyük ölçüde yüzeysel sulardan beslenmektedir. Artan nüfus 

artışıyla ve yağışların azalmasından sonra İstanbul’un su ihtiyaçlarının 

karşılanması için Tekirdağ ve Düzce ilçelerinden içme su 

getirilmektedir. (Kullanım suyu ve içme suyu ayrımı yapılmalı) 

İstanbul’un su kaynakları ise; Ömerli Barajı, Darlık Barajı, Elmalı1/2 

Barajları, Terkos Barajı, Alibeyköy Barajı, Büyükçekmece Barajı, 

Sazlıdere Barajı, Istrancalar, Kazandere Barajı, Pabuçdere Barajı, 

Yeşilçay, Melen, Şile Keson Kuyularından oluşmaktadır. İstanbul’un 

su kaynakları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. İstanbul’un Su Kaynakları 

 

    Kaynak: (İSKİ 2021) 

1.4. İstanbul’un Su Sıkıntısı 

İstanbul’un en büyük sıkıntılarından biri de plansız kentleşmedir. 

Günümüzde İstanbul’un yaklaşık olarak 16 milyon nüfusu 

bulunmaktadır. Ve her geçen gün nüfusu artmaktadır. Nüfusun 

artışından kaynaklı olarak gelişen plansız yapılaşma İstanbul gibi 

metropol şehrin altyapı sıkıntıları uğraşmasına neden olmaktadır. 

İstanbul’da yapılan yatırımların artması, İstanbul’u yeni bir cazibe 
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merkezi haline getirmekte ve İstanbul’un taşıyabileceği nüfustan daha 

fazlasına misafirlik yapmasına sebep olmaktadır. Göçlerle birlikte 

artan çarpık yapılaşma ve doğanın katledilmesi şüphesiz ki önce su 

kaynaklarına etki etmedir. İklim değişikliği ile birlikte sağanak 

yağışların görülmesinin artması, su havzalarındaki yapılaşmalar 

barajların doluluk seviyesine de etkilemektedir. Sağanak yağışlar belli 

bir oranda kaybedilen su anlamına gelmektedir. Yağışların barajları 

doldurabilmesi için önce toprağa sızması gerekmektedir. Plansız 

kentleşme ve yapılaşma toprağın su ile buluşmasını engellemektedir. 

Aynı zamanda İstanbul’da altyapının nüfusa oranla yetersiz kalması, 

16 milyon insana tatlı su kaynaklarının ulaştırılırken suların belirli bir 

kısmı kaybedilmektedir. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman 

Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 

Dr. Doğanay Tolunay 2020 yalında Gazete Kadıköy’e yaptığı 

açıklamada, “2019 yılında İstanbul’a barajlardan bir milyar 

metreküpün biraz üzerinde su verilmiş. Ancak bu suyun 237 milyon 

metreküpü kaybedilmiş. İstanbul il sınırları içindeki en büyük baraj 

olan Ömerli’nin azami biriktirme hacminin 235 milyon metreküp 

olduğu dikkate alındığında kayıp su miktarının boyutu daha iyi 

anlaşılıyor” diye belirtmektedir. Yukarıdaki tabloda verilen barajların 

yıllık verimi irdelendiğin kayıp su miktarının son derece büyük 

olduğunu ortaya çıkmaktadır.  

İstanbul’un kuzeyinde yer alan ormanlar; Ömerli, Darlık, Istranca, 

Terkos, Büyükçekmece, Alibeyköy, Sazlıdere su havzalarını 

barındırmaktadır. Hem doğal yaşam hem de su havzalarının 

vazgeçilmez bütünlüğünü koruyan ormanlarımızın korunamaması su 
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krizini tetikleyen önemli bir göstergedir. Özellikle son dönemde 

tartışmalara yol açan Kanal İstanbul projesi, hayata geçirildiği taktirde 

İstanbul’u çevresel tehlikelerle karşı karşıya bırakacaktır. Yol, köprü, 

çarpık kentleşme gibi faktörlerin yarattığı sıkıntılar İstanbulluların 

temiz suya erişimini güçleştirirken mega projeler son yeşil çevrelere 

de baltayı vuracaktır. İstanbul’daki barajların 2021 Ağustos ayındaki 

doluluk oranları Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. İstanbul Barajlarının 6 Ağustos 2021’de Doluluk Oranları  (İSKİ,2021) 

25 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nün resmi sitesinde yer alan doluluk oranları yukarıdaki 

gibidir. İstanbul’un yağışların grafiklerine göre değişen barajların 

doluluk oranlarını farklılık gösterse de yukarıdaki veriler dikkate 

alındığında İstanbul’un günümüzde su sıkıntısı bulunmamaktadır. 

Fakat doğanın tahribatı, kent nüfusundaki artış eğilimin artması ve 
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mega projelerle bölge kapasitesinin üzerinde insan varlığının olacak 

olması İstanbul’u su krizleriyle boğacak hatta su krizlerinin 

oluşmasına sebep olacaktır.  

2. ÇILGIN PROJENİN(!) İSTANBUL’A VE SU 

KAYNAKLARINA ETKİSİ 

Kanal İstanbul Projesi, 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın dile getirmesiyle taslak çalışmaları başlatıldı. 

Haziran 2021 tarihinde ise Kanal İstanbul bölgesinde kurulacak olan 

köprüler için ilk temelin atılacağı beklenmektedir. Proje taslaklarında 

Kanal İstanbul’un 47 kilometre uzunluğunda, 100 metre genişliğinde 

ve 25 metre olacağı belirtilmektedir. Yılda yaklaşık olarak 40 bin 

geminin geçtiği İstanbul Boğazı’na alternatif olarak yapılacak olan 

Kanal İstanbul, büyük çevresel tahribatı yol açacaktır. Gerek proje 

alanı üzerinde kesilecek ağaçlar gerekse Marmara denizinde 

kimyasında yol açacak bozukluklar sadece İstanbulluları değil Türk 

vatandaşlarını da doğrudan etkileyecektir. İstanbul’un ortasında yeni 

bir ada oluşturacak plan, yeni cazibe merkezi olacak ve İstanbul’un 

taşıyabileceğinden daha fazla nüfusa ev sahipliği yapacaktır. Bunun 

yanında tatlı su kaynakları kuruyacak ya da tuzlanma konusunda ciddi 

değişimlere sahne olacaktır.  

Kanal İstanbul projesinin yapım aşamasında ortaya çıkacak olan 

toplam 2.7 milyar metreküplük hafriyatın Karadeniz ve Marmara 

girişinde yapay adalar oluşturacağı iddia edilmektedir. İstanbul’un 

ortasında bir suyolunun geçmesi, İstanbul halkının tatlı su 
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kaynaklarını da doğrudan etkileyecektir. Ayrıca altyapı yetersizliği ve 

yeniden yapılandırma sorunu bir kez daha karşımıza çıkacaktır.  

Kanal İstanbul projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 

raporuna göre Sazlıdere Barajı’nın tamamı ve Terkos Gölünün 20 

metrekarelik bir alanı proje kapsamında kullanım dışı kalacaktır. 

Ayrıca Küçükçekmece ve Büyükçekmece gölleri de kuruyacaktır. 

Yukarıda İSKİ’nin açıkladığı ve İstanbul’un su kaynaklarının 

belirtildiği tabloyu tekrar incelersek sorunun ne kadar büyük olduğu 

anlaşılmaktadır. Kanalın tuzlu su taşımasından dolayı yeraltı sularının 

tuzluluk oranları değişecek ve İstanbul’un su sıkıntısıyla karşı karşıya 

kalmasına sebep olacaktır. Zaman içinde yeraltı sularına tuzlu suyun 

karışmasından dolayı Terkos gölü de kullanılmaz duruma gelecektir. 

Terkos ve Sazlıdere tatlı su kaynaklarının zaman içinde kuruması ve 

kullanılmaz duruma gelmesi, İstanbul’un üçte birinin yani yaklaşık 

altı milyon insanın su ihtiyacının kaybolması ve İstanbul’un su 

ihtiyacının yüzde 29’unun yok olması anlamına gelmektedir (Sarıca, 

2018). Kanal İstanbul’un proje havzası yer alan 13 havza, dere ve 

yatakların havzası değişecek ve Avrupa yakasının sularının yüzde 65’i 

risk altında kalacaktır (Görür, 2021). Proje ile ortaya çıkacak doğalgaz 

ve su kullanım altyapısının nasıl olacağına dair detaylı bilgiler mevcut 

değildir. İstanbul’u ikiye bölecek bir projenin İstanbul’un geleceğini 

açıkça tehdit etmektedir.  

İstanbulların ve Trakya halkının belirli bir bölümünün su sıkıntısı 

çekmemesi için altyapı çalışmalarının yapılması ve kullanılması 

gerekmekte ve bu durumlara el atılmaması durumunda proje 
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yapımında ve sonrasında altyapı hizmetlerin durması riski ile karşı 

karşıya kalınacaktır (İlhan, 2021).  

