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1. ATMOSFER, HAVA, 
Prof. Dr. Murat 

Uzm. Bahar ÖZAY
At

Bu 

 
1. 

2021b’ye göre yeniden çizildi.) 

Atmosfer (hava küre), y
,

(N), oksijen (O2 2O), karbondioksit (CO2) ve metan 
(CH4
olan atmosferin en alt katma alt-
orta stratosferde , a
atmosferin ’ye ve % 99’u ise yeryüzünden orta stratosfere kadar 
olan bölümünde 

; 
su 

ddetli enerjisi)
türlerinden (ör. morötesi - 
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Hava,

herhangi bir yerinde gibi 
Hava,

havadaki ani ve 

iklim
nemli subtropikal ve r ve bu 

; 

olabilmektedir. 

Hava

söylemez.
Bu yüzden iklim, genel olarak, 

gözlenen tüm 

olarak klim 

, 

, nedeni ne olursa olsun iklim 

iklikler , konunun 
durumunda ya da onun 

er olarak

a bir önemli kavram ise, 
, tüm zaman ve alan ölçeklerinde iklimin ortalama 
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2. RAK BÖLGELER

-

kuzey enlemlerin

Türkiye’deki egem

Akdeniz iklimidir. Y ndeki 
g beliren 

boyunca genellikle uzun 

aridite ve 
Aridite, “Yeryüzünün herhangi bir yerinde egem

.”

arazilere, arid bölge ya da 
kurak bölge

 ( ); 

” 

irinci ve ikinci harf
-

bölümü orta enlem step (BSk
iklimlerin

subtropikal (Cfb, Cfa
Akdeniz (Csb, 

Csa girer
bölgelerinin genel olarak orta-kuzey nemli 

(Ds), K -
kuzeyindeki görece dar bir alan ise (Df) iklim 
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2.

a
göre yeniden çizildi.

’ne ya da 

çok kurak ve çöl 
gerçek kurak (arid) araziler Türkiye’de, aridite 

 kurakça- - 2).

 
3.

a). -
-

klimatolojik 
-1.0 

- emli/çok nemli ve (vi) 2.0’den 
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-
Nemlice-

3 (112 km3) olarak 

3 Ü
3 kadar su 

Nüfusun hâlâ bu tutar
ir. 

3. LER

öne
küçü
Milankovitch döngüleri, G ’
atmosferik süreçler, volkanik püskürmeler ve atmosferdeki birikimleri insan etkinliklerinden 
kaynaklanan 2, CH4, N2O, vb.) iklimde meydana gelen 

2020a; vb.).  

Sanayi Devrimi’nden 2

. IPCC ve 

” K ” olarak 

(IPCC, 2022b
” 

belirtmektedir [1]. Fosil
toplumun tüm yön

Dünyadaki Sanayi Devrimi’  ve 
-
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önce dünya üzerinde i

üzere genel 

etkilerin

D an 
olarak kabul edil

u döngünün birbirini beslemesi ile a

kaydedil in ve güneyin  ve 
. Haziran 2022’de yay

Kuzey Kutbu’
3]. NASA verilerine göre, Grönland’da 1993-2016 

ekosistemler ve canl iddiyetine dikkat çekmektedir.  

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) 2021 ,
seviyelerinin, okyanus ve atmosferdeki birikimi artan CO2 nedeniyle okyanus 
asitlenmesinin rekor yüksek 
so Sanayi Devrimi’nden beri okyanus  %30 

 da yükselmekte; okyanu arbon emme kapasitesi azalmakta; birçok 
etkilenmektedir. Okyanuslardaki mercan resiflerinin 

itlilik büyük zarar görmektedir (Tolunay, 2019). Dünya genelinde; 

omik hayat üzerinde 

yla birlikte, su ve

emektedir. 
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4.

Küresel iklim, küre), (2) hidrosfer (su küre), (3) krayosfer 

4).

 
4. Fiziksel iklim

ye göre yeniden çizildi ve 
düzenlendi.) 

boylu enerji (

ndeki 
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5. 1961-

-
- C

Sanayi Devrimi’nden 

y

Yerkürenin he
sisteminin 

ri 
“ ” etmenleri 

; 

üstü ve yer

; suyun, atm
4). 

