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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Çevre ve doğal kaynaklar, dünyada hayatın varlığının devam etmesi için en temel 

gerekliliktir. Doğal yaşam olmadan hayatın devam etmesi mümkün değildir. Doğa sadece 

insan yaşamı için gerekli olan yaşam koşullarını sunmakla kalmayıp aynı zamanda meydana 

getirilen ekonomik toplum düzeni için de gerekli olan kaynakları sunmaktadır. Örneğin insan 

vücudunun %75’ini oluşturan su, aynı zamanda biyoçeşitliliği sağlayan temel bir ekosistem 

alanı, gıda temini için önemli bir alan, balıkçılık gibi ekonomik faaliyetlerden dolayı önemli 

bir gelir kaynağı, içecek, tekstil vb. birçok farklı sektörün üretim süreçlerinde kullanılan temel 

girdilerden biridir. Bu çerçeveden bakıldığında, çevre ve doğal kaynaklar, insan ve toplumdan 

ayrı düşünülemeyecek unsurlardır.  

Tüketim ihtiyacının arttığı, taleplerin değiştiği günümüzde çevre ve doğal kaynaklar 

üzerindeki etki de artmaktadır. Çevrenin bozunumu; doğal dengenin değişmesi, iklim 

değişikliği, kuraklık, türlerin yok olması gibi dünyamıza kalıcı etkiler bırakan sonuçlar 

doğurmaktadır. Artan nüfus ve buna bağlı olarak artan tüketim ihtiyacı da bu değişikliği 

hızlandırmaktadır.  

Dünyamızda kaynaklar hızla tükenmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı1, sadece enerji 

üretimi kaynaklı su tüketiminin, 2035 yılında 2012 yılı verilerine oranla %85 artacağını 

hesaplamaktadır. Aynı dönem içinde enerji talebinin de üçte biri kadar artması 

beklenmektedir. Başka bir deyişle, ekonomik faaliyetlerin devam etmesi için doğal 

kaynakların temininin sürekliliği ciddi risk ve hayati öneme haiz bir konudur. Çevre ve doğal 

kaynakların sürdürülebilir yönetimi; plansız tüketim eğiliminden kaynaklanan etkilerin 

azaltılması ve yönetilmesi adına, doğal kaynakların uzun dönemli ekonomik, sosyal ve 

çevresel gelişme unsurları arasında bir denge sağlanarak yönetilmesini ve bu şekilde çevrenin 

korunmasını amaçlamaktadır. 

Sürdürülebilirlik, 1970’lerden itibaren kullanılmaya başlanan bir kavramdır. 1987 

Birleşmiş Milletler Komisyonu’nda sürdürülebilirlik olgusu “Gelecek kuşakların 

gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, insanlığın günlük ihtiyaçlarının 

temin edilmesi, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahip olmasıdır” tanımıyla yer 

almıştır. Sürdürülebilir kalkınmanın küresel bir anlayış olarak benimsenmesi ise 1992 yılında 

1 Uluslararası Enerji Ajansı, 2012 
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gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda yayınlanan Rio 

Deklarasyonu ile olmuştur. Günümüzde sürdürülebilir üretim ve tüketim, çevre ve ekonomik 

gelişmeyi ayrıştırma (decoupling), düşük karbonlu büyüme, yeşil ekonomi, iklim 

değişikliğinin etkilerini azaltma ve iklim değişikliğine uyum gibi kavramlarla uluslararası 

gündemde yer bulan sürdürülebilirlik anlayışı, 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 

yayınlanan 2030 Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uluslararası kalkınma ve 

küresel refah gündeminin merkezine oturmuştur.  

Türkiye’de çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi anlayışı gelişme 

sürecindedir. Ülkemizde nüfus ve kentleşme hızla artmakta, ekonomik faaliyetler de bu 

doğrultuda hızlanmaktadır. 2016 yılında Türkiye’nin gayrı safi yurtiçi hasılası %3,2 artmıştır. 

Aynı yılda katma değerin en çok artış gösterdiği sektör %4,3 ile sanayi sektörü olmuştur. Bu 

doğrultuda kaynak tüketimimizin de arttığı görülmektedir. 2016 Yılı Ulusal Enerji Denge 

Tablosuna göre, toplam enerji arzı 136.229 ton eşdeğer petrol olup, bunun %22’si yerel 

üretim kaynaklarından sağlanmıştır. Aynı yıl için toplam enerji tüketimi ise 104.576 ton 

eşdeğer petrol olarak gerçekleşmiştir. Tüketim sektör bazında değerlendirildiğinde, sanayi 

kaynaklı enerji tüketiminin ilk sırada geldiği gözlenmektedir.2  

Çevrenin ve doğal kaynakların korunması, ülkemizde kapsamlı ve detaylı bir şekilde 

mevzuat ve politika belgelerinde ele alınmaktadır. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde 

yayınlanan ve/veya güncellenen kanun ve yönetmeliklerle Türkiye’nin kuvvetli bir çevre 

mevzuatı bulunmaktadır. Bununla birlikte, mevcut mevzuatın uygulamalarının 

etkinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve etkin şekilde uygulanması ile ilgili gelişme alanı 

bulunduğu görülmektedir. Ek olarak çevre ve doğal kaynak yönetimindeki performansın takip 

edilebilmesi için veri üretilmesi önem taşımaktadır. Bu doğrultuda ülkemizde de çevre ve 

doğal kaynak yönetimi verilerinin temini ve temin edilen verilerin standardizasyonu 

doğrultusunda gelişim alanı olduğu görülmektedir. Belirlenen strateji, hedef ve eylemlerin 

gerçekleşip gerçekleşmediğini ülke çapında kurumlar arası ortak bir düzlemde takip 

edebilmek, gerektiğinde uluslararası verilerle karşılaştırmak için verinin standartlaştırılması 

önem teşkil etmektedir. Benzer şekilde, mevzuata uyum için gerekli teşvik ve ceza 

uygulamalarının geliştirilmesi de çevre koruma adına büyük önem taşımaktadır. 3 Ek olarak, 

çevre politikalarının oluşturulmasında girdi olacak verileri çeşitli mevzuatla toplama ve 

2 Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 
3 TÜSİAD, 2017 
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işleme ile yetkilendirilmiş kurumların arasında bütüncül ve sürdürülebilir bir veri transferi 

mekanizmasının kurulması, etkili uygulamanın sağlanması açısından önem arz etmektedir.  

Onuncu Kalkınma Planı’nın temel amacı “Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, 

toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal 

kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin 

yükseltilmesi” olarak belirlenmiştir.4 Plan kapsamında enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, 

hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni iş 

imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar 

değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Onuncu 

Kalkınma Planı’ndan doğan çevre ve kaynak yönetimi ile ilgili Strateji ve Eylem Planlarının 

da kaynakların sürdürülebilir kullanımı temel hedefi ile şekillendirilmesi amaçlanmıştır. Plan 

döneminde konu ile ilgili birçok politika ve strateji dokümanı yayınlanmış, çevre ve doğal 

kaynakların yönetimi ile ilgili farklı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, özellikle 

sanayi büyüme ve artış hızında önemli bir aşamada olan Türkiye’de gelecek dönemde çevre 

ve doğal kaynakların yönetimi konusunun sürdürülebilirlik ekseni ile ilişkilendirilmesi azami 

önem taşımaktadır. Ulusal ve uluslararası dinamikler, Türkiye’nin bu doğrultuda eyleme 

geçmesini de gerektirebilecektir. Çevrenin korunması, doğal kaynak yönetimi ve 

sürdürülebilirlik alanında Türkiye’nin kalkınma öncelikleri ve stratejileri ile uyumlu olacak 

şekilde ele alınacak, ülkemizin gelecek dönem ekonomik gelişimini sekteye uğratmadan, 

çevresel öncelikleri de göz önünde bulundurarak kurgulanacak öncelik alanları 

belirlenmelidir. 

Bu doğrultuda, On Birinci Kalkınma Planı döneminde Türkiye’nin çevre ve doğal 

kaynakların sürdürülebilir yönetimi alanında önceliklendirilmesinde fayda görülen temel 

hedefler aşağıda özetlenmektedir: 

- İklim dostu, düşük karbonlu bir kalkınma modelinin oluşturulması, 

- İyi çevre durumu odaklı araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon stratejilerinin 

geliştirilmesi ve uygulamalarının yaygınlaştırılması, 

- Çevre ve doğal kaynak yönetimi konusunda ulusal ve sektörel kapasitenin 

geliştirilmesi, 

- Sürdürülebilirlik, çevre ve doğal kaynaklar hakkında farkındalığın arttırılması, 

4 Kalkınma Bakanlığı, 2013 
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- Ulusal bazda çevre ve doğal kaynaklara ilişkin mevcut durumun tespiti ve 

gelecekteki değişimlerin izlenmesine yönelik olarak izleme ve veri yönetim 

kapasitesinin ve altyapısının geliştirilmesi, 

- Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyum sağlanması ve Plan dönemindeki 

oluşturulan tüm strateji ve eylem planlarının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına 

uyumlu olarak belirlenmesi, 

- Çevre yönetimi ve korunması ile ilgili teşvik ve araçların çeşitlendirilmesi. 
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1. GİRİŞ

Çevre ve doğal kaynak yönetimi; hava, su, toprak ve biyolojik kaynakların kısacası 

mevcut ekosistemdeki bütün doğal yaşam sistemlerinin geleceğe yönelik korunması ve 

yönetilmesidir.  

Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ise bu kaynakların uzun dönemli 

olarak ekonomik, sosyal ve çevresel gelişme unsurları arasında bir denge sağlanarak 

yönetilmesini amaçlamaktadır. 

On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında 29 Temmuz 2017 tarihli ve 

30139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan On Birinci Kalkınma Planı Özel İhtisas 

Komisyonlarının Oluşturulmasına ilişkin 2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle 43 adet 

Özel İhtisas Komisyonu ve 32 adet Çalışma Grubu kurulmuştur. Söz konusu çalışma 

gruplarından biri olarak, Türkiye’de çevre ve doğal kaynak yönetimindeki mevcut durumun 

ve eğilimlerin tespit edilip, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) dönemi için politika 

önerileri ile uygulama stratejilerin belirlenmesi amacıyla Çevre ve Doğal Kaynakların 

Sürdürülebilir Yönetimi Çalışma Grubu oluşturulmuştur.  

Konunun uzmanı kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum katılımcılarından oluşan 

söz konusu Çalışma Grubu 18-19 Aralık 2017 ve 09-10 Ocak 2018 tarihlerinde toplanarak, 

son dönemde çevre, sürdürülebilirlik ve doğal kaynak yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası 

alanda yaşanan gelişmeleri ve sorunları değerlendirmiş, On Birinci Kalkınma Planı dönemi 

için Türkiye’de çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için amaç, hedef ve 

politika önerilerini belirlemiştir. Bu minvalde Onuncu Kalkınma Planı dönemindeki mevcut 

durum, konuya ilişkin mevzuat, politika, strateji, uygulama, projeler, işbirlikleri, finansman 

vb. başlıklar altında incelenmiş ve yorumlanmıştır.  

18-19 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Çalışma Grubu’nun 1. aşama 

toplantısında üyelerden çevre ve doğal kaynak yönetimi hakkında mevcut durum, yaşanan 

gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve gelişme alanları hakkında görüşleri alınmıştır. Toplantı 

öncesinde Çalışma Grubu Raportörü tarafından bir ön rapor hazırlanmış ve Çalışma Grubu 

üyeleriyle görüş alışverişi amacıyla paylaşılmıştır. Ön rapor hakkında paylaşılan görüşler 

rapora işlenmiş, ilk toplantıda ve sonrasında Çalışma Grubu üyelerinin paylaştığı görüşler, 

raporun ilgili bölümlerine eklenmiş ve ikinci toplantı öncesinde taslak rapor olarak Çalışma 

Grubu ile paylaşılmıştır. 09-10 Ocak 2018 tarihlerinde düzenlenen Çalışma Grubunun 2. 
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aşama toplantısında ise birinci toplantıda görüşülen mevcut durum ve gelişme alanlarına 

istinaden On Birinci Kalkınma Planı döneminde ele alınması önemli görülen amaç, hedef, 

politika, tedbir ve amaç önerileri ele alınmış, bunların uluslararası gündem ile ilişkisi ve 

Türkiye’nin gelişimine katkısı değerlendirilmiştir. 2. Aşama toplantılarında yapılan 

tartışmalar, toplantıda ve sonrasında paylaşılan görüş ve önerilerin eklenmesi ile rapor son 

halini almıştır.  

Raporun ikinci bölümü, Dünya’da ve Türkiye’de doğal kaynakların yönetimi ve çevre 

ile ilgili mevcut durumu anlatmaktadır. Uluslararası gündemde konunun tarihsel gelişimi 

aktarılmakta, ülkemizde doğal kaynaklar ve çevre korunması ile ilgili güncel durum 

paylaşılmakta, mevzuat, politika ve uygulamalar detaylandırılmaktadır. Onuncu Kalkınma 

Planı dönemi çevre ve doğal kaynakların yönetimi perspektifinde incelenmekte ve 

yorumlanmaktadır. Akabinde çevre yönetimi ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi 

alanında ülkemizdeki mevcut durum dâhilinde yaşanan sorunlar ve gelişim alanları 

özetlenmektedir.  

Üçüncü bölüm, ikinci bölümde aktarılan mevcut durum, yaşanan sorunlar ve gelişme 

alanlarından hareketle On Birinci Kalkınma Planı dönemi amaç, hedef ve politikalarına 

odaklanmaktadır. Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konusunun yeni Plan 

döneminde ele alınacağı uzun vadeli ve orta vadeli hedefler, amaçlar, bu hedef ve amaçlar 

doğrultusunda strateji ve politikalar ile bu politikaların hayata geçirilmesi için ele alınması 

önerilen tedbir ve eylemler paylaşılmaktadır. Ek olarak Plan’da ele alınması önerilen çevre ve 

doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi hedef ve amaçlarının Birleşmiş Milletler 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar) ile ilişkisi irdelenmektedir. Dördüncü bölüm ise 

çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin Türkiye’nin gelişimine katkısını 

değerlendirmektedir.  
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

2.1. Dünyada Genel Durum 

Hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler, çeşitlenen tüketim alışkanlıkları 

çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Talebin ve tüketimin arttığı 

dünyada çevre ve doğal kaynak yönetimi gittikçe daha önemli ve zorlu bir konu haline 

gelmektedir. Küresel çevre sorunları olan çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, arazi 

tahribatı, ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik kaybı, kuraklık gibi sorunlar önemini korumakla 

birlikte her geçen gün insan yaşamını daha belirgin bir şekilde etkilemeye başlamaktadır. 

Hızlı ekonomik büyüme, nüfus artışı ve değişen iklim; kaynak kıtlığı ile ilgili sorunların 

büyümesine yol açmaktadır. Toprak, su ve enerji insanoğlu için kritik öneme sahip 

kaynakların başında gelmektedir. Bu kaynaklar aynı zamanda birbirlerini etkileyen bir yapıya 

sahiptirler. Küresel ısınma, mevsim değişiklikleri gibi etmenlerle birlikte sürdürülebilir 

olmayan kaynak tüketimi nedeniyle çevreye verilen zarar artmaktadır.  

Kaynak tüketimi ekonomik büyüme ile doğru orantılı ilerlemektedir. Uluslararası Enerji 

Ajansı hesaplamalarına göre enerji üretimi kaynaklı su tüketimi, 2035 yılında 2012 yılı 

verilerine oranla %85 artacaktır.5 Enerji talebinin ise günümüzden 2040 yılına kadar, 

günümüz Hindistan ve Çin’in enerji talebine eşdeğer miktarda, %30 artması beklenmektedir.6 

Doğal kaynaklar, küresel ekonominin işleyişini ve yaşam kalitesini desteklemektedir. 

Bu kaynaklar yakıtlar, mineraller ve metaller gibi ham maddeler ile birlikte gıda, toprak, su, 

hava, biyokütle ve ekosistemleri de içermektedir. İyi işleyen bir ekonomi, doğal kaynakların 

ve ham maddelerin kesintisiz akışına bağlıdır. 

Sanayi Devrimi’ne bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik yenilikler ile birlikte artan nüfus 

ve şehirleşme, yaşam standartlarının ve tüketim alışkanlıklarının farklılaşmasına yol açmakta; 

sonuç olarak geçmişe nazaran daha çok kimyasal kullanımı ve atığın oluşmasına neden 

olmaktadır. Bu durum aynı zamanda, başta doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği 

gibi hususlar olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak 

kirliliğine sebep olmaktadır. Kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi, 

günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik durumundadır. 

                                                           
5 Uluslararası Enerji Ajansı, 2012  
6 Uluslararası Enerji Ajansı, 2017 
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Çevre yönetimi konusu 1970’li yıllardan itibaren uluslararası gündemde yer alan bir 

konudur. Bu dönemde ortaya çıkan çevre kirliliği ile ilgili sorunlar ile birlikte çevre ve 

ekonomik büyüme uluslararası platformlarda birlikte tartışılmaya ve farklı çevre politikaları 

benimsenmeye başlanmıştır. 1980’lerden itibaren, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını 

karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilme anlayışını 

benimseyen sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir kalkınma 

olgusu, doğal kaynakları tüketirken gelecek nesillerin gereksinimlerine sahip çıkan, 

ekonomik, sosyal ve çevresel gelişme arasındaki dengeyi koruyan bir kalkınma yaklaşımıdır. 7  

Çevre ve doğal kaynaklar ile ilgili gerçekleştirilen uluslararası konferanslar ve 

sözleşmeler, ülkelerin bu konuda ortak anlayış içerisinde ilerlemesini sağlamaktadır. Özellikle 

iklim, kimyasallar ve atık alanlarında uluslararası bağlayıcı anlaşmalar çevre ve doğal 

kaynakların korunması için küresel bağlayıcı tedbirler sunmaktadır. Ozon tabakasını incelten 

maddelerin (OTİM) azaltılmasına ilişkin “Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana 

Sözleşmesi” 1985’te kabul edilmiştir. Sözleşmeyi takiben, ozon tabakasını incelten 

maddelerin kullanımının ve üretiminin kontrol altına alınmasını sağlamak üzere, “Ozon 

Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü” 1987’de kabul edilmiştir. 

Protokolde öngörülen azaltım taahhütleri zaman içerisinde daha ileriye götürülmüştür. 196 

ülkenin taraf olduğu Montreal Protokolü, çevre konusunda oluşturulmuş en başarılı çok taraflı 

anlaşmalardan biri olarak kabul edilmektedir. 1990’da, Londra'da, gelişmiş ülkelerin katkıları 

ile oluşturulan Montreal Protokolü'nün Uygulanması için Çok Taraflı Fon kurulmuştur. 

Montreal Protokolü, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (BMİDÇS) 

oluşturulmasına iyi bir örnek sağlaması bakımından da keza önemli bir dönüm noktası teşkil 

etmiştir. Protokol, tarihte ilk defa, o dönem henüz kesinlik kazanmamış olan bilimsel sonuçlar 

ışığında, insan kaynaklı, ozon tabakasını incelten maddelerin çok taraflı bir anlaşma 

temelinde kısıtlanmasını öngörmüştür. Ozon tabakası için uygulanan bu model, iklim 

değişikliği rejimine bir nevi emsal teşkil etmiştir. Türkiye Montreal Protokolü’ne 1991’de 

taraf olmuş ve Protokole getirilen tüm değişiklikleri kabul etmiştir. 

1990’lı yıllarda dünya uluslarının çevre ile uyumlu bir kalkınma stratejisi arayışları 

üzerine şekillenen anlaşmaların imzalanmasıyla sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkeleri 

belirlenerek, sürdürülebilir kalkınma küresel bir anlayış haline gelmiştir. 1992 yılında 

düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda yayınlanan Rio 
                                                           
7 Yıkmaz, 2011 
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Deklarasyonu, sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkelerini oluşturan bir dokümandır. 8 İnsanı 

sürdürülebilir kalkınmanın odağına alan deklarasyon, çevrenin korunması, nesiller arası 

hakkaniyetin sağlanması, yoksulluğun azaltılması, sorumlu üretim ve tüketim yöntemlerinin 

tercih edilmesi gibi sürdürülebilir kalkınmanın 27 önemli ilkesini tanımlamaktadır.  

Rio zirvesinden bir yıl sonra, 1993 yılında BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu 

kurulmuştur. Komisyonun amacı, Rio’da kabul edilen ilke ve hükümlerin hayata 

geçirilmesinin izlenmesini sağlamak, uluslararası işbirliğini güçlendirmek, çevre ve gelişme 

konularının bütünleştirilmesine yönelik hükümetler arası karar verme kapasitesini 

geliştirmektir. 9  

2000 yılında BM tarafından Binyıl Zirvesi düzenlenmiş ve Binyıl Deklarasyonu 

yayınlanmıştır. Bu deklarasyon “Binyıl Kalkınma Hedefleri” olarak adlandırılan, aralarında 

çevresel sürdürülebilirlik ve kalkınma da bulunan ve 2015 yılına kadar gerçekleştirilmesi 

amaçlanan hedeflerin oluşmasını sağlamıştır. Binyıl Kalkınma Hedefleri uluslararası 

gündemde sürdürülebilir kalkınmayı çerçeveleyen temel yaklaşım olmuştur.  

Binyıl Kalkınma Hedeflerini takiben, 2012 yılında düzenlenen Rio+20 Zirvesi 

sonrasında 2015 yılında düzenlenen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nin sonucunda 

“Dünya’yı Dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” belgesi kabul 

edilmiştir. Binyıl Kalkınma Hedefleri sadece gelişmekte olan ülkelere yönelikken 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve 2030 Gündemi, tüm BM ülkelerine yönelik olarak, 

kapsayıcılık anlayışıyla kurgulanmıştır. Bu Gündem, temiz enerjiye erişimden iklim 

değişikliğine, açlığın yok edilmesinden toplumsal cinsiyet eşitliğine, okyanuslarda yaşamdan 

temiz suya erişime kadar 17 amaç altında kapsayıcı bir bakış açısıyla uluslararası 

sürdürülebilir kalkınmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bu amaçlar altında 169 adet hedef 

belirlenmiş olup, her bir hedefin takip edilebileceği göstergeler tespit edilmiştir.  

Dünyadaki çevre ve doğal kaynakların yönetimi gündemi değerlendirildiğinde, Avrupa 

Birliği’nin (AB) mevzuat, program ve stratejilerinin uluslararası yapılanma için de yol 

gösterici olduğu görülmektedir. AB sürdürülebilir kalkınma uygulamaları Avrupa Çevre 

Ajansı’nın (AÇA) çalışma programı dâhilinde yürütülmektedir. AÇA tarafından Avrupa’nın 

çevre durumu ile ilgili kapsamlı senaryolar geliştirilmektedir. 

                                                           
8 Yıkmaz, 2011 
9 Yıkmaz, 2011 
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AB Çerçeve Programları, AB’nin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini 

artırarak sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla 1984 yılından bu yana yürütülen, 

çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği çok yıllı programlardır. 

Sürdürülebilir kalkınma, 6. Çerçeve Programı’ndan (2002-2006) itibaren öncelikli araştırma 

alanları arasında yer almaktadır. Bu alana yönelik destekler mevcut AB çerçeve programı 

Ufuk 2020 (2014-2020) kapsamında da devam etmektedir. Ufuk 2020’nin üç temel 

bileşeninden biri olan “Toplumsal Sorunlara Çözümler” altında yer alan iklim değişikliği, 

çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler alanının temel amacı; artan küresel nüfusun 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kaynak ve su verimliliğini sağlamak, iklim değişikliğine 

uyumlu/dayanıklı bir ekonomi ve toplum yaratmak, doğal kaynakların ve ekosistemlerin 

korunmasını ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak ve hammaddelerin sürdürülebilir teminini 

ortaya koymaktır. AB Çerçeve Programlarının Türkiye’deki ulusal koordinasyon görevi 

TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, AB Çevre Eylem Programları, hukuki 

bakımdan bağlayıcı olmayan, ama politik bakımdan stratejik çerçeveyi ortaya koyan 

çalışmalardır. AB bugüne kadar toplam 7 Çevre Eylem Programı yayınlamıştır. Bu gibi çok 

yıllı programlarla bir çerçeve oluşturularak ülkeler bu kapsamda bölgesel ve ülke düzeyinde 

çevre yönetimini gerçekleştirmektedir. Bu programlar ilgili çerçeveyi oluşturmaktadır, ancak 

uygulamayı AB mevzuatı düzenlemektedir. AB çevre mevzuatı, kapsam ve içeriği açısından 

incelendiğinde oldukça kapsayıcı ve güçlü görülmektedir.  

AB Çevre müktesebatı yatay konuların (çevresel etki değerlendirmesi, stratejik çevresel 

değerlendirme, çevresel sorumluluk, çevresel bilgiye erişim) yanında, hava kalitesi, su 

kalitesi, atık yönetimi, doğa koruma, endüstriyel kirliliğin kontrolü, kimyasallar, gürültü ile 

iklim değişikliği ile mücadele alanındaki düzenlemeleri kapsamaktadır. Ayrıca bu alandaki 

müktesebat birçok uluslararası sözleşmeyi de içermektedir.  

Ülkemizin AB katılım müzakereleri çerçevesinde Çevre Faslı 21 Aralık 2009 tarihinde 

Brüksel’de yapılan Hükümetlerarası Konferansla müzakerelere açılmış olup, mevzuat uyum 

çalışmaları devam etmektedir. 

Avrupa Konseyi Haziran 2006’da, AB için Yenilenmiş Sürdürülebilir Kalkınma 
Stratejisi’ni kabul etmiştir. 10 Bu strateji, kaynakları verimli bir şekilde kullanan ve yöneten 
bir toplum oluşturmak ve çevre koruma ile sosyal uyumu sağlayarak ekonominin ekolojik ve 

                                                           
10 Yıkmaz, 2011 
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sosyal potansiyelini artırmak yoluyla, mevcut ve gelecek nesillerin yaşam kalitesi ile refahının 
sürekli iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Strateji, sürdürülmesi mümkün olmayan tüketim ve 
üretim biçimlerinin aşamalı olarak değiştirilmesine yönelik politikaların bütünleşik bir 
yaklaşımla belirlenmesini gerektirmektedir. 2010 yılından bu yana sürdürülebilir kalkınma 
kavramı Avrupa 2020 stratejisine entegre edilmiştir. Dünyadaki durum değerlendirildiğinde, 
AB’nin konuyla ilgili çalışmalarının da uluslararası gündem için belirleyici olduğu 
görülmektedir. 2015 yılında düzenlenen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nin sonucunda 
kabul edilen 2030 Gündemi’nin kabulü aşamasında AB etkin rol oynamıştır. 22 Kasım 
2016'da AB, bir sürdürülebilir kalkınma paketi kabul etmiştir. Bu paket AB’nin sürdürülebilir 
kalkınmadaki stratejisini ortaya koymakta, gelecek dönem hedef ve planlarını özetlemektedir.  

AB’nin 2030 Gündemine yanıt olarak yayımladığı “Sürdürülebilir bir Avrupa geleceği 
için sonraki adımlar” hakkında bildiri (COM(2016)739) Gündem 2030’a ilişkin iki çalışma 
akışı içermektedir: 11  

- SKA’ları AB politika çerçevesine ve mevcut Komisyon önceliklerine tam olarak 
entegre etmek 

- SKA’ların uzun vadeli uygulanmasına hazırlanmak için AB vizyonunu ve 2020 
sonrası sektörel politikalarının odağını geliştirmek. 

Paket aynı zamanda AB’nin 2030 Gündemi’ne cevabını ve Avrupa politika ve 
faaliyetlerinin SKA’lara katkısını da haritalandırmaktadır.  

Uluslararası ve milli politikalarda gelişmeye başlayan sürdürülebilirlik kavramının iş 
dünyasının gündemine ve iş yapış şekillerine girmesi ile ilgili gelişmeler, 1950’li yıllarda 
başlayan Kurumsal Sosyal Sorumluluk akımı ve 1970’lerde iklim değişikliği etkilerinin 
bilimsel olarak kanıtlanması sonrasında ivmelenmiştir. Reel sektörü takiben konu finans 
sektöründe de ele alınmış; Birleşmiş Milletler 1990’lı yıllarda konunun finansman boyutunun 
anlaşılması ve yönetilmesine hizmet etmesi bakımından birtakım mekanizmalar oluşturmaya 
başlamıştır. Ekonomik hayatın bel kemiği olan finans sektörünün reel sektörü dönüştürücü 
etkisini dikkate alan bu akım, bir taraftan sermaye sahibi yatırımcılar için 2006 yılında 
Sorumlu Yatırımcılık ilkelerinin tanımlanıp yapılacak her türlü yatırımda dikkate alınacak 
kriterlerin belirlenmesine yol açarken, diğer taraftan da finans kuruluşlarında Çevresel ve 

Sosyal Etkilerin Değerlendirilmesine ilişkin politika kurallarının yerleştirilmesine öncü 
olmuştur. 

                                                           
11 Avrupa Komisyonu, 2016 



8 
 

2.2. Türkiye’de Genel Durum 

2.2.1. Sosyoekonomik Durum 

Türkiye’de toplam nüfus, 31 Aralık 2017 itibarıyla 80.810.525 kişi olmuştur. Nüfus 

artışı 2016 yılında %13,5, 2017 yılında %12,4 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de nüfusun 

artmasıyla birlikte yaş ortalaması da yükselmektedir. Türkiye nüfusunun 2050 yılından 

itibaren düşmeye başlaması ve 2075 yılında nüfus bakımından dünyada 24. ülke olması 

beklenmektedir.12  

Kentleşme, sanayileşme ve ekonomik gelişmeye paralel olarak yaşanan önemli 

süreçlerden biri, dolayısıyla kaynak yönetimini de etkileyen bir unsurdur. 1927 yılında 

gerçekleştirilen ilk sayıma göre nüfusu 13.648.270 olan Türkiye’de, halkın %75,8’i belde ve 

köylerde, %24,2’lik bölümü ise il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, 1950 sonrasında nüfus 

kentsel alanlarda toplanmaya başlamıştır. 2013 yılında 14 ilde büyükşehir belediyesi 

kurulması ve büyükşehir statüsündeki 30 ilde, belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle 

olarak katılmasının önemli etkisiyle il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 

yılında %91,8 iken 2015 yılında ise %92,1’e ulaşmıştır. Belde ve köylerde yaşayanların 

toplam nüfus içindeki oranı 2014 yılında %8,2 iken, 2015 yılında %7,9 olarak 

gerçekleşmiştir. Nüfusun büyük çoğunluğu kentlerde yaşamakta, hızlı ve yoğun bir 

kentleşmenin sonucunda çevre üzerinde bu durumdan kaynaklanan baskı da artmaktadır. 

Gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi 2016 yılında %3,2 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu gelişmede yurt içi talep tüketim kanalıyla büyümeye katkı verirken, net mal ve hizmet 

ihracatının katkısı negatif olmuştur. 2016 yılında katma değer, sanayi sektöründe %4,3 ve 

hizmetler sektöründe (inşaat dâhil) ise %3,4 oranında artmıştır. İmalat sanayiinin katma 

değeri %3,8 oranında artarken, hizmetler sektöründe kaydedilen artışta; inşaat, finans ve 

sigorta faaliyetleri ile kamu yönetimi, savunma ve zorunlu sosyal güvenlik faaliyetlerinin 

katma değerlerindeki yüksek oranlarda kaydedilen artışlar etkili olmuştur. Tarım sektörü 

katma değeri ise 2016 yılında olumsuz hava koşulları ve yüksek baz etkisine bağlı olarak 

%2,6 oranında azalmıştır. İmalat sanayiinin katma değerindeki artışın üretim miktarında 

artıştan kaynaklandığı kabulüyle ilerlendiğinde, bu katkının doğal kaynak tüketimi açısından 

da artışa sebep olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

                                                           
12 TÜİK, 2018a 
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Türkiye’de istihdamın büyük kısmı, 2016 yılı verilerine göre %61 oran ile hizmet 

sektöründe çalışmaktadır. Bunu sırasıyla her biri %19,5 olmak üzere tarım ve sanayi 

sektörleri izlemektedir.  

Ulusal Enerji Denge Tablosuna göre, 2016 yılında toplam enerji arzı 136.229 Ton 

Eşdeğer Petrol (TEP) olup, bunun %22’si yerel üretim kaynaklarından sağlanmıştır. (Bkz. 

Şekil 1)  

 

Şekil 1: Türkiye Enerji Arz Dağılımı - 2016 (Bin Ton Eşdeğer Petrol) 

 

              Kaynak: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, 2017  

  

Yerel enerji üretimi kaynak bazında incelendiğinde, 2016 yılında üretimin %52’sinin 

yani yarısının fosil kaynaklardan elde edildiği görülmektedir (Bkz. Şekil 2). Yenilenebilir 

kaynaklardan üretilen enerji incelendiğinde ise, rüzgâr, hidrolik, jeotermal ve diğer ısı 

kaynaklarının önde geldiği görülmektedir.  
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İthalat (+)
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İhracat (-)
5%

İhrakiye (-)
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Şekil 2: Kaynak Bazında Türkiye Yerel Enerji Üretimi – 2016 (Bin Ton Eşdeğer Petrol) 

 

Kaynak: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, 2017 

 

Aynı yıl için toplam enerji tüketimi ise 104.576 TEP olarak gerçekleşmiştir. Tüketim 

sektör bazında değerlendirildiğinde, sanayi kaynaklı enerji tüketimlerinin ilk sırada geldiği, 

bunu ulaştırma ve konut sektörlerinin izlediği gözlenmektedir. (Bkz. Şekil 3) 

 

Şekil 3: Türkiye Sektörler Bazında Nihai Enerji Tüketimi (Bin Ton Eşdeğer Petrol) - 2016 

 

Kaynak: Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, 2017 
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Enerji arz çeşitliliğini artırmaya yönelik (nükleer, termik, hidroelektrik ve güneş gibi) 

farklı enerji yatırımları gerçekleştirilmektedir. Enerji Verimliliği Kanunu’nun 2007 yılında 

yürürlüğe girmesi ile enerji verimliliği ile ilgili ve enerji verimliliğini destekleyen projeler 

yaygınlaşmıştır. Ocak 2018’de yayımlanan Enerji Verimliliği Eylem Planı ile de birçok alt 

sektörde enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlanmış olacaktır. 

Çevrenin korunması ve çevre yönetimi ülke plan ve programlarında yer alan temel 

önceliklerden biridir. Toplam çevresel harcamalar 2016 yılında 31,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Bu rakamın %66,8’ini cari harcamalar, %33,2’sini ise yatırım harcamaları oluşturmuştur. 

Toplam çevresel harcamaların %76,1’i kamu sektörü, %23,9’u ise iş sektörü tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Kamu sektörünün toplam çevresel harcamaları içindeki en büyük payı 

%86,3 ile belediyeler oluşturmuştur. Toplam çevresel harcamaların GSYH içindeki payı aynı 

yılda %1,2 olarak gerçekleşmiştir. Çevresel harcamaların %40,4’ünü atık yönetim hizmetleri, 

%32,6’sını su hizmetleri, %17,6’sını atıksu yönetim hizmetleri ve %9,4’ünü diğer konularda 

yapılan harcamalar oluşturmuştur. Kamu sektöründe en yüksek paya sahip olan hizmet %42,3 

ile su hizmetleri olurken iş sektöründe ise %65 ile atık yönetimi olmuştur.  

Aynı dönemde çevresel gelirler de 24,9 milyar TL’ye ulaşmıştır, bu gelirin %58,9’u 

kamu sektöründen elde edilmiştir. Çevresel faaliyetler kapsamında kamu kuruluşları, il özel 

idareleri, girişimler ve organize sanayi bölgelerinde 2016 yılında toplam 89.265 kişi istihdam 

edilmiştir.  

2.2.2. Çevre ve Doğal Kaynakların Mevcut Durumu 

- Hava Kalitesi  

Hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması mevzuatı alanında AB mevzuat 

uyumu çalışmaları kapsamında ilgili direktiflerin uyumlaştırılması çalışmaları 

sürdürülmektedir. Ülkemizin hava kalitesi alanında uyguladığı mevzuat, 2008/50/EC CAFE - 

Avrupa İçin Daha Temiz Hava ve Dış Ortam Hava Kalitesine İlişkin Avrupa Parlamentosu ve 

Konsey Direktifi ile kısmen uyumlu, 1999/94/AT sayılı Yeni Binek Otomobillerinin Satışı 

Esnasında Karbondioksit Emisyonu ve Yakıt Tüketimi Konusunda Tüketici Bilgilerinin Hazır 

Bulundurulması İle İlgili Direktif ile uyumlu, 1999/32/EC sayılı Bazı Sıvı Yakıtların Kükürt 

Oranının Azaltılmasına ve 93/12/AET sayılı Direktifin Değiştirilmesine Dair Direktif ile 

uyumlu, 99/30/AT Dış Ortam Havası İçerisindeki Kükürt Dioksit, Azot Dioksit ve Azot 
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Oksitleri, Partiküler Madde ve Kurşun Limit Değerlerine İlişkin 22 Nisan 1999 Tarih ve 

1999/30/AT sayılı Konsey Direktifi ile uyumlu, 2000/69/AT Dış Ortam Havası İçerisindeki 

Benzen ve Karbon Monoksit Limit Değerlerine İlişkin 16 Kasım 2000 tarihli ve 2000/69/AT 

sayılı Konsey Direktifi ile uyumlu, 2002/3/AT Dış Ortam Havası İçerisindeki Ozona İlişkin 

12 Şubat 2002 tarihli ve 2002/3/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ile 

uyumlu, 2004/107/EC Dış Ortam Havası İçerisindeki Arsenik, Kadmiyum, Cıva, Nikel ve 

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlara İlişkin Direktif ile uyumlu durumdadır. Genel olarak bir 

değerlendirme yapıldığında yukarıda belirtildiği üzere bu alandaki temel mevzuat olan CAFE 

Direktifine kısmi uyum sağlanmakla beraber, yerelde Temiz Hava Eylem Planlarının 

hazırlanması ile Temiz Hava Merkezleri ve Ağlarının kurulması gerekmektedir. Ulusal 

Emisyon Yönetim Sisteminin geliştirilmesi ve sektörlerden kaynaklanan kirliliğin azaltılarak, 

hava kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, kurulacak bu sistemle ulusal 

emisyon veri tabanı oluşturulacaktır. 

Hava kalitesi ülke genelinde 300 istasyonla izlenmekte ve ölçüm sonuçları 

www.havaizleme.gov.tr adresinden kamuya açık olarak paylaşılmaktadır. Hava kalitesi ölçüm 

sonuçları değerlendirildiğinde, genel olarak kirlilik düzeyleri Avrupa Birliği limitleri 

seviyesinde olup13, 2010-2017 yılları arasında ülke genelinde PM10 (partikül madde) oranında 

%20’den fazla iyileşme görülmüştür. Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 

PM2,5 ve PM10 için belirlediği, insan sağlığını tehdit üst limitleri baz alındığında, Türkiye 

nüfusunun tümünün DSÖ üst limitini aşan seviyelerde PM2,5 kirliliğine maruz kaldığı 

görülmektedir. Ülkemizde hava kalitesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan 

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği üzerinden yönetilmektedir. Bu 

yönetmelik kapsamında hava kalitesi sınır değerleri ve il müdürlüklerinin görevleri yer 

almaktadır. Türkiye’nin PM10 ve SO2 sınır değerleri, DSÖ’nün sınır değerlerinin üzerindedir. 

Ek olarak, tüm hava istasyonlarında PM2,5 ölçülmemektedir.14 Bu doğrultuda, uluslararası veri 

kaynaklarında bulunan PM2,5 verileri, PM10 verileri üzerinden hesaplanmaktadır. 

Endüstriyel Kirlilik ve Risk Sektörü altında yer alan bazı direktifler 2010 yılında 

2010/75/EC Endüstriyel Emisyonlar Direktifi ile yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile 

2008/1/EC Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi (IPPC), 2001/80/EC Büyük Yakma 

Tesisleri Direktifi (LCP), 2000/76/EC Atık Yakma Direktifi (WID), 99/13/EC Solvent 

                                                           
13 http://www.havaizleme.gov.tr/Default.ltr.aspx 
14 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, 2017 
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Direktifi ve 78/176/EEC, 82/883/EEC, 92/112/EEC Titanyum Dioksit Direktifleri (3 adet) tek 

bir direktif çatısı altında toplanmıştır. Endüstriyel Emisyonlar Direktifinin I. ve II. bölümlerini 

içeren Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi mevzuatımıza uyumlaştırılarak Taslak 

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Yönetmeliği hazırlanmış ve kurum görüşlerine 

açılmıştır.  

SEVESO II (Tehlikeli Maddeler İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolü) Direktifine 

uyum sağlanmış olup, SEVESO III Direktifi ile uyum sağlamaya yönelik çalışmalar 

sürmektedir. Tam mevzuat uyumunun ve ülkemizin rekabet gücünü düşürmeden uygulamanın 

sağlanması için özellikle özel sektörün yatırım yapması öngörülmektedir. 

İllerin kirlilik durumları değerlendirilerek, yüksek kirlilik potansiyeli bulunan 

illerimizden hava kalitesini iyileştirmeye yönelik eylemlerin yer aldığı Temiz Hava Eylem 

Planlarını hazırlamaları talep edilmiştir. 2015-2019 yıllarını kapsayan 64 adet eylem planı altı 

aylık dönemler halinde yazılım aracılığı ile izlenmektedir. 

Diğer yandan hava kirliliği kaynaklarını, konumlarını ve miktarlarını kayıt altına 

alabilmek üzere Hava Emisyon Yönetim Portalı geliştirilerek hizmete alınmıştır. Portal 

aracılığı ile kirlilik dağılım ve hava kalitesi haritaları hazırlanacak, senaryo çalışmaları ile 

etkin eylemlerin politika haline getirilmesi önceliklendirilecektir. 

Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi ve 

Avrupa İzleme ve Değerlendirme Programı (EMEP) protokolü çerçevesinde Ulusal Hava 

Kirleticileri Emisyon Envanteri her yıl hazırlanmakta ve sözleşme sekretaryasına 

raporlanmaktadır. Türkiye bu konuda göstermiş olduğu gelişme nedeniyle Ulusal Hava 

Kirleticileri Emisyon Envanteri raporlaması kapsamında, sözleşmenin görev gücü tarafından 

2013 yılında “son üç yılda en iyi gelişme gösteren ülke” ve 2015 yılında “önemli iyileşme” 

ödüllerine layık bulunmuştur. Hava kirleticilerinin 1990 yılına göre durumu 

değerlendirildiğinde 2015 yılı değerlerinin, SO2 için %11, NOX için %57, NMVOC için %18, 

NH3 için %16 artış gösterdiği anlaşılmaktadır.  

Birleşmiş Milletler Sınır Aşan Hava Kirliliği Sözleşmesi Gothenburg Protokolü ve AB 

Ulusal Emisyon Tavanları Direktifi çerçevesinde hava kirleticileri için ulusal tavan değerler 

belirlenmesi öngörülmüştür. Ülkemiz protokolün tarafı olmamakla birlikte, ilgili direktifinin 

üyelikle birlikte uygulanacağı öngörüsü ile emisyon projeksiyonları çalışmaları 

yürütülmüştür. 
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- Çevresel Gürültü 

Çevresel gürültünün kontrol altına alınması için Türkiye genelinde gürültü haritaları ve 

eylem planlarının hazırlanmasına yönelik kapasite güçlendirilmesi çalışmaları sürdürülmüş ve 

2017 yılı Aralık ayı itibarıyla 25 ilin stratejik gürültü haritası hazırlatılmıştır.  

Çevresel gürültü mevzuatı kapsamında; gürültü eylem planı ile ilgili olarak, 12 il için 

eylem planı hazırlama çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleri ile ilgili 

belediye başkanlıkları tarafından yürütülmektedir.  

- İklim Değişikliği 

TÜİK Seragazı Emisyon İstatistiklerine göre, 2015 yılında toplam seragazı emisyonu 

CO2 eşdeğeri olarak 475,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplanmıştır. 2015 yılı emisyonlarında 

CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %71,6 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu 

sırasıyla %12,8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %12,1 ile tarımsal faaliyetler ve 

%3,5 ile atık takip etmektedir. Aynı yıl için toplam CO2 emisyonları ise %86,1’i enerjiden, 

%13,7’si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, %0,2’si ise tarımsal faaliyetler ve 

atıktan kaynaklanmıştır. CH4 emisyonları değerlendirildiğinde %59,3’ü yani yarısından 

fazlası tarımsal faaliyetlerden kaynaklanmıştır. Tarımı %28,8 ile atık, %11,8 ile enerji, %0,1 

ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı takip etmiştir. N2O emisyonlarında en büyük payı 

tarımsal faaliyetler oluşturmuştur. N2O emisyonlarının %78,4’ü tarımsal faaliyetlerden, 

%11,2’si enerjiden, %6,1’i atıktan, %4,3’ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından 

kaynaklanmıştır.15 

TÜİK verilerine göre Türkiye’de CO2 eşdeğeri olarak 2015 yılı toplam sera gazı 

emisyonu, 1990 yılına göre %122, 2014 yılına göre %4,3 artmıştır. Artışın en önemli 

nedeninin, Türkiye’nin 1990 sonrası ekonomik ve endüstriyel kalkınmasına paralel olarak 

enerji tüketiminin hızla artması olduğu düşünülmektedir. Yıllar itibarıyla, sera gazı 

emisyonlarının sektörel dağılımına bakıldığında, toplam emisyonlardaki artışın büyük oranda 

enerji üretim ve tüketiminden kaynaklandığı görülmektedir. Bunu endüstriyel işlemler ve 

ürün kullanımından kaynaklanan emisyonlar ile tarımsal faaliyetler ve atıklardan kaynaklanan 

emisyonlar takip etmektedir.  

                                                           
15 TÜİK, 2017a  
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Bununla birlikte Türkiye’nin küresel emisyonlardaki payı düşük seyretmektedir. Kişi 

başı emisyon oranları incelendiğinde, Türkiye’nin kişi başı emisyon miktarının OECD 

oranlarının altında seyrettiği görülmektedir. (Bkz. Şekil 4) 

 

                    Şekil 4: Kişi Başına CO2 Emisyonu 

 

             Kaynak: Dünya Bankası Veri Bankası 

 

Paris’te 2015’de yapılan BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı (COP21) neticesinde, 

küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yeni bir anlaşma olan Paris Anlaşması 

BMİDÇS’ye taraf olan 195 ülke (ülkemiz dâhil) ve AB tarafından imzalanmış olup, Anlaşma 

4 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Türkiye, Ulusal Niyet Katkı Beyanında iklim değişikliği ile mücadele kapsamında baz 

senaryosu üzerinden sera gazı salımlarında 2030 yılı itibarıyla %21 oranına kadar azaltım 

hedeflediğini beyan etmiştir. Bu hedef orman arazilerindeki değişimden kaynaklı salım 

artışı/azaltımını da kapsamaktadır.  

Türkiye’nin diğer gelişmekte olan ülkeler gibi uluslararası iklim rejimi finansman 

kaynaklarından faydalanabilmesi ulusal menfaatlerimiz açısından büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye, Paris Anlaşması altında gelişmekte olan bir ülke olarak nitelendirilmeyi ve buna 

istinaden gelişmekte olan ülkelere sağlanan finans, teknoloji ve kapasite geliştirme 

desteklerinden ve özellikle Yeşil İklim Fonu’ndan (GCF) yararlanmayı talep etmektedir. 
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- Su Kaynakları  

Ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli toplamı yıllık 112 milyar 

m3’tür. Ülkemizde, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu olan kamu kurum 

ve kuruluşlarının 2016 yılı sonu itibarıyla geliştirdikleri projeler sonucu çeşitli maksatlara 

yönelik yıllık su tüketimi 54 milyar m3'e (%48,2) ulaşmıştır.  

Bu suyun 40 milyar m3'ü (%74) sulama, 7 milyar m3'ü (%13) içme-kullanma, 7 milyar 

m3'ü (%13) sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Tüketilen suyun 39 

milyar m3’ü (%72,2), yerüstü sularından, 15 milyar m3’ü (%27,8) yeraltı sularından 

sağlanmaktadır. 

Türkiye’de teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar kWh, teknik olarak 

değerlendirilebilir potansiyel ise 180 milyar kWh olarak hesaplanmıştır. Türkiye’nin enerji 

kurulu kapasitesine bakıldığında 31 Temmuz 2017 itibarıyla toplam 80.546 MW olan kurulu 

kapasitenin 27.044 MW’ının (%34) hidroelektrik santrallerden oluştuğu görülmektedir. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde ilgili kurumların katılımıyla oluşturulan 

Hidroloji İhtisas Heyeti faaliyetleri altında yer alan “Türkiye’nin Su Bütçesinin Belirlenmesi 

Çalışması” kapsamında 1981-2010 dönemi esas alınarak havzalar bazında Türkiye’nin alansal 

yağışı, yüzey ve yeraltısuyu potansiyeli güncellenmiş olup evapotranspirasyon değerlerinin 

hesaplanmasına devam edilmektedir. Yapılan çalışma neticesinde hesaplanan değerler aşağıda 

sunulmaktadır. 

 Türkiye’nin Alansal Yağışı: 574,0 mm 

 Türkiye’nin Yıllık Ortalama Yağış Hacmi: 450,0 milyar m3 

 Türkiye’nin Yıllık Ortalama Yüzey Akışı: 180,8 milyar m3 

 Yeraltısuyu Rezervi: 23,0 milyar m3 

 Yeraltısuyu Emniyetli Rezervi : 18,0 milyar m3 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Göstergelerine (2015) göre, Türkiye’de nüfus ve 

sanayinin yoğun olduğu, kirlilik yükü en fazla olan Ergene, Küçük Menderes, Gediz, Kuzey 

Ege, Sakarya ve Susurluk Havzalarında nehirlerin su kalitesi IV. sınıf (çok kirlenmiş su) 

sınıfındadır. Bir önceki yıla (2014 yılına) Ergene ve Küçük Menderes Havzalarında 2015 

yılında organik madde kirliliğinin arttığı, Gediz ve Kuzey Ege (Bakırçay) de azaldığı 

görülmüştür. Aynı göstergelere göre Türkiye’nin su kullanım indeksi 2010 yılı için %21,3, 
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2012 yılı için %23,9 ve 2014 yılı için %21,6’dır. Bu gösterge için %20’nin üzerinde bir su 

kullanım indeksi değeri su kıtlığını, %40’ın üzerinde bir değer ise şiddetli kıtlığını 

göstermektedir. Yüzme sularında; 2014 yılında izlenen yüzme alanlarının %77’si A sınıfıyken 

(çok iyi) 2015 yılında bu oran %78,6’ye yükselmiştir.16  

TÜİK’in 2018 yılında yayımladığı Sektörel Su ve Atıksu İstatistikleri haber bültenine 

göre belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri 

(OSB) ve maden işletmeleri tarafından 2016 yılında 17,3 milyar m3 su doğrudan su 

kaynaklarından çekilmiştir. Çekilen su miktarı açısından termik santraller %49,7 ile önde 

gelmektedir, bunu %33,69 ile belediyeler ve %12,22 ile imalat sanayi takip etmektedir. Su 

kaynaklarından çekilen suyun %58,2’si denizden, %16,1’i barajlardan, %13’ü kuyudan, 

%7,9’u kaynaktan, %3,9’u akarsudan, %0,8’i göl ve göletlerden ve %0,1’i ise diğer 

kaynaklardan çekilmiştir. Aynı haber bültenine göre belediyeler, köyler, imalat sanayi 

işyerleri, termik santraller, OSB ve maden işletmeleri tarafından doğrudan alıcı ortamlara 14,9 

milyar m3 atıksu deşarj edilmiştir. Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun %79,2’si 

denize, %17,5’i akarsuya, %0,9’u baraja, %0,8’i foseptiğe, %0,6’sı göl ve göletlere, %0,2’si 

araziye ve %0,8’i ise diğer alıcı ortamlara deşarj edilmiştir. 17 

AB uyum süreci kapsamında Su Çerçeve Direktifinin uyumlaştırılması ve uygulanması 

çalışmalarına başlanmıştır. Çevre Faslının kapanış kriterlerinden biri, tüm havzalar için Nehir 

Havzası Yönetim Planlarının hazırlanmasıdır. AB Su Çerçeve Direktifine uyum konusunu da 

içeren Havza Yönetim Planlarının oluşturulması çalışmalarına Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

bünyesinde başlanmıştır. Bu çalışmalara teknik altlık oluşturacak Havza Mastır Planlarının 

hazırlanması çalışmaları DSİ tarafından yürütülmektedir.  

Bütüncül Havza Yönetimi; bir akarsu havzasındaki doğal kaynakların ihtiyaç öncelikleri 

dikkate alınarak sürdürülebilir yönetimi ve planlanmasının koordine edilmesi olarak 

tanımlanabilir. Su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde; 20 Mart 

2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi 

uyarınca; su kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunması için 

gereken tedbirleri belirlemek, etkili bir su yönetimi için sektörler arası koordinasyonu, 

işbirliğini ve su yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası belgelerde 

yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji, plan ve politika geliştirmek, havza 
                                                           
16 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2015 
17 TÜİK, 2018b 
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planlarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken hususların 

uygulanmasını değerlendirmek, üst düzeyde koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak üzere Su 

Yönetimi Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. 

Ülkemizdeki 25 su havzasının Havza Mastır Planı Raporu hazırlanması çalışmalarına 

2010 yılı itibarıyla başlanmıştır. Bu kapsamda 20 havzanın Havza Mastır Planları hazırlanmış 

olup; Batı Akdeniz, Meriç-Ergene, Susurluk, Kızılırmak ve Antalya Havzasının Havza Mastır 

Planı çalışmaları 2018 yılı içinde tamamlanacaktır. 

Ek olarak Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Nehir Havzası Yönetim Planları ve 

Havza Koruma Eylem Planları hazırlanmaktadır. 

Su Kanunu Tasarısının yayımlanması ile bu alandaki temel AB mevzuatı olan Su 

Çerçeve Direktifine uyum konusunda ve kapanış kriterleri açısından önemli bir ilerleme 

sağlanacaktır. İçme ve kullanma suları, yüzme suları, yerüstü suları ve yeraltı suları 

kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi, tarım kaynaklı nitrat kirliliğinin önlenmesi kentsel 

atık suların arıtımı konularında AB müktesebatına büyük oranda uyum sağlanmış olmakla 

birlikte, taşkın risklerinin yönetilmesi, deniz, kıyı ve okyanus alanlarının korunması 

konularında düzenleme yapılması gerekmektedir. Özellikle son yıllarda AB mali 

yardımlarıyla birlikte içme suyu ve atıksu altyapı yatırımları artmıştır. Buna karşılık olarak 

yürürlükte olan mevzuatın pratikte uygulanmasındaki sorunlar, özellikle arıtma tesislerinin 

işletme problemleri, sınır aşan hususlar, yeterli verimin sağlanamaması, su maliyetlerinin tam 

olarak yansıtılamaması ve ekonomik kısıtlar nedeniyle, olumlu gelişmelere rağmen, su 

kütlelerinin korunması ve sürdürülebilir yönetimi hedeflerine henüz ulaşılamamıştır. 

- Atıksu  

Ülkemizde, çevreyi koruma amaçlı yapılan çalışmalar ve devlet tarafından verilen 

maddi ve teknik destekler sonucunda, son yıllarda kanalizasyon şebekesi ve atıksu arıtma 

tesisi ile hizmet verilen belediye sayısında ve bu hizmetin verildiği nüfusta artış olmuştur. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, atıksu arıtma tesisi ile hizmet edilen nüfusun 

toplam belediye nüfusuna oranı %80,8’e ulaşmıştır.18 2017 yılı sonu itibarıyla, merkezi 

bütçeden sağlanan destekler ile yerel yönetimlerin çevresel altyapı kapasitelerinin gelişmesi 

sağlanarak atıksu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye 

                                                           
18 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017 



19 
 

nüfusuna oranı yaklaşık %83’e ulaşmıştır. 2016 yılı TÜİK verilerine göre ise; bu oran 

yaklaşık %75’tir.19  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 2017-2023 Atıksu Arıtımı Eylem 

Planı’na göre, 2023'e gelindiğinde belediyelerden kaynaklanan atıksuyun %100’ünün 

arıtılabilmesi için 1.326 yeni atıksu arıtma tesisinin yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra 

96 adet tesisin de revizyona ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 30.000 km yeni 

kanalizasyon hattına, 30.000 km’lik kanalizasyon hattının da yenilenmesine ihtiyaç 

duyulduğu tespit edilmiştir. 

- Atık Yönetimi 

Ülkemizde, atık yönetimi alanında 2007-2015 döneminde birçok yönetmelik hazırlanıp 

yürürlüğe girmiş ve yasal çerçeve büyük oranda AB müktesebatı ile uyumlaştırılmıştır. 

Birçok alanda geri dönüşüm hedefleri sağlanmış olmakla birlikte bazı alanlarda gelişme alanı 

mevcuttur. Mevzuat gereği farklı türlerdeki atıkların ayrı toplanması ile düzenli depolama 

sahalarına gönderilen atıkların azaltılması, tehlikeli atıklar yönetimi konularında altyapı 

çalışmalarının devam ettirilmesi, yerel ve bölgesel düzeyde yürütülen atık yönetim planlarının 

etkinliğinin artırılması, kontrol mekanizmalarının oluşturulması, teşvik ve ceza yöntemlerinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Ulusal Atık 

Yönetimi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. AB mali yardımlarıyla düzenli depolama sahaları 

yapılmakla birlikte AB’deki yeni yaklaşımlara paralel olarak sıfır atık (döngüsel ekonomi) 

oluşumuna yönelik atığın yeniden ekonomiye kazandırılması, geri kazanım ve dönüşüm gibi 

alanlarda daha ileri adımlar atılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

sıfır atık konusunun yaygınlaşmasına yönelik 2018 yılında bir pilot uygulama başlamıştır. Bu 

pilot uygulama ile Ankara’daki kamu binalarında sıfır atık yaklaşımının uygulanması, sıfır 

atığın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.  

Atık yönetimi genel ilkeleri doğrultusunda atıkların öncelikli olarak kaynağında 

azaltılması, geri kazanımı, enerji geri kazanımı ve son olarak bertaraf yöntemlerine 

yöneltilmesi gerekmektedir. TÜİK verilerine göre, 2016 yılı itibarıyla Türkiye’de, atık 

hizmeti verilen nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %92,5’e ulaşmıştır. 1995 yılında oluşan 

atık miktarı 17 milyon ton dolaylarında iken Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı verilerine 

göre, 2014 yılında bu değerin 31 milyon tona ulaştığı görülmektedir.  

                                                           
19 TÜİK, 2017b 
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Ulusal Atık Yönetimi Eylem Planı çalışması ile ülkemizde oluşan belediye atıkları 

içerisinde yaklaşık %55 oranında organik atıkların bulunduğu, kalan atıkların en az %36’sının 

ise kâğıt-karton, cam, plastik, metal atıkları gibi değerlendirilebilir atıklardan oluştuğu 

görülmüştür. 

Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı 2016 yılında hazırlanarak uygulamaya 

konulmuştur. Plan kapsamında; 81 ilde atık yönetimi mevcut durumu analiz edilerek, atıkların 

türlerine göre kaynağında ayrı toplanması, geri dönüştürülmesi, farklı yöntemlerle geri 

kazanılması ve bertaraf yöntemlerinin ortaya konması hedeflenmiştir. Aynı zamanda, doğal 

kaynakların hızlı tüketiminin önüne geçilmesi amacıyla geri dönüşüm ve geri kazanım ile atık 

maddelerin ekonomiye yeniden kazandırılması sağlanarak, ülke genelinde “sürdürülebilir atık 

yönetim stratejilerinin” belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Plan çerçevesinde 2023 yılında, şu anda %13 seviyelerinde olan geri kazanım oranının 

%35’e çıkarılması, %87 olan depolama oranının ise %65’e indirgenerek kaynak verimliliğinin 

sağlanması hedeflenmektedir.20 Böylelikle mevcut teknik kapasitenin hemen hemen 3 katına 

çıkmasını gerektiren bir durum söz konusu olacaktır. Bütün bu işlemler beraberinde yenilikçi 

teknoloji yatırımları ve istihdam gibi potansiyeller sunacak, maddesel geri kazanımlar ile 

birlikte dışa bağımlılığın azaltılması ve kaynakların daha verimli kullanılmasına destek 

verecektir. 

Tehlikeli Atık Beyan Sistemi (TABS) kullanılarak yapılan beyanlara göre; 2016 yılı için 

Türkiye genelinde 60.233 adet tesis tarafından atık beyan formu doldurulmuş ve bunun 

sonucunda ülke gelinde 1.363.277 ton tehlikeli atık beyan edilmiştir. Bu atıklara maden 

sektörü atık miktarları dâhil edilmemiştir. 2016 yılında beyan edilen tehlikeli atığın %79,94’ü 

(1.089.809 ton) geri kazanılmak üzere atık işleme tesislerine gönderilirken, %16,30’u 

(222.263 ton) bertaraf edilmek üzere düzenli depolama, yakma tesislerine ve sterilizasyon 

tesislerine gönderilmiştir. Buna ek olarak tehlikeli atığın %3’ü (40.933 ton) stokta 

bulunmakta ve %0,75’i (10.222 ton) ihraç edilmiştir.21 

Diğer yandan, TABS kullanılarak yapılan beyanlara göre; 2016 yılı için Türkiye geneli 

işlem gören tehlikesiz atık miktarı 17.877.448 ton olarak belirlenmiştir. Bu atıklara maden 

sektöründen kaynaklanan atıklar ve belediye atıkları dâhil edilmemiştir. 2016 yılında geri 

                                                           
20 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016 
21 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018a 
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kazanım amacıyla atık işleme tesislerine gönderilen atık miktarı 13.843.431 ton (%77), 

bertaraf edilmek üzere atık işleme tesisine gönderilen atık miktarı ise 1.630.881 ton (%9) 

olarak gerçekleşmiştir. Yılsonu itibarıyla tesiste stok olarak tutulan tehlikesiz atık miktarı 

2.253.878 ton (%13), ihraç edilen tehlikesiz atık miktarı ise 149.259 ton (%1) olarak 

gerçekleşmiştir.22 

Kimyasalların yönetimi alanı özellikle Gümrük Birliği ile ilişkili olup, ihracatımız 

açısından önem arz etmektedir. Kimyasalların insan sağlığı ve çevreye olan etkilerini en aza 

indirecek şekilde etkin yönetimine ilişkin birçok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan 

REACH Tüzüğü’ne kısmen uyum sağlanmış olup, uygulama konusunda 2023 yılına kadar 

geçiş süreleri düzenlenmiştir. Kimyasalların ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi 

ve Ambalajlanmasına ilişkin (CLP) Tüzüğü ile Biosidal ürünler konusunda da kısmi uyum 

sağlanmıştır. AB’nin “bor”u tehlikeli olarak sınıflandırması ve ülkemizin bor konusunda 

farklı bir politika izlemesi nedeniyle uyum sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Küresel ölçekte 

öncelikli kimyasalların ve atıklarının etkin yönetimi için uluslararası yükümlülükler takip 

edilmektedir. Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi’ne 2010 yılında taraf 

olunmuştur, bu alandaki AB müktesebatına da kısmi uyum sağlanmıştır. Bazı Tehlikeli 

Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair 

Rotterdam Sözleşmesi’ne 2017 yılında taraf olunmuştur. 2017 yılı sonunda yürürlüğe giren 

Cıvaya ilişkin Minamata Sözleşmesi ülkemizce 2015 yılında imzalanmış taraf olma süreci 

başlatılmıştır.  