İstanbul’un yağış ortalaması Türkiye’nin üstünde olmasına rağmen 

nüfusun ve çevresel tahribatından dolayı sularının belirli bir kısmını 

dışarıdan almaktadır. Su toplanma havzalarındaki betonlaşmaların 

sorunları henüz giderilmemişten Kanal İstanbul projesiyle birlikte 

yeni sorunlarla karşı karşıya kalınacaktır. Ayrıca altyapıdan kaynaklı 

su kaybının İSKİ 2019 raporuna göre yüzde 22’lere ulaştığı ve 

İstanbul’un su ihtiyacının bir milyar metre küpün üstünde olduğunu 

düşündüğümüzde; Kanal İstanbul projesi hem su havzalarının önünü 

kapatmakla kalmayacak İstanbul’un tatlı su kaynaklarını kurutacak ve 

aynı zamanda altyapı yetersizliği yüzünden su sıkıntısı kendisini iyice 

hissettirir vaziyete gelecektir. 

2.1.  Kanal İstanbul Projesinin Güzergâhında Yaratacağı 

Kuraklaşma 

Küresel ısınmanın ve sera gazı kullanımının yaratmakta olduğu ayrıca 

atmosferik dengelerin ve bağlı olan Dünya sularındaki seviye ve 

kimyasındaki değişikliği, kuraklık, artan erozyon hali hazırda 

habitatları etkilemektedir.  

İstanbul gibi büyük bir metropolde yapılması planlanan Kanal İstanbul 

gibi bir projenin, hafriyat, inşaat betonlaşma ve topraksızlaşma; ayrıca 

bölgedeki göllerin yer altı sularının, kara ve Marmara denizlerindeki 

suların dünyanın girdiği bu sürecin üzerinde bir etki göstermesine 

neden olarak habitatın direkt olarak yok olmasına neden olacaktır.  
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Gerçekleşecek değişimler: 

 Hafriyatla birlikte toprağın betonlaştırılması, 

 

 Hafriyatın bir şekilde deniz veya bir bölgeye aktarılarak doğal 

sürecin kesintiye uğratılması, 

 Nüfus göçü, 

 Enerji sorunu 

 İstanbul’un en büyük(Çatalca bölgesi) tarımsal ve hayvansal 

üretim bölgesinin büyük kısmının yok edilmesi 

 Bölgedeki yapılaşma nedeniyle yer altı sularının ya yok olması 

veya zaman içinde kuruması 

 Bölgedeki (Terkos, Büyük ve Küçükçekmece gibi) su 

havzalarının kanal alanına dahil edilerek tahrifata uğraması hatta 

tamamen kanala dahil edilerek yok edilmesi 

 Marmara ve Karadeniz arasındaki yükseklik farkının zaman 

içinde Marmara’ya akarak yükseklik farkının doğal olmayan 

yöntemlerle kaybolması riski  

 Karadeniz’in tuzluluk oranının yükselmesi, 

 Zaten kirli olan deniz tabanının kirliliğinin daha da fazla 

artması, birbirleri arasından geçiş yapması, 

 Deniz içindeki az olan oksijen varlığının neredeyse yok olması 

ve Marmara’nın ölü bir denize dönüşebilme riski, 

 Marmara’daki balık vb. varlığının oksijen seviyesindeki 

oluşabilecek sorundan neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıya kalması  
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 Güzergâh üzerindeki göl ve tatlı su kaynaklarının tuzlu su ile 

karışması, tuz oranının artıp kullanılmaz hale gelmesi 

 Topraktaki tuz oranının artması ile toprağın işlevsiz hale 

gelmesi, yok olması 

 Nüfus artışı veya bölgeye yoğunlaşması ile su ve besin 

ihtiyacının bölgeden karşılanamayacak olması çevre bölgelerden 

tedarik edilmesi yolunun diğer bölgelerde farklı çevre 

felaketlerine neden olma riski 

 İstanbul şehrinin zaten yetmeyen gıda, su ve enerji ihtiyacının 

daha da artması ve bu ihtiyaçlara erişimin pahalanarak erişimin 

kısıtlanması 

 107 bin hektarlık İstanbul’un son ormanlık kesimlerinden birinin 

zaman içinde tamamen ortadan kalkması 

 

Ayrıca Şubat 2020’de Bilim Akademisi üyeleri Prof.Dr. Naci Görür, 

Prof. Dr. Derin Orhon, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ve Prof. Dr. İlhan 

Tekeli ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü – İTÜ Avrasya Yer 

Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Özsoy hazırlamış 

olduğu raporda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED olumlu 

raporuna itiraz edilmiştir ve su kaynaklarının tahrifatı için aşağıda 

belirtilen uyarılar yapılmıştır.      

* Kanal İstanbul nedeniyle Sazlıdere barajı, yaklaşık %60 oranda 

tarım arazisi, ormanlık alanlar, mera ve çayırlar ortadan 

kalkacaktır. 
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* Şehrin su kaynaklarını besleyen yeraltı suları boşalacak ya da 

tuzlanacaktır. 

* Karadeniz’in kirli suyunu Marmara’ya akıtarak Marmara’da 

oksijen döngüsünü bozacaktır. 

* Hafriyat toprağından Karadeniz’e dolgu yapılması ve 

Küçükçekmece Gölü dibinden taranacak balçığın Marmara’ya 

etkisi büyük kirlilik ve ekolojik tahribata neden olacaktır. 

* Ayrıca Kanalın Marmara ağzında oluşturacağı değişiklikler zaten 

deprem etkilerine açık zayıf zeminli bu bölgede heyelan, kanal 

ağzının tıkanması ve deniz basması olaylarına yol açarak olası 

Marmara depreminin tahribatını artıracaktır. 

* İstanbul şehrini ve çevresini böyle büyük riskler altına atan bu 

proje Yarım Burgaz mağarası gibi insanlık tarihinin en önemli 

miraslarını da gömmüş olacaktır. 

SONUÇ  

Küresel ısınma dünyayı tehdit etmekte ve iklim değişikliklerine neden 

olmaktadır. Günümüzde dünyanın pek çok yerinde iklim 

değişikliğinin belirtileri yaşanmaktadır. İklim değişikliği, sellere, 

hortumlara, kuraklığa, sert kış mevsimlerine sebep olduğu çeşitli 

bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Küresel ısınmaya, çevre 

kirliliği, sera gazı salınımları, kaynakları doğru kullanmamak, orman 

ve su kaynaklarını bilinçsizce yok etmek gibi faktörler etki etmektedir. 

Hali hazırda Dünya’nın yaşamış olduğu küresel ısınmanın etkilerini 

arttıracak ve yaşam alanlarını nerdeyse tamamını değiştirerek canlı 
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hayatına tehdit yaratan proje toprakta kuraklaşmayı daha da 

tetikleyecek, besin kaynaklarının deniz göl ve karada büyük ölçüde 

yok olmasına neden olacaktır. 

Sadece Canlı varlığı açısından ele alırsak; canlı varlığının yapı taşı 

olan su ve toprağın temelden tahribata uğratılması; Deprem, Ekonomi, 

Strateji, Güvenlik gibi konuların dikkate alınmadığı haliyle dahi Kanal 

İstanbul Projesi’nin bilimsel verileri incelendiğinde doğanın şu anki 

değişimini daha da hızlandıracak ve yaşamı ciddi biçimde olumsuz 

etkileyecek olduğu görülmektedir.   

Şayet doğal sistemi temelden etkileyecek olan bu gibi büyük 

projelerin ısrar yerine alternatifleri oluşturulabiliyor ise 

değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Aksi durumda Yaşam alanlarının 

temelden etkileyerek hem insan hem de doğal varlıların zarar 

görmesine neden olacaktır.  
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GİRİŞ 

İnsanoğlu için yaşam dünyada var olduğundan beri üretim ve tüketim 

kaçınılmaz olmuştur. İkinci dünya savaşı sonrasında artan nüfus ve 

sanayinin gelişmesiyle beraber çevre ile ilgili problemler yaşanmaya 

başlamıştır. Dünya kaynakları maalesef sınırlıdır. Bu nedenle bu 

kaynaklarının fütursuzca kullanılması ve üretim sırasında ve 

sonrasında oluşan atıklar ve kirleticilerin yarattığı sorunları gündeme 

getirmiştir. Kirleticiler nedeniyle atmosferde biriken sera gazı, var 

olan ozon tabakasının incelmesine ve tüm dünyayı tehdit eden iklim 

krizinin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu sorundan kurtulabilmek 

ve dünya üzerindeki yaşamımızı sorunsuz olarak sürdürebilmek için 

kurtuluş yolları bulmak gerekliliği ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilirliğin 

kavram olarak ilk defa bu aşamada ortaya çıkmıştır. 

Sürdürülebilirlik, çocuklarımızdan ödünç aldığımız dünya kaynakları 

ile gereksinmelerimizi yine onlara zarar vermeden eksiltmeden 

karşılamamızı amaçlayan bir felsefedir. Sürdürülebilirlik; insan, çevre 

ve ekonomik anlamada ilerleme ile ilgili bütün konuların birbirleriyle 

olan ilişkilerini incelemektedir. Bu anlayışta en önemli şey 

kaynakların doğru zaman ve yerde en ekonomik şekilde kullanımıyla 

elde edilebilecek maksimum faydanın elde edilmesidir. Özellikle 

pandemiden sonra tüm dünyanın gözü kulağı bu konunun önemine 

yoğunlaşmıştır. Konu hakkında birçok araştırma, konferans ve toplantı 

yapılması sağlanmıştır. 

