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ATIKLARIN KATIKLARIN KÜÜRESEL ISINMAYA ETKRESEL ISINMAYA ETKĐĐSSĐĐ



KKüüresel Isresel Isıınma Nedir?nma Nedir?

Đnsan tarafından atmosfere verilen gazların 
sera etkisi yaratması sonucunda dünya
yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel 

ısınma deniyor.

KKüüresel Isresel Isıınma Nedir?nma Nedir?



KÜRESEL ISINMA NASIL OLUŞUR?
Su buharı, karbondioksit ve metan gazı, dünyanın 

üzerinde doğal bir örtü oluşturuyor.
Ancak fosil yakıtların kullanılması

ve ormanların yok edilmesi, 
bu örtüyü oluşturan gazların, atmosferde normalin 

çok üzerine 
çıkmasına neden olmuştur.

Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık yüzde 
70’i tekrar uzaya gönderiliyor.

Ancak bazı infared ışınlar,
sera gazları tarafından tutuluyor.

Bu da atmosferin, ısınmasına neden oluyor. Đnsan 
tarafından fazla miktarda 

sera gazının atmosfere verilmesi bu karmaşık 
dengeyi zedelemekte ve küresel ısınmaya neden 

olmaktadır.



ÇÖÇÖPPÜÜN DEN DEĞĞERERĐĐ

Belli bir deBelli bir değğer er 
öödeyerek satdeyerek satıın n 
aldaldığıığımmıız, z, 
kullandkullandııktan sonra ktan sonra 
iişşimize yaramadimize yaramadığıığı
iiççin attin attığıığımmıız z “çö“çöpp””, , 
yarattyarattığıığı ççevre evre 
kirlilikirliliğğinin inin öötesinde tesinde 
artartıık sosyal ve k sosyal ve 
ekonomik bir deekonomik bir değğer. er. 



KATI ATIKLARIN KATI ATIKLARIN 
SINIFLANDIRILMASISINIFLANDIRILMASI







Katı Atık Depolama/Yok etme
Metotları

� Yerinde depolama (On-site disposal)

� Kompozit (Composting)

� Yakma (Incineration)

� Açık atık depolama (open dumps)

� Kapalı atık depolama (Sanitary landfills)







Yakma (Incineration)

� 1940 öncesi, Kuzey Amerika ve Batı
Avrupa’da yaygın olarak kullanılmış bir 
metot

� Çoğu yakma tesisleri estetiksel 
nedenlerden dolayı elden çıkartılmakta

� Şu anda , Amerika'daki şehirsel katı
atıkların yaklaşık 16% sı yakılmakta

� Üretilen ısı enerji üretiminde kullanılmakta



Yakma

�� Kolayca yanan atıklardan yanıcı olmayan rezidüllere
kadar tüm atıkların yüksek sıcaklıkta (900-1200 derece )
yakılmasıyla katı atık miktarının azaltılması prosesidir.
� Atık hacminde % 75 –95 lere varan azalma

Avantaj: Büyük hacimlerdeki kolay yanıcı atıkları atık
depolama alanlarında muhafaza edilebilecek daha az
hacimli küllere dönüştürmesi ve bu proses sonucunda
enerji üretimi

Dezavantajı: Pahalı bir metot, yüksek onarım
masrafları, yanıcı olmayan atıkları ayırt etmek için
ilave proses, hava kirliliği, toksik yan ürünlerin (PCB
yakılması sonucu oluşan kanserojen duran ve
dioksinler), küller ağır metallerce zengin olabilir,
dolayısıyla depolamada sorun teşkil edebilir





Açık çöp depolama alanları

�� En eski ve en yaygın olarak kullanılan katı atık 
depolama alanı

� Çöp hacmini azaltmak için yakılan çöpler – hava 
kirliliği kaynağı

� Geçirimsiz tabaka ile sınırlanmamış – yüzey ve yer 
altı suyu kirlilik kaynağı

� Üstü örtülmemiş çöpler - hastalık üreme yeri

� Gelişmiş ülkelerde 1970 yıllardan itibaren sayıları
azalmaya başladı fakat halen gelişmekte olan bir 
çok ülkede bulunmakta. 





