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Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtı’nca yapılacağım 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlan üe yıllık prog
ramlan hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâm hazırlık çalışmalan çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Karanyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonlan» kurul
muştur.

Özel İhtisas Komisyonlan, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtilas
ları ile. ilgili .konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve.önerilerde-., bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
Itâtı na, Kalkınma Plâm çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır- 
lıklanna daha, geniş çevrenin katkısını sağlamak ve ülkenin bütün
olanaklarım değerle’nftirmek üzere kurulmuşlardır.

*

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarım yaptıklan sü
re; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlannın hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gözönüne ahnarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmam olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanlan yürütmüşlerdir.

Özel İhtisas Komisyonlan çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha
zırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.



Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânlan, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak haaarlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem”genellikledir çalışmaları içer
mektedir.

1 - Makro inceleme aşaması,
2 - Setör incelemeleri,
3 - Mikro inceleme aşaması veya proje çalışmaları.

Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalan ve hazırladıktan rapor
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yülık Kalkınma Flâm’mn Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü
zenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç büiriz.

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI

Kemal CANTÜRK
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İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

A. Genel Bakış
B. Genel Teklifler

SU KİRLENMESİ

GİRİŞ
SÜREÇLERİ

A. KITA İÇİ SU KAYNAKLARININ KİRLENMESİ

1. Yoğunlaştığı Yöreler
2. Kirli Yörelerde Uygulanan Projeler
3. Kıta İçi Su Kaynaklarının Teiniz Tutulması

Hakkında Teklifler

B. DENİZ KİRLENMESİ

1. Denizlerin Kirlenme Sebepleri

a. Denizlerin Havadan Kirlenmesi
b. Denizlerin Denizden Kirlenmesi
c. Denizlerin Karadan Kirlenmesi

2. Deniz Kirlenmesinin Etkileri
3. Türkiye'deki Uygulama
4. Öneriler



II. HAVA KİRLENMESİ

HAVANIN BİLEŞİMİ
HAVA KİRLENMESİNİN SÜREÇLERİ
HAVA KİRLENMESİNİN TANIMI

A. YURDUMUZDA HAVA KİRLENMESİNİN YOĞUN BULUNDUĞU 
YÖRELER

Sebepler
Ankara Şehrinin Hava Kirlenmesi

B. GENEL DEĞERLENDİRME
C. PROJE TEKLİFLERİ
D. HAVA KİRLENMESİNİN MEYDANA GELMEMESİNİ SAĞLAYA

CAK TEDBİRLER

Ek- 1 Hava Kirlenmesiyle İlgili Araştırma Yöntemi

III. TOPRAK KİRLENMESİ

GİRİŞ
TANIM
AMAÇ
DURUM TESBİTİ
TOPRAK KİRLENMESİNİN ÇEŞİTLERİ»

A. TOPRAK VE SUYUN KULLANILMA ŞEKİLLERİNDE MEY
DANA GELEN DEĞİŞMELER

B. ŞEHİRLERİN MEYDANA GETİRDİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİ

C. SANAYİİN MEYDANA GETİRDİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİ

D. TARIM FAALİYETLERİNİN MEYDANA GETİRDİĞİ TOP
RAK KİRLİLİĞİ



1. Böcek Öldürücü ve Ot Öldürücü İlâçlar
2. Gübreleme

GENEL DEĞERLENDİRME 
TEKLİFLER

IV. TOPRAK EROZYON* - TOPRAK KAYBI

TOPRAK EROZYONUNUN TANIMI 
EROZYONUN SONUÇLARI 
EROZYONUN SEBEPLERİ

A. EROZYONDA BUGÜNKÜ DURUM
B. TOPRAK ve SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE

KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ve GİDERİLME ÇARELERİ
C. EROZYONA KARŞI GEREKLİ STRATEJİ
D. ÖNERİLER
E. EROZYON ÇALIŞMALARININ PLÂN POLİTİKALARIYLA 

BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ

V. YABAN HAYATININ KORUNMASI

TANIMLAMA ■

A. GÜNÜMÜZDE TÜRKİYE’DE YABAN HAYATININ DURUMU
B. BU ALANDA UYGULANAN PROJELER
C. KORUMA KONUSUNDA SORUNLAR
D. ÖNERİLER

VI. DOĞAL PEYZAJIN KORUNMASI

A. BUGÜNKÜ DURUM
B. PEYZAJ PLÂNLAMASININ ROLÜ
C. DAR BOĞAZLAR



D. ÖNERİLER 

SONUÇ

VII. ÇEVRE EĞİTİMİ 

GİRİŞ

A. PROFESYONEL ÇEVRE EĞİTİMİ

1. Yöneticiler

2. İhtisaslaşmış Kadro

B. TEKEL ÇEVRE EĞİTİMİ

1. Teknik Eğitim

2. Genel Eğitim

YAYGIN VATANDAŞ EĞİTİMİ



TABif ÇEVREMİN KORUNMASI ALT KOMİSYONU RAPORU

GİRİŞ :

Devlet Plânlama Teşkilâtı başkanlığında çalışan Çevre 
Sorunları Daimi Danışma Kurulu f Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı Çalışmaları içinde yer alan Çevre Sorunları Özel İhtisas 
Komisyonunun işleyeceği konuları belirli bir mantikî temele 
oturtmuştur. Kurulan yedi alt komisyondan üçü bir grubu, dör
dü ise diğer bir grubu teşkil etmektedirler. Kirletme sorun
ların somulaştırılma3i ile ilgili üç alt komisyon,

1. Sanayi ile ilgili çevre sorunları,
2. Toplu insan yerleşmeleri ile ilgili çevre sorunları,
3. Tarım ile ilgili çevre sorunları

konularını işlemişlerdir. Bu alt komisyonların genel özelliği, 
faaliyetleri, dolayısıyla çevre sorunu çıkaran kesimleri in
celemiş olmalarıdır. Diğer grubu meydana getiren dört alt 
komisyonda ise faaliyetler sonucu etkilenen ortamlar incelen
miştir. Dolayısıyla, orıam sorunlarının somıfiaştırılması ile 
ilgili dört alt komisyon,

1. Tabiî çevrenin korunması,
2. Çevre sağlığının korunması,
3. Tarihî çevrenin korunması,
4. Genel kullanım imkânlarının korunması, 

konularını işlemişlerdir. Tabiî çevrenin korunması ile ilgili 
olan Alt Komisyonumuz, bütün kirliliğin biriktirdiği, mücade
lenin verildiği, ve tahribatın etkilerinin çeşitli yerlere
yansıdığı en geniş ortamı ele almaktadır.



Bu sebeple, çalışmalarımızın çok boyutlu ve geniş olması tabii
dir» Çalışmalarımızda , DPT ile işbirliği içinde, konuların 
sınıflanmasına, sistemleştirilmesine, tanımlanmasına ve ince
lenmesine ağırlık verilmiştir«; Mümkün olduğu ölçüde verilerin 
değerlendirilmesi yapılmıştır» Ancak, daha iyi bir somulaştır- 
ma için çok ayrıntılı pek çok sayıda araştırmaya ihtiyaç bu
lunmaktadır. Bundan sonraki çalışmalara yol gönıhetmiş olmak 
ümidi ile raporumuzu sunuyoruz.

Tabiatın bir parçası olan insan, zek&sı ile ona hük
metmesini bilmiştir. Ne var ki, asırlardır sürdürülen bu tek 
taraflı sömürü aşırımızın başında son durağına gelmiş bulun
maktadır.

Tabii çevre insan faaliyetlerinin olumsuz etkileri ile 
o derece etkilenmiştir ki, bu etkiler geri dönüp insanın as
lında dar olan hayat alanlarına kadar girmiş ve "çevre sorun
ları" olarak bilinen yeni bir isim kazanmıştır.

Bitki örtüsü, toprak ve su arasında üçlü bir denge • 
vardır. Bunlardan herhangi birisin-in- insanlar veya hayvanlar 
tarafından aşırı derecede-tahribi aradaki dengeyi bozar^-Keza, 
insanların tek yönlü fayda ummaları ile, hayvan ve kuş varlık
larının tahribi, tabiatın bir bölümünü teşkil eden faunanın 
eksikliği ile ekodengede sarsıntılar yaratır. 0 halde, tabiî 
denge kavramı içerisinde, canlı ve cansız glemin çevresi ile 
olan ilişkilerinin, tabiatın kendi kanunları içinde muhafaza
sını şart koştuğunu görmekteyiz.



Bütün bu müşahadeleriniz i ifade edebilmek için bazı 
tanımları getirme zarureti aşikârdır :

Tabiî Denge Kavramı ; (Ekodenge)

Tabiatta canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle olan 
ilişkilerinin tabiî bir ortamda, birbirlerine zarar vermiyecek 
boyutlar içinde kalmasıdır»

Ekosistem :

Yeryüzünde canlı ve cansız varlıkların âhenk içinde 
bir arada bulunmaları ve yaşamalarıdır. Bu deyim,tabiî sistem, 
ekolojik sistem, canlı ve cansızların birbirleriyle sürdür
dükleri ilişkilerin tabiî bir düzeyde olduğunu ifade eder.

Yenileme :

Tabiatın kendi kendini yenileme özelliğidir. Tabiatın 
muayyen oranda hayatiyetini sürdürebilmesi için bilhassa can
lılarını yenileme imkânları vardır. Buna karşılık cansızlarını 
yenileme imkânı yoktur, veya son derece kısıtlıdır.

Yıpranma-Tükenme-Klrlenme-B ozulma :

Ekosistemin bünyesinin çeşitli müdahalelerle tahrip 
olması yıpranmaya sebep olur. Kaynakların aşırı derecede kul
lanılması ise tükenmeyi doğurur»

Endüstrinin geniş çapta bir yörede toplanması, nüfusun 
artması ve dengesiz bir yerleşme o bölgede çeşitli kirlenmeler
in nedeni olmaktadır.



Yıllardan beri devam eden bu olayların ssrın-başında 
belirmesi, kendi kendini yenileme gücünün üstüne çıkan tahri
batın tabiî dengeyi bozması, ekosistemin sarsılması sonucu 
daha belirgin hâle gelmiştir.

Çevre Sorunları ;

Tabiî çevrenin tahribi, ekolojik dengenin boz«lm*sı ve 
bunun meyd»nn getireceği bir çok sorunlara dayalı rahatsızlığın, 
toplum tarafından hissedilmesidir.

Çevre sorunlarının rahatsızlığının hissedilmesi, top
lumun çevreden aldıklarıT çevreden alabilecekleri, çevreden 
alabileceği halde alamadan kaybettikleri ve çevreden-daha fazla 
alabilmek için nasıl davranması gerektiği arasında yapacağı 
değerlendirmede erişebildiği şuurluluk derecesi ile orantılıdır.

Tabiî denge-çevre sorunlarının yeni perspektifler içili
re genel tanımı iki nokta hslinde özetlenebilir :

a) Normal veya optimum olarak, kabul edilen tabiî den- 
genin bozulması sonucu zuhur eden rahatsızlığın toplum tara
fından hissedilmesi, ki buna yıpranm», tükenme, bozulma ve 
kirlenme *>dı verilmektedir.

Tabiatın kendi kendini yenileme sürecinin yenilenebilir 
tabiî kaynakların yenilenmesine yetişememesi; biyolojik hayatı 
etkileyen yabancı maddelerin miktarının tabiatın massetme-kapa- 
sitenin- üzerine çıkması; doyum noktalarının aşılması olarak 
açıklanabilir.



Bu takdirde, müdahalede geç kalındığı zaman, çeşitli yöntem
lerle tabiatın canlilığını ve verimliliğini tekrar kazanmasına 
yardımcı olmak mümkün.olamamaktadır.

b) Kullanıldıktan sonra yenilemmesi söz konusu olma
yan kaynakların, uzun dönemli 1 kullanımanıntoplumun çevre
den olan talepleriyle bağdaştırılamamasıdır,3inırll kaynak 
olan yeraltı kaynaklarına,,evvelce sonsuz kaynak olarak te
lakki edilen flora ve fauna, su, hava, toprak ve hatta güneş 
de eklenmiş bulunmaktadır.

Alıcı Ortam :

Yıpranma, tükenme, bozulma veya kirlenmenin yer aldığı 
veya aktarıldığı ortamdır. Kirliliğin massedilmesi bakımından 
alıcı ortamın özellikleri büyük önem taşır. Kirleticiye karşı 
kuvvetli bir alıcı ortam onu kısa zamanda yok eder. Bu da alıcı 
ortamın tabiî özelliklerinin kuvveti ile kirlenmişlik derece
sine bağlıdır. Günümüzde insan faaliyetleri sonucunda alıcı 
ortamların hızla zayıflamakta olduğu bilinmektedir.

Massetme Kapasitesi ;

Tabiatın, ekolojik dengenin bozulması ve kirlilik 
karşısında gösterdiği direnme ve bozulmayı yenme gücüdür.
Tabiî süreçler aracılığıyla, tabiat kencli içine giren yaban
cı ve zararlı maddeleri yok etmeye çalışır.



Ekolojik Havza ;

Belirli tir kaynağı içinde bulundurmasından dolayı 
ekolojik dengenin ve dolayısıyla çevre şartlarının belli bir 
biçimde oluştuğu havzalardır.

Havza içerisinde bulunan canlı ve cansız varlıklar 
ve iklim şartları tabiî ortamın tesisinde büyük rol ©^harlar. 
Böyle bir havzada tabiî dengsnin mevcudiyeti ile oluşan ha
yatta varlıkların muayyen orandaki-eikileri ile-birbirlsrini 
dengede iutmaları-ve ekolojik havzada tabiî ortamın devamı 
mevzu bahistir; 8ksi halde ortam bozulmuş sayılır.

Standardizasyon ;

Ekolojik dengede bulunan bir havzada dengenin sağlan
masında rol oynayan standartlar mevcuttur. Bu standartlar mu
ayyen hudutlar içinde kaldığı oranda denge devam eder. Stan
dartların tayin-ve teşbihinde çevrenin kendini yenileme im
kanları bilhassa rol oynar.

Standartların daha esnek uygulanması, ekolojik havza, 
kavramının uygulamaya esas olarak kabul edilmesi ile mümkün 
olabilmektedir. Havzanın özellikleri, alıcı ortamın gücü, 
daha geniş-harekei hürriyeti sağlayabilir. İjlke-.çapında uy
gulanan standartlar için ise, en sayıf havzalara göre tes- 
bit edilen standartların uygulanması söz konusudur.
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Ekolojik havza yaklaşımının daha bilimsel ve bünyeye 
uygun ilkelerine karşılık, havzalar-genellikle sanıldığından 
çok ve çeşitli olduğundan, aa?aş-tırma ve tesbit maliyetleri 
yüksek- olmaktadır. Ayrıca, havza standartlarının daha üst 
havzalar, ülkeler, uluslararası coğrafî bölgeler seviyesinde 
fihenkleştirilmesi gerekir.

Standartları başlıca üç grup halinde toplayabiliriz*

a) Proses Standartları««üretim süreci sırasında üre
tim teknolojisine, üretime, girdilere ve artıklara uygulanan 
standartlar;

b) Ürün standartlaruricullsnılan malların, hammadde, 
ara mal veya son ürünlerin kirletmezlik standartları;

c) Ekolojik-standartlar«çevrenin hangi azamî kirlilik 
seviyelerinde bulunabileceğiyle ve kirleticilerin türleriyle 
ilgili standartlar.

Çevreyi koruma tedbirleri :

Standartlar konulurken ülkelerin üzerinde yoğunlaştığı 
çevre tedbirlerinin niteliğinin ünemi-bulunmaktadır. Çevre 
tedbirleri iki bakış açısında toplanabilir :

a) Önleyici tedbirler—Kirliliğin az olduğu-bölgelerde, 
kirliliğinin belirli seviyeleri aşmaması, kaynakların dah* 
rasyonel kullanılmasının sağlanması, ekodengenin bozulmaması 
için gerekli tedbirler, (Bu tür tedbirler gelişmekte olan 
ülkeler için deha önemlidir,)



b) Giderici tedbirler-Mevcut kirlenmenin veya aşınma
nın ortadan kaldırılması için uygulanan tedbirler (Gelişmiş 
ülkelerin üzerinde yoğunlaştıkları tedbirler demetidir»)

Uygulama Araçları :

Çok amaçlı çevre tedbirlerinin uygulanması için geliş
tirilen araçlar üç grupta toplanabilir :

s )  Teknoloji geliştirilmesi ve teknoloji seçimi,
b) Arazi kullanımı ve yer seçimi,
c) Hukukî ve malî tedbirler,

Ekolojik Gelişme ve Kalkınma (Ecodovelopment) ;

Çevreyle Ahenkleştirilmiş-ve bölge halkının ihtiyaçla
rını ön plâna geçiren yeni plânlama yöntemlerinin-geliştiril»» 
mesi-görüşü. Böylece toplumun çevresiyle uyumunun tekrar kaza- 
nilması ve toplumun bireylerinin önceliklerinin toplumun dışın
dan gelen unsurlara oranla ağırlık kazanması amaçlanmaktadır»
Bu görüş geriye dönüş değil, yeni tekniklerin geliştirilmesini 
ön görmektedir.

Çevre Konularının Önemli Özellikleri :

1) Kesit olma özelliği :

Çevre boyutu-insanların yürüttüğü bütün faaliyetlerin 
bir bölümünü meydana getirmektedir. Diğer bir değişle,bütün 
faaliyetlerde bir çevre- boyutu vardır. Dolayısıyle çevre ko
nusunu ayrı bir konu olarak soyutlayıp incelemek mümkün olma
maktadır.



Blânın bütün sektörlerinde kesit olarak çevre mevcut 
olmalıdır. İnsan faaliyetlerinin hepsinde çevre konusu bulun
maktadır. Önemli olan bunlar arasında sorun yaratanların tes- 
bitini yapmak ve önceliklerini ve ağırlıklarını belirliyebil- 
mektir.

2- Çok Yönlülük :

Her faaliyetin bir bölümünü teşkil eden çevre boyutu 
kendi içinde basit Ve tek yanlı bir unsur değildir. Çözüm 
için çok yönlülük gereği ortaya çıkmaktadır :

a) Yaklaşımda "çok yönlülük" ; Sorunların çöaümünde 
bir £6k bilim dalı hizmet etmektedir. Meselâ; Kirlenme, sadece 
kimyevî, fizikî, biyolojik veya ekonomik bir konu olmayıp 
değişkenleri sosyo-politik, kültürel, ekolojik ve teknolojik 
boyutları da kapsamaktadır. Çok disiplinin katkısı, çok mes- 
lekli bir yaklaşım gereği gün geçtikçe kendini ortaya çıkar
maktadır.

b) Yönetimde "Çok Yönlülük"; Faaliyetlerin çok çeşitli 
olması ve çevre boyutunun her faaliyetin bir bölümünü teşkil 
etmesi, konunun tek bir noktadan idare edilmesini imkânsız 
kılmaktadır. Her müessese kendi faaliyetlerinin bir bölümü 
olarak kendi faaliyetinin yarattığı çevre Sorunlarını da de
netim altında bulundurmak durumundadır. Çevre konusunda mer
keziyetçi yaklaşımlar başarılı olamamış, adem-i merkeziyet 
esası kuvvet kazanma yoluna girmiştir. Dolayısıyla, işbirliği 
ve koordinasyon daha etkili ve esnek olmak özelliklerini ka
zanmak durumundadır.



Tabiî dengenin bozulması, yukarıda -birinci bölümde 
genel olarak ifade ettiğimiz üzere bilhassa bazı yıllarda ir
sen aktivitelerinin yoğunlaşmasından doğmuş bulunmaktadır :

1» Hızla endüstrileşmenin yemttığı sorunlar sonucu 
su, hava, toprak kirlenmesi, arazi kullanımının dengesizliği, 
ve teknoloji seçimi yanlışlıkları-,

2, Aşırı şehirleşmenin yarattığı sorunlar sonucu su, 
hava, toprak kirlenmesi ve yanlış arazi kullanımı,

3. Flora ve faunanın bilgisizce, sınırsızca tahribi,

Genellikle bir havzada bulunan bir canlı varlığın aşırı 
derecede yok edilmesi, o havzanın ekolojik dengesini bozabi
lecek başka bir canlı yaratiğga aşırı, derecede çoğalmasına 
yol açmaktadır. Meselâ; Yırtıcı kuşların aşırı derecede avlan
ması sonucu tarla faralerinin artması ve hububat için ziyan
larını söyleyebiliriz, Dağlık ve marjinal-arazide bitki örtü
sünün çeşitli nedenlerle tahribinden sonra yamaç afazilerde 
meydana gelen toprak erozyonunu, taban arazilerde vücut bulan 
sel ve taşkınları, aşırı derecede tahriplerin meydana geti
receği .kurak iklim şartlarını, toprakaltı ve satıh sularının 
bozulmasını ifade edebiliriz. Ayrıca ıslak sahaların kurutul
ması- o bölgenin-yeraltı su dengesini bozmakta ve çevrenin 
ekolojik dengesine tesir ederek bir çok -canlı türün yok olma— 
sına-sebep olmaktadır. Bitki örtüsünün aşırı tahribi ile örtü
ye bağlı bulunan pek çok hayvan öa yok olmaktadır.



Tabiî standaclacı aşan kirlenmeler canlı hayatın de- 
ğişmesine-sebep olmaktadır. Şöyle ki, kirlenme yiyecek zin
ciri olarak önce bitkilerin vsya birinci.-derecedeki hayvan
ların nesiçlerine geçmekte oradan da insanların organizmala
rına geçerek çeşitli hastalık ve tür bozukluklarına sebep 
olmaktadır. Ayrıca kirlenmeler bazen bariz bir şekilde kitle.. 
ölümlerine sebep olmaktadır. Meselâ ; 1950 yılında Londra' da- 
ki hava kirlenmesi sisin tesiri ile zemine doğru-çökmüş ve 
4000 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Japonya'da, aniden yüz
lerce insanm-ölümüne-rasilanraışj yapılan araştırmalar göster** 
miştir ki,civa fabrikası atıklarının balıkların nesiçlerinde 
yerleşmesi yiyecek zinciri yolu ile insanlara geçince ölüm
lere sebep olmuştur. Aynı durum İsveçte'de müşahede edilmiş
tir,- Deterjanların, pestisitlerin-sular* karışması-ile yap
tıkları zararlar çok vahimdir» Kez* tifo, kolera, sarıhumma 
v.s. gibi hastalıklar-he- suların kirlenmesi ile geçmekte ve 
gerek-sağlık bakımından,rerekse ülke ekonomisi yönünden bü
yük tahribatlar meydâna getirmektedir. Ülkemizde borlu,-anti— 
muanlı, kromlu, asbestli v.s» maddelerin sulara karışması 
sonucu meydana gelen büyük tahribat söz konusudur. İçme suyu 
ile insan bünyesine geçen bor—borizm-denilen, merkezî sinir 
sistemi bozan—hastalık meydana-gelmektedir. Ayrıca nitratlı 
sular, çocuklarda hemoglabis hastalığını meydana getirmekte, 
metabolizma bozukluklarına sebep-olmaktadır. -Florlu sular 
genellikle Doğu Beyazıt-tarafındaki sularda rastlanmıştır; 
dişlerde çürüme yapmaktadır.
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Bütün dünya memleketlerinde olduğu gibi ülkemizde de 
tabii kaynakların bozulması tabii çevrenin denge unsurları
nın ortadan kalkmasına ve çeşitli şekilde çevre sorunlarının 
doğmasına sebep olmuştur.

Ülkemizdeki değerlendirmeyi yaparken batı ülkelerin
den farklı bir yönde bir tetkikin yapılması zarureti kendili
ğinden ortaya çıkmaktadır. Bugün için tabii çevrenin tahribi 
3.1e zuhur eden çevre sorunları gelişmiş ülkelerde özellikle 
ağırlığın kirlenme olarak ortaya koyarken, gelişmekte olan 
memleketlerde bilhassa flora ve faunanın tahribi dolayısıyla 
sorunlar öncelik kazanmaktadır. Bu şeheple ülkemizde çevre 
sorunu olarak çeşitli yönleri ile kirlenmelerin muayyen hav
zalarda ve ı belirli boyutlar içerisinde kalmasına rağmen, 
orman-çayır-merh örtüsünün tahribi sonucu toprak-bitki ve su 
arasındaki tabiî dengenin bozulması sonucu geniş çapta eroz
yon bulunmaktadır.

Diğer taraftan aynı şekilde rüzgârla taşman toprak
lar ve sahil kesiminde meydana gelen kumul hareketleri mem
leketimizin ana varlığı olan toprağın tehlikeye düştüğünü 
göstermektedir. Bir memleketteki nüfusun herşeyuen önce geliş
me esnasında çeşitli tarım ürünlerine olan ihtiyacı izahtan 
varestedir. Toprağın yiyecek potansiyeli olarak varlığının de
ğeri aşikardır. Ülkemiz için birinci derecede tabiî çevre 
sorunu olarak toprak erozyonunu göstermek mümkündür.

Diğer taraftan, yaban hayatımızın aşırı derecede yok 
edilmesi, av hayvanları ve su kuşları ile birlikte göçmen 
kuşların da hayatiyetlerini ve nesillerini tehlikeye sokmuş 
bulunmaktadır.



Bunun olumsuz yöndeki etkileri, bölgeler itibariyle 
ekosistemöeki değişikliğe neden olmaları sonucunu doğurmak
tadır. Göl, deniz ve akarsularımızdaki su ürünlerinin yoklu
ğu ekonomik ve sosyal hayatımızı etkijkiyecek boyutlara ulaş
mış bulunmaktadır.

Çeşitli nedenle vaki olan kirlenmeler ise inkişaf et
mekte olan bir ülke olmamız dolayısı ile bölgesel olan men
fi etki hudutlarını genişletmektedir. Gerekli önleyici ted
birlerin IV. Beş Yıllık Plân içferisinde önerileceği şekilde 
değerlendirilmemesi halinde,yakın bir gelecekte bütün bir 
ülke çapında olan toprak erozyonu kadar etkili ve canlı haya
tı süratle yok edici bir boyuta bu konuda da erişilmiş ola
caktır.

Bu meyanda Ankara şehrinin hava kirlenmesinin zarar
larını, Murgul bakır madenleri işletmesinin civar bitki ve 
insanlara olan etkisini, İzmit Körfezi, Marmara sahillerinin 
kirlenmesi sonucu ürünlerin-,.; yok olmasını, keza İzmir Körfe
zini zikredebiliriz. Ege ve Akdeniz'de yer yer görülen kirlen 
meler tedbir alınmadığı takdirde tamamı pahalı giderici ted
birleri getireceği gibi, bir çok havzalarda tabiî ortamın tek
rar temininide engelleyecektir.

Tabiî çevre-tabiî denge, bir ülkenin teknolojisi, örf 
ve adetleri, eğitim durumu, finansman gücü, diğer ülkelerde 
olan işbirliği, sosyo-ekonomik yapısı ve politikası ile il
gili bir sorundur. Bu sebeple, bunun kalkınma ile birlikte 
ele alınması, memleket kalkınırken Türk insanı ile çevresi
nin ilişkilerinin olumsuz yönde değil, olumlu yönde ilerle
mesi gerekir.



Çok yakın senelere icadar Türkiye'de konu ile ilgi
lenilmez iken, ülkenin bir çok kuruluşlarınca soruna birden 
eğilinmesi ve bir çok kuruluşun kendi arzusunun istikametinde 
konuya sahip çıkma eğilimi konuda anarşi yaratmıştır, diye
biliriz. Sorunun herşeyden evvel teknik ekonomik, İlmî, malî, 
İdarî, hukukî ve politik yönlerine göre bu işlerde ehil uz
manlar heyetince; ülkenin bünyesi, teknolojisi, kalkınma şart
ları gözönünde tutularak hazırlatılacak bir makro plân çer
çevesinde çözümüne gidilmesi uygundur. Özetle :

1- Çevre sorunlarının hallinde kısa vâdeli ve palya- 
tif tedbirlere rağbet edilmemeli'} uzun süreli tedbirler göz 
önünde tutulmalıdır.

2- Tedbirler yurt gerçeklerine uygun olmalı, millî 
ekonomiye ve teknolojiye ağır yükler getirmeyecek ve aynı 
zamanda çevre sorunları yaratmayacak özellikte gerçekçi ve 
ekonomik olmalıdır;

3- Tedbirler meyanında-standartlaşma, teknolojik 
yapı-alıcı ortam özellikleri ve massetme durumu, ülke arazi
sinin en rasyonel kullanımı ve idaresi, organizasyon durumu 
gibi hususlar mutlaka göz önünde tutulmalıdır.

4- Çevre sorunlarının doğmadan önlenmesi gereğine yu
karıda değinmiştik. Bu hususta gerekli organizasyonun kurul
ması, yasal hükümlerin takviyesi de göz önünle tutulmalıdır.



Tabiî Çevrenin Korunması Hakkında Genel Kapsamlı
Tedbirler :

A. Kısa Vadeli Tedbirler ;

1. Mevcut kanunlara göre tabiat kaynaklarımızın ko
runması, işletilmesi ve programlanması konularında çalışan 
icracı kuruluşların çalışmalarının IV. Beş Yıllık Plân için
de konulara göre Devlet Plânlama Teşkilâtı'nca koordine edil
mesi;

2. Mevcut kanunlara göre, tabiî çevrenin korunması 
için, kaynak değerleri üstün yörelerin envanter tesbitleri- 
nin yapılması; ekolojik varlığın envanter tesbitinin de aynı 
proje içinde bütünleşmiş olaraK ele alınması;

3o Üstün değerli ekolojik yörelerden başlamak üze
re, bilhassa turizm ve sanayi yerleşmeleriyle ilgili işlem
lerin Orman Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, İmar ve 
İskân Bakanlığı, ve Kültür Bakanlığı yetkililerince DPT. 
koordinatörlüğünde kurulacak bir komiteden geçirilmesi;

4. Tabiat tahriplerine geniş çapta sebep olan odun 
yakılmasının önlenmesi için DPT*ca bölge ikame maddeleri 
projelerinin derhal hazırlanması; ilgililer olan Orman Bakan
lığı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanığı’nın işbirliğinin 
sağlanması„



B» Uzutı Vadeli Tedbirler :

1. Tabiat kaynaklarımızın memleketimizdeki tahrip 
sebepleri itibariyle yapılacak envanter çalışması sonunda, 
çevre sorunlarının ekolojik havzalara ve çeşitlerine göre sı
nıflandırılması;

2. Çevre konularında, mevcut yasalarla yapılan uy
gulamalarda kifayetsiz kalınan konular ve yörelerin tesbiti;

3o DPTj TÜBİTAK ve üniversiteler başkanlığında, ge
lecek yıllarda sorun çıkaracak yöreler için araştırmalara da
yalı projelerin hazırlanması ve uygulamaya konması;

4o Türkiye'de yaban hayatının uğradığı tahribatın
önlenmesi için uzun vâdeli bir projenin kaynak, potansiyel 
ve değerlerini de gözönüne alarak hazırlanması (Orman Bakan
lığı - ilgili Kuruluşlar - Türkiye Tabiatını Koruna Derneği, 
Doğal Hayatı Koruma Vakfı - Ege, Ankara, İstanbul Üniversi
teleri Fen ve Orman Fakülteleri);

5» Türkiye'de mevcut floranın korunması için tahrip
nedenleri verilerine göre, alınması gerekli uzun vâdeli bölge
sel plânların uygulamaya intikalinin geliştirilmesi;

60 Güney ve Ege bölgelerimizde sür'atle bir arazi
kullanımı ana ilkelerinin tesbiti yönünde ilgili Bakanlık ve 
Kuruluşlar arası çalışma yapılması; (DPT„ Koordinatörlüğünde, 
Orman Bakanlığı, İmar İskân, Turizm ve Tanıtma, Kültür, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık, Köyişleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Bu iki ana gurup içgrisinde ele alınmasını öngördüğü
müz tedbirlerin yürütülebilmesi için: bu konunun esas politi
kasını ortaya koyacak, hükümetlere mevcut yasaların icra yö
nü ile etkili olabilecek önerileri yapacak, envanter çalışma
larını değerlendirecek, her yıl ortaya çıkacak çevre niteli
ğinde tabiî çevreyi etkileyen konuların, gerekiyorsa yeni 
yasalarla uygulama alanına intikalini sağlayacak ve çevre 
sorunlarını ûirije edecek Başbakanlığa bağlı "Tabiatı Koruma 
ve çevre Sorunları Konseyi"nin yâsal olarak kuruluşunun ta
mamlanması zarureti vardır.

