
Çevre Kirliliği 

 

 Ek-1 deki makale öğrencilere okutularak etkinlik başlatılır. 
 

 Makale okunduktan sonra öğrencilere şu soru yöneltilir: 
- Evreni kusursuz biçimde yaratıp canlıların hizmetine veren ve insani yeryüzüne halife yapan yüce Allah 
ahirette insanlara: doğayı katledip her türlü çirkinliğe başvuran yeryüzünü yaşanmaz bir hale getiren 
insanoğluna bunun hesabını sormaz mı? 
 

 
 Daha sonra Ek-2 deki kısa hikâye öğrencilere okunarak şu sorulara cevap vermeleri istenir: 

- Çevre kirliliği, ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma sizce bunların sorumlusu kim?  
-  Görevini yapmayan temizlik görevlileri mi? 

 

- Yoksa kendi sorumluluğunu yerine getirmeyen bireyler mi? 

 
 Bu sorularla öğrenciler arasında beyin fırtınası yapılarak etkinlik sonlandırılır. 
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Kyoto Protokolü-Atık Yağlar-Çevre Kirliliği Sorunları-Küresel Isınma 

Atık bitkisel yağların bu derce zararlı olabileceğini kırk yıl düşünsem tahmin etmezdim doğrusu. Baksanıza 1 litre 
bitkisel atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebiliyormuş. Aman Yarabbi! Yahu bunu şimdiye kadar niye 
söylemediniz peki? 

Zaman öyle bir zaman ki, çok belgesel izlemenize gerek yok. Artık reklam kuşaklarında bile tanıtıcı, bilgilendirici kısa 
filmler aslında normal hayatımızda normal olarak algıladığımız birçok uygulamanın doğayı ne kadar tahrip ettiğinden 
bahsediyor. Bekleme (Stand By) konumunda bıraktığımız, Televizyon, bilgisayar, müzik setinin ne kadar da fazla 
elektrik harcadığı anlatılıyor. 

Barajlardaki su seviyesinden, kutuplardaki buzulların bu sene ne kadar hızlı ve çok (kütlesel olarak) azaldığını 
izliyoruz. Öyle ki kâşiflerin üzerinden yürüyerek geçtiği buzla kaplı geçitte bile buzlar erimiş, Kanada hükümeti 
rotaları kısaltan yeni birkaç yol belirlemiş. Rusya Antarktika’da denizaltı ile deniz tabanına bayrak dikmiş. Danimarka, 
Antarktika’nın Grönland sebebi ile kendisinin olduğunu iddia etmiş. Petrol şirketleri Antarktika’da sondaj çalışması 
yapmanın yollarını arar olmuşlar. Güney Amerika kıyılarında yaşayan genç neslin %90’ı, Afrika kumlarının okyanus 
ötesi yolculuğu sebebi ile astım hastası olmuş. Dünya denizlerindeki su seviyesi artmaya başlamış. Buzullar da 
sıcaklık artışı 1 °C’yi bulmuş. Dünya atmosferine salınan Karbon öylesine artmış ki, atmosfer ve okyanuslar hepsini 
absorbe edemezler olmuşlar. Bu sebeple de dünyanın ısısının artışı gittikçe hızlanmaktaymış. Buna bir de Ozon 
tabakasındaki deliğin sebep olduğu ısınmayı da ekleyince ciddi ciddi endişe etmemiz gerekirmiş. Çin ve 
Hindistan’daki uyuyan dev artık uyandı. Nüfus gittikçe mobilize olmaya başladı. Birçok türün nesli tehlike altında. 
Dünyadaki hayattan tamamen ayrılan nesiller de gün geçtikçe artma yolunda… 

Bu cümlelerin, emarelerin sonu yok. Nereye gidiyoruz, sonumuz ne olacak? Hadi diyelim biz bir şekilde yaşayacağız. 
Ya bizden sonraki 3-4 nesil? Onlar ne olacak? Peh, kalkıp bir debilim insanlarını abartmakla suçluyorlar. 

Bosna Hersek’ten bir misafirim gelmişti 2 yıl önce. Çantasındaki pet şişeyi atmak için mutfağa gidip kısa bir süre 
sonra yine elinde şişe ile geri döndü oturma odasına. Şişeyi atacak çöp kutusu yokmuş mutfakta. Plastik, metal, kâğıt 
ayrımı yapmaksızın çöpü attığımızı görünce çok şaşırmış. Çünkü birçok Türki devlette olduğu gibi bize belli bir 
hayranlık ve saygı besliyorlar. Bu durumu bize hiç yakıştıramamış, sonradan söylediğine göre. 

Peki, bizler neler yapabiliriz değil mi? En azından petrol şirketleri, gamsız devlet yönetimleri, çıkarları uğruna 
doğadaki katliama çanak tutanlardan olmamak için, ya da onlar gibi olmamak için… 

Öncelikle kendi çöplerimizden başlamak gerekiyor. Kâğıt, plastik, metal ayırarak atmalıyız çöpe. Hatta bazı 
belediyeler bu konuda duyarlı ama genelde bilgimiz yok. En azından belediyeyi arayıp bu tarz bir çalışma içinde olup 
olmadıklarını öğrenebiliriz. Atık yağlar da  
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aynı şekilde toplanıyor. Toplanarak, Biyodizel yakıt üretimi yapılan atık organik yağları da 1 litre olduğu takdirde 
kapınıza kadar gelip topluyorlar. 

Örneğin bunun en yakın örneğini Şişli belediyesi uygulamaya başladı. 

“Ambalaj çöp değildir. Ambalaj atıklarımızı ayrı kutulara atalım. Ekonomimize güç katalım” sloganı ile en azından 
ambalaj atıklarının ayrı toplanmasına başladı. Ayrıca Ezici Biodizel firması ile anlaşarak evlere kadar gelip bitkisel atık 
yağları topluyorlar.www.ezici.com.tr adresinden bölgenizle ilgili çalışmalarının olup olmadığını öğrenebilirsiniz. 

Son olarak da ülkemiz adına sevindirici bir haber yayımlandı geçenlerde. Artık ülkemizin de Kyoto Protokolü altında 
imzası olacak. 2005 yılında 55 ülkenin taraf olmasıyla yürürlüğe giren Kyoto Protokolü'ne 177 ülke ve AB'nin taraf. 
Protokol'ün ilk yükümlülük dönemi ise 2012 yılında sona erecek. 

Sonuç olarak önce kendimizden başlayacağımız çevresel düzenlemeler, zaman içerisinde yaygınlaşacak ve herkes 
tarafından uygulanır hale gelecektir. Eğitim ve Kültür eksikliğinin kısmen yaşandığı ülkemizde, toplumun kendi 
kendini eğitmesi ve bunun için zemin hazırlanması en yapıcı çözümlerden biri olacaktır. 

 

http://www.renklidergi.com/www.ezici.com.tr
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protokol%C3%BC
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HERKES, HERHANGİ BİRİ BİRİSİ VE HİÇ KİMSE 

 

Bu hikaye dört kişi hakkındadır  Bunların isimleri herkes, herhangi biri, birisi ve hiç kimse idi  

Yapılması gereken önemli bir iş vardı  

Herkes’in yapması istenmişti  

Herkes, birisi’nin o işi yapacağından emindi  

Herhangi biri yapabilirdi ama hiç kimse yapmadı  

Birisi çok kızdı çünkü bu herkes’in işiydi  

Herkes herhangi biri’nin yapacağını düşünmüştü  

Herhangi biri yapabilirdi ama 

Hiç kimse herkes’in yapmayacağını anlamamıştı  

 

 

 

 

 