- Deniz ve Kıyı Alanları 

Ülkemizin üç tarafını çevreleyen denizlerimiz ulaşım, balıkçılık, yüzme suyu alanları, 

turizm aktiviteleri gibi hem rekreasyonel hem de ticari pek çok amaca hizmet etmekte olup, 

sosyoekonomik açıdan öneme sahiptir. Bununla birlikte kıyı bölgelerinde artan nüfus, 

sanayileşme, aşırı avlanma ve denizcilik faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan deniz 

kirliliği ve deniz ekosistemlerinin tahribatı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de önemli 

sorunlarından birisidir. Bu kapsamda, ülkemizde denizlerin kirliliğe karşı korunması amacıyla 

farklı çalışmalar yürütülmektedir.  

 

 

                                                           
22 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018b 
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Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Yönetimi: 

Dünya ticaretinin %80’i deniz yoluyla yani gemiler vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında gemilerin operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların deniz 

kirliliğine sebep olmayacak şekilde yönetimi önem arz etmektedir.  

Uluslararası düzeyde bu kapsamdaki düzenlemeler; Denizlerin Gemiler Tarafından 

Kirletilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi (MARPOL 73/78) çerçevesinde yürütülmektedir. 

Türkiye Sözleşmeye 1990 yılında taraf olmuştur. Bu sözleşmeden kaynaklanan 

yükümlülükler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli mevzuatlar çıkarılmış ve Ulusal 

Gemi Atıkları Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu kapsamda; 2017 yılı sonu itibarıyla 290 

limanda atık kabul tesisleri aracılığıyla atık alım hizmeti verilmektedir. Ayrıca, gemilerden 

alınan atıkların çevrimiçi olarak izlenmesi ve etkin kontrolünü sağlayan Gemi Atık Takip 

Sistemi (GATS) hayata geçirilmiştir. Ayrıca, yatların, günübirlik gezi teknelerinin atıklarının 

takibi ve denetimini sağlanmak amacıyla Mavi Kart uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından 2011 yılında uygulamaya konmuştur. Günümüzde ülkemizde bulunan 8 marinanın 

tamamında uygulanmaya başlanmıştır. 

Kaza Sonucu Denizlerin Kirlenmesine Karşı Korunması:  

Uzun bir sahil şeridi ve boğaz geçişlerine sahip ülkemiz için gemi kazalarından 

kaynaklanabilecek kirlenme riskleri son derece yüksektir. Özellikle Marmara ve Boğazlarda 

1960 yılından beri ondan fazla büyük kaza meydana gelmiştir. Bu kazalar sonucunda 

boğazlarımız ve sahillerimizin tonlarca petrolle kirlenmesinin yanı sıra can ve mal kaybı da 

meydana gelmiştir.  

Ülkemizde deniz kazalarına karşı hazırlıklı olmak, kirliliğe müdahale etmek, zararın 

tespit ve tazmini esaslarını belirlemek amacıyla 5312 sayılı Acil Müdahale Kanunu 

yayımlanmıştır. Kazalara karşı hazırlıklı olunması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 1 

Ulusal ve 6 Bölgesel Acil Müdahale Planı hazırlanmıştır. Ayrıca, faaliyetleri nedeniyle 

yüksek risk içeren kıyı tesisleri belirlenmiş ve bunlara ait 332 adet acil müdahale planı 

onaylanmıştır.  
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Balık Çiftliklerinin Yönetimi: 

Denizlerde kurulan balık çiftliklerinin çevresel yönetimini sağlamak amacıyla; 

Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve 

Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 

hazırlanarak 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ kapsamında 162 adet Balık 

Çiftliğinin tamamı Tebliğ kriterlerini (en az 30 m. derinlik ve 0,6 deniz mili kıyıdan uzaklık) 

sağlayan uygun deniz alanlarına taşınmış olup balık çiftlikleri modernize üretim tesisleri 

haline dönüştürülmüştür. 

Kara Kökenli Kirleticiler Ulusal Eylem Planı: 

Deniz kirliliğinin en önemli kirlilik kaynaklarından biri olan karadan gelen 

kirleticilerdir. Bu kirleticilerle mücadele amacıyla Kara Kökenli Kirleticiler Eylem Planı 2005 

yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanmıştır. Eylem planı ile, denizlerimiz 

üzerinde büyük bir baskı oluşturan kara kökenli kirliliğin azaltılması için alınması gereken 

çevresel tedbirler sektörel bazda belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıllarda ilgili eylem planının 

güncellenmesine yönelik yürütülen Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı 

Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi Ocak 2018’de 

tamamlanmıştır.  

Denizlerde Kirlilik İzleme Çalışmaları: 

1990 yılından bu yana ulusal deniz ve kıyı yönetimi politika ve stratejilerinin 

belirlenmesine altlık oluşturulması amacıyla, denizlerimizde kirlilik izleme çalışmaları Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Hâlihazırda, tüm denizlerimizde 272 

izleme noktasında, 40’ı aşkın parametrede yılda iki defa olmak üzere kirlilik izleme 

çalışmaları yapılmaktadır. Söz konusu izlemeler, ekosistem odaklı bir yaklaşımla 

gerçekleştirilmekte olup, bu çalışma ile denizlerimizi kirleten karasal kaynakların baskı ve 

etkilerinin tespiti, kirliliğe karşı hassas ve az hassas alanlardaki kıyı sularımızda 

ötrofikasyonun izlenmesi ve bu alanların değerlendirilmesi ile Su Çerçeve Direktifi ve Deniz 

Stratejisi Çerçeve Direktifi gibi uyumlaştırılması planlanan AB mevzuatı için gerekli 

hazırlıkların yapılması hedeflenmektedir.  
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Yüzme Suyu Alanlarının Korunması ve Mavi Bayrak Uygulaması: 

Yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalitesini belirlemek ve bu suların başta 

mikrobiyolojik olmak üzere her türlü kirleticiler ile kirlenmesinin engellenmesine yönelik 

çalışmalar Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir. Yönetmelik 

kapsamında; yüzme sularının kalitesinin izlenmesi Sağlık Bakanlığı’nca, kirlilik 

kaynaklarının engellenmesi ve denetlenmesi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 

yapılmaktadır. Bu kapsamda, yüzme suyu alanlarına yapılan deşarjlar izlenmekte, 

denetlenmekte ve yıllık olarak su kalitesi değerlendirilmektedir. Denizlerin korunmasına 

yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda 2016 yılında 444 olan Mavi Bayraklı Plaj sayısı 

2017 yılında 454’e yükselmiş olup, Ülkemiz Mavi Bayrak sıralamasında dünyada üçüncü 

sırada yer almaktadır.  

 Korunan Kıyı Alanların Yönetimi:  

Kıyı alanları ve denizler, insan tahribatı ve iklim değişikliğinden birebir 

etkilenmektedir. Bu nedenle denizler ve kıyı alanlarının korunması önem arz etmektedir. 2016 

yılı itibarıyla Türkiye’nin toplam kıyı uzunluğu, adalar hariç olmak üzere 8.592 km’dir ve 

bunun 1.865 km’lik bölümü (%22) koruma altındadır 23. (Bkz. Tablo 1) 

Tablo 1: Türkiye’nin Korunan Kıyı Uzunluğu 

Yıllar 2002 2012 2013 2014 2015 2016 
Türkiye’nin Korunan Kıyı Uzunluğu (km) 1775 1853 1855,3 1855,3 1860 1865 

Korunan Kıyı Uzunluğunun Toplam Kıyı 
Uzunluğuna Oranı (%) 

20 22 22 22 22 22 

Kaynak: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2017 

- Toprak ve Arazi Kullanımı  

Avrupa Birliği’nin arazi yönetimi projelerinden biri olan CORINE (Çevresel Verilerin 

Koordinasyonu Projesi - Çevre Bilgi Düzeni) arazi örtüsü programı kapsamında elde edilen 

verilere göre; Türkiye’de 1990-2012 yılları arasında orman-yarı doğal alanlar 1.212.900 ha 

azalırken, yapay alanlar 424.867 ha, tarımsal alanlar 423.756 ha, su kütleleri 173.305 ha ve 

sulak alanlar 159.604 ha artış göstermiştir. Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme tarım 

alanları ve doğal alanlar üzerinde ciddi baskı unsurudur. Türkiye’nin içinde bulunduğu 

                                                           
23 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2017 
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coğrafi konum, iklim, topoğrafya ve toprak şartları, ülkemizin arazi toprak bozulmasına, 

erozyona ve kuraklığa karşı hassasiyetini artırmaktadır. Ülke topraklarının tamamına 

yakınında çeşitli erozyon tipleri görülmekle birlikte en yaygın olanı su erozyonudur. Ülke 

topraklarının %61,2’sinde ileri derecede (şiddetli ve çok şiddetli) su erozyonu sorunu 

mevcuttur. 

Türkiye çeşitli iklim, bitki örtüsü, jeolojik ve topoğrafik yapı nedeniyle farklı toprak 

gruplarına sahip bir ülkedir. 1970’lerden itibaren başlayan sanayileşme, nüfus artışı ve 

kentleşme, verimli tarım arazilerinin azalmasına neden olmuştur. Kurulan endüstriyel 

tesislerde kullanılan ve bu tesislerden salınan kimyasallar ve kirletici malzemeler de toprak 

kirlenmesine neden olmaktadır. Ayrıca kirlenmiş suların tarımsal amaçlı sulamada 

kullanılması sonucu ağır metal vb. kirleticilerin toprak bünyesine geçmesi tehdidi 

bulunmaktadır.24  

Türkiye’de 2015 yılı itibarıyla, etkin bitki besin maddesi (BBM) bazında, hektar başına 

gübre kullanımı 92,2 kg civarındadır. 2013 yılı Dünya Bankası verilerine göre, AB-27 

ülkeleri ortalaması ise 179,9 kg/ha’dır. Ancak, ülkemizde münferit bölgelerde ve ikinci ürün, 

üçüncü ürün yetiştirilen alanlarda aşırı gübre kullanımı olmaktadır. Türkiye’de 2015 yılında 

39.026.438 kg/lt tarım ilacı kullanılmıştır. Türkiye’de pestisit kullanım miktarının 2023 yılına 

kadar yıllık 40 bin ton civarında tutulması hedeflenmektedir. 

Nüfus artışı, hızlı şehirleşme ve iklim değişikliğinin yağış rejiminde ortaya çıkardığı 

istikrarsızlık nedeniyle, güvenilir su kaynaklarına erişim ve tarıma elverişli alanların 

korunması daha fazla önem kazanmıştır. Ekilebilir arazilerin giderek azalması, gıda güvenliği 

konusunda kritik riskler barındırmaktadır. Dünya genelinde tarım arazileri ve su kaynakları ile 

ilgili olarak oluşan kısıtlar ve artan talep baskısı, küresel ve bölgesel düzeyde yeni politika ve 

önlemler geliştirilmesini gerektirmektedir. Ormansızlaşma ve ormanların bozulması konusu 

ise dünya için giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır. 

- Çölleşme/Arazi Bozulumu  

Türkiye; nemli, yarı-nemli, yarı kurak, kurak, aşırı kurak ve çöl kuşağının da aralarında 

yer aldığı Akdeniz İklimi ve Çevresi İklim Rejimlerini barındırmaktadır. Bu iklim özellikleri 

ile birlikte Anadolu toprakları; bin yıllar boyunca çeşitli medeniyetlerin beşiği olmuş, dünya 

                                                           
24 Karaca vd., 2012 
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üzerinde ilk tarım uygulamaları bu bölgede gerçekleşmiştir. Uzun bir tarihsel sürece yayılan 

uygulamalar bu topraklar üzerinde önemli derecede insan etkisinin oluşmasına ortam 

hazırlamıştır. Bu nedenlerle Türkiye toprakları ve doğal alanları çölleşme/arazi bozulumuna 

karşı son derece hassastır. 

Türkiye’de çölleşmenin başlıca sebepleri; toprak erozyonu, hatalı tarım uygulamaları ve 

arazi kullanımı, hatalı sulama teknikleri sonucu tuzlanma, bitkilerin yetişmesini engelleyen 

tuzlu, jipsli ve aşırı alkali reaksiyon gösteren ana materyaller, ormansızlaşma, aşırı otlatma ve 

üst toprağın kirlenmesi sayılabilir. Bunların yanında her geçen gün çoğalan nüfusun tabii 

kaynaklara gittikçe artan talebi ve baskısı çölleşmenin en önemli sebebidir. 

Giderek artan nüfusa karşın sınırlı olan arazi varlığı; insanoğlunun ihtiyaçlarını 

karşılanması ve refahının uzun vadede sağlayabilmesi için arazilerin korunmasını, 

sürdürülebilir şekilde yönetilmesini ve tahrip olan arazilerin iyileştirilmesini gerekli 

kılmaktadır. Diğer yandan iklim değişikliği, kuraklık, yanlış arazi kullanımı gibi doğal ve 

insan kaynaklı risk faktörlerine ve olması muhtemel afetlere karşı mücadelede bütünleşik bir 

arazi kaynakları yönetimine gereksinim duyulmaktadır. 

Türkiye’nin iklimi, topoğrafyası, toprak özellikleri ve sosyoekonomik şartlarına paralel 

olarak orman, mera ve tarım alanlarında ciddi bir erozyon problemi yaşanmaktadır. Erozyonla 

mücadelede bugüne kadar politika oluşturma, kurumsallaşma, mevzuat düzenleme, planlama, 

projelendirme, bilinçlendirme, araştırma ve geliştirme, kapasite geliştirme vs. konularında 

belli mesafeler kat edilmekle birlikte, bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve 

eksikliklerin giderilerek ileriye yönelik daha etkin ve katılımcı faaliyetlere yönelik kararların 

alınmasına gereksinim bulunmaktadır. 

Arazi tahribatının durdurulması ve geri çevrilmesi, topraktaki ve bitkilerdeki karbon 

stoklarının arttırılması sayesinde arazinin sera gazı kaynağından yutağa çevrilmesi ve 

ekosistem hizmetlerinin güvence altına alınıp geliştirilerek kırsal toplumun iklim şoklarına 

karşı direncinin kuvvetlendirilmesi Arazi Tahribatının Dengelenmesinde (ATD) temel rol 

oynamaktadır. Bu kapsamda arazi kaynaklarının verimliliğini korumak, ekosistemin işlev ve 

hizmetlerini desteklemek, mevcut ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak, öngörülen 

yeni arazi tahribatı ile tahribe uğramış arazinin ıslahı arasında denge kurmak, kazançlar ile 

kayıplar arasındaki dengeyi kurmak ve arazi ile araziye bağımlı olan popülasyon direncini 

yükseltmek gayesiyle sahip olunan tecrübeler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların 
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işbirliğinde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Arazi 

Tahribatının Dengelenmesi (ATD) Ulusal Raporu (2016-2030) hazırlanmıştır. Buna göre 2030 

yılına kadar 1 milyon ha ağaçlandırma, 750.000 ha mera ıslahı, 2.200.000 ha kuru tarım 

alanının sulamaya açılması ve 2.000.000 ha tarım alanlarının ıslahı öngörülmektedir. 

- Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik  

Ülkemizin sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilik ile genetik kaynakların korunması 

amacıyla Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, Doğal Sit, Yaban Hayatı Geliştirme 

Sahası, Özel Çevre Koruma Bölgesi, ulusal öneme haiz sulak alan, Ramsar alanı gibi değişik 

statülerde korunan alan ilan edilmektedir. 2016 yılında korunan alan sayısı 2.832’ye çıkarak 

toplam alan 6.202.969 hektara ulaşmıştır25. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2015-2016 Tabiatı 

Koruma Durum Raporu verilerine göre kara üzerindeki korunan alan büyüklüğü 2016 yılında 

4.687.045 ha ile %6,01 oranına ulaşmıştır. Kara ve deniz üzerindeki korunan alan büyüklüğü 

ise aynı yıl itibarıyla 6.202.969 ha ile %7,95 oranına ulaşmıştır. Kümülatif korunan kıyı 

uzunluğu 1.865 km’dir.26 Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ve sulak alanların koruma 

sınırları çizilmiştir. Ulusal öneme haiz sulak alan sayısı 2015 yılında 20 iken 2016’ya 

gelindiğinde 38’e yükselmiştir.27 

Türkiye birçok bitkinin gen merkezidir ve biyolojik çeşitlilik bakımından dünyada 

önemli bir yere sahip olmakla birlikte bazı bitki ve hayvan türlerimiz tehlike altında olup 

geçmişte var olan bir kısım türlerimizin nesli tükenmiştir. Türkiye’de endemizm oranı %34 

civarındadır. Ülkemiz endemik bitkiler açısından çok zengin olmasına rağmen, zenginliği 

oluşturan bu türlerin bazıları ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Uluslararası Doğa Koruma 

Birliği (International Union for Conservation of Nature-IUCN) 2001 kriterlerine göre 

endemik türlerimizin yaklaşık 600 kadarı “Çok tehlikede CR”, 700 kadarı da “Tehlikede EN” 

kategorisinde yer almaktadır. Yaban hayvanlarından ise 121 memeli, 378 kuş ve 130 

sürüngen türü olmak üzere toplam 629 tür koruma altına alınmıştır. Denizlerimizde, istilacı 

yabancı türlerin sayısı 2005 yılında 263 iken, bu sayı 2011 yılında toplam 422 olmuş, 2015 

yılında ise 475’e yaklaşmıştır. İç sularımızda ise 2015 yılı itibarıyla 25 yabancı tür tespit 

edilmiştir. Akdeniz’de bulunan istilacı yabancı türlerin büyük çoğunluğu Süveyş Kanalı 

                                                           
25 Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tek yüzey haline getirilmiş genel toplamdır.  
26 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklara Genel Müdürlüğü, Hassas Alanlar Daire Başkanlığı. 
Korunan kıyı uzunluğu yüzdesi; korunan alanların kıyı uzunluklarının, Türkiye’nin kıyı uzunluğuna (8.592 km adalar hariç) 
oranlanmasıyla hesaplanmıştır.  
27 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2017 
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yoluyla gelmekte, Karadeniz’de bulunan istilacı yabancı türlerin büyük çoğunluğu ise 

gemilerin balast sularıyla aktarılmaktadır. 

2016 yılı itibarıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki kara ve deniz üzerindeki 

korunan alanların toplamının ülke yüzölçümüne oranı %7,9528 olup bu oran dünya 

ortalamasının altındadır. Dünyadaki duruma bakılacak olursa, Dünya Bankası verilerine göre, 

dünya karasal ve denizel korunan alanların karasal alanına oranı %12,8’dir. Türkiye’nin 

toplam orman alanı, 2015 yılı itibarıyla 22.342.935 hektardır. Bu orman alan miktarı ülke 

genel alan toplamının %28,6’sı kadardır. Ancak bu alanın %43’ü boşluklu kapalı orman alanı 

seyrek örtülü veya örtüsüz alanlardan oluşmaktadır. Ormanlarımızda çıkan yangınların büyük 

çoğunluğu insan kaynaklı olmaktadır. 2015 yılında çıkan orman yangınlarının %45’inin çıkış 

nedeni belirlenememiştir; %37’si ihmal-kaza, %12’si doğal sebepler, %6’sı kasıt sonucu 

çıkmıştır. 

Biyolojik çeşitliliğin yazılı kayıt edilmesi çalışmaları kapsamında, 2013 yılında Yatırım 

Programında yer alan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi başlatılmıştır. 

Projede tüm Türkiye’de iller bazında biyolojik çeşitliliğin tespiti yapılmakta ve biyolojik 

çeşitliliğin izlenmesine yönelik tür ve popülasyon düzeyinde, habitat ve ekosistem (özellikli 

alanlar) düzeyinde ve bölgesel düzeyde izleme göstergeleri belirlenerek izleme planları 

oluşturulmaktadır. Proje’nin 2019 yılı sonunda tüm illerde tamamlanması hedeflenmektedir. 

Projede karasal ve iç su ekosistemlerindeki biyolojik çeşitlilik çalışılmaktadır. Bu alanda 

biyolojik çeşitliliğin izlenmesine dair çalışmalar bakanlıklar/kurum ve kuruluşlar bazında 

yürütülmektedir. 

Biyolojik çeşitliliğin korunması alanında mevzuat yapılanması kapsamında Biyolojik 
Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı 2007 yılında hazırlanmıştır. Genetiği değiştirilmiş 
organizmaları da içeren Biyogüvenlik Kanunu 2010 yılında yürürlüğe girmiştir. Genetiği 
değiştirilmiş ürünlerin geliştirilmesi, üretimi, ticareti ve kullanılması ile ilgili olan bahse konu 

Kanun’un çıkması, modern biyoteknoloji alanında yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin düzenlenmesi 
ve alan denemelerinin uluslararası standartlara göre yapılabilmesi açısından önem 
taşımaktadır. Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, söz konusu Tasarının yasalaşmasıyla; AB’nin doğa 
koruma alanındaki temel düzenlemeleri olan Habitat Direktifi ve Kuş Direktifine uyum 
                                                           
28 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2017 
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amacıyla önemli bir adım atılmış olacak, ülkemizde biyolojik çeşitliliği koruma ağının 
(Natura 2000) kurulmasına ilişkin yasal zemin oluşturulacaktır. Mezkûr tasarı TBMM Çevre 
Komisyonu’nda görüşülmeye devam etmektedir. Tam uyumun sağlanabilmesi için yapılacak 
ikincil düzenlemelerin de AB müktesebatı kapsamında hazırlanması gerekmektedir.  

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2011 yılı programlaması kapsamında 
yürütülen Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanabilmesi İçin Ulusal Doğa Koruma 
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesinin de Natura 2000 alanlarının belirlenmesi sürecine 
önemli katkıda bulunması beklenmektedir. Proje 2015 yılında başlamış olup, Eylül 2018’de 
tamamlanması öngörülmektedir. 

Ülkemiz Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşmeye (CITES) 1996 yılından beri taraftır. Yabani Hayvan ve Bitki 
Türlerinin, Ticaretin Düzenlenmesi Yoluyla Korunmasına ilişkin Konsey Tüzüğü (CITES 
Tüzüğü) ise kısmen uyumlaştırılmıştır.  

Ülkemiz jeopolitik ve jeostratejik konumundan dolayı terörist saldırılara ve sabotajlara, 
gelişen sanayisinden dolayı da endüstriyel kazalara maruz kalma ihtimali yüksek olan bir 
ülkedir. Bu durum öncelikle tarımsal alanlar, ormanlar, su havzaları gibi hassas bölgelerin 
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) etkenler ile kirlenmesine ilişkin özel 
eylem planlarının hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır. 2014 yılında, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
koordinasyonunda, KBRN etkenleriyle kirlenen tarım alanlarının iyileştirilmesi ve geri 
kazanımı için yürütülecek faaliyetler kapsamında KBRN Kirliliğine Maruz Kalan Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Geri Kazanımı Projesi başlatılmıştır. Bu 
çalışmalar çerçevesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Kirliliğe Maruz 
Kalan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Geri Kazanımı Kılavuzu; 
KBRN olayları öncesinde, sırasında ve sonrasında tarımsal üretim, hayvancılık ve gıda üretim 
sistemlerine yönelik uygulanması gereken önleyici, iyileştirme/geri kazanım ve atık bertarafı 
çalışmaları için bir rehber olarak hazırlanmıştır. 

2.3. Çevre ve Doğal Kaynakların Yönetimi ile İlgili Mevzuatın Sürdürülebilirlik 
Bağlamında Değerlendirilmesi 

Çevre sorunlarıyla 1970’li yıllarda karşılaşmaya başlayan Türkiye’de 1982 

Anayasası’nda Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlığı altında 56. madde ile yapılan 

çevre hakkı düzenlemesi, çevreyle ilgili ilk ve en önemli anayasal düzenleme olarak 
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değerlendirilmektedir. Anayasa’nın 56. maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede 

yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin 

kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir.” ifadesi yer almaktadır. 29 

Türkiye’de Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminden itibaren ülkenin çevresel 

sorunlarına dikkat çeken, mevcut durumu ve alınacak tedbirleri belirten ve bunların bütüncül 

bir planlama anlayışı içerisinde değerlendirilmesi gereğine vurgu yapan kalkınma planları 

hazırlanmaktadır. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (1979-1983) çevre 

politikalarında önleyici ve onarımcı nitelikler dikkati çekmektedir. Bu dönemde belirlenen 

politikalar düzenlenen yasa ve yönetmelikler ile taraf olunan uluslararası antlaşmalar 

dâhilinde uygulanmaya çalışılmıştır. Bu plan döneminde Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı 

kurulmuş, 1983 yılında çevrenin sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda korunması 

amacıyla Çevre Kanunu çıkarılmıştır. Kanunda, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve 

kirliliğin önlemesinin herkesin sorumluluğunda olduğu, çevre politikalarının oluşmasında 

katılım hakkı esası, bilgi edinme ve başvuru hakkı, sürdürülebilir kalkınma ilkesi, önleme 

ilkesi, kirleten öder ilkesi, kusursuz sorumluluk ilkesi, piyasaya dayalı mekanizmalar ve çevre 

eğitimi gibi hususlar yer almaktadır. 30  

Mevzuat yapılanması alanında öne çıkan gelişmelerden biri de, AB müktesebatına 

uyum doğrultusunda hazırlanan AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) kapsamında 

yapılan düzenlemelerdir. Bu doğrultuda çevre mevzuatının AB müktesebatıyla 

uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte, çevre mevzuatının atık, su, emisyon 

yönetimi başta olmak üzere kaynak yönetimi alanındaki eksiklikleri giderilmektedir.  

2006 yılında Çevre Kanunu’nda düzenleme gerçekleştirilmiş, buna bağlı olarak AB’ye 

uyum kapsamında günümüze kadar 50’ye yakın yönetmelik yayımlanmıştır. Bütün bu 

gelişmelerle birlikte Su Kanunu ile Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun taslakları 

da Meclis gündemindedir. Bu Kanunların yürürlüğe girmesi, çevre ve doğal kaynakların 

sürdürülebilir yönetimine mevzuat altyapısı açısından önemli katkı sağlayacaktır. 

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin olası 

çevresel etkilerinin değerlendirildiği ve etki boyutuna yönelik projeyle ilgili gelecek dönem 

çevresel etki yol haritasını çizen değerlendirmedir. Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin 

                                                           
29 Toprak, 2017 
30 Toprak, 2017 
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çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin 

önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, 

seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde, projelerin 

uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaların kapsamını ve çerçevesini 

çizen ve ülkemizde 7/2/1993 yılından itibaren yürürlükte olan Çevresel Etki Değerlendirme 

Yönetmeliği en son 2014 yılında revize edilerek yürürlüğe girmiştir. Gelişen dijital 

uygulamaların takip edilmesiyle ÇED ve Çevresel İzin ve Denetim Sistemlerinde elektronik 

takip sistemleri oluşturulmuştur. Ek olarak çevrenin korunmasını sağlamak üzere 

sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, çevre üzerinde önemli etkiler yapması beklenen 

plan/programların hazırlanması ve onay sürecine çevresel unsurların entegre edilmesi için AB 

mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği, 

2017 yılında yürürlüğe girmiştir.  

Hem AB uyum kapsamında eklenen yönetmelik ve kanunlar, hem önceden bulunan 

yasalarımız değerlendirildiğinde, çevre ve doğal kaynakların yönetimi açısından gerekli alt 

yapıyı sağlayan bir mevzuat yapılanmamız olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, mevcut 

mevzuatın uygulamaya aktarılmasında sıkıntılar yaşanmakta, çevre alanında yaşanan sorunlar 

gözlendiğinde bu sorunların mevzuat eksikliğinden dolayı kaynaklandığı algısı oluşmaktadır.  

Türkiye ulusal mevzuata ek olarak çevre ile ilgili birçok uluslararası anlaşmaya da taraf 

olmaktadır. Bu anlaşmalar taraf olunduktan sonra ulusal mevzuatın parçası haline 

gelmektedir. Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) ve 

ek protokollerinin uygulanmasına ilişkin olarak 1975 yılından bugüne Akdeniz Ülkeleri ve 

Avrupa Topluluğu tarafından Akdeniz Eylem Planı isimli bir çalışma yürütülmektedir. 

Türkiye Barselona Sözleşmesi ve protokollere taraf olduktan sonra Özel Çevre Koruma 

Kurumu Başkanlığı’nı oluşturmuş ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri ilan etmiştir. 1979 yılında 

Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesini (Bern Sözleşmesi) imzalamış, 

1984 yılında da taraf olmuştur. Türkiye’nin çevre ve doğal kaynakları koruma alanında 1994 

yılında taraf olduğu sözleşmelerden biri de 1975 yılında yürürlüğe giren Özellikle Su Kuşları 

Yaşam Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar 

Sözleşmesi) ve 1997 yılında yürürlüğe giren Biyolojik Çeşitlik Sözleşmesi’dir.31 Ramsar 

31 Türkiye’nin çevre ile ilgili taraf olduğu uluslararası sözleşmeler için bkz.: 
http://izindenetim.cevreorman.gov.tr/izin/AnaSayfa/birimler/uluslarasiKuruluslar/uluslararasiSozlesmeProtokolAnls/Turkiye 
ninTarafOlduguCevreSozlesmeler.aspx?sflang=tr 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nXzwkyc7e1AJ:www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php%3FSayfa%
3D sayfa%26Tur%3Dwebmenu%26Id%3D265+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=tr  
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Sözleşmesi’ne istinaden çıkarılan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği çerçevesinde sulak 

alanların yönetimi sağlanmakta, yönetim planları hazırlanmaktadır. Bugüne kadar 14 alan 

Ramsar Alanı ilan edilmiştir.  