öncelikli alan
“ ” 

y -Yer geometrisini, 
y
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“ortalama” iklimi belirlemektedir. GKDB 
y

olarak bilinen süreci etkiler.

5.

, rüzgâr , bulut ve nem /atmosfer
sisteminin içindeki enerji

ile hava
radyant enerji olarak 

Radyant enerji teknik olarak elektroman

(Sc)
11 m), Sc = 1367 W/m2’dir ( 1.96

kal/cm2/dakika ya da 1.4 kW · m-2).

Yerküre
2010): 

yerküre

emilir ve uzun dalga boylu (UDB) 
Yerkürenin Hareketleri ve Yerküre-

sürecektir.
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Çizelge 1. (a)Yeryüzünün, (b) atmosferin ve (c) gezegenin (yeryüzü ve atmosfer 
birlikte, tüm y

 
Yerkürenin, rotasyon, revolusyon ve presesyon

hareketi ekil verilmedi). Rotasyon, y
Yerkürenin kuzey ve g

Revolusyon,
y

Presesyon (yalpalama), rotasyon 
bir 

y
Yerkürenin Enerji Bütçesi

’
Watt (W) 

2

1c). Yerkürenin
atmosfere giren bu 342 W/m2 GKDB

(enerji 
yeryüzündeki ve atmosferdeki 

; yeryüzünden, atmosferden, aerosollerden ve 

(a) Yeryüzünün enerji bütçesi

Gelen                              % (W/m2) Giden                              % (W/m2)

Yüzeyde emilen 49 (168) Yer                   114 (390)

Yüzeyde emilen atmosfer 95 (324)  Evapotranspirasyon                 23 (78)

Termaller                             7 (24)

Toplam enerji geliri                     144 (492) Toplam enerji gideri               144  (492)

(b) Atmosferin enerji bütçesi

Gelen                                            % (W/m2) Giden                              % (W/m2)

Atmosferde emilen 20 (67) 57 (195)

23 (78) Yeryüzüne dönen geri 95 (324)

Termaller                                                7 (24)

Yer                                   102 (350)

Toplam enerji geliri                            152 (519) Toplam enerji gideri                152 (519)

(c) Gezegensel enerji bütçesi

Gelen                          % (W/m2) Giden                               % (W/m2)

                             100 (342) 31 (107)

57 (195)

          12 (40)
(Atmosfer penceresi)

Toplam enerji geliri               100 (342) Toplam enerji gideri               100 (342)
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2 2)

(mikrometre) atmosfer 
penceresi, 40 W/m2

(yerkürenin ortalam

6.

M bölümü astenosfer olarak 
konveksiyon 

hücre ,
(p ) na göre, litosfer

astenosfer
ya da volkanik ve deprem etkinl

(transform

Astenosferdeki konveksiyon hücreler

ve yok olur. Levha hareketleri,

ur.

 
6. Litosfer ve astenosfer , levha hareketleri

tipleri: diverjan
kaynaklardan yararlanarak; 

Levha tektoni önce bilim 
ve d ender 
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 Bilim , gezegenimizin jeolojik 
zamanlar boyunca önemli bir bölümünün 

 da fark ettiler.
birkaç mm ya da cm 

birbirine 
çarpar. Bu 

unu yaparken Dünya’daki 
rüzgâ

Levha Tekt
ki karbondioksit (CO2

silikat kayaç
metamorfik kayaçlar) küresel a maruz 

CO2
kayaçlardaki kalsiyum ile tepkimeye girerek kalsiyum karbonat (CaCO3)
bir yolla atmosferden CO2’nin 

la nitelenen tropikal bölgelerde 
ve nemli bölgelerde büyük oranlarda CO2 

daha fazla CO2 
olur. Bu jeolojik döngü, K

r.
Sonuç olarak, l iklim zorlama etmeninden 

e
y

, özellikle, 
in orbital zorlama ve 

 
7. nin 

presesyonundaki (P) 
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Milankoviç döngüleri olarak , Dünya 

y
y

eksantrisite daha yuvarlak ya da daha eliptik) ile 
yerkürenin 

7).
yerkürenin jeolojik

. Ancak, iklim 
“ ” 