Bugüne kadar alman çeşitli kararlarla koordinasyon 
sağlanamamış ve bir çok problemler sorun olmakta devam etmiş
tir. Pl&n hükmü ile kurulan "Çevre Sorunları Daimî Danışma 
Kurulu" fikri temeli sağlamış, ancak düplikasyon dolayısı ile 
icrayı etkileyememiştir. Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlık
lar Arası Çevre Koordinasyon Kurulu" yedi bakanlık arasında
dır; soruna çözüm getirmesi mevzu bahis olamaz, zira bütün 
dünyadaki bu yöndeki organizasyonların geniş hukikî bir nite-' 
ligi vardır ve çeşitli bilim dallarına mensup değişik disip
linlerinden oluşan bir kadro ile yöneltilirler. Hatta bir çok 
memleketlerde kendi çalışma düzenlerine göre yeteri derecede 
icraî kudreti haiz organizasyonlar mevcuttur. Birçok ülkede- 
de Konsfey şeklinde kuruluşla Başkfekanlığa bağlı olan yönetici 
bir organ olarak çalışmaktadırlar.

Türkiye için en geçerli çözüm, istenilen Konsey'in, 
kanunu çıkarılana kadar, bir kararname ile kurulmasıdır. Bir 
kanun taslağı önerisi Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyetince 
(ilgili Bakanlık, Kuruluş ve Üniversitelerin görüşleri de



alındıktan, sonra) hazırlanmıştır. Bu takdirde,araştırma yö
nü ile TÜBİTAK ve Üniversitelerin projelere göre meşgul ol
ması, envanter toplama yönüyle icracı birimlerini devreye 
girmesi ve neticede Konsey sekreterliğince DTT'nin görüşü 
alınarak yapılacak değerlendirmenin Konseyt'de görüşülerek 
olgunlaştırılması, müteakiben alınacak kısa ve uzun vadeli 
tedbirlerle hükümetin ana politikası ve DFE’nin plân dönem
leri içinde koordinasyonla uygulanmadaki gerçek plânlayıcı 
rolünün ortaya çıkması sağlanmış olacaktır. Bugüne kadar bu 
anlayıştan yoksun ve her Kuruluşun kendi anlayışı ve biraz 
da bencil ve aktüel olan konunun sahibi olma sevdası ile çok 
yörilü alan çalışmalarının içine girilmesi ne sorunun halli
ni temin etmiş ve nede etmesi mümkündür. Bu cihetle, aşağıda
ki hususlardaki önerilerin bu esbabî rr.ucibeye dayalı olarak 
ele alınması genel ilke olarak çok yenindedir; ve beİkide, 
IV. Beş Yıllık PlAn dönemi içinde Ahenksizlikler ortadan 
kaldırılmış ve gerçek bir koordinasyonun uygulanması sağlan
mış olacaktır.

Alınacak Tedbirlerin Sınıflandırılması :

İdarî Tedbirler :

1. Mevcut yasalara göre konuları içine giren alan
larda ilgili kuruluşlarca icranın yürütülmesi; (yukarıdaki 
bölümdeki önerilere.göre)

2• Önerilen "Tabiatı Koruma ve Çevre Sorunları Kon- 
seyi"nin Kanunununbekletilmeden çıkarılması ve bir ön karar- 
name ile ele alınması;(Türkiye Tabiatını Koruma Derneğince 
hazırlanan taslağın üzerinde çalışılarak)



Hukukî Tedbirler ;

1» Mevcut yasalara göre ilgili kuruluşların çalış
malarının sürdürülmesi ve koordinasyonun geniş anlamıyla dada 
etkili olarak DPT'ce yapılması;

2„ Sorunların çözümü için önerilen acil ve uzun vâ-
deli tedbirlere dönük zarurî görülecek yeni yasaların ilgili 
icracı birimlerin Kanunlarına ilâvesi için çalışmaların ya
pılması;

Teknik Tedbirler :

1. Mevcut yasalara göre soruna çözüm getirebilecek 
teknik tedbirlerin uygulanmasına girilmesi;

2o Endüstrileşme ve yerleşmede problem yaratmayacak
teknoloji ve plânlamanın tesbiti ve gerekli yasaların takvi
yesi;

İlmî Tedbirler :

1, Sorunun Türkiye çapında ele alınması yanında,
ekolojik bölgelere göre problemlerin ilim yönünden eko— 
sistemleri içinde araştırmalarının yapılması; (TÜBİTAK ve 
Üniversitelerce)

2. Araştırmaların koordinasyonun sağlanması;



Malî Tedbirler :

1. Uygulamaya dönük çalışmalarda bir amme hizmeti
çalışması ötesinde,sorun yaratan birimlerin hangi ölçü içinde 
çalışmalara katılacağının ayrıntılarının tesbiti; hüı yönde 
çalışan icracı kuruluşların malî sorumluluklarının açıkça
belirlenmesijbütçelerinin sağlanması;

3. Özel .sektörün malî katkısının tesbit edilmesi;

4® Katta ülke çapında sorunların halli için gere-
k -se bu fon teşmiline ait esasların tesbiti;

Uygulamalı Tedbirler :

I® Halen mevcut yasalara göre yapılan uygulamaların
a.-.sayan yönlerinin DPT'nca araştırılarak tesbiti ve giderilme 
önerilerinin Başbakanlıkça uygulamaya konacak yönde gerekli 
me v z ua tın ha zirlanması;

2„ Yapılacak olan uzun dönemli çalışmalarda bölge
lerin önceliklerinin tesbiti; bölgelerin bünyelerine uygun 
kararların getirilmesi;

3* Alınauak kararların »jygulanmasınır! sağlıyacak
icracı 'ünitelerin kesin olarak belirlenmesi»



I." SU KİRLENMESİ





I. Sü KİRLİK M5Sİ

olais ı
Tüm canlı hayatın ağırlığının jC 75'İni suyun teşkil 

etmesi, dünyamızın dörtte üçünün sularla kaplı olması ve bu
nun yanıbıra yeraltı su potansiyeli ile atmosferik suyu da 
göz önünde tutacak olursak suyun hayatiyet için önemi açıkça 
belirir.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, dünyamız suları
nın İ» 98 ini tuzlu sular teşkil etmektedir. Geriye kalan tat
lı su miktarının büyük bir kısmını kutuplardaki buzullar oluş
turur, İnsanların kullanabileceği su miktarı ises 350,000 km̂  
yüzeysel sular, 150,000 km̂  yeraltı suları, ve 13,000 km̂  de 
atmosferik sudan ibarettir. Gerçekte, kullanılabilecek tatlı 
su miktarı daha da azdır, zira su denilince tabiatiyle canlı
ların istifadesine sunulmuş su kaynaklarını düşünmek gerekir. 
Bozulmuş, özelliği değişikliğe uğramış su kaynaklarını sular
dan saymak, bunlara su demek elbetteki doğru değildir. Bun
lara olsa olsa kirli sular veya ne olduğu belirsiz sıvı ar
tıklar demek daha doğru olur.

Konu, çok geniş olup, konuyu fazla dağıtmadan DPT*de 
yapılan Alt Komisyon toplantısında kararlaştırılan ilkelerin 
çerçevesi içerisinde işlenecektiri

Bunlar t

• Su kirlenmesinin çeşitleri, ve tabiî dengenin bo
zulmasına hangi süreçler aracılığı ile yol açtığı?





“ Yurdumuzda su kirlenmesinin yoğunlaşmakta olduğu 
yörelerin belirlenmesi;

- Bu yörelerde uygulanan projeler, eğer yoksa ne tür 
projelerin gerekli olduğu konusunda öneriler;

“ Henüz su kirliliğinin artmadığı yöre!er için teklif 
edilecek koruma tedbirleredir.

Ble alınan konular suyun tabiatta me ut bulunduğu 
durumlara göre ayrılmıştır. Bunlar 3 kısımda, mütalaa edil
miştir :

a. Kıta içi suların kirlenmesi (Yüzey ve yeraltı 
suları )

b. Denizlerin irlenmesi^

c. Atmosferik sudaki kirlenme (hava kirliliği ve 
suyun devamlı deveranı ile meydana gelen bu tür kirlilik di
ğerleriyle ilişkilidir ve*Hava Kirlenmesi"bölümünde de
ğinilecektir .)

Kirlenmenin tarifi : Bu hususta pek çok tarifler 
mevcuttur. Kirlenme : ekolojik bünyenin bozulması olarak 
ifade edilir. Ancak suyun kirlenmesini suyun kullanma gaye
sine göre tarif etmek daha uygun olacaktır. Suyun doğal ya
pısının bozulması ve kullanma gayesinin dışına çıkılması 
olarak tarif etmek dana ekonomik bir taril olarak belirir. 
Buna görejiçme suyu gayesi için kirli olan bir su, sulama su
yu olarak kirli sayılmayabilir.



5u kirlenmesi oldukça karışık ve değişik işlemlerin 
sonucu meydana gelmekte ve etkileri de o derece değişik ol- 
maktadır. Konuyu bütün boyutları ile; bilimsel, teknik, eko
nomik, sosyal yönleri ile ele almak ve değerlendirmek gerek
tir. Suyun kirlenmesi organik ve inorganik maddelerin suya 
karışması ile olur. Ancak bazı durumlarda sulara karışan bu 
maddeler kirlenme meydana getirdiği halde bazı ahvalde de 
herhangi bir zarar vermemektedir. Meselâ, nitratlar ve fos
fatlar bazı durumlarda yabancı ot ve algelerin çoğalmalarına 
yardım etmekte bazı hallerde de oksijen temin etmektedir.

Su Kirlenmesinin Çeşitleri ve Tabiî Dengenin Bozul
masına Hangi Süreçler Aracılığı İle Yoı Açtığı

a. Fizikî PaKtörler : Sıcaklık, renk, koku, elektrik;, 
geçirgenlik, yüzeysel gerilme, bulanıklık v.sj

b. Kimyevî Faktörler : İnsan hayvan ve bitkiler 
için zararlı organik ve inorganik asitler, tuzlar ve çeşitli 
bil eşiklerj

c. Biyolojik Faktörler : Sudaki canlı organizmala
rın içinde fizikî, kimyevî değişmeler ve organik maddelerin 
çürümesi ile PH, çözünmüş oksijen ve gaz muhtevasındaki dal
galanmalar j

d. Mikrobiyolojik Faktörler ; Patojenik ve patoje- 
nik olmayan virüs,mikrop ve bakterilerin çoğalması}

e. Radyoaktif Faktörler : Kirlenme,teknik olarak 
suyun endüstri artıkları, kanalizasyon, tarım artıkları, çöp •
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ticarî artıklar^ kimyevî gübreler^ pestisidler, deterjanlar, 
radyoaktiv maddeler v.s. ile aşırı olarak yüklenmesi sonucu 
ortaya çıkmaktadır.

Kirleten kaynaklar çok çeşitli olup, en yaygın olanla
rını gruplandırırsak :

a. Kimyevi kirlenme,
b. Pestisidlerin sebep olduğu kirlenme,
c. Organik kirlenme,
Sİ Termal kirlenme,
d. Mekanik kirlenme,
e. Sentetik deterjanların sebep olduğu kirlenme,
f. Radyoaktiv kirlenme,
g. Karışık kirlenme,
diye adlandırabiliriz. Bunların ayrı ayrı açılması;

a. Kimyevî kirlenme : Sayısız derecede çeşitlidir. 
Genellikle tekrar kullanılması ekonomik olmayan miktarda olan: 
maden ve bileşimleri, tuzlar, asitler, organik asitler, alka
liler. (kireç ve soda), klor, bazı ağır metaller(takır, çin
ko, demir, antinaran, arsenik) v.s.i amonyak ve türevleri, 
amonyum tuzları^ fenoller, kresol^ siyanit v.s. ihtiva eden 
endüstri ve ticarî artıklar ile,kullanılmış pis kanalizasyon 
artıklarının sulara karışması ile meydana gelir.

b. Pestisidlerin sebep olduğu kirlenme t Kimyevî 
kirlenme içerisinde de mütalaa edilmekle beraber özel olarak 
önem kazanması bakımından ayrımı yapılmıştır. Çok yaygın 
olarak kullanılan; herbisit, fungisit, fare zehirleri, in- 
sektisitler hem satıh^hem de yeraltı suyunu kirletmektedirler.



c. Organik Kirlenme; Azotlu ve hidrokarbonlu artık
ları ihtiva eden artık sular alıcı ortamda oksijene olan ihti
yacın artmasına sebep olur. Süt, şeker, bira, meşrubat, sa
bun, kağıt, deri, tekstil, boya,gibi endüstriler bu çeşit 
kirlenmeyi meydana getirirler. Kanalizasyon artıkları da bu 
kirlenmeyi artırırlar.

ç. Termal Kirlenme: Endüstrilerin soğutma suyu,
termik santraller, rafineriler, çelik temizleme suları, ör
nek gösterilebilir. Bazen bu tür kirlenme mansaba doğru 
kilometrelerce mesafede yer alır ve alıcı ortamdaki bütün 
şartların değişmesine sebep olur. Canlı hayatiyeti tehlikeye 
girer ve tuz konsantrasyonu artar.

d. Deterjanların Sebep Olduğu Kirlenme: Akarsula
rın tekrar oksijenle doyma kapasitesi azalır. Köpük hasıl 
olur ve biyolojik arıtmada rol oynayan bakterilerin faaliye
ti azalır.

e. Radyoaktiv Kirlenme: Nükleer enerji patlamaların
dan ve nükleer enerji merkezlerinden, nükleer madenlerin 
istihsal yerlerinden,radyoaktiv kalıntıların akarsular, göl
ler ve yeraltı sularına karışması ile meydana gelir. Suların 
hareketi ile radyoaktiv kalıntılar diğer maddeler tarafından 
emilir. Sudaki canlı organizmaların bünyelerinde toplanan
bu radyoaktiv kalıntılar insanlara yiyecek zinciri ile,sula
ma suyu ile, içme suyu ve banyo gibi vasıtalarla geçerek 
tehlike yaratır.



f. Mekanik Kirlenme : Katı materyal doğuran maden, 
kâğıt, deri gibi endüstri artıkları ile ve akarsuların ya
taklarını aşındırmaları sonucu meydana gelir. Bu kirlenmenin 
etkisi ile ışık, ısı, hava geçirgenliği azalır ve sonucu ola
rak oksijen salan bitkilerle çoğalma durur, balık hayatiyeti 
tehlikeye girer.'

g. Karışık Kirlenme: Yukarıdaki kirlenme çeşitle
rinden birkaçının beraberce yer almasıdır. Bu sebeple satıh 
suları kullanılırken fizikî, kimyevî, biyolojik ve mikrobi
yolojik, radyoaktiv testlerden geçirmek uygundur.



A. KITA İÇİ SU KAYNAKLARININ KİRLENMESİ
(Tatlı Su Kirlenmesi) (Akarsular, Göller, Yeraltı
Suları)

Akarsularımızın su miktarı 80 km^dür. Yeraltı su re
zervlerimiz 88,66 km^ ( 197i yılı tesbitine göre) ve kulla
nılabilir yeraltı su rezervimiz ise, 10 km^/yıl kadardır,

9 3Mevcut su potansiyelimizin 11j8x10 km ’ü içmesuyu, 
endüstri suyu ve sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Bunun 
1,6 km^ içmesuyu,1.2 km^ endüstri'de^ 9 km^ de sulama suyun
da kullanılmaktadır. Yeraltı suyunun arıtma işlemlerine daba 
az gerek göstermesi ve işletmedeki ekonomi ve kolaylıktan 
ötürü az bir kısmı içme, kullanma ve sanayi suyu, ve büyük 
bir kısmıda sulama suyu olarak geniş mikyasta kullanılmakta
dır.

Ülkemiz su kaynakları 26 havzaya bölünmüştür. Bunların 
adları, drenaj alanları ve yıllık ortalama yağış miktarları 
tablo (1) de gösterilmiştir.



Tablo I î Havzalarımızın Yüz Ölçümleri ve Ortalann Yıllık
Yağışlar

Drenaj Yıllık Ortalama Yağış (mm)
Alanı _ İ-9671 İ^?0

Havza Adı Km^ bilgisi bilgisi
1. Meriç - Ergene 14.560 500 637
2. Marmara 24.100 800 751
3. SusurluK 2Ö.399 600 668
4. Kuzey Ege 10.003 650 731
5. Gediz 18.000 6u0 591
6. Küçük Menderes 6.907 650 745
7. Büyük Menderes 24.976 6 00 662
8. Batı Akdeniz 20.953 900 880
9. Antalya 19.577 1.100 947

10. Burdur Gölleri 6.374 600 536
11. Akarçay 7.605 500 498
12. Sakarya 58.160 450 502
13. Batı Karadeniz 29.598 800 801
14. Yeşilırmak 36.114 500 514
15. Kızılırmak 78.180 400 430
16. Konya kapalı 53.850 400 412
17. Doğu Akdeniz 22.048 900 748
18. Seyhan 20.450 880 670
19. Asi 7.796 900 914
2ü. Ceyhan 21.982 950 714
21. Fırat 128.928 700 568
22. Doğu Karadeniz 24.077 1.400 1.272
23. Çoruh 19.872 600 681
24. Ara s 27.548 500 432
25. Van kapalı 19.405 700 528
26. Dicle 57.614 850 814

T O P L A M 780.576
O R T A L A M A 6 7 0 6 7 9

Kaynak : DSİ Gn.Md. 1973 Haritalı İstatistik Bülteni.



1. Yurdumuzda Su Kirlenmesinin Yoğunlaşmakta
Olduğu Yörelerin Belirlenmesi

Su kirlenmesinin temel sebebi aşırı şehirleşme
dir» Nüfusu 100.000*i geçen şehirlerin sayısı :

1960 sayımına göre 6
1965 ” " 11
1970 " " 21
1975 M " 22'dir.

Bunlar sırasıyla : İstanbul, Ankara, İzmir, 
Adana, Bursa, Gaziantep, Eskişehir, Konya, Kayseri, Diyarba
kır, Samsun, Kocaeli, Erzurum, Malatya, Mersin, Sivas, Ur fa, 
Elâzığ, Antalya, K.Maraş, Sakarya, Denizli'dir.

Aşırı şehirleşme çevresinde, az da olsa lokal 
endüstrilerin oluşmasına sebep olmaktadır. Su kirlenmesinin 
büyük bir nedeni de kanalizasyon sularının arıtılmadan alıcı' 
ortama verilmesidir.

Bütün şehirlerin kanalizasyon durumu kötüdür. 
Ekserisinde sıhhî anlamda bir kanalizasyon şebekesi dahî 
yoktur. "Kara lâğım" tabir edilen kanallar veya fosseptik
lerle durum idare edilmektedir. Veyahut ta şehrin ortasından 
veya kenarından geçen derelere deşarjlar yapılarak kanalizas
yon sorunu halledilmekte, bu durum da tehlikeli çevre kirlenı- 
mesine yol açmaktadır. Şehirlere verilen su miktarı artırıl
dıkça gelen suyun gitmesi prensibine göre kanalizasyon ihti
yacı daha da artacaktır» Diğer yandan, kanalizasyon arıtma 
ünitelerine haiz şehirlerin sayısı ise sıfırdır. İstanbul 
Ataköy'de basit bir arıtma ünitesi kurulmuş ise de bu sistem 
halen atıl vaziyettedir.



Endüstrileşmeden.İleri Gelen Kirlenmeler ; En
düstriler bilindiği üzere büyüle şehirlerin çevrelerinde ve 
ulaşımı kolay olan bölgelerde kurulmaktadır. Böylece maalesef, 
kentsel veya turistik bölgeleri endüstriler işgal etmekte; 
bu durum, hem arazi kullanımı prensiplerine aykırı düşmekte 
hem de arazi görünümünün bozulmasına sebep olmaktadır.3 Ayrı
ca çevreyi sorumsuzca kirletmekte ve genellikle şehirlerin 
çok yakınlarına kurulduklarından kısa bir süre sonra şehrin 
içerisinde bir endüstri sitesi olarak gözükmektedirler.* Fi
zikî plânlamanın gecikmesi, özel sanayi tesis sahiplerinin 
baskılarını da göz önünde tutacak olursak durum daha da cid
dî bir hal almaktadır. Endüstriler imalât fiatlarını düşür
mek için genellikle tasfiye ünitelerinden vaz geçmekte ve 
artıklarını doğrudan doğruya deşarj etmektedirler. Endüstri
yel artıkların çok çeşitli olması ve artıkları^ genellikle 
zararlı toksik bileşikleri ihtiva etmeleri sebebiyle, bir 
taraftan üretimleri ile yurt ekonomisine katkıda bulunurlar
ken, diğer taraftan da çevreyi kirleterek aşırı tahribat yap
maktadırlar. Endüsrilerin, hızla artması göz önünde bulundu
rulursa, durumun ciddiyeti daha iyi anlaşılabilir.

Genellikle nüfusu 100.000 i geçen şehirlerin 
civarında kirlenme ziyadesi ile artmıştır. Ancak kirlenmeyi 
şehir olarak değilde havza olarak belirtmek daha doğru ola
caktır. Meselâ : Ankara civarında 196ö yılı tesbitine göre 
37 muhtelif sanayi tesisi Ankara, Çubuk, Dikmen Hatip çayla
rını kirletmektedir. En belli başlıları : mezbaha, bira ve 
şarap fabrikası, şeker ve gaz fabrikalarıdır. Bu endüstriler 
Ankara su ihtiyacının $ 4 ü miktarında bir suyu tüketirler.
Bu bize, Ankara civarının başlıca kirleticisinin sekiz kana
lizasyon suyu olduğunu gösterir. Bu endüstrilerin yanı sıra



maddelerine göre çevreyi kirleten demir, bakır, çimento gi
bi fabrikalar da bulunmaktadır i*

Tablo 2 î Kirlenen Çaylarımızdan Bazı Örnekler

Çayın adı Kirleticiler

BOD askıdaki 
mâddelere göre 
Kirlenme durumu

a. Ankara 
Hatip 
İncesu

b.’ Porsuk

c. Simav

ç. Nilüfer

do Kocaçay- 
Kemalpaşa

e. Karasu 
(Bozöyük)

f. Adapazarı 
Çark suyu

go Antalya 
A rapsuyu

h. Murgul çayı

Şehir kanalizasyon suyu 
Çeşitli endüstriler

Kütahya-Eskişehir kana
lizasyon suyu, mezbana 
şeker, azot, basma)demir- 
yoı fab.

Bor maden ocakları

Boya fabrikaları, şehir 
kanalizasyon suları, To- 
faş,Nişasta sanayii,Bas
ma Fab», kereste imalatı, 
Çeşitli Endüstriler,

Tunçbilek sant.

Bozöyük seramik

Şehir kanalizasyon,mez- 
behane, çeşitli endüstri
ler, lastik fab.

Yağ fabrikası

Asit fab,

Çoz. kirli

Azot bakımından 
kirlenmiş olup 
Eskişenir çıkı
şında BOB bakı- 
mındanda kirli

Bor madeni bakı
mından

Çok kirli

Kömür tevzi 
bakımından

askıdaki mad.

Çok kirli

Kirli

Asitli

Bunlar birer örnek olup, diğer akarsularımız da git
tikçe kirlenmektedir,



İç sularda başlıca kirlenme bölgeleri :

a. Ankara ve çevresi;- Ankara - Hatip - İncesu

çaylarının kirlenmeleri (şehir kanalizasyonu ve endüstrilerle)

b„ Kütahya ve Eskişehir çevresi* Porsuk çayı kir

lenmesi (azot sanayi ve diğer endüstrilerle)

\

c. Bursa ve Balıkesir yöresi* Susurlük-Nilüfer-

Kocaçay havzası(çeşitli endüstrilerle)

da İstanbul çevresi* Alibey deresi(kanalizasyon

suları i le)

e» Murgul çevresi* Murgul çayı(bakır işletmesi ve

hava kirlenmesi ile Bozöyük kazası seramik fabrikası)

Daha pek çok maden işletmesi veya sularımızın madenli 

bölgelerden geçerlerken içerlerine karışan iyonlar dolayısıy

la kirlenmeleri durumu mevcuttur.

İstanbul-İzmir-Antalya gibi sahil şeridinde hem bu 

bölgelerdeki kıta içi suları,hem de deniz kirlenmesi meydana 

gelmektedir. Bu kısımlar ayrıca deniz kirlenmesi bölümünde 

a çıklanacak tır.



2, Kirli Yörelerde Uygulanan Projeler; Eğer Yoksa
Ne Tür Projelerin Gerekli Olduğu Konusunda
Öneriler ;

Bu yörelerin bir kısmında incelemeler mevcuttur. 
Bir kısmı ise plân ve programa alinmiş ve üzerlerinde ince
lemeler yapılmaktadır.

Ankara çevresi, Ankara çayı, Hatip, Çubuk, İnce
su Deresinin projeleri bitmiştir. Yine, Kütahya-Eskişehir 
yöresinde Porsuk Çayı üzerinde araştırma ve edütler yapıl
maktadır.

Bursa-Balikesir bölgelerinde, Susurluk Havzası, 
Kocaçay - Simav-Nilüfer Çayı üzerinde araştıranlar yapılmakta, 
alınan su numuneleri analiz edilerek çayların kirlenme oran
ları tesbit edilmek tedir o

İzmir bölgesinde Gediz, Küçükmenderes, Büyükmen- 
deres üzerinde incelemeler yapılmaktadır.

Su kirlenmesinin özelliği olarak araştırmalar, 
su nümunesinin alınması, analiz edilmesi, sonuçların değer
lendirilmesi ve kirleticilerin disipline edilerek zararlı 
sularının deşarjlarını önleyici tedbirler alınması olarak 
belirmekt eair.

Yukarıda ele alman örneklerin adetlerini ço
ğaltabiliriz. Ülkemizde maden yatakları pek mebzul bulun
maktadır. Bu bölgeler ile temasta bulunan satıh, suları,
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kirlenmektedir. Doğu Beyazıtfta florlu sulara, KırkaÜa borlu, 
Simavtia borlu, Balıkesir yörelerinde Antimuanlı, kadmiyumlu 
sulara rastlanmaktadır.

Akarsularımız daimî olarak mekanik kirlenmeye 
maruz olup, kirli olarak anmaktadır. Akarsularımızın kirli 
olması sonucu göller ve denizlerinde kirlenmesi sorunu orta- 
ya çıkmaktadır. Kirlenmenin ne şekilde önleneceği ve kontrol 
altına alınacağı ilkeleri ve metodları belirlidir.

Suların kirlenmesinin önlenmesi şüphesiz kanunî 
müeyyideler ve organizasyonun mükemmelliği ile sağlanabil
mektedir. ülkemizdeki kanunî müeyyidelere göz atacak olursak 
bunlar :

a. İnsan sağlığı yönünden : 1593 sayılı Umumî Hıf- 
zıssıhha Kanunu 1,242,282„nci maddelerinin tatbiki mümkündür. 
Bu maddelerden birincisi umumî bir madde olup, insan sağlığı
na muzır amillerle mücadele görevini Devlete tevlit etmekte
dir.

242 nci madde önemlidir. Dere, nehir, ve çeş
melerin kirlenmesini yasaklayıcı hükümler ihtiva etmektedir.

Md. 242 "Dere, nehir ve çayların ve çeşmelerin 
telavvüssünü mucip tesisat yapılmasına veya eşhas tarafından 
bu tarzda telvisat ikaına mümanaat olunur. Fabrika sularının 
fenni mahzurları tahakkuk: eden yerlerde mazeratı izale edil
meden nehir ve derelere dökülmesi memnudur.'1



Md« 282. Bu konuda cezai müeyyideler getirmekte
dir.

Md. 282 "Bu kanunda yazılı olan yasaklara aykı
rı hareket edenler veya zorunluklara uymayanlar hakkında ka
nunda ayrıca ceza hükmü gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza 
Kanununda daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde iki aya 
kadar hafif hapis ve 100 TL. den 500 TL. ye kadar hafif para 
cezası verilir".

b. Tarımın korunması yönünden uygulanabilecek: hü
kümler :

- Bu konuda 15 Şubat 1324 tarih ve 1742 sayılı 
Ameliyatı Iskaiye İşletme Kanunu Muvakkatinin 32/5 maddesinin;

- 7457 sayılı Ziraat Vekaleti Toprak Muhafaza ve 
Ziraî Sulama İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri 
Hakkında Kanunun 1. Maddesinin;

- 5309 sayılı Medenî Kanunun 80. Maddesinin ge
tirdiği hükümler.

Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatinin 
32/5 maddesi, "Memurini mahsusasmın müsaadesini istihsal 
etmeksizin bir mecraya hariçten su sevkeyleyenler".., Md .32/9, 
"taafıaddüs edecek zarar ve ziyanı tazminden maada yirmidört 
saatten bir haftaya kadar hapis ile mücazat olunur," demek
tedir .

- 7457 Ziraat Vakâleti Toprak Muhafaza ve Ziraî 
Sulama İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında



Kamın l.nci Maddesi} "Ziraat Vekâletûıe toprakların ve su 
kaynaklarının ziraate en uygun bir şekilde muhafaza ve kul
lanılması için gerekli işleri yapmak vazifesi verilip ve 
bu maksatla Ziraat Vekâleti bünyesinde Toprak Muhafaza ve 
Ziraî Sulama İşleri Umum Müdürlüğü kurulmuştur". (Bu genel 
Müdürlük 16.7.1974 tarih ve 3349 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarıyla Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıştır.)

- 6309 sayılı Medenî Kanunun 80. Maddesi hük
münün, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 242. maddesi ve 
aşağıda belirteceğimiz 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun 20.ci 
maddesi delaletiyle tatbik mevkiine konulması mümkün bulun
mam tadır.

c. Su ürünlerinin korunması bakımından uygulanacak
hükümler :

Bu konuda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununctn 
9,20,36/3-d ve 37. maddelerinin tatbiki mümkündür.

Md. 9i, "İç suların sulama, enerji istihsali 
gibi maksatlarla kullanılması halinde, bu sularda mevcut su 
ürünlerinin yaşama, üreme, muhafaza ve istihsalini zarardan 
koruyacak tedbirlerin ilgililer tarafından alınması şarttır. 
Bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu Tarım Bakanlığınca tes- 
bit olunur."

Md. 20: "Su ürünleri veya bunları istihlâk eden
lerin veya kullananların sağlığına veyahut istihsal vasıtala
rına malzeme, teçhizat,alet ve edevata zarar veren maddele
rin, iç sulara ve denizdeki istihsal yerlerine veya civarla
rına dökülmesi veya döküleceği şekilde tesisat yapılması



yasaktır o "  Hangi maddelerin dökülmesinin yasak olduğu tüzük
te gösterilir. Buna göre, İç Sular ve Denizlerdeki istihsal 
Yerlerinden Dökülmesi Yasak Olan Zararlı Maddeler Listesi, 
mevcuttur.

Mezkur Kanunun 36. maddesi, kanona ve çıkacak 
tüzüklere riayetsizliğin cezasını öngörmektedir.

Md. 36/3—-ci “2ü nci maddeye göre çıkarılacak 
tüzükteki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet etme
yenler 50 liradan 5o0 liraya kadar ağır para, cezası ile ce
zalandın lir<1 "Suç: fabrika, imalâthane ve atölye gibi tesis 
sahipleri tarafından işlendiği takdirde 500 liradan 5.000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu gibilerin faali
yetleri menedilmekle beraber masrafları kendilerine ait olmak 
üzere tesislerinin zarar vermeyecek hale getirilmesine karar 
verilir."

- Diğer taraftan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümün su kaynaklarının 
korunması bakımından, Kıta İçi Su Kaynaklarının Kirlenmesinin 
Kontrolü Hakkında Teknik Şartnamesi mevcuttur.

- Bunların yanısıra hazırlanmış bulunan ve mec
lise sevk edilmiş olan Su Hakları Kanun Tasarısı’nın 17.ci 
maddesi, suların kirlenmesini önleyici müeyyide getirmekte
dir. Ayrıca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı koordinatör
lüğünde hazırlanmış bulunan Suların KirlenmesininÖnlemesi 
Hususundaki Tasarıda da su kirlenmesi geniş çapta ele alın
mıştır. Ancak gerek Su Hakları Kanun Tasarısı, gerek Suların



Kirlenmesinin Önlenmesi Tasarısı kanunlaşmadığı için, hukukî 
bakımdan şimdilik bir mânâ ifade etmemektedirler.

Türkiye'de halen kanunî mevzuat üzerinde iki 
görüş mevcuttur. Bunlardan birincisi, mevcut kanunların sıkı 
bir şekilde tatbiki ile suların kirlenmesinin önleneceğidir. 
İkincisi ise, mevcut kanunların kifayetsiz olduğu ve yeni ka
nunlara ihtiyaç bulunduğudur.’

Durumun kritiğini yapacak olursak; mevcut kanun
ları tatbik etmek elbetteki çok faydalı olacaktır; bu kanun
larda bazı boşluklar olduğu ve günün ihtiyaçlarına cevap ver
mekten uzak olanları bulunduğu da bir gerçektir. Umumî Hıf- 
zıssıhha Kanuminda cezalar pek cüz'î ve bir anlam ifade etme
mektedir. Ayrıca, göl ve deniz gibi suları da kapsamamakta
dır. Su Ürünleri Kanunu ise, su ürünlerini ihtiva eden sula
rı hedef almıştır. Ha i b vık i içinde su ürünleri bulunmayan su
lar da mevcuttur. Bu sular içme, kullanma, tarım v.s. gibi 
gayelerle kullanılmaktadır/ Bu ve diğer ekonomik nedenlerle 
bu kanun da yeterli değildir. Şüphesiz bir ülkede aynı konu 
ile ilgili kanunların bolluğu da pek uygun sayılmamaktadır. 
Diğer ülkelerin hemen hemen hepsi özel olarak suların kir
lenmesinin önlenmesi ile ilgili kanunlar çıkarmışlardır.

