
1- Soluduğunuz havanın kalitesini öğrenin:
www.havaizleme.gov.tr sitesinden veya
 “Nefesiniz Cebinizde” uygulamasını 
telefonunuza indirerek anlık olarak hava 
kalitesi ölçüm sonuçlarını takip edin.

2- Havanız kirliyse veya ölçülmüyorsa ilgililere 
haber verin: Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
telefonla ALO 181 veya sosyal medya hesapları 
üzerinden ulaşıp durumu ihbar edin.

3- Bilgi edinme hakkınızı kullanın: ALO 150’yi 
arayarak veya CIMER internet sitesinden
(https://www.cimer.gov.tr/) başvuru yaparak 
bölgenizdeki hava kirliliği ile ilgili şikayette
bulunabilirsiniz.

4- Yerel yönetime temiz hava için neler 
yaptıklarını sorun: Yaşadığınız şehirdeki vali, 
belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl 
Sağlık Müdürlüğü’ne Temiz Hava Eylem Planı’nı 
uygulamak için neler yaptığını sorun.

5- Havanızı yeni kirleticilerden koruyun, 
koruyanlara destek olun: Bölgenizde yapılması 
planan kömür, çimento veya taş ocağı gibi havayı 
kirletebilecek sanayi tesislerinin çevre izin 
süreçlerine dahil olun, bu konuları takip eden 
yerel topluluklara destek olun.
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Neler 
Yapabilirsiniz?



Neden Temiz Hava 
Hakkı?
Açlığa 60, susuzluğa 6 gün dayanabilen insan; nefes 
almadan 6 dakika bile dayanamaz. Bu nedenle, 
temiz hava solunabilen bir çevrede yaşamak en 
temel insan haklarından biri. Fakat bugün insanlar, 
doğa ve tüm canlılar önemli bir tehdit ile karşı 
karşıya: Hava Kirliliği.

Hava kirliliği, 2012 yılında dünyada 8 milyon insanın 
erken ölümüne sebep oldu ve Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) hava kirliliğini kanserin en önemli çevresel 
nedeni ilan etti. Hava kirliliğine maruz kalanların kalp 
ve solunum yolu hastalıkları, felç, kanser ve benzeri 
hastalıklara yakalanma ve erken ölüm riski artıyor.

Türkiye’de de nefes almak giderek zorlaşıyor. 2015 
yılında hazırladığımız Kara Rapor’a göre, 81 ilin 
80’inde, DSÖ limitlerine göre sağlık sınırlarının 
üzerinde kirli hava soluyoruz. 

Mevcut hava kirliliği yetmezmiş gibi, 70’e yakın yeni 
kömürlü santral daha planlanıyor. Bu santraller 
yapılırsa, dünyanın 4. büyük kömür tehdidi olacağız.

Biz, Temiz Hava Hakkı Platformu olarak, bilgi ve 
deneyimlerimizi kamuoyuna ve karar vericilere 
aktararak, temiz hava hakkımızı savunmak için hep 
birlikte mücadele ediyoruz.

17 Sivil Toplum Kuruluşu’nun bir araya gelmesiyle 
2015 yılında çalışmalarına başlayan Temiz Hava 
Hakkı Platformu’nun (THHP) bileşenleri şöyle:

Hava kirliliği nedir?

Hava kirliliği, atmosferde toz, duman, gaz, koku 
ve saf olmayan su buharı şeklinde bulunabilecek 
kirleticilerin, canlıların sağlığını olumsuz yönde 
etkileyecek ve/veya maddi zararlar meydana 
getirecek miktarlara yükselmesi demektir.

Doğal sebeplerin yanı sıra, insanların çeşitli 
faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve 
tüketim aktiviteleri sırasında atıklar ortaya çıkıyor. 
Hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı 
hayatı olumsuz etkileniyor.

İnsan faaliyetlerine bağlı olarak atmosfere salınan 
kirletici maddeleri kaynaklarına göre; endüstriyel, 
enerji üretimi, ulaşım, yerleşim yeri ve tarımsal 
kaynaklı kirleticiler olarak gruplandırabiliriz. 
Özellikle sanayiden kaynaklanan kirleticiler; iklim 
değişikliği, asit yağmurlarının yanı sıra, bacalardan 
çıkan ve saç telinden daha ince olan görünmez
parçacık maddelerin kana karışmasıyla pek çok 
çevre ve sağlık sorununa neden olur.
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