Sürdürülebilirlik ile doğayı ve canlı varlıkların korunması 

amaçlanırken ilk önce var olan olumsuz koşulları gidermeye 
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amaçlamaktadır. Bu çabanın yanında yeni problemlerin doğmasını 

önlemek için kaynakları kullanan bütün üretim ve tüketim 

sektörlerinin aşamaları ile ilgili yeni tasarımlar gerçekleştirilmesini 

benimsemektedir. Çevresel sorunların bertaraf edilmesi ve 

sürekliliğini sağlayabilmek için hem kişisel hem de kurumsal çaba 

gerekmektedir.  Bu sebeple 21. yüzyılda bireyler kadar şirketlerden de 

çevrelerine ve topluma karşı sosyal sorumluluklarını yansıtmalarını 

beklenmektedir.  

Günümüzde çevre ile ilgili konular hakkında kişilerin bilinç düzeyleri 

artmaktadır fakat harekete geçme konusunda geç kalınmaktadır. Yani 

teorikte herkes uygulanması gerekenleri bilmekte ama yeterli 

denetlemeler olmaması ve hızlı akan üretim süreçlerinde gerekli 

uygulamalar yapılamamaktadır. Bu nedenle üretim süreçlerinde açığa 

çıkan organik olmayan atıklar ile süreçler sırasında yüksek oranda 

tüketilen su ve enerji çevre için olumsuz koşulları ortaya 

çıkarmaktadır. Sanayi, enerji tüketen evler ve fosil yakıtı tüketen 

ulaşım sistemi nedeniyle karbon emisyonları (CO
2
) artmaktadır.  

Sürdürülebilirlik ile ilgili olumlu gelişmeler özellikle pandemiden 

sonra hız kazanmıştır. Türkiye‟de bu çalışmalar ülkemizde üretim 

yaptıran Avrupa kaynaklı mağaza zincirlerinin talepleri ile zaten 

başlamıştı. Pandemi sonrası konuya duyarlılık tüm çevrelerce 

artmıştır. Sürdürülebilirlik günümüzde güçlü bir rekabet olarak 

değerlendirilmektedir. H&M markasının Sürdürülebilirlik Başkanı 

Helena Hemlerson bu durumun kısıtlı kaynaklarla ilgili olduğunu 

söylemiştir. Hemlerson, mevcut üretim sürecini sürdürdüğümüz 
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sürece kaynaklarda sorun yaşayacağımızı ve bunu aşmak için tek 

seçeneğimizin sürdürülebilir bir şekilde çalışmak olduğunu 

belirtmektedir. Bu da çevre konusuna önem veren şirketlerin 

rakiplerinden bir adım daha öne geçmeye devam edeceklerini 

göstermektedir.  

Bu çalışmanın amacı sürdürülebilirlik konusu ile ilgili genel literatür 

bilgisi vererek Tekstil ve hazır giyim alanlarında yapılan çalışmaları 

inceleyerek bu konudaki yeni akımlar hakkında bilgi vermektir.  

1.  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?  

Son yıllarda „sürdürülebilirlik‟ kavramına verilen önem artmış, 

ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilirliğin yanı sıra çevresel ve 

ekolojik bakımdan da sürdürülebilir olma yeteneğinin önemi 

anlaşılmıştır. Kelime anlamı olarak „„sürekli olma‟‟ şeklinde ifade 

ettiğimiz sürdürülebilirliği çevre kapsamında ele aldığımızda; 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, doğal kaynakların 

devamlılığının sağlanması ve bu kaynakların gelecek nesillere de 

ulaştırılabilmesi olarak tanımlayabiliriz (Kertmen, 2019). 

Sürdürülebilirlik kavramı Alman bilim adamı Hans Carl von 

Carlowitz‟in 1712 yılında yayınladığı “Sylvicultura Oeconomica” adlı 

çalışması ile literatüre kazandırılmıştır. (Tokgöz, 2018). 1992 

senesinde Rio De Janerio‟da gerçekleştirilen “Birleşmiş Milletler 

Çevre ve Kalkınma Konferansı‟nda da “Küresel Sürdürülebilirlik” 

kelimesi ilk defa telaffuz edilmiştir. Bu toplantıya katılım sağlayan 

100‟e yakın ülkenin temsilcisi dünyadaki iklim koşullarının ve mevcut 

ekosistemin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla küresel bir uzlaşıya 
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varmışlardır. Burada alınan kararlar ışığında 1995 yılında uluslararası 

firmalar, hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak 

bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu ortaklığın yaptığı çalışmaları takip 

etmek üzere Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Komisyonu‟nu  (CSD) da kurulmuştur.   

Bu hızlı başlangıcın aksine son yıllarda sürdürülebilirlik adına yapılan 

uygulamalar yetersiz kalmıştır. Pandemi bu sorunu insanoğluna 

yeniden hatırlatmıştır. Başlayacak yeni çalışmaların daha öncekiler 

gibi motivasyon kaybına uğramaması için sürdürülebilirliğin tanımına 

ve amaçlarına uygun hedeflerin oluşturulması gerekmektedir. 

1.1. Sürdürülebilirliğin Farklı Boyutları 

Sürdürülebilirlik, bir kurumun, 3 temel dinamiğini (ekonomik, sosyal 

ve çevresel)de etkilemektedir. Sürdürülebilirlik ve ekonomik, sosyal 

ve çevresel 3 dinamiğin bir biri ile etkileşiminin özeti Şekil 1.1.‟de 

görülmektedir. Sürdürülebilirliğin bu 3 temel dinamik üzerinde 

olumlu etkileşimde bulunması ekonomik ilerlemeyi, insani yaşantıyı 

ve ekolojik düzeni pozitif yönde ilerletecek adımların da atılmasını 

sağlayacaktır (Ok ve Özçuhadar, 2007). 

Sürdürülebilirlik çalışmalarının devamlılığı için üç önemli aşamanın 

sağlanması gereklidir (çevresel, ekonomik ve sosyal/etik aşamalar);  

 Çevresel sürdürülebilirlik; içinde yaşadığımız habitatın gelecek

nesillere korunarak aktarılması, zehirli etkilerden arındırılmış ve

fiziki sisteme tahribat yapmayan yöntemlerin kullanılması

hedeflenmektedir.
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 Ekonomik sürdürülebilirlik; hammadde, enerji ve iş gücü gibi 

ekonomik kaynakların doğru planlama yapılarak kullanılmasının 

sağlanmasıdır. 

 Sosyal/etik sürdürülebilirlik; insan hakları, çalışan hakları göz 

önüne alınarak toplumsal ihtiyaçların karşılanmasıyla 

sağlanması hedeflenmektedir.  

 

Şekil 1.1. Sürdürülebilirlik Göstergeleri 

Şehirlerin sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı bir şekilde planlanması 

da bu anlamada önemli bir etkendir. Kentlerdeki yaşam; nüfus 

yoğunluğundan, olumsuz yapılar planlardan, finansal kaynaklardan ve 

işsizlik oranlarından ciddi anlamda etkilenmektedir. Denetleme 

mekanizmasının güvenilirliği ve her aşamada hukukun üstünlüğü 

sürdürülebilirliğin bir parçasıdır. Şekil 1.2.‟de açıkça gösterilen 

paydaşlar açısından alınacak kararların demokratik temellere dayanan 

sosyal bir düzen ve barış içerisinde, insan hakları ve güvenliği 
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korunarak,  uzun soluklu sürdürülmesinin sağlanması çok önemlidir. 

İstikrarlı ve güvenli bir ortamda yatırımcıların oranı artmakta ve iş 

imkanlarının artması nedeniyle yoksulluk azalır ve güvenli yaşam 

sürekli hale gelir.  

 

Şekil 1.2. Sürdürülebilirlik Etki Paydaşları (Tokgöz, 2018) 

1.2. Sürdürülebilir Ürünlerin Dünyadaki Müşteri Dağılımı 

 

Sürdürülebilir ürünlerin, dünyadaki müşteri dağılımı, dış, orta ve öz 

katman olmak üzere üçe ayrılmaktadır. %25‟lik kısmını, ürününün 

fiyatına, konforuna ve karşılaştırılabilir olmasına bakan grup 

oluştururken, %62‟lik büyük bir kısmını, toplum bilincine sahip 

olanlar ve ürün hakkında bilgi sahibi olmak isteyen insanlar 

oluşturmaktadır. %13‟lük öz kısmını ise marka ve orijinallik peşinde 

olan insanlar oluşturmaktadır. Tüm katmanlardaki ortak özellik ise 

üründen beklenen kişisel faydalardır. Organik ürün satışlarında hedef 

kitleyi %13‟lük öz kısmı oluşturmaktadır (bkz. Şekil 1.3 ve 1.4) 

(Sefer, 2009). 
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Şekil 1.3 Sürdürülebilir ürünlerin 

dünyadaki müşteri dağılımı 

Şekil 1.4 Sürdürülebilir ürünlerin dünyadaki 

müşteri dağılımındaki talepler 

 

1.3. Şirketlerin Uyguladıkları Sürdürülebilirlik Faaliyetleri 

1.3.1. Karbon Ayak İzi 

Karbon ayak izi, belirli bir insan faaliyeti ile atmosfere salınan sera 

gazlarının (öncelikle CO2) miktarıdır. Bir süreç ya da ürün için karbon 

ayak izi hesaplaması yaparken onun tüm yaşam döngüsü boyunca 

sebep olduğu CO2 miktarı bulunur. Özellikle bir ürünün geçtiği 

aşamalarda,  malzemenin geçtiği işlem basamakları ve bunların 

sonucu nihai şeklini alması ile yaşam ömrünü tamamlayıp atık haline 

gelmesine kadar geçen zamanda harcanan enerji ve bunların neden 

olduğu CO2 miktarı dikkate alınır. Bir kurumun kendisi için karbon 

ayak izi hesabı yapması gerektiğinde, şirket içindeki faaliyetlerin CO2 

cinsinden değeri ile çalışanların ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi vb. 

gibi CO2 emisyonuna sebep olan işlemlerden kaynaklanan toplam CO2 

miktarının toplanması ile hesaplanması gerekmektedir.  