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) iklim değişikliği sorununa karşı 

küresel tepkinin temelini oluşturmak üzere 1992 yılında kabul edilmiştir. Sözleşme 21 Mart 

1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 194 Tarafı bulunan Sözleşme, neredeyse evrensel bir 

katılıma ulaşmıştır. Sözleşmenin nihai amacı, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim 

sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmaktır. 

BMİDÇS bir çerçeve sözleşme olarak genel kuralları, esasları ve yükümlülükleri 

tanımlamaktadır. Sözleşme, iklim sisteminin, bütünlüğü başta endüstri ve diğer sektörlerden 

kaynaklı karbondioksit ve öteki sera gazı salımlarından etkilenebilecek, ortak bir varlık 

olduğunu kabul etmektedir. Türkiye, bir OECD üyesi olarak, BMİDÇS 1992 yılında kabul 

edildiğinde gelişmiş ülkeler ile birlikte Sözleşme’nin EK-I ve EK-II listelerine dâhil edilmişti. 

2001’de Marakeş’te gerçekleştirilen 7. Taraflar Konferansı’nda (COP7) alınan 26/CP.7 sayılı 

Kararla Türkiye’nin diğer EK-I Taraflarından farklı konumu tanınarak, adı BMİDÇS’nin EK-

II listesinden çıkarılmış fakat EK-I listesinde kalmıştır. Türkiye 24 Mayıs 2004’te 189. Taraf 

olarak BMİDÇS’ye katılmıştır. 

2.4. Çevre ve Doğal Kaynakların Yönetiminden Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar 

Türkiye’de çevre ve doğal kaynakların yönetiminden sorumlu farklı kurum ve 

kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kurum ve kuruluşlara ek olarak, İklim Değişikliği ve Hava 

Yönetimi Koordinasyon Kurulu gibi komisyonlar ve kurullar da çevre ve doğal kaynakların 

yönetiminde görev almaktadır. Kalkınma Bakanlığı çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir 

yönetimine ilişkin makro politikaları belirlemekte, ileriye dönük stratejiler geliştirmekte, 

kamu yatırım programları hazırlamakta ve uygulamayı koordine etmektedir. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu kuruluşunun sorumlu 

oldukları alanlarda çevre ve doğal kaynakların yönetiminde görevleri bulunmaktadır.  
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev alanları içinde çevreyle ilgili olanlar,  

- Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 

prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar 

hazırlamak; bu çerçevede eğitim, araştırma, projelendirme, eylem planları ve kirlilik 

haritalarını oluşturmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek ve izlemek, iklim 

değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  

- Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik 

oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini 

değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; 

bahse konu tesis ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün 

kontrol edilmesini sağlamaktır.32 

Bu bağlamda çevre düzeni ve imar planlarının yapılması, bütünleşik kıyı alanları 

yönetimi ve planlaması çalışmalarının gerçekleştirilmesi, hava kalitesinin iyileştirilmesi, 

çevre eylem planlarının hazırlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi için standart ve ölçüm 

kalitelerinin geliştirilmesi, su, deniz ve toprak kirliliğinin engellenmesi için uygulamalar 

gerçekleştirilmesi, atık ve kimyasal yönetimi, çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik 

çevresel değerlendirme çalışmalarının yapılması, tabiat varlıkları ve doğal sit alanlarının 

korunması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.  

Çevre ve doğal kaynakların kullanımı ile ilgili olan, yenilenebilir enerji üretimi ve enerji 

verimliliğinin yaygınlaştırılması konuları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 

sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bakanlık yenilenebilir enerji kaynaklarının 

değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik politikaların ve stratejilerin 

belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmakla sorumludur. Bu bağlamda enerji tasarrufu ile 

ilgili çalışmaların teşvik ve kontrol edilmesi, enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel 

kirlenmenin azaltılması konusunda çalışmalar yapılması, enerji verimliliği uygulama projeleri 

ve araştırma-geliştirme projelerinin izlenme ve denetlenmesi, yenilenebilir enerji ve enerji 

verimliliği alanlarındaki çalışmaların, gelişmelerin izlenmesi, yenilenebilir enerji kaynakları 

ile ilgili ölçümler yapılması Bakanlık’ın görevleri arasında bulunmaktadır.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve 

bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma, tabiatın korunmasına yönelik 

                                                           
32 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017 
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politikalar geliştirilmesi, korunan alanların tespiti, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, 

tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik çeşitlilik ile av ve yaban hayatının 

korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesinin sağlanması, su 

kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımına dair politikalar 

oluşturulması, ulusal su yönetiminin koordine edilmesinden sorumludur.  

Avrupa Birliği Bakanlığı, AB uyum süreci dâhilinde çevre yönetiminde AB mevzuatı 

ile uyumun sağlanması sürecinde yapılan çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve 

koordinasyonundan sorumlu kurum olmaktadır. 

Kurumların görev ve sorumluluk alanları incelendiğinde, bazı konuların farklı 

kurumların çalışmaları altında eş zamanlı olarak ele alınabileceği görülmektedir. Örneğin, 

tabiat alanlarının tespiti ve korunması ile su kaynaklarının yönetimi ve korunması konuları 

Çevre ve Şehircilik ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında paylaşılan konular olmaktadır. 

Bu konularda iki bakanlık da çalışmalar yürütmektedir.  

Kamu kurumlarının kurumsal yapılanmalarında dünyadaki gelişmeler ve ülkenin 

ihtiyaçları dikkate alınarak değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişikliklerin en sonuncusu 2011 

yılında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) Bakanlıkların yeniden 

yapılanmasıdır. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın çevre 

kısmının Bayındırlık Bakanlığı ile birleştirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

dönüştürülmesi, orman kısmının da Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na dönüştürülmesidir.  

Yukarıda bahsedilen yapısal değişiklikler, kurumlarda yıllar içinde elde edilen deneyim 

ve teknik uzmanlığın kaybolmasına, sorumluluğun farklı bir kuruma geçmesiyle kurumsal 

hafıza ile sürekliliğin zedelenmesine neden olabilmektedir.  

Sürdürülebilirlik, yukarıda belirtilen kurumların kuruluş kanun ve KHK’lerinde, 

misyonlarında ve/veya ürettikleri politika/strateji dokümanlarında referans verilen ilkeler 

olarak konumlanmaktadır. Bununla birlikte yerel yönetim, idare ve belediyeler de çevre 

politikalarının uygulanması konusunda sorumluluk sahibidir.33 Örneğin, il özel idareleri il 

sınırları içinde; ilin çevre düzeni planı, toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi, belediye 

sınırları dışında ise; su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ağaçlandırma, 

park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri yapmakla görevli ve yetkili kılınmıştır. Belediye 

Kanunu uyarınca belediyeler de imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 
                                                           
33 Çevre ve Orman Bakanlığı, 2006 
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ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; ağaçlandırma, park ve 

yeşil alan hizmetlerini yapma ve yaptırma ile sorumlu kılınmıştır.  

Yukarıda bahsedilen kamu kurum ve kuruluşlarına ek olarak, sivil toplum, akademi, 

özel sektör gibi paydaşların da bu süreçte rolleri bulunmaktadır. Bu paydaşlar - özellikle 

akademi ve sivil toplum kuruluşları - bilgi paylaşımını artırmak, farkındalık artırmak ve 

kurumları sorumlu harekete teşvik etmek açısından önemli role sahiptirler. Yerel paydaşlarla 

birlikte uluslararası paydaşlar da dünyada çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki gelişmelere 

paralel olarak, ülkemizde de bu gelişmelerin takip edilmesi sürecinde rol almaktadırlar. 

Uluslararası kuruluşların bu alanda belirlediği standartlar ve geliştirdikleri uygulamalar, 

dünyanın konuyla ilgili yol haritasını oluşturmaktadır.  

2.5. Ulusal Politikalarda Çevre Koruma ve Doğal Kaynakların Yönetimi Hakkında 
Değerlendirme 

Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi hususu, ülkemizde Kalkınma 

Planları başta olmak üzere birçok ulusal politika dokümanında sektörel ve kurumsal strateji ve 

eylem planı belgelerinde yer alan bir konudur. Konu ile ilgili temel politika ve strateji 

belgeleri aşağıda listelenmektedir: 

Makro politika dokümanları: 

 Onuncu Kalkınma Planı: 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı; 

yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, 

bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve 

kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Planda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu bir 

bakış açısıyla değerlendirilmiş, bu doğrultuda sürdürülebilirlik, çevre ve doğal kaynak 

yönetimi de Plan’da kapsamlı olarak ele alınmıştır. Onuncu Kalkınma Planı 

döneminde çevre ve doğal kaynakların yönetimi hususu, raporun Onuncu Kalkınma 

Planı Döneminin Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi Çerçevesinde 

Değerlendirilmesi başlıklı bölümünde detaylandırılmaktadır. 

 Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları: Onuncu Kalkınma Planı’nda 

daha önceki planlardan farklı olarak Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP) adıyla 

25 adet özel uygulama programı oluşturulmuştur. Kalkınma Planı’nda 

önceliklendirmenin de yapılabilmesine katkıda bulunan söz konusu programlar, 
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Plan’ın uygulanabilirliğini ve kalkınma çabalarının etkinliğini artırmak amacıyla yeni 

bir yaklaşım çerçevesinde hazırlanmıştır. Onuncu Kalkınma Planı döneminde 

yayınlanan ÖDÖP’ler arasında doğrudan çevre ile ilgili bir ÖDÖP bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, verimlilik, enerji ve su kullanımı konularına odaklanan farklı 

ÖDÖP’ler bulunmaktadır. Bunlar aşağıda listelenmektedir: 

o Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı Eylem Planı: Bu programla 

yerli kaynakların enerji üretimindeki payının artırılması suretiyle enerjide dışa 

bağımlılığın azaltılması amaçlanmaktadır. Program, 2012 yılı sonunda birincil 

enerji üretiminde %27 olan yerli kaynak payının, 2018 sonunda %35’e 

yükseltilmesini34, 2013 yılında 32 milyar kWh olarak gerçekleşen yerli kömür 

kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin 2018 yılında 57 milyar kWh’e 

çıkarılmasını, Plan döneminde 10.000 MW’lık ilave hidrolik kapasitenin 

devreye alınmasını hedeflemektedir.  
o Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı: Program, seçilmiş 

bazı sektör ve alanlarda enerji verimliliğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar 

yürütülmesi, mevcut bazı uygulamaların yaygınlaştırılması, örnek 

uygulamaların duyurularak kamuoyu bilincinin yükseltilmesi ve nihayetinde 

talep yönetimine katkıda bulunulmasını amaçlamaktadır. Programın hedefleri, 

2011 yılı sonunda, iklim düzeltmeli ve 2000 yılı dolar fiyatlarıyla 0,2646 

TEP/1000 dolar olarak gerçekleşen Türkiye’nin birincil enerji yoğunluğunun, 

2018 sonunda 0,243 TEP/1000 dolar değerinin altına indirilmesi, 2018 yılına 

kadar kamu binalarındaki enerji tüketiminin, 2012 yılı baz alınmak suretiyle 

belirlenecek göstergeler düzeyinde ve verimlilik artışı uygulamaları ile %10 

düşürülmesidir. 

o Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı Eylem Planı: İlgili 

programın amacı, ülke çapında ve havza bazında iklim şartları ile yanlış ve 

aşırı su kullanımından kaynaklanan veya kaynaklanması beklenen sorunların 

çözümü yoluyla tarımda su kullanımının etkinleştirilmesidir. Program, Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından geliştirilen sulama tesislerinde, su 

tasarrufu sağlayan tarla içi modern sulama yöntemlerinin (damlama ve 

yağmurlama) uygulandığı alanın toplam sulama alanı içindeki payının Plan 

                                                           
34 Yerli kaynak payına yurt içi ve yurt dışı petrol ve doğal gaz çıkarımları dâhildir. 
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döneminde %20’den %25’e yükseltilmesini, Plan döneminde DSİ 

sulamalarında %62 olan sulama oranının %68’e, %42 olan sulama 

randımanının ise %50’ye çıkarılmasını, su tasarrufu sağlayan toplam modern 

sulama sistemi sayısının Plan döneminde her yıl %10 oranında artırılmasını, 

yeraltı suyu kullanımının Plan dönemi boyunca %5 düşürülmesini 

hedeflemektedir.  

o Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı Eylem Planı: Bu Eylem Planı 

üretimde verimlilik algısının geliştirilmesi, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, 

katma değerin artırılmasını amaçlamaktadır. Özel sektör odaklı tasarlanan 

program sanayi sektöründe toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısının 

%20’nin üzerine çıkarılmasını hedeflemektedir.  

 Orta Vadeli Program: Onuncu Kalkınma Planı döneminde yayınlanan Orta Vadeli 

Programlar, çevrenin korunması, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ve kentsel 

altyapının geliştirilmesi konusuna odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, 2013-2015 Orta 

Vadeli Programı’nda çevresel mevzuatın uygulanması konusunda etkinliğin 

sağlanması, kaynakların etkin kullanılması, çevre korunmasına yönelik hizmetlerin 

planlanması ve afet risklerinin azaltılması gibi tedbirlere odaklanılmıştır. 2015-2017 

Orta Vadeli Programı’nda konu büyüme perspektifinden ele alınmış, vergi 

politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında, iklim değişikliği ve çevre 

kirliliğiyle mücadelede enerji tasarrufunun gözetileceği, çevre dostu yaklaşımların 

barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine 

yönelik fırsatların değerlendirilerek yeşil büyümenin destekleneceği belirtilmiştir. 

2018-2020 Orta Vadeli Programı’nda ise çevre ve doğal kaynakların yönetimiyle ilgili 

olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının artırılması, 

tarımsal desteklerin yeniden düzenlenmesinde verimliliğin gözetilmesi ve su 

kullanımının etkinleştirilmesini teminen Su Kanununun çıkarılmasının hedeflendiği 

görülmektedir.  

 Yıllık Programlar: Çevre ve doğal kaynaklar konusu, Onuncu Kalkınma Planı 

dönemine ait Yıllık Programlarda farklı başlıklar altında çevreye duyarlılık odağıyla 

ele alınmaktadır. Programlarda gıda, otomotiv, tarım, lojistik gibi farklı sektörlerde 

çevre duyarlılığının gözetilmesi hususu ele alınmıştır. Yerli ürünler gibi ithal ürünlerin 

de sağlık, çevre, enerji verimliliğine dair teknik düzenlemelere uygunluğunun 
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sağlanacağı belirtilmektedir. 2018 Yılı Programında enerji alanındaki temel amaçlar 

arasında, ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı destekleyen, israfı ve enerjinin 

çevresel etkilerini asgariye indiren bir enerji sektörüne ulaşılması bulunmaktadır. 

Programda, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma, toprak ve su kaynaklarının 

yönetimi, afet yönetimi konularının ayrı başlıklar altında ele alındığı görülmektedir. 35 

Sektörel Stratejiler: 

 AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES): AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi 

Dokümanı, Türkiye’nin, AB’ye girişi için bir ön koşul olan, AB çevre müktesebatına 

uyum sağlanması ve mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması amacıyla tam uyumun 

temin edilmesi için ihtiyaç duyulacak teknik ve kurumsal altyapı, gerçekleştirilmesi 

zorunlu çevresel iyileştirmeler ve düzenlemelerin neler olacağına ilişkin detaylı 

bilgileri içermektedir. Ülkenin o dönemdeki çevre sorunlarına ilişkin mevcut durumu, 

mevzuat ve teşkilat yapısını, çevre sorunlarıyla mücadele konusunda bugüne kadar 

izlenen politika, yapılan harcamalar ile çevre sorunlarıyla mücadelede karşılaşılan 

sıkıntı ve darboğazları aktarmaktadır. UÇES'in güncellenmesi çalışmaları Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir. 36 

 Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi: İlgili Strateji, 2010-2023 dönemi için Türkiye’nin 

iklim değişikliği stratejisini ortaya koymaktadır. Strateji, enerji, ulaştırma, sanayi, atık, 

arazi kullanımı, tarım ve ormancılık sektörlerinde sera gazı kontrolü, iklim 

değişikliğine uyum, teknoloji transferi, finansman ve kapasite artırımı konularındaki 

bir yıl gibi kısa vadede hayata geçirilecek amaçların yanında 1-3 yıllık dönem 

içerisinde gerçekleşmesi ya da başlaması öngörülen orta vadeli amaçları ve süresi 10 

yıla yayılan uzun vadeli amaçları kapsamaktadır. 

 İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı: İlgili Plan, 2011-2023 dönemi için 

Türkiye’nin iklim değişikliğine uyuma yönelik strateji ve ilgili eylemlerini ortaya 

koymaktadır. Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye’de 

iklim değişikliğinden etkilenebilirlik alanlarını, teknik ve bilimsel çalışmaların 

desteklediği ve katılımcı süreçler ile kabul edilen beş alana odaklanmıştır. Bunlar: 

o Su Kaynakları Yönetimi 

o Tarım ve Gıda Güvencesi 

                                                           
35 Kalkınma Bakanlığı, 2018 
36 Çevre ve Orman Bakanlığı, 2006 
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o Ekosistem Hizmetleri, Biyolojik Çeşitlilik ve Ormancılık 

o Doğal Afet Risk Yönetimi ve 

o İnsan Sağlığıdır. 

Eylem Planı bu şekilde iklim değişikliğinin doğal kaynaklar ve çevre üzerindeki 

etkilerini, bunların da ülkemiz üzerindeki olası sosyal ve ekonomik etkilerini 

irdelemektedir. 

 Türkiye Afet Müdahale Planı: Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) amacı; afet 

ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve 

koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası 

ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. TAMP, 

ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev 

alacak, bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, STK’lar ve gerçek kişileri 

kapsayan bir Plan’dır. Bu bağlamda doğal kaynakların bir parçası olan orman 

yangınları, su baskınları, kuraklık vb. konuları da kapsamaktadır. Planda küresel 

ısınma, iklim değişikliği, kuraklık gibi yavaş gelişen doğal afetlerin süreç içinde daha 

önceden hiç yaşanmamış sonuçlar oluşturabileceği varsayımında bulunulmakta, ancak 

iklim değişikliği kaynaklı oluşabilecek afetlere yönelik özel bir yönetim stratejisine 

atıfta bulunulmamaktadır.  

 Ulusal Atık Yönetimi Eylem Planı: İlgili Plan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından hazırlanan, 2016-2023 döneminde doğal kaynaklar ve ekosistemlerin 

korunup geliştirilmesi ile mevcut ve gelecek nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir bir 

çevre oluşturulmasını sağlamak üzere; sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, 

uluslararası normlar ve ulusal öncelikler gözetilerek, strateji ve mevzuat geliştirme, 

atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, 

geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, 

arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında politika ve 

stratejileri belirlemektedir. 

Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı ile 2023 yılına kadar yapılması planlanan atık 

yönetim faaliyetlerine yönelik tüm atık türleri için geri kazanım, ön işlem, ara 

depolama ve bertaraf yöntemleri bölgesel olarak belirlenmiş, ihtiyaç duyulan tesis 

yatırımları için kapasite, konum ve zaman bilgileri ile birlikte genel yatırım ve işletme 
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maliyetleri için de bir yol gösterici olmayı hedeflemiştir. Bu alanda kamu yatırımı 

ihtiyacının teknoloji seçimine bağlı olarak yaklaşık 2 milyar € ile 3 milyar € arasında 

olması beklenmektedir. 

 Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı: İlgili Plan, 2007 yılında Mülga 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’nin BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 

kapsamındaki yükümlülüklerini yerine yetirmek, AB’nin doğa koruma sektörü 

kapsamındaki düzenlemeleri ile uyumlu uygulamaları hayata geçirmek ve ülkemizin 

sahip olduğu biyolojik çeşitliliği kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, 

koruma ve sürdürülebilir kullanım hedeflerine ulaşmak için strateji ve ilgili eylemleri 

içermek üzere hazırlanmıştır. Bu eylem planı Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik için yol 

haritasını ortaya koyan belgedir.  

 Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı: İlgili Plan, geri dönüşüm 

uygulamalarının geliştirilmesi ve ülkemizde konu ile ilgili yol haritasının 

oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır. “Çevreye ve insana saygılı, kaynakların etkin 

kullanıldığı ve geri dönüşümün ekonominin vazgeçilmez parçalarından biri haline 

geldiği üretim ve tüketim kültürünün oluşumunu sağlamayı” amaçlayan Plan’da 

aşağıdaki unsurlar hedeflenmektedir: 

o Toplumun tüm kesimlerinde geri dönüşüm bilincini oluşturmak, 

o İlgili mevzuatı geri dönüşüme yönelik olarak geliştirmek, 

o Atıkların etkin bir şekilde geri dönüştürülmesi için gerekli alt yapıyı 

oluşturmak, 

o Geri dönüşüm konusunda finansal destek sağlamak, 

o Atık üretimini kayıt altına alarak etkin bir denetim sistemi kurmak. 

Strateji kapsamında 2017 yılı bitimine kadar hayata geçirilecek 54 eylemden oluşan 

“Eylem Planı” şekillendirilmiştir. Eylem Planı, belirlenen hedeflere uygun olarak 

hangi eylemin, hangi zaman dilimi içerisinde, kim tarafından ve hangi 

kurum/kuruluşun işbirliği ile uygulanacağını tanımlamaktadır. 

 Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı: 2015-2018 dönemini kapsayan Plan, işgücünün 

niteliğinin geliştirilmesini, işgücü verimliliği düzeylerinin yükseltilmesini, yatırım 

ortamının iyileştirilmesini, sermaye verimliliğinin artırılmasını, teknolojik 

gelişmelerin üretime yansımasını hızlandırarak toplam faktör verimliliğinin büyümeye 
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katkısının güçlendirilmesini ve bunların yanında ekonomik gelişimin çevresel 

performansla bütünleştirilmesini amaçlamaktadır. Verimlilik Stratejisi ve Eylem 

Planı’nın hedefleri arasında; verimlilikle ilgili alanlarda politika oluşturma süreçlerini 

geliştirmek ve izlenebilirliği artırmak ve sanayide sürdürülebilir üretim altyapısına 

dönüşüm sürecinde uygulama ve teknolojileri yaygınlaştırmak da bulunmaktadır.  

Eylem Planı kapsamındaki dönüşüm alanlarından birisi “sürdürülebilir üretim” olup 

aşağıdaki alanları kapsamaktadır: 

o Sürdürülebilir üretim teknik ve teknolojileri 

o Sürdürülebilir üretim ve tüketim kültürü 

o Mevzuat ve denetimler 

o Yeşil satın alma 

o Yeşil istihdam 

o Enerji verimliliği 

o Kaynak verimliliği 

o Endüstriyel simbiyoz 

 Ulusal Havza Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı: İlgili Plan, 2013-2023 dönemini 

kapsamakta ve ülkemizin su havzalarının doğal kaynaklarının korunması, 

geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili orta ve uzun vadeli kararlara ve 

yatırım programlarına rehberlik sağlamak, toplumun havzaların ekolojik, ekonomik, 

sosyal fayda ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve 

sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak çalışmalara ortak bir yol göstermeyi 

amaçlamaktadır. 

 Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı: 2015-2023 yılları arasını 

kapsayan plan, Türkiye’de çölleşme/arazı bozulumuyla mücadele kapsamında 

yapılması planlanan çalışmaları özetlemekte, kurumlar arası eşgüdüm 

gerçekleştirilmesini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.  

 Erozyonla Mücadele Eylem Planı: 2013-2017 yıllarını kapsayan plan, ülke genelinde 

erozyonla daha etkili mücadele edilmesini, erozyonla mücadele eden kurum ve 

kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasını ve erozyonla mücadele alanında 

kamu kaynaklarının verimli kullanımını amaçlamaktadır.  
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 Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı: İlgili eylem planı, 2013-2017 yıllarını 

kapsamakta ve yukarı su havzalarında sel oluşumunu azaltan ve yağış-su rejimini 

düzenlemek gayesiyle yapılacak olan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, teraslama, 

yamaç arazi ıslahı, sel derelerinin ıslahı, meraların ıslahı ve bozuk ormanlıkların 

rehabilitasyonu faaliyetlerini ayrıntılı olarak vermektedir.  

 Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı: 2013-2017 yıllarını kapsayan 

eylem planı, havza koruma alanında bulunan ağaçsız alanlar ile zaman zaman su 

altında kalan ve baraj koruma alanında bulunan arazilerin değerlendirilmesi, 

erozyonun ve rusubat taşınımının önlenmesi, su miktarının ve kalitesinin artırılması, 

yeni rekreasyon ve turizm alanlarının oluşturulması, yaban hayatı için yeni barınma 

alanları meydana getirilmesi, yapılacak olan ağaçlandırmalarda gelir getirici türler 

kullanılarak yöre halkı ekonomisine katkıda bulunulmasını hedefleyen eylemleri 

detaylandırmaktadır. Eylem Planı kapsamındaki ağaçlandırma çalışmalarında öncelikli 

olarak baraj ve göletlerin göl aynası çevresinde yeşil kuşaklar meydana getirilmesi ve 

2017 yılına kadar mevcut barajlar ve göletlerin göl aynası çevresindeki havza koruma 

alanların ağaçlandırılması hedeflenmiştir. 

 Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı: 2014-2018 yıllarını kapsayan eylem 

planı, madencilik faaliyetleri neticesinde bozulan sahalarda arazi ıslahı çalışması 

yapılarak madenciliğe bağlı olarak bozulan ve etkilenen alanlara ekolojik, ekonomik 

ve estetik değerlerini mümkün olduğu ölçüde yeniden geri kazandırmak ve tabii 

kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması için yapılan faaliyetleri kapsamaktadır.  

 Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Ulusal Uygulama Planı: İlgili plan, ülkemizin 

Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) ilişkin Stockholm Sözleşmesi yükümlülüklerinin 

yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda hazırlanmıştır. 

Sözleşme’nin etkin şekilde uygulanması için 62 farklı eylem planı ve 15 faaliyetten 

oluşan planın öncelik alanları, Yönetmelik ve uygulanması dâhil mevzuat 

uygulamaları, emisyonların, stokların ve kirlenmiş sahaların envanterinin 

hazırlanması, istenmeden ortaya çıkan KOK'ların salımının azaltılması, kamu ve özel 

sektörde düzenleme ve izin konusunda kapasite geliştirilmesi, halkın eğitimi ve 

bilinçlenmesi, insan sağlığı ve çevre konusunda izleme ve kontrol, bilgi alışverişi ve 

ağ oluşturulması, bakanlıklar arası koordinasyon sağlanması ve toplumun KOK’lara 
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maruziyet derecesi ve daha güvenli çözümler konusunda araştırmalar 

gerçekleştirilmesi olarak belirlenmiştir. 

Kurumsal Stratejik Planlar: 

 Avrupa Birliği Bakanlığı Stratejik Planı: İlgili Stratejik Plan, Türkiye’nin AB üyelik 

sürecinde takip edeceği faaliyetlere rehberlik sağlamak ve yön göstermek amacıyla 

hazırlanmıştır. AB’ye üyelik ve AB mevzuatına uyum süreci, Türkiye’de çevre 

bilincinin artırılması ve uygulamaların geliştirilmesi açısından dönüştürücü bir role 

sahiptir. Plan çevre ve kaynak yönetimi ile ilgili doğrudan bir strateji ya da politika 

barındırmamakla birlikte AB üyelik süreci ile ilgili genel stratejiyi çizen, üst bir 

politika belgesi işlevindedir.  

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Planı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planı’nın misyonu “bilim, teknoloji ve sanayi alanında 

geliştirilen politikalarla yüksek teknolojiye ve akıllı üretim sistemlerine dayalı, ürün 

güvenliğini temin eden, rekabet gücü yüksek sürdürülebilir bir üretim yapısı 

oluşturmak” olarak belirlenmiştir. Plan kapsamında çevre ve sürdürülebilir üretme 

yönelik olarak belirlenen amaçlar aşağıda yer almaktadır: 

o Yerli, yenilikçi, yeşil ve akıllı üretim sistemlerine sahip bir sanayi yapısının 

oluşmasına yönelik politika ve stratejiler geliştirmek, 

o Verimlilik düzeyi artan, sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşumunu 

sağlamak. 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Stratejik Planı: İlgili Stratejik Plan, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın 2018-2023 dönemi için stratejik hedeflerini ortaya koymaktadır. Plan’ın 

üç ekseninden biri olan çevre konusu ile ilgili aşağıdaki stratejik amaçlar ve hedefler 

belirlenmiştir: 

o Çevreyi ve tabiatı korumak, kirlilik oluşumunu önlemek, iklim değişikliği ile 

mücadele etmek: 

 2023 yılına kadar sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırılması, atıkların 

kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine 

kazandırılmasının sağlanması ve vatandaşlarımızın tamamına katı atık 

ve atıksu arıtma hizmeti sunulması, 
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 Plan dönemi sonuna kadar hava kirliliği önlenerek hava kalitesinin 

iyileştirilmesi ve çevresel gürültü kirliliğinin azaltılması, iklim 

değişikliği ile mücadele edilmesi, iklim değişikliğinin etkilerine uyum 

sağlanması için tedbirlerin alınması, uluslararası yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi ve ozon tabakasının korunması, 

 Hava ve deniz kaynaklı kirleticilerin azaltılması, deniz suyunun 

kalitesinin artırılması, insan sağlığı ve çevreyi etkileyen kimyasalların 

etkin yönetiminin sağlanması, 

 Biyolojik çeşitlilik ve doğal değerler açısından korunması gerekli 

alanları tespit ve tescil edilmesinin sağlanması ve ülke genelindeki 

doğal sit alanlarının ekolojik temelli bilimsel esaslar çerçevesinde 

yeniden değerlendirilmesi, 

 Doğal sit alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki eksik altyapı 

tesislerinin tamamlanması ve korunan alanların gelecek nesillere 

aktarılmasının sağlanması, 

 Vatandaşlarımızın daha temiz ve kaliteli bir çevrede yaşamaları için, 

IPA’nın Çevre Eylem Programlarında yer alan çevre altyapı ve teknik 

destek projelerinin gerçekleştirilmesi 

o Çevre kalitesini iyileştirmek üzere alıcı ortamları izlemek, denetlemek, 

yatırımların çevresel etki değerlendirme süreçlerini hızlandırmak: 

 ÇED ve SÇD süreçlerinin etkin uygulanmasını sağlamak üzere kapasite 

geliştirme ve rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi, SÇD 
uygulamalarının yaygınlaştırılması, 

 Çevre izin ve lisans uygulamalarının güçlendirilmesi, yeterlik almış 
kurum/kuruluşların planlı ve etkin denetiminin sağlanması ve Ulusal 
Çevre Etiketleme Sisteminin kurulması, 

 E-denetim sistemi ile denetimlerin etkinleştirilmesi, risk değerlendirme 
esaslı çevre denetimlerinin yaygınlaştırılması, çevresel bilginin 
güncellenmesi ve paylaşılması çalışmalarının yürütülmesi ve çevresel 
göstergelerin geliştirilmesi, 

 Laboratuvar hizmetlerinin niceliksel ve niteliksel olarak geliştirilmesi, 
alıcı ortamlara yönelik ölçüm, analiz, izleme altyapısının 
güçlendirilmesi.  
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 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Stratejik Planı: İlgili Stratejik Plan, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2018-2022 dönemi için stratejik hedeflerini 
ortaya koymaktadır. Stratejik Plan’da belirlenen amaçlar öncelikli olarak tarım, 
hayvancılık ve gıda güvenliği politikalarına yönelik olmakla birlikte, doğal 
kaynakların kullanımı ve korunmasını da kapsamakta, sürdürülebilir kullanıma atıfta 
bulunmaktadır:  

o Erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzını sağlamak, ulusal ve 
uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü oluşturmak, 

o Uluslararası standartları gözeterek, üretimden tüketime kadar doğal 
kaynakların ve insan sağlığının korunması amacıyla gıda ve yem 
güvenilirliğini sağlamak, 

o Bitki sağlığını koruyucu tedbirler almak, hayvan hastalık ve zararlılarını 
kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak, 

o Kırsal ekonomiyi geliştirmek, kırsal alanların tarımsal, sosyal ve fiziki 
altyapısını iyileştirmek, 

o Su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir işletimini sağlamak, su 
ürünleri üretimini geliştirmek, 

o Tarımsal üretimde kalite ve verimliliği artırmaya yönelik Araştırma-Geliştirme 
çalışmaları yürütmek, 

o Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.  

