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Çevre 

• Çevre terimi dışımızdaki her şeyi; sosyal, 

fizikojeokimyasal ve biyolojik çevreyi kapsar. 

Çevrenin bu bileşenleri birbiriyle etkileşim 

halindedir. İşlevsel olarak çevre kişi üzerindeki 

dış etkilerin bütünüdür. 

• İnsanla etkileşim olasılığı olan tüm çevresel 

etmenler insan ve toplum sağlığı üzerinde 

etkilidir. Her klinik hastalığın sözgelimi kanserin, 

Alzheimerin, Parkinsonun, osteoporozun, 

romatoid artritin.... çevresel bileşeni vardır.. 

 



Çevresel etkilenimin 4 temel 

özelliği 
• 1. Görünür sonucunun (etkisinin) 

gecikerek ortaya çıkması.  

• 2. Nedenin çok etmenli olması 

• 3. Etkinin özgül olmaması 

• 4. Etkilenime karşı duyarlılık farklılıklarının 

bulunması 

 



• Çevre çok eski dönemlerden beri “dışımızdaki” 

olarak algılanmıştır. Bizi çevrelemekte ve 

etkilemektedir. Ancak “biz” değildir.  

• Bu dışlama 17. yüzyılın felsefe geleneğinden 

doğmuştur. Modern batı biliminin kurucuları 

olarak Bacon, Dekart, Newton ve çağdaşlarının 

oluşturduğu bir yaklaşımdır.  



• Bu görüş yüzyıllarca endüstrileşen ve 

modernleşen batı dünyasının maddesel 

gereksinimlerinin karşılanabilmesi için 

doğal dünyayı yönetme, tüketme ve 

yeniden biçimlendirmemize yardımcı 

olmuştur  

 



• Dünyadaki her şeyin insanın yararına 

inancı da bunu desteklemiştir. İnsanlar 

yıllar yılı doğayı dizginlemekten, doğaya 

hâkim olmaktan, doğayı fethetmekten söz 

etmiştir. Last’ın çevre tanımı yaparken 

insan çevre arasındaki karşılıklı etkileşimle 

bağlantı kurması bu hatalı yaklaşımı 

ortadan kaldırmaya yöneliktir. 



• İnsanoğlu on bin yıllık tarihi boyunca 

giderek hızlanan bir çevresel ve kültürel 

değişim göstermiştir. Bütün bu değişimler 

insan türünün dünyada dağılımı, alet 

yapması, sosyal bağlılık, tarım, kentleşme, 

denizcilik ve denizaşma, endüstrileşme 

tarihiyle ilişkilidir.  



Endüstrileşme 

• 19. ve 20 yüzyıllarda mekanik tarımın, denizaşımının ve 

denizciliğin, dondurma işlemlerinin gelişmesi batı 

toplumlarının gıda kaynaklarının artmasını ve diğer 

kıtalara yayılmalarını sağladı.  

• Endüstrileşme ve emperyalizm Avrupa’ya madde 

zenginliği ve modernleşme getirdi.  

• 19. yüzyılın sonlarında sağlık koruma, konut, gıda 

güvenliği, kişisel hijyen ve okuryazarlık arttı. Bunlar 

enfeksiyonların kontrolünü sağladı.  

• Bağışıklama ve ilaçlar insanların enfeksiyonlara karşı 

baskın duruma geçmesini sağladı 



• Endüstrileşme yerel çevrelerin 

kimyasallarla kirlenmesini artırdı. Bu 

bölgelerde yaşayanlar ve çalışanlar çok 

daha büyük oranda etkilendiler.  

• 20. yüzyılın başlarında tehlikeli kimyasallar 

ve iyonlaştıran radyasyonla mesleki 

etkilenim arttı  



Modern zamanlar: kent 

tüketiciliği 
• II. Dünya Savaşı’ndan beri batı ülkeleri 

radikal bir değişim gösterdi. Besin 

seçimlerinin değişimi, beslenme 

alışkanlıkları, sigara içme, alkol tüketimi ve 

fiziksel durağanlık, değişik bulaşıcı 

olmayan süreğen hastalıkların artmasına 

yol açtı.  





Veli neden hastanede 

yatıyor?   
• Veli neden hastanede yatıyor?   

• Çünkü bacağında kötü bir enfeksiyon var.  