KapalKapalıı ÇöÇöp Depolama Alanlarp Depolama Alanlarıı
(Sanitary (Sanitary LanfillsLanfills))

� •Đnsan sağlığına yada güvenliğine tehlike yaratmadan 
çalışan katı atık depolama metodu

� • 2-13 m derinliğinde değişmekte.
� •Çöp alanına küçük lotlar şeklinde serilen katı atıklar 

sıkıştırıldıktan sonra her günün sonunda yaklaşık 15 cm 
lik sıkıştırılmış toprak tabakasıyla örtülürler. 

� Çöp depolanma alanının tamamlanmasını takiben en 
son 50 cm lik sıkıştırılmış bir toprak tabakasıyla örtülür. 

� Çöp depolama alanının tamamlanmasını takiben çökme 
ve oturmalar gözlenebilir.

� •Düz yada çöküntü alanlardaki çöp toplamları olarak 
ikiye ayrılırlar.





ÇöÇöp Depolama Alanlarp Depolama Alanlarıı ĐĐlgililgili
ProblemlerProblemler

Çöp sızıntı suyu (Leachate) oluşumu ve yeraltı
suyu yada yüzey suyu kontaminasyonu

� Çöp sızıntı suyu= yüksek konsantrasyonlu kirletilmiş su

� Organik rezidüler, ağır metaller, toksik kimyasallar, 
bakteriler

� Çöp sızıntı suyunun bileşimi atık maddelerin kimyasına, 
sızan suyun miktarına ve su ile katı atıklarının temas 
halinde bulundukları süreye bağlıdır.



Metan gazMetan gazıı oluoluşşumu ve kaumu ve kaççışıışı

� Atıkların anaerobik olarak bozuşmasıyla oluşan 
biyolojik kökenli gaz

� Patlama tehlikesi

� Uygun şekilde kullanıldığında potansiyel yakıt 
kaynağı



Oturmalar, Oturmalar, ÇöÇökmelerkmeler

� Çöp alanlarında katı atıklar bozuşurken çökmeler 
meydana gelebilir

� Büyük yapılar için uygun yerler değildirler



AtAtıık depolama alanlardaki tehlikeli katk depolama alanlardaki tehlikeli katıı
kirleticilerin kirleticilerin ççevreye girmelerinde izledikleri evreye girmelerinde izledikleri 

yollaryollar
�� Toprak ve dolgu malzemesindeki uçucu gazlar (metan,
nitrojen, hidrojen sülfit) atmosfere girebilir.
� Kurşun, krom, ve demir gibi ağır metaller toprakta
tutulur
� Klorür, nitrat, sülfat gibi çözünebilir bileşikler dolgu ve
toprağı kolaylıkla geçerek yeraltı su sistemine ulaşabilir
� Yüzey akışı çöplük suyunu toplayarak yüzey akışı ağına
taşıyabilir
� Atık depolama alanlarındaki bazı bitkiler topraktaki
ağır metalleri ve diğer toksik maddeleri seçerek
bünyesine alabilir ve bu bitkilerden beslenen hayvanları
ve insanları besin zinciri yoluyla olumsuz etkileyebilir.





KapalKapalıı ÇöÇöp Depolama Alanlarp Depolama Alanlarıınn
SeSeççimini Kontrol Eden Faktimini Kontrol Eden Faktöörlerrler

� Topografya

� Yeraltı suyu tablasının derinliği

� Bölgesel yağış miktarı

� Toprak ve kayaç türü

� Yüzey ve yeraltı suyu akım sisteminde çöp 
depolama alanının konumu





AtAtıık depolama alanlark depolama alanlarıı

� Kireç taşı yada çok çatlaklı kayaçlar ve kumlu ve çakıllı çukurlar
kötü atık depolama alanlarıdır. Çünkü bu ortamlar iyi Akifeler
oluşturmaktadır.
� Bataklıklar eğer uygun şekilde dren edilmedikçe kötü atık depolama
alanlarıdır.
� Kil çukurlar eğer kuru muhafaza edilirlerse uygun depolama alanı
oluşturabilirler.
� Yüksek bölgelerdeki düz alanlar eğer yeraltı su tablası üzerinde kil
gibi geçirimsiz tabakalar ile sınırlandırıldıklarında atık depolama için
uygun alanlardır.
� Sürekli su ile basılan taşkın düzlükleri atık depolama alanları için
uygun değildir.
� Yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın olduğu geçirimli tabakalar çöp
depolama alanları için uygun değildir.