7. ETLENEN 
EL ISINMA

“Normal ” yer/atmosfer

aras atmosfer ile kara ve okyanus
, iklimi de etkileyebilir. Yer/atmosfer sisteminin enerji

dengesindeki herhangi b ise 

 
8. 1958-2022 (2022 Nisan dâhil) döneminde Mauna Loa (Hawaii) 

atmosferik CO2 birikimindeki (konsantrasyon) 
2 

2 birikiminin 416 

karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O), aerosollerin ve ozon 
) 

çok etkinlikte 
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S (H2O), CO2, N2O, CH4 (O3

201
etkilenen CO2 2O ve CH4 Sanayi 
Devrimi’ 2, CH4 
ve N2O ptir. 

tmosfere 

yerküre

-2 -2) yüzeyden, 
atmosferdeki aerosol’lerden ve bulut

üzden, y
 net olarak % 69’dur (235 W m-2

ikisi (168 W m-2) yüzey ve üçte biri (67 W m-2 yerküre-
atmosfer

fer, hidrosfer, litosfer ve biyosfer
2 2)

ile dengelenir (bkz., Çizelge 1). Fizik y
–

sera etkisi,

yerküre  dengesini 
süreç

 
9.
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Kuvvetlenen Sera Etkisi
birikimlerinde

gözlenen yerküre’nin GUDB 
Yerküre/atmosfer

ortak sisteminin enerji , kuvvetlenen sera etkisi olarak 
y , CO2, CH4, N2O ve 

O3

, Sanayi Devrimi’

si sonucunda, yeryüzünde ve atmosferin alt 
  

8. L
YAKITLARIN YAKILMASI LAMINDA 

KÜRESEL ISINMA SORUNSALI

, kuvvetlenen sera etkisini ve insan 
anlayabilmek için karadaki karbon ve fosil y

olumsuzluklar nedeniyle kara biyosferinden (toprak, bitkiler) kaybedilen karbondioksit (CO2), 
basitçe zaten “aktif” 

2 -

 
10. 

madencilik ve yanma yoluyla

yollarla karbonu 
ancak belirli ve küçük bir oranda 

dengeleyebilir. etkinlikleri
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geri koy
arazi 

olumsuzluklar ya da tehlikelerden 
atmosfere arbonu karada depolamak dâhil, fosil 

etkili bir biçimde 

mak (negatif 

-
a 2035’e kadar, vb.) vazgeçmek ve 

döngüsel ekonomi gibi 

Günümüzde (2021 atmosferik CO2
parça (ppm) . Bu 

daha yüksektir (IPCC, 2021a; . ndan 
kaynaklanan CO2

2'yi 
2 

Climate Council of Australia. 2016). 

ve ile 
dâhil temelli

yönetimini, sürdürülebilir bi , ve sulak alan 

-meralar gibi yutaklarda karbon tutulumunu 

da Ulusal 

t

Ormans
, sürdürülebilir arazi karbon azaltma 

Yanan fosil 
etkinlik

daha fazla 
CO2 . Atmosferdeki CO2, metan ve 
diazotmonoksit gibi sera gazla birikimleri enerjisini 

Sonuç olarak, ormanlarda karbon depolayarak, fosil 
kuvvetlenen sera dengelemek
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etkili 
CO2 

hale gelecektir. 
üresel ortalama yüzey 

abilir, ancak bu olumsuzluklardan tümüyle 
Bunun için düzeylerini 

9. OLAYLARI: SICAK HAVA DALGALARI, 
KURAKLIKLAR

Karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve diazotmonoksit (N2

yerkürenin enerji dengesi üzerinde 
D

ve

Erlat, 2017, 2018; Erlat ve ark., 2021, vb.) 
S .

hava dalgalar  dâhil
kesindir ve insan kaynak
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11.

düzenlendi).
olarak görüntülenir (Ör. B -Orta Avrupa bölgelerinin 

düzeyde güveni göster

nokta, orta güvenilirlik iç
 

Hükümetlera 1. 
Raporu’nun (IPCC, 

2021a ve 2021b) küresel
, d
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bulun

düzeyde gü

k , 

 evapotranspirasyon), 

neminde gözlemlenen

Sonuç olarak, k

hava d
a belirgin 

olabilecektir. 