Tekstil ve hazır giyim sektörü, tüm insanlığa üretim yapan ve hala bir 

kısmı eski teknoloji ile çalışan bir sektördür. Bu nedenle dünyadaki 

kirletici gazların salınımında ciddi rolü vardır.  Sektörde enerji 
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kaynağı olarak hala fosil yakıt tüketilmesi bunun en önemli 

sebeplerinden biridir. Üretilen her bir kilogram tekstil materyali 

doğaya 2 kg CO2 salınmasına sebep olmaktadır.    

Son yıllarda “Hızlı Moda olarak bilinen akım nedeniyle giysiler 3-4 

haftalık süreçlerde tasarlanıp üretilmekte ve sürekli mağazalara sevk 

edilmektedir. 2-3 haftalık mağaza sürecini tamamlayan ve satılamayan 

ürünler ise outlet mağazalara gönderilir, orada da satılmazlarsa da atık 

olarak değerlendirilebilirler. Bu üretim şekli hem malzeme hem de 

ürün olarak atık miktarını artırmakta hatta genellikle ihtiyaç dışı 

alışverişe neden olmaktadır.  Her yıl yaklaşık kişi başına 20 adet yeni 

kıyafet üretimi yapıldığı ve 2000 yılına göre yaklaşık %60 daha fazla 

satın alım yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu sistemde her bir giysinin 

yaşam aralığı kısalmakta ve daha yüksek üretim emisyonlarına neden 

olmaktadır.   

İngiliz moda tedarikçileri pazarı ilk kez ürünler için karbon kullanım 

miktarlarını gösteren etiketleri kullanmaya başladı. Kar amacı 

olmayan “The Carbon Trust” kuruluşu tarafından hazırlanan bu 

etiketler (Şekil 1.5) ile ürünler üretim süreçlerinde kullandıkları CO2 

miktarı ile ilgili bilgi edinilmektedir 

(https://uib.org.tr/tr/kbfile/surdurulebilirlik-raporu-nisan-2017) .  

 

Şekil 1.5. Karbon ayak izi 
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1.3.2. Su Ayak İzi 

Özellikle son yıllarda nüfus, üretim ve tüketimdeki artış, su kirliliği 

doğrudan kullanılabilecek su miktarının azalmasına ve suyun 

öneminin daha da artmasına neden olmaktadır. Şirketler su tüketimini 

tanımlayabilmek, su tasarrufu için önlemler almak ve çalışılan tüm 

paydaşlardaki tüm insanlar arasında farkındalık yaratmak için projeler 

geliştirmektedir. 

 

Şekil 1.6 Su ayak izi 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTEKİ YENİ AKIMLAR 

2.1. Döngüsel Moda (Circular Fashion)  

Hızlı tüketimi benimseyen konvansiyonel ekonomi, nüfus artışına 

bağlı olarak müşteri ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmektedir. 

Kaynakların kullanımının dengelenip sistemlerin daha verimli hale 

getirilmesi gerekmektedir. Geri dönüşüm sistemlerinin daha aktif 

kurulması ile bazı durumlarda geri dönüşüm ürünlerini işleyerek ürün 

üretebilecek süreçlerin modellenmesi gerekmektedir. Bu modellemede 

ürün yaşam ömrünü tamamlarken tamamen yok olmamakta yeniden 

değer kazanmakta ve buna da döngüsel ekonomi denilmektedir.  
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Şekil 2.1. Döngüsel Moda 

Tekstil ve hazır giyim sektöründe de etkin bir moda akımı olarak 

kendine yer bulan bu ürünler hem üretim hem de tüketim süreçleri 

açısından çevreci süreçler olarak planlanmaktadır. Hammadde seçimi 

ile başlayan bu süreçte ürünlerin süreçleri de planlanmaktadır. Ürün 

tasarımı ve üretimi dışında ürünün takibi, kullanım ömrünü 

tamamlayınca göreceği geri dönüşüm aşamalarını ve hatta tekrar 

kullanımını da organize etmeyi gerektirmektedir. Tüketicinin burada 

yapacağı en önemli davranış bu süreç tasarımlarına uygun şekilde 

ürünü kullanıp kendisi için kullanım süresi dolduğunda da doğru bir 

şekilde değerlendirilmesini sağlamak. Böylece onlar da çevreye karşı 

sorunluluklarını yerine getirmiş olurlar 

(http://www.cevreciyiz.com/makale-detay/1333/dongusel-moda-nedir). 

Döngüsel moda sistemi bugünün ürünlerinin yarının kaynağı haline 

gelmesini sağlamaktadır. Bugün, kıyafetlerin% 1‟inden azı yeni 

kıyafetlere geri dönüştürülmektedir. Döngüsel bir moda endüstrisi, 

yeniden kullanım veya geri dönüşüm yoluyla sisteme tekrar girmeden 

önce, giysilerin mümkün olduğunca uzun süre tutulan maksimum 

değerde dolaşımını sağlayabildiği rejeneratif bir sistemdir.  
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Bu alanda farklı firmaların farklı uygulamaları vardır. Lindex 

firmasının bütün süreçleri geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşan, 

çevreye daha az etkide bulunan alternatif liflerden ve organik 

pamuktan elde edilen ürünler sunmaktadır. Sürdürülebilir giysi 

talebinde bulunan müşteriler için kolaylık olması için, firma bu 

malzemeleri “Organik/Recycled” etiketi ile ayırmaktadır. “Recycled” 

etiketine sahip giysiler, pamuk, poliamid veya poliester gibi değişik 

geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmektedir (Büyüksaatçi v.d., 

2008). 

Döngüsel moda akımının 3 temel faydası vardır:  

1. Döngüsel Moda Akımında, moda markalarına yönelik atölye 

çalışmaları ve kaynak desteği, geri dönüşümlü ürün tasarımına 

olanak tanımaktadır. 

2. Giysilerdeki dönüşüm, müşterileri ve bir sonraki kullanıcıları, 

yeniden kullanmaya, güncellemeye ya da yeni elyaflara 

dönüştürerek başarılı şekilde tekrar halka geri getirmelerini 

sağlamaktadır. 

3. Ortaya çıkan yenilikçi geri dönüşüm ortağı ağı sayesinde, 

bugünün ürünlerinizin yarının kaynağı olmasını sağlanmaktadır. 

2.2. Yavaş Moda (Slow Fashion) 

 

Yavaş moda, hızlı modanın tam tersidir. Giyim yapmak için gerekli 

süreçleri ve kaynakları göz önünde bulunduran modaya yönelik bir 

farkındalık ve yaklaşımı kapsar. Daha uzun süre dayanacak daha 

kaliteli giysiler satın almayı savunur ve yol boyunca insanlara, 
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hayvanlara ve gezegene adil davranmaya değer verir. Yavaş moda ilk 

defa 2007 yılında Fletcher tarafından literatüre kazandırılan bir 

kavramdır. 

Mangır‟ın çalışmasında hızlı ve yavaş moda birbiri ile karşılaştırılmış 

çıkan sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. (Mangır, 2016) 

Gerçekçi olarak, yavaş moda ile sürdürülebilir veya etik modanın pek 

çok benzerliği vardır. Bunlar kardeş hareketlerdir ve aynı genel 

yönergeleri takip ederler. Yavaş moda ile temel fark, tüketimi ve 

üretimi daha spesifik olarak azaltmaya odaklanmasıdır. Bu akım ile 

sektörün üretim kapasitesinin yavaşlaması değil onun sürdürülebilir 

bir üretim planlaması yapılarak kaynakların minimum atık oluşturacak 

şekilde gerçekleştirilmesini amaçlanmaktadır. Tasarımcıların 

yarattıkları ürünleri bu amaca göre tasarlamaları planlanırken 

tüketicinin de bu değişen pazara göre eğitimi sağlanmalıdır. Hızlı 

tüketim tekstil dışında hayatımızın birçok alanında yaygındır. Ama bu 

şekilde kaynaklar ister istemez hızlı tüketilmekte ve çevresel etkiler 

dolayısıyla da çevresel maliyetler artmaktadır. Bu nedenle hızlı 

tüketilip değiştirilecek üründen ziyade fonksiyonelliği ön plana 

çıkartarak üretim ve çevre bağlantısının doğru kurulması gereken bir 

modeldir.  Fletcher bu kavramı ilk defa kullanırken üren ve üretim 

süreçleri açısından ekolojik, sürdürülebilir ve etik moda kavramlarının 

bir sentezi olarak kullanmıştır. 
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Tablo 2.1. Hızlı ve Yavaş Moda Karşılaştırması (Mangır, 2016) 

Hızlı Moda Yavaş Moda 

Güçlü tarafları 

*Hızlı moda, müşterilerin talep ve 

ihtiyaçlarını çabuk karşılar  

*Kaliteli bir ürün düşük fiyatlı da 

bulunabilir 

*Global pazarda kar oranı 

yüksektir.  