 Kalkınma Bakanlığı Stratejik Planı: 2014-2018 dönemini kapsayan Kalkınma 

Bakanlığı Stratejik Planı, Onuncu Kalkınma Planı’nda belirlenen amaç ve hedefler 

doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı’na düşen rol ve sorumlulukları içerecek şekilde 

hazırlanmıştır.  

 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı: 2015-2018 dönemini kapsayan Stratejik Plan, 

sürdürülebilir sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması, toplumun yaşam kalitesinin 

artması ve genç nüfusun değişen koşullara uyum sağlayarak ülkemizin küresel 

rekabette yerini alması için eğitim ve öğretimin hayati önem taşıdığını belirtmektedir. 

Plan’daki “Eğitimde ve Öğretimde Kalite” amacının stratejilerinden biri “Okul 

güvenliği, çevreye duyarlılık, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere uygunluk gibi 

hususlarda okulların mekânsal kalitesinin yükseltilmesi amacıyla eğitim ortamları için 

standartlar belirlenerek standartlara uygunluğu gösteren mavi, yeşil vb. bayrak 
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uygulamaları başlatılması” olarak belirtilmektedir. Müfredatta konunun yer almasına 

yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, eğitimin sürdürülebilir ekonomik 

kalkınmadaki işlevi konusunda toplumsal farkındalık yaratılması hususu, sektör için 

bir fırsat olarak tanımlanmaktadır.  

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Stratejik Planı: İlgili Plan, Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı’nın 2017-2021 dönemine yönelik strateji ve ilgili eylemlerini ortaya 

koymaktadır. Çevre ve doğal kaynakların korunmasına doğrudan yönelik ilgili Plan 

amaçları aşağıda listelenmektedir: 

o Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimini 

sağlamak, 

o Biyolojik çeşitliliğin etkin korunması ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak. 

2.6. Onuncu Kalkınma Planı Döneminin (2014-2018) Çevre ve Doğal Kaynakların 
Sürdürülebilir Yönetimi Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve 2014-2018 dönemini kapsayan 

Onuncu Kalkınma Planı; yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra 

hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin 

korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde 

tasarlanmıştır.  

Onuncu Kalkınma Planı “Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre 

duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan 

faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin 

yükseltilmesi”ni temel amaç olarak belirlemiştir. Planın temel hedeflerinden biri Yaşanabilir 

Mekânlar ve Sürdürülebilir Çevre olmaktadır. Plan kapsamında enerji, sanayi, tarım, 

ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu yaklaşımların barındırdığı 

yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar 

değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ilgili Kalkınma 

Planı’ndan doğan çevre ve kaynak yönetimi yaklaşımı Orta Vadeli Programlar, Yıllık 

Programlar ve ilgili Strateji ve Eylem Planlarında da kaynakların sürdürülebilir kullanımı 

temel hedefi ile şekillenmiştir. Politika ve Strateji Belgelerinde Sürdürülebilir Kalkınma, 

Çevre, Yeşil Büyüme ve Kaynak Verimliliği gibi konulara atıfta bulunulmaktadır. Konu hem 
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Kalkınma Planı’nda, hem Yıllık Programlarda ekonomi, büyüme, istihdam gibi farklı 

başlıklarda politika, amaç ve tedbirler altında yer almaktadır.  

Onuncu Kalkınma Planı döneminde hem mevzuat/politika konusundaki gelişmeler hem 

uygulamadaki yeniliklerle çevre ve doğal kaynakların yönetimi ve sürdürülebilirlik alanında 

olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Bu dönemde çevre mevzuatının AB’ye uyumlaştırılması ve 

çevre koruma ve kirliliği önlemeye yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılının sonuna kadar Özel Çevre Koruma 

alanlarında yönetim planları hazırlanması planlanmış, bu planlar ile nesli tehlike altındaki 

türlerin izlenmesi ve korunması ve hedeflenmiştir. İklim değişikliği ile ilgili Ulusal Niyet 

Katkı Beyanının BMİDÇS Sekretaryasına sunulmuş, bunu takiben dönemsel ulusal 

bildirimlerin hazırlanması planlanmış, buna yönelik sektörlerde uyum ve bilinçlendirme için 

ön çalışmalar başlamıştır.  

Su yönetiminde etkinliği sağlamak üzere su kaynaklarının koruma ve kullanma dengesi 

esasında bütüncül yönetimi ve havzada yer alan bütün planların entegrasyonunun sağlandığı, 

üst çevresel hedeflerin belirlendiği ve bu hedeflere ulaşılması için alınması gereken 

sosyoekonomik, idari ve finansal tedbirlerin tespit edildiği Nehir Havzası Yönetim Planlarının 

hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. 2016 yılı itibarıyla havza için başlatılan 

çalışmaların 2021’e kadar 25 havza için tamamlanması planlanmaktadır. İklim değişikliğinin 

ve su havzalarındaki faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlendirilerek İklim 

Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi başlatılmıştır. 2016 yılında tamamlanan proje, 

havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele etme ve kirliliği önlemeye yönelik 

önlemler alınmasını amaçlamıştır. Proje kapsamında Türkiye’nin 2100 yılına kadar iklim 

değişikliği projeksiyonları üç küresel iklim modeline göre hazırlanmıştır. Ek olarak Tarımda 

Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı Eylem Planı’nda öngörülen hedefler 

doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. Plan döneminde yeraltı sularının sürdürülebilir 

yönetimi açısından gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildiğinde ise, gelecekte bu alanda 

özellikle yeraltı sularının kalite ve miktarına ilişkin çalışmaların önem arz edeceği 

düşünülmektedir.  

Toprak kaynaklarının kabiliyetleri doğrultusunda ve arazi kullanım planlaması 

temelinde değerlendirilmesi önemini korumaktadır. Bilhassa tarımsal üretimin 

sürdürülebilirliği ve gıda güvenliğinin temini açısından tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı 
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ile toprak kirliliğinin önlenmesi, çölleşme ve erozyonla mücadelenin etkinleştirilmesi, arazi 

toplulaştırma çalışmalarının yaygınlaştırılması ve toprak yönetiminde koordinasyonun 

güçlendirilmesi öncelikli görülmektedir. 

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin ulusal ölçekte uygulanmasının izlenmesi ve 

değerlendirilmesinden sorumlu olacak kamu, özel sektör, akademi ve STK'ların geniş 

katılımının sağlandığı ve Kalkınma Bakanlığı’nın sekretaryasını yapacağı bir koordinasyon 

yapısının oluşturulması planlanmaktadır.  

Kamu alanında yapılan çalışmalara ek olarak, bu dönemde özel sektör tarafından 

sürdürülebilirlik ve kaynak yönetimi ile ilgili çalışmalar da hız kazanmıştır. Kamuoyunda 

duyarlılığın artması ile şirketlerin de konu ile ilgili sorumluluk ve bilinçleri artmıştır. Çevreye 

olan etkilerin azaltılması için sürdürülen projelere ek olarak, bu etkilerin sürdürülebilirlik ve 

entegre raporlar ile kamuoyu ile paylaşılması, çevrenin korunması hususunun ekonomiye 

etkisi olan bütün paydaşlar tarafından sahiplenildiğinin görülmesi adına önemli bir gelişme 

olarak değerlendirilmektedir. Bu dönemde aynı zamanda akademi, kamu, özel sektör ve sivil 

toplumda çevre alanında çalışan sayısında ve kapasitesinde de artış olmuş, başka bir deyişle 

insan kaynağında da gelişme sağlanmıştır.  

İklim değişikliği, hem dünya hem ülkemiz için, etkin olmayan kaynak tüketiminden 

etkilenen ve sonuç olarak doğal kaynakları olumsuz etkileyen bir olgudur. Birçok ülkenin 

olduğu gibi ülkemizin de iklim değişikliğine uyum sağlama ve seragazı azaltımına ilişkin 

kapasitesinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 2020 sonrasında küresel iklim 

değişikliğiyle mücadele politikalarının belirlendiği BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

ve Paris İklim Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen müzakere sürecine ülkemiz için daha 

kabul edilebilir bir uluslararası çerçeve sağlanması amacıyla iklim değişikliği alanında ulusal 

odak noktası olunması sıfatıyla koordinasyonunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü 

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda 

katılım ve katkı sağlanmaktadır. Bu çerçevede, Niyet Edilen Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı 

Beyanı 2015 yılında BM’ye sunulmuştur. Nisan 2016’da imzalanan Paris Anlaşması’nın 

teknik hususlarına ilişkin müzakerelere aktif katılım sağlanmakta olup; Aralık 2018 itibarıyla 

Paris Anlaşması’nın uygulama mekanizmaları ile ülkemize yönelik fırsat ve tehditlerin 

netleşmesi beklenmektedir. Yerel program ve planlarda iklim değişikliği ele alınmaktadır. 

Ülkemizde Gaziantep, Bursa gibi öncü kentlerde iklim değişikliğine ilişkin eylem planları 
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hazırlanmış durumdadır ve diğer illerde de yaygınlaştırılması hususunda Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından çalışmalar sürdürülmektedir. 

Mahalli idarelerin yeni yasal düzenlemelerle genişleyen hizmet alanları ile artan görev 

ve sorumlulukları da dikkate alınarak idari, mali ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi 

ihtiyacı devam etmektedir. Bu çerçevede, özellikle büyükşehirlerde hizmete ulaşımını 

kolaylaştırmak, tüm atıkların uygun şekilde ayrı toplanması hizmetlerine erişimi 

kolaylaştırmak, sürdürülebilir bir atık yönetim altyapısı oluşturmak, altyapı hizmetlerinin 

sunumunda maliyetleri düşürmek, genişleyen hizmet alanlarında bulunan yerleşim bölgesi 

olmayan tarım arazilerini, meraları, orman alanlarını ve ekolojik hassasiyeti bulunan bölgeleri 

korumak, yerindelik ilkesini zayıflatmamak gibi hususlara öncelik verilerek hizmet sunum 

yöntemlerinin yeni bir model çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Belediyelerin 

aldıkları kararların ve kullandıkları kaynakların yerindelik ilkesi çerçevesinde kullanılmasını 

sağlayacak ve vatandaşların katılım sürecini güçlendirecek mekanizmalara olan ihtiyaç devam 

etmektedir. 

Kurumsal yapılanma alanındaki gelişmeler birincil olarak AB uyum süreci 

kapsamındaki çalışmalar doğrultusunda şekillenmiştir. Bu uyum sürecinde kamu 

kurumlarının alt yapısı gelişerek, kamu kurumları yeniden yapılandırılarak çevre ve 

sürdürülebilirlikle ilgili ya da bu konuyla ilgilenen birimler oluşturulmuştur. Çevre ve 

sürdürülebilirlikle ilgili kurumsal yapılanma eş zamanlı olarak özel sektörde de gelişmiştir. 

Reel sektör ve finans sektöründe sürdürülebilirlikle ilgili birimler oluşturulmuş, firmalarda 

faaliyet kolu bazında çevre görevlisi istihdamı zorunlu hale getirilmiş, üst yönetimde 

sürdürülebilirlik yöneticisi pozisyonları oluşturulmuştur.  

Çevreyle ilgili bilincin toplum nezdinde artması amacıyla eğitim alanında çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Öğretimin farklı seviyelerinde çevre ve iklim değişikliği konularına yer 

verilmekte, müfredatta yer almasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir. Buna ek olarak, 

“yaparak öğrenmek” olgusuna odaklanarak kulüp aktiviteleri ve çevre odaklı projelerle 

öğrencilerin konuyla fiziksel olarak ilgilenmeleri amaçlanmaktadır. 

Gerçekleşen politika, mevzuat ve kurumsal yapılanma çalışmalarıyla paralel olarak, 

ülkemizde aynı dönemde çevre dostu finansman ve sürdürülebilirlik finansmanı alanında da 

gelişmeler yaşanmıştır. Çevre, enerji ve kaynak verimliliği, yenilenebilir ve temiz enerji gibi 

projeleri finanse etmek için finansman araçları çeşitlendirilmiştir. Uluslararası finans 
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hazırlanmış durumdadır ve diğer illerde de yaygınlaştırılması hususunda Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından çalışmalar sürdürülmektedir. 

Mahalli idarelerin yeni yasal düzenlemelerle genişleyen hizmet alanları ile artan görev 

ve sorumlulukları da dikkate alınarak idari, mali ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi 

ihtiyacı devam etmektedir. Bu çerçevede, özellikle büyükşehirlerde hizmete ulaşımını 

kolaylaştırmak, tüm atıkların uygun şekilde ayrı toplanması hizmetlerine erişimi 

kolaylaştırmak, sürdürülebilir bir atık yönetim altyapısı oluşturmak, altyapı hizmetlerinin 

sunumunda maliyetleri düşürmek, genişleyen hizmet alanlarında bulunan yerleşim bölgesi 

olmayan tarım arazilerini, meraları, orman alanlarını ve ekolojik hassasiyeti bulunan bölgeleri 

korumak, yerindelik ilkesini zayıflatmamak gibi hususlara öncelik verilerek hizmet sunum 

yöntemlerinin yeni bir model çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Belediyelerin 

aldıkları kararların ve kullandıkları kaynakların yerindelik ilkesi çerçevesinde kullanılmasını 

sağlayacak ve vatandaşların katılım sürecini güçlendirecek mekanizmalara olan ihtiyaç devam 

etmektedir. 

Kurumsal yapılanma alanındaki gelişmeler birincil olarak AB uyum süreci 

kapsamındaki çalışmalar doğrultusunda şekillenmiştir. Bu uyum sürecinde kamu 

kurumlarının alt yapısı gelişerek, kamu kurumları yeniden yapılandırılarak çevre ve 

sürdürülebilirlikle ilgili ya da bu konuyla ilgilenen birimler oluşturulmuştur. Çevre ve 

sürdürülebilirlikle ilgili kurumsal yapılanma eş zamanlı olarak özel sektörde de gelişmiştir. 

Reel sektör ve finans sektöründe sürdürülebilirlikle ilgili birimler oluşturulmuş, firmalarda 

faaliyet kolu bazında çevre görevlisi istihdamı zorunlu hale getirilmiş, üst yönetimde 

sürdürülebilirlik yöneticisi pozisyonları oluşturulmuştur.  

Çevreyle ilgili bilincin toplum nezdinde artması amacıyla eğitim alanında çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Öğretimin farklı seviyelerinde çevre ve iklim değişikliği konularına yer 

verilmekte, müfredatta yer almasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir. Buna ek olarak, 

“yaparak öğrenmek” olgusuna odaklanarak kulüp aktiviteleri ve çevre odaklı projelerle 

öğrencilerin konuyla fiziksel olarak ilgilenmeleri amaçlanmaktadır. 

Gerçekleşen politika, mevzuat ve kurumsal yapılanma çalışmalarıyla paralel olarak, 

ülkemizde aynı dönemde çevre dostu finansman ve sürdürülebilirlik finansmanı alanında da 

gelişmeler yaşanmıştır. Çevre, enerji ve kaynak verimliliği, yenilenebilir ve temiz enerji gibi 

projeleri finanse etmek için finansman araçları çeşitlendirilmiştir. Uluslararası finans 
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kuruluşları ve çok taraflı kalkınma bankalarından sürdürülebilirlik ve çevreye yönelik farklı 

hibe ve kredi programları sağlanmıştır. Özel sektörde farkındalık ve bilincin artmasıyla, farklı 

finans modelleri araştırılmaya başlanmış, yeşil kredi tahsisi ve yeşil/sosyal/sürdürülebilir 

tahvil ihracı gibi dünyada uygulanmakta olan sürdürülebilir finans modelleri ülkemizde de 

benimsenmeye başlanmıştır. Karbon fiyatlandırması özellikle OECD ülkelerinde genel bir 

uygulama olarak görülmekle birlikte ülkemizde henüz genel bir uygulama haline gelmemiştir. 

Karbon piyasaları hakkında hazırlık araştırma çalışmaları gerçekleştirilmektedir, ancak henüz 

zorunlu bir emisyon ticaret piyasası ya da karbon vergisi uygulamaya alınmamıştır. Bununla 

birlikte gönüllü karbon piyasaları Türkiye’de kabul gören bir uygulama olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özel sektör tarafından benimsenen bu uygulama kapsamında şirketler gönüllü 

karbon piyasalarında emisyon ticaretinde aktif olarak faaliyet göstermektedir.  

Onuncu Kalkınma Planı döneminde çevre ve doğal kaynak yönetiminin finansmanı 

incelendiğinde bu alanlara sağlanan finansal kaynakların ve desteğin devam ettiği 

görülmektedir. 2015 yılı verilerine göre kamu sektöründe çevresel faaliyeti olan tüm kamu 

kuruluşları, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, ilçe belediyeleri ile nüfusu 5 bin ve 

üzerinde olan belediyelerin çevresel harcamaları 21,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Özel 

sektörün çevresel harcamaları da dâhil edildiğinde toplam çevresel harcamalar 25,9 milyar 

TL’ye ulaşmaktadır.  

Özel sektördeki finansman gelişmeleri değerlendirildiğinde, Türkiye bankacılık 

sektörünün, kamu otoritelerinin bu alandaki teşvik edici rolünün de desteğiyle sürdürülebilir 

finansman konusunda 2000’li yılların ikinci 5 yılı itibarıyla somut adımlar atmaya başladığı 

görülmektedir. Türk Finans sektörünün 2000’lerde başlayan çalışmaları Plan döneminde de 

devam etmiştir. Hâlihazırda birçok banka uluslararası standartlarda sürdürülebilirlik 

raporlarının yayımlanması, karbon ayak izi hesaplamalarının uluslararası yatırımcılara şeffaf 

bir yaklaşım ile raporlanması, finansman sağlanan projelerin sosyal ve çevresel etkilerinin 

kredi değerlendirme süreçlerinde dikkate alınması gibi başlıklarda çalışmalar 

gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özellikle 2015 yılında SKA’ların benimsenmesi sonrası 

ülkemizdeki sürdürülebilir finans konusunda öncü role sahip olan bazı finans kuruluşları, bu 

alandaki çalışmalarını belli SKA’lar altında gruplayarak hedefler geliştirmeye ve Türkiye’nin 

bu alandaki hedeflerine ulaşmasını desteklemeye odaklanmışlardır.  
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2.7. Mevcut Göstergeler Bağlamında Türkiye’nin Uluslararası Mukayesesi 

Bu bölümde çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi alanında Türkiye’nin 

OECD, AB ve dünya ortalamalarına göre uluslararası düzeydeki mukayesesi irdelenmektedir.  

 Orman alanlarının toplam alana yüzdesi incelendiğinde, Türkiye’nin OECD, AB ve 

dünya ortalamalarının altında seyrettiği görülmektedir. 2000-2014 yılları arası içi AB 

ortalaması %37, OECD ortalaması %31 iken Türkiye ortalaması aynı dönem için yaklaşık 

%14 seviyesinde olmaktadır. (Bkz. Şekil 5) Bununla birlikte orman alanlarının yüzdesel 

oranının yıllar içinde korunduğu ve arttığı görülmektedir.  

 

                 Şekil 5: Orman Alanları (Toplam Alanların Yüzdesi) (%) 

 
                    Kaynak: Dünya Bankası Veri Bankası 

 

Yine Dünya Bankası verilerine göre, yıllık ormansızlaşma oranları incelendiğinde, 

Türkiye’deki ormansızlaşma oranlarının negatif olduğu, yani ormanlık alanda artış olduğu 

görülmektedir. Dünya ormansızlaşma oranı 1990-2000 yılları arası için yıllık ortalama %0,18 

iken bu oran 2000-2015 yılları arası için yıllık yaklaşık %0,1’e düşmüştür. OECD 

ortalamalarına bakıldığında OECD geneli için de ormansızlaşmanın negatif oranlarda olduğu 

yani ormanlık alanların arttığı görülmektedir. Ancak yıllar bazında bu oranın azaldığı 

gözlenmektedir. Oran 1990-2000 yılları arasında -0,57 iken 2000-2015 arasında -0,34 

olmaktadır. Türkiye’nin oranları ise 1990-2000 arasında yıllık -0,57, 2000-2015 arasında 

yıllık -0,94 olarak kaydedilmiştir. Bu yıllık ortalama, ülkemizde ormanlık alanların arttığını, 

artış oranının da yıllar içinde hızlandığını göstermektedir. (Bkz. Şekil 6) 
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                 Şekil 6: Ortalama Yıllık Ormansızlaşma Oranı (%) 

 
         Kaynak: Dünya Kalkınma İndikatörleri, Dünya Bankası 

 

Türkiye’nin sera gazı emisyonları, özellikle 1990’lardan itibaren ekonomik büyüme, 

artan endüstriyel üretim, ulaşım, enerji tüketimi vb. nedenlerle artış göstermektedir. Bununla 

birlikte gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin küresel toplam emisyonlardaki payı 

düşüktür. Türkiye’nin kişi başı emisyon miktarı, OECD oranlarının altında seyretmektedir. 

2014 yılı OECD için kişi başı emisyon 9,53 metrik ton iken Türkiye’de 4,49 metrik ton 

olmaktadır. Ancak kişi başına emisyon verileri yıllar bazında incelendiğinde emisyon 

oranlarının OECD genelinde düştüğü, Türkiye’de iste arttığı gözlenmektedir. (Bkz. Şekil 7) 

 

                     Şekil 7: Dünya-Türkiye Kişi Başına CO2 Emisyonu  

 
                Kaynak: Dünya Bankası Veri Bankası 
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Hava kalitesi hava kirliliği açısından uluslararası veriler ışığında değerlendirildiğinde 

Türkiye’nin hava kalitesi konusunda dünya ortalamasının altında olduğu görülmektedir. İnsan 

sağlığına zararlı hava kirliliği maddesi olarak dünya çapında takip edilen göstergelerden biri 

partikül maddelerdir (PM). PM2,5; 2,5 mikrometreden küçük partikül maddeyi ifade 

etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) PM2,5 ve PM10 için belirlediği, insan sağlığını 

tehdit eden üst limitler bulunmaktadır. 37 Dünya Bankası DSÖ’nün belirlediği PM2,5 sınır 

limitlerine göre, limit aşımına maruz kalan ülkeleri analiz etmektedir. 38 Bu verilere göre, 

Türkiye’nin bütün nüfusu, DSÖ üst limitini aşan seviyelerde PM2,5 kirliliğine maruz 

kalmaktadır.39 (Bkz. Şekil 8) 

       Şekil 8: PM2,5 Hava Kirliliği, DSÖ Üst Limitini Aşan Seviyelerde Kirliliğe Maruz Kalan 

Nüfus (Toplam Nüfusun Yüzdesi) 

 

            Kaynak: Dünya Bankası Veri Bankası  

2.8. Çevre ve Doğal Kaynak Yönetimindeki Başlıca Sorunlar ve Gelişme Alanları 

Onuncu Kalkınma Planı dönemindeki gelişmeler değerlendirildiğinde çevre ve doğal 

kaynakların sürdürülebilir yönetimini etkileyen sorunların büyük bölümü ve bu sorunlara 

yönelik gelişme alanları genellikle uygulama alanında olmaktadır. Mevcut mevzuat, çevre 

koruma ve doğal kaynak yönetimi ile ilgili gerekli hukuki altyapı ve yönlendirmeyi 

                                                           
37 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/ 
38 Dünya Sağlık Örgütü, 2016 
39 Ülkemizde hava kalitesin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi 
Yönetmeliği”, üzerinden sağlanmaktadır. Bu yönetmelik kapsamında hava kalitesi sınır değerleri ve il müdürlüklerinin 
görevleri yer almaktadır. Türkiye’nin PM10 ve SO2 sınır değerleri, DSÖ’nün sınır değerlerinin üzerindedir. Ek olarak, tüm 
hava istasyonlarında PM2,5 ölçülmemektedir. Bu doğrultuda, uluslararası veri kaynaklarında bulunan PM2,5 verileri, PM10 
verileri üzerinden hesaplanmaktadır.  
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sağlayacak seviyede kurgulanmıştır, ancak ilgili konuların uygulamaya geçirilmesinde 

sorunlar yaşandığı gözlenmektedir. Mevzuat ile getirilen yükümlülüklerin daha etkin 

uygulanabilmesi için mevcut teşvik, doğrulama, denetim ve yaptırım mekanizmalarının 

geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, kurumların kapasite gelişimlerini 

desteklemek önemli görülmektedir. Kurumların uygulamaları hayata geçirebilmesi için ilgili 

personel kapasitesinin geliştirilmesi, personel devamlılığının sağlanması son derece önem 

taşımaktadır. 

Ek olarak, 2000’lerden itibaren mevzuat alanında gerçekleştirilen AB’ye uyum 

yönündeki güncellemeler esnasında AB mevzuatının kendisinde de güncelleme ve değişimler 

gerçekleşmektedir, bu güncellemelerin de eş zamanlı olarak takip edilmesi, geliştirilen ve 

uygulamaya geçen yerel mevzuatın kontrolü açısından önem taşımaktadır.  

Konuyla ilgili mevzuat kapsamlı ve kapsayıcı olmakla birlikte, Meclis’te bulunan Su 

Kanunu ve Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu’nun Meclis’ten geçerek 

kanunlaşması, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik mevzuatı için önem arz 

edecektir.  

AB üyelik süreci ve mevzuat uyum çalışmalarıyla birlikte yönetişim yapılarında 

gelişmeler sağlanmıştır. Bu gelişmeler, yönetim yapılarını kurgulamak adına önemli fayda 

sunmaktadır. Bununla birlikte, farklı kurumların benzer sorumluluk alanlarının bulunması, 

görev ve sorumluluklar alanında çakışmalar yaşanmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle 

kurumlar arası koordinasyonda sıkıntılar yaşanabilmekte, aynı konulardaki benzer çalışmalar 

farklı kurumlar tarafından birbirinden bağımsız bir şekilde gerçekleştirilmekte, bu durum 

verimli sonuçların alınması önünde engel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda karşılaşılan 

sıkıntıların çözülmesi için çevre ve doğal kaynakların yönetimi başlığı altındaki konularda 

yetki ve sorumlulukların kurumlar bazında net bir şekilde belirlenmesi, sorumlu ve ilgili 

kuruluşların açık olarak listelenmesi önem taşımaktadır.  

Çevre ve doğal kaynak yönetimindeki performansın takip edilebilmesi için veri temini 

ve temin edilen verilerin standardizasyonunun bir gelişim alanı olduğu görülmektedir. 

Üretilen verilerde kurumlar arasında farklılıklar olabildiği, bu farklılıkların da ölçümleme ve 

takip sistemlerinin standardize olmasını engellediği gözlenmektedir. Belirlenen strateji, hedef 

ve eylemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini ülke çapında kurumlar arası ortak bir düzlemde 

takip edebilmek için verinin standartlaştırılması önem teşkil etmektedir.  
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Deniz ve kıyı ekosistemlerinde istilacı yabancı türler iklim değişikliği ve balast suları 

nedeniyle artmaktadır. Bu durumun balıkçılık ve turizm sektörlerini olumsuz etkilemesi söz 

konusudur.  

Çevre etki değerlendirme süreçlerinde ÇED hem mevzuat altyapısı hem uygulama 

yöntemleriyle bütünsel bir yapı sunmaktadır. Kümülatif etki değerlendirmesi gibi 

proje/yatırımların toplu etkisini değerlendirmek üzere kurgulanan uygulamalar, mevcut 

yönetmeliklerinde bulunmaktadır. Yönetmeliklerde yer alan bu gibi ÇED araçlarının 

uygulanmasının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesinin sürece katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Hava kalitesini iyileştirmeye yönelik olarak, temiz hava eylem planları yazılım 

aracılığıyla izlenmeye başlanarak uygulanabilirliği arttırılmaya yönelik çalışmalar 

yürütülmesine karşılık, hava yönetiminin daha etkin hale getirilmesi yönünde adımlar 

atılmalı, ulusal ölçekte temiz hava eylem planı hazırlanmalıdır. 

Hava yönetimi alanında, uygulamaya alınan Hava Emisyon Yönetim Portalı pilot olarak 

Marmara Bölgesi’nde kullanılmış olup, ülke geneline belirli bir takvim doğrultusunda 

yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Emisyon kaynaklarının bilgisinin toplanılmasında ve 

verilerin sayısallaştırılmasında nitelikli personel ihtiyacı bulunmakta olup, ilgili kurumlarda 

konu ile ilgili farkındalığın sağlanması ve portalın son kullanıcı eğitimlerinin sürekli hale 

gelmesi gerekmektedir. Söz konusu portalın alt yapısı kullanılarak hava kalitesi tahmini ve 

metre seviyesinde veri üretim modüllerinin geliştirilmesi faydalı görülmektedir. 

Ulusal emisyon envanteri temel hava kirleticileri için hazırlanmakta olup, ağır metaller 

ve kalıcı organik kirleticilerin de eklenmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Emisyon 

projeksiyonları çalışmalarının sektörel azaltım potansiyellerinin belirleneceği çalışmalar ile 

güçlendirilmesi gerekmektedir.  

Atık yönetimi alanında ilgili Plan döneminde atık bertarafı ve yönetimi hizmetlerini 

iyileştirmek adına farklı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara ilave olarak, atık 

yönetiminde ülke çapında daha fazla verimlilik sağlanması adına aşağıdaki uygulama 

alanlarında gelişim sağlanabileceği düşünülmektedir:  

- Kaynakta Azaltım: atıkların kaynakta azaltımını sağlayacak teşvik ve uygulamalar 

geliştirilmesi, 
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- Lojistik Verimlilik: farklı kategorilerde toplanan atıkların lojistik açıdan verimlilik 

gözetilerek yönetilmesi, 

- Atık Beyanı: Atık beyan sistemlerinin geliştirilmesi. 

Atık konusunda yukarıda değinilen kapsamlı mevzuat hükümlerinin gereğince 

uygulanabilmesi için bağımsız bir denetim, gözetim ve yaptırım yapısının oluşturulması, atık 

üreticilerin kayıt altına alınması ön koşul olarak görülmektedir.  