10.
PROTOKOLÜ

gerektirmektedir. Bu çerçevede, iklim diplomasisi’), 
in temsili), politik süreçler, yasalar, 

disiplinler -politika arayüzünden beslenen girdilere 
olarak 

’e (BM) 

  

,

en ’nda (UNCED) 
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s Avrupa 
ve ark., 

Örgütü Orta ve D
birlikte hem Ek I’e hem de OECD UNEP/WMO, 1995). 
Sonuç olarak Türkiye

2
19

ve ark

nda 

Resmi 

t

“ temi 
”. 

2001a) Yükümlülükler maddesinde, 
ulusal 
tüm t

t

,

yükümlülükleri (KP) düzenlemektedir. KP’ye göre Ek I t
(OECD, AB ve eski sosyalist D 2,
CH4, N2O, Hidrofluorokarbonlar (HFC’ler), Perfluorokarbonlar (PFC’ler) ve Sülfür heksafluorid 
(SF6)) 2008- yükümlüdür 

t
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-

ve ark  “
” Türkiye Büyük Millet 

Resmî 

-B’d

- -

2017a).  

11.
Paris Antla

Paris Ant , 30 
-

ülkelerin çok büyük bir bölümünce imzalanarak kabul edildi. 196 taraf ülkece 
kabul edilen t Paris 
Ant , t

“niyetlerini” t

 
12.

e 
yeniden çizildi.) 

oC’nin 
oC’de 

’
önelik uzun süreli hedefi, t

2
y ilir. 

-
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- t
t

Paris Ant taraflarca yürütülecek olan artan düzeyde azimkâr ya da 

t “ulusal
” (NDCler) olarak bilinen iklim eylemleri için kendi 

’
taraf ülkelere kendi 

t
-bir referans senaryoya (BAU) göre sera 

- Niyet Edilen Ulusal 
ndaki önceki hedefini “2035’te % 45’e kadar”

-daha güvenli, bol 
ve ucuz- elek

’
1-

’ndan (TK-26), konuyla ilg
taraflarda beklenti çok 

ve Paris Ant C ve 2 
daha güçlü, daha azimkâr sera 

lüklerinin kabulü”, “
terkedilmesi” ve “

Paris Ant

“E .
” taraflarca kabul edildi (Tür Glasgow'daki 

-2

Hükümetler 2015 Paris Ant
2.2 trilyon Amerikan dolar

(IEA) Dünya Enerji Görünümü 2021 Raporu’nun (IEA, 2021) “Teknoloji ve 
Bölgelere Göre 2020-

” bölümündeki kestirimlere göre, 
bataryalar 

pillerin, kestirilen toplam 
1.2 trilyon Amerikan % 70’ Öte yandan, 

küresel 
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ülkelerdekilerden ç

IPCC,
2022c; 

12. ARI
IPCC’nin 

% binalar ve % 10’unun - - 
süreçlerinden 

mücadele için teknoloji transferi, finansman ve 
gibi temel politika 

. Söz konusu sektörler Sanayi Devrimi’nden bugüne 
ktörler olup; bu sektörlerdeki 

IEA, 2021; IEA, 2022). Enerjinin, binalarda,

sistemleriy

y

seçenektir.  

%37’sinden 
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Sanayi sektöründe, 

l 

ek

dikkat 

madde veya 

  
Tar

mu hem de albedo 

devam edilmelidir. D zarar vermeden, 

yabilmektedir
kullan

dan

yemekleri tercih edilmesi gerekmektedir. 

13. E UYUM
E

vb.ni içerir. A
jeomorfolojiyi, ekol ni içerir.

lan 
; 
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(IPCC, 2022a, 2022b). 