Bu hususta mevcut tasarıların ilgili maddeleri 
halihazır duruma göre revize edilmeli veya eski tasarılardan 
istifade edilerek yeni baştan bir tasarı hazırlanmalıdır. 
Çıkacak kanunlarda en önemli bir husus da cezaî müeyediler 
konusunda uzun süre geçerliliğin sağlanmasını temin etmektir. 
Bir katsayı sisteminin getirilmesinin uygun olacağı kabul 
edilmiştir. Bütün bunların yanı sıra suların kirlenmesinin



önlenmesinde münferit çalışmaları birleştirici bir sistem 
meydana getirilmeli ve su kirlenmesinin önlenmesi hususunda 
daha düzenli bir çalışma yapılmalıdır. Bunun için herşeyden 
önce organizasyon ve metod üzerine bir araştırma ve uygulama 
raporu hazırlanmalıdır.

Su kirlenmesini münferit bir sorun olarak dü
şünmek herhalde doğru olmaz.’ Kirli bir suyun temas halinde 
bulunduğu hava ve toprak ortamlarını» özellikle çevreyi 
kirlettiği düşünülürse, su kirlenmesini doğal denge içerisin
de tek boyutlu değil de çok boyutlu bir mekanizma olarak ele 
almak lazımdır. Kirlenmenin önlenmesinde öyle kriterler vaz 
edilmelidir ki, ülke ekonomisi sarsılmadan hem sanayi ve ta
rımın gelişmesi sağlanabilmiş olsun, hem de sağlık, tarım, 
su ürünleri ve turizm, yönünden gerekli fayda sağlanabilsin.

Ülkemiz, artık gerek arazi kullanımı ve gerekse 
su kaynaklarının kullanımı ve doğal kaynaklardan ne şekilde 
istifade edilmesini gerektiği hususunda geniş kapsamlı master 
plânların yapılması ve su kirlenmesini su kaynaklarının kali
tesi kapsamında mütalaa ederek disipline etmenin çalışması 
içerisinde bulunmalıdır. Şurası bir gerçektir ki, doğâl kay
naklar özellikle sular disiplinli bir şekilde kullanıldığı 
zaman buyuk yararlar sağlamakta, toplumlara refah fayda ge
tirmekte; iyi kullanılmadığı, evsafı bozulduğu, başıboş bıra
kıldığında ise toplumlara zarar veren,onları zehirleyen, yı
kan., yok eden bir felâket haline gelmektedir.'

Suların kirlenmesini önlemek için herşeyden 
önce ülke ekonomisine katkıda bulunacak bölgesel, millî ve 
beynelminel seviyede geniş bir su kullanma plânı yapmak
la mümkündür.



Burada üzerinde hassasiyetle durulacak durum : 
Sorunun ne tür projeler ile çözümleneceği ve hangi kuruluş
larca projenin gerçekleştirileceğidir. Kirlenmenin önlenme
sinde mevcut kuruluşlar yeterli midir? Yeni bir organizasyona 
ihtiyaç var mıdır? Kuruluşlar arası koordinasyon ne mertebe
de gerçekleştirilmededir? Su kirlenmesinin diğer çevre so
runları içerisinde yeri nedir? Mevzuat yeterli midir? Ne tür 
bir sistemle kirlenme ölenmelidir? Kirlenmenin dünyamızda, 
çevremizde ve ülkemizde; politik, idarî, ekonomik ve teknik 
yönleri nelerdir? Bu hususların açıklığa kavuşturulması ve 
gerekli cevapların bulunması lâzımdır.

Su kirlenmesinin önlenmesi şüphesiz öncelikle 
mahallî idarelerin, belediyelerin aslî görevlerindendir. An
cak, Belediyelerin gerek teknik ve gerekse malî yetersizlik
lerinin bulunması, konuyu kendi dışında mülahaza etmelerine 
yol açmaktadır. Gerçekten de beynelminel ve millî ve hüviyet 
kazanmış olan su kirlenmesini belirli belediyelerin sırtına 
yüklemek doğru değildir. Kaldı ki,kirlenmenin beldeler hatta 
milletlerarası sınırları aşması da göstermektedirki, kirlenme 
sadece bir beldenin değil, tüm beldelerin, hatta milletlerin 
işbirliği ile çözümlenecek bir sorundur. Böylece merkezî hü
kümetin belediyeler ve mahallî idareler ile işbirliği yaparak 
sorunu çözmesi zorunluğu ortaya çıkmaktadır.

Bilindiği üzere ülkemizde su işleri ile uğraşan 
kuruluşlarda en çok yükümlü idare olarak DSİ Genel Müdürlüğü 
gelir. YSE, Topraksu, İller Bankası, EİE, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Turizm 
Bakanlığı da fenksiyonlarına göre su ile ilgilenen kuruluş
lardır. Bu kuruluşların arasında ahenkli bir işbirliğinin



sağlanmış olduğundan söz edilemez. Devlet Su İşleri, suların 
tek elden idaresinin uygun olduğunu, tahsislerin ve kalite 
kontrollarınm kendisinde olduğu görüşünü savunurken, diğer 
kuruluşlar anlaşmalarla elde etmiş oldukları haklarını daha 
da çoğaltmak ve bu hakların yüksele düzeyde bir komisyonca 
kararlaştırılması gereğini savunmaktadırlar,'

Durumun son yıllara kadar hiçbir kuruluş tara
fından anlaşılamadığını ifade etmek acı da olsa gerçektir, 
1969'da su kirlenmesi koordinatörlüğü Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığında iken, 1974 ve 1975 de koordinatörlük DSİ,ye 
geçmiştir. Kirlenme sorunun DSİ.nin her ünitesince de aynı 
önemde ele alındığı söylenemez, DSİ'de bir görüşe göre su 
kirlenmesi DSİ.nin talî işlerindendirî Aslî görevi, baraj, 
sulama, taşkından koruma gibi işlerdir. Diğer görüş yukarı
daki fikre katılmakla beraber su kirlenmesinin kalitesi ile 
ilgilidir ve su potansiyeli denince kalite, miktar ve suyun 
konumunu beraberce ele almak lüzumludur, demektedir, Ancak, 
bu konu aynı zamanda bir çevre sorunu konusudur; sadece su 
ile de ilgili değildir şeklindedir.

3o Kıta İçi Su Kaynaklarının Temiz Tutulması
Hakkında Teklifler :

a. Denizler için önerilen übütün tedbirler
kı fcn içi su kaynakları i ç i n d e  adapte .-dilerek uygulanmalıdır j

b. i l k e  arazisinin ve su kaynaklarının özel

likle politik baskılardan uzak tutularak, en uygun şekilde 

ok dnuR]. hususunda raruş ter nlSnlar geliştirilmelidir;



c. Eldeki teknik güç,yerinde ve doğru olarak 
kullanılmalıdır\

d. ülkede aynı görevi yapmakta olan kamu ku
ruluşları disipline edilerek tek'e indirilmelif İkilemelerden 
kaçınıl nalıdır;

e. Araştırmaya önem verilerek teşvik tedbir
leri getirilmelidir;

f. Ülke şartlarına uygun standartlar' vaz 
edilmelidir £ kanunlar tamamlanmalıdır;

g. Ülke şartlarına uygun arıtma sistemleri 
geliştirilmelidir;

h. Her zümredeki eğitime önem vermelidirj bu 
eğitimi kamu kuruluşlarının idarecileri seviyesine kadar gö
türmelidir;

ı. Ülkelerarası akarsular ve denizlerde kir
lenmeler diğer ülkelere zarar vermeyecek şekilde önlenmeli, 
veyahutta diğer ülkelerin kirlettikleri sulardan zarar gör
meyecek şekilde gerekli tedbirleri alınmalıdır.

Su Kirlenmesi somut proje önerileri olarak :

a. Ülkenin su kaynakları kullanımı arazi kul
lanımı ile beraber mütalaa edilmeli ve havza kullanımı içinde
su kaynaklarımızın gayeye hudut tahsis ve kullanımı tesbit 
edilmelidir;



b. Havza Islahı Kanunu çıkarılmalıdır;

c„ Su kaynaklarının kirlenme envanteri çı

kartılmalı ve su kaynakları kirlenme bölgeleri kalitelendi

rilmeli, sınıflandırılmalıdır;

d. Su kaynaklarının fizikî, kimyevî, mekanik,

radyoaktif ve bakteriyolojik kirlenmeleri analizlerinin eko

nomik, teknik, bilimsel verilerin ışığı altında ilgili kuru

luş veya kuruluşlarca gerçekleştirilme imkânları tesbit edil

meli^ ikilemeler kaldırılmalı, analizlerin koordinasyonu sağ

lanmalıdır;

e. Kuruluş İsrara sı koordinasyonun sağlam®, sı, 

koordinatör kuruluşun tesbiti kesinleştirilmelidir;

f. Su kirlenmesi analizlerinin değerlendi

rilmeli ve bunlar sirküle edilerek kirletici unsurların kir

letmelerini önleyecek ve ülke ekonomisini sarsmayacak, idarî, 

teknik, kanunî proje ve tedbirler getirilmelidir;

g. En kirli çay ve göllerden başlayarak,

arıtma projeleri uygulanmalıdırj

h. Yukarı havza çalışmaları ile aşağı havza 

çalışmaları mutlaka koordine edilmeli, Başbakanlık buna el 

koymalıdır.
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Sınırları aşan kirlenmeler konusu yine uluslar
arası plâtformun çekişmeli konuları durumundadır. Bir memle
ketin kendi karasuları içinde sebep olduğu çeşitli kirlenme 
türlerinin akıntılarla birlikte karasuları sınırlarını aşması 
ve diğer bir memleketin sularını veya ortak kaynak olarak ka
bul edilen açık denizleri kirletmesi halinde çeşitli ihtilâf
lar ve tazminat hakları doğmaktadır. Buna devletlerin filo
larının büyüklüğü ve yaşı da etkide bulunmaktadır. Böylece 
konu hukukî yönü kadar, memleketlerin ilerdeki İktisadî ve 
ticarî durumlarını da ilgilendirmekte, ve hatta bazı devlet
lerin diğer devletlerin menfaatlerini çeşitli yöntemlerle 
kontrol altında bulundurma emellerine kadar varabilmektedir. 
(Bu bakımdan Türkiye açısından IMCO anlaşmasının bir karara 
bağlanmasında zaruret görülmektedir.) 1972 tarihli Birleşmiş 
Milletler Beşerî Çevre Stockholm Bildirisinde, Devletlerin 
kaynaklarını başka ülkelere zarar vermeyecek şekilde işletme
leri gereği belirtilmekte, ve "Kirleten Öder Prensibi"nin 
benimsendiğinden bahsedilmektedir. Bu temel görüşlerin ışığı 
altında, sınırları aşan kirlenmelerle ilgili olarak şu husus
lar önem kazanmış bulunmaktadır : Ülkeler arası ikaz sistemi
nin kurulması; âcil durumlarda, imkânların.hangi prensipler 
içinde kullanılacağı; kirlenmenin meydana gelmesinden sonra 
zararın asgarîye indirilmesi esaslarının tesbiti; zararların 
tazmini;ve, kirlenme öncesi ve sonrası görev ve sorumluluk
ların paylaşılması.

Diğer taraftan çeşitli devletler, bölgesel tezi 
anlaşmalar yoluyla kendi çevrelerindeki denizlerin kirlenme
sini önlemeye çalışmaktadırlar. Bunun ilk örneğini teltik 
memleketleri vermişlerdir. İkinci olarak ise, konu dana geniş 
kapsamlı olarak, dünyanın en çok kirlenmiş denizi olan Akdeniz



için Akdeniz'i çevreleyen Devletler tarafından el* alınmıştır 
Bu çalışmalara Türkiye kirlenmeye maruz k&Lan bir memleket 
olarak aktif bir şekilde katılmaktadır*1 1976 Şubat'mda Bar
selona'da bu konuda bir sözleşme ve iki protokol imzalamış
tır .'‘'Akdeniz* in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme* 
bir çerçeve niteliğindedir. Buna ek olarak çeşitli protokol- 
lar yapılacaktır. Halen şu iki protokol yapılmıştır î Akde
niz'in Gemilerden ve Uçaklardan Vaki Olan Boşaltmalar Sonu
cunda Kirlenmeden Korunmasına Ait Protokol; ve Fevkalâde 
Hâllerde Akdeniz'in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kir
lenmesinde Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokol.1 
Türkiye bu Sözleşmeyi ve iki Protokolünü imzalamıştır.' Çalış
malar sürekli olup, Birleşmiş Milletler Çevre Programı yürü- 
tücülüğünde devam etmektedir.

Bu anlaşmalara göre, anlaşmalara imza koymuş ol
sun veya olmasın, hiçbir Devletin gemileri dünyanın büyük li
man ve karasularına gemilerini belirli vasıflara getirmedikçe 
kabul edilmeyecektir.' Böylece deniz kontrol sistemini tesirli 
olarak kuramamış ülkeler zarara uğramaktadırlar. Antlaşma hü
kümlerinden kaçmak isteyen gemiler ise artımlarını kontrol 
sistemi zayıf memleketlerin kara sularında boşaltmaktadırlar. 
Meselâ Yunan gemileri artıklarını halen Türk kara sularında 
veya çevresinde dökerek sahillerimizin kirlenmesinde etken 
olmaktadırlar o Bu duruma karşı acil tedbir alınması gereklidir,

Türkiye'nin deniz trafiğinin fazla olduğu bir 
bölgede yaşadığı ve petrol kirlenmesine maruz bulunduğu her
kes tarafından bilinen bir gerçektir. Başbakanlık Devlet 
Plânlama Teşkilâtı başkanlığında Çevre Sorunları Daimî Danış
ım Kurulu tarafından hazırlanan, Türkiye adına Birleşmiş Mil
letler Çevre Programına sunulmuş bulunan, Doğu Akdeniz'de



B. DENİZ KİRLENMESİ

1. Denizlerin Kirlenmesini Sebeplerine Göre Üç 
grup Altında Toplayabiliriz s

a» Denizlerin Havadan Kirlenmesi :

1) Hava taşıt araçları; hava araçla
rından dışarıya atılması gerekli yağlı atıklar genellikle
açık denizlere dökülmektedirJ

2) Sanayi ve şehir hölgelerinde meydana 
gelen hava kirliliğinin temasta olması nedeni ile denizleri de 
kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar sonucu kirletmesi^

3) Özellikle jet uçaklarının havaya ver
mekte olduğu oldukça önemli miktardaki CO^ gazı ile önce hava
yı ve dolayısı ile su ve toprakları kirletmesi»

b» Denizlerin Denizden Kirlenmesi :

1) Deniz trafiği s Denizlerde seyret
mekte olan gemilerin her türlü insan artığı ve akaryakıt ar
tıkları ile çöplerinin denize boşaltmasından ileri gelmekte
dir.

Denizde yük taşıyan gemilerin artması ile 
denizin gemiİEr tarafından kirlendiği anlaşılmıştır» Ayrıca 
tanker ve kuru yük gemilerinin, bir kaza neticesinde veya 
zorunlu nedenlerle yüklerini denize boşaltmaları denizi ve 
sahilleri büyük oranda kirletmektedir»



İstanbul boğazında zaman, zaman çar
pışan tankerlerden akan akaryakıtın çevre için meydana getir
diği tehlikenin büyüklüğü her zaman hatırlardadır»

Son yıllarda sahili olan ülkeler, 
millî seviyede ve milletlerarası teşkilatlar aracılığı ile 
denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesi için 
çalışmalar yapmaktadırlar.

IMCO’nun 1973 de kabul ettiği, Deniz
lerin Yağ ve Diğer Maddeler ile Kirlenmesini Önleme Konvansi- 
yom&ıda, gemiler tarafından denizlerin kirletilmesini önleyi
ci tedbirler bulunmaktadır. Bu konvansiyona göre 1 i malarda, 
tersanelerde, liman kabul kolaylıkları yapılacaktır. Böylece 
denizde gezen gemiler, limanlara geldiklerinde her türlü kirli 
ve artık sıvı ve katı maddelerini bu tür limanlara bırakabi
leceklerdir. limanlarda kirli maddeleri arıtılacak, ve kâr 
sağlayacaktır »

Deniz kirlenmesi konusunda son yıl
larda uluslararası plâtformda endişe ve çalışmalar yoğunlaş
mıştır. Bu konuda çeşitli sözleşmeler yapılmış ve imzalanmış
tır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: 1969 yılında, Petrol 
Kirlenmesi Zararlarında Kamu Yükümlülüğü Hakkında Uluslarara
sı Sözleşme; Tehlike Yaratan Kaza Hâllerinde Açık Denizlere 
Müdahale Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme; 1972 yılında 
Londra*da kabul edilen, Artıkların ve Diğer Maddelerin Bo
şaltılması Sonucu Denizlerin Kirlenmesinin Önlenmesine Ait 
Sözleşme; 1973 yılında, Gemilerden Vaki Olan Kirliliğin Ön
lenmesine Ait Uluslararası Sözleşme; yine 1973 yılında, De
nizlerin Petrol Dışındaki Maddeler Tarafından Kirlenmesi Ha
linde Açık Denizlere Müdahale Edilmesi Hakkında Protokol.



Sınırları aşan kirlenmeler konusu yine uluslar
arası plâtformun çekişmeli konuları durumundadır. Bir memle
ketin kendi karasuları içinde sebep olduğu çeşitli kirlenme 
türlerinin akıntılarla birlikte karasuları sınırlarını aşması 
ve diğer bir memleketin sularını veya ortak kaynak olarak ka
bul edilen açık denizleri kirletmesi halinde çeşitli ihtilâf
lar ve tazminat hakları doğmaktadır. Buna devletlerin filo
larının büyüklüğü ve yaşı da etkide bulunmaktadır. Böylece 
konu hukukî yönü kadar, memleketlerin ilerdeki İktisadî ve 
ticarî durumlarını da ilgilendirmekte, ve hatta bazı devlet
lerin diğer devletlerin menfaatlerini çeşitli yöntemlerle 
kontrol altında bulundurma emellerine kadar varabilmektedir. 
(Bu bakımdan Türkiye açısından IMCO anlaşmasının bir karara 
bağlanmasında zaruret görülmektedir.) 1972 tarihli Birleşmiş 
Milletler Beşerî Çevre Stockholm Bildirisinde, Devletlerin 
kaynaklarını başka ülkelere zarar vermeyecek şekilde işletme
leri gereği belirtilmekte, ve "Kirleten Öder Prensibi"nin 
benimsendiğinden bahsedilmektedir. Bu temel görüşlerin ışığı 
altında, sınırları aşan kirlenmelerle ilgili olarak şu husus
lar önem kazanmış bulunmaktadır : Ülkeler arası ikaz sistemi
nin kurulması; âcil durumlarda, imkânların hangi prensipler 
içinde kullanılacağı; kirlenmenin meydana gelmesinden sonra 
zararın asgarîye indirilmesi esaslarının tesbiti; zararların 
tazmini;ve, kirlenme öncesi ve sonrası görev ve sorumluluk
ların paylaşılması.

Diğer taraftan çeşitli devletler, bölgesel bazı 
anlaşmalar yoluyla kendi çevrelerindeki denizlerin kirlenme
sini önlemeye çalışmaktadırlar. Bunun ilk örneğini Baltık 
memleketleri vermişlerdir. İkinci olarak ise, konu dana geniş 
kapsamlı olarak, dünyanın en çojc kirlenmiş denizi olan Akdeniz



için Akdeniz'i çevreleyen Devletler tarafından el* alınmıştır .* 
Bu çalışmalara Türkiye kirlenmeye maruz kalan bir memleket 
olarak aktif bir şekilde katılmaktadır.' 1976 Şubat'mda Bar
selona'da bu konuda bir sözleşme ve iki protokol imzalamış
tır .^Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme* 
bir çerçeve niteliğindedir. Buna ek olarak çeşitli protokol- 
lar yapılacaktır. Halen şu iki protokol yapılmıştır : Akde
niz'in Gemilerden ve Uçaklardan Vaki Olan Boşaltmalar Sonu
cunda Kirlenmeden Korunmasına Ait Protokol; ve Fevkalâde 
Hâllerde Akdeniz'in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kir
lenmesinde Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokol," 
Türkiye bu Sözleşmeyi ve iki Protokolünü imzalamıştır.' Çalış
malar sürekli olup, Birleşmiş Milletler Çevre Programı yürü- 
tücülüğünde devam etmektedir.

Bu anlaşmalara göre, anlaşmalara imza koymuş ol
sun veya olmasın, hiçbir Devletin gemileri dünyanın büyük li
man ve karasularına gemilerini belirli vasıflara getirmedikçe 
kabul edilmeyecektir.' Böylece deniz kontrol sistemini tesirli 
olarak kuramamış ülkeler zarara uğramaktadırlar. Antlaşma hü
kümlerinden kaçmak isteyen gemiler ise artıklarını kontrol 
sistemi zayıf memleketlerin kara sularında boşaltmaktadırlar. 
Meselâ Yunan gemileri artıklarını halen Türk kara sularında 
veya çevresinde dökerek sahillerimizin kirlenmesinde etken 
olmaktadırlar. Bu duruma karşı acil tedbir alınması gereklidir,

Türkiye'nin deniz trafiğinin fazla olduğu bir 
bölgede yaşadığı ve petrol kirlenmesine maruz bulunduğu her
kes tarafından bilinen bir gerçektir. Başbakanlık Devlet 
Plânlama Teşkilâtı başkanlığında Çevre Sorunları Daimî Danış
ım Kurulu tarafından hazırlanan, Türkiye adına Birleşmiş Mil
letler Çevre Programına sunulmuş bulunan, Doğu Akdeniz'de



Petrol Kirlenmesiyle Mücadele Amacıyla İzmir'de Alt Bölge 
Merkezi Kurulması Projesi'nin gerekçesi, bu açıdan önemli 
görülerek, aynen aşağıya alınmıştır i

- Halihazırda dünya deniz trafiğinin oldukça büyük 
bir kısmı Doğu Akdeniz'de yer almaktadır. Akdeniz'deki toplam 
petrol trafiği minimum 371.166.667 ton/yıl ve maximum 
501,500,000 ton/yıl olarak hesa^edilmektedir, UNEP'in kabul 
ettiği azamî sınır ise 500,000.000 ton/yıldır. Petrolün deni
ze kayıp olarak karışan miktarı normal olarak Jo 1 dir. Akde
niz e yılda 5.000.000 ton petrol döküldüğü ortaya çıkar. Bu 
miktarın yarısı mutlak surette Doğu Akdeniz bölgesini tehdit 
etmektedir.

- Süveyş kanalının tekrar trafiğe açılmasından 
sonra bu miktarda, daha da fazla artma beklenmelidir.

- Türkiye, Akdeniz'deki petrol trafiğinin $ 10'- 
nun yer aldığı deniz nakil hatlarına sahiptir. Karadeniz mem
leketleri, kuzey petrolünü Akdeniz'e akıtmak için İstanbul, ve 
Çanakkale Boğazlarını-kullanmak durumundadırlar. Bu ise Boğaz
ların kaldırdığı trafiğin ancak i» 30'unu teşkil eder. Buna, 
toplam trafiğin $ 70'ini meydana getiren, ve artıklarını bu 
kıyılarda bırakmakta olan diğer cins gemiler de eklenmelidir.
Bu durumda, bu hatlar boyunca her çeşit geminin kontrolü Türk 
makamlarına düşmektedir.

- Akdenizin Doğu Bölgesinde kuzeyden güneye sey
reden taşıtlar, dar ve kalabalık bir yol olan ve yük hacmi
nin de fazla olduğu Ege yolunu kullanmak zorundadırlar. Her
hangi bir kazanın meydana getirebileceği büyük tehlike yanın
da, halihazırdaki büyük petrol kirlenmesi bu kıyıları tehdit 
etmektedir.



- Kuzey-güney istikameti seyrüsefer hattı çok 
gayri muntazam ve girintili çıkıntılıdır. Bu durum, kirlenmey
le mücadeleyi güçleştiren bir husustur. Ayrıca, tabiî olarak 
akıntıların daha kuvvetli olduğu açık deniz veya adaların çev
relerinde kirliliğin daha kolay dağılma imkânına sahip olma
sına karşılık, kıt'a kıyılarındaki girintiler, kirliliğin bi
rikmesi bakımından daha kuytu köşeleri teşkil etmektedirler.

- Doğu Akdeniz ve özellikle Türkiye kıyıları Bat' 
Küzgârlarına açık bulunduklarından, kirlenmiş yüzey sularının 
ve akıntıların hedefini teşkil etmektedirler. (Şekil 1,2)

- Akdeniz'e ulaşan petrol boru hatları, Akdeniz'in 
iyice doğusunda toplanmışlardır. Bunun sonucu olarak, bu böl
gede yoğun bir yükleme-boşaltma faaliyeti sürmektedir. Sintine 
sularının dökülmesi ve tankerlerin yıkanması, önemli miktarda 
kirliliğin bu bölgede yayılmasına sebep olmaktadır.

- Bu bölgede oldukça büyük miktarda petrol rafi
nerisi bulunmaktadır ki, bu da önemli miktarda kirletme kay
nağını teşkil etmektedir.

- Pek çok sayıda petrol yükleme istasyonu doğuda 
bulunmaktadır.

- Doğu Akdeniz petrol yüklemeciliğinin, Batı Ak
deniz ise petro-kimya endüstrilerinin yoğun olduğu bölgeler 
olarak tanınırlar. Genellikle Batı Akdeniz'in daha çok kirlen
meye maruz bulunduğunu düşünme eğilimi varsa da, deniz bilim
leri dallarında yapılan araştırmalar, Doğu Akdeniz'in de en
az Batı Akdeniz kadar kirlenmiş bulunduğunu ispatlamaktadır.
Bu da, bize nakliyat ve rafineri faaliyetlerinin kirletici 
etkilerini'gösteren bir delildir.
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- Doğu Akdeniz'deki kirlenmenin bazı özellikle
rini, başlıca yüzey sularının dolaşım şeması açıklamaktadır. 
(Şekil 1 ve 2'ye bakınız.) Akdeniz'in güney kıyılarındaki 
kirlenme doğuya doğru hareket etmektedir. Nil Nehrinin akın
tısının itici gücüyle, akıntı kuzeye yönelerek doğu kıyıları
nı ve Türkiye'yi etkiler. Diğer bölgelerdeki trafik ve yük
leme limanlarının kirliliği de böylece Türkiye'ye taşınmak
tadır. Tabiî buna, bölgenin rüzgârları da yardımcı olmakta
dır.

- Açık denizlerde gemilerin boşaltma ve dökme 
ihtiyaçları için ayrılan bölgelerden, Akdeniz'de bulunan iki 
bölgenin ikisi de Doğu Akdeniz'dedir. Akıntı ve rüzgâr şema
larından da izlendiği gibi, gemilerin kirli boşaltma suları, 
rüzgârlar ve akıntılarla Türkiye sahillerine taşınmaktadır,

2) Limanlarda meydana gelen kirlilik : Gemilerin 
limanda yüklenmeleri, yüklerini boşaltmaları ve temizlenme
leri sırasında meydana gelen kirliliktir. Petrol tankerleri
nin yıkanması yaygın olarak kirlilik yaratmaktadır.

Petrolün sebep olduğu deniz soyundaki kirlenme 
bakteriler tarafından değredasyona uğrar. Petrol türevlerini 
indirgeyen 60 kadar bakteri türüne rastlanılmıştır. Bu bak
teriler 2b C sıcaklıkta 24 saatte 1 İt. deniz suyunu 0.26 mg. 
petrol kirinden arıtabilirler. Sıcaklık r_,;°C olduğunda bu mik
tar 0.10 mg.a düşer. Bu sebeple denizlerin petrol kirinden 
arıtılması yaz aylarına oranla kış aylarında daha geç ve ya
vaş olmaktadır.



Ülkemiz denizlerinde bugün petrol kirlenmesi be
lirgin bir şekilde görülmektedir* Karadeniz, Akdeniz, Suriye 
Mısır tarafındaki boş tankerler çevremizdeki ülkelerin ağır 
tedbirler almaları nedenleriyle tanklarını, yıkama ve sinte 
suyunu denizlerimize atmaktadırlar. Böylece Kilyos, İzmit 
KörfezijŞile, Boğazlar, Ege ve Akdeniz kıyılarımız sık sık 
petrol ve petrol yan ürünleri ile kirlenmektedir.

Tedbir alınmadığı takdirde Akdenrı z' in kuzey ya
rısının önümüzdeki 10 yıl içerisinde öleceği; Akdeniz'in tüm 
canlı hayatının yok olması içinde 25 yılın yeterli olacağı 
ilgililerce belirtilmektedir. Akdeniz ülkelerinden Yunanis
tan'da karasularını ve Ege adalarının kıyılarını kirleten her 
gemi, için 8 milyon dratımi, İtalya'da 240.000 liret, Porte
kiz'de ise 1 milyon esküda ceza kesilmektedir. Türkiye'de 
uygulama ise 618 sayılı limanlar kanunun ll.nci maddesi ge
reğince en çok 1000 TL.dır.

Petrol kirlenmesinin en önemli zararı deniz sat
hının bir filim olarak kaplanması, böylece deniz ortamı ile 
hava ortamı arasında oksijenlisi, ışık alış verişine engel 
olması, ayrıca güneş ışınlarının geçişini engellemesidir. 
Dolayısıyla, deniz suyundaki oksijen miktarı azalmaktadır. 
Yapılan araştırmalarda petrol artıklarında klorlu ve fosfor
lu bileşikler, krezol ve fenoldan oluşan zehirli maddeler 
yer almaktadır. Balık pazarlaması yönünden bu durum önemli 
bir sorun yaratmaktadır.

Motor yağları vasıtası ile denizlere karışan 
benzopiren maddesi kanserojendir. Deniz ürünlerinde yapılan



incelemeler midyelerin 100 gramında 3ö mikrogram benzopiren 
bulunduğunu göstermiştir» İnsanların yiyecek zinciri dolayı- 
siyle sağlığına ne kadar zararlı olacağı bilinmiyorsa dş, 1 
mikrogram benzopirenin farelerde kanser yaptığı bilinmekte- 
dir.

3) Gemi söküm tamir tersanelerinde meydana 
gelen kirlilik}

4) Deniz dibinden maden çıkarılması sırasında 
meydana gelen kirlenme}

5) Denizlerin yataklarının çözülebilir madeni 
tabakalardan oluşması halinde kendiliğinden meydana gelen 
kirlenme}

6) Deniz dibi kaynaklardan çıkarılan ve rafine 
edilen petrolün sebep olduğu kirlenme}

7) Deniz dibi araştırma ve kazıları esnasında 
vukua gelen kirlenme}

8) Su ürünlerini temin ederken meydana getiri
len tahribat ve kirlenme}

9) Denizlerde sürdürülen askerî faaliyet ve 
savaşın sebeb oldıjğu kirlenme}

10) Bilimsel ve askerî maksatlı nükleer enerji
denemeleri sonucu kirlenme.



c. Denizlerin Karadan Kirlenmesi ;

1) Kanalizasyon atıkları ile/
2) Endüstri atıkları ile/
3) Akarsular yolu ile/
4) Tarım arazisinden ve kirlenmiş ara

ziden sel ve rüzgârlar vasıtası ile/
5) çöp v.s. gibi katı atıklarla/
6) Termik ve nükleer enerji santralleri 

ile.

d. Karışık kirlenme :

Kirletici unsurların birkaçının bir arada 
olmasıdır. Denizlerin kirlenme konusunda takip edilecek po
litika, mevzuat, yeniden düzenleme ve uygulama hususlarında 
DPT: 1474-OİK: 197 sayılı DENİZ SÜKUNLARI ÖZEL İHTİSAS KO
MİSYONU RAPORU'nin 19-72 ve 30-32 sayfaları sorunu gayet gü
zel dile getirmiş olduğundan ve bu ÖİK'da da üyelerimiz ça
lışmış bulunduğundan, konunun sınıflandırılmasına katıldığı
mızı bildiririz. Düplikasyon olunması için bu sayfalar bura
ya alınmamıştırjancak raporumuzun"Su Kirlenmesi bölümünün'bir 
eki olarak kullanılmalıdır.