• Peki neden bacağı enfekte?   

• Çünkü bacağını yaraladı ve enfekte oldu.   

• Peki neden bacağını yaraladı?   

• Çünkü  apartmanlarına yakın bir hurdalıkta oynamaktaydı ve hurdalıkta bulunan sivri metal 

atıkların üzerine düştü.. 

• Peki neden hurdalıkta oynuyordu?   

• Çünkü yaşadıkları muhit ihmal edilmişti. Çok sayıda çocuk karışan gözeten olmadan orada 

oynardı..   

• Peki neden o muhitte yaşıyordu?   

• Çünkü ana babasının daha iyi bir muhitte yaşamalarını sağlayacak gelirleri yoktu.   

• Peki neden anababalarının daha iyi bir muhitte yaşamalarını sağlayacak gelirleri yoktu ?   

• Çünkü babası işsizdi ve anneleri hastaydı.   

• Peki neden babaları işsizdi?   

• Çünkü babalarının eğitim düzeyi düşüktü ve iş bulamadı.   

• Peki neden...?  

• - from Toward a Healthy Future: Second Report on the Health of Canadians; 

http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/phdd/determinants/index.html#determinants 



Yoksulluk ve sağlık 



Çevre ve Enerji 

• 1973 petrol ambargosu enerji probleminin 

gündeme gelmesinde en önemli 

etkenlerden birisi olmuştur. Ülkelerin bir 

bölümü giderek daha büyük oranda fosil 

yakıt tüketir duruma gelmiştir. Enerji 

kaynaklarının korunması ve yeni enerji 

türlerinin geliştirilmesi giderek daha büyük 

oranda önem kazanmaktadır  











Emerji 

• Howard T. Odum Doğrudan ya da dolaylı olarak 

bir ürün ya da hizmetin sağlanması için gereken 

güneş enerjisi miktarına emerji demektedir 

(emergy).Değişik enerji gereksinimlerini 

karşılaştırmak amacıyla kullanılan akademik bir 

birimdir.  

• Diğer bir yöntem yaşam döngüsü analizidr. Bu 

yöntem karar vericilere çevresel olumsuz etkileri 

azaltmaya yönelik önlemlerin belirlenmesi 

açısından da yardım edebilir. 

 

 



Yaşam Döngüsü 



Ürün envanteri 



Enerji üretim sisteminin 

envanter analizi 



• Enerji kaynaklarının yaşam döngüsü 

analizleri enerji zincir sürecini gerektirir.  

• Elektrik üretim sitemindeki enerji zincir 

süreci: 





Enerji üretim sürecinin farklı 

kürelerdeki etkisi 





Başlıca etki grupları ve genellikle 

kullanılan değerlendirme yöntemleri 
  Etki Değerlendirme yöntemi 

Kaynak kullanımı Yenilenemeyenler Yaşam döngüsü etki analizleri 

Yenilenebilenler Yaşam döngüsü etki analizleri 

Toprak Yaşam döngüsü etki analizleri 

Su Yaşam döngüsü etki analizleri 

Küresel çevresel etki Sera etkisi Yaşam döngüsü etki analizleri 

Ozon katmanının zayıflaması Yaşam döngüsü etki analizleri 

Yerel ve bölgesel 

çevresel etki 

Asitleşme Yaşam döngüsü etki analizleri 

Besinden zenginleşme(ötrofikasyon) Yaşam döngüsü etki analizleri 

Fotokimyasal oksitleyici oluşumu Yaşam döngüsü etki analizleri 

Ekotoksik etki Yaşam döngüsü etki analizleri 

Habitat değişikliği Niteliksel 

Biyoçeşitlilik etkisi Yukarıdaki yaşam döngüsü etki analizlerine 

dayanan niteliksel 

Kazalar Niteliksel; istatistikler, niceliksel etki 

değerlendirmeleri.  

İnsanlara etkisi Sağlık riskleri Niteliksel; istatistikler, niceliksel etki 

değerlendirmeleri.  

Sosyal ve sosyoekonomik etki Niteliksel 

Risk algılama Niteliksel, risk algılama araştırmaları 

Estetik etki Niteliksel 



İnsanküre 

• Çevre insan ilişkisinin temelinde enerji 

yatar. Enerji tüketiminin çevre maliyeti 

dolayısıyla sağlık üzerine doğrudan etkisi 

bulunmaktadır.  