Öncelikle etkilenebilirlik ve uyum
k “bir topluluk ya da 

insan 
sistemlerinde uyum
beklenen iklime ve etkilerine uyarlanma sürecidir. ise, güncel 
iklime ve etkilerine uyarlanma sürecidir. Öte yandan maladaptasyon,

dâhil olmak üzere iklimle ilgili olumsuz 
“ ” eylemleridir (IPCC, 2022b). 

:

Türlerin
Öte 

yandan, zor 
bilecek ve birden fazla iklimsel ve 

,

 
13.

çizimsel gösterimi ([6]’dan 

yönetilmesi daha zordur. 

: ik riskleri 

, çok sektörlü çözümler, 
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birden çok 
öngörülen riskler, etkilenebilirlik düzey

ilir.
: H

karalarda, okyanuslarda 
, sanayi, toplum ve insan, ekosistem ve gezegenin 

Özellikle 
’

k ulusal eko

4 : Bi

, dâhil olmak üzere insanlara 
 da 

14.
; 

CO2’nin atmosferdeki ,
nden 

nin en önemli 

azot oksitleri (NOx) ve sülf
birç

etkilerinin hafifletilmesinde önemli bir role sahiptir. 
ve hizmet kalitesin

sürdürülebi

[7]  . 

mücadelede vazgeçilmez öneme sahip olan enerji veri
-
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mlanan -

etmektedir. -
ABD 

trilyon ABD 

Türkiye’nin 

enerji

da, uzun vadede önemli bir

rolünün a

göstermektedir [8]. 

[9].
 en önemli unsurlardan biridir. 

-
Türkiye 36 Avrupa 

[10].
Enerji t

e
.

% 71

 
E

  

i

enerji talebini 

esi, elektrikli ev aletlerinde ü

338



 

, g

, artan elektrik ve enerji talebiyle 
sona erdirilmesi, viklerin 

ürken, enerji
; kamu b  enerji 

v
uygulamalar [11]. 

15. KENTLER
Yeniliklerin, nüfusun ve medeniyetin merkezi olan kentlerin çevre üzerine oldukça önemli 

etmektedir. 3.9 mi toplam yüzölçümü yeryüzünün 
sadece %

Dairesi’
kent nüfusuna eklenmesi ve d

Günümüzde dünya enerji tüketiminin % 60 ila % 80’i 
 k % 75’i 

kentlerde gerç   
den 

kaynaklanan a, sellere a na,
,

de meydana gelebilmektedir. 

 Bu nedenle 

kentler
gelmektedir. ’si olan 

 
IPC

cekleri 

küresel enerji tüketimin
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etkinlikl

mücadele için g

2017).  

getirmektedir. Bu çerçevede i
3

stresi 

. 

görülen ve en fazla c , küresel 
ABD

nucu 

yükselen deniz seviyesinin 
tehdit etmektedir. 

afetler, a ciddi 

seviyesinin yükselmesi 
bölgelerinde bulunan kentler önemli 

4].  
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önemlidir (Talu, 2019). Kentlerde iklim 

, sulak alanlar, vb.) gibi 
stratejiler Kentlerde 
afetlerin önlenmesinde su yönetimi suyunun yönetimi,

ile kentlerin iklim afetlerine Kentlerde iklim 

çevre ekonomik ve sosyal entlerde enerji 

entlerde, 

önemlidir.  

mikromobilite seçenekleri; 

konusunda bilinçlendirilmesi ve iklim e 
gerekmektedir.

ilmelidir. 
16.

S hale 

önlemleri 
, kentler
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14. -etkileyici kentsel ekosistem örnekleri 

(Harada ve Whitlow, 2020). (A) New York: New York'taki Javits Merkezi'

Rodger

1. Kentin H S :
G enerjisi yayar; araç 

merkezlerini 

 
15. G s

342



 

hava 
bu afetsel etkiyi 

azaltabilir; – direngen hale getirebilir ve 
u, koyu renkli 

görece -terleme) 
geçerler.