DEKİZ KİRLENMESİNİN ETKİLERİ :

ülkelerin gayesi refah ve geLeeeği garanti altına al- 
makdır» Memleketlerin kıta içi doğal kaynakları sınırlı olup 
özellikle gelişmiş ülkeler bu kaynakların büyük bir kısmını 
kullanmış durumdadır. Böylece denize açılan ülkeler denizin 
besin, maden, petrol, ulaşım, turizm gibi imkânlarından fay
dalanmanın yollarını tutmuşlardır. Bu nimetler ise kirlenmemiş



ve hayatiyetlerini kaybetmemiş denizlerden mümkün olmaktadır. 
Ülkeler arası refah ve teknoloji yarışında her Devlet^diğer 
Devletin zararına dahî olsa,kirli teknolojiyi soruna vakıf 
olmayan Devletlere yüklemek gayreti içerisindedir. Gelişmiş 
ülkeler kendi kanunlarındaki ağır cezaî müeyyidelerin geliş
memiş ülkelerde de bulunmasını istemekte böylece kirlenmenin 
bedelinin yaygınlaşmasını istemektedirler

Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrilidir. Hızla ge
lişen ve bu arada denizlerde de oluşan teknolojiye kendini 
uydurmak zorundadır. Buna paralel olarak uluslararası norm
lardaki değişmeler ve hazırlanmakta olan anlaşmalarda men
faatlerini. korumak zorundadır. Kirlenme düzenlenmeleri aynı 
zamanda ticarî gayelere de matuftur. Bu hususunda gözden 
uzak tutulmaması gerekmektedir.

TÜRKİYE'DEKİ UYGULAMA

1. Mevzuat bakımından;
Denizler hakkında pek çok sayıda mevzuat olmasına 

rağmen yetersizdir. Kirlenme ve çevre sorunlarına ait olanları 
ise pek azdır. Kuruluşların yan görevleri arasında mütalea 
edilmiş olup iyice belirlenmemiştir.

Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ise bugünün şartlarına 
cevap verecek mahiyette değildir. 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanunu ise konuyu sadece su ürünleri yönünden ele almıştır. 
Konu ise çok boyutludur.

Kanunlar konunun tekniğine göre hazırlandıkla
rında daha etkin olmaktadırlar.



2. Teknoloji bakımından;

Denizlerin kullanılmasında, denizlerin tabiî 
özellikleri, jeofizik yapısı, kendi kendini yenileme durumu, 
meteorolojik şartlar, oşeoııografik bilgiler, deniz suyunun 
çeşitli özellikleri ve bunun gibi değerler belirlenmelidir. 
Ayrıca kirleticilerin rolü göz önünde tutulmalıdır.

3. Sahillerin kullanılması :

Endüstriler, ulaştırma imkânları gibi sebeplerle 
sahil bölgelerini seçmektedirLer. Bu durum özet olarak endüst
ri mamullerinin ucuza mal olması ve dış piyasa ile rekabet 
etmesine bir miktar vesjlle teşkil etmekte ise de5,yanlış ara
zi kullanımı yüzünden turistik değerlerin kaybolmasına, su 
ürünlerinin yok olmasına iyi tarım arazisinin heder edilme
sine sebep olmakta ve uzun dönemde ülke ekonomisine geniş çap
ta zarar tevlit etmektedir.

4. Kirlenen yörelerin belirlenmesi :

Deniz kirlenmesinin belli başlı parametrelerin
den biri, şüphesiz aşırı şehirleşmeyi ve hızlı endiistrileş
meyi söyleyebiliriz. Kirlenmeye genellikle batı bölgelerimiz
de ve endüstri limanlarımızda rastlanmaktadır. Proolem olarak 
karşımıza çıkan sahil yöreleri;

a.. Marmara bölgesi özellikle İstanbul, Boğaz
lar, Haliç, İzmit, Gemlik körfezleri.

b İzmir körfezi ve çevresi.



ç. Antalya limanı.

d. İskenderun körfezi.'

e Samsun limanı.
nın havadan karalardan, ve denizlerden kirlendiğini zikrede
biliriz. Bunların yanısıra daha pek çok yöreleri; Marmaris - 
Fethiye - Aliağa^özetle tüm sahillerimiz her geçen gün yer
leşim üniteleri ile^endüstrilerle^gemilerle, tarımla^akarsu
larla kirlenmektedir. Örnek olarak ;

İzmir Bölgesi Akarsu ve Körfezin Kirlenmesi ;

Körfez kirlenmesi, şehir içi derelerden oldukça 
etkilendiği için beraberce etüd edilmesi daha doğru bir yak
laşım olarak belirmektedir.

İzmir şehri önemli bir ticaret ve endüstri mer
kezlerimizden biridir. Kurulmuş bulunan endüstrilerin çoğu 
atik maddelerini ya doğrudan doğruya körfeze veyahutta kör
feze kavuşan derelere vermektedir. 197u yılında tesbitlerine 
göre 200 civarında önemli sayılabilecek endüstri olup bunlar
dan 82 adedi İzmir'deki endüstri suyunun fi 80 ini kullanmak
tadır.

İzmir'de çok su kullanan endüstriler :

1. Deri
2. Şarap
3. Meşrubat
4. Gıda
9. Zeytinyağı
6. Boya



7. Tütün
8. Kâğıt
9. Tekstil
10. Metal

Endüstri kirletmeleri kanalizasyon sularında ol
duğu gibi üç ana unsurun aranması ile tesbit edilir. Bunlar; 
1-BOD 2-Nutrient Maddeler 3-Askıdaki maddeler.

BOD 54 gran/gün/adam olduğuna göre endüstrile
rin İzmir Körfezini kirletmesi takriben 670.000 nüfuslu bir 
şehrin kirletmesine eşdeğerdir.

Körfezi üç kısımda mütalaa edebiliriz.

1. İç körfez
2. Orta körfez
3. Dış körfez

1970 yılı ölçümlerine göre körfezin kirlenmesi
endüstri ve şehir nüfusu ile beraber 1.300.000 nüfuslu bir 
şehrin atık miktarına eşdeğerdir ve bunun büyük bir kısmı 
körfezin başındaki AlsancalAadır. Pis suların körfezdeki et
kileri iki şekilde ortaya çıkari

Yapılan ölçümlere göre endüstri atıklarında

1. BOD ^ gün 36.603 kg.
2. Askıdaki maddeler 51.160 kg/gün*dür.
3» Oksitlenmiş azot 829 kg/gündür.

atık sular tablo 4'de



1. Rahatsız edici koku, çamur ve maddeler
2. Nitrat, fosfat, karbonat gibi kirlenmeden 

ileri gelen tlç bileşimler. Bunlar Alge v."s, gibi bitkilerin 
çoğalmasına yardım ederler. Bütün bitkiler önce oksijen vere
cek suyun oksijenini artırırlar. Ancak kısa bir süre sonra 
ölerek dibe çöker ve çürüyerek körfezin ölü bir hale geçmesi
ne yardım ederler.

ENDÜSTRİLERDEN GELEN ATIK SULAR

Endüstrinin Adı Adedi

Atık Su 
Miktarı 
m3/gün

1, Dericilik 3b 1.847
2. Şarap-Alkol 13 3.495
3. Meşrubat 7 2.609
4, Gıda 21 3.260
5. Zeytin ve Hububat yağı 30 12.921
6Î Bpya Kinyevi mad.4 5 1.460
7. Kuru üzüm incir tütün 43 1.834
8. Kâğıt 1 1.200
9. Tekstil 13 13.631
10* letal 5 1.-900

11* Çeşitli 10 2.s403
46.'56u

Körfez Suyunun Kalitesi Nasıl Olmalıdır :

1, Derelerin denize karıştığı bölgeler hariç 
5 metre derinliğe kadar berrak olmalıdır^



2, Körfezde; gres, yağ, kâğıt, kükürt, meyve, 
sabun gibi atıklara rastlanmamalıdırj

3. Dipte oluşan HgS gibi rahatsız edici ko
kulara rastlanmamalıdır}

4» ToksiK özellikler^fenolik, siyanürlü, ci-
vale ve bilumum toksik maddelere rastanılmamalıdır.^

5. Fosfat 0ol mg/ltoden az olmalıdır,'

6 o BOD 1-3 arasında olmalıdıry

7. Askıdaki maddeler 20 PPm den az olmalıdır£

8. Koliform bakteriye rastlanılmamalıdır,*

9. DO sattıhta 5 derinlerde 4 PPm den az ol
mamalıdır .

Haliç, Boğaz ve Marmara yakasına 1967-1968 yılla
rında yapılan araştırma ve tesbitlere göre yılda ortalama 
40-60xl0^m" kanalizasyon ve endüstri atığı verilmektedir. Bu 
atıklar ya doğrudan doğruya denize verilmekte ve 10 kadar ufak 
dereciklere denize ulaştırılmaktadır. Yine aynı yıllar yapı
lan tesbitlere göre şehrin Belediye kanalizasyon mecrasından 
244 x lO^m"^ yıllık bir atık su kıyılara verilmektedir.’'

İstanbul kıyıları, özellikle Haliç, Boğaz, ve 
İstanbul'un Marmara kıyaları şehir kanalizasyon suyu ve en
düstrilerden dolayı iyice kirlenmiş vaziyettedir.
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Şehir kanalizasyon suyunun özellikleri şunlardır : 
Askıdaki maddeler 200-1000 mg/litre
BOD 150-400 mg/litre

5 8Kol iform bakteri 5x10-5x10
PI! 7.1.-8.4

Endüstriyel katı atıkların değişimi ise bir 
hayli farklıdır. Değişimlerine ait incelemelerin verdiği

sonuçlar :

PH 1-6 11.8
Askıdaki katı maddeler 0-4780 mg/litre 
BOD 0-6850 "
COI) 2-14000 "

Tekstil, yiyecek, ecza, pestisıt ve kağıt en
düstrileri diğer endüstrilere göre oldukça önemli yer işgal 
etmektedir»

Yüzen maddeler ise 36-130 mg/litre civarında
değişmektedir.

İstanbul şehir kıyılarının diğer bir kirlenme 
şekli de katı atıklardan ileri gelmektedir.

Katı atıklar takriben 13.000 ton/yıl miktarında 
oiup^katı atıklar özellikle Haliçle koku bakımından çevreye 
zararlı olmaktadır. İstanbul’un Haliç kıyıları ile İzmit 
Körfezimdeki oksijen azlığı balık hayatiyetini t endi t eder 
mahiyette azalmış olup, İzmit Körfezi çevresinde sık sık 
balık ölümüne rastlanılmaktadır.



İstanbul ve İzmit kıyılarındaki kirlenme sağlık 
bakımından da kritik durum arzetmeKtedir. İstanbul kıyıların
da 108 yüzme bölgesinden alınan numuneler çoğu yerde denizin 
kanalizasyon atıkları ile bakteriyolojik derecede kirlendiği
ni göstermektedir.

ÖNERİLER :

I» Kirlenme çok yönlü faaliyetlerin sonucu ortaya
çıkmaktadır. Kirlenmenin önlenmesinde en etkin yol kirlenme
nin nedenini ortadan kaldırmak veya kaynağında temizlemektir. 
Su kirlenmesinin önlenmesine kaynaktan başlanmalıdır.

2. Kirlenmenin önlenmesi hususunda gerçekten ko
nuyla ilgili Kuruluşların Kanunlarına açık hükümler konmalı
dır. Kuruluşların Kanunları incelenmeli ve dublikasyonu haiz 
görevler mutlak surette kaldırılmalıdır.

3. Soruna vakıf bir heyete;deniz kirlenmesinin ne
şekilde çözümlenmesi gerektiği hususunda sorunun politik, tek
nik, ilmî, mevzuat, metod - organizasyon ilkeleri üzerinde 
bir araştırma raporu hazırlatılmalıdır.

4. Kirlenmenin minimize edilmesi ile ülke ekonomi
sini sarsmayacak tedbirlerin ve teknolojinin geliştirilmesi 
çalışmaları yapılmalıdır.

5 o Ülkemiz havzalarının, bölgelerinin diğer bir de-
yimle^ülke topraklarının en ekonomik ve sağlıklı kullanımı 
içerisinde sahil şeridimizin de ne şekilde kullanılacağı hu
susunda gerekli çalışmaların hızlandırılmalıdır. Sorun DPT'nin



koordinatörlüğünde İmar ve İskan Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Bayındırlık Bakanlığı, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Üniversiteler, mahallî kuruluşlar, ilgili dernekler ve kuru
luşların işbirliği ile hazırlanacak master plân içerisinde 
ele alınmalıdır. Kurulması düşünülen Konsey'e uygulamanın ta
kibi için verilmelidir.

6. Deniz kirlenmesi sorununu kıta içi su kaynakla
rı kirlenmesinden tamamiyle ayrı düşiinmeyip, denizlerin kara
lardan kirlenmesi hususunda ilgili korelasyon kurulmalıdır.

7. Deniz ilmi ve teknolojisi üniversite ve enstitü
lerce geliştirilmelidir.

8. Soruna konuyla ilgisi olmayan kuruluşların ka
rışması mutlak surette önlenmeli böylece ayrı bir sorun çıkma
sına manî olunmalıdır.1

9. Kamuoyu aydmlatılmalıj ilk, orta, lise ve halk 
düzeyinde eğitime önem verilmelidir.

10. Kirlenmeyi polisiye ve zabıta tedbirlerinden zi
yade mühendislik teknik ve yapıları ile önlemeye gayret etme
lidir.

11. Kirlenmeyi önleyecek kanunların ülke ekonomisi 
ile memleket genel seviyesini yükseltecek mahiyette olmasına 
dikkat edilmelidir.



12o Su kirlenmesinin önlenmesi kalkınma içinde^kaı- 

kmma sırasında ele alınmalıdır,

13. Körfez kirlilikleri için özel projeler hazırlan- 

malı; bunlar şehir altyapıları, endüstriler, ulaştırma, tarım, 

turizm jçin geniş olarak ele alınmalıdır.

14. İmza koyduğumuz Barselona Konvansiyondu uygula

maya geçirilmelidir.



i l .  IIAVA EİRLENKESİ





I I .  HAVA KİRLENMESİ

HAVANIN BİLEŞİMİ

Hava hac imce  % :  Azot  78 .09 ,  Oks i jen  20 . 93 ,  Argon 0 .93 ,  

Karbondioks i t  0 .03 ,  Neon 0 .002 ,  Helyum 0 . 0005  gaz lar ından 

teşekkül  e tmiş t i r .  Bunlardan başka  çok  az  miktarda  Metan ,  

Krypton,  Ni t rous  oks ide ,  Hidro jen ,  Ksenon,  Azot  d ioks i t  ve  

eser  ha l inde  toz lar  bulunmaktadır .  Bu  kar ış ım aşağı  yukar ı  

sabi t t i r .  Ancak  lokal  o larak  karbondioks i t  aza l ıp  çoğalmakta ,  

su  buhar ında  i se  s ı cakl ığa  göre  değişmeler  o lmaktadır .

HAVA KİRLENMESİNİN SÜREÇLERİ

1-  Havanın  doğal  e tk i ler le  k i r lenmesi  :  Kum f ı r t ınas ı ,  

vo lkanik  pat lamalar ,  ç i çek  toz lar ın ın  dağı lmas ı ,  çürüme vs . ,

2 -  Havanın  insan  faa l iyet ler i  sonucu k i r lenmesi  ;

Şehir leşme ve  endüstr i leşmeden i ler i  ge len  k i r lenmeler  :  

S ıv ı ,  kat ı ,  gaz  ar t ık lar ın  yapt ığ ı  k i r le tmeler , (kanal izasyon,  

fabr ika  deşar j  su lar ı ,  çöp  ve  endüstr i  kat ı  ar t ık lar ı ,  motor 

lu  vas ı ta  ve  baca  gaz lar ı  g ib i ) .

Hava  k i r le t i c i ler in i  k i r le tme hac imler ine  göre ;

-B i r inc i  grup k i r le t i c i ler  

.  İk inc i  grup k i r le t i c i ler

o larak  baş l ı ca  ik i  gurup a l t ında  toplayabi l i r iz .





Birinci grup kirleticiler doğmıclan doğruya kirleten 
maddeleri ihtiva eder :

1. İnce katı maddeler (çapları 100 mikrondan as)

2. Kaba zerreler (çapları 100 mikrondan fazla)

3. Kükürt-bileşikleri

4. Organik bileşikler

5. Azot bileşikleri

6. Karbon bileşikleri

7. Halojenler
*

8. Radyoaktif artıklar
9. Civa ve civa bileşikleri .
10. Çok ince zerrecikler (madenî toslar, kömür

tosu, katran, reçine, çiçek tozu, mantar, nit
ratlar, sülfatlar, klorürler, florürler, sili
katlar, bakteriler..)

İkinci grup kirleticiler, birinci gruptaki kirletici
lerin kendi aralarında veya havanın bileşimindeki gaz, vs., 
ultraviyole, sıcaklık gibi etkenlerin tesisi ile birleşerek 
güçlerini arttırırlar,- ekseri tek başlarına meydana getir
dikleri durumdan daha tehlikeli durumlar meydana getirirler.



Meselâ, Ozon 0.4 mg/ra^ e karar sağlığa faydalıdır; ancak 02-2 

mg/m^'te Ozon, iyonlarının diğer maddelerle birleşmesi sonucu 

görüşü azaltmakta, gözlerde kaşmdırıcı etkilerde bulunmakta, 

koklama sistemine tesir etmekte ve mahsule zarar vermektedir. 

Diğer bir örnek, havaya karışan hidrokarbonların ve azot ok

sitlerin birleşerek peroksiasitil nitrat (PAN) gibi kanser ya

pıcı gazları meydana getirmesidir.

Meselâ, Ankara havası içinde tehlike arzeden kükürt di- 

oksit, havada yükselt generek kükürt trioksite dönüşmekte ve bu 

gaz da havanın su buharı ile birleşerek sülfürik asidi meydana 

getirmektedir. Bu asidin, canlıların gerek solunum sistemi ve 

gerekse cansız meteryaldeki etkileri bilinen bir husustur.

HAVA KİRLENMESİNİN TANIMI

Havanın normal yapısını değiştirecek nisbette kirleti

ciler havaya karışır ve bunu sonucu insan, hayvan, bitki can

sız materyal zarar görecek bir şekilde etkilenirse,bu havaya 

kirlenmiş hava denir. Boylece hava kirliliğiniıkirleticilerin 

havaya verilebilme standartlarının aşılması olarak ifade ede

biliriz.

Bir örnekle açıklamak istersek: S0o 'nin 0.15 mg/m^ lük 

konsantrasyonu 365 x 50/183 günden fazla olması halinde zarar

lı olmaktadır. Halbuki 0.3 mg/m^ konsantrasyonu yılda 7 gün

den, 0.5 rng/m^ konsantrasyonunda ise 1 günden daha fazla olur

sa zararlı olmaktadır.
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A. YURDUMUZDA HAVA KİRLENME S İN İN YOĞUN BULUNDUĞU

YÖRELER :

Tabiî hava kirlenmeleri kendiliğinden oluştuğundan, 

ve tabiî süreçlerle tabiatın massetme kabiliyeti dahilinde 

bulunduğundan, bu konuyu ayırarak, Alt Komisyon çalışmala

rını hava kirliliği meydana getiren in3an faaliyetleri üre

rinde yoğunlaştırmıştır.

Memleketimizde hava kirlenmesi genellikle kentleşme

nin özel biçimleri, ve sanayi faaliyetleri dolayısıyla or

taya çıkmaktadır.

Kentleşmeden doğan hava kirlenmesi, aşağıda sıralanan 

faktörler sebebiyle ortaya çıkmaktadır :

- Hızlı kentleşme sonucu ortaya çıkan kent yoğunluk

larının artması;

- Topoğrafik ve meteorolojik şartlara göre kentin 

yanlış lokasyonu;

- îyi düşünülmemiş parselâsyon biçimleri;

- Düşük kaliteli yakıtlar (Isı değeri düşük duman 

miktarı fazla linyit gibi kömürler, kükürtü fazla katı ve 

sıvı yakıtlar);



- Yakma tekniğini bilmemek veya bilinse bile tatbik 
etmemek alışkanlığı ve tembellik (iyi bir yanma dumanı azal
tır ve yakıt tasarrufu sağlar);

- Piyasada uygun yakma tekniğini haiz olmayan soba 
ve kalorifer kazanlarının satılması;

- İşbirliği yapma alışkanlığının noksanlığı, müşterek 
ısıtma sistemine karşı alerji;

- Şehircilik bakımından hatalı tutum izlenmesi (gere
ği kadar yeşil saha bırakılmamış olması);

- Bina mimarîsini seçerken iklim koşullarının göz 
önünde tutulmaması (geniş pencere, tek cam,ısı tecritinin 
olmaması gibi fazla yakıt ve dolayısı ile fazla dumanın çev
reye yayılması);

- Taşıtların artması ve trafiğin giriftleşmesi (vasıta
ların sık sık durması), taşıt sisteminin uygun seçilmemesi, 
(egsoz gazları) ;

- Çöp v.s.'nin sorumsuzca etrafa atılması.

Sanayiden doğan hava kirlenmesinin sebepleri :

- Sanayiin artık gazlarını havaya bırakması;

- tievcut tekniklerin yeterince kullanılmaması;



- Baca gazlarını temizleyecek cihazların takılması 
konusunda kayıtsızlık;

- Sanayiin yerleşmelerin çok yakınma gelmesi;

- Sanayiin yanlış yer seçimi (meteorolojik şartlara 
kayıtsız kalınması);

- Sanayi artıklarının fabrikaların etrafına yapılmaeıj

- Sanayiin verimli tarım alanları içine girmesi.

Şehirleşmeden dolayı hava kirliliğinin yüksek bulun
duğu şehirlerimiz : İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, 
Alana, Kayseri, Gaziantep gibi büyük şehirlerimizdir. Bura-, 
larda sorun ısıtma ve egsoz gazları dolayısıyla fazladır. En 
fazla hava kirliliği olan şehrimiz İstanbul'dur; rüzgârların 
yardımıyla sorunun ağırlığını fazla hissetmemektedir. Ankara 
ise çukurda bulunması sebebiyle, hava, kü rliliğini biriktir
mekte ve dünyanın en kirli şehri olma özelliğini taşımakta
dır. Diğer yandan, unutulmaması gereken bir husus, hava kir
liliğinin meydana gelmesi için mutlaka büyük şehir olmak ge
rekmediğidir; nüfusu 40.000' i geçen bütün şehirlerde hava kir
liliği meydana gelmektedir; yoğunlaşma ise yörenin özel duru
muna bağlı bulunmaktadır.

Sanayiin hava kirliliğine yol açtığı yörelerin başında 
İstanbul, İzmit, Kütahya, Samsun, Murgul, Çorum, Bandırma, 
gelmektedir. Diğer endüstri merkezlerinde de kirlilik hızla 
artma, eğilimindedir.



Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun bulunduğu yer 
olması dolayısıyla, çalışmalar Ankara üzerinde fazlalaşmış
tır. Diğer şehir çalışmalarına örnek olmak üzere, bu konu
daki çalışmalar olumlu ve olumsuz yönleriyle aşağıda özet
lenmiştir.

— Ankara Şehirinin Hava Kirlenmesi ;

Ankara hava kirlenmesini tesbit için şehrin muhtelif 
kesimlerinde 13 adet istasyon kurulmuş ve partikül miktan 
ile S02 tesbiti yapılmıştır.

1970-1972 yılları arası ölçümlerdeki S0o ve zerre 
miktarları : (Yıllık Ortalama Olarak)

Yıl Uzaklık S02 konsantrasyon Zerre

1970-1972 25.000 m. 28 Mö/m3 46 ^m3
1970-1972 istasyonda 100-500 jUg/m 426 "

Rartiküllerin yıllara göre dağılımı:

Yıl Dikimevi istasyon Bahçelievler jtnkara için orta
lan e Alg/m tane ug/m lama tane jug/m

1971. 183 175 183
1972 225 237 200
1973 215 222 200
1974 210 191 210

mo nun standartlan :
2artiküller için 100 mikrogram/m3 den az olacaktır;
S02 " 250-500 mikrogram/m3 hassas bünyedir;

500 + " tehlikelidir.



Ankara'da Durum, Hava Kirlenmesini Doğuran Veriler ;

1- Şehrin topoğrafik ve meteorolojik durumu :

\

Ankara ili, çanak şeklinde bir araziye kurulmuştur. 

Etrafının dağlarla çevrili olması dolayısiyle rüzgarların 

hızı fazla değildir; genellikle 1.7 m/sn den daha az hızla 

esmektedir. Hava sıcaklığı, yükseldikçe azalacağı yerde ter

sine artmaktadır. Yolların, bina satıhlarının, ısınması ile 

yükselen hava yukarda yüksek basınç doğurmakta ve bacalardan 
çıkan duman, kurum vs. yükselen havanın yerini alarak zemine 

doğru yayılmaktadır.

Şehrin topoğrafik durumunun ve meteorolojik şartlarının 

değiştirilmesi bugünün tekniğine göre imkânsız görülmektedir. 

Bazı araştırmacılar, çanakta ; yarma veya tünel açarak rüzgâr 

akımını temin etmeyi teklif etmişler ise de bunun büyük malî 

yatırımlara ihtiyaç göstereceği anlaşılmıştır. Ayrıca halk 

daimi rüzgâr cereyanı altında zatürrie gibi hastalıklara du

çar kalacağından, bu teklifler uygun görülmemiştir.

2- Şehirleşme durumu :

Ankara nüfusu çok hızla artmış ve şehir hazırlanan imar 

plânlarının dışına yayılmıştır. Hava kirlenmesinin az olacağı 

istikametlerde şehir yayılmamış ve bu husus kontrol altına 

alınamamıştır. Şanak tabanında birkaç katlı binaların yıkıla

rak yerlerine çok katlı binaların yapılması, kirlenmeyi daha 

da artırmıştır. Şehir imar plânının, ana caddelerin hakim rüz

gâr istikametlerine paralel olacak şekilde tertibi ile,şehrin



yayılmasından evvel hazırlanarak tatbik mevkiine konulması 

uygun olacaktır.

3- Endüstrinin durumu s

Şehir halihazırda bir endüstri şehri değildir. Ancak 

kurulmuş bulunan; bira, şeker, çimento gibi fabrikalar çok 

yakın bir gelecekte şehrin içerisinde kalacaktır. Bu itibar

la bu gibi fabrikaları kurarken, şehrin gelişme imkânlarının 

ve hakim rüzgar istikametlerinin gözönünde tutulması lâzım

dır. Eüçük sanayi de tamamiyle şehrin içerisinde yayılmakta

dır.

4- Kötü yakıt kullanılması :

Ankara havasında kükürt dioksit gazı tehlikeli bir şe

kilde artmış bulunmaktadır. Bu da genellikle kükürt yüzdesi 

fazla yakıt ve kömürün kulla nılmasından ileri gelmektedir. 

Kükürtü az kok kömürünün Ankara'ya tahsisi faydalı olacaktır. 

Ancak ekonomik mülâhazalarla kükürt muhtevası fazla kömürle

rin şehre girmesinin önlenmesi de oldukça güç bir sorun ola
rak ortaya çıkmaktadır.

5- Ehliyetsiz personel :

Tecrübeler göstermiştir ki, tekniğe uygun yakılmayan 

yakıtın dumanları, fazla miktarda kurum, katran ve zararlı 

gazları ihtiva etmektedir. Bacalardan çıkan koyu renkli



dumanlar, bunun belirli bir delilidir. Bu da yakıt tekniği

ni bilmeyen ehliyetsiz personelden ileri gelmektedir. Enerji 

Bakanlığımda açılan kurslarla bu boşluk giderilmeye çalışıl

mış ve çalışılmaktadır. Ancak kursları bitiren ve kaloriferi 

yakan kapıcı vs. gibi kimseler bu işleri ekseriya çocukları 

veya ailelerine bırakmakta, kendileri de başka işlerle ilgi

lenmektedir. Birçoğu da öğrendiklerini tatbik etmemekte ve 

zamanla unutmaktadır' ar. Yabancı memleketlerin birçoğumda 

bacalardan koyu renkli dumanlara rastlanıldığında cezaî 

müeyyideler tatbik edilmektedir.

6- Kanunî müeyyideler :

Kirleticilerin havaya karışmalarını önleyen kanuni mü

eyyideler yeterli değildir. Halbuki dünyanın birçok yerlerin

de, sorun ele alınmış ve kanuni müeyyideler vaz edilmiş bu

lunmaktadır.

7- Trafik sorum :

Los Angeles, S;mfransisko, Pitsburg gibi şehirlerde, 

hava kirlenmesinin io 75 i motor lu vasıtalardan ileri gel

mektedir. Ankara'da ise hava kirlenmesinin^ 75’inin baca 

gazlarından 1o 15’inin çeşitli endüstrilerden, % 10'unun tra

fikten ileri geldiği,, Sağlık Bakanlığı Hıfzısıhha Enstitüsü

nün araştırmalarından anlaşılmıştır. Trafik vasıtaları zaman

la artacağından, şehrin kirlenmesi gelecekte vahim bir durum 

arzedecektir. Durumun , şimdiden gozönüne alınıp, trafiğin 

şehir çevre yollarına aktarılması faydalı olacaktır. Dolmuş 

duraklarının sıklığı ve vasıtaların rölantide çalışması, kir

lenmeyi artırmaktadır. Elektrikli troleybüslere rağbet edil

mesi faydalı olacaktır.



8- Baca yapım tekniği :

Binaların yapımında tekniğe uygun bulunmıyan, duman 

tutucusu teçhizatı havî olmayan bacaların inşası, kir

lenmeyi aıttıbmaktad ir. Bina inşa edilirken uygun bacaların 

yapımı ilgililerce gerçekleştirilmelidir.

9- Yeşil sahaların azlığı :

Kırklar, bir şehrin pis hava alan ve temiz hava.veren 

akciğerleridir. Ağaçların, teneffüsleri esnasında, satıhla

rında soğuk satıhlar meydana gelir. Bu da; rüzgar akımının 

doğmasına sebep olur. Ankara şehrinin havasını temizlemek, 

herşeyden evvel şehri büyük parklarla donatıp, geniş orman

lıklar haline getirmekle mümkündür. Halihazır iskân bölge

lerinde ağaçlandırma yapılması belki güçtür, fakat bundan 

sonraki yayılmalarda ağaçlandırmaya fazlası ile önem veril - 

melidir.

Ankara Hava Kirliliği İle Mücadelede Durum

Ankara hava kirliliği konusu çevre kirliliği konuları 

arasında ençok ilgiyi ve gayreti toplayabilmiş konudur. Yu

karda da değinildiği gibi NATO1ya yaptırılan CCMS çalışması 

ve ilgili raporlar durumu açık bir şekilde ortaya koymuş
tur. Buna paralel olarak SSYB Hıfzassıhha Okuluna ve TBTAK' a 

bağlı 13 kontrol istasyonu kurulmuştur. Bu çalışmaların uygu

lamaya geçirilmesi amacıyla 12.2.1973 tarihli ve 7/5836 sayı
lı kararname ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı ğı'nm 5 Ba

kanlıktan meydana gelen bir "Ankara Hava Kirliliği ve Çevre 

Sorunları Komisyonu" kurulmuştur. Bu Komisyonun ana faaliye

ti Ankara hava kirliliğinin azaltılması çalışmaları olmuştur:



1. Komisyon kararıyla, linerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının TKİ Genel Müdürlüğü, Ankara kapıcılarını kalori
fer yakılması ve ısıtma konularında eğitimden geçirmiştir. 
Bundan başarılı sonuçlar alınmıştır. Ankara'da ısınma yöntem
lerinin iyi bilinmemesi dolayısıyla önemli bir orana varan 
hava kirliliği gerilemiştir.

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre partikül mik
tarının Ankara'daki yıllık ortalama neticeleri aşağıda gösteril
miştir»

1971 Yılı partikül miktarı 31°. 3
1972 Yılı " " 495•5
1973 Yılı " " 161.6

1974 Yılı " " 113.76 "
1975 Yılı " 11 79.31 ”

Ancak, bunun dahî kabul gören dünya standartlarını 
aştığı belirtilmektedir.

2. Buna ek olarak, daha az ısıtma gereği hissedil
mesini sağlamak üzere, fizikî konut çalışmalarına başlanmış
tır. Ankara'da yapılan binaların ısıtma şartnamelerine uygun
luğunun daha sıkı denetimi öngörülmüş; yani yapılacak bina
lar için mahfuz duvar, çatı, pencere ve kapı standartları 
geliştirilmesine başlanmıştır.

3. 0 zamanın yakıt fiatlar1 incelenmiş ve uygun görü
lerek Ankara'daki resmî dairelerin ısınma için fuel oil kullan
maları karara bağlanmıştır.



4. Diğer taraftan, hava kirliliğinin azaltılma
sında çok ucuz ve etkili bir yöntem olan bacalara filitre 
takılması tedbiri üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Piyasa
ya bol miktarda filitre çıkarılmasının sağlanması için temas
larda bulunulmuştur. Özel firmaların buna ilgi gösterdikleri 
görülmüştür. Bunun uygulanmasını sağlamak üzere idari tedbir
lerin alınması için İçişleri Bakanlığında ve Belediyede ça
lışmalara başlanmıştır.