Tehlikeli kimyasalların üretim sürecinde kontrol altına alınması atık sorunun 

kaynağında önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Özellikle kalıcılık, biyobirikim özelliği 

olan ve üremeye toksik etkisi ispatlanmış kimyasalların üretim sürecinden aşamalı olarak 

kaldırılması hem yeşil üretim açısından hem tehlikeli kimyasalların döngüsel ekonomiye olan 

olumsuz etkisinin azaltılması açısından gerekli bir adım olarak düşünülmektedir.  

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve kullanımında sürdürülebilirliğin sağlanmasına temel 

teşkil edecek mevzuat ve planlama çalışmalarının tamamlanması önem arz etmektedir. 

Özellikle farklı kuruluşlar tarafından yürütülen biyolojik çeşitliliğin tespiti ve izlenmesine 

yönelik olarak kuruluşlar arasında işbirliğinin artırılmasının On Birinci Kalkınma Planı 

dönemindeki faaliyetlerin etkisini güçlendireceği düşünülmektedir. Ülke genelinde biyolojik 

çeşitliliğin tespiti ve haritalanması çalışmalarının tamamlanmasıyla önemli bir eksikliğin 

giderileceği düşünülmektedir. 

Çevre ve doğal kaynak yönetiminin finansmanı alanında özel sektöre yönelik kaynak 

temininde gelişmeler olmakla beraber belirli konularda sıkıntılar olduğu da gözlenmektedir. 

Çevre ve iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik olarak uluslararası finansman kuruluşları 

tarafından çevre dostu yatırımlarda kullandırılmak üzere ülkemize uzun dönemli ve düşük 

faizli yeşil kredi, yeşil fon gibi finansman kaynakları sağlanmaktadır. Ancak Paris 

Anlaşması’nın getireceği yeni uluslararası yapılanma döneminde özellikle iklim değişikliğiyle 

uyum ve mücadeleye yönelik finansman kaynaklarının yeniden yapılandırılması durumu olası 

görülmektedir. Bu gibi bir yeniden yapılanma durumunda Türkiye’nin iklim finansmanı 

kaynakları ve kaynaklara erişimine yönelik durum değerlendirmesi analizinin yapılması 

önemli görülmektedir. 

Yukarıda bahsedilen finansman kaynakları, kamu projelerinde kullandırılabildiği gibi, 

ulusal finans kuruluşları aracılığıyla ülke içinde özel sektöre de sunulmaktadır. Uluslararası 
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finans kuruluşları, bu kredilerden yararlanılması için belirli çevresel ve sosyal performans 

standartlarının karşılanmasını şart koşmaktadır. Bu çevresel ve sosyal yükümlülüklerin yerel 

finans kurumları veya özel sektör yararlanıcıları tarafından karşılanabilmesinde darboğazlar 

yaşanabilmektedir. Kaynak yararlanıcılarının, bu kaynakları sağlayan finans kuruluşlarının 

çevresel ve sosyal performans beklentilerini karşılayabilecek kurumsal kapasite ve altyapıya 

ulaşmaları gerekmektedir. Ek olarak, Milli Enerji Politikası kapsamında enerji verimliliğinin 

finansmanı konusunda bankacılık sektörünü teşvik eden ve bu alandaki yatırım ve 

harcamaların daha uygun maliyetli finansal kaynağa ulaşımını kolaylaştıran başlıkların 

değerlendirilebilmesi önem taşımaktadır.  

Türkiye’nin büyüme performansını ve rekabet avantajlarını da göz önünde 

bulundurarak, çevresel ve sosyal etkilerin kredi değerlendirmelerinde bir risk unsuru olarak 

dikkate alınmasına yönelik, kademeli şekilde, stratejik ve uzun vadeli bir bakışı açısı 

benimsenmesi gerekmektedir. Bankacılık sisteminde başta enerji verimliliği olmak üzere tüm 

su, hammadde vb. kaynak verimliliğine yönelik olarak kullandırılan kredilerin diğer tüketici 

kredilerinden ayrıştırılarak raporlanmasının sağlanması ve verimliliği teşvik etmek amacıyla, 

kredi maliyetinin bir bileşeni olan Kredi Kaynak Destekleme Fonu (KKDF) ve Banka ve 

Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’nin aynen konut kredilerinde uygulandığı gibi tasarrufa 

yönelik kullandırılan kaynak verimliliği kredilerinden alınmamasına yönelik düzenlemelerin 

değerlendirilmesinin uygulama alanında yaşanan sorunlara çözüm sağlamaya destek olacağı 

düşünülmektedir. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki 

kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı 

kredilere, devlet tarafından faiz desteği verilmektedir. Kaynak verimliliğine ve tasarrufuna 

yönelik kullandırılan kredilerde de buna benzer teşvik edici uygulamaların 

değerlendirilebilmesi önemli olacaktır. Mevzuat düzenlemeleri takiben, sektörde çevresel ve 

sosyal risklerin değerlendirilmesine yönelik kurum ve çalışan kapasitesinin geliştirilmesi ve 

kurumsal yönetişim yapısının buna uyumlu hale getirilmesi önem arz etmektedir.  

Finans sektörünü bir parçası olan sigorta sektörünün de iklim değişikliği doğrultusunda 

karşılaştığı sorunlar bulunmaktadır. Doğal afet, kuraklık vb. iklim değişikliğinden kaynaklı 

yeni riskler oluşmaktadır. Sigorta sektörünün bu gibi iklim değişikliği risklerinin yönetimiyle 

ilgili bir analiz gerçekleştirmesi ve yeniden yapılanma ihtiyacını değerlendirmesi 

gerekmektedir. 
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2.9. Türkiye’deki Çevre ve Doğal Kaynak Yönetimine Yön Veren Kalkınma Yaklaşımı 
ve Dünyadaki Eğilimler 

Türkiye’deki kalkınma politikaları uluslararası gelişmelere paralel olarak sürdürülebilir 

kalkınma yönünde gelişim göstermektedir. Türkiye, küresel düzeydeki çevre sorunlarının 

çözümüne ülke gerçeklerini gözeten bir anlayışla, “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” 

ve “göreceli kapasiteler” ilkeleri çerçevesinde katkı vermektedir. Artan nüfusun ihtiyaçları ve 

çeşitlenen tercihler kalkınma sürecini etkilerken, çevre üzerinde yaratılan baskının azaltılması 

da eşit derecede önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, kirliliğin önlenmesi çalışmalarına, 

biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunması ile sürdürülebilir kullanımına öncelik 

verilmektedir. Türkiye çevre konusunda aldığı kararlar ve yürüttüğü projelerle çevresel 

tehditleri fırsata dönüştürme potansiyeline sahiptir. 

Bununla birlikte sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için küresel ölçekte başlayan 

yeni büyüme modeli arayışlarıyla birlikte “yeşil büyüme” yaklaşımı önem kazanmaktadır. 

Hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler ve çeşitlenen tüketim alışkanlıkları çevre 

ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, 

çölleşme, ormansızlaşma, su kıtlığı ve küresel ısınmayla ilgili sorunlar dünya gündemindeki 

yerini korumaktadır. Onuncu Kalkınma Planı bu kavram çerçevesinde, üretim sektörlerinde 

temiz üretim ve eko-verimlilik ile hem çevrenin korunması hem rekabetçiliğin artırılmasının 

mümkün görüldüğünü belirtmekte, tarım ve turizm gibi çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik 

potansiyelin değerlendirilebileceğini ifade etmekte, yeni düzenleme ve yatırımlarla şehirlerin 

daha çevre dostu ve ekonomik olarak etkin olabileceğini vurgulamaktadır. 

Yeşil ve çevre dostu büyüme yaklaşımının bir parçası olarak, doğal kaynak 

kullanımının ekonomik gelişimden ayrıştırılması konusu da uluslararası gündemde ele alınan 

konulardan biri olmaktadır. Ayrıştırma (decoupling) adı verilen bu anlayış özellikle gelişmiş 

ekonomilerde benimsenmeye başlanmıştır. Örneğin Almanya 2050 yılına kadar birincil enerji 

tüketimini %50 azaltmayı hedeflerken aynı dönemde GSYH’sini %1 artırmayı hedeflemekte, 

bu bağlamda ekonomik büyümenin enerji kaynağı ile doğru orantılı ilişkisini değiştirmeyi 

hedeflediğini göstermektedir. Başka bir deyişle kaynakların verimli kullanılması ile, günümüz 

lineer (al – kullan – at) ekonomisinden döngüsel ekonomiye doğru bir paradigma değişimi 

yaşanmaya başlanmıştır. 
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Yeşil ekonomi toplumsal refahın ve sosyal eşitliğin arttırılması, çevresel risklerin ve 

ekolojik kıtlıkların azaltılması anlamına gelmektedir.40 Başka bir deyişle düşük karbon salımı, 

kaynakların etkin kullanımı ve sosyal sorumluluk gibi kavramlarla gelişen ekonomi anlayışı 

için kullanılmaktadır. Yeşil ekonomi; gelir, istihdam ve büyüme dengesini kamu ve özel 

sektör desteğini de sağlayarak karbon emisyonlarının azaltılması, biyolojik çeşitliliğin 

geliştirilmesi ve ekosistem hizmetlerinin kayıplarının önlenmesi yoluyla sağlamaktadır. Yeşil 

büyüme olarak da ifade edilen bu yaklaşım, çevre ve doğal kaynak dostu bir şekilde 

ekonomik büyümeyi temin etme anlayışıdır.  

Yeşil ekonomi ve yeşil büyüme anlayışıyla paralel olarak düşük karbonlu ekonomi, 

çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı en aza indirirken, üretim süreçlerinde kaynak 

tüketimini optimum verimlilik seviyesine getirmeyi hedefleyen, iklim değişikliğine neden 

olan emisyonların azaltılarak kontrol altına alınmasını sağlayan, küresel finansman kaynakları 

ve teşvik mekanizmaları oluşturarak yoksulluk ile mücadele eden, tüketim modellerinde ve 

ürünlerdeki ekolojik verimliliği yükselten bir ekonomik yaklaşımdır. Düşük karbonlu 

ekonomi, ekonomik gelişmeyi ve büyümeyi emisyon artışı sağlamadan gerçekleştirmeyi 

hedeflemektedir. Bu doğrultuda sıfır atık ve endüstriyel simbiyoz gibi karbon emisyonunu 

azaltıcı farklı metot/yaklaşımlar döngüsel ekonomi yaklaşımında karşılaşılan uygulamalar 

olmaktadır. Düşük karbonlu ekonomi anlayışı, özellikle iklim değişikliği kapsamında 

uluslararası gündeme daha ciddi bir şekilde girmiş bulunmaktadır. Paris Anlaşması’nda 

küresel ısınmayı ve emisyon salımını sınırlamadaki uluslararası ortak kabul, bu konu ile ilgili 

yapılan çalışmaları da hızlandırmıştır.  

Döngüsel ekonomi, hammadde ve enerji döngülerini yavaşlatma, kapatma ve daraltma 

yoluyla kaynak girişi ve atık, emisyon oluşumu ve enerji kayıp/kaçağını en aza indirgeyen, 

kendini yenileyen bir sistemdir. Döngüsel ekonomi sistemlerinde, endüstriyel simbiyoz olarak 

adlandırılan, farklı üretim/sanayi süreçlerinin bir arada ele alındığı ve bir endüstriyel prosesin 

atıklarının başka bir endüstriyel prosesin girdisi, hammaddesi olarak kullanıldığı 

yöntemlerden faydalanılmakta, böylece makro ekosistemde sıfır atık anlayışı sağlanmaktadır. 

Enerji, su, hammadde gibi kaynakların verimli kullanımı ile hem tüketim hem üretim 

süreçlerinde verimlilik hedeflenmektedir.  

                                                           
40 Agah, 2016 
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Döngüsel ekonomi kapsamında benimsenen uygulamalar, sürdürülebilir üretim ve 

tüketim yaklaşımını şekillendiren uygulamalar olmaktadır. Sürdürülebilir üretim ve tüketim 

(SÜT), ürün ve hizmetlerin tüm yaşam döngüleri boyunca toplumsal açıdan fayda yaratacak 

şekilde, ekonomik olarak uygulanabilir ve çevre dostu bir biçimde üretilmesi ve kullanılması 

olarak tanımlanmaktadır. SÜT kapsamında sürdürülebilirlik yaklaşımının gerçekçi olarak 

analiz edilebilmesi için ürün ve hizmetlerin yaşam süreleri boyunca etkilerinin 

değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, bir ürün veya hizmetin hammadde 

tedarikinden bertaraf sürecine kadar tüm yaşam döngüsü boyunca, tüm materyal, enerji, 

kaynak girdilerinin çevresel etkileriyle birlikte değerlendirildiği analize yaşam döngüsü 

analizi adı verilmektedir.  

Doğal kaynak muhasebesi, tüm su ve karasal ekosistemlerdeki su ve toprak varlıklarının 

dâhil olduğu doğal varlıkların mevcut stok ve stok değişikliklerini ele alan bir muhasebe 

sistemidir. Bu anlayış, doğal kaynakların finansal değerini vurgulayan ve doğal kaynakların 

milli hesaplarda ekonomik açıdan sayılmasını mümkün kılmaktadır.  

Yukarıda bahsedilen unsurlara ek olarak, teknolojik gelişmeler ile süreçlerde 

dijitalleşme ve dijital uygulamaların gelişimi de hızlanmıştır. Dijitalleşme aynı zamanda 

dijital uygulamalar üzerinden değer yaratılan bir ekonomi anlayışının oluşmasına sebep 

olmakta, bu dijital ekonomi de düşük karbonlu ekonominin desteklenmesini sağlamaktadır. 

Düşük karbonlu büyümeyi kolaylaştıracak üretim süreçleri ve anlayışına ek olarak, bu 

çalışmaların toplumun tüm ilgili paydaşlarını kapsayacak şekilde katılımcılık ve kapsayıcılık 

yaklaşımıyla yapılması önem arz etmektedir. Bu durum, özellikle doğal kaynaklara bağımlı 

yaşamları bulunan paydaşlar ya da dezavantajlı grupları için çevresel adalet anlayışını 

sağlamaktadır.  

Çevre ve doğal kaynakların kalkınma sürecindeki yeri ve yatay bir konu olarak diğer 

alanlar ve sektörlerle etkileşimi odağında ülkemizin mevcut kalkınma yaklaşımının da 

uluslararası gelişmeleri takip eder şekilde sürdürülebilir kalkınma, yeşil büyüme, yeşil 

ekonomi, düşük karbonlu kalkınma, döngüsel ekonomi, sıfır atık, endüstriyel simbiyoz, 

kaynak verimliliği, temiz üretim, yaşam döngüsü analizi, dijital ekonomi, SÜT, katılımcılık, 

çevresel adalet ve doğal kaynak muhasebesi gibi farklı yaklaşımlar çerçevesinde 

değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu konular aynı zamanda uluslararası sürdürülebilir 

kalkınma gündeminde de ele alınmakta, dünyadaki yeni eğilimlerin ülkemizdeki yansımaları 
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olmaktadır. Bu kapsamda çevrenin korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, sürdürülebilir 

kalkınma ilkelerinin hayata geçirilmesi ve yeşil büyüme yaklaşımının içselleştirilmesine 

yönelik politika ve stratejiler geliştirilmekte, mevzuat ve kurumsal yapılanmanın 

güçlendirilmesi yönünde proje ve programlar hayata geçirilmektedir. 

Raporun “Dünya’da Genel Durum” başlıklı bölümü altında bahsedilen 2030 

Gündemi’ne yönelik olarak, Kalkınma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaç ve Hedefleri kapsamındaki Mevcut Durum Analizi” 

çalışmasında SKA’lar esas alınarak Türkiye’deki mevzuat, kurumsal çerçeve ve 2000-2016 

dönemine ait politika ve uygulamalar incelendiğinde, Türkiye’nin konuya hızlı uyumunun bir 

sonucu olarak, hedeflerin büyük bölümünün mevcut politika belgelerinde doğrudan ya da 

dolaylı bir şekilde kapsandığı görülmektedir. Bununla birlikte, söz konusu hedeflerin 

Türkiye’nin öncelikleriyle uyumunun artırılması, hedeflerin tam anlamıyla kapsanmasının, 

izlemeye uygun bir şekilde içerilmesinin ve kurumsal çerçevenin bu doğrultuda 

geliştirilmesinin önemli bir ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Söz konusu amaç ve 

hedeflerle ilgili uygulamaların ulusal ölçekte izlenmesi ve değerlendirilmesini etkin ve 

katılımcı bir şekilde gerçekleştirecek bir kurumsal yapının oluşturulması, sürdürülebilir 

kalkınma ile çevre ve doğal kaynak yönetimi arasındaki bağı perçinleyecektir.  

3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

Onuncu Kalkınma Planı döneminde çevre ve doğal kaynakların yönetimi konusunda 

birçok gelişme yaşanmıştır. Sürdürülebilirlik ve çevre hem farklı kurumların strateji planları 

ve sektörel eylem planlarında yer almış, hem kurumların bu yöndeki çalışmaları hız 

kazanmıştır. Bununla birlikte, bu olumlu gelişmelere rağmen önceki bölümde ifade edilen 

sorunlar yaşanmaya devam etmiştir. Dolayısıyla doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve 

çevrenin korunması konusunun daha iyi ele alınabilmesi için On Birinci Kalkınma Planı 

döneminde gelişme alanları bulunmaktadır. 

 Çevre ve Doğal Kaynakların sürdürülebilir yönetiminin etkin bir şekilde sağlanması 

için On Birinci Kalkınma Planı’nda ekosistem ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili konuların karar 

verme süreçlerine dâhil edilmesine yönelik politikaların belirlenmesi, çevre ve doğal 

kaynakların sürdürülebilir yönetimi açısından önem taşıyan bir unsur olacaktır. Plan’ın 

işlevsel olması için Bakanlıklarca geliştirilecek stratejilerin Kalkınma Planı ile uyumlu olması 

eşit derecede önem taşımaktadır. Belirlenen hedeflere sorumlu kurumlar ve Bakanlıklar 
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tarafından ulaşılıp ulaşılmadığının takip edilmesi adına Plan için bir izleme sistemi 

oluşturulması sürece katkı sağlayacaktır.  

Üretim ve sanayide dijital dönüşüm, inovasyon ve teknoloji, çevresel sürdürülebilirliği 

de sağlayacaktır. Bu amaçla Plan dönemi boyunca, inovasyon ve teknoloji için geliştirilen 

stratejinin SKA’lar ile çevreye hizmet edecek şekilde ilişkilendirilmesi, özellikle uluslararası 

gündemi belirleyen yeşil büyüme, düşük karbonlu ekonomi, SÜT gibi kavramların da 

içselleştirilmesi açısından önem taşıyacaktır.  

On Birinci Kalkınma Planı için çevre ve doğal kaynak yönetimi alanında ele alınması 

önerilen temel yaklaşımlar aşağıda listelenmektedir:  

 Ekonomik kalkınma altında sosyal kapsayıcılık ve sürdürülebilir çevre anlayışının 

bir bütün olarak ele alınması yaklaşımı önerilmektedir.  

 İnovasyon ve teknolojik gelişmelerle kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkı 

sağlanması önerilmektedir. 

 Sektörel ve proje düzeyindeki planlamalarda bütüncül ve ekosistem temelli 

yaklaşımların benimsenmesi önerilmektedir. 

 Hassas alanlar öncelikli olmak üzere makro düzeyde ekosistem tabanlı yeni çevresel 

yönetim anlayışına geçilmesi önerilmektedir. 

 Yaşamın her alanında döngüsel ekonominin ele alınması, atıkların etkin yönetimi 

ilkesi ve sıfır atık yaklaşımının benimsenmesi önerilmektedir. 

 Sürdürülebilir arazi yönetimi ve doğal kaynakların tahribatının önlenmesi ve 

restorasyonu yaklaşımının bütününü oluşturan Arazi Tahribatının Dengelenmesi 

yaklaşımının benimsenmesi önerilmektedir. 

3.1. Uzun Vadeli Hedefler 

Türkiye, 2023 Stratejisi kapsamında Cumhuriyetin 100’üncü yılında ekonomik ve 

sosyal refah seviyesine ulaşmış bir ülke olmayı hedeflemektedir. Bu hedefin 

gerçekleştirilmesine yönelik kalkınma adımlarında sürdürülebilirliğin gözetilmesi temel bir 

ilke olmalıdır. 

Söz konusu ilke çerçevesinde, Türkiye’nin uluslararası piyasada rekabet üstünlüğü 

kazanması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sahip olduğu doğal kaynakların yönetimi ve 

korunmasında sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleri doğrultusunda uzun vadeli 
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perspektifin “çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi” ile ilgili olan vizyon öğeleri 

aşağıda listelenmektedir: 

 Çevreyi ve doğal kaynakları koruyan, kaynakları verimli kullanan, yenilikçi ve 

teknolojik gelişmeleri esas alarak ekosistem temelli yaklaşımları benimsemiş, 

 Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını benimsemiş, insan odaklı, iklim ve çevre dostu 

bir şekilde kalkınmış 

bir Türkiye.  

3.2. On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri 

Uzun vadeli vizyon ışığında, çevre ve doğal kaynakların yönetimi ve sürdürülebilirlik 

alanında On Birinci Kalkınma Planı için aşağıdaki hedeflerin benimsenebileceği 

değerlendirilmiştir:  

 İklim dostu, düşük karbonlu bir kalkınma modelinin oluşturulması, 

 Sürdürülebilirlik, çevre ve doğal kaynaklar hakkında ulusal ve sektörel kapasitenin ve 

farkındalığın arttırılması, 

 Kaynakların verimli kullanılması ve verimlilik uygulamalarının yaygınlaştırılması, 

 İyi çevre durumu odaklı araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon stratejilerinin 

geliştirilmesi ve uygulamalarının yaygınlaştırılması, 

 Çevre, iklim değişikliği ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı olgularının koruma-

kullanma dengesi gözetilerek ele alınması, 

 Etkin atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, 

 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyum sağlanması ve Plan döneminde oluşturulan 

tüm strateji ve eylem planlarının On Birinci Kalkınma Planı ve diğer ulusal ve strateji 

planlarını da dikkate alan bir yaklaşımla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumlu 

olarak belirlenmesi, 

 Ulusal bazda çevre ve doğal kaynaklara ilişkin mevcut durumun tespiti ve gelecekteki 

değişimlerin izlenmesine yönelik olarak izleme ve veri yönetim kapasitesinin 

geliştirilmesi 
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3.3. Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

On Birinci Kalkınma Planı’nda çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için 

sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda, doğal varlıkları koruyan, kaynak verimliliği, 

çevre kalitesi ve doğal yaşamın iyileştirilmesini esas alan, ilgili tüm taraflarca içselleştirilmiş, 

döngüsel ekonomi prensipleri çerçevesinde geliştirilmiş, iklim dostu, çevreye duyarlı bir 

kalkınma modelinin oluşturulması vizyonuyla hareket edilmesi önem taşımaktadır.  

İklim değişikliği gelecek dönem çevre politikalarının şekillenmesinde birincil öncelik 

teşkil etmelidir. İklim değişikliğinin yarattığı değişikliklere uyum ve iklim değişikliğinin 

etkilerinin azaltılmasına yönelik yapılacak olan çalışmalar öne çıkmalıdır. Bu doğrultuda 

ekonomik faaliyetlerin ve kalkınma sürecinin de iklim dostu doğrultuda ilerlemesi 

gerekmektedir. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş bu bağlamda ülkemizde çevre ve doğal 

kaynakların sürdürülebilir yönetimi için de bir amaç olmaktadır.  

Doğal yaşam, biyolojik çeşitlilik sayesinde zenginliğini korumaktadır. Ülkemizdeki 

biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirlik bakış açısıyla toplumsal faydaya 

dönüştürülmesi gerekmektedir. Bugünün ve geleceğin yaşamı ve kalkınması insan ve doğa 

arasında denge kurularak, doğal kaynaklar ve varlıklar tüketilmeden, sosyal, ekolojik, 

ekonomik, kültürel ve mekânsal boyutlar dikkate alınarak sağlanmalıdır. 

Her düzeydeki planlanmanın çevre ve doğal kaynakların korunmasının gözetilerek 

kurgulanması gerekmektedir. Çevre kalitesinin korunması, kaynakların verimlilik ve 

sürdürülebilirlik yaklaşımıyla yönetilmesi önem arz etmektedir. 

Çevre ve doğal kaynak yönetiminde hedeflenen entegre, sürdürülebilir, verimli yönetim 

yaklaşımı için teknolojinin kullanımı önem kazanmaktadır. Teknoloji gelişiminin 

desteklenmesi, kaynak verimliliğini artıran yeni nesil teknolojiler ile verimlilik olgusunun 

teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda bahsedilen tüm hedeflerin sorunsuz ve ülke genelinde uygulanabilmesi için 

bilinçlendirme elzem görülmektedir. Hem kurumlar içinde teknik kapasitenin artırımı, hem 

toplumda çevre bilincinin artması için farkındalık çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir. 

Gelecek nesilleri doğal kaynakların değerini bilen şekilde yetiştirmek için eğitim öğretim 

süreçlerine de bu bilincin yayılması gerekmektedir.  
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Bu çerçevede, temel amaç eksenleri şu şekilde belirlenmiştir:  

A. İklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş kapsamında gerekli 

çabanın gösterilmesi 

B. Doğal yaşam ve biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik çeşitliliğin toplumsal yarara 

dönüştürülmesi  

C. Çevre kalitesinin koruması, doğal kaynakların sürdürülebilir ve verimli şekilde, 

bilimsel temellere dayalı olarak entegre yönetilmesi  

D. Temiz üretim teknikleri ve teknolojik gelişmelerin yaygınlaştırılması 

E. Toplumun her kesiminde çevre koruma bilinci ve farkındalığının artması, bu hususun 

içselleştirilmesinin sağlanması. 

Plan dönemi için belirlenen hedef ve amaçlara yönelik uygulama politikaları, bu 

amaçlar doğrultusunda atılması gereken adımları ve doğrultuyu göstermektedir. Bunlar 

aşağıda paylaşılmaktadır:41 

A. İklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş kapsamında gerekli 

çabanın gösterilmesi: 

İklim değişikliğiyle mücadele için ekonomiye katkı yaratan sektörlerin düşük karbonlu 

ekonomiye geçişine yönelik çalışmaların ele alınması gerekmektedir. Bu süreçte devletin 

diğer milli strateji ve programlarını da dikkate alan bir yaklaşımla düşük karbonlu kalkınma 

stratejisinin hazırlanması önem arz etmektedir. Akabinde sektörler bazında iklim değişikliğine 

uyuma yönelik stratejiler geliştirilmelidir. Uluslararası rekabette öne çıkan sektörlerimizin 

iklim değişikliği ile mücadele ve uyum alanında kapasitelerinin arttırılması da gerekmektedir.  

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş için sektörel bazda ikim değişikliğine ilişkin 

çalışmaları destekler nitelikte yeni yatırımların hızlandırılması lazım gelmektedir; ancak 

düşük karbon emisyonu ortaya çıkaracak nitelikte yeni yatırımların gerçekleştirilmesi, 

beraberinde finansman ihtiyacını da ortaya çıkaracaktır. Finansman politikaları kapsamında 

kamu ve yerel yönetimlerin çevre korumaya ve özellikle de iklim değişikliğine yönelik 

yatırımlarının artırılması gerekmektedir. Ek olarak çevre yönetimi alanında kullanılan, teşvik, 

vergi, ücretlendirme, depozito uygulaması vb. mevcut ekonomik araçların gözden geçirilmesi, 

ihtiyaçlar doğrultusunda düşük karbonlu ekonomi yatırımlarını destekleyecek şekilde 

                                                           
41 Plan dönemine yönelik çevre doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi amaç, politika ve öncelik bazında tedbirleri, 
bunların ulusal ve uluslararası gündemle izdüşümünü detaylı betimleyen liste Ek 2’de sunulmaktadır.  
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geliştirilmesi gerekmektedir. İklim değişikliğine ilişkin risk senaryolarının kamu ve finans 

sektörü bakımından geliştirilerek uzun vadeli stratejik kararların alınması öncesinde/sırasında 

bir parametre olarak dikkate alınmasının sağlanması düşü karbonlu ekonomiye geçişte süreci 

destekleyecektir. 

İklim değişikliğine olan olumsuz katkısı düşünüldüğünde küresel ısınmayla mücadelede 

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda sürdürülebilir şehirler anlayışına 

ağırlık verilmelidir. Bu doğrultuda, bu yaklaşıma uygun altyapı düzenlemelerinin sağlanması, 

şehirlerde her türlü kirliliğinin önlenmesi ile yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlanması 

gerekmektedir.  

B. Doğal yaşam ve biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik çeşitliliğin toplumsal yarara 

dönüştürülmesi: 

Türkiye’nin deniz ve kıyı alanları da dâhil olmak üzere koruma alanları sistemlerinin 

güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu yapılırken balıkçılığa kapalı ve açık alanlar da dahil olacak 

şekilde korunan alan sayısı artırılmalıdır. Türkiye’nin deniz ve kıyı koruma alanlarına yönelik 

Ulusal Stratejisi taslak olarak 2014 yılında yayınlanmıştır. Bu taslak ulusal stratejinin 

uygulamaya konulması gerekmektedir. Ayrıca, korunan alanların etkin yönetimini sağlamak 

üzere yönetim planları tamamlanarak uygulamaya geçirilmeli, bu minvalde ekosistem 

hizmetleri geliştirilmelidir.  

Biyolojik çeşitliliğin ve doğanın korunması için ekosistem tabanlı yaklaşımlar tercih 

edilmelidir. Ekonomik sektörlerin biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerinin 

azaltılması için gerekli tedbirlerin sektörel planlara eklenmesi, ekolojik etki değerlendirmesi 

çalışmaları yapılması önem arz etmektedir. Bozulmuş ekosistemlerin rehabilitasyonunun 

yapılması, genetik kaynaklara dayalı ürünlerin geliştirilmesine yönelik yenilikçi teknolojilerin 

kullanılmasının teşvik edilmesi ve kamu-üniversite-özel sektör işbirliği mekanizmalarının 

oluşturulması gerekmektedir.  

Etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel ekosistemlerin ve buralarda yaşayan nüfusun 

koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Arazi tahribatının 

dengelenmesi yaklaşımını destekleyici siyasal ve hukuksal ortamın hazırlanması da bu 

doğrultuda önem arz edecektir. Biyolojik çeşitliliğin öneminin toplumun tüm katmanlarına 

anlatılması için farkındalık ve eğitim çalışmalarının yürütülmesi yapılan çalışmaların uzun 

vadeli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.  
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İzleme ve takip, çevrenin korunması için önemlidir. Ulusal bazda izleme kapasitesinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. İzleme için veri temini konusunda çalışmalar devam 

ettirilmelidir. Sürdürülebilir kalkınma konusunda veri ve istatistiklerin üretilmesi, ilgili 

mevcut altyapının geliştirilmesi bu doğrultuda önem arz etmektedir. 