Kaynak geri kazanKaynak geri kazanıımmıı

Đki şekilde olabilir.

1.  Elle katı atık ayırma sistemi

2.  Çok kompleks otomatik malzeme ayırma ve 
geri kazanım sistemi.

Depolanacak atık miktarını %75 oranında 
azaltır.







Tehlikeli atTehlikeli atıık maddelerk maddeler

� Ölüm oranındaki ve tedavi edilemeyen bozukluklara
sebep olan hastalıklardaki artış
� Uygun şekilde arıtılmadığı, depolanmadığı, taşınmadığı
yada kullanılmadığı zaman gelecekte insan ve çevre
sağlığı için tehlike sunan maddeler
� Aşağıdaki özelliklerden birine sahip
1.  Yanıcılık
2.  Reaktiflik
3.  Korrozite
4.  Toksisite
5. Temel endüstriyel katı atık kaynakları





Likit Toksik AtLikit Toksik Atııklarklar

Teoriler
� Seyrelterek çevreye bırakma
� Konsantre edip depolama
Teknikler
� Derin kuyu enjeksiyonu - about 60%
� Yüzey depolama - 40%
� Đllegal depolamalar veya deşarjlar - ?
Sağlık Problemleri
� Mutasyon, kanser, doğum bozuklukları, karaciğer,
böbrek ve akciğer hastalıkları, sinir sisteminde
bozukluklar



Minimata HastalMinimata Hastalığıığı

Yıl: 1950
Yer: small Minimata Kasabası, Japonya
Ölü/Yaralı: 100’den fazla/Binlerce
Sebebi: Cıva zehirlenmesi
Neden: Balık dokularında bulunan yüksek cıva 

konsantrasyonu
Nereden: Chisso Kimya tesisinden Minimata 

koyuna cıva içeren atıklar deşarjı
Önlemler: Tüm inputları durdurmak, tüm cıva içeren 

kirlenmiş sedimanları toplamak



Kepone Kepone öörnerneğğii

Yıl: 1975
Yer: Hopewell, Virginia
Kim etkilendi ve Nasıl?: Çoğu işçiler 

zehirlendi; titremeler, göğüs ağrıları
Sebebi: Kepone, çok toksik sentetik klorinli 

insektesit
Neden: Balık dokularında, hava, toprak, ve 

kuyu suyunda yüksek konsantrasyonlar
Nereden: James nehirine boşaltılan proses 

atık suyu
Önlem: Tesisi kapatmak, Balıkçılığı

yasaklamak; maliyet  1 milyar $
Gelecek: Hale mevcut ve binlerce yıl yok 

olmayacak



Tehlikeli Kimyasal AtTehlikeli Kimyasal Atıık k DepolomaDepoloma
yada Deyada Değğerlendirme erlendirme metodlarmetodlarıı

� Güvenli atık depolama alanları
� Yüzey aplikasyonları (Land Farming)
� Mikrobiyolojik ayrıştırma (Bioremediation)
� Derin Kuyu enjeksiyonu (Deep Well Đnjection)
� Yakma (Đncineration)
� Yüksek sıcaklıklarda bozuşturma (High Temperature
� Decomposition)
� Kimyasal stabilizasyon (Chemical Stabilization)
� Geridöngü (Recycle)
� Arıtma prosesi sırasında piyasa değeri olan yan
ürünleri geri kazanarak









TIBBTIBBĐĐ ATIKLARATIKLAR





Tıbbi Atıklar ?
10%

15%

75%

Tehlikeli

Enfekte

Evsel



ANAHTAR TANIMLARANAHTAR TANIMLAR

TIBBTIBBĐĐ ATIKLARATIKLAR

SaSağğllıık kurumlark kurumlarıınnıın aktiviteleri sn aktiviteleri sıırasrasıındanda