5. Diğer bir tedbir olarak, vatandaş eğitimi üze
rinde durulmuştur. Bir zamanlar hava kirliliği yüzünden 
Londra'da vuku bulan kitle halinde ölümlerin, önümüzdeki 
5-10 yıl içinde Ankara'da meydana gelmesi tehlikesi karşı
sında, kitle haberleşme araçları aracılığıyla kamu oyunun 
uyarılması ve kendi üzerlerine düşen görevleri yerine ge
tirmelerinin sağlanmasına çalışılmıştır.

6. Uzun vadeli bir tedbir olarak, dumansız yalat 
projeleri üzerinde çalışılmıştır. .Evlerde yakıt olarak kul
lanılacak linyit kömürünün kirletici elemanlardan arındırıla
rak, ısıtma gücü bakımından zenginleştirilmesi için çalışma
lar talep edilmiştir.TKİ, dumansız yakıt üretimi ve kömür da
ğıtımı, konusunda yeni bir çalışmaya girmiştir. TKİ'nin ge
liştirdiği dumansız yakıt projesi, Yatırım Programına alın
mıştır. Seyitömer'de kurulan fabrika 1976 yılında hizmete 
açılmıştır. Halen deneme üretimi yapmakta olan fabrika, iki 
aya kadar 'üretime başlayacaktır. İkinci bir proje, MTA tara
fından ele alınmıştır. Dumansız vakit araştırması yapılmış
ve patent hakkı Türkiye've ait olmak üzere yeni bir kömür 
proses tarzı geliştirilmiştir. 3u yöntem Enstitü'nün üretim 
laboratuvarla.rmda uygulanmakta ve başarılı sonuç alınmaktadır.
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MTA Enstitüsü de projesini Seyitömer'de uygulamaya koymak 
istemiştir. Ancak, fabrikayı besleyecek yeterli miktarda ham
maddenin ayırılması mümkün olmamıştır. Rantabl görülmesi ha
linde, böyle bir projenin bugün Afşin-Elbistan projesi içinde 
uygulanması mümkündür.

7.‘ Ankara için yeni yakıt' malzemesi bulunması için 
çalışmalara girişilmiştir. MTA Enstitüsü, yapmakta olduğu 
jeotermal enerji araştırmasını bu amaca yönelik olarak da 
değerlendirecektir.

Bu sırada, Devlet Plânlama Teşkilâtinm konu ile il
gili çalışmaları devam etmiştir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı çevre sorunu alanlarında çeşitli çalışmaların koordi
nasyonunu öngörmüştür. Plân'in 1931/4 sayılı paragrafına at
fen 1973 programı, 419 sayılı tedbiriyle, "Ankara Hava Kirli
liği Sorununun çözüm yoluna kavuşturulması konusunda çeşitli 
kurum ve kuruluşlarca, girişilmiş çalışmalar, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı'nın yürütücülüğühde koordine edilip de
ğerlendirilerek bir proje hazırlanacak, ivedilikle, ve kade
meli olaraK uygulamaya konulacaktır," demektedir. Bu tedbire 
uygun olarak, Devlet Planlama Teşkilâtı kuruluşların bu konu
daki maddî imkânlarının koordinasyonu için çalışmalar yapmış
tır. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı aynı yıl aktif bir 
çalışma yürütmüştür. Bakanlık daha önce, bu konuda teknik yar
dıma ihtiyacı olabileceği gerekçesiyle DPT'dan bir dış yardım 
projesi talep etmiştir. Devlet Planlama Teşkilâtı, Ankara1nın 
dünyanın hava kirliliğinin en yoğun bulunduğu şehri olması 
sebebiyle, dış yardım sağlanabileceğini tesbit etmiş ve Bir
leşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan böyle bir proje hazır
lamasını talep etmiştir. (U^DP) Birleşmiş Milletler Kalkınma



Programı, TUR/72/039/A/01/14 sayılı "Türkiye'de Ortam Kirlen

mesinin Kontrolü" projesini hazırla mıştır. Proje, proje tem

silcileriyle görüşülmüş ve Türkiye'nin taleplerine uygun hale 

getirilerek karara bağlanmıştır. Bu projenin projelendirilmiş 

bir dilimini Ankara Hava Kirliliği teşkil etmektedir, ve 1974 

yılında uygulamaya geçilmesi öngörülmektedir.

19/4 Programı 2Ö3 sayılı tedbiriyle şöyle demektedir: 

"Ankara'daki hava kirliliğinin giderilmesi konusunda çeşit

li kurum ve kuruluşların Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

yürütücülügünde birleştirilen çalışmaları, ivedilikle ve 

kademeli olarak proje uygulamasına geçecektir." Enerji ve Ta

biî Kaynaklar Bakanlığının koordinatörlüğündeki komitenin ça

lışmaları, yukarda sözü edilen teknik yardım projesiyle de 

desteklenerek, proje bütünleştirilmiştir. Bu meyanda, yaban

cı teknik uzmanlar Türkiye'ye gelmiş ve çalışmalara katılmış

tır. Ancak, bundan sonra aşağıda özetlenen sebeplerle proje 

yürütülememiştir. Diğer yandan DPT her yıl programlarda konu

nun gereğini belirtmeye devam etmiş ve görev dağıtımı yapmış

tır.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Personel Kanunun

daki bazı maddelerden zarar girerek teknik eleman sıkıntısı

na uğramıştır. Bu arada, Ankara hava kirliliğiyle uğraşan 

ekibini de kaybetmiştir. Bunun üzerine, 12.2.1973 tarihli ve 

7/5336 sayılı kararnameye, 16.4.1974 tarihli ve 7/3329 sa

yılı bir ek kararname getirmiştir. Bu ek kararname, koordi

natörlüğü Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alarak İmar 

ve İskân Bakanlığı'na vermiş ve Komisyondaki Bakanlıkların



sayısını yediye yükseltmiştir. Bunun üzerine, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Ankara hava kirliğiyle ilgili 
çalışmalarını resmen îmar ve İskân Bakanlığıma devretmiş
tir.

Öncelikle hava kirliliği ve özellikle Ankara hava 
kirliliğini ele almayı plânlamış bulunan "Türkiye’de Ortam 
Kirlenmesinin Kontrolü Projesi," resmiyete intikal etmiş 
bulunmasına rağmen, İmar ve İskân Bakanlığında 12.7.1974 
tarihli toplantı sonucunda "proje, ülkemiz yararları açı
sından şayanı kabul bulunmamıştır," denilerek, proje ile 
ilgili uygulama durdurulmuştur.

Projelerin yürütülmesinden sorumlu Devlet Plânlama 
Teşkilatı, projenin amacından uzaklaştırılmasını olumsuz 
karşılamıştır. 1976 yılına kadar uygulanması öngörülen pro
je böylelikle, sağlanan ka7/naklardan faydalanılamadan döne
mini tamamlamıştır.

Bu dönemde, yurt içinde kendi imkânlarımızla yürütül
mekte bulunulan çalışmaların da gittikçe yavaşladığı ve dur
duğu gözlenmektedir. Sorunun önemi gözönünde bulundurularak, 
önümüzdeki yıllar için çalışmaların programlanmasına ihtiyaç 
vardır. Uygulayıcısı olarak şu anda sorumlu durumda bulunan 
İmar ve İskân Bakanlığına bağlı "Çevre Sorunları Koordinas
yon Kurulu" Ankara hava kirliliği konusunda harekete geçi
rilmelidir. Eğer çalışmaların yürütülemeyeceği ortaya çıkar
sa, konuya yeni bir sorumlu tayin edilmelidir.



B. GENEL DEĞERLENDİRME :

Bugün genel olarak hava kirlenmesinin sanayileşmenin 

ve ekonomik kalkınmanın kaçınılmaz bir sonucu olduğu fikri 

yaygındır. Yine aynı kuruluşların hava kirlenmesini disiplin

dir çalışma ile maliyeti artırmadan önleyeceği kabul edilmek

tedir. Toplumun hava kirlenmesinden zarar görmemesi için eği

tilmesinin ve bilinçlenmesinin sonucu pek cüz’f bir bedelle 

hava kirlenmesinin önleneceğini ifade edebiliriz. Gerçekte 

hava kirlenmesinin meydana getirdiği ekonomik kayıpları ve 

insan sağlığına yaptığı zararlar göz önünde tutacak olursak 

hava kirlenmesini disipline etmek için yapılacak ödemeleri; 

maliyeti artırıcı bir unsur olarak görmemek bilakis enel 

millî ekonomiye katkısı olan bir faktör olarak mütalea etmek 

yerinde olur.

C. PROJE TEKLİFLERİ :

1- Kirleticileri Tesbit Projesi (Envanter çalışması.)

-Kirleticilerin cinsi, kullanıldığı yakıt tipi;

-Kirleticilerin havaya attığı atık cinsleri, 

miktarları ve özellikleri;

-Kirleticinin eene boyunca çalışma düzenindeki 

muhtemel değişmeler;

-Kirleticilerin sene boyunca etkileme düzeni.

Yapılacak envanter çalışmasının günlük veya aylık de

ğişmelere göre düzeltilmesi gereklidir. Bu şekilde artan veya 

eksilen kirleticiler tipleri istatistik! olarak bilinebilir.



2- Hava Kirl i l iği  Ölçüm Projesi  :

-  Meteoroloj ik şart lara  göre kir l i l iğin bölgede 

dağı l ış ı  (hava kir l i l iği  kl imatoloj is i ) ;

-  Hava kir l i l iğinin topografyaya göre değiş imi;

-  Bölgenin hava ceryanlarının bel ir lenmesi  tes-  
bit  edi lmelidir .

3-  Bu iki  projenin bit iminde;  Matematik-  Meteorolo
j ik Model

a.  Bölgenin havayı  kir letme gücü;

b.  Kirlenmenin kontrolü için al ınacak tedbir

ler  ve bu arada real ist  s tandart larının tesbit i  ;

c„  Kentleşme ve sanayileşme için uygun yer se

çiminde hava kir lenmesi  bakımından gerekli  faktörlerin elde 

edi lmesi  ve değerlendiri lmesi .

Üçüncü proje  hava kir l i l iği  matematik-meteoroloj ik mo

del inin yapılmasıdır .  Bu proje  i lk  iki  proje  bi lgi leri  i le  ya

pı labi l ir ;  kir let ici lerle  al ıcı  ortam arasındaki  bağıntıyı  mo- 

del ize ederek i leriye dönük plânlamanın yapılma olanağını  sağ

lar .  Her iki  şehir  iç in bir  model  hazır lanması  ve yerleşme 

plânlarıyla  bütünleşt ir i lmesi  prat ik bir  yaklaşım kazandırır .  

Kullanılacak teknoloj inin seçiminde yardımcı  olur .

d ot : Hava kirlenmesi konusunda uygulanabilecek bir araştırma

yöntemi taslağı, Hava Kirlenmesi Bölümünün E k ' i  olarak veril- 
mişt ir.



4- Henüz hava kirlenmesinin bulunmadığı yöreler 
yöreler iğin alınması lazım gelen tedbirler;

Ülkemizde sanayiden meydana gelen hava kirlenmesine 
yeni yeni rastlanılmaktadır. Kentleşmenin doğurduğu hava 
kirlenmesi ise daha etken duruma gelmeye başlamış bulun
maktadır. Hava kirlenmesi tamamiyle kaçınılmaz bir sorun 
değildir. Rasyonel bir plânlama, şehir plânlarının uygulan
ması, doğra teknoloji seçimi hava kirlenmesini önleyecektir. 
Her şehir için bir strateji benimsenmelidir.

D. HAVA KİRLENMESİNİN MEYDANA GELMEMESİNİ SAĞLAYACAK
TEDBÎRLER

1. Hava kirlenmesini önleyecek ve ülkenin sosyo
ekonomik yapısına uygun; İdarî, teknik, ekonomik, bilimsel 
bir politikanın tesbiti;

2. Çevre sorunları, hava kirlenmesi ve doğal 
denge bozulmasının, ülkenin sağlıklı yaşamasına, ekonomik 
düzenine yapacağı etkilere ait bilincin her bireyde oluşma
sını temin edecek geniş kapsamlı bir eğitim programının 
tatbiki;

3. Ülkenin ekonomik gelişimi ve sanayileşmesinin 
hızı ile çatışmayacak, aynı zamanda doğal dengenin bozulma
sını önleyecek ülke şartlarına uygun çevre standartlarının 
tesbiti; (Uluslar arası standartların ülkenin şartları



gözönünde tutulmadan alınması ve tatbikinin karışıklıklar 

meydana getireceği göz önünle tutulmalıdır.) Yöresel standart

ların geliştirilmesi, cihaz, teknoloji ve materyal seçimi kri

terlerini de oluşturacaktır.

4. Teknolojisi ve ekonomini gelişmiş ülkelerin 

geçtikleri denemelerden ve tecrübeler il.e bulgularından 

istifade ederek zaman ve ekonomi kaybının önlenmesi;

5. Şehir ilân!anmasında, sanayi yerleşiminde, ve

toplu konut alanlarında topografik-meteorolojik şartların

göz önünde tutularak ülke arazisinin genel kullanımı içinle 

çevre şartlarına olan etkilerinin parametrelerinin tesbiti ;

6. Ülkemizde hava kirlenmesi ile iştigal eden kuru

luşlar arasındaki koordinasyonun daha etkin bir duruma gel

mesinin sağlanması;

7. Ülkemizde doğal dengenin bozulmasını önleyici 

tedbirlerden olarak Türkiye Tabiatını Koruma Kanunu ile 

hava kirlenmesinin önlenmesindeki boşlukları giderecekti!- 

ke şartlarına uygun memleketin socyo-ekonomik yapısına tere 

düşmeyecek yasaların çıkarılması.



. EK - 1

Hava Kirlenmesi ile İlgili Araştırma Yöntemi 

A) Hava kirlenmesi kaynakları 

1) İmar Faaliyetleri

a) Tarım

(İlâç'l ama)

b) İnşaat

c) Yeri e şme konul arı
(konut ve ticari alan artması)

d) İmalat sanayii

(Kimya, metalürji, madeni üniteler, 

teksitil, petrol endüstrileri)

e) Enerji üretimi

(Fosilleşmiş yakıt cinsi, nükleer 
reaktör)

f) Bilimsel araştırma

(nükleer denemeler)

g) Ulaştırma

(Otomobil, uçak, lokomotif)
h) Çöp imhası

(Kapalı ve açık yakma)
2) Kar.alar

a) Orman yangını

b) Fabrikaların çalışma halası



3)  Tabia t  hadise ler i

a)  Volkanik  pat lama

b)  Meteor

c)  Bakter ia l  aks iyon

i)  Kimyevi  reaks iyon

B) Hava üi r le t ic i ler i  Yara tan  Süreş ler

1)  Pat lama

2)  Püskür tme

3)  Hem kaybı

C)  Hava Kir le t ic i ler i

1)  İnorganik  gazlar

(Karbon,  n i t ro jen ,  ozon,  sül für  b i leş ik ler i )

2)  Organik  gazlar  

(Hidrokarbon,  organik  sül für)

3)  Par t ikül ler

D)  Hava Kir le t ic i ler in in  Transfer i

1)  Hava ki r le t ic i ler in in  t ransfer i  ve  t ranformasyor tu-  

nu e tk i leyen faktör ler i

a)  Hava ki r le t ic i ler in in  n i te l ik ler i

( f iz ik i  durumlar ı ,  par t ikül  büyüklükler i ,  

k imyevi  reaks iyon verme ni te l iğ i )



b) Kaynak etkileri

(Kaynağın cinci, niteliği, ısısı, çıkış 

hızı, yoğunluğu)

(rüzgâr, nem, ısı)

c) Meteorolojik faktörler 

(rüzgar, nem ısı)

d) Etki alanının topografyası

2) Hava kirleticilerinin transfermasyonu

a) Fiziki' reaksiyon

b) Kimyevi' reaksiyon

c) Tortulaşma mekanizması

E) Ilava Kirlenmesinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

1) İnsan sağlığına zararlı hava kirleticileri 

(arsenik, arbestos, karbonmanoxidi v.s.)

2) Hava kirlenmesinden etkilenen insan organları

a) Deri

b) Göz

c) Ağız ve nefes al ma sistemi

d) Hazım organları

3) Hava Kirleticilerinin İnsan Sağlığına Etkisini
Artıran Faktörler

a) Yoğunlaşma-zaman ilişkisi
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b) Önceki etkilerden kişide doğan bağışıklık
c) Kişinin sağlık durumu
d) Yaş ve cinsiyet

4) İnsan sağlığı üzerindeki etkileri

a) Ağır hastalık ve kitle olum devreleri
b) Kronik hastalıklar

(solunum sistemi hastalıkları, ömrün 
kısalması, büyümenin önlenmesi, jenetik 
etkiler)

c) Önenıli fizyolojik fonksiyonların değişimi 
(astım, sinir sistemleri üzerinde etki 
v . s .)

d) Alerji ve ilgili hastalıklar
e) Koku, görüş azlığı gibi rahatsızlıklar

i)’) Hava Kirleticilerinin Hayvanlar Üzerindeki Htkisi

G) Hava Ki rle t i c i 1 e rinin Bitkiler Üzerindeki Etkisi

1) Bitkilere zararlı, atmosferde bulunan kirletici
ler

2) Hava kirleticilerinin bitkiler üzerindeki etki
sini artıracak faktörler

a) Jenetik faktörler
b) Yoğunlaşma.-saman ilişkisi
c) Çevre ve büyüme faktörleri (iklim, top

rak v.s.)



3) Bitkiler üzerindeki zararlı etkiler

H) Eşyalar Üzerinde Hava Kirleticilerinin Etkisi

1) Eşyaları etkileyen hava kirleticileri

2) Kirli havanın neden olduğu çürüme süreci

3) Atmosferik çürümeye açık metaryaller

a) Metaller
b) İnşaat malzemesi
c) Boya
û) Beri
e} Kağıt
t) Tekstil
s) Lâstik
h) Cam ve seramik



I I I .  TOPRAK KİRLENMESİ





III.TOPRAK KİRLENMESİ -

GİRİŞ :

Toprak; dane yapısı, zeminin cinsi, nemi, mikroorganiz- 
maları, flora ve fauna hayatı ile bir bütün olarak mevcuttur. 
Ancak, toprak başlı başına bir anlam ifade etmez. Toprağı, 
hava ve su etkileşimi içinde genel tabii dengenin vazgeçilmez 
bir unsuru olarak anlamak gerekir. Tabiî Çevrenin Korunması 
Alt Komisyonumuz, konuları sınırlandırmak için böyle bir ayı
rıma ihtiyaç duymuştur; ancak hemen ardından konuların incelen
mesi sırasında tabiî dengenin korunması ilkesinin her an ha
tırda bulundurulması gerektiğini eklenmiştir.

TANIM :

Toprak Kirlenmesi : İnsanın insanla, ve insanın tabiatla 
sürdürdüğü ilişkiler sonucunda toprağın, yaşayan tabiî leııge 
içerisinde normal fizikî, kimyevî, biyolojik ve jeolojik yapı
sında tabiî kullanılma, gayelerine aykırı düşen değişmeler, 
yıpranma, tükenme ve bozulmalar meydana gelmesi; toprağın kir
lenmesi olarak tanımlanabilir.

AMAÇ ;

Toprak kaynağının yalnızca var olma.s l veya toprağa sahip 
bulunulması kendi başına bir anlam taşımaz. Her tür arazinin 
kullam İma amaçlarına göre plânlanmış olması gereklidir. 
Toprağın özelliklerine en çok uyan, çok yönlü ve uzun vadeli 
sosy. -ekonomik yaklaşımla tesbit edilen kullanıma tahsis edil
miş olması, günümüzde bu sahada kabul edilen en büyük ilke





hâline gelmiştir. Dolayısıyla amacımız, toprağın rasyonel 

kullanılmasıdır. Bu amaç, sosyal ve ekonomik hedefler yanın

da, toprak kirliliğinin mümkün olan en düşük seviyede tutul

ması hedefine erişîLmesine de hizmet edecektir. Toprak kirlen

mesiyle mücaadelenin en etkili araçlarından biri, toprağın 

kullanılma amaçlarına göre plânlanması, ve buna uyulmasıdır,

DURUM TESBİTİ :

Memleketimizde toprak kirlenmeleri mevziî olarak başla« 

mış bulunmaktadır. Meselâ: Doğu Marmara, Eskişehir, Antalya, 

Çukurova, Simav, toprağın doğrudan doğruya ki rlenmekte olduğu 

bölgelerdir. Diğer taraftan büyük şehirlerimizin çevresinde 

toprak kirlenmesi artmaktadır. Bunların bir kısmı tarım faali

yetleri dolayısıyla, bir kısım tarım ve endüstri faaliyetleri 

dolayısıyla, bir kısmı ia endüstri ve şehirleşme faaliyetleri 

dolayısıyla meydana gelmektedir.

Diğer taraftan, Keçiborlu, Murgul, Samsun ve Kütahya'da 

hava kirliliğinin topraK ve suya etkimesi dolayısıyla toprak 

ve su kirlenmesi vardır.

TOPRAK KİRLENMESİNİN ÇEŞİTLERİ :

A. TOPRAK VE SUYUN KULLANILMA ŞEKİLLERİNDE MEYDANA GELEN
DEĞİŞMELER :

Herhangi bir yerdeki toprağın, belirli bir zamanda, belir

li bir kullanılma tarzı ve şekli vardır. Bu şartlar altında 

toprak tabiî denge içinde sağlıklı olarak yerini korumakta

dır veya yerini kaybetmektedir. Toprağın tabiî denge içindeki 

mevcut durumu kullanılma tarzı ve şekliyle ilgilidir.



Toprağın durumundaki değişmeler, muhakkak ki onun tabiî denge 
ile olan münasebetlerini de etkileyecektir. Ancak, hatırlanması 
gerekli olan husus, her değişikliğin ekodengede mutlaka olum
suz yönde bir gelişme meydana getirmesinin söz konusu olmadığı
dır. Meselâ: toprak bir ürün tipinden diğer bir ürün tipine- 
geçerken, ekosistem içinde daha canlı ve verimli bi r yer ka
zanabilir; veya bir ürün tipinden başka bir ürün tipine geçi
rilirken bir değişme geçirmekle birlikte dengede ne olumlu, 
ne de olumsuz denebilecek bir değişme sözkonusu olmayabilir; 
yani, değişme sadece yeniliğe uyum gereğiyle meydana gelmiş
tir. Diğer taraftan, kullanılma şeklindeki bazı değişiklikler, 
olumlu ve olumsuz yönleriyle, ekodengede tamamen ayrı bir sevi
yeye geçmeyi gerektirir, Meselâ: kuru ziraat ten sulu ziraate 
geçilmesi bu tür bir değişmedir. Ekosistemdeki pek çok unsur 
değişir veya yer değiştirir.

önemli olan nokta, toprağın kullanılma tarzı ve şeklinde 
meydana gelen değişmelerin, toprağın bozulmasına ve gerileme
sine yol açmamasıdır. Bozulma, bir önceki kullanılma şekli 
sırasında toprağın kimyevî, biyolojik, fizikî ve jelolojik 
yapısına kıyasla toprağın yapısında bir yozlaşma olmasıdır. 
Yani, topraktaki faydalı maddelerde ve toprağın canlı hayatın
da bir azalma meydana gelir. Üzerinde durulması gerekli husus, 
toprağın kullanılma şeklini ve tarzını değiştirirken,, toprağın 
canlılığını sürdürmesine yardımcı olacak bakımı da ihmal et
memektir. Modern anlayış ve imkânlar bunu gerekli kılar.

Çeşitli sebeplerle toprak üzerine terkedilen çöpler, tüke
tim artıkları, sanayi artıkları, çeşitli sıvı, katı ve gaz 
halinde kirleticiler ve taşıtların egzos gazları da toprağın 
kirlenmesi sonucunu doğurur. Kullanılma alanları içindeki 
faaliyetler kontrol edilmediği takdirde, sel, yağmur, rüzgâr



ve çeşitli taşınma etkileriyle kirlenen sahalar artar ve 
yayılır. Sonuç olarak kirlenen bölgeler, turistik olarak, 
tarım kıymeti olarak veya yerleşme bölgesi olarak değerlerin
den kaybetmeye başlarlar. Kullanılma alanlarının, ve bu alan
lar üzerinde yapılan faaliyetin ve kullanılma şekillerinin 
değişmesinin denetiminin yapılmaması halinde meydana çıkan 
tablo hazindir. Tarım mıntıkaları elden çıkar ve toprak çeşit
li hastalıkların, tek ve çok hücreli zararlı organizmaların 
yuvası haline gelir.

Topraklarımız üzerinde bilgi sahibi olmak üzere memleke
timizde çalışmalar sürdürülmektedir. Toprak tiplerinin bazı 
özellikleri ve toprak sınıflarına göre torrak haritaları ya
pılmıştır :

1. DSİ'nin hazırladığı, topraklarımızda ziraî üretimin 
ihtiyaçlarına göre sulanabilirliğe yönelik bir sınıflama mev
cuttur. Belirli özellikler belirlenerek, genel arazi tasnif 
standartları geliştirilmiştir.

2. Toprak-Su Genel Müdürlüğünün EAO ile birlikte ger
çekleştirdiği toprak sınıflarına göre toprak haritaları çıka
rılmıştır.

Bir başlangıç olarak bunlar güzel verilerdir. Genel 
olarak ne sınıf toprakların ne tür faaliyetler için ay;frila-»i. t. 
bileceği ve ekonomiklik hakkında bir fikir verebilirler. Eli
mizdeki bu sınırlı bilgiyle bile büyük hatalar yapmaktan kaçın
mak mümkündür.

Diğer taraftan, toprağın ve arazinin plânlamasıyla ilgili



çalıçmalara hız verilmesi gereği üzerinde birleşilmiştir.
Aynı samanda suyun plânlanmasıyla ilişkilendirilmesi gerek
mektedir.

Bundan sonra yapıması gerekli toprak çalışmaları şayle 
sıralanabilir :

1. Toprağın mevcut kullanım durumu ve kısa dönemle de
ğişme eğilimleri;

2. Toprak haritalarının, toprağın kapasitesi, hidrolo
jisi ve özel vasıfları ile birlikte çıkarılması,

3. Toprakların cinslerine, sınıflarına, yerleşme ve 
özelliklerine uyularak ilerde kullanılabilecekleri 
faaliyetlere göre arazi kullanma plânlarının yapıl
ması,

4. Kaynakların özellikleriyle intibatlı olarak kirlenme 
etkilerinin kontrolünü sağlayacak nitelik standart
larının tesbiti.

Memleketimizde, toprakların kullanılmasıyla ilgili ola
rak sınıflama, kriter ve standartlar konmuş değildir. Kanunî 
tasnif ve kriterlere sadece erozyon ve ziraî mücadele alan
larında rastlanmaktadır. Halbuki, eldeki bilgilerle, kabaca 
da olsa, kullanma kriterleri tesbit edilebilir. Kullanımın 
gelişigüzel yapılmamasında memleket menfaatleri büyüktür. Bu 
tür kriterler, halen yapılmakta olan ve ilerdeki hayatımızı 
etkileyecek olan metropoliten alan, il vc ilçe ölçeğinde şehir
plânları için de temel bir veriyi sağlayabilirler, özellikle 1.
ve . sınıf yüksek vasıflı tarım arazisinin sanayie ve yerleş
melere kaybedilmesinin memleket için büyük kayıp haline gelme
si önlenebilir.
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B. ŞEHİRLERİN MEYDANA GETİRDİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİ

Şehirleşmenin yoğun bulunduğu bölgelerde toprak kalitesi 
hissedilir derecede bozulmaktadır. Bunda arazinin kötü kulla
nılması kadar, inşaat tekniklerinin kirliliği, alt yapı yeter
sizlikleri dolayısıyla kirli su ve kanalizasyonun toprağa ka
rışması ve çöp birikmesi de rol oynamaktadır. Şehir kanalizas
yonlarının henüz yapılmamış bulunduğu memleketimizde, bu yolla 
toprak ve su kirlenmesi yoğun olmaktadır. Ayrıca şehir suyu
nun yetersizliği kirli suların pompalanmasında fazla yardımcı 
olamadığı için, kir daha kolay bir şekilde toprakta kalmak
tadır. Bunun yanında, memleketimizde modern anlamında kanali
zasyondan çok, fosseptik usulü ile şehir artıkları biriktiril- 
mektedir. Şehir çevrelerinde toprak kirliliğine yol açan en 
önemli sebeplerden biri bu olmaktadır. Hergün milyonlarça 
litrelik insan dışkısı toprakta birikmektedir. Bunların alınıp 
başka biryere nakledilmeleri de fazla bir anlam taşımamaktadır; 
çünkü taşınan kir şehir arşında bir araziye .yayılmakta veya 
denize karıştırılmaktadır. Bu yolla hayatiyetini kaybeden 
toprak çölleşmektedir. Üstelik, çoğu büyük şehirlerimizin yük
sek kaliteli topraklar üstünde kurulduğu düşünülürse, Millî 
servetten neler kaybedilmekte olduğu daha iyi anlaşılabilir. 
Bunun yanında, bu yolla yoğunlaşan kirlilik toprağın daha 
derin tabakalarına nüfuz ederek yeraltı sularını da kirletmek
tedir. Bu sebeple, büyük şehirlerimizin çevresindeki yeraltı 
suları da yoğun olarak kirlenmektedir. Meselâ : İstanbul çevre
sinde, sanayi suyu olarak yeraltından çekilen suyun kanalizas
yon kirliliği dolayısıyla kullanılamaz hale gelmiş bulunduğunu 
bilmekteyiz.



Çöp sorunu da aynı şekilde kirliliğe yol açmaktadır.
Çöp, sadece toprak üzerinde kalan katı madde olarak değil, 
zamanla toprağa karışan bir kirlilik unsurunu r. Günümüzde 
şehirlerin çöp meselesine yaklaşımı oldukça iptidaî dir. 
Genellikle, çöpler şehrin dışında bir yere taşınıp dökülmek
te ve yıllarca burada birikmektedir. Şehir büyüdükçe, bu çöp
lerin bulundukları yerden alınarak daha ileride bir yere atıl
maları olağan uygulamadır. Modern usullerle çöplerini yakan, 
ayıklayan veya gübre haline getiren şehirler dünyada henüz 
sayılıdır. Ancak, bu alanda Türkiye'ye uyacak ekonomik metod- 
ların geliştirilmesine önem verilmesi bilhassa tavsiyeye şayan
dır.

Şehirler çevresinde toprak kirliliğine yolaçan diğer 
bir husus da, hava kirliliğidir» Gerek şehrin ısınması sıra
sında bacalardan çıkan zehirli gazlar, gerekse taşıtların 
egzos gazları yoğunlaşarak toprakla kaynaşmakta ve topraktaki 
canlı hayatı öldürmektedir.

C. SANAYİİN MEYDANA GETİRDİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİ

Sanayi faaliyeti sırasında meydana gelen su ve hava kir
lilikleri kimyevî yollarla toprağa karışma eğilimindedir.
Bunun yanında çeşitli sanayi artıklarının fabrikalar çivarın
da veya daha açıkta biryere yayılmaları alışılagelmiş uygula
madır. Ancak, 3on yıllarda bazı sanayi kollan bu artıklardan 
yeni maddeler elde etme yolunu denemektediri e r. Bazı sanayi 
kollarının, şeker sanayii gibi, toprağın üstüne atılan posa 
maddesi çok olmaktadır. Bazı istihraç faaliyetleri, bakır 
gibi, önemli derecede kirleticiliğe sahiptir. Sanayiden du iki 
yolla gelen toprak kirliliğinin sadece biraz gayret ile önlen
mesinin çeşitli yolları mevcuttur.



Sanayiin toprak kirlenmesine yol açan önemli bir kusu

ru da, yerseçimi kriterlerine uymakta dikkat göstermemesidir.

Ele geçirilen herhangi bir arsa üzerinde kurulan bi r fabrika

nın kirlilik meydana getirmesi ve çevresindeki toprağın canlı 

hayatını tahrip ederek verimini düşünmesi ihtimali daha kuvvet

lidir. Nitekim, memleketimizde bunun örneklerini İstanbul - 

İzmifc yolu boyunca, İzmir, Bursa ve Çukurova'da görmek müm

kündür. Endüstrinin gelişigüzel yerseçme eğilimi sonucunda 

dünyada nadide olan pekçok ürün türümüz ortadan kalkmakta veya 

özelliklerini kaybetmektedir. Bu durum, uzun vadede ekonomik 

bakımdan sakıncalıdır. Verimli topraklar üzerinde sanayi veya 

şehir kurmak kazanç yerine kayıp getirmektedir.

D. TARIM FAALİYETLERİNİN MEYDANA GETİRDİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİ

Yanlış toprak kullanımı, yanlış tarım met odları, veya 

yanlış ürün seçimi toprakta tahribat yapabil ir,, Ancak, genel

likle, tarım faaliyetlerinin meydana getirdiği toprak kirli

liğinden, tarım ilâçları ve gübreleme sonucu meydana gelen 

kirlilik anlaşılmaktadır. T ü m ü n ü  b i r l i k t e  e l e  a l m a k  gerektir.