Sağlık enerji ilişkisi 

Tetikleyen durumlar Nüfus artışı ve ekonomik gelişme 

Baskılar Enerji sağlanması ve talep 

Durum Enerji maliyetinin karşılanabilirliği, ödenebilirliği, yakıt 

yoksunluğu 

Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı 

Etkilenim Kısa vadede: 

Kimyasallar, ağır metaller; hava, su ve topraktan 

iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, soğuk ve 

sıcak; Hizmetlere ve iletişim olanaklarına erişimin eksikliği 

Uzun vadede: 

İklim değişikliği, sınır aşan hava ve su kirliliği 

Sağlık etkileri Hastalık ve ölüm nedenleri: 

Solunum hastalıkları, kalp damar hastalıkları, 

zehirlenmeler, yaralanmalar, sinirsel ve zihinsel hastalıklar, 

alerjik hastalıklar, genetik hastalıklar, kanser 



İnsanküre 

• İnsanküre çevrenin insanlarca yapılan ve 

insanlarca değiştirilmiş bölümüdür. İnsan 

topluluklarını, yaptığı bütün yapıları kapsar. 

İnsanoğlunun büyük jeolojik etkinliklerinin yer 

aldığı canlıküre bölümüdür  

• Bir tersane, ürettiği gemi, onu kullanan insanla 

birlikte bulunduğu deniz ortamı, gemiyi yükleyen 

vinç, gemiye yanaşan kayık ve içindekiler, 

gemiyi denetleyen uçak insan kürenin 

bölümleridir. 



Gregory Bateson “Ekolojik 

Krizin Kökenleri”  
• Üç temel neden: 

• Teknolojik gelişme, nüfus artışı ve 

insanoğlunun doğası ve çevreyle ilişkili 

olarak kalıplaşmış düşünce biçiminin 

doğurduğu yanlış yaklaşım.  



• İnsan sayısı azken 

ve teknoloji 

gelişmemişken 

insanküre küçük bir 

yapay olgudan 

ibaretti. 

Ekosistemler için de 

tehlike değildi. 

Giderek tüm 

canlıküre için en 

büyük tehlike haline 

geldi.  

 



İnsan kürenin bileşenleri 

• -Mesken olarak kullanılan yapılar 

• -İmalat, ticaret, eğitim vb amaçlar ve uygulamalar için kullanılan 

binalar 

• -Su, yakıt, elektrik dağıtım ve atık dağıtma sistemleri 

• -Taşıma, ulaşım için kullanılan yapı ve tesisler (yollar, demiryolları, 

havaalanları, su kanalları, ulaşım için değiştirilmiş doğal suyolları vb) 

• -Yiyecek üretimi için insanlarca değiştirilmiş yapı ve diğer bölümler 

(tarlalar, bahçeler, sulama kanalları) 

• -Her türlü makine (otomobil, tarım araçları, yükleme taşıma, kazma, 

oyma araçları, trenler, uçaklar) 

• -İletişim amaçlı yapı ve araçlar (telefon, telgraf hatları, radyo 

antenleri) 

• -Madenler, petrol kuyuları gibi hammadde çıkarmaya yönelik yapılar.  

 



• İnsanküre diğer dört 

bileşeni inanılmaz 

boyutlarda etkilemekte ve 

bu küreler arasındaki 

doğal dengeyi 

bozmaktadır. Bu durum 

diğer canlılarla birlikte 

kendi varlığını da 

tehlikeye düşürecek 

boyutlara ulaşmıştır  



İnsanküre teknolojinin ürünüdür. 
Canlıküre İnsanküre 

Çevre Piyasa 

Canlı Şirket 

Doğal ürün Endüstriyel ürün 

Doğal seçim Rekabet 

Ekosistem Eko endüstriyel park 

Ekolojik niş Piyasa nişi 

Özümleme/yadımlama İmalat/Atık yönetişimi 

Mutasyon ve seçme Çevre için tasarım 

Ardışıklık Ekonomik büyüme 

Uyun Teknolojik yenilik 

Besin ağı Ürün yaşam döngüsü 



Teknoloji-çevre 

• Son zamanlara kadar teknolojinin çevre üzerindeki etkisi üzerinde 

durulmamış, üretime ve tüketime katkıları ile tanımlanmıştır. 