üüretilen enfeksiyretilen enfeksiyööz, patolojik ve kesiciz, patolojik ve kesici--

delici atdelici atııklar olarak tanklar olarak tanıımlanmmlanmışışttıırr



ENFEKTE  ATIKENFEKTE  ATIK

�� Kan ve kan Kan ve kan üürrüünleri ihtiva eden tnleri ihtiva eden tüüm vm vüücut scut sııvvıılarlarıı
�� ĐĐnsan doku, organ ve anatomik parnsan doku, organ ve anatomik parççalaralarıı
�� Otopsi, fetOtopsi, fetüüs ats atııklarklarıı ve dive diğğer patolojik ater patolojik atııklarklar
�� Enfekte havlular, kEnfekte havlular, kııyafetler,eldivenler, yafetler,eldivenler, öönlnlüükler, kler, 

laboratuar klaboratuar kııyafetleriyafetleri
�� ĐĐzolasyon kozolasyon koğğuuşşlarlarıınnıın ve hemodiyaliz n ve hemodiyaliz üünitelerinin nitelerinin 

atatııklarklarıı
�� Bakteri ve virBakteri ve virüüs hava filtreleris hava filtreleri
�� Laboratuar kLaboratuar küültltüür ve besi yerlerir ve besi yerleri
�� Enfekte laboratuar hayvanlarEnfekte laboratuar hayvanlarıı



PATOLOJĐK ATIKLAR
Cerrahi ve otopsiler sonucu ortaya çıkan doku, organ, vücut parçaları, insan fetüsü ve 
hayvan leşleri
KESĐCĐ –DELĐCĐ ATILAR
Đğne, hipodermik iğneler,bistüri ve diğer bıçaklar, infüsyon setleri, testere, kırılmış cam 
parçaları ve çiviler
STERĐLĐZASYON
Fiziksel, kimyasal veya mekanik veya radyasyon ile mikroorganizmaların azaltılması
(%99,9999 dan  fazla mikroorganizmanın öldürülmesi)



TEHLTEHLĐĐKELKELĐĐ ATIK YATIK YÖÖNERGESNERGESĐĐ

�� EnfeksiyEnfeksiyööz atz atııkk

H9 EkH9 Ek--3 91/689/3 91/689/eeceec

EnfeksiyEnfeksiyööz maddeler, mikroorganizmalar veya z maddeler, mikroorganizmalar veya 
bunlarbunlarıın toksinleri aracn toksinleri aracııllığıığıyla insanlarda ve diyla insanlarda ve diğğer er 
yayaşşayan organizmalarda hastalayan organizmalarda hastalığığa yol aa yol aççarar



TEHLTEHLĐĐKELKELĐĐ TIBBTIBBĐĐ ATIKLARATIKLAR

�� EnfeksiyEnfeksiyöözz

�� PatolojikPatolojik

�� KesiciKesici--delicidelici

�� Kimyasal Kimyasal 

�� AAğığır metallerr metaller

�� BasBasıınnççllıı kaplarkaplar

�� Radyoaktif atRadyoaktif atııklarklar

�� Eko toksiklerEko toksikler

�� FarmasFarmasöötiktik

�� GenotoksikGenotoksik



KKĐĐMLER RMLER RĐĐSK ALTINDA?SK ALTINDA?

�� Doktorlar ve hemDoktorlar ve hemşşirelerireler

�� HastalarHastalar

�� Hastane yardHastane yardıımcmcıı personelipersoneli

�� AtAtıık toplama ve bertaraf personelik toplama ve bertaraf personeli

�� HalkHalk



TTııbbi Atbbi Atığıığın Halk San Halk Sağğllığıığı RiskleriRiskleri

�� AAĐĐDSDS

�� Hepatit B ve CHepatit B ve C

�� PrionlarPrionlar

�� Radyoaktif madde etkileriRadyoaktif madde etkileri

�� TaTaşışıyyııccıılar taraflar tarafıından (kemirici ve sinekler) ndan (kemirici ve sinekler) 
patojenlerin yaypatojenlerin yayıılmaslmasıı