1. Tarım İlâçlarının Meydana Getirdiği Toprak Kirliliği;

\ /

Tarım ilâçları iki grupta toplanabilir :

a. Böcek öldürücü ilâçlar : Toplu yerleşme çevre

lerinde, evlerde, salgın hastalık tehlikesin

de, tarımda ve sanayide kullanılan böcek öl

dürücüler.



b. Ot öldürücü ilâçlar : Tarımda zararlı otların
ortadan kaldırılması için kullanılan ot öldürücü
ler.

Toprağın böcek öldürücülerle (pestisid) veya ot öldürü
cülerle (fungisid) doğrudan doğruya ilâçlanması yanında, hava
daki tozlara yapışarak taşınıp toprağa karışanlar, veya bitki
lerin yapraklarında kalan miktarların yağmur ve sulama sularıy
la yıkanması sonucu toprağa karışanlar, toprağın kirlenmesine 
y olaçmaktadırlar.

Tarım ilâçlarının biyokimyevî özellikleri, topraktaki 
mikroorganizmaların ve diğer canlıların yaşama ve büyüme fonk
siyonlarını engellemektedir. Tarım ilâçlarından bilhassa klor
lanmış hidrokarbon pestisidler uzun zaman toprakta değişmeden 
veya gene zehirli maddelere dönüşerek kalabilmektedir. Toprağa 
erişen pestisidler toprakta mevcut toprak mikroorganizmalarını 
öldürebilir, geçici olarak miktarını azaltabilir veya toprak 
yapısında değişmelere sebeb olabilirler.

Topraktaki mikroorganizmaların organik ve mineral 
transformasyonda çok önemli rolleri vardır. Bitkisel veya hay
vani menşeli veya havadaki azot, amonyak ve nitrata, organik 
maddelerin karbonu, karbon diokside veya karbonatlara bu orga
nizmalar tarafından çevrilmektedir. Toprağın verimliliği bu 
mikroorganizmaların toprakta karbon, hidrojen ve çeşitli mine
ral maddelerin dolaşımını düzenlemesi ile sağlanmaktadır.Bu 
regülasyon dengesi, bunlardan birinin veya 'bir kaçının bir 
pestisid ile aktive veya inaktive olması ile bozulduğu takdir
de toprak verimliliği de değişebilir.



Normal kullanma dozlarında pestisidlerintoprak mikro
organizmalarına büyük ölçüde tesir etmediğini görmekteyiz. 
Hatta bir topraktaki bir çok pestisidler toprak mikroorganiz
maları tarafından parçalanmakta ve pestisid bu organizmalar 
için karbon ve enerji kaynağı olarak iş görmektedir.

a. Aminifikasyona Etkileri : Normal kullanma doz
larında ve Hatta bunların üzerindeki dozlarda bile pestisid" 
ierin aminifikasyonu yapan mikroorganizmalar üzerine zararlı 
bir etkisi görülmemiştir.

b. Nitrifikasyona Etkileri : Nitrifikayyonu yapan 
mikroorganizmalar üzerine 2,4-D ve 2,4,5-1 gibi bazı nerbi- 
sidierin geçici olarak Hafif önleyici tesiri görülmektedir. 
Klorlu alifatik asid herbisidler nitrifikasyon bakterileri 
için oldukça toksiktiı . Yalnız etkisi geçici olup; 3-4 hafta 
ancak devam etmektedir. Karbamat herbisidler ve türevleri 
daha uzun zaman (20 hafta) önlemektedir. ÜNOC gibi klorlu 
fenll nerbisidler nitrifikasyon üzerine hafif zehirli bir 
etkiye sapiptir. Atrazin, simazin gibi bir kısım herbisidler- 
de normal dozlarda nitrifikasyonu teşvik etmektedir.

Toprakkolloidlerinin tutucu etkileri, herbisidin mikro
organizma tarafından parçalanması veya nitrofikasyon mikro
organizmalarının herbiside adaptasyonu sonucu olarak, herbisid- 
lerin tesirlerini geçici kılmaktadır.

Klorlanmış hidrokarbon in*el;tisidler normal kullanma 
dozlarında etkili değildirler.



Nitrif'ikasyon bakterileri fumigantlara karşı çok 
hassa1', olup; bunlarla muamele edilen topraklarda üallalar 
ve aylarca nitrifikasyon durabilir.

c. Nitrojen Fiksasyonuna Etkileri : Fenoksi 
asetik herbisidlerin azobakter üzerine etkileri toprak tipi
ne göre değişmektedir. Normal tatbikat dozlarında diğer ner- 
bisidier ve in<=>ektisidlerin azobakterler üzerine önemli bir 
etkileri yoktur, iiatta BHC gibi oazı insentisidler azobakteri- 
ler-i uyarmaktadırlar.

Nodozite bakterileri değişik herbisidlere karşı değişik 
reaksiyon göstermektedir. BHC ve DOT nodozite teşekkülünü 
önemli derecede önlemektedir. Nodozite bakterileri t'ungisid
lerin bir çoğundan müteesir olmaktadır. Organik civali ilâç
lar nodozite teşekkülünü geciktirmektedir.

topraktaki toplam mikroorganizmalar üzerine etki yapan 
pestiBidler toprağın yapısını da değiş t ireb ilmek ted irle r. 
Funigantlar, fungisidler ve oelirli bazı innektisidler top
raktaki eriyebilen gıda maddelerini artırabilmektedirler, 
i’oprakcaki peslisid bakiyeleri bitkinin inkişafına ve verimi
ne lesir edebilir veya bitkiye geçerek tüketiciler işin zehir
li oakiyeler meydana getirebilir.

Ayrıca toprağa uygun şekilde tatbiK edilmemiş bir 
pestisid bitki için zehirleyici durumlar meydana getirebilir, 
meselâ, yüksek derecede i'itotOKsik bir pestisidin topraktaki 
bakiyesinin kaybolması için yeteri bir zaman bırakılmadığı 
nurumda, bakiye-bitki .gelişmesini etkileyebilir. Fümige edil
miş veya fungi«id tatbik edilmiş bir toprakta evvelâ bir



parazit mikroorganizma kolonize olabilir;bu organizma da 
bitki inkişafı için zararlı olabilir. Bazı topraklarda bazı 
fumigantlar eriyebilir, manganez veya diğer eseri elementle
ri zehirli olacak miktara artırabilir. Yüksek miktarda orga
nik azodlu gübre veya humus ihtiva eden veya ammonium nitro
jen ile gübrelenmiş topraklarda, ammoniumu okside eden bak-

— Xferilerin bir pestisid ile tahrip edilmesi,NH3 veya NH4 ün 
hassas bitkilere toksik olmasına aebeb olabilir, kioropikrin-t 
den klor ve Btilen Hibromür1den inorganik bakiyelerin serbest 
kalması hassas bitkilere zarar verebilir. Bazı pestisidlerin 
toprak üstü tatbikatları sebebi ile topkata Cu ve As1ın 
artması bazı bitkilere zarar verebilir.

Toprak bulaşması ile ilgili çalışmalar şu şekilde
yürütülmelidir :

a. Toprakların pestisidlerle bulaşma derecesi tea-
bit edilmelidir;

b. Pestisidlerin toprağı bulaştırmasına ve bulaşma 
derecesine tesir eden aşağıdaki faktörlerle ilgili hususlar 
araştırılmalıdır!

I) Pestisid,
2) Toprak tipi,
3) Toprak rutubeti,
4) Toprak ısısı,
b) Bitki örtüsü,
6) Toprağın işlenmesi,
7) Pestisidin formülâsyonu ve tatbik şekli,
ti) Mikro organ izmalar;



c. Pestis idler ve toprak mikroorganizmaları ara
sındaki ilgiler :

1) Pestisidlerin toprak mikroorganizmalarına 
etkileri,

2) Mikroorganizmaların pestisidlere etkileri;

d. Topraktaki pestisid artıklarının su niteliğine
etkileri; ■

e. Topraktaki pestisid artıklarının toprak yapısına
ve bunun da bitki gelişmesine ve niteliğine etkileri;

f. Topraktaki pestisidlerin bitkilere geçişleri.

Toprak yapısının pestisidlerle etkilenmesi asgariye
indirilmesi gerekli bir nusustur. Bu da teknik ilerleme ile 
mümkün olabilmektedir. Pestisidlerin üretimin artırılmasında 
rolleri büyük olduğuna göre bunların kullanılmaması gibi bir 
teklifte bul'onmak akla gelmemektedir. Buna karşılık, bu ilâç
ların akıllıca geliştirilmelerine ve bilgilice kullanılmasına 
büyük itina göstermek gerekmektedir. İnsan sağlığına ve toprak 
dokusuna zararları kesin olarak tesbit edilenlerin kullanılma
sı yasaklanırken, yerlerine aynı güce sanip fakat çevreye 
daha az zararlıların geliştirilmesine gayret gösterilmelidir. 
Kullanılanlar için geniş eğitim hizmetlerine önem verilmelidir.

Zararları dolayısıyla dünya çapında yasaklanan pes
tisid DDT'dir. Çeşitli sebeplerle Türkiye'de halen tatbik edil
mesine devam olunmaktadır.



Toprağı korurken, istenilmeyen böceklerin de hedef 
alman randımanla yokedilmeleri gerekir, Dolayısıyla, konu
yu diğer yanıyla da incelemek lazımdır.

Pestisidler ve Ekosistemlere Etkileri :

'Tarım zararlısı herşeyden uzak bir çevrede yaşamadı
ğından, onu yok etmek için uygulanan pestisidin etkisi : 
Pestisid-Zararlı şeklinde değil Pestisid-Zararlınm Bulun
duğu Fkosistem şeklinde mütalea edilmelidir. Zira, hayatın 
belirli formlarını tahribi ve çeşitli hayat formlarına kar
şı zehirlilik dereceleri değişik olmasına rağmen, bir ekosis- 
temin canlı bütün unsurları ve bunlar arasındaki ilgiler 
nazarı dikkate alınırsa, ekosisteme sokulan bir pestisid 
bizatihi zehirleyeci oim.-'dığı canlıları da dolaylı olarak 
etkileyebilir. Bu bakımdan bir pestisidin ayrı ayrı türlere 
zararlı etkileri yerine, ekosisteme tüm etkisi konusu önem
lidir. Fakat, bütünü anlamak için kısımları bilmeye, yani 
pestisidin ekosistemdeki ayrı ayrı türlere etkisini bilmeye 
de ihtiyaç vardır.

Belli bir tür üzerinde belli bir pestisidin etkilerini 
etraflıca etüd etmek için şu bilgilere ihtiyaç vardır;

a. Pestisidin özelliği (Biokimyasal ve farmakoloji*t 
özellikler, abRorpsiyon yolları ve nisbetleri, etkiye uğrayan 
fizyolojik mekanizmalar, ilâçm bozulma ürünleri veya metahd
itlerinin yapısı ve toksisitesi ve çevrede bulunabilecek diğer 
pestisidler tarafından potansiyasyon derecesi, pestisidin 
veya toksiK bozulma ürünlerinin toprak, su,bitkisel ve hayvan- 
sal dokulardaki dayanıklılığı ve bakiyelerin hayvansal doku
larda veya gıda halkasında birikme veya yoğunlaşma kabili
yeti) ;



b. Pestisidin tatbik şekli (Ziraî veya ziraî olma
yan gayeler için her ünite saha veya iıacime tatbik edilen 
pestisid miktarı, ilaçlanan sahanın genişliği, çevrede aynı
fizyolojik noktaya tesir edebilen toksik ekivalantların 
yoğunluğu ve çevredeki total toksikant miktarı) ;

«

c. Türün pestisidle laıaası ve bunun derecesi; Bu 
bilgi şu kaynaklardan elde edilebiliri

1) Pestisid tatbik şekli (Yakardaki 2. madde) ;
2) İlaçlanmış sahada türün davranışı ;

d. Pestisidin tür üzerindeki reaksiyonu (Pestiridin 
türde akut ve kronik toksisitesi ile, ölüme sebep olan veya 
büyüme,çoğalma gibi hayatî fonksiyonları bozan miktarları);

e. Pestisid kullanılmayan yerlerde tür popuiâsyonu- 
nu kontrol eden ana faktörler;

f. Türü kontrol eden diğer türler üzerinde pestisi- 
din etkileri.

Bu bilgilerin yardımı ile, bir pestisidin bir tür 
üzerine etkisinin ne olacağını bir dereceye kadar önceden 
tahmin etmek mümkün olabilecektir.

Pestisidin Belli Bir Tür Üzerinde Etkileri©

nir pestisid belli bir türü çeşitli yollarla etkilemek
tedir. Bu etkileme pratikte aşağıda kısaca belirtilen yollar
dan biri veya birkaçı ile olmaktadır.'
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a. Doğrudan Doğruya Zehirleyici Etkiler : Pestisid- 
in türe direkt etkini, pestisidin deri veya teneffüs yolu 
ile veya pestisid ile doğrudan doğruya bulaşmış gıdanın ye
nilmesi veya içilmesi suretiyle olur. Pestisiuin türe direkt 
toksik etkisinin sonuçları, evvelâ pestisidin türe toksisite 
derecesine, ve sonra türün pestisidle temas etme derecesine 
bağlıdır.

b. İkincil Zehirleyici Ktkiler : Bir tür ayrıca 
pestisid bakiyelerini ihtiva eden bitki veya ha vanları ye
mek suretiyle de etkiye uğrayabilir. Klorlanmış hidrokarbon 
insektisidler vücut yaşında edildiğinden,hayvanda bu insekti- 
sidler yoğun!asmaktad:rlar. Pestisid bakiyesi ihtiva eden
bu hayvanı yiyen türde, öliim veya bazı fizyolojik düzensizlik 
lpr vukubulmakta veya bunda da birikerek bu türün avcısı di
ğer bir türü etkileyebilmektedir. Klorlanmış hidrokarbon in- 
sektisi d!erin gıda halkasında biriktikleri, çok farklı çevre 
tiplerinde gözlenilin! yti r. Gıda halkasının sonunda birikim 
yüksek olduğundan avcı türler daha büyük bir riske maruz 
kalmaktadırlar.

c. Gıda kürlerinde Azalma : Uerbisidlerin çok Kul
lanıldığı yerlerde bazı yabancı ot türleri büyük ölçüde azal
mak tad ır .Bu yabancı otlara bağlı hayvan türleri de bu durumdan 
şüphesiz ki. etkilenmektedir. Aynı şekilde, in«ekti«idlerin 
fazla miktarda Kullanılması aa böcek yiyen türlerin gıdasını 
cı.emli ölçüde azaltabilir.

d. (Tabiat Ortamının) Habitatın Bozulması : Bitkiler, 
gıcia oldukları kadar, hayvanlara ve diğer bitkilere bir «sığı
nak görevi de sağlamaktadır. ,



Pestisidler ve bilhassa herbisidler bu habitatı kısmen veya 
tamamen bozabilir ve habitatın bozulması bazı türleri etkile
yebilir.

e. Rakip Türün Artığı : Bir çok bitki ve hayvanlar 
doğada diğer türlerle rekabet içinde olmaları sebebi ile 
ekosistemde miktarları hudutlanmaktadır. Bir türün pestisid 
ile firtadan kaldırılışı veya azalışı, onunla rekabette olan 
ve bu yüzden miktarı hudutlanan diğer bir türün artmasına 
sebeb olabilir. Tabiî denge bozulur.

f. Predatör'ün Azalışı : Pestisid tatbikatlarından 
sonra zararlıların tekrar gözüktüğüne dair bir çok misaller 
mevcuttur. Bu, şu sebeplerden ileri gelebilir :

1) Zararlının çoğalması üzerine pestisidin olum
lu etkisi,

2) Zararlının gıdasına pestisidin olumlu etkisi;
3) Rakip türde azalma;
4) Predatörlerde azalma.

Birçok pestisidlerin predatörlere daha etkili olması 
ve bunları ortadan kaldırması sebebi ile predatörlerin kont
rol altında tuttuğu diğer türlerin bir süre sonra eskisine 
oranla daha şiddetli tezahür ettiği tesbit edilmiştir.

Toprağın hayatiyetinin devamı için, bu tür çalışmaların 
arttırılması gerekmektedir.



Türkiye'de Tarım İlâcı Tüaetimi

Tablo I'de tarım arazisi verilmektedir (Ormanlar 
aaiıil edilmemiştir).

Tablo 2 de tarım arazisinde hektar başına düşen Pes- 
isici miktarı görülmektedir.

Çevre bulaşması yönünden Türkiye'de p'estisid tüketimi 
aktif madde olarak Tablo 3'de gösterilmektedir (Kükürt ve 
göztaşı dahil edilmemiştir).

TABLO: 1 - EKİLİM TARIM ARAZİSİ (1000 Hektar)

A R A Z i  N  İ  NÇ  E  Ş  İ  D i T  Ö  P  L  A  M .
Y  i  LEkilen Nadas Bag, Sebze, 

ve Zeytin
Meyve

1970 15.591 8 .705 3.043 27-339
1971 15.924 b.603 3.082 27.609
1972 16.047 0.996 3.183 28.226
1973 16.062 ti.952 3.274 28.288
1974 16.121 8 .952 3.268 27.895

TABLO: 2 - KLORLANMIŞ HİDROKARBON PES TİSİDLERİN TARIM
ARAZİSİNE DÜŞEN MİKTARLARI ( (ir./Hektar)

A R A Z i

Y I L T 0 P 1 A M N A D A S  H A R İ Ç

± 9  7 0 9  c 8 13b.^
19 71 85.1 123.6
1972 102.3 150.2
1973 89 .6 131.1
19 7 4 109.9 157.9
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TABLO :  3  -  Yur t  İ ç i  Pes t i s id  Tüket imi  (  f  100  A kt i

i
j?ESTT3tD GRUBU
I

Y I L L A R

1370 1971 1972 1973

İİÎİbEKTİSİDLER

Klor lu  Hidrokarbonlar 2 .537 .3 2 .349 .6 2 .388 .4 2 .534 .7

jOrganik  fo s for lu 1 .233 .3 1 .660 .0 1 .757 .7 1 .848 .9

Karbarr ıa t 248 .5 312 .8 259 .6 54  7 .C

İ l ) i  ğer le r i 39 .1 30.2 49 .6 3 .3

jYağ lar 2 .391 .3 2 .855 .7 2 . 8 8 9 . 1 2 .671 .5

İT 0 P L A N > 6 .443 .5 7 .208 .3  b 7 .844 .4 7 .605 .4

^UIv TGARTLAR 12 .6  ' 20 .5 62 .8 29 .4

İnorganik ler 50 .2 95 .7 126 .1 75 .5
Organik ler 314 .2 319 .0  ’ 539 .4 492 .c

Diğer  Organik ler 71 .2 39 .7 111 .4 18  5 . *

T fi P L A Bt ^ 435 .6 454 .4 776 .9 754 .5

H.ERB İS İDLER 337 .7 796 .7 813 .4 1 .098 . - !

K OL LUS İDLER . 2 .0 1 .3 3 .0 1 .5

RODBETİS İDLER 4 .0

GENEL TOPLAIv. “>  ,  . 637 .4 8 .481 .2 9 .504 .5 9 .438 . *

KAYNAK: Ziraî kücadele ve Ziraî Karantina Gn. Md.



LO : 4 - ÖNEMLİ ÇEVRE SORUNLARI YARATAN KLOR!

DÜŞEN MİKTARLARI (Gr./Hektar)

1970 1971

Total Nadas
Hariç Total Nadas

Hariç
1

İN .4.2 6.1 0.9 1.3
C. 7.1 10.5 20.7 30.1 1
KECHLOR 2.4 3.5 - -

T. 82.3 106.1 55.5 8 0 . 6 1
DR IN - - - -
in 2.4 3.5 2.0 3.0

SÜLFAN 0.4 0.6 2.0 2.9

ACHELOR 2.3 3.3 2.6 3.7
'RÛANE 2.0 0.3 - -

ıAM 9.1 133.6 83.7 121.6 10



Yukarıdaki bilgiler, Türkiye'de ekili araziye oranla 

pestisid kullanılışının birçok gelişmiş ülkelere nazaran çok 

az olduğunu açıkça bilirtmekte ise de, Güney Anadolu Bölgesin

de bilhassa pamuklarda pestisid kullanılışı yüksektir. Aşağıda

ki Tabloda Güney Anadolu Pamuk sahalarında dekara gr. aktif 

madde olarak düşer pe^ü^id miktarları görülmektedir. Bu böl

gede çevre sorunu yaratan husus, aşırı ve bilgisiz ilâçlamadır. 

(örnek olarak yalnız Adana Bölgesi verilmiştir.)

TABLO : 5

ABANA 1972 1973 1974 1975

Pamuk Ekim

Alanı (Hektar) 231.321 240.898 296.710 203.183

Pestisid (Aktif 

Madde) TON Gr/Dek. TON Gr./Dek TON Gr/Dek. TON Gr/Dek.

Klorlanmış 

Hidrokar. 

Karbonat 

Organik Posforl 

Organik Civa 0 

Fungisit 

Yabanc1 Ot İlâç

İ212
44

1614
.201

68

1 29 
1

523.9
19.2

26 5.4 
0.0( 

29.4 

12.7

1336
328

520

0.4
68

52

554.1
138.0
215.0

0.1

28.0

21.0

1063
382

576

0.7

169

169

358.4 
128.8 

194.1 
0.2 

57.1 
56.8

1085
187

738

0.3
70

160

534.1
91.9

363.1 

0.3
34,6

78.9

TOPLAM 1968 850.6 2304 956.2 2360 795.4 2240 1102.6

Yukarda rakkamlarla tesbit edilen bugünkü durum, memle+« ,& 

ketimiz tarımının ilerlemesi için yeterli bir seviye değildir. 

Bu ilâçlama miktarlarının artması gerekecektir. Çevre sorun

ları açısından birkaç noktaya dikkat edilmesiyle hem İktisadî 

gerekler, hem de çevre gerekleri tatmin olabilir :

'a. İlaçlanacak ürünün ve bölgenin durumuna en uygun 

olan ilâcın seçilmesi,



b. Türkiye'nin bölgelerine ve ürünlerine uygun, özel
likle biyolojik karakterli olmak üzere, yeni mücadele yöntem
lerinin geliştirilmesine önem verilmesi,

e„ İlâcı uygulayan çiftçi ve teknistyenlerin ilâcın
özellikleri konusunda uygulamalı bir eğitimden geçirilmeleri, 
ve bilhassa aşırı ilâŞlamanın ek;bir fayda sağlamadığına inan
dırılmaları,

ç. Bur ürün için seçilmiş ilâcın bütün bölgenin flora 
ve faunasına uygulanmaması, mümkün olduğu ölçüde bu bitkiye 
veya böceğe yönelinmesi, özellikle havadan ilâçlamalar sıra
sında buna dikkat edilmesi,

d. Yoğun olarak ilâçlanan bölgelerde (pamuk gibi), 
tarlalara özellikle besin maddeleri gibi başka bitkilerin 
ekilmemesi.

2. Gübrelemenin Meydana Getirdiği Toprak Kirliliği :
Tarımda kullanılan sun'î gübrelerin de kirletici olan

ları vardır. Gübrenin kirleticiliğinde, biyolojik- muhteva 
yanında saf kimyevî maddelerin kullanılma oranı önemlidir.
Saf kimyevî maddelerin kalıcılıkları da ayrı bir unsurdur. 
Biyolojik süreç içinde, çeşitli etkileşimler sırasında, kim» 
yevî maddelerin bir kısmı nötralize olabilir. Önemli olan, bu 
kimyevî maddelerin toprakta kalan veya yıkanarak başka tabiî 
ortamlara geçenleridir. Bazı kimyevî maddeler topraktaki biyo
lojik hayatı bir miktar geriletmektedir. Bazıları ise daha 
ileri giderek, toprakta birikmekte ve toprağın kendi verim 
gücünü tamamen ortadan kaldırarak toprağı sun'î gübreye bağımlı 
kılmaktadırlar.



Türkiye'de sun'î gübre kullanılması henüz yüksek sevi

yede değildir. 1970 yılında saf kipyevî gübre olarak hektar 

başına düşen gübre hububatta 24.0 kg.'dır. Bunun yanında, 

gübre kullanılan alan, toplais ekili arazinin yüzde 25'idir. 

üçüncü Beş Yıllık Plânda bunun iki misline yükseltilmesi ön

görülmüştür. Gerçekleşmenin daha yüksek olması beklenmektedir.

Gübre artıklarının toprakta-kalması veya kalmaması; 

toprak yapısı, bitki örtüsü, sulama miktarı ve metodları, 

yağış rejimi gibi unsurlarla ilişkilidir. Ekosistemin özel

liklerine ve ürünün özelliklerine göre seçilen ve uygulanan 

gübreleme ile toprak kaynaklarının kirlenmesi azaltılabilmek- 

tedir. Ancak, bu uygulama henüz yaygınlaşmış değildir. Sanayi

leşmiş batı memleketlerinde bu yaklaşımın benimsenmesi daha 

güçtür, çünkü yıllarca sun'î artıkların baskısı .altında tutul

muş olan topraklarda yozlaşma yüksek seviyededir. Türkiye'de 

ise, akıllıca uygulanacak gübreleme ile toprağın tabiî haya

tiyetini korumak ve elde edilen ürünlerde sun'î madde artık

larını daha'düşük oranlarda tutmak mümkündür. Böylece sağlık

lı ortam, sağlıklı ürün, sağlıklı hesin ve piyasalarda rekabet 

gücü elde edilmiş olabilir.

Türkiye'de gübrelerin taşınma durumları ile ilgili 

çalışmalar henüz yapılmamaktadır. Ancak, heryertf* olduğu gibi 

Türkiye'de de tarım bölgelerinde yüzey sularına sürekli olarak 

gübre yıkanması bulunduğu bilinmektedir. Gübre cinsleri ara

sında, azotlu gübreler suda çabuk çözülmeleri dolayısıyla en 

çok kirlenmeye yol açan cinstir. Topraktan yıkanarak suya kar

ışırlar, suyun nitrat konsantasyonunun 15-20 misline kadar 

yükseltebilirler ve taşınarak, diğer ortamları da kirletebilir*, 

ler.



GENEL DEĞERLENDİRME :

Günümüz tarım anlayışı, birim alan üretim düzeyinin 
yükselmesi için, gübreleme, ilâçlama, sulama ve dranajı önem
li tarım girdileri haline getirmiştir. Bu yolların kullanıl
ması suretiyle Türkiyede üretimin artması potansiyeli yüksek
tir. Bu girdilerin çiftçiye temin edilmesi hızla devam etmek
tedir. Ancak henüz, hektar başına düşen yatırım oranı geliş
miş ülkelerin düzeyine erişmiş değildir, önümüzdeki yıllarda 
bu açığın kapatılması beklenmektedir. Birlikte ortaya çıkan 
toprak kirlenmesinin önlenmesi, tarım girdilerinin kısıtlan
ması yolu ile değil, kaynakların ve girdilerin daha bilgili 
olarak kullanılması yolu ile yapılabilir.

Toprak kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, tarım 
girdilerinin en uygun şekilde uygulaması için her kademede ,r 
yaygın eğitime ihtiyaç vardır. Türkiye'de meydana gelen top
rak kirliliğinin büyük bölümünün bilgisiz tarım uygulamaları 
ve plânsız yerleşme sebebiyle meydana geldiği artık tesbit 
edilmiş bir husustur.

Toprak kirlenmesinin, toprakların kalitesini ve veri*-- 
minidüşürmesi yanında, insan sağlığına da zararları olmakta- 
dır. Toprakta veya bitkilerin üzerinde biriken maddeler besin 
yoluyla insan vücuduna geçerek biriktiği gibi; topraktaki 
maddelerle yaşayan, bitki ve hayvanların vücutlarında da 
birikerek besin zincirine katılmakta ve bu ürünlerle beslenen 
diğer canlıların vücutlarına geçerek insanların vücutlarına 
ulaşmaktadırlar. Burada suyun kirlenmesinin rolü büyüktür. 
Besin yoluyla vücuda giren kirliliğin iki önemli özelliği 
vardır; bunlardan birincisi, bu tür kirliliğin dünya üzerinde



çok uzun mesafeler aşabilmesidir. Mesalâ Avrupa tarımında kul
lanılan DDT'nin Güney Kutbumdaki penguenlerin vücutlarında 
birikmesi gibi.. Veya, Meksika Körfezinden işaretlenerek bira1 
kılan yılan balıklarının Türkiye'de Fırat Nehrinde bulunması 
gibi.. Bugün artık insan, besinini kendi kısıtlı çevresini 
kontrol altında bulundurarak temiz tutamamaktadır. Buna dün
yanın pekçok yerinde birden başlanmalıdır. Ve, pekçok ülke 
bu tür çalışmalara başlamış durumdadır.

Hatırdan çıkarılmaması gerekli bir nokta, kirliliğin 
dünyanın her yerine aynı hızla ve aynı yoğunlukla yayılmadığı- 
dır. Bu konuda, sanayileşmiş ülkeler karşısınca, kirlenmeden 
sanayileşme imkânlarına sahip kalkınmakta olan ülkeler daha 
avantajlı durumdadırlar. Toprak kirlenmesinin su kirlenmesine 
oranla daha yavaş yayıldığı düşünülürse, Türkiye'nin bu konu
da bulunmaz imkânlara sahip bulunduğu anlaşılır. Dünyanın hem 
nüfus artışı, hem de tarıma elverişli şartların sınırlı olma
sı dolayısıyla hızla artan yiyecek maddeleri talebi, fiyatla
rı yükseltmektedir. Türkiye hem tarıma elverişli arazi, hem de 
şartlar bakımından iyi bir noktadadır. İlerde de dış piyasalar
da tarım ürünlerindeki rekabet gücümüzün arttırılması politi- 
kasij hatta daha uzunca bir süre, tarımda rekabet gücümüzün 
sanayide rakabet gücümüzün üzerinde bir potansiyel göstereceği 
gerçeği, konuyu çok boyutlu ele alma zorunluluğunu ortaya 
çıkarmaktadır. Verimin arttırılması yanında , ürünün kalitesi
nin yüksek tutulması 'Türkiye'nin tarımda sağlıyacağı kazanca 
ençok etkide bulunarak unsurdur. Bu sebeple, tarımda en önemli 
girdi olan toprağın tabiî kalitesinin korunması ve yükseltil
mesi Önümüzdeki yılların en önemli konuları arasında bulu
nacaktır.
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Dı? pazar imkânları bakımından değerlendirilmesi ge
rekli bir noktaya değinilmeden geçilememiştir : Tarımda mey
dana gelen çevre sorunları ve bazı ülkelerin refahın niteli
ğine ilgilerinin çekilmesi dolayısıyla, Batı'da ve Ortak Pa
zar'da tabiî mahsullere olan talep hızla artmakta ve hu mad
delerin fiyatları sun'ı girdilerle elde edilen mahsulün fia- 
tma oranla ortalama olarak üç misli ile seyretmektedir. He
nüz kirlenmemiş topraklara sahip Türkiye, bu eğilimi değerlen
direrek yüksek kazanç elde etme imkânına sahiptir. Bu görümle 
dış piyasalarda mukavelelere girerken, mahsulün tabiî nitelik
lerinin yükseltilmesi çalışmaları da paralel olarak devam et
melidir.

Toprak kirlenmesinin önlenmesi çalışma liranda strateji, 
iyi kaliteli arazinin tarıma ayrılması yanınca, toprak kirli
liğine en çok yol açması sebebiyle kimyevî mücadele yöntemle
ri ile biyolojik ziraî mücadele yöntemlerinin Türkiye'nin şart
larına uydurularak geliştirilmesi istikametinde olmalıdır. Top
rak kirlenmesi olayının yaygınlaşması üzerine, dünyada yeni 
biyolojik zirai mücadele yöntemlerinin araştırılması ve geliş
tirilmesi çalınmaları artmıştır. Türkiye'de de böyle bir labo- 
ratuvar bulunmaktadır. Çevrede sorun yaratmayan bitki koruma 
yöntemlerinden, bölge zararlıları ve bitki özelliklerine göre 
yararlanılmalıdır. Bu yöntemler arasında, kültürel tedbirler, 
biyolojik mücadele, dayanıklı bitki çeşitleri, böceklerin ken
di kendilerini yok etme teknikleri, hormanlardan yararlanılma
sı, cinsiyet veya diğer cezbedici maddeler ve fizikî faktörler 
vardır. Buna "Entegre Savaş Metodu" denilmektedir. Bu çalınma
ların sayısının arttırılması ve geliştirilerek Türkiye'ye uy
gun yöntemlerin yaygın olarak uygulanmaya konulması faydalı 
görülmektedir. Bu alanda genel ilke, tabiî dengenin bozulmama
sı olmalıdır.