Teknoloji insanküreyi oluşturan altyapı kapsamını da genişletmiştir. 

Alt yapının başlıca bileşenleri şunlardır: 

• -Taşıma ve ulaşım sistemleri 

• -Enerji üretim ve dağıtımı 

• -Yapılar 

• -Telekomünikasyon sistemleri 

• -Su getirme ve dağıtma sistemleri 

• -Atık arıtım ve giderme sistemleri (kentsel atıksu, kentsel katı atık, 

endüstri kaynaklı atıklar).  



• Teknolojiye bağlı üretim birçok toksik kimyasal yanürün ve atığın 

oluşmasına neden olmuştur ve bunlar insankürenin dirençli ve 

tehlikeli bileşenleri durumuna gelmiştir: 

• -Hava kirliliğine yol açan gazlar (Azot monoksit, azot dioksit, kükürt 

dioksit) 

• -Buharlar: Uçucu organik bileşikler.  

• -Çözücüler 

• -Asitler 

• -Süreç artıkları (sıvı, katı, çamur) 

• -Ambalaj artıkları 

• -Metaller 



İnsanküre 

etkinlikleri 

Havaküre Suküre Taşküre ya da 

jeoküre 

Canlıküre 

Fosil yakıt 

yakılması 

Kısmen yanmış 

hidrokarbonlar ve 

azot oksitler 

sisdumana yol açar. 

Kükürt dioksitler asit 

yağışlara neden olur. 

Görüş uzaklığı 

azalır.  

Asitli maden 

akıntıları, petrol 

üretim kirleticileri ve 

yağışlara bağlı 

asitleşme. Soğutma 

sularının yol açtığı ısıl 

kirletmeler.  

Kömür 

madenciliğine 

bağlı arazi 

bozulmaları.  

Havaküre, 

suküre ve 

taşküre 

etkilenimlerine 

bağlı sağlık 

sonuçları.  

Endüstris

el üretim 

ve işleme 

Gaz, buhar ve 

uçartoz salınımlar. 

Sera gazları, asit 

gazlar, uçartozlar, 

sisduman öncülleri, 

stratosferde ozon 

azalmasına yol açan 

maddeler.  

Değişik kirleticilerle 

yüklü sıvı atıklar. Su 

kitlelerinin kirlenmesi, 

içmesuyu 

kaynaklarının 

azalması. Soğutma 

suları ısıl kirlenmeye 

yol açabilir.  

En büyük etkiyi 

maden çıkarma 

uygulamaları 

yapar. Katı ve sıvı 

atıklara bağlı 

toprak kirliliği. Atık 

gömme alanlarının 

yüklenmesi.  

Endüstrisel 

etkinlikler sonucu 

toksik 

kirleticilerin 

yayılması. Aynı 

zamanda 

havaküre, suküre 

ve taşküre 

kirliliğine bağlı 

sağlık sonuçları.  



İnsanküre 

etkinlikleri 

Havaküre Suküre Taşküre ya da 

jeoküre 

Canlıküre 

Ekip biçme Ormansızlaşma, orman 

alanlarının tarlaya 

dönüşmesi sera 

gazlarının artmasına yol 

açar. Çeltik tarlalarında 

üreyen bakterilerin 

saldığı metan.  

Sulamada çok fazla su 

kullanılır. Su suküreye 

tuzluluğu artarak döner. 

Yüzeysel ve yeraltı suları 

katılar, gübreler ve 

canlıkıranlarla kirlenir.  

Geniş araziler ekime 

açılır. Su ve rüzgâr 

erozyonu ile verimli 

topraklar yitirilir. Özel 

koruyucu tarım 

yöntemleri 

kullanılmalıdır.  

Doğal 

ekosistemlerinin 

yerini insanküre 

ekosistemleri alır. 

Doğal 

ekosistemlerin 

yıkımı, sınırlı 

sayıda türün 

yetiştirilmesi tür 

çeşitliliğini azaltır 

Hayvancılık Geviş getirenler 

sindirim sistemlerindeki 

metan oluşturan 

bakteriler nedeniyle 

önemli miktarda bir sera 

fazı olan metan salarlar.  

Hayvan sürüleri çok 

miktarda su gereksinir. 