ATIK YATIK YÖÖNETNETĐĐM PM PĐĐRAMRAMĐĐDDĐĐ

BERTARAF ETME

ENERJĐ KAZANMA

GERĐ DÖNÜŞÜM

TEKRAR KULLANIM

AZALTMA

ENGELLEME



ENTEGRE ATIK ENTEGRE ATIK 
YYÖÖNETNETĐĐMMĐĐ

azaltma, ayrazaltma, ayrışışttıırarak toplama, gerarak toplama, geççici ici 
depolama, tadepolama, taşışıma  istasyonlarma  istasyonlarıınnıın n 
kurulmaskurulmasıı, ta, taşışıma, dma, düüzenleme, zenleme, 
bertaraf, kurulubertaraf, kuruluşşlarlarıın dn düüzenlenmesi, zenlenmesi, 
evsel, tevsel, tııbbi, tehlikeli atbbi, tehlikeli atııklarklarıın kontrol n kontrol 
periyodunun izlenmesi ve periyodunun izlenmesi ve 
sonlandsonlandıırrıılmaslmasıı



HASTANE ATIK HASTANE ATIK ÜÜRETRETĐĐMMĐĐ
((YATAK SAYISINA GYATAK SAYISINA GÖÖRERE) ) 

15.015.04.184.18Toplam Toplam 
OrtalamaOrtalama

14.914.95.835.83>500>500

14.914.95.675.67300300--499499

15.015.04.704.70100100--299299

13.313.32.592.59<100<100

Enfekte AtEnfekte Atııkk

(total at(total atııktaki %)ktaki %)

Toplam AtToplam Atııkk

kg/yatak/gkg/yatak/güünn
Yatak SayYatak Sayııssıı



HASTANE ATIK HASTANE ATIK 
ÜÜRETRETĐĐMMĐĐ

((KAYNAKAYNAĞĞA GA GÖÖRERE))

0.050.05--0.200.20
1. Basamak Sa1. Basamak Sağğllıık k 
MerkeziMerkezi

0.50.5--1.81.8TaTaşşra Hastanesira Hastanesi

2.12.1--4.24.2Devlet HastanesiDevlet Hastanesi

4.14.1--8.78.7ÜÜniversite Hastanesiniversite Hastanesi

GGüünlnlüük atk atıık k üüretimiretimi

(kg/yatak)(kg/yatak)
KaynakKaynak



GÖREVLER, YETKĐLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Tıbbi atık üreticileri;

�Her ünite atık yönetim planını hazırlar

�Tıbbi, evsel, tehlikeli, ambalaj atıklarını ayrıştırarak toplar

�Ayrı ayrı taşır

�Geçici depolama ünitesi oluşturur

�Đlgili personeli eğitir

�Tıbbi atık bertarafının maliyetini finanse eder

“KĐRLETEN ÖDER”

Oluşturulmuş tıbbi atıkların kayıtlarını tutar ve her yılın sonunda valiliğe 

bilgi verir





AYRIAYRIŞŞTIRARAK TOPLAMATIRARAK TOPLAMA

�� TTııbbi atbbi atııklarklarıın toplanmasn toplanmasıı
kkıırmrmıızzıı plastik torba/poplastik torba/poşşetlerde toplanmaletlerde toplanmalıı

�� TorbalarTorbalarıın teknik n teknik öözellikleri azellikleri aşşaağığıda verilmida verilmişştir;tir;
-- YYıırtrtıılma, patlamaya karlma, patlamaya karşışı dayandayanııklklıı ve kolay tave kolay taşışınabilir nabilir 
-- Orijinal orta dansiteli polietilen hammadden yapOrijinal orta dansiteli polietilen hammadden yapıılmlmışış ve ve tabantabanıı
ççift dikiift dikişşli li 
-- ÇÇift kat kalift kat kalıınlnlığıığı 100 mikron 100 mikron 
-- Minimum taMinimum taşışıma kapasitesi 10 kgma kapasitesi 10 kg
-- Her iki yHer iki yüüzzüünde uluslararasnde uluslararasıı ““biyotehlike amblemibiyotehlike amblemi”” ve ve 