 

 

 

*Yavaş moda, doğru planlama ile 

minimum girdi ile kullanarak ıskarta 

oranlarını düşürmektedir.  

*Çalışan memnuniyeti ön plandadır.   

*İyi planlama ve süreç yönetimi ile 

üretilenler daha kaliteli olur 

*Ürün yaşam ömrü uzayacaktır 

Zayıf tarafları 

*Üretim aşamasında çalışanlar çok 

hırpalanıyor 

*Hızlı moda akımları 

oluşturuluyor 

*Kullan-at ürünler çıkıyor ve bu da 

katı atık oranını arttırıyor 

 

 

*Firmaların bu tip bir işi uzun süreli 

devam edebilmeleri için ekonomik 

stratejilerini iyi kurgulamaları 

gerekmektedir.  

*Ürünlerin benzer ürünlere göre fiyatı 

daha yüksektir. Gerekçelerinin iyi 

anlatılması gerekir.  

Moda bakış açısına göre  

*En son trendleri içerir *Özel bir stil oluşturulur.  

Kar durumu 

*Sürümden kazanç var  

*Ekonomik ürünler ortaya çıkar 

*Gerektiğinde tek sefer kullanıma 

uygun çoklu ürün üretilebilir.  

 

 

 

*Ürünleri hepsinin katma değeri yüksektir 

*Üretim sayıları küçük ama fiyatları daha 

yüksek ürünler üretilebilir 

*Müşterilerin kendi taleplerine yönelik 

bazen kendi ihtiyaçlarını birebir 

karşılayan ürünler elde etmesini 

sağlayabilir.  
 

Bu akımım amaçları kısaca şunlardır: 

 

 İnsanlarda bilinçli tüketimi arttırmak. 

 Tüketimi azaltıp, tekstil sanayisinin doğaya zararlarını en aza 

indirgemek. 

 Sade ve tekrarlanan modayı empoze etmek. 
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 Şekil 2.2. Yavaş Moda Göstergeleri 

 

Son on yılda moda endüstrisinde bu değişim rüzgârı esmektedir. 

Giderek artan sayıda marka hızlı moda ilkelerini reddetmekte ve giysi 

yapımında daha sürdürülebilir bir yaklaşımı tercih etmektedir. 'Yavaş 

moda' terimi çok doğal bir şekilde ortaya çıktı. Yavaş yemek hareketi 

fenomenlerini takip eden sürdürülebilir Moda Merkezi'nden Kate 

Fletcher tarafından icat edildi.  Fletcher, yavaş yemek hareketinde 

olduğu gibi, moda endüstrisinde de daha yavaş hareket edilmesi 

gerekliliğini görmüştür.  Yavaş moda, yaklaşık 20 yıl önce ortaya 

çıkan ve kıyafetlerin ucuzladığı, trend döngülerinin hızlandığı hızlı 

moda modeline karşı bir harekettir.  H&M gibi markaların modadaki 

sürdürülebilirlik çabalarına rağmen hızlı döngüyü yakalamak için 

devam eden yılda tonlarca satılmayan giysiyi yakmasıyla, bu 

felsefenin ne kadar önemli bir hareket olduğu ortaya çıkmaktadır 

Bu akım ile (Mangır, 2016); 

- Bazı ülkelerde sürdürülebilir Moda Merkezleri açılmıştır. Bu 

merkezlerde tekstil, moda ve çevre ile ilgili araştırma ve raporlar 

hazırlanmaktadır.  
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- Sürdürülebilir modanın gelişmesi için çeşitli kişi ve kuruluşların 

bir araya geldiği platformlar kurulmuştur.  

- Yavaş moda ile ilgili bilimsek camiadan araştırmacılar tarafından 

çeşitli raporlar ve kitaplar yayınlanmıştır. 

- Tasarım ekiplerinin daha bilinçlendirilerek materyal ve iş 

süreçleri seçiminde etiklik ve çevreye duyarlılık ilkelerini 

benimsemeleri sağlanmıştır.   

3. ARAŞTIRMANIN SONUCU ve ÖNERİLER 

 

Bu araştırmamızda; üretimin giderek arttığı ve tek evimiz olan 

dünyamızı ve tükenmekte olan kaynaklarımızı tehdit eden tekstil ve 

hazır giyim sektörüne ile sürdürülebilirlik arasındaki ilişki 

incelenmiştir.  Sürdürülebilirlik ve yeşil pazarlama uygulamaları 

Türkiye göz önüne alındığında oldukça yeni uygulamalardır. 

İşletmeler bir taraftan çevre yasaları ve pazarın talebi diğer taraftan 

rakip işletmelerin üstünlüğü ve maliyetlerde kazanım sağlama isteği 

ile temiz üretime geçmeye ve temiz üretim ile ilgili belgeleri almaya 

çalışmaktadırlar.  

Sonuç olarak hızla gelişen teknoloji ve değişen dünya çerçevesinde 

çevrenin korunmasında ve çevreye dost yeşil ürünler oluşturmada 

işletmelere önemli görevler düşmektedir. Bu görevleri yerine getiren 

işletme gelecekte ayakta kalabilen işletmeler arasında yer alacaktır ve 

işletmeler gelecekte ayakta kalabilen işletmelerden olabilmek için çok 

fazla çaba sarf etmek durumundadır. Şirketlerin rekabet koşullarına 

uyum sağlaması ve yaşamlarını sürdürebilmeleri ancak değişime 
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uyum sağlayabilme becerileriyle mümkün olacaktır. Özellikle de 

çevre konularındaki değişimlerle mümkündür.  

Son yıllarda pazar hareketlerinde değişiklikler olmuştur. Tüketicilerin 

bilinç düzeylerinin artmasıyla üretim yöntemleri açısından çevreyi 

koruyan ürünler daha çok talep görmektedir. Bu pazarın büyüme 

trendine girmesinden dolayı üreticiler pazardaki yerlerini almaya 

çalışmaktadır.  Çeşitli denetleme kurumları tarafından verilen özel 

sertifika ve etiketler pazarda avantaj sağlamaktadır. Bu pazar için 

oluşturulacak özel yasal düzenlemeler ile hem müşterilerin hem de 

üreticilerin korunması sağlanacaktır.  

İşletmeler sürdürülebilirlik faaliyetlerini doğru bir şekilde 

uyguladıklarında, ekolojik sistemin devamlılığının sağlanması, var 

olan kaynakların tutumlu kullanılması ve geleceğe yaşanabilir bir 

dünya bırakılması…gibi sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu hayalin 

gerçekleşebilmesi firmaların faaliyetlerini gerçekleştirirken kurallara 

uygun denetlenmeye gerek duymayacak şekilde faaliyet göstermeleri 

gerekmektedir. Firmaların akademik camia ile gerçekleştirecekleri ve 

devlet ve yerel yönetimlerin de içerisinde bulunacakları araştırma 

çalışmaları ile çevreye ene uygun üretim süreçlerine ulaşılacaktır.   

Sürdürülebilirlik faaliyetleri kısa vadede işletmelere bir takım 

maliyetler yüklemesine rağmen orta ve uzun vadede işletmelerin 

marka değerini arttırdığı ve katma değeri yüksek ürünlere daha 

ekolojik çalışma ortamlarında ulaştıkları için karlı ve rekabetçi 

olmalarına olanak sağlayacaktır. Bu konuda bizlerin ve dünyanın 

geleceğini düşünerek daha sürdürülebilir ve yeşil pazarlama 
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faaliyetlerine odaklanan işletmelerimize teşekkür etmekteyiz. Bilinçli 

tedarikçilerinde işletmelerimizin bu duyarlılığına aynı duyarlılıkla 

cevap vereceğini ümit ediyoruz. 
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GİRİŞ 

Ambalaj, içine konan ürünü nihai tüketiciye temiz ve en güvenilir 

koşullarda ulaşmasını sağlayan, zararlı etkilerden koruyan, plastik, 

cam, kâğıt, metal, karton, vb. malzemelerden yapılmış dış koruyucu 

malzemedir. Ambalajdan beklenen, içindeki ürünü bir arada tutmak, 

pazarlama ve tanıtım bilgilerini vermek, nem gibi atmosferik, çarpma, 

ezilme gibi mekanik etkilerden korumaktır (Kadoya, 2012; MEB, 

2011; Sürengil, & Kılınç, 2011; Dilber, Dilber & Karakaya, 2012; 

Çakmak, 2019). Gıda ambalajı; içine konulan gıda maddelerinin 

bozulmadan, zarar görmeden tüketiciye ulaştıran araçtır. Gıda 

ambalajı yüzeyinde, gıda görselleri, bilgileri, kullanım şekilleri, son 

kullanma tarihleri gibi bilgileri basılı bir şekilde yer alır (Üçüncü, 

2011). Migrasyon, ambalaj içine konulan gıda maddesinin, ambalaj 

malzemesi ile etkileşime girerek  istenmeyen bileşenlerin gıdaya 

geçişi olarak tanımlanır.  