Yüzeysel su kaynaklarını 

kirleten oksijen tüketici 

atık ortaya çıkar. Dışkı 

ve idrardaki azotlu atıklar 

yer altı suyu kirliliğine de 

yol açar.  

Hayvansal 

kaynaklardan elde 

edilecek birim gıda 

için tahılların 

yetiştirilmesinden çok 

daha fazla kaynak 

tüketilir. Yem için 

başta ormanlar 

olmak üzere çok 

fazla ekosistem yok 

olur.  

En önemli etkisi 

biyoçeşitliliğin 

yitirilmesidir. Bu 

yerli hayvan 

türlerinin 

azalmasını da 

kapsar. Klonlama 

sürecine 

girildiğinde yerli 

evcil hayvan 

biyoçeşitliliği 

bütünüyle 

yitirilecektir.  



Endüstrisel ekoloji 

• Endüstrisel ekoloji ürünün işlevselliği ve 

rekabet gücüyle birlikte doğal kaynakların 

ve çevreyi koruyacak biçimde üretimi 

sağlayacak endüstriyel süreçlerin 

geliştirilmesi ve kullanılmasıdır. Görece 

yeni bir alan olan çevre kimyasının 

geliştirdiği bir alandır. Kirlenme ve tehlikeli 

atıkların yarattığı sorunların bilimsel 

çözümleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.  



• Madde ve enerji akış ve dönüşümler 

bilimidir. Birçok disiplini kapsayan bir 

yaklaşımdır. Geleceğe yönelme söz 

konusudur. Doğrusal bir süreçler 

zincirinden kapalı döngüsel süreçlere 

dönüşüm hedeflenmektedir. Endüstrisel 

sistemlerin ekolojik sistemler üzerindeki 

etkisini azaltmaya yöneliktir.  



Süreç akışı 



Klasik tasarım 



Yeşil tasarım 



Ürün yaşam döngüsü sistemi 



Üretim tipleri 



Fotosentez 



• Endüstriyel ekoloji endüstriyel süreçleri 

yapay bir ekosistem olarak görmeye 

çalışmakta ve aynen doğadaki düzengeleri 

kullanmaya çalışmaktadır. Endüstriyel 

ekoloji geridönüşümü süreçle 

bütünleştirmeyi amaçlar  





Amerikan Bilimler Akademisi: Geçerli bir çevre 

sağlığı düzeyine ulaşmak için gereken strateji 

• -Kamuoyunun ve karar-vericilerin  ilgi ve duyarlılıklarından 

yararlanılmalıdır. 

• -Toplum ve bütün paydaşlar en erken ve en sık biçimde 

devreye sokulmalıdır. 

• -Katılım esastır. 

• -İleri görüşlülüğü (vizyonu) gerçekçilikle uyumlaştırmalıdır. 

• -Parçalanmalar (fraksiyonculuk) önlenmelidir. 

• -Çevresel geleceğimizi ekonomik büyüme hedefleri ile 

bütünleştirmelidir. 

• -Eylemsizliğin yol açacağı sonuçlar anlaşılmalıdır. 

• -Daha fazla araştırma gerekmektedir. 



Fabrika 

çevresinin 

olumsuz 

etkilenmesi 
FABRİKA 

Fabrika ortam 

koşullarının 

bozulması 

Kişi ve toplum 

sağlığının olumsuz 

etkilenmesi 



Fabrika 

çevresinin 

olumsuz 

etkilenmesi 
FABRİKA 

Fabrika ortam 

koşullarının 

bozulması 

Kişi ve toplum 

sağlığının olumsuz 

etkilenmesi 

Teknolojik 

düzeltme 

Mümkün Mümkün değil 

Fabrikanın 

kapatılması 

Cezai 

yaptırım 

Ekonomik yük, maliyet 

artımı 

Ücret 

düşürme 
İşten çıkartma 

Sosyoekonomik durumun 

bozulması 

Aile 

Toplum 



Fabrika 

çevresinin 

olumsuz 

etkilenmesi 
FABRİKA 

Fabrika ortam 

koşullarının 

bozulması 

Kişi ve toplum 

sağlığının olumsuz 

etkilenmesi 

Teknolojik 

düzeltme 

Mümkün Mümkün değil 

Fabrikanın 

kapatılması 

Cezai 

yaptırım 

Ekonomik yük, maliyet 

artımı 

Ücret 

düşürme 
İşten çıkartma 

Sosyoekonomik durumun 

bozulması 

Aile 

Fabrika 

kapansın 

Fabrikamız 

kapanmasın 

Toplum 



Bilimsel araştırma 

önerisinin 

yapılması 

Öneri değişikliği 

Araştırmanın yapılması 

Uygun çalışma, 

doğru sonuç 

Yayına sunma 

Bilimsel katkı 

yapan 

eleştiriler(hakem) 