TEKLİFLER :

1. Millî kalkınma plânlamasının bir parçası olarak, 

toprak kaynaklarının plânlaması yapılmalıdır. DPT 

Kalkınma Plânlarına mekân ve çevre boyutunu geniş 

olarak getirmelidir.

2. Toprak nitelikleriyle ilgili, ayrıntılı- haritalama 

çalışmalarına başlanmalıdır;

a. Toprağın mevcut kullanım durumu ve kısa dönem

de değişme eğilimlerinin tebbiti;

b. Toprak haritalarının bu defa, toprağın kapa

sitesi, hidrolojisi, özel vasıfları ve çevre 

vasıfları ile birlikte çıkarılması

sağlanmal’dır, Pu rada, eldeki verilerle kısa 

dönemli çalışmalara başlanmalıdır.

3. Toprakların cinslerine, sınıflarına, yerlerine ve 

özelliklerine uyularak ilerde kullanılabilecekleri 

faaliyetlere göre arazi kullanma plânları yapılma

lıdır. Bu sırada, 1. ve 2. sınıf toprakların sade

ce tarıma; 3. ve 4. sınıf toprakların tarım ve 

tarım endüstrisine; 5. ve 6. sınıfı toprakların 

çeşitli İktisadî ve sosyal faaliyetlere ayrılarak 

önceden planlanmasına dikkat edilmelidir.

4. Kaynakların özellikleriyle irtibatlı olarak kir

lenme etkilerinin kontrolünü sağlayacak nitelik 

standartları fcesbit edilmelidir.



5. Toprağın birden fazla faaliyet için kullanılması 

gereken alanlarda, ve faaliyetlerin ilerde geniş

leme talebinde bulunabilecekleri hallerde, toprağa 

yapılacak toplam baskı hesaba katılarak plânlama 

yapılmalıdır.

6. Arazi tahsisi yapılırken, faaliyetlerin toplam 

artıkları hesabedilmeli ve nitelik standartları 

ile irtibatlandırılmaldır.

Bütün faaliyetlerin yerseçiminde, kirlenmeden en 

az etkilenebilecek bölge veya yerin belirlenmesi 

esas olmalıdır.

■3. Şehirler çevresinde biriken şehir çöplerinin değer

lendirilmesi çalışmalarına önem verilmelidir.

9. Şehirlerin kanalizasyon kirlerini temizlemek veya 

yararlanmak için, arıtma tesisleri bulunan kanaliz

asyon projelerine ağırlık verilmeli, antma tesisi • ‘i 

leri teknolojisi ve endüstrisine önem verilmelidir.

10. Şehirlerin çevresinin hava kirliliğiyle kirlenme

sinin. önlenmesi için, şehirlerde hava kirliliğini 

azaltıcı tedbirler alınmalıdır.

11. Sanayiin yerseçiminde en az kirleteceği yerlere 

öncelik tanınmalı ve üretim sırasında çevrelerini 

kirletmemeleri için tedbirler alınmalıdır.

1.. . Bütün ortamlarda kirlenme, kaynakta kontrol altına 
al ınınal ıd ır.



13. Toprağın tabiî kalitesinin korunması ve yükseltil

mesi için gerekli kalite standartlarının te3bitine 

ve yeni mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine 

yardımcı olmak üzere araştırma yapılmasına başlan

malıdır.

14. i'esbit edilecek satandartlar değişmez olarak, 

kabul edilmemelidir. İlmî gelişmeler ışığında, 

bölgenin durumuna göre yeniden gözden geçirilme 

imkânları sağlanmalıdır.

15. Bölge standartlarının tefebitinde ve uygulanmasında 

öncelik sorunların yoğun bulunduğu bölgelere veril

meli, ilk hedef mevcut kirlenmeyi kontrol, altına 

almak olmalı, daha uzun sürede hazırlanabilecek 

kalite standartlarına önceden bu yolla yardım 

edilmelidir.

16. Uygulanacak toprağın özellikleri ile tutarlı giibre 

geliştirilmesi ve seçimi için çalışmalar yapılmalı; 

sun’î gübre kullanılmasının toprağın hayat inetini 

kaybettirmemesi için, toprağın tabiî niteliklerini 

yükseltici çalışmalara da paralel olarak devam edil

mek id ir .

17. Pestisidlerin ve herbısıdlerin çevreye olumsuz 

etkilerini azaltmak için ilâç, formülasyon, doz, 

uygulama, ilâçlama zamanı ve ileçlâma sonrası ile 

ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir :



a. Mümkün olan durumda pestisid ve herbisidler 
yerine diğer müeadele yöntemleri kullanılmalı
dır; entegre mücadele metodu üzerindeki çalış
malar arttırılmalıdır;

b. Ruhsatlandırma sırasında, pestisidlerin ve 
herbisidlerin çevrelerine etkileri hususunda 
da bilgi talep edilmeli; ruhsatlandırma sıra
sında ve ilâçların kullanılışı esnasında göz
lenen durumlar nazarı dikkate alınmalıdır;

e, Çevrenin belli bir bölümüne olumsuz etki yapa
bilecek pestisidler, bu bölümde kullanılmama
lıdır;

d. rarım ilâçları .da aranacak özellik, insan ve 
çevre için yeter derecede emin, zararlıya da 
yeteri derecede etkili olmaları olmalıdır;

e. Tarım ilâçları arasında seçimin mümkün olduğu 
hallerde, çevreye ve insana en az zararlısı seç 
seçilmeli ve teşvik edilmelidir;

f. Bitkinin ilk büyüme devresinde mücadele ya
pılacaksa, daha sonraki ilâçlamaları önlemek
için dayanıklı ve standartlara uygun bir 
ilâç seçilmelidir;

g. Tarım ilâçları, hasada yakın tatbik edilecekse, 
az dayanıklı ve zehirlilik, oranı mümkün olan 
en düşük seviyede olanları tercih e ; ilmelidir;



Hasaddan sonraki ilaçlâmalar için, en az bakir ' 

ye bırakan, gıda ile birleşmeyen, depolama, 

hazırlama veya pişirme esnasında bakiyesi 
kolayca giderilen ilâçlar seçilmelidir;

Uygulamada, optimum zararlı kontrolü ve mini
mum çevre bulaşmasın* sağlayan uygulama metodu 
seçilmelidirJ

İlâçlama, zararlının gelişmesinin ilâçlara 

karşı en hassas devresinde, epidemi yapmayacak 

kesafetnen önce, iklim şartları ve kültürel 

pratikler ilâçlamanın etkisini en fazla arttır

dığı zaman yapılmalıdır;

İlâçlamanın zararlı etkilerinin azaltılabilmesi 

bakımından tedbirlerin alınması, tesbit çalış

malarına bağlıdır. İlgili kuruluşların, tarım 

ilâcı kullanılmadan önce, kullanılması sırasın

da ve kullanıldıktan sonra, çevrenin çanli 

ve cansız unsurlarında ~ bulunan İlâç miktar

larını tesbit gücüne erişmeleri lâzımdır;

Eğer tarım ilâçları çeşitli yollarla insana, 

hayvana veya çevreye erişiyor ve miktarları 

artıyorsa, ilâçların kullanılış şekli düzel

tilmelidir. Alternatifi bulunmayan ve vazgeçile

meyen ilâçlar için düzenlemede öncelik tanın

malıdır;



m. Uçakla yapılan mücadelenin meydana getirdiği 

sakıncaları önlemek üzere, aynı etkinlikte 
olan ekiliş biçimi ve kullanma yöntemi düzen
lemelerine gidilmelidir*

n. Tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelere 

öncelik vermek üzere, çevre konularında da 
eğitilmiş elemanlarla teçhiz edilmiş, döner 

sermayeli "Uygulayıcı Ziraî Mücadele Ekipleri" 
kurulmalıdır*

o. İlâç kullanımının tekniğine uygun yapılmasını 

sağlamak amacıyla ilgili Bakanlıklarca, özel

likle uygulayıeıları ve çiftçileri eğitmek 

üzere kurslar açılmalıdır*

p. Büyük yerleşme merkezlerinde ve ticaret liman

larında Gıda-Tarım ve Hayvancılık, Sağlık ve 

Sosyal Yardım, ve Ticaret Bakanlıklarınca 

ortak olarak oluşturulacak rezidü analiz 

laboratuvarlarınm kurulması sağlanmalıdır,*

r. Tarım ilâçlarıyla ilgili standartların tesbiti 

sırasında çevre boyutuna da kapasayacak şu 

hususlar ele alınmalıdır :

1)  Gıda maddeler i  üzer inde kalabi lecek

azamî pest i s id  bakiyeler i  tesbi t  edi l-  

mil idir  ;



2) Son ürünün iyi elde edilmesini sağlayacak 
ilâçlama met odları ve son ilâçlama ile hasat 
arasındaki süre belirlenmelidir;

3) İlâçlar zehirleyicilik derecelerine göre bir 
sınıflandırmaya tâbî tutulmalı; her zehirleyi
ci sınıfın etiketi ve üzerinde taşıyacağı 
işaretler açıklanmalıdır;

4) İlâçlanmış sahaya tekrar giriş zamanları tes- 
bit edilmelidir;

5) Belli bir türe etkisi açıkça belli olan ilâç
ların kullanılamayacağı yerler belirlenmelidir.



IV. TOPRAK EROZYONU - TOPRAK KAYBI
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IV. TOPRAK EROZYONU - TOPRAK KAYBI 

TOPRAK EROZYONUNUN TINIMI

Toprak Erozyonu : Çeşitli sebebler yüzünden arazinin 
tabiî dengesinin bozulması ve toprakların su ve rüzgârların 
etkisiyle taşınması olayıdır. Toprak erozyonunu etkileyen 
başlıca faktörler; bitki örtüsü, toprak, iklim, topografya, 
jeolojik yapı v.s. olarak ifade edilebilir. Erozyon tabiî 
olarak mevcut bir çevre sorunudur; ancak yanlış insan faa
liyetleri (özellikle yanlış tarım faaliyetleri) ile önemli 
derecede büyür ve insan faaliyetlerinin meydana getirdiği 
bir çevre sorunu halini alır.

Ülkemizde arazi kullanımının tahribi çok eslidir. Asır
larca toprağı koruyan bitki örtüsü geniş ölçüde tahrip edil
miş ve bu tahribata paralel olarak toprak erozyonu da giderek 
büyüyen ve ülkenin ekonomisine geniş ölçüde zararlar tevlit 
eden bir sorun olmuştur. Nüfus artışına paralel olarak marji
nal dağlık arazide, orman içi ve civarında yaşıyanlar geçim
lerini temin etmek ve tarla kazanmak gayesi ile ormanları 
aşırı kesmişler veya yakmışlardır. E]de edilen ve genellikle 
meyilli olan bu arazinin tarıma açılması ile beraber eroz
yon da kendini göstermiştir. Ayrıca, meralarda aşırı ve er
ken otlatma sonucu, mera vejetasyonu zayıflamış ve meralar 

s,şgq!zy.g^.a.uğramıştır.

Ülkemiz arazisinin topografya bakımından fazla meyil
li olması, çok yerlerinin aşınmaya karşı direnci az toprak
lardan oluşması sonucu, erozyon olayı giderek büyümüş ve ül
kenin toprak ve su kaynaklarını kemiren, iklimlerini değiş
tiren boyutlara ulaşmıştır.





EROZYONUN SONUÇLARI OLARAK

1- Çevreden yararlanan toplumun hayatına doğrudan 
doğruya etki yaparlar: Heyelanlar, taş düşmeleri, sel yatak
larında birikmeler ve toprak kemirilmesi, kum hareketleri..

?- Doğanın güzelliğini kaybetmesi, iklim sertliği 
şartlarının oluşması gibi insanı psikolojik açıdan etkile
mektedirler,

3- En önemlisi olarak da, canlıların btslenmesi 
ile ilgili kaynakların yitirilmesi, gibi hayatî önemde sorun
lar ortaya çıkmaktadır.

EROZYONUN SEBEPLERİ

Erozyon tabiî etkenlerle ortaya çıktığı gibi toplum ha
yatının bir fonksiyonu olarak da oluşmaktadır.

a- Tabiî Etkenler :
Rüzgârlar, yüzeyde ve yataklarda akan sular, deniz 

ve göl hareketleri, soğur ve sıcağın etkisi, depremler gibi..

b- Yerleşme bölgelerinde tabiî yapıyı bozacak faali
yetler; her türlü orman tahribatı, tarımda tekniğe aykırı uy
gulamalar, (ekim kusurları, aşırı otlatma v.s.); fabrika ve 
sınai tesislerinin artık maddelerinin temizlenmeden araziye 
verilmesi sonucu birikmeler; zehirli gazların, özellikle kü
kürt gazı neşreden tesislerin civar arazide arınma ihtimalini 
arttırıcı etkileri..



A. EROZYONDA BUGÜNKÜ DURUM

Ülke sathının tamamında erozyon durumunu tesbit eden 

bir etiid henüz yapılmamıştır. Yapılan etüdler göstermekte

dir ki} Anadolu yüzeyinin $ 50-60 ı aktif erozyona maruzdur.

Erozyonla meydana gelen toprak kayıplarının miktarı 

kesin olarak bilinmemektedir. Esasen aşınıp giden toprağın 

miktarından ziyade erozyonun yaygın olduğu sahayı bilmek 

önemlidir. Çünkü erozyona maruz kalan sahalar da verimlilik 

kaybolmakta böylece telâfisi mümkün olmayan zararlar meyda

na gelmektedir.

u Tirsinizde ki erozyonun durumu Sn. Behzat Sırman,

Sn, ?:hıhlis Geyik, Sn. Nurettin Ayman'in hazırladıkları 

raporda bütün açıklığı ile belirtilmiştir. Ayınca Sn.Muhlis 

Geyik, Erozyon birinci çalışmalarını ifade eden raporunda;

Devlete ait ormanların, özel ve tüzel kişilere ait 

arazinin, kamu yatırımları (ağaçlandırma ve mera ıslahları 

çalışmalara) istenen hızda gerçekleştirilemediğini ’2-Ürozyon 

ve taşkın söz konusu olan yukarı havzalarda ilgili kamu ku

ruluşları ile 20 yıldanberi etkili bir işbirliğini sağlama

dığını j 3-Yukarı havzadaki özel ve tüzel kişilere ait arazi

de yasa kifayetsizliği nedeni ile tedbir alınarıa.dığını açık

lamaktadır.



Sn. Muhlis Geyik diğer raporunda AGM*nin, erozyonu ön

lemek ve su toprak bitkisi örtüsü arasındaki doğal dengeyi 

sağlamak, hidrolofik üretim gayeli ağaçlandırmaların yapılma

sı görevi ile yükümlü olduğunu belirtmekte ve AGM'nin Kuru

luş Kanunun olmadığını,bu sebeple çalışmaları istenen tempo

da yürütemediğini,erozyon kontrolü için OGM nin katma bütçe

sinden ayrılan ödenekle de fazla harcamalarda bulunamayıp 

yurt çapında organizasyonu olmasına rağmen atıl durumda bu

lunduğunu izah etmektedir.

Sn. Muhlis Geyik, yılda 150.000 hektar ağaçlandırma 

yapılsa dahî bu davanın ancak 100 senede çözümleneceğini,hali

hazırda bu hedefin yarısına bile ulaşamadığını ifade etmekte

dir. Bu 100 senelik hedef tabiatıyle sorunun vahametini be

lirtmek için gösterilmiştir.

Gerçekte ağaçlandırma işlemlerinden önce ülke arazisi

nin kullanma kapasitesinin sınıflandırılmasının belirtilmesi 

gerekli olup, hedefin 30 sene olarak seçimi uygun görülmekte

dir. Tabiatıyle, buna göre finansman kaynaklarının temini ve 

organizasyonun kurulması planlanmalıdır.

Yurdumuzda bütün bu etkenlerin, oluşması, meydana ge

tirdiği tahribat ve canlılarca yararlanılan ortamın yok ol

ması gibi fonksiyonları, gerek teorik olarak bilim adamları

nın dikkatli incelemelerine konu olmuş, gerekse Türkiye Ta

biatını Koruma Cemiyeti gibi, olayları sonuçları ile birlikte 

tedbir alınacak bir seviyede incelemeye yönelmiş kuruluşlar

la değerlendirmelere tabî tutulmuş ve bilhassa, Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı ve Köy İşleri. Bakanlığının

Toprak-Su teşkilatı tarafından yetkilendirildikleri ve görev
lendirildikleri alanda çok ciddî incelemelere tabi tutulmuştun



ŞUphesiz bu Devlet Teşekkülleri erozyon olayını, kendi 
konuları ile ilgili tedbirleri almaya yönelik açılardan in
celeme yaparak sonuç almaya çalışmaktadır. Yasal görev ve 
yetkileri de bundan ileri gidememektedir.

Ancak yukarıda açıklanan erozyon sebepleri, oluşma etki
leme bakımından, bu teşekküllerin alanlarının çok dışına 
taşmakta yurt çapında bir önem taşımaktadır. Binaenaleyh ko
nuyu bu açıdan almak zorunludur.

B. TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNLE 
KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER VE GİDERİLME ÇARELERİ

IV. Beş Yıllık Kalkınma PlSnı Alt Komisyon Çalış
maları :

1595 sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş Kanunu 
ile 6831 Sayılı Orman Kanunu'ndaki ilgili hükümler, "Devlet 
ormanları sınırları içinde ve orman rejimine giren veya alı
nan alanlardaki toprak erozyonu ve taşkınların önlenmesi, su- 
toprak-bitki örtüsü arasındaki doğal dengenin sağlanması için, 
gerekli teknik tedbirlerin alınması, hidrolojik ve üretim ga
yeli ağaçlandırmaların yapılması görevini Ağaçlandırma ve Eroz- 
yo Kontrolü Genel Müdürlüğüne (AGM) vermiştir? Aynı Kanunlar 
ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu orman içindeki 
mer*alarm ıslahı, faydalanmanın planlanması gibi işleri de 
Orman Bakanlığına vermiş bulunmaktadır.



Orman Amenajmanı Plânlarına göre Türkiyede 20,1 
milyon hektar ormanlık alan vardır» Bunun 12 milyon hektarı 
verimden düşmüş» yarıdan fazlası şiddetli veya çok şiddetli 
erozyona maruz kalmış bozuk orman» geri kalan 8*1 Milyon hek
tarı üretim ormanıdır»

Türkiye’de mevcut orman, alanının yarıdan fazla
sını teşkil eden 12 milyon hektar bozuk orman sahası ile üre
tim ormanlarının yaklaşık 3»5 milyon, hektarının ağaçlandırıl
ması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile ASM» yurt yüzeyinin 
İo 20 sinde, kısmen erozyon kontrolü tedbirleri almak suretiy
le hidrolojik ve üretim gayeli ağaçlandırmalar yapmak gibibü- 
yük bir davanın sorumluluğunu yüklenmiş bulunmaktadır.

13.7.1976 tarihinde, TOPRAK-SU, DSİ,ZİRAAT İŞLE
Rİ ve AGM Genel Müdürlük temsilcilerinin iştirakiyle yapılan 
alt komisyon toplantısında özetlendiği üzere daha önceki otu
rumlarda kararlara bağlanan; 1-personel, 2) programlama ve 3) 
uygulama konularında, teknik personelin yurt içi ve yurt dı
şında mesleki eğitime tabi tutulması, ödeneklerin Maliye Ba
kanlığınca daha erken bırakılması, motorlu taşıt, makine ve 
ekipmanların yeterli miktarlarda sağlanması, nakit darlığının 
giderilmesi gibi güçlüklerle diğer genel müdürlükler de kar
şılaşmaktadır.

Bu konulardaki Alt Komisyonun çözüm önerilerine 
genel anlamda katılmaktayız. Dispozisyon sırasına göre diğer 
konulardaki görüşlerimiz aşağıdadır;



1. İşletme :

Erozyon-taşkın kontrolü ve üretim gayesiyle yeni
den yetiştirilen ormanlar, Orman Bakanlığına, bağlı kuruluşlar
ca yukarda söeü geçen Kanun hükümlerine göre işletilmektedir.

2. Kadarstro ve Mülkiyet

Ancak, Türkiyede tarım arazisi kadastrosu ve orman 
kadastrosu henüz tamamlanmamış olduğundan ağaçlandırmalar is
tenen hızla yürütülmemektedir.

Yılda 150.000 hektar ağaçlandırma yapmak suretiyle 
bu büyük davayı 100 senede çözüme kavuşturabilmek için,orman 
ve tarım arazilerinin kadastrosu kısa zamanda yapılmalı malî, 
İdarî hukuki ve mülkî ihtilaflar kesin olarak çözümlenmelidir.

Halbuki bugün, 150.000 hektar ağaçlandırma hedefi
nin yarısına ulaşmış değiliz.

3. Mevzuat

a) AOM Mezuatı

AOM'nin kuruluş kanunu yoktur. Bu sebeple çalış
maları istenen bir tempoda yürütebilmek için istikrarlı bir 
kaynağı bulunmamaktadır. Erozyon kontrolü ve orman içi mer'a 
ıslahı faaliyetleri Orman Oenel Müdürlüğü (OOM)nün Katma Büt
çesinden ayrılan ödenekleriyle gerçekleştirilmektedir. Mali
ye Bakanlığı hâzineden kaynak vermemekte, AOM'nin erozyon



kontrolü yatırımları, OGM'nin kendi döner sermayesinden ayır

dığı kaynakla yapılmaktadır. Halbuki OOtt ticari kriterlere

göre çalışan, iktisadi kamu kuruluşlarına benziyen bir teşki

lât olduğundan çoğu zaman evvelâ kendi ihtiyaçlarını dikkate 

almakta ve ASM’ye, bütçede ödenek olsa dahî nakit (para) ayır

mamaktadır. Bu yüzden AGM» yurt çapında yeretli organizasyonu 

olmasına rağmen atıl bir durumda kalmaktadır.

Türkiye»nin ağaçlandırma davasını halletmek ve 

mevzuat sorununun kesin bir çözüme kavuşturmak için, geçen 

yıllarda hazırlanıp kadük olan Katma Bütçeli AGM kuruluş Ka

nununu* nun bir an önce yasalaşması gerekmektedir.

b) Havza Islahı Mevzuatı

Türkiyede su ve toprak muhafazası çalışmalarına 

yirmi yıl önce başlandığı halde, ilgili diğer kamu kuruluşları 

ile aynı havzada koordineli bir faaliyet gösterilemediği için 

erozyon ve taşkınların önlenmesinde kesin bir sonuca ulaşıl- 

mamıştır.

Bu hedefe ulaşmak için 13.7.1976 günlü Alt Komis

yon toplantısında da mutabakata varıldığı üzere, Taşkın ve Eroz

yon Kontrolü yönünden tedbir alınması gereken yukarı havzala

rın ıslahı konusunda köklü ve gerçekçi bir yaklaşımla, plânlama, 

projelendinne ve uygulama imkânlarımı sağlıyacak ve görevli 

kuruluşlar arasında yetki ve sorumlulukları belirliyecek, iş
birliği ve koordinasyonu düzenliyecek bir »Havza Islahı Kanu

nu »»nun kısa zamanda çıkarılması zorunlu görülmektedir.



4. İşbirliği

a) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile 
ilgili olarak Bakanlıklar, diğer özel kuruluşlar ve halkla 
işbirliği yapılmasında, çıkarılacak Havza Islahı Kanununun 
çok büyük faydası olacağı kanısındayız,

b) Aynce Havza Islahı Kanunu'nu yürütmekle sorumlu 
Başbakanlığa bağlı olarak "Bakanlık1ararası bir Koordinasyon 
Kamitesi"de kurulmalıdır.

C. EROZYONA KARŞI GEREKLİ STRATEJİ

Erozyona karşı alınacak tedbirlerin, etkenlerinin iyice 
tesbit ve etüd edilmesi ile proje alanına aktarılması zorunlu
dur.

Toprak-Su Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme
lere göre muhtelif arazi kullanma kabiliyeti bakımından sınıf
landırılmış bölgelerde, suyun tevlit ettiği erozyon :

Orta derecede 15592 750 Ha.
Şiddetli derecede 28334 933 Ha.
Çok şiddetli derecede 13221 203 Ha.
Rüzgârın sebep olduğu erozyon ise :
Hafif derecede -165 664 Ha.
Orta Derecede 231 041 Ha.
Şiddetli derecede 64.385 Ha.
Çok şiddetli derecede 4.823 Ha. a varmaktadır.
Bu miktara, yukarıda sayılan çeşitli sebepler dışında

kalan sebeplerin tevlit ettiği erozyon sorunu dahil değildir
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Srozyon önleae tedbirleri» enell, « .cinlerin ortadan 
kaldırılması şeklioda koşaya ela almak sur :/le; bu mümkün 
olmazsa, etkenleri zararsız hale getirmek 5aklinde düşünüle
bilir.

Bu tedbirlerin alınmasından önce» ayrı ayrı yapılan in
celesi ve değerlendirmelerin bir temele oturtulması ve tedbir
lerin bağdaştırıLaasında sonsuz yarar alacaktır.

Bu gün işin erozyonla $üQadela tedbirleri sadece Dev
let Teşkilâtı tarafından alınabilmekte} ne özel idarelerime 
de halkın hiçbir desteği» elbetteki katkısı da, bulunmamakta
dır.

Bu sonuca, erozyon hakkında genellikle, bireylerin bil
giden yoksun olması birinci sebep olarak gösterilebilir.

Şüphesiz erozyona karşı tedbirler bireylerini imkânları 
içinde düşünülemez. Ancak bireylerin, doğanın dengesinin bo
zulmaması zorunluluğunu bilmeleri sağlanmalıdır, Bu konuda yay
gın eğitim vasıtalarının harekete geçirilmesi şarttır.

Bu günkü mevzuat, daha ziyade Devlet yükümlülüğünü bir 
disipline almak amacını yansıtmakta ve kuruluşların teşkilât 
konuları kapsamında kalmaktadır. Bu itibarla,bu bahse başlan
dığı anda belirtilmiş olduğu gibi tedbirler, çok yönlü ve bağ
daştırılmış olmalıdır. Böylelikle,yanlış insan faaliyetlerinin 
kontrol altına alınmasıyla,su ve rüzgâr erozyonuna hazırlanan 
ortam ortadan kaldırılmış olur. Tabiî erozyonla mücadele ted
birleri de kendi içinde bağdaştırılır ve uygulamaya konur.



Tedbirler özetle şöyle sıralanabilir î

1- Kırsal alanlarda rügâr erozyonuna karşı, arazinin
yapısının pekiştirilmesi ile bazı mühendislik hizmetleri düşü
nülebilir; (sulama, bitki örtüsü teşkili, teraslama, gerekli 
destekleme yapılan gibi);

2- Yine kırsal alanlarda suların sebep olduğu eroz*- 
yona karşı, suların akış rejimini tanzim etmek, burada da 
verimlilik ve koruyucu amaca yönelik ağaçlama, bitki örtüsü 1 
teşkil etmek;

3- Yerleşme alanlarında tabiatın dengesini bozacak 
plânlama ve faaliyetlere müsaade edilmemelidir. Bu tedbirin 
amacı özellikle yeni yerleşmeler nedeni ile yapılması gerek
li yağmur ve pis su drenaj sistemlerinin alan içinde ve dışın
da toprak örtüsü erozyonlarına yol açmayacak nitelikte olması 
zorunluluğuna dayanmaktadır.

D. ÖNERİLER

Yukarıda yapılan açıklamalar muvacehesinde :

1- Erozyon ile mücadele yetersiz kalmaktadır. Evve
la bu çalışmaların yeterli düzeye getirilmesi gerekir;

2- DPT'ca III. ve daha önceki 5 yıllık plânlarda bu 
konuda vazedilen sistem içinde ve fakat daha etkili uygulama 
çareleri bulmak zorunludur;

3- Erozyon ile mücadele görevi yasalarla Orman Bakan
lığı, Köy İşleri Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü gibi Teşekkül
lere verilmiş bulunmaktadır:



Ancak bu Teşkilatların çalışmalarına yön verecek gerek 
teknik, gerekse hukukî mevzuatın eksikliği kendisini hisset
tirmektedir. Bir taraftan bu boşluk Havza İslahı kanunu ve 
saire ile doldurulmalı, diğer taraftan ünitelerin çalışmaların
da kesinlikle bir koordinasyon sağlanmalıdırT

Bu amaçla Devlet sektöründe görevli Bakanlıklar arası 
koordinasyonu sağlayacak bir makama ciddî ihtiyaç vardır;

4- Erozyon ile mücadele konusunda sektörlerin malî 
isteklerinin maksimum düzeyde karşılanması lâzımdır;

5- Mücadeleyi en etkin biçimde düzenleyebilmek için 
bilgi depo etmek üzere bir Erozyon Arşivi teşkili gerekli gö
rülmektedir;

6- Dış ülkelerdeki mücadele metodlarından çalışma
larımızda yararlanma çareleri aranmalı, bu konuda incelemeler 
yapmış elemanların görüş ve bilgilerinin, konferans, simpoz- 
yum, panel gibi araçlarla ve izellikle yayınlarla konuya ka
tılmaları sağlanmalıdıry

7- Mücadele, sadece Devletin yapacağı iş olma gele
neğinden çıkarılmalı ve merkezî bir otoriteye bağlılık şartı 
bozulmadan imkânlı her üniteye yaygınlaştırılmalıdırj

8t Toprak erozyonu palyatif kısmî tedbirlerle çözüm
lenemez,* köklü bilimsel ve gerçekçi yaklaşımlarla ancak başarıya 
ulaşılabilir. Bunun için;



Toprak erozyonunun önlenmesinde herşeyden önce soru
nun politik, teknik, idarf, hukukî, sosyo-ekonomlk yönleri
ni kapsayan bir makro plânının hazırlanması gerekmektedir.
Esas itibariyle Türkiyede toprak erozyonu sorununu orman so
runundan, t arım sorunundan.mer1 a sorunundan ayrı mütalaa etmek 
mümkün değildir.

E. EROZYON ÇALIŞMALARININ PLÂN POLİTİKALARIYLA BÜTÜNLEŞ
TİRİLMESİ

Erozyon kontrolunda en uygun, etkili ve ucuz tedbir, .yan
lış arazi kullanımının önlenmesidir. Yanlış arazi kullanılma
sı (orman tahribi, mer'a tahribi, arazi kullanma kabiliyeti 
itibariyle ziraate elverişli olmayan sahalarda ziraat yapıl
ması ve tarıma uygun arazinin başka maksatlarla kullanılması
dır. ) Ülke çapında önlendiği nisbette erozyon da kontrol 
altına alınmış olacaktır.

Bu itibarla, yurt çapında erozyonla mücadele etmek için 
her şeyden önce ülkenin ormancılık, hayvancılık ve ziraat fa
aliyetlerini düzenlemek ve böylece doğal dengeyi yeniden ihya 
etmek lâzımdır. Erozyonun sebebi bu konularda yapılmış hata
lardır.

Klasik erozyon kontrol'-' tedbirleri ancak küçük sahalarda 
kanseraeşmiş erozyonun kontrolü için uygulanan tedbirlerdir.
Bu tedbirlerin bütün yurt sathında uygulanması mümkün ve eko
nomik değildir;



1- Ülke çapında arazinin, arazi kabiliyet sınıf
larına göre kullanılması (land use çapability cloces) nin, 
arazi tesbit edilmesi ve buna uygun olarak arazi kullanma 
genel plânı yapılmalıdır. Böylece yanlış arazi kullanımının
geniş ölçüde azaltılması mümkündürj

2- Bozuk orman sahalarının yeniden ihyası için 
gerekli tedbirler alınmalıdîcr ;

3- Kabiliyeti itibariyle ormana tahsisi gereken ve 
halen orman örtüsünü kaybetmiş olan sahaların ağaçlandırıl
masına girişilmelidir ;

4- Merte, sahalarında erken otlatma ve aşırı otlatma 
ile ot örtüsü tamamen zayıflamıştı!'. Bu şartlar içinde iyi 
ot revileri de azalmış ve meraların vasıfları bozulmuştur.
Bu çok önemli erozyon sebebinin ortadan kaldırılması için 
meralarımızın amenajmanı yapılmalı ve uygulanmalıdır. Erken 
otlama,aşıtı otlatma önlenmelidir. Ayrıca, sulama sahalarında 
hayvan yemi üretimine önem verilerek ahır hayvancılığı teşvik 
edilmelidir;

5- Arazi kabiliyeti itibaride II-III ve IV sınıf 
tarım sahalarında koruyucu tarım tatbikatı sağlanmalıdır> 
(tesviye istikametinde sürüm, şeritvarı' ekim, rotasyon, teras 
v.s.); Bunun için çiftçinin eğitilmesine önem verilmelidir;

6- Erozyon geniş mikyasta ülkenin sosyoTekonomik 
politik ve eğitim sorunlarını içeren insan faaliyetlerinin 
sonucu olarak belirmektedir. Seçimini temin etmek için çalışın 
dağlık arazideki ormanları yakan, heran tarlaya çeviren, ara
ziyi insafsızca kullanan orman köyleri; sürüm tahribatını on
un ancak eğitmekle ve ekonomik seviyesini yükseltmekle durdura
biliriz ;





YABAN HAYATININ KORUNMASI





V. YABANHAYATININ KAYBOLMASI

TANIMLAMA :

Yabanhayatı kelimesiyle "insan tarafından kültüre alın
mamış bütün canlı varlıklar" kasdedilmektedir. Yakın zamane 
kadar daha çok yabanî hayvan türleri için kullanılan bu ke
lime, 1970 lerden itibaren bitkileri de içermeye başlamış ve 
böylelikle yabanî halde yaşayan bütün canlı varlıklar yaban- 
heyatı anlamına girmiştir.