““dikkat tdikkat tııbbi atbbi atııkk”” yazyazııssıınnıın olmaln olmalıı
Torbalar toplam volTorbalar toplam volüümmüünnüün maksimum n maksimum ¾¾ üü kadar doldurulmalkadar doldurulmalıı
ve daha sonra sve daha sonra sııkkııca baca bağğlanmallanmalııddıır. Gerekirse ikinci torbar. Gerekirse ikinci torba
kullankullanıılabilir. Bu torbalar tekrar kullanlabilir. Bu torbalar tekrar kullanıılmaz ve dlmaz ve döönnüüşşttüürrüülmez.lmez.



�� KesiciKesici--delicilerin toplanmasdelicilerin toplanmasıı

plastik veya kartondan yapplastik veya kartondan yapıılmlmışış öözel kutularda zel kutularda 
veya konteynerlerde toplanveya konteynerlerde toplanıırr

�� Kesici Kesici ––delici kutulardelici kutularıı şşu u öözelliklere sahiptir:zelliklere sahiptir:

-- YYıırtrtıılma, klma, kıırrıılma ve patlamaya karlma ve patlamaya karşışı dayandayanııklklıı

-- GeGeççirgen olmayanirgen olmayan

-- KarKarışışttıırrıılamayan veya alamayan veya aççıılmayanlmayan

-- Her iki yHer iki yüüzzüünde uluslararasnde uluslararasıı ““biyotehlike biyotehlike 
amblemiamblemi”” ve ve ““dikkat tdikkat tııbbi atbbi atıık yazk yazııssıı”” olmalolmalıı

-- Kutular veya konteynerler toplam volKutular veya konteynerler toplam volüümmüün max n max 
¾¾ kadar doldurulmalkadar doldurulmalıı ve asla sve asla sııkkışışttıırrıılmamallmamalııddıırr



AYRIAYRIŞŞTIRARAK TOPLAMATIRARAK TOPLAMA





ÜÜNNĐĐTE TE ĐĐÇÇĐĐ TATAŞŞIMAIMA

TTııbbi atbbi atıık torbalark torbalarıı aaşşaağığıda belirtildida belirtildiğği i şşekilde ekilde öözel zel 
konteynerlerde takonteynerlerde taşışınmalnmalııddıır;r;

�� EEğğitimli personel itimli personel 
�� Tekerlekli ve kapaklTekerlekli ve kapaklıı
�� Paslanmaz Paslanmaz ççelik veya plastik materyalelik veya plastik materyal
�� KKööşşeleri yeleri yüükleme ve bokleme ve boşşaltmada hasar olmamasaltmada hasar olmamasıı

iiççin keskin olmamalin keskin olmamalıı
�� Temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olmalTemizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olmalıı
�� Turuncu renkliTuruncu renkli
�� UluslararasUluslararasıı ““biyotehlike amblemibiyotehlike amblemi”” ve ve ““dikkat tdikkat tııbbi bbi 

atatııkk”” yazyazııssıı olmalolmalıı



�� Her Her ççeeşşit atit atıık farklk farklıı konteynerlerde takonteynerlerde taşışınmalnmalıı

�� Konteynerler her gKonteynerler her güün silinmeli ve n silinmeli ve desenfektedesenfekte
edilmelidiredilmelidir

�� TTııbbi atbbi atıık pok poşşetlerine asla ellenilmemelietlerine asla ellenilmemeli



ÜÜNNĐĐTE TE ĐĐÇÇĐĐ TATAŞŞIMA IMA 

�� Evsel atEvsel atııklar geklar geççici depolama ici depolama üünitesine nitesine 
evsel atevsel atıık konteynerleri vask konteynerleri vasııtastasıı ile ile 
tataşışınmalnmalıı



ATIK BERTARAFI
�Đyi bir yönetim planı
olmadığından tehlikeli ve 
evsel atıklar bir arada 
tutulmaktadır
�Uygun şekilde 
ayrıştırmak için önce 
ayrıştırma safhası ve 
ardından tekrar bir araya 
getirme hastane 
personelinin 
motivasyonunu bozar
�Mevcut kanunlar değerli 
atığın satışını
yasaklamaktadır