C. Çevre kalitesinin koruması, doğal kaynakların sürdürülebilir ve verimli şekilde, 

bilimsel temellere dayalı olarak entegre yönetilmesi: 

Emisyon azaltımı ve iklim değişikliğiyle mücadeleye ek olarak, hava kirliliği çevre 

kalitesini de etkileyen bir olgudur. Hava kalitesini iyileştirmek adına termik santrallerin atık 

ısılarının ısınmada kullanılmasının değerlendirecek çalışmalar gerçekleştirilmesi, ısınma için 

doğal gaz veya kaliteli kömür kullanılması ve toplu taşımayı teşvik edecek, toplu taşıma 

ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Hava kalitesi konusunda sektörel yönetim esaslı bir bakış açısıyla strateji 

belirlenmelidir. Temiz hava eylem planı yaklaşımının güçlendirilmesi, insan kaynaklı hava 

kirliliğin azaltılmasına yönelik strateji ve koku oluşturan emisyonların kontrolüne ilişkin yol 

haritası oluşturulması önem arz etmektedir. Hava kalitesi yönetiminin kalkınma planlarında 

daha etkin yer alması bu doğrultuda katkı sağlayacaktır.  

Sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Arazi 

tahribatı dengeleme hedeflerine ulaşılmalıdır. Çevre kalitesi standartlarının korunması ve 

iyileştirilmesi ile endüstriyel kirlilikle mücadele edilmelidir. Sanayi kaynaklı kirliliğin entegre 

yaklaşımla önlenmesi ve azaltılmasına yönelik bir yaklaşım benimsenmelidir.  

Çevre ve doğal kaynakların entegre yönetimi için kurumlar arası yetki ve 

sorumlulukların belirlenmesi önem taşımaktadır. Kurumlar arası yetki çakışmasının, ortak 

çalışma prensipleri de dikkate alınarak çözümlenmesi için sorumluluklar netleştirilmeli, 

mevzuatın birden fazla kurumu sorumlu kıldığı hususlar gözden geçirilerek gerekli netlik 

sağlanmalıdır. Mevzuatın etkin uygulanmasına yönelik mekanizmalar geliştirilmelidir.  

Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen çevre, enerji, sürdürülebilir üretimle 

ilgili program/plan/strateji belgelerinde verilen hedef ve eylemlerin sürdürülebilir kalkınma 

ilkelerine uygun şekilde geliştirilmesi ve On Birinci Kalkınma Planı’na aktarılarak politika 

belgesi düzleminde sürdürülebilirliğin sağlanması doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir 

yönetimine katkı sağlayacaktır. Politika belgelerinde ve mevzuatta sağlanacak tutarlılık ve 
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bütüncül yaklaşım iş dünyası açısından öngörülebilirlik de sağlayacak ve topyekûn etkin bir 

uygulama ekosistemi mümkün olacaktır. 

Ulusal planlama kapsamında çevre ve doğal kaynakların korunmasının finansal olarak 

desteklenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yerel eylem planları öncelikli olarak dikkate 

alınmalıdır. Çevre yönetimi konusu ulusal stratejilere ek olarak, yerel düzeyde de eylem 

planlarına yansıtılmalıdır. Bu doğrultuda yerel çevre eylem planlarının hazırlanması ve bu 

planlarının 5018 numaralı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yapılan 

stratejik planlara eklemlenmesi ve uygulanması önem arz etmektedir.  

Biyolojik çeşitliliğin izlenmesi, biyolojik ve çevresel kirlilik parametrelerinin izlenmesi 

dikkate alınarak yapılacak izleme çalışmalarında devamlılık sağlamak önem arz etmektedir. 

Ulusal seviyede entegre ekolojik tabanlı izleme stratejisinin geliştirilmesinde fayda 

görülmektedir. Alıcı ortamlarda gerçekleştirilen izleme çalışmalarının tek elden yapılması 

veri konsolidasyonu açısından önem taşımaktadır. İzlemelerde mevcut durumda izlenen 

fizikokimyasal ve kimyasal parametrelere ek olarak biyolojik çeşitlilik ve biyolojik izleme 

parametrelerinin de eklenmesi yönünde politikalar izlenmelidir. 

Çevresel etki değerlendirme ve stratejik çevresel değerlendirme süreçlerinin strateji ve 

planlarla entegrasyonu önem taşımaktadır. Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği 

uygulamaları ile çevre duyarlı plan ve programlar hazırlanmalıdır.  

D. Temiz üretim teknikleri ve teknolojik gelişmelerin yaygınlaştırılması: 

Sürdürülebilir kalkınmanın bir gerekliliği olan çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir 

yönetimi, üretim süreçlerinin de temiz üretim teknikleri ve teknolojileri ile donanmalarını 

gerektirmektedir. Bunun gerçekleşmesi için sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarının 

benimsenmesi gerekmektedir. Endüstriyel simbiyoz uygulamaları gibi inovatif ve döngüsel 

uygulamalar yaygınlaştırılmalıdır. Hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi alanlarda bilgi 

teknolojilerinden faydalanma imkânları artırılmalıdır. Yenilikçi teknolojilere ilişkin milli 

teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi, bunların teşviki ve özendirilmesi 

gerekmektedir.  

Temiz üretim teknikleri ve sürdürülebilir üretim-tüketimi destekleyen unsurların 

politika, strateji, eylem dokümanlarında ele alınması bu gelişmelerin yaygınlaştırılmasına 

katkı sağlayacaktır. Döngüsel ekonomi kavramına kalkınma plan ve politikalarında yer 

verilmesi bu minvalde önemli görülmektedir. Yaşam döngüsü analizine politikalarda yer 
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verilmesi ile analiz çalışmalarının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 2017 yılında yayınlanan 

Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı’nın uygulamaya konulması temiz üretim süreçlerinin 

benimsenmesini hızlandıracaktır.  

Bu gibi döngüsel ekonomi ve yeşil büyümeyi teşvik edecek uygulamaların 

benimsenmesi için çalışmalar gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Bunun için öncelikle 

ortam yeni uygulama ve teknolojilerin üretimi ve kullanımı için elverişli hale getirilmelidir. 

İlgili teşvik ve yaptırım mekanizmalarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu sürelerde 

farkındalığı artırmak ve erişimi kolaylaştırmak için etkin duyuruların yapılması, başvuru 

süreçlerinin basitleştirilmesi gibi yöntemlerin tercih edilmesi fayda sağlayacaktır.  

Temiz üretim süreçlerinin Türkiye ekonomisinde önemli yer arz eden küçük ve orta 

ölçekli işletmelere de sirayet etmesi için çalışmalar gerçekleştirilmelidir. KOBİ’lerin bu 

uygulamaları ele almaları için finansman kaynağına ihtiyaçları bulunmaktadır. KOBİ’lerin 

ilgili kaynaklara ulaşım için sürdürülebilirlik konusundaki kapasitelerinin geliştirilmesi, bu 

kapsamda KOBİ’lerin desteklenmesi odaklı politikalar benimsenmelidir.  

E. Toplumun her kesiminde çevre koruma bilinci ve farkındalığının artması, bu hususun 

içselleştirilmesinin sağlanması: 

Üreticilerin süreçteki sorumlulukları hakkında daha derin bilgi sahibi olmalarını 

sağlayacak Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Anlayışının yaygınlaşması için atıkların ne 

şekilde toplanıp yönetilmesi gerektiği ve bu sayede sağlanacak faydalar ile ilgili olarak 

toplumsal farkındalığı artırmak adına tüm paydaşların çalışmalar yapması gerekmektedir.  

Müfredatta çevre ve doğal kaynaklar hakkındaki bilgilerin her seviyede artırılmasına 

yönelik çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Çevre eğitimi konusunun mevcut müfredattaki 

yerinin devam ettirilmesi, çevre konusunun ana hatları ile çok taraflı bir konu olması nedeni 

ile ilgili diğer müfredatta gerekli güncellemelerin yapılması önem arz edecektir. Çevre ve 

doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda okullarda uygulamalı eğitim faaliyetlerinin 

arttırılmasına yönelik politika geliştirilmesi gerekmektedir. 

Toplumda çevre koruma bilincinin gelişmesine yönelik politikaların tüm tarafların 

arasındaki iletişimin geliştirilmesine yönelik kurgulanması önem arz etmektedir.  
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3.4. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Tedbirler 

A. İklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş kapsamında gerekli 

çabanın gösterilmesi 

İklim değişikliği ile mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin sağlanması için 

sera gazı emisyonunun azaltılması ve sektörler bazında uyum stratejilerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu stratejiye dönük olarak alınacak tedbirler, iklim değişikliğinin önlenmesi 

doğrultusunda, doğal kaynaklara uyum faaliyetlerinin hayata geçirilmesi, düşük karbon 

ekonomisine geçiş ve iklim değişikliğine uyum ve emisyon azaltımı için finansal destek 

mekanizmalarının geliştirilmesi, dolayısıyla karbonun fiyatlandırılması ve ulusal emisyon 

ticaret sistemi hazırlığı çalışmalarının tamamlanmasıdır. Bu kapsamda etki analizlerinin 

yapılması ve tüm kurumların sektörlere olası olumlu/olumsuz etkilerinin değerlendirmesi 

önem taşımaktadır. Ülkemizin enerji verimliliği potansiyelinin en etkin şekilde 

değerlendirilmesi, ortaya konacak teşvik mekanizmalarının iklim değişikliğiyle mücadele 

odaklı olması, ulusal plan ve programlara katkı sağlaması ve paydaşların da bu mücadeleye 

aktif katılım ve katkısını temin etmesi de önem taşımaktadır.  

Ek olarak sektörlerin rekabet gücü ve dayanıklılığına yönelik önlemler alınmalıdır. 

İklim değişikliğinin sektörel etkilerinin ve etkilenebilirliğinin belirlenmesi, risklerin tespiti ve 

gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Karbon 

yakalama ve depolama olanakları ve maliyetlerinin araştırılması gerekmektedir. Enerji 

verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerjinin ülke enerji üretimindeki payının artırılması 

için yenilenebilir enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması 

gerekmektedir.  

İklim değişikliğiyle mücadeleyi sağlamak ve düşük karbonlu ekonomiye geçmek için 

gerçekleştirilecek değerlendirme çalışmaları sonucunda öncelikli hususlar tespit edilmelidir. 

Bölgesel/sektörel açıdan iklim değişikliğine bağlı oluşabilecek riskler hakkında sektörel etki 

analizi çalışmaları gerçekleştirilmeli, analiz sonuçları doğrultusunda senaryolar 

oluşturulmalıdır. Önceliklendirme sonucunda bu alanlara yönelik faaliyetler kurgulanmalıdır. 

Önceliklendirme önemli bir konu olmakla birlikte, teknoloji gelişimi ve teknoloji transferi 

iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında her sektör ve konu için önem arz eden, katkı 

sağlayan bir konu olmaktadır. Bu nedenle teknoloji geliştirme ve teknoloji transferine ilişkin 



71 
 

ulusal yol haritasının hazırlanması iklim değişikliği ile mücadele bağlamında önem teşkil 

etmektedir.  

Emisyon azaltımına yönelik, ulusal katkı beyanı doğrultusunda gelecek döneme ilişkin 

yol haritası hazırlanmalıdır. Ulusal bir emisyon azaltım stratejisi planlanmalı, söz konusu 

stratejinin Endüstriyel Emisyonlar Direktifiyle uyumu ile ilgili bir yol haritası hazırlanmalıdır. 

Isınma amaçlı enerji tüketiminde kömür yerine doğal gaz kullanımının teşvik edilmesine 

yönelik çalışmalar devam ettirilmeli, bu maksatla ilçe ve beldelere kadar, konutlarda ve 

sanayide doğal gaz kullanımı yaygınlaştırılarak ülkemizin hava kalitesinin iyileşmesi 

sağlanmalıdır. 

Emisyon yönetimi tarafında kalkınma politikaları ve enerji arz güvenliği öncelikleri 

dikkate alınarak emisyon-yoğun sektörlerde karbon fiyatlandırmasına ilişkin mekanizmaların 

geliştirilmesi gerekmektedir.  

İklim değişikliği ile mücadelede (azaltım ve uyum) sektörel bazlı altyapı ve finansman 

ihtiyacının belirlenmesi gerekmektedir. Çevre dostu yeşil binaların teşvik edilmesine yönelik 

hali hazırda bulunan teşvik, vergi vb. uygulamalar devam ettirilmelidir. Şehir içi ulaştırmada 

hibrit ve elektrikli arabalara yönelik bir sistem planlanarak, elektrikli ulaşım ve ilgili 

altyapının geliştirilmesi yoluyla hava kirliliğinin azaltılması ve emisyonun düşürülmesi 

planlanmalıdır. 

İklim değişikliği veya büyük endüstriyel kazalar nedenli çevresel afetlere karşı 

müdahale altyapısı oluşturulmalıdır. Buna yönelik Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Nükleer 

(KBRN) Eylem Planları güncelleştirilerek tatbikatlar gerçekleştirilmeli, düzenli eğitimler 

yapılmalıdır. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çalışma ve yönetim sistemleri 

etkinleştirilmelidir.  

Sürdürülebilir şehirler, çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir 

tüketimini destekleyecek bir yapılanma olacaktır. Bu minvalde, şehirlerde ulaştırma, bina, 

gıda, su, enerji ve atık sistemlerinin sürdürülebilir şekilde tasarımı ve yönetimi önem 

taşımaktadır. Bu amaca yönelik olarak mekânsal planlama içine iklim değişikliği ve doğal 

kaynak yönetimi matrisleri entegre edilmeli ve şehirlerde iklim değişikliği nedenli afet riski 

yönetimi gerçekleştirilmelidir. Yeşillendirme ve geçirimli beton uygulamaları 

yaygınlaştırılmalıdır. Enerji ve su kayıp kaçakları tespit edilmeli, yeni altyapı yatırımları buna 

göre planlanmalıdır. Su verimliliği, su ve atık geri kazanımı ve yeniden kullanım 
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uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. Bu nedenle belediyelerin entegre atık yönetim sistemleri 

geliştirilmelidir. Risk değerlendirme esaslı çevre denetim planlaması tüm iller için 

tanımlanmalı, mekânsal planlama içerisine iklim değişikliği ve doğal kaynak yönetimi 

matrisleri entegre edilmeli, etkin bir izleme ağı kurulmalıdır. Denetim mekanizmasının 

güçlendirilmesi için denetim mevzuatı güçlendirilmeli, ayrıca denetim personeli sayısı 

artırılmalı ve personel mesleki açıdan yetkinleştirilmelidir.  

Yerel yönetimlerin iklim değişikliği konusunda çalışma ve kapasitelerini desteklemek 

önem taşımaktadır. Bu nedenle yerel yönetimlerin ulusal iklim eylem planı ile entegre iklim 

değişikliği eylem planlarının hazırlanmasının sağlanması ve takip edilmesi gerekmektedir. 

Yerel yönetimler atık ısının konutlarda ısınma amaçlı kullanımı gibi örneklerle gerekli 

teşvikler sağlanarak iyi uygulamalara özendirilmeli, böylece eylem planlarını hayata 

geçirmeleri desteklenmelidir.  

B. Doğal yaşam ve biyolojik çeşitliliğin korunması, biyolojik çeşitliliğin toplumsal 

yarara dönüştürülmesi 

Biyolojik çeşitliliğin toplumsal yarara dönüştürülmesi için insana olan katkısının 

sürdürülebilir bir yapıyla artırılması gerekmektedir. Bunun için ilk adımda biyolojik 

çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin kayıt altına alınması, örneğin odun dışı bitkisel ve 

hayvansal ürünler ile tıbbi aromatik özelliklere haiz taksonların belirlenmesi gibi çalışmaların 

yürütülmesi gerekmektedir. Biyolojik çeşitlilik kaybının ve ekosistem tahribatının önüne 

geçilmesi ve bunların korunması için tabiat ve biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanların 

korunması ve iyileştirilmesi ile bu alanlardaki yabani türlerin tabii yaşama alanlarında 

muhafazası ve devamlılıklarının sağlanması gerekmektedir. Bunun için Ulusal Biyolojik 

Çeşitlilik Envanterinin tamamlanması ve belirli aralıklarla güncellenmesi gerekmektedir. 

Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir biçimde izlenmesi önemlidir. Biyolojik çeşitlilik ve 

ekosistem hizmetlerinin değerlendirilmesi için entegre biyolojik çeşitlilik değerlendirme 

araçlarının (entegre biyolojik çeşitlilik değerlendirme aracı-IBAT vb.) kullanılması hususu 

değerlendirilmelidir. Ulusal bazda özel öneme sahip tür ve habitat listeleri oluşturulmalıdır. 

Biyotik veya abiyotik stres koşullarında toleranslı olan çeşitlerin adaptasyonu ve bu çeşitlerin 

yetiştirilmesi çalışmaları desteklenmelidir. Ek olarak tüm karbon havuzlarındaki (topraktaki 

organik karbon havuzu gibi) karbon stokunun ve biyokütlesinin belirlenmesi, havuzlardaki 

karbon artırıcı önlemlerin alınması için izleme ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi 
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gerekmektedir. Ekonomik sektörlerin biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerinin 

azaltılması için gerekli tedbirler sektörel planlara eklenmeli, ekolojik etki değerlendirmesi 

çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Denizel ve karasal korunan alan miktarı artırılmalı, aynı 

zamanda deniz genetik kaynakları araştırma ve geliştirme programları desteklenmelidir. 

Bunun için genetik kaynaklara dayalı ürünlerin geliştirilmesine yönelik yenilikçi 

teknolojilerin kullanılması teşvik edilmeli ve kamu-üniversite-özel sektör işbirliği 

mekanizmaları oluşturulmalıdır. Biyolojik çeşitliliğin öneminin toplumun tüm katmanlarına 

anlatılması için farkındalık ve eğitim çalışmaları yürütülmelidir. 

Sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergelerinin belirlenerek revize edilmesi de 

sürdürülebilir ormancılık alanında gelişme gösterilmesine katkı sağlayacaktır. Sürdürülebilir 

orman yönetimi kriter ve göstergelerinin SKA’lar kapsamında değerlendirilmesi orman 

ekosisteminin ülke kalkınmasına olan katkısını ortaya koyacaktır. Çölleşme ve arazi 

tahribatının azaltılmasına yönelik Arazi Tahribatının Dengelenmesi ulusal hedeflerinin 

oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi gerekmektedir.  

Türkiye Toprak Organik Karbonu modeli ve haritası oluşturulmalıdır. Ulusal Arazi 

Örtüsü/Kullanımı İzleme Sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Erozyonla mücadele için 

iklim değişikliğine uyumlu ormanlar kurulması adına çalışmalar yapılmalı ve ulusal çölleşme 

ve dinamik erozyon izleme sistemleri geliştirilmelidir. Uygulamada etki azaltımına yönelik 

olarak, faaliyetlerin zararlı ekolojik etkilerinin giderilmesi amacıyla azaltım hiyerarşisi 

yaklaşımı uygulanmalıdır. Toprak Bilgi ve Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemlerini 

geliştirmek de arazi tahribatı ve çölleşmeyle mücadeleye katkı sağlayacaktır. Ulusal arazi 

kabiliyet sınıflarının tespit edilmesi ve dinamik izleme sisteminin kurulması gerekmektedir. 

Arazi kullanımı ve üst ölçekli mekânsal planlar çevre ve doğal kaynakların korunmasına 

hizmet edecek şekilde yapılmalıdır. Tarım faaliyetlerinde kullanılan girdiler için eksik 

mevzuat tamamlanmalı ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmeli, tarım zararlıları ile 

mücadelede biyolojik mücadele yöntemleri mümkün olduğunca yaygınlaştırılmalıdır.  

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik olarak hem biyolojik çeşitlilik hem doğal 

kaynakları izleme sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. İzleme ve raporlama süreçlerinin 

etki analizi gibi çalışmalar ile güçlendirilmesine yönelik çalışmalar planlanmalıdır.  

Doğal kaynaklara bağlı ekonomik aktivitelerin ve yaşamları doğal kaynaklara bağlı 

toplulukların gözetilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması politika ve tedbirlerde ele alınması 
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gereken bir unsurdur. Doğal ürünleri ekonomiye kazandıran küçük ve orta boy işletmelerin ve 

kişilerin (masif ahşap, geleneksel el sanatları, zeytinyağı işletmeciliği, mantar, her türlü odun 

dışı orman ürünleri vb.) her yönden (teknolojik, pazarlama, finansman, eğitim, vb.) 

desteklenmesi için eylem planı hazırlanmalıdır. Doğal kaynaklara bağlı herhangi bir 

ekonomik faaliyetin sona ermesi/yeni teknolojinin kullanılması durumunda, çalışanların yeni 

istihdamında adil geçiş ilkesinin gözetilmesi gerekmektedir. Bir doğal kaynak olan toprağın, 

tarımsal amaçla kullanımında en uygun işletme büyüklüğünde hizmete sunulması için gerekli 

işlemlerin etkinleştirilmesi ve kolaylaştırılması (arazi toplulaştırma, ilgili yasal 

düzenlemelerin revizyonu vb.) sağlanmalıdır.  

Toprak kaybının önlenmesi ve tarım alanlarının verimliliğinin artırılması için yenilikçi 

teknolojilerin kullanılması teşvik edilmelidir. Aşırı sulama ve bilinçsiz gübreleme nedeniyle 

tarım arazilerinde meydana gelen bozulmalar ve tarım arazilerinde erozyonun önlenmesine 

yönelik tedbirler geliştirilmelidir. Toprak ve su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi için 

tedbirler artırılmalıdır. Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla tarım kaynaklı seragazı salımının 

azaltılması için tarımın yenilikçi teknolojilerin kullanımına yönelik finansal destek 

mekanizmaları üretilmelidir.  

C. Çevre kalitesinin koruması, doğal kaynakların sürdürülebilir ve verimli şekilde, 

bilimsel temellere dayalı olarak entegre yönetilmesi  

Çevre kalitesinin korunması için mevcut doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir 

şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bunun için hassas alanların ve doğal yaşam alanlarının 

tespit edilerek mevcut alanların geliştirilmesi ve korunması gerekmektedir. Yatırımlar 

ekosistem tabanlı yaklaşım ve alıcı ortam kapasitesi dikkate alınarak şekillendirilmelidir. 

Kirletilmiş doğal kaynaklar için envanter geliştirilmeli, doğa dostu iyileştirme teknikleri 

uygulanmalıdır. Sanayi atıkları ile diğer atık ve artıklar hem üretim aşamasında hem deşarj 

sürecinde kontrol edilmelidir. Bunlar kirlilik önleme yaklaşımı ile üretim aşamasında 

azaltılmalı, oluşan atık ve yan ürünlerin üretim sürecinde tekrar kullanımları (endüstriyel 

simbiyoz ile) artırılmalıdır. Sanayi ve diğer atık ve artıkların doğaya deşarjı kontrol edilerek 

denetimler artırılmalıdır. Üretimde kimyasal uygulamalara alternatif biyolojik ve biyoteknik 

mücadele ve zararlılara karşı entegre mücadele uygulamalarının desteklenerek 

yaygınlaştırılması değerlendirilmelidir. Tarımsal üretim alanlarında hatalı pestisit 

kullanımının önlenmesine yönelik farkındalık ve denetimlerin artırılması gerekmektedir.  
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Çevresel etkilerin değerlendirilmesi sürecinde AB ile uyumlu ÇED faaliyetlerinin, 

şeffaf, sivil toplum ve diğer paydaşlarla yakın çalışma esasına dayalı, raporlama ve 

değerlendirme süreçlerinin standart hale getirildiği, gelişen bilimsel yöntemlerle desteklenen, 

yatırımcının otokontrolünün sağlandığı bir ÇED yönetimi sağlanmalıdır. Bu çerçevede, 

mevcut kapasitenin güçlendirilmesi, süreçteki standart uygulamaların arttırılması amacıyla 

yürütülen/planlanan çalışmalar bu hususa destek olacaktır. Ek olarak Stratejik Çevresel 

Değerlendirme Yönetmeliği uygulamalarının tüm sektörler için ülke genelinde 

yaygınlaştırılması ve etkin uygulanabilirliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması 

gerekmektedir.  

Tüm sektörlerde suyun etkin kullanılmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. Bunun için 

sürdürülebilir havza bazında yapılan nehir havzası yönetim planları, mastır planlar, sektörel 

tahsis planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları tamamlanmalı ve 

uygulamaya konulmalıdır. Su kaynaklarını izleme çalışmaları tek elden yapılmalı, mevcut 

fizikokimyasal ve kimyasal izlemelere biyolojik izlemeler de eklenmelidir. Ulusal seviyede 

entegre ekolojik tabanlı izleme stratejisi geliştirilmelidir. Tarımda sulama suyu kullanımında 

hacimsel bazlı su kullanımına geçilmesi (bitki deseni ve toprak yapısına bağlı olarak) ve 

bunun için teknoloji teşvikleri sağlanması suyun verimli ve etkin kullanımına katkı 

sağlayacaktır. Aynı zamanda kamu sektöründe su kullanımını azaltıcı yatırımlar teşvik 

edilmelidir.  

Doğal kaynak yönetimi için doğal kaynakların muhasebesine (doğal kaynakların özel 

sektör ve kamuya maliyet hesabı, risk etkisinin değerlendirilmesi vb.) yönelik politika ve 

yönetmelik geliştirilmesi, hedefler belirlenerek konunun takibinin kolaylaştırılmasını 

sağlayacaktır. Uzun vadede ekosistem ürün ve hizmetlerinin ulusal hesaplara yansıtılması da 

yeşil büyüme modelinin içselleştirilmesine destek olacaktır.  

En kıymetli doğal kaynaklardan biri olan enerji ve çevre arasındaki önemli ilişkinin 

gözetilmesi gerekmektedir. Ülkemizin enerji güvenliğinin bütüncül olarak sağlanmasına 

yönelik adımlar atılmalı, ancak çevre, altyapı, insan sağlığı ve iktisadi faaliyetlerin 

sürdürülebilirliğinin tüm unsurlarıyla güvence altına alınması sağlanmalıdır. Artan enerji 

ihtiyacının karşılanmasında millî kaynaklara öncelik veren arz yönlü ve verimliliği teşvik 

eden talep yönlü bakış açılarını birlikte ele alan bir sistematik yaklaşımın hayata geçirilmesi 

önem arz etmektedir. Enerji üretimi ve iletiminden nihai tüketime kadar bütün aşamalarda 
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enerji verimliliğinin geliştirilmesi, bilinçsiz kullanım ve israfın önlenmesi, enerji 

yoğunluğunun hem sektörler bazında hem de makro düzeyde azaltılması hususunda adımlar 

atılması gerekmektedir. Her türlü yerli kaynağın kullanımında temiz teknolojiler ile çevre 

hassasiyetleri öncelikli olarak ele alınmalı; çevreye duyarlı temiz teknolojilerin ülkemizde 

üretilmesi, kullanılması ve bölgesel piyasalara da ihraç edilebilmesi için yerlileştirme planları 

devreye alınmalıdır. Çevre hassasiyeti ve sürdürülebilirlik doğrultusunda taraf olduğumuz 

uluslararası anlaşmalardaki taahhütlere bağlı kalınarak, yenilenebilir enerji kullanımının 

arttırılmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmelidir. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 

sayesinde arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılması desteklenmeli, sürdürülebilir ve düşük 

karbonlu gelişme, yenilikçi süreçler ile yerli teknolojilere geçiş hızlandırılmalıdır. Enerji 

verimliliği potansiyelinin etkin değerlendirilebilmesi için, maliyet ve verim esaslı, rekabete 

dayalı işleyen enerji piyasalarının güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi önemli bir gerekliliktir. 

Öngörülebilir maliyet sinyalleri, verimlilik odaklı faaliyetleri destekleyecektir. Ulusal Enerji 

Verimliliği Eylem Planı kapsamında yıllık performansın ölçülmesi ve gerektiği durumda 

iyileştirme tedbirlerinin hayata geçirilmesi de etkin uygulamanın tesisi açısından önem 

taşımaktadır. 

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde doğal kaynaklardan (maden, orman, su, toprak, 

vb.) faydalanmanın optimal ve adil şekilde planlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda ulusal 

ve yerel bazda biyolojik çeşitlilik izleme plan ve programları desteklenmelidir. Ulusal 

seviyede biyolojik çeşitlilik envanterinin hazırlanması çalışması tamamlanmalıdır. Denizsel 

ve karasal korunan alanların yönetim etkinliğinin izlenmesi gerekmektedir. Türkiye’nin deniz 

ve kıyı koruma alanları ulusal stratejisinin hazırlanması, bu strateji doğrultusunda denizsel 

koruma alanı olmayan yerlerin tespit edilerek önceliklendirme yapılması ve koruma 

alanlarının sayısının artırılması önem taşımaktadır. 

Hava kalitesinin yönetimi için sektörü teşvik etmek adına ihtiyaç bulunan 

uygulamaların ve teşviklerin geliştirilmesi gerekmektedir. Ulusal temiz hava eylem planı 

hazırlanmalıdır. Ülkemiz enerji kaynakları ve potansiyeli göz önünde bulundurularak ısınma 

kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik mevzuat geliştirme çalışmalarının 

tamamlanması, jeotermal kaynakların, bölgesel ısınma sistemlerinin ve termik santral atık 

ısılarının kullanımının yaygınlaştırılması, hava kalitesi yönetimine katkı sağlayacaktır. 

Planlama tarafında şehirlerde kirlilik birikimini engellemek adına hava hareketlerinin 

sağlanmasına yönelik planlama ve yapılaşmaya dikkat edilmelidir.  
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Ulaşım sektöründe emisyon azaltımının teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda 

kamu tarafından elektrikli ulaşım olanakları ve temiz yakıt kullanımının teşvik edilmesi önem 

arz edecektir. Bunlara ilave olarak, enerji ve ulaşım verimliliğinin arttırılması için bilgi ve 

iletişim teknolojisinin kullanıldığı akıllı ulaştırma sistemlerinin yaygınlaştırılması 

sağlanmalıdır. Ulaşım kaynaklı emisyonların azaltılması için motorlu taşıtlardan kaynaklanan 

emisyonlar nedenli hava kirliliğinin de yönetilmesi gerekmektedir. Buna yönelik olarak, 

egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan taşıtların tespit edilip taşıt sayısının en aza 

indirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmeli, egzoz gazı emisyonu ölçümü yaptırmayan 

taşıtlara yönelik yaptırımlar uygulanmalı, ölçüm süresi biten taşıt sahiplerine bilgilendirme 

yapılarak toplumda bilinçlendirme sağlanmalı ve usulsüz ölçüm yapan ölçüm istasyonlarının 

faaliyetleri sonlandırılmalıdır.  

Türkiye içine yönelik uygulamalara ek olarak, sınır aşan hava kirliliğine odaklanan 

çalışmaların gerçekleştirilmesi de gerekmektedir. Sınırötesi taşınımın ülkemiz üzerindeki 

etkilerinin bilimsel olarak ortaya konulacağı bir sistem geliştirilmelidir. 

Su kaynaklarının yönetimine ilişkin olarak politikada mevcut olanı geliştirmek üzere 

tarımda suyun etkin kullanımı, hacimsel su kullanımı ve teknoloji teşvikleri, kamuda su 

kullanımını azaltıcı yatırımların teşvik edilmesine yönelik hedefler geliştirilmesi 

gerekmektedir. Su kaynaklarının izlenmesinde entegre ekolojik tabanlı izleme anlayışına 

geçilmeli, deşarjların alıcı ortam deşarj standartlarına uygun olarak yapılması sağlanmalı, 

belirlenen çevresel kalite hedefleri doğrultusunda yönetim sağlanmalı, biyolojik kalite 

parametrelerinin izlenmesi sistematik hale getirilmelidir. Ek olarak havza bazında su yönetimi 

anlayışının gereği olarak nehir havza yönetim planlarının tamamlanmalı ve Su Kanunu 

yasalaştırılmalıdır.  