Bu çalışmada, ambalaj sektörleri arasındaki en geniş kullanıma sahip 

alanlardan biri olan gıda ambalajı, detayları ile anlatılacak ve gıda 

ambalajlarında özellikle birincil ambalajlama sürecinde basılı 

ambalajlarda ortaya çıkan migrasyon sorunları, testleri ve mevzuatları 

üzerinde durulacaktır. 

1. AMBALAJ ve TÜRLERİ 

 

Herhangi bir ürünün nihai tüketiciye ulaşmasında birincil, ikincil ve 

üçüncül ambalaj türleri/seviyeleri kullanılmaktadır (Şekil 1). Birincil 

ambalaj (iç ambalaj - primary), ürünü doğrudan içine alan ve temas 
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eden, hedef tüketiciye satılırken ürünü çevreleyen ilk, asıl, iç 

ambalajdır. İkincil ambalaj (grup ambalaj - secondary), birinci 

ambalajın dışında bulunan iç ambalajdaki bir veya birden çok birimi 

bir arada tutan, tüketiciye satılmak için gruplandırılan, ambalajı 

koruyan ve ürün kullanıldığı zaman atılan ambalaj çeşididir. 

 
 

Şekil 1 Ambalaj Türleri (WHO, 2015) 

 

Üçüncül ambalaj (nakliye ambalaj-tertiary), satış ve grup 

ambalajlarının yani ikincil ambalajın nakliye sırasında fiziksel hasar 

görmesini engellemek, korumak ve nakliyesini kolaylaştırmak amacı 

ile uygulanan ambalaj türüdür (Garcia, Comesaña, Garrido & Prado, 

2021; Molina-Besch, Wikström & Williams, 2019; Sugihartanto, 

Hanoum, Basoeki, Tiryakioglu & Ferrier, 2021; WHO, 2015; García, 

Garrido & Prado 2017). 

2. GIDA AMBALAJI  

 

Gıda ambalajı, canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için tükettikleri  

organik veya inorganik maddelerin koruma altına alındığı 

ambalajlamadır. Dünya ambalaj sektörünün %70’ini kapsayan büyük 

bir alana sahiptir. Gıda üretiminin yapıldığı ve tüketildiği alanlar 
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arasında, gıdanın bozulmaması, bütünlüğünün korunması, tüketiciye 

ürün ile ilgili bilgi verilmesi, gıda ulaşımının sağlanması, sıcaklık, 

ışık, hava gibi fiziksel ve kimyasal açıdan dış etkenlere karşı ürünün 

korunması ve tüketiciye ürünün güvenilir ulaştırılması için, kullanılan 

ambalaj türüdür. Gıda ambalajlanmasında kullanılan materyaller, 

yüzey yapılarına göre üçe ayrılırlar. Cam, metal, seramik alaşımlı 

malzemeler, geçirgen olmayan ambalaj materyalleri, plastikler, 

alüminyum folyo ve kauçuk malzemeler geçirgen olan ambalaj 

materyalleri, kâğıt, karton ve mukavvalar ise gözenekli ambalaj 

materyalleri olarak sınıflandırılırlar (Deshwal & Panjagari, 2020; Han, 

2005; Tural, 2013; Coles, McDowell & Kirwan, 2003). 

3. MİGRASYON 

 

Migrasyon, gıda ürünleri ile temas eden ambalaj malzemeleri arasında 

ortaya çıkan bir sorundur. Gıda ambalajlamada kullanılan geçirgen ve 

yarı geçirgen olan ambalaj malzemeleri gıda ile etkileşime girer. Bu 

süreçte ambalaj materyallerinden gıdalara bazı toksik bileşikler 

bulaşabilmektedir (Şekil 2). Bu toksik bileşikler ambalajdan gıdaya 

geçtiğinde tat ve aroma kaybı meydana gelebilir. Gıda üzerine ölçülen 

maddelere migrant denir. Migrantlar, ciddi sağlık sorunları ortaya 

çıkabilir (Zhu, Nguyen & Vitrac 2019; Altuntaş, Yavuz, Yücetepe & 

Ozcelik, 2014). Migrasyon başka bir ifade ile, kimyasal bileşiklerin 

ambalajdan gıdaya difüzyon veya absorpsiyon yoluyla bölünmesi 

olarak tanımlanır. Monomerlerin veya katkı maddelerinin 

migrasyonuyla gıdaların kontaminasyonu, sağlıkla ilgili potansiyel 

riskler nedeniyle sağlık mevzuatıyla ilgili bir konudur.  Kağıt ve 
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karton malzemelerden yapılmış ve gıda ile temas eden malzemelerde 

formaldehit, plastiklerden üretilmiş gıda ile temas eden malzemelerde 

fitalat, formaldehit, akrilamid, di-2-etilhekzil ftalat, di-2-etilhekzil 

adipat, Badge, Stiren, Vinil klorür, butadien, Bisfenol A gibi toksik 

bileşikler sağlığa zararlı malzemelerdir. (Tural, 2013; Guerreiro, de 

Oliveira, Melo, de Oliveira & Catharino, 2018). Ambalajda gıda ile 

temas eden, cam, plastik, kağıt, metal, seramik, karton gibi ana 

malzemelerin yanında, temas eden yardımcı malzemeler olarak; 

mürekkepler, yapıştırıcı, reçine, biyolojik kaynaklı ve nano-partiküller 

söylenebilir (Doğan, 2012). Bu malzemelerden beklenen, gıda üretim 

sürecinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerden koruması, 

ambalaj yapısından kaynaklı maddelerine bulaşmasını  engellemektir.  

 

 

Şekil 2 Migrasyon bileşenleri (Sabapathi, 2018) 

 

Migrasyon, sorbsiyon ve permasyon oluşumları ambalaj, dış ortam ve 

gıda etkileşimleri sonucunda ortaya çıkan durumlardır. Migrasyon, 

gıda üretimi, taşınması, depolanması gibi bir çok koşulda ortaya 

çıkabilir (Vera, Canellas & Nerín, 2020). Sorbsiyon, gıda içerisinde 

yer alan bileşiklerin, içine konulan ambalaj malzemesi tarafından ve 

ambalaja geçişinin gerçekleştiği olaydır. Permasyon ise, ambalaj 
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içeresindeki gıda moleküllerinin, tamamen dış ortama veya dış 

ortamdan gıdaya transferine denir.  

3.1. Migrasyonu Etkileyen Faktörler 

 

Migrasyonun gerçekleşme derecesi; ambalaj malzemesinin ve gıdanın 

fiziko-kimyasal özellikleri, gıdanın ambalaj içinde bulunduğu ortamın 

sıcaklığı, depolama süresi, gıda maddesinin hacmiyle orantılı olarak 

ambalajın boyutu gibi çeşitli faktörlere bağlıdır (Şekil 3). Gıda 

maddesinin içeriği, ambalaj malzemesindeki kimyasalların 

çözünürlüğünü doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. 

Gıdanın içeriği,  ambalaj yapısını bozmayacak özellikte olmalı, gıda 

bileşikleri, ambalaj ile reaksiyona girecek yapıda olursa, ambalaj 

yapısındaki kimyasallar gıdaya geçer, yani migrasyon oluşur. 

Örneğin; yağda çözünen ve rengini veren kimyasal boyar madde 

içeren bir ambalaj malzemesi, yağ içeren bir ürün ambalajına 

konulmamalıdır. Diğer önemli migrasyon oluşum faktörü, gıdanın 

ambalaj ile ne kadar süre ile temas ettiğidir. Gıda ile kısa süreli temasa 

uygun olan ambalaj, uzun süreli etkileşimlere uygun olmamaktadır.  

 

Şekil 3 Gıda ambalajında migrasyon faktörleri 
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Örneğin plastik malzemelerde, gıda ile etkileşim süresi arttıkça 

migrasyon riski ve oranı da o derece artmaktadır (Hayta, Yenidoğan, 

Aydemir, & Mutlu, 2018). Başka bir parametre ise gıda ve ambalajın 

bulunduğu ortam ısısıdır. Kimyasal reaksiyonların hızı sıcaklık ile 

birlikte artar. Ambalajın etkileşimde olduğu gıdanın bulunduğu 

ortamda oluşan migrasyon oranı da sıcaklık ile birlikte artar. (Doğan, 

2012; Tural, 2013). 