2. :
enerji maliyetini azaltabilir. 
(klima) gereksinimini 

ölçüde azaltabilir.

arak karbon ayak izini azaltabilir. 
3. Kentsel Selleri Önlerler:

sistemlerine güvenir; 

jeomorfolojisinin 

4. Suyu Süzerler:
l

nehirlere ve göllere ; bu da içme suyu kirlenmesine neden 
olabilir. se

tirirler: G
giderek daha popüler hâle geliyor

- - 
Son olarak, 

ve 
karbon ayak

:

.
; ikinci olarak, a

birbirler
17.

nin Etkileri

Ö ve ark
ve ark
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suz etkileri 

bir sonucu olarak

kte olan tropikal 

ve gelecek etkilerini

-

 
y

Porter ve ark. .) 

elde edilen bulgulara göre 
iklimdeki ve CO2 , 

2 birikimi, 
ki CO2 gübrelemesinden (atmosferdeki birikimi Sanayi Devrimi’
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2 Gübrelemesine 

2

organizma, Calvin Döngüsü
- özellikle bitkiler ve alglerin - havadaki CO2'den enerji ve yiyecek 

er) 

- C3 fotosentezi
metabolize olan  vb.  
bitkilere C3 bitkileri denir. Bununla birlikte, 

, genelli
tip bitkilere C4 bitkileri denir. C4 bitkileri CO2 C3 bitkilerine göre daha az tepki 
verir. Bu nedenle, CO2 gübrelemesinin (atmosferdeki birikimi Sanayi Devrimi’
artmakta olan fazla CO2 C3 bitkilerinin büyüme 

C4 bitkileri
2'li bir dünyada C3 kökenli 

C3 2

ektedir. 

2 

ve ark., 2010). Atmosferdeki 
birikimi sürekli artmakta olan artan CO2 etkisi (CO2 gübrelemesi), C4 ürünlerindeki fotosentez 

2 C3 bitkilerinde
C4 bitkilerinden

ve ark., 2008; Högy and 
2’ye

durumdur (Ziska ve ark. eki ek CO2 
ve ark., 2013). 

18. NMA AMAÇLARI VE 

 tüketmeden, 

bir kavram 

görülmektedir (

, bir yandan DDT (Dikloro Difenil Trikloroetan) 

1972 
’nda sosyo ekonomik 

y “çevre” 
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ve 
Raporu  (2072’de) 

bile erek; 
.

Komisyonu Brundtland ’nda “Bugünün 

” .

Gündem 21

nde ilan 
edilen 

hedefi, ve 
Rio + 20 Zirvesi 

(BM SKA) olarak belirlenen 17 Amaç, 169 hedef
ve 247 gösterge
bir sist .

1. Amaç – “ ” tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek.

2. Amaç – “ ”

3. Amaç – “ ”
almak.
4. Amaç – “ ”

5. Amaç – “ ”
i   
6. Amaç – “Temiz Su ve Sanitasyon”

7. Amaç – “ ” sürdürülebilir ve 

8. Amaç – “ ”
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9. Amaç – “Sanayi, Ye ”

10. Amaç – “ ”

11. Amaç-“ ”

12. Amaç – “Sorumlu Üretim ve Tüketim”

13. Amaç – “ ”

14. Amaç – “ ”

15. Amaç – “ ”: Karasal ekosistemleri kor

engellemek

16. Amaç – “ Kurumlar”

17. Amaç – “ ” çlendirmek ve sürdürülebilir 

herhangi bir Amaç için yürütülen politikalar veya eylemler d . 
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(a)

 
(b)

 
                              (c)

16. (a)
ma

2021; Azote Images (Jerker Lokrantz) for Stockholm Resilience Centre) (c) Sürdürülebilir 
2030 (Education for Sustainable Development for 2030-ESD)

(UNESCO, 2017; UNESCO 2020) 

n çevre 
Bu nedenle s çevre,

 olup ; 
s için [18].

ekonomik boyutu kapsar ve ekonomik 
ile ilgilidir. 

k ekonomik süreç , ekonomik 

 boyutunda mektedir.
sosyal boyutu; kapsar ve 

ilgilidir
temel bireysel gereksinimlerin 

çevresel boyutu kapsar ve d
ile ilgilidir. Üretim ve tüketim sonucu 
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tehlikeye . Bu nedenle 

.
olan 13 no.lu

tmektedir. Zira yoksullar 

güncellediklerini belirtmektedir (UNDP ve UNFCCC, 2019).  

klim kanunun lusal K B
nin 

, [19].  