A. GÜNÜMÜZDE TÜRKİYE'DE YABANHAYATİNİN DURUMU :

Türkiye sahip olduğu coğrafî konum ve değişik iklim 
şartları nedeniyle zengin bir yabanhayatıns sahiptir. Yurdu
muzda şimdiye kadar 8000 den fazla bitki, 130 kader memeli 
hayvan,400 ü aşkın kuş ve 1000 den fazla sürüngen amfibia ve 
balık türü tesbit edilmiştir» Bu türlerin birçoğunun anavata
nı Anadolu'dur. Ayrıca göçmen kuşların Paleartik Rejyondaki 
en büyük hareketleri Türkiye üzerinden olmaktadır.

Yakın bir geçmişe kadar bu türler uygun habitatlarm- 
de, normal kesafette bulunurken, günümüzde birçoğu azalmış 
(Geyik, Karaca, Yabankoyunu, Likid Amber Ağacı vb.), bazıla
rının nesli tehlikeye düşmüş (Kelaynak, Ceylan, Doğan* Saz 
Horozu vb.), bazılarda büsbütün yok olmuştur, (Kaz Karaba
tağı, Yaban eşeği, Aslan, Kaplan).
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Yabanhayatı, türlerinin korunup populasyonlarmın nor
mal kesafete ulaşmasında ülke çıkarları yönünden şu yararlar 
mevcuttur :

- Yabanhayatı türleri, özellikle göçmen kuşlar, bir 
ortamın ekolojik niteliğini en iyi şekilde gösteren bir ibre 
olmaktadır. Doğal dengenin tahrip ya de kirlenme sonucu bo
zulması, önce bu değişikliklere çok duyarlı olan yebanheyatı 
türlerini etkilemektedir. Bu yüzden bu türlerin poyulasyonle- 
rmdaki değişmeler bizim için en iyi laboratuar tahlillerin
den daha gerçekçi ve pretik sonuçlar vermektedir.

- Yebanheyatı türleri biyolojik bilimlerin bütün dal
ları için (Tıp, Tarım, Örmen, Veteriner, Eczacılık) vazge
çilmez unsurlardır» Bunun yanısıra son yıllarda bioteknik
ve biomekanik bilimlerin gelişmesiyle fiziksel bilimler için 
de büyük önem kazanmıştır. Dünyadaki bütün genetik sıralar 
yebanheyatı türlerinin var olmasıyla değerlerini sürdürebi
lirler.

- Yabanhayatı türlerinden orman ağaçları, av hayvanları, 
sazlıklar ve merteler ülke ekonomisine büyük katkıda bulunmak
tadır. Balıkçılıkta doğal üretimin sunî üretime oranının he
nüz çok yüksek olduğu bilinmektedir.

- Yabanhayatı türleri, sanat, kültür, rekreasyon ve
turizm yönünden büyük değer taşımaktadırlar. Bu değerlerin 
hepsini parayla ölçmenin imkânı yoktur,ancak paraya çevrile
bilen yönleri mevcuttur»





- Birtakım yabanheyatı türlerinin insan faaliyetleri 
yüzünden yokoiması felsefî ve vicdanî bir insanlık sorunu
dur. Fakat ekoloji ve füturoloji bilimleri, insanın çevresin
deki canlı varlıklar olmadan hayatını sürdürmiyeceğini bil
dirmektedir, Fakirleşen bir çevre bugün insanlığın en önemli 
sorunu haline gelmiştir ve gelecek kuşaklar için endişe veri
ci bir hâl almıştır,

Türkiye'de yabanhayatı türlerinin azalmasına neden o- 
lan başlıca etkenler şunlardır :

1. Primer gıda kaynağı olan bitki örtüsünün tahrip 
edilmesi i

Türkiye topraklarında halen verimli bir şekilde 
besleyebileceğinden 5-6 kat fazla ehli hayvan otlatılmakta
dır, Bunun sonunda doğal bitki örtüsü yozlaşmakta, yabanî 
hayvanlarla, evcil hayvanlar arasında büyük bir beslenme re
kabeti ortaya çıkmaktadır. Plânlı merfe geliştirilmesi çalış
malarının önemi kavranmam ıştır.

Orman yaygınları, tarla açmaları ve traşlama or
man kesimleri ağaç örtüsünün azalmasına yol açmakta ve bir
çok tür için yaşama ortamı ortadan kalkmaktadır.

Sığ göl ve sazlıkların drene edilmesi,bataklıkla
rın kayıtsızca kurutulması,akuatik canlı formları tamamen yok 
etmektedir. Halbuki, bataklıkların canlı hayatın en hareketli 
olduğu bölgeler oldukları bilinmemekte ve gerekli kurutmalar 
düşünülerek yapılmamaktadır.
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Yukarda belirtilen şekillerde bitki örtüsünün 

yo*laşması veya yokedilmesi toprağın erozyona uğramasına ne

den olmakta ve tabiatın rejenerasyon şansı kalmamaktadır.

2. Kanunsuz avoılık :

Mevsim ve yasak gözetmeden sürdürülen avcılık so
nunda gerek kara wr hayvanları, gerekse balıklar yok edilmek
tedir. Bu konuda kapsamlı kanunlar ve sıkı denetim eksikliği 

mevcuttur.

3. Kirlenme :

Hava, su ve toprak kirlenmesi, özellikle kalıcı

ziraî mücadele ilâçları (biosidler) yabanhayatı türlerinin 

yokolmasma neden olduğu gibi insan sağlığını da tehdit et
mektedir.

B. BU ALANDA UYGULANAN PROJELER (ÖZEL YÖRELER)

Tabiatın bütün olarak olağanüstü özellik gösteren par
çaları ile onun karakteristik bir yapısını belirgin olarak 
ortaya koyan yerler "Özel Yöreler" alanına girmektedir. Millî 
Parklar, Muhafaza Ormanları, Av Rezerv Sahaları, Biogenetik 

Rezervler, Sulak Sahalar, Tabiatı Koruma Alanları ve Tabiat 
Anıtları özel yörelerdir.

1. Millî Parklar

Yurdumuzda ulusal ve uluslararası seviyede müs

tesna önemi haiz, doğal, kültürel ve rekreasyoııel kaynakla
rın nesiller boyunca korunması; ülkemizin sosyal ve kültürel 
yapısına katkıda bulunması ve turizm ekonomisi içinde, en



iyi şekilde değerlendirilmesi için 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 25. maddesi uyarınca, 1958 yılından 1975 yılma kadar,
14 yerde toplam 234389 hektar alan Milli Park olarak tefrik 
olunmuştur.

Ayrıca orman rejimine dahil sahalar dışında olup Dev
let Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının koordinatörlüğünde, 
turizm fizikî plân çalışmaları içinde, tarihî ve doğal değer
leri bakımından öncelik gösteren ve Millî Park kanunu çıktık
tan sonra kuruluşları gerçekleştirmek üzere, 7 yörede Millî 
Park Uzun Devreli İnkişaf Plânları hazırlanmıştır.

Uzun tarihî geçmişi olan Ülkemiz, bu tarihî süreç içe
risinde değişik kültürlerin ve toplumLarm yerleşmesine sah
ne olmuş ve kaynakların maksimum düzeyde kullanımı giderek 
tahribata yoL açmıştır. Bu tarihî gerçek, doğal rekreasyonel 
ve kültürel kaynaklarımızın etkin bir şekilde korunmasını ve 
bilinçli bir şekilde kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu doğa ve tarih zenginliği içinle Ülkemiz, millî ve 
uluslarası düzeyde Milli Park olabiLecek çok sayıda yöreye 
sahip bulunmakla beraber gerekli etüd ve envanterler henüz 
tamamlanmamıştır.

Sorunlar :
Özel bir arazi kullanma ve kaynak emenajmanı düzeni 

gerektiren Milli Park çalışmaları her şeyden önce yeterli 
yasal dayanaktan yoksundur. 6831 sayılı Orman Kanununun 25. 
maddesi ve bu madde ile ilgili diğer hükümleri ancak orman 
rejimine tabî alanlarda Millî Park tefrikine imkân vermekte,



bu yerlerde dehî Millî Park hizmetinin günün şartlarına uy
gun ölerek sürdürülmesi yönünden yeterli mevzuat değeri ta
şımamakta, orman rejimi dışında kalan Millî Park kaynakları
nın değerlendirilmesi imkânı bulunmamaktadır.

Ülkemizde Milli Park kavramı, kamu oyunda alması gere
ken yerini henüz elamemıştır. Kavram karışıklığı resyonel Mil
lî Perk hizmetinin tesisinde önemli bir engel teşkil etmekte
dir.

Milli Parklarda kaynak ve manzara bütünlüğü ile yöne
tim bütünlüğünün en önemli politikaları teşkil etmesine kar
şılık, bu kavramların uygulanmasında ülkemizdeki kadastro ça
lışmalarının, arazi kullanma kabiliyet sınıflaması çalışmala
rının henüz tamamlanmamış, mülkiyet sorunlarının çözümlenme
miş olması önemli tıkanıklıklar yaratmaktadır. Kamulaştırma 
gereği toplumun sosyal, ekonomik ve politik yapısı içinde re
aksiyon yaratmaktadır. Diğer taraftan Millî Perk kaynak değer
lerini t8şıyen kırsal alanlara yasal yetkilerle teçhiz edil
miş olarak hizmet götüren çok sayıdaki kamu kuruluşları ara
sında koordinasyon seğlanabilmesi büyük önem taşımasına karşı
lık, yasal yetki tedahülü ve kuruluş sayısı çokluğu koordinas
yonun sağlanmasını zorlaştırmaktadır.

Millî Parkların gerektirdiği koruma, yönetim, alt yapı 
ve kaynaklarla ziyaretçilerin bütünleşmesini sağlayacak tanıt
ma , günü birlik kullanım,geceleme tesisleri ve hizmetleri
nin sağlanması yeterli finansman temini ve kalifiye



personel istihdamını gerekli kıimakta olup, bugün bu olanak
lar son derece sınırlıdır.

2. Muhafaza Ormanları

Türkiye'de tabiatı koruma ve savunma açısından muha
faza ormanı olarak ayrılmış 33 saha mevcuttur. Bu alanların 
genişliği 300 000 hektarı geçmektedir. Eklemeli alanlarla 
birlikte toplam yüzölçüm 3.000.000 hektar civarındadır.

3. Av Rezerv Sahaları :

Nesli tehlikeye düşmüş çeşitli av hayvanlarıyla di
ğer yabanhayatı türlerinin korunması amacıyla ayrılan ve özel 
koruma ve bakım yöntemleri uygulanan sahalardır. Halen bu amaç
la 27 saha tefrik edilmiş olup, toplam yüzölçümü 300 000 hek
tarı aşmaktadır.

4. Biogenetik Rezervler :
Türkiye için yeni bir koruma sistemidir. UNESCO İn

san ve Biosfer programı paralelinde 1977 yılında,biri fauna, 
diğeri flora elemanları için iki biogenetik rezerv sahasının 
tesis edilmesi plânlanmıştır.

5. Tabiatı Koruma Alanları ve Tabiat Abideleri :

Orman alanlarında müstesna özellik gösteren yerler
de veya büyük ve tarihî ağaçlar bölge yönetimince korumaya 
alınmaktadır.



6. Sulak bahalar

Doğal değerler ve üretim yönünden çok büyük önem taşı
malarına rağmen en fazla tahrib gören tabiat alanlarıdır. Dre
naj yoluyla kolayca tarım alanlarına çevrilebildiklerinden şim - 
diye kadar milyonlarca hektar sulak S8he kurtulmuş birçoğunda 
harbiyer toprak yanıp uçtuğundan beklenilen verimi almak ta 
mümkün olmamıştır, du durum, kanunlarda mevcut yaklaşımlardan 
ve yeni bilgilerle donatılmış personel bulunmamasından ortaya 
çıkmaktadır.

C. KORUMA KONUSUNDA SORUNLAR

- Yukarıda adı geçen özel yörelerden sadece Av Rezerv 
Sahaları müstakil bir kanuna dayanmaktadır. Diğerlerinin tef
rik ve emenajmanı Orman Kanununun ilgili maddelerine göre ya
pılmaktadır. Özel amenajman bakım ve işletme faaliyetlerine 
ihtiyaç gösteren bu sahaların yeterli yasal destekten mahrum 
bulunması bilhassa koruma hizmetlerinde aksaklıklara yol aç
maktadır. Sulak sahaların korunmasını amir herhangi bir yasa 
olmadığı gibi DSİ Kuruluş Kanunu ve Sıtma Mücadele Kanunu 
sulak sahaların kurutulmasına cevaz vermektedir.

- Sadece 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanununun bazı hü
kümleri av hayvanlarının yaşadıkları çevreyle birlikte korun
malarını amirdir. Geniş olarak ele alınması gereği ortaya çı
kacaktır.

- Denetimin sıkılaştırılması için imkanların arttırıl
masına ihtiyaç vardır.



1710 sayılı kanunun 1. maddesinde tanımı verilen 
TABİÎ SİT (Tabiî Anıt)'m tümü ile değerlendirilerek korun
masının esas olduğu aynı maddede belirtilmiştir.

Aynı yasanın 7. maddesinde, her kimin mülkiyetinde 
veya idaresinde olursa olsun,tabiî anıtların korunmasını sağ
lamak için yerekii tedbirleri almak veya aldırtmak ve bunla
rın her türlü kontrolonu yapmak görevi Kültür Bakanlığına 
verilmiştir.

8. madde'de ise korunması gerekli yerlerin tesbit- 
lerininin görevi Kültür Bakanlığı tesbit kurulları tarafın
dan yapılacağı belirtilmektedir.

Sorunlar :
Pu tesbitler 1710 sayılı yasa uyarınca Kültür Bakan

lığı elemanlarınca yapılmak durumundadır. Aııcakj SİT" in doğal 
karakteri, özellikle Orman Bakanlı ı ilgili birimlerinin de 
bu tesbit çalışmalarına katılmasını gerekli kılmaktadır. Bu 
işlemler için iki Bakanlık arasında bir protokol hazırlanma- 
lıdır.

Bu tesbitlerin yasal hale gelmesi için Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca tescil edilmesi ge
rekmektedir.



- Orman Bakanlığı ve Kültür Bakanlığına verilen sorum
luluklar arasında uyuşmazlıklar bulunmaktadır.

- Özel yörelerde korunmasına çalışılan doğal değerler 
hakkında halkımızın bilgisi çok azdır. Gerekli tanıtım ve 
eğitim çok zayıftır.

- Kanununsuz avcılık zaman zaman av rezerv sahaların
da dahî kaydedilmektedir.

D. ÖNERİLER :

Yabanhayatı türlerinin korunup geliştirilerek yurdumu
zun bilim,kültür ve ekonomik hayatına daha iyi katkıda bulu
nacak şekilde kullanılmalarını sağlamak amacıyla aşağıdaki 
tedbirlerin alınması yararlıdır:

1. Bitki örtüsünün korunması için;

- Besi hayvancılığının geliştirilerek meraların 
aşırı otlatma baskısından kurtarılması,

- Orman yangınlarına karşı daha etkin tedbirler 
alınması, orman ağaçlandırma faaliyetlerinin senede 300.000 

hektar olacak şekilde plânlaması,

- Sığ göl ve sazlık gibi sulak sahaların doğal 
şekliyle korunup bu alanlardan pisikültür, ekuakültür, turizm, 
rekreasyon, avcılık yönlerinden faydalanılması, bu alanlarda 
bilimsel araştırmaların artırılması,
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2. Kanunsuz avcılığın önlenmesi için;

- Bugünün ihtiyaçlarına cevap vermeyen 3167 sayılı 
Kara Avcılığı Kanunu yerine,halen Parlemento' da bulunan ye
ni tasarının kanunlaşması;

- Av yasaklarının etkin bir şekilde denetimini sağ
layacak zabıta örgütünün kurulması;

- Yabanî hayvanların ve bunların yaşama ortamlarının 
korunmalarına, ticaretine ilişkin Ramsar ve Washington Kon- 
vensiyonlaroiıın Türk Hükümet i*nc e onaylanması.

3. Kirlenmenin Kontrolü İçin;

- Toplu insan yerleşmeleri, sanayi kuruluşları,büyük 
alt yapı tesislerinin plânlama safhasında "Çevresel Etki Etü
dü" nün yapılması ve uygulamada sonuçların denetimi;

- Su kirlenmesine karşı müeyyideleri olan Su Ürünle
ri Kanunıfnun daha etkin bir şekilde uygulanması;

- Özellikle konutlardan meydana gelen hava kirliliği
nin önlenmesi için cam cephelerin ısı kaybını azaltacak şe
kilde küçültülmesi ve ısı izolasyonu için mevcut tekniklerin 
uygulanması;

- Ziraî mücadele ilâçları (Biosidler) kullanımının 
etkin bir şekilde denetilmesi; Organoklorid gibi kalıcı özel
lik gösteren ilâçların kullanımının tamemen yasaklanması.Ha
şere ve zararlılarla mücadelede zehirli kimyasal maddelerin 
yerine çok daha ucuz ve zararsız olan biyolojik mücadele yön- 
teı; 1 orixıin yaygınlaştırılması.



4. Genc:l Öneriler

- Canlı tabiatın insan için ifade ettiği önemin her 
yaştaki insana hitap edecek şekilde yaygınlaştırılması ve 
toplumlunuzda sağlıklı çevre bilincinin oluşturulması;

- Çevre korunmasını her yönüyle sağlayacak bir kanım 
tasarısının hazırlanması;

- Türkiye topraklarının daha rasyonel bir şekilde 
kullanılmasını sağlayacak "Arazi kabiliyeti ve kullanımı" 
esaslarını getirecek çalışmaların ilgili Devlet Kuruluşla
rı tarafından bütünleştirilmesi; 5 Yıllık PlSna konmesı;

- Özel bir arazi kullanma ve kaynak amenajır.anı düze
ni gerektiren ve yeterli kanunî dayanaktan halen yoksun bu
lunan LTillî Park hizmetinin rasyonel bir uygulama düzeyine 
ulaşması için, orman rejimi dışındaki I.illî Parkları, millî 
abideleri ve tabiatı koruma alanlarını da içeren killi Park 
kanun Tasarısının bir an önce yasalaştırılması;

illi Park kaynak değeri taşıyan kırsal alanlara
hizmet götüren çok sayıda kuruluşlar arasında yasal yetki 
tedahülünün giderilmesi ve koordinasyonun sağlanması;

- killi Park ve benzeri alanlarında koruma, yönetip-, 
alt yapı, tanıtım, kullanım tesislerinin ve hizmetlerinin
-erektirdiği yeterli kalifiye personel ve finansmanın sağ-



- Korumaya,değer alanlarda mevcut kullanımın korunma
sı, Islâhı veya değiştirilmesi, söz konusu olabilir: Bu durum
da, Orman Bakanlığının koordinatörlüğünde yörenin karakterine 
yöre değişebilecek kişi veya kuruluşlar fizikî plânlar hazır- 
larunalıdırlar. Bu plânlarda kullanıma ilişkin kararlar, bu 
kararların hangi kuruluşlar tarafından yürütülmesi gerekti
ği, alanması gereken idarî, teknik ve malî tedbirlerin be
lirtilmesi;

- killi Parklar ve Tabiatı Koruma konularında müsta
kil kanunlar çıkarılması; Kara Avcılığı Kanun Tasarısının
Kanunlaştırılması;

- Tabiatı konuna konularında gerekli teknik perso
nel yetiştirilmesi;

- Avcı kuruluşlarının organizasyonunun sağlanması;

- Tabiatı konuna konusunda faaliyet gösteren dernek
ve vakıfların desteklenmesi;

- Uygulama hizmetlerinde gerekli malî imkânların 
ğ.n ?;lanr*ası,

- bulak sahaların ekolojik inceleme yapılmadan ku
rutulmalarının önlenmesi; doğal hâlleri ile korunup ülke 
ekonomisine daha fazla katkıda bulunacak şekilde işletil
mesi. yöntemlerinin araştırılıp uygulanması; ilgili kanunî 
düzenlemelerin yepılması.





VI. DOĞAL PEYZAJIN KORUNMASI





TABİÎ ÇEVRENİN ftORUNT,-TASINDA PEYZAJ 
(MİMARİSİ) PLANLAMASI

fa, _ Bugünkü Durumu :

Üzerinde yaşamakta olduğumuz dünya, karası, denizi 
ve kumları çevreleyen atmosferiyle bir bütündür. Dağlar, ova
lar, akarsular ve göllerin yanında, çeşitli bitki, hayvan 
ve balıkları; rüzgâr, yağmur, kar ve fırtınalarla beraber 
tabii çevreyi oluşturmaktadırlar.

İşte insan toplumu, bu tabiî ortamın, kendi emelie- 
k rine göre kullanma temayülü göstermesinden dolayı dengesini 

bozmakta; ve aslında, bu kötü kullanımın tabii çevrede mey
dana getireceği sonuçlar bilinmesine rağmen, tahribatına de
vam etmektedir. Ta ki, tabii çevrede, insan toplumu aleyhi
ne önüne geçilmez sorunlar ortaya çıkana kadar... sonra da, 
bir tedbirler telaşıdır başlıyor ama, olan olmuş; insan eme
ği ve parası, hiç bir vakit bir daha tabiî çevreyi aynen ge
ri getirmeye yeterli olamamaktadır.

Sanayi artıklarıyla, denizlerin, göl ve akarsuların 
kirlenerek balık hayatının yokolmasma; ormanlarını otlatma, 
kesim vc yangın sebebiyle azalarak toprak-su kaybının çoğal
masına, yanlış yakıt ve sistemlerinin kullanılması, hava kir
lenmesine; plânsız şehirleşme; maden yatakları,karayolları 
güzergâhlarındaki tahripler ve daha birçok Örnekler, tabiî 
çerçevenin yokolmasıııa sebep o İraktadırlar.



ğ. Peyzaj Plânlamasının Rolü :

Tahrip olan tabii çevrenin onarılmasında onu aynen 
geri getirmeğe çalışan ve tabii çevrenin karakterini kazma
dan faydalanma imkânlarını ortaya koyan çalışma şekli Peyzaj 
Plânlaması'dır. Şöyle ki:

a) Maden yataklarının veya büyük inşaatlardaki 
ariyet sahalarının;

b) Karayollarmdaki geniş sandık yarmalar ve yeşil 
örtü tahriplerinin;

c) Yoğun şehirleşme için gerekli temiz havayı temin
de akciğer vazifesi gören yeşil sahaların;

Kentlerin kat yaşantısı sonucu, insan toplumunda olu
şan piskolojik bunalımların giderilmesinde özellikle, orman 
içlerinde, tabiî ve baraj gölleri,deniz ve akarsu kenarların
da toplum sağlığını hedefleyen ve turistik potansiyele sahip 
rekresftyon sahalarının;

Bir peyzaj ile realize edilmesi tabiî çevrenin korun
masında mutlak bir değer taşımaktadır,

ö* Dar Boğazlar :
a) Peyzaj plânlamasında yetişkin elemanların azlığı,
b) Dış ülkelerle olan irtibatsızlık,
c) Kuruluşlar arası koordinasyonun azlığı,
d) bevzuat eksikliği,
e) Yatırım noksanlığı,
f) Bu ihtiyacın memleketimizde henüz anlaşılmamış 

olması; plânlama çalışmalarında gözetilmemesi,
g) Çevre koruması faaliyetinin bu noktadan başlaya

cağı bilincinin yerleşmemiş olması, v.s..



0. ÖNERİLER :
e) Üniversitelerce, kamu kuruluşları ile bir 

organizasyona girilerek ihtiyacı karşılayecak miktarda eleman 
yetiştirilmeli, bu elemanlara kuruluşlarda görev verilmelidir.

b) Peyzaj plânlaması konulanda önderlik ya
pan ülkelerde elemanların hizmet içi eğitimleri geliştirilme
lidir;

c) DSt, Milli Parklar, Turizm Plânlaması Ge
nel Müdürlüğü, Kültür Bak., Orman Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı ve DPT gibi kamu kuruluşları arasın
da işbirliğine önem verilmeli; mekân boyutu ve ilkeleri Kal
kınma Plânlarına dahil edilmelidir;

d) Özel ve kamu sektörlerde geniş ve özel 
anlamlarıyla bu hizmetin ifası için, kanunî düzenlemeler ya
pılmalıdır;

e) İlgili özel projelerin gerçekleşmesi ba
kımından gerekli tahsisat, zamanımda ve yeteri miktarda ay
rılmalıdır.

SONUÇ :
Peyzaj Plânlaması, batılı ülkeler için eski; memleketi

miz için eski olduğu halde bugün ihmale uğrayıp unutularak yur
dumuzun çevresine tahribe uğramış ifadesini verdiren, yapılan 
yatırımların çevreleriyle bütünleşmemesine yolaçarak işlerin 
bir kısmının boşa gitmesi sonucunu doğuran bir konudur,. Üzerin
de titizlikle durulmalıdır. Memleketimizin imarı, tabii pey
zajın bütünlüğünün bir ülke genişliği içinde korunması ve bu
na uyulması ile tamamlığa erişebilir. 1
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0. ÖNERİLER :
a) Üniversitelerce, kemu kuruluşları ile bir 

organizasyona girilerek ihtiyacı karşılayacak miktarda eleman 
yetiştirilmeli, bu elemanlara kuruluşlarda görev verilmelidir.

b) Peyzaj plânlaması konulanda önderlik ya
pan ülkelerde elemanların hizmet içi eğitimleri geliştirilme
lidir;

c) DSt, Milli Parklar, Turizm Plânlaması Ge
nel Müdürlüğü, Kültür Bak., Orman Bakanlığı., Sanayi Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı ve DPT gibi kamu kuruluşları arasın
da işbirliğine önem verilmeli; mekân boyutu ve ilkeleri Kal
kınma Plânlarına dahil edilmelidir;

d) Özel ve kamu sektörlerde geniş ve özel 
anlamlarıyla bu hizmetin ifası için, kanunî düzenlemeler ya
pılmalıdır;

e) İlgili özel projelerin gerçekleşmesi ba
kımından gerekli tahsisat, zamanımda ve yeteri miktarda ay
rılmalıdır.

SONUÇ :
Peyzaj Plânlaması, batılı ülkeler için eski; memleketi

miz için eski olduğu halde bugün ihmale uğrayıp unutularak yur
dumuzun çevresine tahribe uğramış ifadesini verdiren, yapılan 
yatırımların çevreleriyle bütünleşmemesine yolaçarak işlerin 
bir kısmının boşa gitmesi sonucunu doğuran bir konudur,. Üzerin
de titizlikle durulmalıdır. Memleketimizin imarı, tabii pey
zajın bütünlüğünün bir ülke genişliği içinde korunması ve bu
na uyulması ile tamamlığa erişebilir.
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VII. ÇEVRE EĞİTİMİ

Tabiî Çevrenin Korunması Alt Komisyonu, çevrenin korun

masında en önemli etkenin insanın eğitilmesi olduğu görüşünde 

birleşmiştir o Bu konuda bir çalışma grubu meydana getirilmiş 

ve grup aşağıdaki görüşleri getirmiştir.

Alt Komisyon*un genel kanaaati; Türkiye'de çevre eğitimi 

konusunda profesyonel eğitime geçildiği, fakat bunun yurt ça

pında düzenlemesinin yapılmadığı; yaygın vatandaş eğitimine ve 

okullarda verilmesi gerekli genel çevre bilgilerine ise önem 

verilmediğidir. TRT aracılığıyla en yaygın şekilde yerine 

getirilebilecek vatandaş eğitimi konusunun ara sıra ortaya 

çıktığı , ancak bunun çoğunlukla, düzenli, aydınlatıcı ve yol 

gösterici eğitim prensiplerine uyularak değil de, artık tar

tışılan bir yaklaşım haline gelmiş, konunun aktüalitesine ve 

sansasyonel almasına dayalı ve bazen de panik yaratma nitelik

lerine sahip habercilik anlayışıyla yapıldığı genel kanısına 

varılmıştır.

Profesyonel eğitim, temel eğitim ve yaygın vatandaş eğ 

eğitimi olarak üç başlıkta toplanabilecek çevre eğitimi konu

su, memleketimizin özel şartları ve ihtiyaçları açısından ele 

alınmalıdır:

A. PROFESYONEL ÇEVRE EĞİTİMİ

Çevre kirlenmesinin meydana gelmemesi için insan 

faaliyetlerinin düzenlenmesi ve mevcut kirlenmeyi ortadan 

kaldırmak üzere uygulamanın yapılması için çeşitli seviyelerde 

meslekî eğitime ihtiyaç vardır.



Hsm önleme, hem de giderme çalışmalarını yürütecek elemanların 

profesyonel çevre ğitimi iki başlık altında toplanabilir*

1. Yöneticilerin Eğitimi,

2. İhtisaslaşmış kadronun meydana getirilmesi:

a. Bu konuda eğitim görmüş kişilerin, yüksek, 

teknik veya orta eğitim gerektiren işlere 

yerleştirilmeleri ve işin gereklerine göre 

uyumlarının sağlanması ;

b» Çevre birimlerine tayin edilen müessese ele

manlarının, hizmet-içi eğitim ile konu hakkın

da ve birimin göreceği hizmet hakkında eğitil

melerinin sağlanması,

B. TEMEL ÇEVRE EĞİTİMİ

Okullarda Türkiye'nin şartlarına ve ihtiyaçlarına 

çevap verecek çevre konularıyla ilgili bölümlerin açılması, 

veya derslerin konulması gerçekleştirilmelidir. Buralardan 

mezun olanlar için meslek tanımları ve tekabül eden statü 

tesbitleri yapılmalıdır,,

I. Teknik Eğitim

a. Yüksek okul seviyesinde, çeşitli mühen

dislik ve mimarlık dallarının Türkiye'ye 

uygun şekilde geliştirilmesi; yeterli 

sayıda öğrenci eğitecek duruma getiril

mesi ;



b. Mühendis yardımcısı, teknisyen seviyesinde 

teknik kadronun eğitilmesi ;

c. Bütün mühendislik ve teknisyenlik dallarında, 

konunun çevre boyutunu işleyen derslerin gös

terilmesi ;

d. Çevre sağlığı okullarının çoğaltılması ve 

günün şartlarına göre toplumun sürekli ve 

yaygın bir hizmet aracı haline getirilmesinin 

sağlanmağı.

2. Genel Eğitim

a. İlkokullara çevre ve tabiî hayat hakkında , 

geniş kapsamlı bilgi sağlanması, ve tabiatın 

korunma yolları gösterilmesi ;

b. Orta ve liselerde , enstitülerde, çevrenin 

hangi yollarla tahrip olduğu ve koruma yol

larının neler olduğu hakkında uygulanmalı 

bilgi verilmesi ;

c. Bütün üniversite bölümlerine, çevre konusuna 

kendi ihtisas alanlarından yaklaşacak dersler 

veya bahisler konulması ; meslek elemanlarına 

çevrenin korunması için kendi açılarından

ne katkıda bulunabileceklerinin öğretilmesi^

d. Gençlik Merkezlerinin ve İzcilik teşkilâtının

çevre çalışmalarının çeşitlendirilmesi ve 

yaygınlaştırılması.



C. YAYGIN VATANDAŞ EĞİTİMİ

1. Yaygın öğretim programlarında, çevre konu

larına dikkat çekilmesi; bu konuda yeni iş 

alanları bulunduğunun bilinmesi ;

20 Meslek kuruluşlarının çevre korunması konu

sunu kendi yapabilecekleri katkılar açısın

dan incelemeleri ve üyelerine yaymalarının 

telkin edilmesi;

3. Gazetelerin ve yayın organlarının çevre konu

sunda doğru, aydınlatıcı, eğitici ve yapıcı 

bilgi iletmelerinin sağlanması için bilgi 

akımının güçlendirilmesi ;

4o Sinemalarda esas filmden önce, çevre konula

rında kısa,yolgösterici filmlerin gösterilme- 

mesinin sağlanması ;

5» Konferaslar yoluyla çeşitli konulardaki ilgi 

gruplarının çevre ile bağlantılarının kurul

maya çalışılması ;

6» Radyo ve Televizyonun sn yaygın kitle haber

leşme araçları olarak, çevre konularında 

eğitici, yolgösterici, çözüm getirici program

lara ağırlık vermelerinin sağlanması; prog

ramlarda yurdumuzun çevre sorunlarıyla bağ

lantının kurulmasına dikkat gösterilmesi»
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