3.2. Migrasyon Türleri 

 

Gıda ambalajında migrasyon oluşumu; mürekkep geçişi ile migrasyon, 

penetrasyon, temas (set-off), gaz fazı ve yoğunlaşma yollarından biri 

ile gerçekleşir (Şekil 4). Penetrasyon migrasyon, baskı yapılan 

mürekkebin ambalaj malzemesine nüfuz etmesi yoluyla, gıda ambalaj 

materyalinden gıda maddesine transferi ile gerçekleşen migrasyondur 

(FlintGroup, 2016; Mutlu, Aydemir, Yenidoğan & Hayta, 2018). Set-

Off (arka verme/kirletme), birincil ambalajlama sürecinde ortaya 

çıkan, mürekkebin veya bir mürekkep maddesinin basılı bir yüzeyden 

temas eden baskısız bir yüzeye mekanik olarak aktarılması 

(bulaşması) anlamına gelir. Örneğin, karton bardaklar eğer rulo 

şeklinde bardak haline getirip iç içe istiflenirse veya bardak haline 

getirilmeden karton tabakalar üst üste saklanırsa mürekkep bu tabaka 

veya bardaklara bulaşacaktır ve migrasyon oluşacaktır. Gaz fazı 

yoluyla migrasyon, nüfuz etme, her türlü maddenin ambalajın 

yapısından içeri veya dışarı buharlaşma yoluyla geçmesi ile 

gerçekleşir. 
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Bu durum çoğunlukla sıcaklık, nem ve basınç gibi değişen çevre 

koşullarına göre devam eder. Yoğunlaşma yolu ile migrasyon, gıdanın 

sterilize edilmesi aşamasında kritik bileşenlerin yoğunlaşması ile 

oluşan migrasyon türüdür. 

 

 
 

Şekil 4 Migrasyon oluşum türleri (FlintGroup, 2016) 

 

3.3.  Basılı Ambalajlarda Migrasyon  

 

Karton gıda ambalajları incelendiğinde, özellikle karton yüzeye basılı 

ve içeriğinde petrol esaslı hammaddeler bulunan baskı mürekkebinin 

migrasyonu gıda güvenliği açısından tehlikelidir. Mürekkep içeriğinde 

bulunan sağlık ve çevre açısından zararlı kimyasal maddelerin, 

örneğin UV ofset mürekkeplerinde yer alan akrilat monomer ve akrilat 

bağlayıcılar gibi maddelerin ambalaj üzerinden gıdaya geçişi, gıda 

kontaminasyonuna, gıdanın yapısının ve özelliklerinin değişmesi gibi 

sorunlara neden olmakta ve gıda güvenliğini etkilemektedir (Hayta, 

Yenidoğan, Aydemir, & Mutlu, 2018). Gıda ambalaj baskısında, 

ambalajda birim alana düşen mürekkep miktarının azlığı çokluğu, 

migrasyon oranını doğru orantıda arttırır. Ambalaj üzerindeki toplam 

baskı alanı arttıkça migrasyon olma olasılığı da artacaktır. Basılan 
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ambalaj malzemesinin kağıt, karton, plastik, metal, cam, folyo, vb 

olması, bu maddelerin inert olma oranında daha fazla oluşur. Örneğin 

kağıt ambalaj malzemeleri metal yüzeylere göre daha geçirgen olup, 

gıda ile mürekkep temasları daha hızlı ve fazla olacaktır. Ambalajın 

türü yanında kalınlığıda migrasyona etken bir durumdur. Ambalaj 

kalınlığı arttıkça migrasyon oranı ters oranlılı şekilde oluşur. Baskı altı 

malzemesi olan ambalaj malzemesinin bariyer özelliği taşıması diğer 

migrasyonu azaltan bir faktördür (Şekil 5). Baskı mürekkepleri, 

plastikler, kağıt ve kartonlar ve metaller laminasyon mumları, cilalar, 

vernikler, organik veya inorganik kaplamalar veya yapıştırıcılar, basılı 

ambalajlarda migrasyona neden olan etmenlerdir. Ambalaj 

malzemelerinin baskısında kullanılan ofset, flekso, tifdruk ve dijital 

baskı türleri, mürekkep ve mürekkep kuruma şekilleri de migrasyonu 

direkt etkiler. 

 
Şekil 5 Basılı ambalajlarda migrasyon faktörleri 
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Tabaka veya web baskı yapan tüm baskı sistemlerinde basılan ambalaj 

baskılarında set-off migrasyon oluşma ihtimali çok yüksektir. Bu  

sistemlerde mürekkep kurumasını hızlandıracak yöntemler 

kullanılması, migrasyon riskini azaltacak veya ortadan kaldıracaktır. 

Ofset baskıda kullanılan kağıt ve karton malzeme yüzeyleri çok 

geçirgen oldukları için birincil ambalaj olarak değil, ikincil ambalaj 

malzemelerinin baskılarında kullanılmaktadır. Tek yüzey baskı 

gerçekleştirilen tabaka veya web baskılarında migrasyon riski düşük, 

iki yüzeye de baskı yapılan durumlarda migrasyon oluşumu daha fazla 

olacaktır. (Büyükpehlivan & Oktav, 2020). Gıda ile temas eden 

birincil ambalajlarda, sağlığımıza daha az zararlı su, solvent ve UV 

bazlı mürekkepler ve bu mürekkeplerin kullanıldığı flekso ve tifdruk 

baskı sistemleri tercih edilmektedir. Gıda malzemelerinin ambalaj 

içinde ne kadar süre kalacağı, depolama süreleri ne kadar olacağı, 

ambalaj üzerine vernik, lak, selofan gibi uygulamaların yapılmasına 

göre farklılıklar gösterecek, dolayısı ile gıdaya ulaşan migrant miktarı 

da değişecektir.  

AB düzenlemeleri ve direktifleri, basılı malzemelerden kaynaklı 

migrasyon oluşumu konusunda çok sıkı hareket etme eğilimindedir. 

Gıda ve benzeri migrasyon yaşayacağı düşünülen baskılarda test 

yoğunluğunun arttırılması ortak görüş olarak kabul görmüştür. Basılı 

bir malzemenin migrasyon ölçümü, gelişmiş ölçüm hücreleri ve sıvı 

kromatografisi (farklı hızlarda hareket eden bir karışımın ve  

bileşenlerin bir ortamdan çözelti veya süspansiyon veya buhar olarak 

ayrılması) veya çok büyük spektroskopisi (maddenin elektromanyetik 

radyasyonla etkileşime girdiği veya yaydığı zaman üretilen 
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spektrumların araştırılması ve ölçülmesi) gibi son derece hassas 

analitik teknikler kullanan sertifikalı laboratuvarlar tarafından ölçülür. 

Avrupa birliği ülkelerini kapsayan tüm ambalaj maddelerinin gıda ile 

teması noktasında uyulması gereken kuralları anlatan mevzuatı kapsar. 

Ülkemizde bu kurallar, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden 

Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde 

Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (Tebliğ No: 2019/43)’inde 

verilmiştir (T.C. Resmî Gazete, 2018). Ölçüm değeri, paketlenecek 

gıda maddesinin türüne ve son kullanımına bağlıdır. Ayrıca depolama 

süresi ve koşullarına göre de değişir. Migrasyon ölçüm sonuçları 

genellikle milyarda bir parça (ppb- parts per billion) olarak ifade 

edilir. Bu değer, 1 kg gıdanın içinde kaç μg migrasyon olduğunu ifade 

eder. Migrasyon testleri 600 cm2 baskı alanı içerisine, 1 kg gıda 

konularak, 40 °C'de 10 gün boyunca ölçülerek gerkçekleştirilir  

(FlintGroup, 2016) 

3.4.  Migrasyon Testleri 

 

Toplam ve spesifik olmak üzere iki şekilde migrasyon testi 

uygulanmaktadır. Toplam migrasyon testinde, ambalajdan gıdaya 

geçen monomerler, katkı maddeleri vb tüm maddelerin toplam miktarı 

ölçülmektedir. Bu test ambalajda çok kullanılan ve gıdayla temas eden 

plastik malzemelere uygulanır. Toplam migrasyon testleri yapılırken 

plastik malzemenin gıda simülasyonunda, bekletme süre ve sıcaklığı 

olarak o gıdanın saklama koşullarını uygulamak çoğu zaman 

olanaksızdır. Bu nedenle migrasyon testlerini daha pratik hale 

getirmek için aynı miktarda madde geçişini sağlayabilecek şekilde 
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gerçek kullanım koşullarından daha yüksek sıcaklıklarda daha kısa 

sürede uygulanabilecek test koşulları geliştirilmiştir. Geliştirilen bu 

koşullar birçok ülkede standardize edilmiştir. Spesifik migrasyon testi 

ise, migrasyonda oluşabilecek zararlı maddelerden bazılarının 

ölçümlendiği, sınırlı yapılan testi ifade eder. Spesifik migrasyon 

özellikle toksikolojik açıdan önemli olan ya da migrasyon 

mekanizmasını ve miktarını belirlemek için düzenlenmiş deneylerde 

kullanılan bileşiklerden bir veya birkaç tanesinin belirlenmesi 

amacıyla yapılır. Madde migrasyonunun limitlerin altında olup 

olmadığının kontrol edilmesinde uygulanır. Toplam migrasyon hem 

toksik maddelerin hemde toksik olmayan maddelerin toplam 

migrasyon  miktarını verirken spesifik migrasyon yalnızca toksik 

maddelerin migrasyon miktarını verir (Çalışkan, 2001; Doğan, 2010). 