BBĐĐLGLGĐĐLENDLENDĐĐRME RME 
SSĐĐSTEMLERSTEMLERĐĐ

�� Stratejik bilgilendirme ve belgeleme sistemi yokturStratejik bilgilendirme ve belgeleme sistemi yoktur
�� BirBirççok hastanede nasok hastanede nasııl ayrl ayrışışttıırrıılmaslmasıı gerektigerektiğğine dair ine dair 

basit bilgilendirme yokturbasit bilgilendirme yoktur
�� Kaza raporlarKaza raporlarıı tutulmamaktadtutulmamaktadıırr
�� Riskli materyale nasRiskli materyale nasııl yaklal yaklaşışılacalacağığına dair standart na dair standart 

uygulama proseduygulama prosedüürleri yokturleri yoktu
�� AtAtııklarklarıın nasn nasııl yl yöönetilecenetileceğğine dair pratik iine dair pratik içç

ddüüzenleme yoktuzenleme yoktu
�� Sorumlular aSorumlular aççııkkçça belirlenmemia belirlenmemişş atatıık yk yöönetim taknetim takıımmıı

birbirççok hastanede oluok hastanede oluşşturulmamturulmamışışttıı





SSĐĐZCE BU ATIKLARIN KZCE BU ATIKLARIN KÜÜRESEL RESEL 
ISINMAYA ETKISINMAYA ETKĐĐSSĐĐ NEDNEDĐĐR?R?

�� ÇöÇöplplüüklerin klerin 
oluoluşşturduturduğğu metan u metan 
gazgazıınnıın etkisini n etkisini 
hepimiz bilmekte ve hepimiz bilmekte ve 
ggöörmekteyiz.rmekteyiz.

�� Ya Ya 
ggööremediklerimiz?remediklerimiz?



�� ARTAN nARTAN nüüfus ve kentlefus ve kentleşşme, me, 
beraberinde pek beraberinde pek ççok ok ççevre evre 
sorununu da gsorununu da güündeme ndeme 
getiriyor.getiriyor.

�� Belli bir deBelli bir değğer er öödeyerek deyerek 
aldaldığıığımmıız, kullandz, kullandııktan sonra ktan sonra 
iişşimize yaramadimize yaramadığıığı iiççin in 
sokaklara bsokaklara bııraktraktığıığımmıız z 
çöçöplerin, yplerin, yııkadkadığıığımmıız bulaz bulaşışık k 
ve ve ççamaamaşışırlardan, tuvaletten, rlardan, tuvaletten, 
lavabodan aklavabodan akııp giden p giden 
atatııklarklarıımmıızzıın evimizden n evimizden ççııkkııp p 
nasnasııl bir serl bir serüüvenle, nereye venle, nereye 
gittigittiğğini bilmiyoruz.ini bilmiyoruz.



Ülkemizde her gün kişi başına bir kilogram 
atık çıkıyor. 
Toplam nüfusa bakıldığında ise günlük 
ortalama 65-70 bin ton evsel atık üretiliyor. 
Oysa daha 100 yıl öncesine kadar insanlar 
söz konusu 
rakamın yüzde biri kadar bile atık üretmiyordu. 
Çünkü
ambalaj yoktu, israftan korkulurdu, yiyecekler 
hayvanlara verilir ya da toprağa geri dönerdi... 



ArtArtıık biz insanok biz insanoğğlu topralu toprağğa vermek yerine devamla vermek yerine devamlıı
topraktan almaytopraktan almayıı tercih eder olduk. Bunun tercih eder olduk. Bunun 
sonucunda sonucunda öönceden bize snceden bize sıınnıırsrsıız imkanlar sunan z imkanlar sunan 
topratoprağığımmıız z çöçöllelleşşmeye bameye başşladladıı. . 

YakYakıında Arap Yarnda Arap Yarıım Adasm Adasıınnıın o un o uççsuz bucakssuz bucaksıız z 
çöçöllerini ziyaret etmemize gerek kalmayacak. llerini ziyaret etmemize gerek kalmayacak. 
ÇüÇünknküü ddüünyamnyamıız z çöçöl haline gelecek.l haline gelecek.