(SKA4, 4.7)
güncellemektedir (UNESCO, 2017; UNESCO, 2020; Özay, 2022a; Özay, 

toplumsal 

üzere tüm sektörlerin 
büyük öne

sürdürülebilirlik 
  
19. HAVA, SU, TOPRAK 

KONTROLÜ

 n A
(SKA2), Sa Sanayi, 
Y Sorumlu 

. SKA12, ülkeleri sorumlu 
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tmektedir.
, fabrika bacal

gazlar, t
tozlar ve k
kirleticileri) nedeniyle kirlenmektedir. 

Özell
yüksek konsantrasyonlara (birikimlere) 

2) ve azot oksitleri (NOx) gibi 
lunum ve 

önemli etmen, var olan kükürt dioksit ve azot ok

.

“Temiz 
Zira s

bir genel 
olarak
kaynaklanabilmektedir. 

, e
 h

 p
tankerlerinin ve gemilerin denizlere pet ve z

yla 

, çevresel kirlilik ve ekonomik 
müsilaj 

sorunu

(WWF, 2018). BM S ondördüncüsü olan ”
s n, denizleri koru

B  
ve okyanus 

k üzere 2021-2030 dönemini olarak 
ilan etmi  [20, 21].  
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.

verimi .
ise

üretim 
esi en zor, bazen de hiç mümkün olmayan tehlikeli 

tmektedir. , 
nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Özellikle 

tetikleyebilmektedir. 

arazil

.

olmadan, sürdürülebilir bir arazi ve toprak yönetimi olmadan iklim 
r. 

büyük ik
 ile mücadele konusunda ini göstermektedir [22].  

onikincisi “Sürdürülebilir Üretim 
, ülkeleri s

önlenmesine  tüketilen mal su, hava ve 
toprak olmak üzere lmekte ve kirletilmektedir. 

Kontrolü 
Okyanuslar, denizler, 

atmosfer, ormanlar, sulak alanlar vb. a
 önemlidir. 

isyon ticaretinde iki önemli 

  

ve 

“ ”, “Evsel ve Endüstriyel Kirlilik 
”, “ ”, “
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Sistemi” ve “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi” 
nu izlemektedir [23].  

“kullanan öder”
veya “kirleten öder”

ve uygu
kirlilik kontrolünde önemli  

20. IR ATIK
Dünya’da bulunan 

çok daha fazla miktarda bulunur ancak

Bu nedenle  denmektedir. 
i de pek mümkün görünmemektedir [24].

ve sürdürülebilir bir hayat için 
. Bu çerçevede 

üzerinde olumsuz e

Temiz Su ve Sanitasyon (SKA6),
(SKA11), 

, a yönetimi ve s a konusu ile 
ilgilidir. 

(Rockström, 2009).
b ozonun incelmesi, atmosferik aeresol 

b ve biyolojik iojeokimyasal dö
[25]. 

toplum n
veya 

eylemlerden biridir. 
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(a)

 
(b) 

17. (a) Rokström vd. (2009), Planetary Boundaries: Exploring the Safe 

150 milyon tondan 

7]. 

üretmemektir. D
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da 

döngüsüne dayanmakta olup 
.

gerekmektedir. Döngüsel ekonomi; hammadde temininden itibaren, ,
.

0
Ocak 24.2 milyon ton geri 

. -
.1 milyon ton plastik, 1.7 milyon ton cam, 0.

.5 milyon tonu da organik 
nin nda geri 

bu oran yüzde 22.4’ye
[28, 29]. 

devam eden “ n  da ulusal 
bir öncelik haline getir [30]

[31].  

yönetimlerde, s
ile a , k emiz üretim teknolojileri ile 

evresel ri
kurumlarda “çevre ve 

, atmosfer, hava, su nin ve daha 
önlenmesi mümkündür. ,

y
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