Yayınlanma 

Amacın 

gerçekleşmesi 

Sızdırılma 

Kamuoyu, Resmi otoriteler, 

firmalar,yayın kurulu, çıkar 

grupları 

Sansür, bilimsel 

karalama, rüşvet, 

taciz, tehdit, baskı 

Beklenene ve bilinene 

uygun sonuç veren 

araştırma 

Teknoloji ve kaynak destekli araştırmalar 

Yönetimsel ve ekonomik 

olarak engelleme 

Yöntem 

hataları 
Bias 

Maksatlı 

Maksatsız 

İstatistiksel 

olarak önemli 

sonuç isteği 

Vaka atma 

Maksatlı yazım 

Kaynak 

sağlayarak 

Kaynak 

kısıtlayarak 

Sansür 

Bilgi ve vizyon eksikliğine bağlı olarak engel 

Literatüre 

uymuyor, klasik 

bilgiye ters, 

otoriteye 

ters,yurtdışı 

yayın olmaz, 

kaynak 

sağlayanları 

kızdırırız 

Kendini 

Denetiminde 

olanı 



ZENGİN VE GELİŞMİŞ 

ÜLKELER 

Sağlık Bakımı 

Halk Sağlığı 

Tıbbi Araştırma 

Kaynak desteği 
Danışmanlık 

desteği 

Teknoloji 

desteği 
Eğitim 

desteği 

Uygun 

olmayan, 

yüksek, 

yeni ve 

pahalı 

teknoloji 
Ülkeye uygun olmayan algılamalar 

ve gündem saptırmaları 

O ülkenin dış 

ülkede eğitilen 

hatalı 

yönlendirilmiş 

bireyi 

Gelişmiş ülkelerde 

yapılan araştırmalar 

yada sonuçları 
Etik emperyalizm 

Beyin 

göçü 

Gelişmiş ülkelere 

göre “bu durum 

yapılan yardımların 

kaçınılmaz bedeli” 



YABANCI ÜLKEDE EĞİTİLEN 

ÜLKE BİREYİ 

Dönüş 

Yanlış 

görevlendirme 

Eğitim gördüğü 

ülkeye yerleşme 

Beyin göçü, O 

ülkede yaşama 

Kayıp 

yada değil 

Yanlış yerde, 

hatalı görev 

tanımı, 

yetersiz araç 

gereç, kaynak 

Teamülleri 

zorlayan 

haksız 

istihdam 

Kayıp 

Hayal kırıklığı, özlük 

hakkı kaybı vb 

nedeniyle diğer 

personelin direnmesi Varolan 

personelin 

kaybı Atanan elemanın 

işlevinin 

engellenmesi 

Hatalı değerlendirme, 

hatalı yorum, hatalı 

yaklaşım, hatalı 

teknoloji transferi, 

hatalı uygulamalar vb. 

Doğru görevlendirme 

Doğru adam, doğru 

yerde, uygun işlev, 

kaynak ve teknoloji, 

karar erki, uygulama 

yetkisi ve kaynak, 

doğru amaç 

Uygun ve 

amaçlanan sonuç 

Kaynak 

israfı 

Kayıp 









John M.Last 

Ömrüm boyunca, değişen değer ve davranışların 

yansıması, benim herhangi bir halk sağlığı 

sorununun kontrolüyle ilgili olarak aşağıdaki 

sıralamayı önermeme yol açmıştır: 

• -Var olan sorunun farkındalığı 

• -Soruna neyin neden olduğunun anlaşılması 

• -Sorunla başa çıkabilme yeteneği ve olanağının 

olması 

• -Problemin önemini algılatan değerler duygusu 

• -Problemi kontrol edecek politik irade. 

 



Çözüm 

• Mevzuat? 

• Sıfır atık? 

• Japonya? 