Peki nasPeki nasııl kurtulabiliriz? l kurtulabiliriz? 
DevamlDevamlıı dodoğğadan almak yerine GERadan almak yerine GERĐĐ

DDÖÖNNÜÜŞŞÜÜM M ççare olabilir.are olabilir.



Su bakSu bakıımmıından ndan ççok zengin olan ok zengin olan 
üülkemiz zamanla su slkemiz zamanla su sııkkııntntııssıı
yayaşşamaya baamaya başşlar oldu. lar oldu. 

Nedenlerinin baNedenlerinin başışında suyu nda suyu 
bilinbilinççsizce kullanmak vardsizce kullanmak vardıır r 
elbette. Ama unutulmamalelbette. Ama unutulmamalııddıır ki r ki 
çöçöplerin ve atplerin ve atııklarklarıın n 
kirletmelerinden kullankirletmelerinden kullanıılmaz hale lmaz hale 
gelen su kaynaklargelen su kaynaklarıımmıız z 
kküçüüçümsenecek msenecek ööllçüçüde dede değğildir.ildir.



TTııbbi atbbi atııklarklarıın hemen hemen hepsi, n hemen hemen hepsi, çöçöplerin plerin 

% 70 i, kimyasal at% 70 i, kimyasal atııklarklarıın bn büüyyüük miktark miktarıı geri geri 
ddöönnüüşşüüm ile geri kazanm ile geri kazanıılabilir. labilir. 

Mesela TMesela Tüürkiye son istatistiki verilere grkiye son istatistiki verilere gööre yre yıılda 5 lda 5 
milyon ton geri dmilyon ton geri döönnüüşşüümmüü mmüümkmküün n çöçöp p 
üüretiyor. Bu atretiyor. Bu atııklarklarıın ekonomik den ekonomik değğeri ise 170 eri ise 170 
milyon YTL.milyon YTL.



Bu deBu değğerler kimileri taraferler kimileri tarafıından biliniyor ya da ndan biliniyor ya da 
bilinmiyor. Ama emin olun bu bilinmiyor. Ama emin olun bu çöçöpleri ve atpleri ve atııklarklarıı
üüreten halkreten halkıımmıızzıın n ççooğğu bilmiyor. u bilmiyor. 

Kendine, Kendine, ççevresine, evresine, üülkesine ve dlkesine ve düünyasnyasıına zarar na zarar 
verdiverdiğğinden habersizce inden habersizce çöçöp p üüretmeye devam retmeye devam 
ediyor.ediyor.

Ne yazNe yazıık ki bu tehlike kark ki bu tehlike karşışıssıında nda ççok basit ok basit 
ddüüşşüünenler nenler ççok fazla.ok fazla.

‘‘ AcAcıı patlpatlııcancanıı kkııra ra ççalmaz almaz mmışış. . ‘‘



EEğğer biraz daha birileri er biraz daha birileri 
sessiz kalmaya devam sessiz kalmaya devam 
ederse bederse bööyle bir son yle bir son 
neden bizi de bulmasneden bizi de bulmasıın.n.

Birileri dememi kimse Birileri dememi kimse 
yanlyanlışış anlamasanlamasıın. Ben o n. Ben o 
ssöözzüümle sizleri kastettim. mle sizleri kastettim. 
Biz kimyacBiz kimyacıılarlarıı..

ÇüÇünknküü o insanlar go insanlar göözleri ile zleri ile 
ggöörmediklerine rmediklerine 
inanmazlar. inanmazlar. 



BU GBU GÜÜZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐN YOK N YOK 
OLMAMASI DOLMAMASI DĐĐLELEĞĐĞĐ ĐĐLE LE 

TETEŞŞEKKEKKÜÜRLERRLER





HAZIRLAYANLARHAZIRLAYANLAR

Mustafa DURANMustafa DURAN Oray COOray COŞŞKUNKUN
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BBĐĐZE ZE 

KATLANDIKATLANDIĞĞINIZINIZ

ĐĐÇÇĐĐNN

TETEŞŞEKKEKKÜÜRLERRLER