Ambalaj maddesi ve gıda arasındaki kimyasal migrasyon miktarı ve 

cinsi belirlenirken, gıdanın hem kimyasal hem de fiziksel olarak 

karmaşık bir matris yapısına sahip olmasından dolayı gıdayı simüle 

eden sıvı türleri kullanılmaktadır. Bu ürünler, gerçek koşullar altında 

çalışmak önemli bir metodolojik zorluk olduğundan, migrasyonun 

belirlenmesini kolaylaştıran gıda sınıflarının kompozisyonunu taklit 

eden tanımlanmış kompozisyon ve özelliklere sahiptir (Guerreiro, 

Oliveira, Melo, Oliveira, & Catharino, 2018). Migrasyon analizleri 

için uluslararası düzeyde kabul görmüş bazı gıda simule edicilerin 

(benzerlerinin) kullanımı uygun bulunmuştur. Bu gıda benzerlerinin 

A, B, C ve D olarak isimlendirilmiştir. A saf su, B %3’ lük asetik asit 

çözeltisi, C %20’ lik etil alkol ve D %50’ lik etil alkol çözeltisi 

kullanılır. Gıda benzeri A, B ve C hidrofilik özelliğe sahip gıdalar için 



 
 

 
228 ÇEVRE SORUNLARI 

kullanılırken, gıda benzeri B, pH değeri 4,5’ten küçük gıdalar için 

kullanılır. Gıda benzeri C, alkol içeriği % 20'ye kadar olan gıdalar için 

kullanılırken, gıda benzeri D1 alkol içeriği yüzde 20'nin üzerinde olan 

gıdalar ve su içinde yağ emisyonları için kullanılır. D2 ise 

yüzeylerinde serbest yağ içeren gıdalar için kullanılır. E Grubu ise, 

kurular için spesifik migrasyon testinde kullanılır (T.C. Resmî Gazete, 

2019-b). Sulu, asitli, alkollü ve yağlı gıdalar için ayrı denemeler 

yapılmakta olup migrasyon analiz raporlarında bildirilmektedir. 

Ürününün hangi sınıfa giriyorsa, o sıvıyı doğru simüle edecek çeşidi 

seçilmeli, o denemedeki analiz sonucu dikkate alınmalı veya sadece 

istenilen denemedeki analiz sonucu raporda paylaşılmalıdır. Analiz 

yapılacak olan ambalajın sertifikasının bilinmesi ve bu ambalajın 

hangi gıdalarla temas edeceği Gıda Benzerleri Listesi Tebliğinde 

(2019/43) yer alan tablodan yararlanılarak tanımlanmalıdır (asidik, 

alkolik, yağlı vb.). Gıda ile temas edeceği, süre, sıcaklık bilgileri 

migrasyon analizinin doğruluğu açısından çok büyük önem 

taşımaktadır (Tural, 2013). Gıdada uygunluk testler 

gerçekleştirilirken, eğer uygun olmayan test sonuçları ortaya çıkarsa, 

bu durumda gıda ile temas eden materyal dışında başka kaynaklardan 

da kaynaklanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır (European 

Commıssıon Health And Consumers Dırectorate-General, 2013). 

Migrasyon testleri, taşınan maddelerin miktarını ölçmek için 

tasarlanmıştır. Bir ambalaj malzemesinden migrantların yiyeceğe 

geçmesi muhtemeldir. Bulunan değerlerin yönetmelik ve yasalar 

çerçevesinde kabul edilebilir sınırla içerisinde olması beklenir. 

Mevzuatlara bakıldığında en genel sınırla şu şekilde belirlenmiştir. 
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Eğer 1 kg gıda içerisinde  10 µg ve daha düşük migrant oranı varsa bu 

kabul edilir durumdur. Daha yüksek durumlarda ise insan ve gıda 

sağlığı olarak kabul görmemektedir. Plastik madde ve malzemelerin 

bileşenlerinin gıda benzerlerine geçişindeki toplam migrasyon limiti, 

gıda ile temas eden yüzeyin her desimetrekaresi için 10 mg’ı (10 

mg/dm2) geçmeyecek değerde olursa, migrasyon riski gözardı 

edilebilir. Bu değer, küçük çocuk ve bebek gıdaları ile temas etmesi 

öngörülen malzemelerde ise toplam migrasyon limiti 60 mg/kg. olarak 

belirlenmiştir (T.C. Resmî Gazete, 2019-a). Ülkemizde 

gerçekleştirilen toplam ve spesifik migrasyon testlerindeki 

uygulamalarda, Avrupa Birliği mevzuatı uyum çerçevesi göz önünde 

bulundurularak hazırlanmış Yönetmelikler kullanılmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Hakkında Türkiye 

Cumhuriyeti Tarafından Hazırlanan Yasal Düzenlemeler 

Yönetmelik  İçerik 

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden 
Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik 

5 Nisan 2018 

 

 

Bu yönetmeliğin amacı, gıda ile doğrudan 

ya da dolaylı olarak temas eden veya temas 

etmesi beklenen madde ve malzemelerin; 

insan sağlığının yüksek seviyede 

korunmasının sağlanması ve tüketici 

çıkarının korunması da dikkate alınarak, 

üretim, işleme ve dağıtımın tüm 

aşamalarındaki özelliklerini belirlemektir. 

 

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden 

Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği 

(Tebliğ No: 2019/44)- 25 Aralık 2019 

 

Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas etmekte 

olan, gıda ile temas etmesi beklenen veya 

gıda ile temas etmesi muhtemel olan plastik 
madde ve malzemelerin; üretim, işleme ve 

dağıtım aşamalarında uyulması gereken 

kuralları belirlemektir. 
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SONUÇ  

Ambalaj sektörünün en geniş kullanım alanı gıda sektörüdür. Gıda 

ambalajlama, gıdanın tüketiciye güvenilir bir şekilde ulaşmasını 

sağlayan, gıda üretim sürecinin en önemli aşamasıdır. Baskılarda, 

özellikle kağıt malzemeler üzerine, mineral yağ bazlı mürekkepler 

yerine, bitkisel yağ bazlı mürekkepler kullanılması, tavsiye edilir. 

Toksit metallerin yerine kurutucu gibi işlev görebilen inorganik 

tuzların kullanılması, kağıdın migrasyona yol açmasını engelleyecek 

önlemler olarak söylenebilir. Ambalaj üretiminde kullanılan 

malzemelerin yapısındaki bileşenlerin migrasyonu yasayla belirlenen 

sınırların altında kalmalıdır. Bu sınırlar ve analiz yöntemleri 

ülkemizde Türk Gıda Kodeksi “Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan 

Madde Ve Malzemeler Tebliği” ve “Gıda Maddeleri ile Temasta 

Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon 

Testi İçin Temel Kurallar Tebliği” kuralları ile belirlenmiştir.  

Baskı ambalaj malzemelerinden kaynaklı migrasyonu önlemek için, 

ülkemizde ve Avrupa da uygulanan yasalarda belirtilen kriterlere 

uygun, migrasyonu düşük mürekkepler kullanılması, yağ ve 

reçinelerin dikkatli seçilmesi, gıda ile direkt temas edecek ambalaj 

malzemesinin zarar verecek kimyasal maddeleri içermemesi gerekir. 

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden 

Plastik Madde ve Malzemelerin 

Bileşenlerinin Migrasyon Testinde 

Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği 

(Tebliğ No: 2019/43)-25 Aralık 2019 

 

 
Bu Tebliğin amacı; gıda ile temas eden 

plastik madde ve malzemelerin 

bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan 

gıda benzerleri listesini belirlemektir. 
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Ayrıca, hızlı ve yeterli kürlenmeyi sağlayan baskı sistemlerinin 

geliştirilmesi, gıda ile etkileşime girmeyecek veya gıda için 

onaylanmış, doğaya uygun zararsız hammaddelerden oluşan düşük 

migrasyonlu veya migrasyonsuz gıda mürekkeplerin geliştirilmesi, 

nanoteknoloji gibi son teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, 

migrasyon testlerin daha sık ve kalite ve güvenlik risk analizleri göz 

önünde bulundurularak yapılması gibi önlemler daha sağlıklı ambalaj 

üretimini getirecektir. Gıda ambalaj malzemesi olarak, özellikle 

teknolojik gelişmeler çerçevesinde yeni geliştirilen yenilebilir filmler, 

antimikrobiyal ve biyobozunur malzemelerin ve bu yüzeylere uygun 

mürekkeplerin kullanılması, akıllı ambalajlama, nanokopozit 

ambalajlar, nanosensörler gibi teknolojik sistemlerin de kullanılması 

gıda güvenliğinin ve raf ömrünün kontrol altına alınmasında etkili 

olacaktır.  

Gıda ve insan sağlığını tehdit eden basılı ambalajda migrasyon sorunu, 

sürekli araştırılması, geliştirilmesi ve çözüm üretilmesi gereken bir 

konudur.  
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materyallerin toplam migrasyon değerlerinin saptanmasında izooktan 
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Ankara. 5 Nisan 2018. Sayı : 30382. 

T.C. Resmî Gazete. (2019-a). Türk gıda kodeksi gıda ile temas eden plastik madde 
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Ankara. 25 Aralık 2019. 

T.C. Resmî Gazete. (2019-b). Türk gıda kodeksi gıda ile temas eden plastik madde 

ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan gıda 
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