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''Avrupa, vatandaşlarımızın, çocuklarımızın ve torunlarımızın sağlığı için sıfır kirlilik hedefine 
doğru yol almalıdır. Komisyonum, vatandaşların sağlığını çevresel bozulma ve kirlilikten 
korumak için farklı alanlarda kesişen bir strateji ortaya koyacaktır.''

Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı

Sıfır Kirlilik Eylem Planı - 2030 Hedefleri

Sıfır Kirlilik Eylem Planına neden ihtiyaç var?

Hava: hava kirliliği sebebiyle yaşanan erken yaşta ölümlerin en az %55 oranında azaltılması;
Su: denizlerdeki atık ve çöplerin %50 oranında azaltılması ve çevreye salınan mikro plastiklerin %30 
oranında azaltılması;
Toprak: besin öğesi kayıpları ve kimyasal tarım ilacı kullanımının %50 oranında azaltılması;
Biyoçeşitlilik: hava kirliliğinin biyoçeşitliliği tehdit ettiği AB ekosistemlerinin %25 oranında azaltılması;
Gürültü: ulaştırma faaliyetlerinin neden olduğu gürültüden kronik olarak rahatsız olan insanların oranının 
%30 azaltılması;
Atık: toplam atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması ve kentsel atık kalıntılarının %50 oranında azaltılması.

2050 sıfır kirlilik vizyonu: 
Hava, su ve toprak kirliliğinin sağlığa ve doğal ekosistemlere zarar vermeyecek 

seviyelere indirilmesiyle, zehirli maddelerden arındırılmış bir çevreye sahip olmak.

Kirlilik, AB'de her yıl gerçekleşen 8 ölümden 1’ine sebep olmaktadır.

En savunmasız gruplar, bu durumdan en fazla şekilde etkilenmekte ve bu da
eşitsizliğin artmasına neden olmaktadır.

Kirlilik, biyoçeşitlilik kaybına yol açan 5 temel faktörden 1’idir.

Kirlilik, gezegenimizde var olduğu tahmin edilen 
8 milyon bitki ve hayvan türünün 1 milyondan 
fazlasının varlığını tehdit etmektedir.

Kirlilik, kanser, koroner kalp hastalığı, obstrüktif akciğer hastalığı, zihinsel ve 
nörolojik bozukluklar, diyabet ve daha fazlasına neden olabilir.
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ŞEKİL 1: ÖLÜME SEBEP OLAN VE ÇEVREYLE 
İLİŞKİLENDİRİLEBİLECEK İLK 3 BULAŞICI OLMAYAN HASTALIK 
(Kaynak: AÇA - DSÖ (2016)'ya dayanan Sağlıklı çevre, sağlıklı yaşamlar, 2018)
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Kanser 
türleri 
254600

Koroner kalp 
hastalığı 
134200

80700 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 

KRONİK HASTALIKTAN 
KAYNAKLANAN BU ÖLÜMLERİN 
%90'I KİRLİLİK SEBEBİYLE OLUYOR.

Sıfır Kirlilik Eylem Planının Ana Eylemleri

Kirlilikle ilgili yasaların daha 
sıkı biçimde ve yaptırımlar 
eşliğinde uygulanması

AB’nin dış ülkelerdeki kirlilikle 
ilgili ayak izinin en aza 
indirilmesi ve küresel 
değişimin teşvik edilmesi

Sıfır kirlilik için dijital 
çözümlerin desteklenmesi

Bilgi birikimi ve inovasyonun 
teşvik edilmesi

Doğal ekosistemler ve 
biyoçeşitliliğin korunması:
Su ve toprak kirliliğinin azaltılması

Bölgeler arası sıfır kirliliğin desteklenmesi

İmalat ve tüketimin neden olduğu 
kirliliğin azaltılması:
Endüstriyel tesislerin neden olduğu kirliliğin azaltılması

Tarımın neden olduğu kirliliğin azaltılması

Tüketiciler için kirliliğe en az sebebiyet veren 
seçeneklerin teşvik edilmesi

İnsan sağlığının iyileştirilmesi:

Hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması

Sağlık alanında eşitsizliklerin azaltılması

Kentsel sıfır kirlilik eylemlerinin desteklenmesi

Toplumun bütününde değişimin 
desteklenmesi:
Binalar için sıfır kirlilik çözümlerinin
vurgulanması

Yeşil dijital çözümler için, yaşayan 
laboratuvarların oluşturulması

Kolektif eylem ve kolektif değişimin 
teşvik edilmesi
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