Atık yönetimi alanında hem azaltım hem sürdürülebilir yönetim konusunda tedbir ve 

eylemler bulunmaktadır. Öncelikle güncel bir Ulusal Atık Envanterinin oluşturulması, 

sonrasında Ulusal Atık Oluşumu Önleme Planı’nın hazırlanarak uygulamaya geçirilmesi 

gerekmektedir. Döngüsel ekonomiye kademeli geçiş için atık yönetimi konusu öncelikli 

olarak ele alınmalı, sıfır atık yönetimi kamu kurumlarında uygulanmaya başlanmalıdır. Ayrıca 

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği’nin genişletilmesi, döngüsel ekonominin 

yaygınlaşmasına da destek sağlayacaktır. Sanayi kirliliğinin önlenmesi için uygulanacak 

entegre yaklaşım (kaynağında azaltma, atık olmaktan çıkma, yaşam döngüsü değerlendirmesi, 
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verimlilik) ve yenilikçi teknolojilerin üretilmesi ve kullanımı için gerekli mevzuat altyapısı 

hazırlanmalıdır. Geri dönüşüm sanayiinin teşvik edilmesi için destek mekanizmaları 

oluşturulmalıdır. Atık getirme merkezlerinin sayısı artırılmalı, kaynakta ayrı toplama 

çalışmalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi için yerel yönetimlere gerekli proje ve 

finansal desteğin verilmesi sağlanmalıdır. Başta tehlikeli atıklar olmak üzere atık yönetimi 

konusunda daha üst ölçekli bir yaklaşıma geçilerek, ihtiyaç duyulan altyapının devlet teşviki 

ile oluşturularak, özel sektör tarafından işletilmesinin sağlanması gerekmektedir.  

Çevre ve doğal kaynakların korunmasına yönelik teşvik ve vergilendirme gibi finansal 

mekanizmaların geliştirilmesi tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Yine bu alanda 

KOBİ’lere yönelik teşvik ve finansman mekanizmalarının çeşitlendirilmesi de fayda 

sağlayacaktır. Buna yönelik olarak, başta tarım sektörü olmak üzere, kullanan-öder prensibine 

göre aşırı su tüketiminin engellenmesi ve kademeli artan su hizmet bedellerinin kullanıcıdan 

tahsil edilmesi konusunda mevzuat değişikliği ele alınmalıdır. Teşvik sistemlerinin bu yönde 

geliştirilmesi önem taşımaktadır. Öz tüketimin yenilenebilir enerji ile teşvik edileceği 

mekanizmalar geliştirilmesi gerekmektedir. Sermaye piyasaları ile uyumlu yeşil ve sosyal 

tahvillerin ihracının yaygınlaşmasına yönelik ulusal kılavuz üretilmelidir.  

Kaynak verimliliği konusunda teşvik ve finansmanın artması, var olan finansmana 

ulaşmayı kolaylaştırıcı, reel ve hizmet sektörünün kullandığı diğer kredilerinden ayrıştırıcı 

vergisel düzenlemeler/teşvikler ile talebin mobilize edilmesi önem taşımaktadır. Bankacılık 

sisteminde çevre ve doğal kaynakların yönetimi (atık yönetimi ve azaltımı, atık arıtma ve geri 

kazanımı, kaynağında azaltım, temiz üretim yatırımları, kirlenmiş sahaların iyileştirilmesi 

vb.), iklim değişikliğini azaltma ve uyuma yönelik yatırımların (yenilenebilir enerji, temiz 

enerji, enerji ve kaynak verimliliği vb.) finansmanına yönelik kredilerin diğer tüketici 

kredilerinden ayrıştırılarak raporlanması gerekmektedir. Tasarrufa yönelik kullandırılan 

kaynak verimliliği kredilerinde vergi muafiyeti, faiz desteği gibi farklı teşvik 

mekanizmalarının uygulanması uygulamaların yaygınlaşmasını destekleyecektir. Enerji ve 

kaynak verimliliğine yönelik kredilerin özel temalı kredi olması sebebiyle kredi vade, faiz ve 

ödeme sürelerinin geleneksel kredilerden farklılaştırılması gerekmektedir.  

Çevresel etki değerlendirme alanında raporlama ve değerlendirme süreçlerinin standart 

hale getirilmesi ve yatırımcının oto-kontrolünün sağlandığı ÇED süreç yönetimi için standart 

değerlendirmeyi mümkün kılacak modellerin oluşturulmasına yönelik bugüne kadar yürütülen 
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çalışmaların ve projelerin geliştirilerek sürdürülmesi gerekmektedir. Stratejik ÇED 

Yönetmeliği’nin uygulamasının etkinleştirilmesi için pilot çalışmaların artırılması ve 

kurumsal işbirliklerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır.  

Çevre ve doğal kaynak yönetiminin iyileştirilmesi için öncelikle mevcut durumun doğru 

tespit edilmesi gerekmektedir. Bu, gelişmiş veri temini ve izleme sistemleri gerektirmektedir. 

Mevcut durumun tespiti ve geliştirilmesi amacıyla veri oluşturma, yönetim, izleme ve bilgi 

sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi önem arz etmektedir. Bütün kurumların izleme 

verilerinin entegre edileceği bütünleşik bir sistem kurgulanmalı, uluslararası istatistiklerle 

takibi sağlayacak bu sistem üzerinden takip edilecek Anahtar Performans Göstergeleri 

oluşturulmalıdır. Yaşam döngüsü olgusu izleme süreçlerine dâhil edilmeli, sektörler için 

yaşam döngüsü değerlendirmesi veri tabanı oluşturulmalıdır.  

Çevre ve doğal kaynaklar alanındaki gelişmelerin SKA göstergeleri üzerindeki 

izdüşümünün takip edilebilmesi amacıyla SKA’ların ulusal göstergelerinin ilgili 

kurum/kuruluşlara özgülenerek hedeflenmesi ve izlenmesi planlanmalıdır. Ülkemizdeki doğal 

kaynak yönetiminin SKA’lar ile ilişkisini kuvvetlendirmek adına 169 SKA hedefinin doğal 

kaynakları kullanan sektörler için ulusal ölçekte belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu 

doğrultuda TÜİK veri seti, mevcut göstergeler ile doğal kaynak ve çevrenin sürdürülebilir 

yönetimi kapsamında izlenmesi için gerekli göstergeler ile değerlendirilmeli ve SKA 

göstergeleri kapsamında boşluklar belirlenmelidir. Sürdürülebilir Orman Yönetimi 

göstergeleri SKA’lar ile ilişkilendirilerek güçlendirilebilir. 

Üretim, tüketim, çevre, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, çölleşme, atık, arazi 

kullanımı vb. konularda veri ve istatistiklerin sağlıklı bir altyapıya kavuşturulması, doğal 

kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkı sağlayacak bir altyapı oluşturulacaktır. Bütüncül 

bir veri toplama, izleme ve değerlendirme sisteminin ilgili yasal düzenlemelerle birlikte 

oluşturulması, çevre bilgilerinin entegre edilmiş bir veri tabanında kullanılır hale getirilmesi 

faydalı görülmektedir. Bu nedenle, göstergelerin belirlenmesi, ölçümleme, izleme ve 

raporlama yöntemlerinin ve metodolojisinin oluşturulması gerekmektedir. Akabinde çevreye 

yönelik verinin sayısallaştırılması için bir çevre bilgi sistemi geliştirilmelidir. Ayrıca Ulusal 

Su Bilgi Sistemi kullanıma açılarak sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.  

Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine yönelik, sürdürülebilir atık yönetimi 

uygulamaları yaygınlaştırılarak atık miktarının azaltılmasına yönelik tedbirler alınmalıdır. Bu 
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tedbirler, düzensiz depolama sahalarının kapatılması, atık toplama/geri dönüşüm konusunda 

tüm illerin 6. bölge olarak değerlendirileceği teşvikler düzenlenmesi, belediyelerin kaynakta 

ayrı toplama çalışmalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi, bu konuda gerekli takip, 

teşvik ve yaptırımların uygulanması olmaktadır.  

Mevzuatın etkin uygulanmasına yönelik mekanizmaların geliştirilmesi için mevzuat 

uygulama takvimlerinin ilgili altyapı ve idari kapasite tesis edilerek belirlenmesi ve ilgili tüm 

mevzuatın birbirini tamamlayıcı olacak şekilde yeniden ele alınması faydalı görülmektedir. 

Bu süreçte kurumlar arası yetki karmaşasının giderilmesine yönelik analiz çalışmaları 

gerçekleştirilmelidir. Korunan alanlarının etkin yönetimi için kurumlar arası yetki ve 

görevlerin netleştirilmeli, kurumsal kapasite geliştirilmelidir.  

D. Temiz üretim teknikleri ve teknolojik gelişmelerin yaygınlaştırılması 

Temiz üretim teknikleri ve teknolojik uygulamalarının yaygınlaştırılmasına odaklanarak 

sürdürülebilir sanayinin gelişmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla sürdürülebilir ürünlerin tanımı ile 

sınıflandırmalarının yapılması, sanayi kuruluşlarında ulusal ve uluslararası hedeflerin 

belirlenmesine yönelik bir tespit çalışması yapılması gerekmektedir. Hammadde 

kaynaklarının yerlileştirilmesi de teknoloji uygulamalarının gelişimine katkı sağlayacak bir 

uygulama olacaktır. Sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi için sürdürülebilir sanayi tesisleri 

ve yeşil OSB’ler gibi bölgeler oluşturulmalıdır. Teşvik sistemi ile desteklenecek yapının 

izleme ve denetimlerinin de artırılması gerekmektedir. İthalat mevzuatında yeni teknoloji ve 

verimlilik odaklı ürün performanslarının belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Ulusal 

yaşam döngüsü veri tabanının oluşturulması da sürdürülebilir üretimin gelişmesine katkı 

sağlayacaktır. Temiz üretim tekniklerinin uygulamalarının yaygınlaştırılması ile kaynakların 

sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. Bu doğrultuda kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerinin 

mevcut en iyi teknikler kullanılarak ve ülke koşulları gözetilerek entegre yaklaşımla yönetimi 

önem taşımaktadır. Temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları yaygınlaştırılmalı, 

bunun için sanayide temiz üretim ve kaynakların etkin kullanımı hakkında bilinçlendirme 

çalışmaları yürütülmelidir.  

Döngüsel ekonomi kavramının yaygınlaştırılması için entegre atık yönetimi ve geri 

dönüşüm hedeflerinin sağlanması ile ilgili mevzuatın etkin uygulanmasına yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilmeli, ikincil hammadde kullanımı konusunda endüstriyel simbiyoz uygulamaları 

yaygınlaştırılmalı, ürünlerin dayanıklılığı ve verimliliğini artıracak ekodizayn gibi 
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uygulamalara ağırlık verilmeli, biyokütle kaynaklı atıklardan - özellikle kentsel arıtma 

çamurları ve kentsel çöpler - enerji üreten elektrik harici sektörlere de teşviklerin uygulanması 

için çalışmalar gerçekleştirilmelidir.  

Ulusal Temiz Üretim Merkezi fonksiyonunu yürüten TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz 

Üretim Enstitüsü, Temiz Üretim konusunda kapasite geliştirmek, araştırma ve projeler 

yürütmekle sorumludur. Bu enstitünün yapısının; sürdürülebilir üretim ve tüketim (SÜT) 

kalıplarının benimsenmesi için SÜT alanında yapılacak çalışmaları derleyecek, stratejik ve 

etkin yönetimini sağlayacak şekilde güçlendirilmesi önem teşkil etmektedir. Temiz üretim 

belgelendirme sistemi tanımlanmalı ve buna bağlı finansal kolaylaştırıcı mekanizmalar 

geliştirilmelidir. Özel sektörde çevresel etkilerin daha iyi yönetilmesi adına tedarik zincirine 

ilişkin mevzuatın geliştirilmesi, mevcutta bulunan iş sağlığı güvenliği ve çevre konularına ek 

olarak sürdürülebilirliğin de mevzuata entegre edilmesi, tedarik zincirinde sorumlu kaynak 

yönetimi ve sürdürülebilirliğe yönlendirecek uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. 

İnşaat süreçlerine sürdürülebilirlik ilkelerinin entegre edilmesini teşvik eden politikalar 

geliştirilmesi faydalı olacaktır. Kuruluşların temiz üretime geçişleri için, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın (Verimlilik Genel Müdürlüğü) koordinasyonunda kapasite geliştirme 

ve eğitim desteği sağlanmalıdır.  

Çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımını uygulamalarının yerel düzeye yansıması için 

yerel yönetimlere yönelik farklı tedbirler alınmalıdır. Yerel düzeyde yapılan mekânsal 

planlarda çevresel unsurlar dikkate alınmalıdır. Yerel seviyede iklim değişikliği, atık, temiz 

hava ve gürültü eylem planları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Hâlihazırdaki planların etkin 

uygulanması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Atıkların ilgili mevzuat hükümleri uyarınca 

ayrı toplanması uygulamalarının, vatandaşın erişimini kolay kılacak ve sürdürülebilir bir 

şekilde yerel yönetimlerce hayata geçirilmesi/etkinleştirilmesi sağlanmalıdır. Yerel 

yönetimlerin çevre ve doğal kaynakların korunmasına yönelik yapacakları yeni harcamalara 

kaynak yaratılması gerekmektedir. SKA’lar doğrultusunda yerel yönetimlerin de hedef ve 

göstergelerini belirlemelerinin teşvik edilmesi, bu hedefleri izleme için bir altyapının 

kurulması fayda sağlayacaktır.  

Çevre dostu teknolojilerin ülkemizde geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Bunun için Ar-Ge 

çalışmaları gerçekleştirilmeli, sanayinin yenilikçi teknolojileri kullanması için finansal destek 

mekanizmaları üretilmelidir. Materyal ayak izi kavramı kapsamında kaynak verimliliği 
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çalışmalarının ormancılık, tarım, madencilik gibi doğal kaynak kullanan sektörler ve kimya 

sanayii için geliştirilmelidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin artması için 

farklı teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir. Fosil yakıtlı santrallerin mevcut en iyi 

teknolojileri esas alarak kurulmasının teşvik mekanizmasının ön koşulu olması hususu 

değerlendirilmelidir.  

Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için verimliliğin artırılmasına yönelik 

uygulamalara odaklanılmalıdır. Döngüsel ekonomi uygulamalarının güçlendirilmesi, bu 

minvalde endüstriyel simbiyoz, temiz üretim, kaynak verimliliği projelerinin hayata 

geçirilmesi ve ekoinovasyon çalışmalarının desteklenmesi önem arz etmektedir. SÜT 

kalıplarına ilişkin mevzuat altyapısı kurgulanmalı ve eylem planı hazırlanmalıdır. Temiz 

üretim süreçlerini destekleyen yeşil sanayi ve yeşil OSB unsurlarının geliştirilmesi için bu 

yönde teşvik uygulamaları ele alınmalıdır. Özel sektörde çevresel etkilerin daha iyi 

yönetilmesi adına tedarik zincirine ilişkin mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesi 

gerekmektedir.  

Sanayinin - özellikle ülke ekonomisine önemli katkısı olan KOBİ’lerin - sürdürülebilir 

kalkınmaya yönelik yatırımlarını destekleyecek teşvikler artırılmalıdır. Bu teşvikler çevresel 

pozitif etkileri olan projelere finansal destek mekanizmalarının geliştirilmesi, etki 

yatırımcılığı vb. şekilde kurgulanabilir. Sürdürülebilir kalkınma yatırımlarını destekleyecek 

teşviklere ek olarak, KOBİ’lere çevre yönetimi konusunda özel bir desteğin oluşturulması, 

KOBİ’lerin bu alanda kapasite geliştirmesini sağlayacaktır. Çevre standartlarını 

uygulayabilmek için bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirmeye yönelik destekler de 

KOBİ’leri destekleyecektir.  

Döngüsel ekonomiye geçiş, aynı zamanda yeni bir istihdam alanı ortaya çıkaracaktır. 

Bu geçiş doğrultusunda oluşacak yeşil istihdam potansiyelinin belirlenmesi ve Ulusal 

İstihdam Stratejisi’ne entegre edilmesi üzere çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Yeşil büyüme doğrultusunda doğacak yeni ihtiyaçların analiz edilmesi ve bunlara yönelik 

çalışmalar gerçekleştirilmesi hususu ele alınmalıdır. Kamu satın alımları ve özel sektör 

uygulamalarında öne çıkacak yeşil satın alma ihtiyacına yönelik yeşil satın alma 

prosedürlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.  

E. Toplumun her kesiminde çevre koruma bilinci ve farkındalığının artması, bu hususun 

içselleştirilmesinin sağlanması 
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Toplumun her kesiminde çevre koruma bilinci ve farkındalığının artırılması için hem 

eğitim müfredatına yönelik hem toplumsal bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilmelidir.  

Yukarıda bahsedilen tedbirlerin hedef ve amaçlara yönelik gerçekleşmesi için ilgili 

farkındalık yaratma ve bilinçlendirme çalışmalarının farklı alanlarda eş zamanlı olarak 

yürütülmesi gerekmektedir. Öncelikli olarak sürdürülebilirlik, çevre ve doğal kaynaklar 

hakkında farkındalığı arttırıcı iletişim faaliyetleri geliştirilmelidir. Kaynakların verimli 

kullanılması ve israfın önlenmesi amacıyla farkındalık çalışmaları yürütülmelidir. Uluslararası 

sözleşmeler ve anlaşmalarla belirlenmiş sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, biyolojik 

çeşitlilik, doğal kaynaklar konularındaki hedeflerin toplumun geneli tarafından kolayca 

anlaşılabilir şekilde formüle edilmesi önem taşımaktadır. Çevre Etiketi ve sıfır atık gibi doğal 

kaynakların sürdürülebilir yönetimine destek olan olgular hakkında kamuoyunda farkındalığın 

arttırılmasına yönelik çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir.  

Çevre ve sürdürülebilirlik, eğitim ve öğretim süreçlerinin her kademesinde farklı 

seviyelerde ele alınmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim ve ortaöğretim programlarında 

gerçekleştirilen güncellemeler sonucu çevre duyarlılığı ve bilincin artırılmasına yönelik 

konular daha etkili ve uygulamalı olarak öğrencilere aktarılmalıdır. Bütün öğretim 

kademelerinde öğrencilerin çevre, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunması 

konusunda “çevre okur-yazarı” olarak yetişmeleri sağlanmalı, bunun için eğitim 

teknolojilerinden yararlanılmalıdır.  

Çevrenin ders olarak müfredata girmesi ve diğer derslerde de çevrenin korunmasına 

yönelik uyum çalışmalarının yapılması ve çevresel konularda hak arama kültürünün 

güçlendirilmesi adına tüm okullarda geri dönüşüm, su ve enerji tasarrufunun önemini anlatan 

uygulamalar başlatılmalı, iyi uygulama örnekleri artırılmalı, yaygınlaştırılmalıdır. İyi 

uygulama yapanları teşvik edecek ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Çevreye ve 

canlıların yaşam hakkında daha duyarlı nesillerin yetiştirilmesi için yaşam boyu öğrenme 

perspektifi doğrultusunda çevre duyarlılığı ve bilinci artırılmalıdır. Bunun için örgün ve 

yaygın eğitimde farkındalık artırımı ve bilgi paylaşımı sağlanmalı, yaparak, yaşayarak 

öğrenme ön plana çıkarılmalı, proje tabanlı öğrenme yaygınlaştırılmalı, kurumların kendi 

konuları ve sektörlerine ilişkin eğitimlerini etkin olarak gerçekleştirmesi sağlanmalıdır. Yerel 

yönetimler, belediyeler, kent konseyleri gibi oluşumların dâhil edildiği aktif bir ağ 
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oluşturulmalı ve çevre ve kaynakların sürdürülebilir yönetimi için bilgi ile deneyim paylaşımı 

güçlendirilmelidir. Çevre sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin problem çözme 

becerisi/yetkinliğini artıracak eğitim araçları kurgulanmalıdır. Üniversitelerin ilgili tüm 

fakültelerine finans müfredatına Çevre Mühendisliği Bakış Açısıyla İşletme Yönetimi, Yaşam 

Döngüsü Analizi, Yeşil Ekonomi, Çevre Yönetimi vb. çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili 

derslerinin eklenmesi değerlendirilmelidir. Gıda sağlığı ve israfın önlenmesi gibi çevre ve 

doğal kaynakların yönetiminin hane halkının hayatını birebir etkilediği konular tespit edilip, 

bu konularda gündelik hayata dokunan örnek uygulamalar içeren toplumu bilinçlendirme 

kampanyalarının geliştirilmesi önem taşımaktadır.  

3.5. Plan’da Ele Alınacak Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi Hedef 
ve Amaçlarının Örtüşen SKA’lar ve SKA Hedefleri ile İlişkisinin Değerlendirilmesi 

Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, sürdürülebilir kalkınmanın temel 

öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Bu hususa uygun olarak, çevre ve kaynak 

yönetimi, farklı SKA’lar ve hedefleri kapsamında ele alınmaktadır.  

SKA’lar incelendiğinde toplam 14 SKA’nın ve 58 Hedefin çevre ve doğal kaynakların 

sürdürülebilir yönetimi ile doğrudan ilişkisi olduğu görülmektedir. (Bkz. Ek 1, Ek 2) 

Kalkınma Planı’nda ele alınacak çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi hedef ve 

amaçlarının SKA’lar ile ilişkisi aşağıda değerlendirilmektedir.  

SKA 1'in iklim ile ilgili "2030’a kadar, yoksul ve kırılgan durumda olanların 

dayanıklılık kazanmalarının sağlanması ve iklimle ilgili aşırı olaylara ve diğer ekonomik, 

sosyal ve çevresel şoklara ve afetlere maruz kalmalarının ve bunlara karşı kırılganlıklarının 

azaltılması" hedefi bulunmaktadır. Bu doğrultuda çevrenin korunması, doğal kaynakların 

sürdürülebilir olarak yönetilmesi amacı ile uygulanacak her türlü politika, SKA 1'in ilgili 

hedefine olumlu yönde hizmet edecek niteliktedir. 

SKA 2, açlığı konu edinmektedir. Evrensel gıda güvenliğinin sağlanması, açlığın yok 

edilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda iklim değişikliğiyle mücadele, ekosistemlerin 

korunması, toprak kalitesinin devam ettirilmesi, genetik çeşitliliğinin korunması gibi doğal 

kaynakların yönetimi ile ilgili konular tarım faaliyetlerini de doğrudan etkilemektedir. 

Özellikle biyolojik çeşitlilik ve toprak kalitesi ile ilgili politikalar, Türkiye'nin SKA 2'deki 

ilerlemesini etkileyecek politikalar olacaktır. 
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SKA 3'ün odak noktasında sağlıklı bireyler bulunmaktadır. Sağlık ve refah için sadece 

gelişmekte olan ülkeler değil, bütün dünya için önemli olan kirlilik ve kontaminasyon 

kaynaklı hastalıklar da ele alınmaktadır. Hastalık ve hatta ölüme neden olabilen hava, su ve 

toprak kirliliği kaynaklarını önleyecek çevre politikaları ve uygulamaları, SKA 3'e 

ulaşılmasında olumlu katkı sağlayacaktır. 

SKA 4, kaliteli ve yaşam boyu eğitime odaklanmaktadır. Özellikle yaşam boyu eğitim 

perspektifinde, teknik ve mesleki becerilerin geliştirilmesi, bu doğrultuda eğitim aşamalarının 

farklı kademelerine doğal kaynaklar ve çevre bilinci ile ilgili eğitim içerikleri eklenmesi ve 

uygulama bazlı öğrenimin, yaşayarak öğrenme yaklaşımının teşvik edilmesi için geliştirilecek 

politikalar, SKA 4: Kaliteli Eğitim’e de katkı sağlayacaktır. 

SKA 6, içme, kullanma ve doğal kaynak kalitesi bakımından sağlıklı suya erişime 

odaklanmaktadır. Hedefleri incelendiğinde, canlı hayatı için en önemli doğal kaynaklardan 

biri olan suyun yönetimi hususunu farklı açılardan ele almaktadır. Doğal su kaynaklarının 

korunması için ekosistemlerin korunması, su ve atıksu yönetimlerinin iyileştirilmesine 

yönelik altyapı düzenlemeleri, su kaynaklarının entegre yönetimine yönelik her türlü politika, 

SKA 6'nın hedefleriyle doğrudan ilişkili olacaktır. 

SKA 7'nin odağında enerjiye erişim ve temiz enerji temini bulunmaktadır. Türkiye'nin 

yenilenebilir enerji üretiminin artırılması, sanayi ve altyapıda enerji verimliliğinin artırılması 

politikaları temiz enerji arzını yükselteceği gibi enerjiye ulaşımı da olumlu yönde 

etkileyecektir. Enerji üretim, iletim ve dağıtım altyapısının, artan nüfus, kentleşme ve diğer 

ihtiyaçlar çerçevesinde sürekli geliştirilmesi önemlidir. Bu yönde yapılacak çevre dostu, 

yüksek verimli ve teknoloji odaklı uygulamalar aynı zamanda SKA 7'yi de destekleyecektir. 

SKA 8, istihdam ve ekonomik büyümeyi hedefleyen bir Sürdürülebilir Kalkınma 

Amacıdır. Bu minvalde, SKA 8'in hedefleri ağırlıklı olarak ekonomik unsurlar, üretim 

metotları ve istihdam politikalarına odaklanmakla birlikte üretim süreçlerinde kaynak 

verimliliğinin sağlanmasının da altını çizmektedir. Üretim süreçlerinde, sanayide kaynak 

verimliliğini destekleyecek uygulamalar, bu sayede doğal kaynakların sürdürülebilir 

yönetimine de katkıda bulunacak olan uygulamalar olacaktır. Dolayısıyla SKA 8 ile doğal 

kaynakların yönetimi ve korunması arasında iki taraflı birbirini etkileyen bir ilişki 

bulunmaktadır. 
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SKA 9, sanayi, yenilikçilik ve altyapı odaklı bir amaçtır. Kalkınma için sürdürülebilir 

sanayileşmeyi, bunun için de yenilikçilik ve teknolojik gelişmeyi önemsemektedir. İnovasyon 

ve teknolojik gelişim ile kaynak verimliliğini, yeşil büyümeyi destekleyen ve teşvik eden her 

türlü politika, SKA 9'un ilgili amacına ulaşılmasına da katkı sağlayacaktır. 

SKA 11, sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanlarının oluşturulması ve sürdürülebilir 

kentsel altyapılarda sürekliliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Atık yönetimi, yeşil alanlar, 

temiz doğal kaynaklar sürdürülebilir yaşam alanlarının birer parçası olmaktadır. 

Sürdürülebilir ve çevre dostu şehir yapılanmaları ve dirençli altyapıların geliştirilmesine 

yönelik politikalar, SKA 11 ile birebir ilişkili olmaktadır. 

SKA 12, sürdürülebilir tüketim ve üretim süreçlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. 

Endüstriyel simbiyoz, atık azaltımı ve sıfır atık uygulamaları, sürdürülebilir üretim ve tüketim 

için teknoloji geliştirme, üretim süreçlerinde verimlilik için Ar-Ge politikalarının tümü, aynı 

zamanda doğal kaynak tüketiminde düşüşe neden olacak, böylece çevreye olan olumsuz etkiyi 

azaltacak politikalardır. Dolayısıyla SKA 12 ile birbirini olumlu yönde etkileyen, çift yönlü 

bir ilişkiye sahiptir. 

SKA 13 iklim değişikliğiyle mücadeleye odaklanmaktadır. Ek olarak iklim 

değişikliğinin sebep olduğu risk, tehdit ve iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal afetler de 

bu Amaç kapsamında ele alınmaktadır. İklim değişikliğinin sebep olduğu doğal afetler, ya da 

kuraklık gibi doğal kaynakların verimliliğini etkileyen dinamiklere yönelik politikalar, SKA 

13'ü de ilgilendirmektedir. İklim değişikliğine uyum politikalarına ek olarak, bireyleri 

bilinçlendirme, kapasite geliştirme ve eğitim programlarına iklim değişikliği konularının 

entegre edilmesi stratejileri de çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi başlığı 

altında SKA 13'e doğrudan katkı sağlayan politikalar olmaktadır. 

SKA 14, sudaki yaşam ve ekosistemlerin korunmasına odaklanmaktadır. Deniz ve 

okyanuslarda kirliliğinin engellenmesi, bu alanların ve bu alanlarda yaşanan ekosistemlerin 

korunması, bu alanlardaki ticari faaliyetlerin (balıkçılık gibi) sürdürülebilir yöntemlerle 

gerçekleştirilmesi bu Amaç tarafından ele alınan, aynı zamanda doğal kaynak yönetiminin de 

başında gelen konulardan olmaktadır. Bu bağlamda SKA 14, çevre ve doğal kaynakların 

sürdürülebilir yönetimi politikalarından birincil derecede etkilenen SKA'lardan biridir. 

Ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması politikaları SKA 14 ile örtüşmektedir. 
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SKA 15, karadaki yaşam ve ekosistemlerin korunmasına odaklanmaktadır. Ormanlar, 

kırsal alanlar, iç tatlısu ekosistemleri gibi karasal alanda bulunan her türlü yaşam alanının 

korunması, buradaki kirliliğin engellenmesi, hayvan türlerinin ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması, bu alanlarda elde edilen faydaların adil kullanımı bu Amaç altında ele 

alınmaktadır. Bu bağlamda SKA 15, çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi 

politikalarından birincil derecede etkilenen SKA'lardan biridir. Ekosistemlerin ve biyolojik 

çeşitliliğin korunması politikaları SKA 15 ile örtüşmektedir. 

SKA 17, SKA'ların uygulama sürecinde işbirliği sağlamak için işbirliği ve ortak 

uygulama yöntemlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Özellikle uluslararası işbirliği, 

finansal ve teknik kapasite gelişimi gibi konulara odaklanmakla birlikte, çevre dostu 

teknolojilerin geliştirilmesi, gelişmekte olan ülkelere de bu doğrultuda destek verilmesinin altı 

çizilmektedir. Ek olarak, istatistiksel kapasite gelişimi ve veri toplanmasına da 

odaklanılmaktadır. Doğal kaynakların izlenmesi için de çevresel verilerin üretilmesi, takip 

edilmesi önem taşımaktadır. Bu doğrultuda alınan her türlü strateji, doğrudan olmamakla 

birlikte dolaylı olarak SKA 17'nin ilgili hedeflerine destek olacaktır. 

3.6. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek için Yapılması Önerilen Araştırmalar 

Çalışma Grubu tarafından raporda aktarılan, çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir 

yönetimi için On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alacak hedeflerin gerçekleştirilmesi için özel 

bir araştırma önerisi getirilmemiştir. Bununla birlikte, SKA’ların ulusallaştırılması, sektör 

bazlı göstergelerin oluşturulması, kurumsal izleme ve değerlendirme süreçlerinin 

geliştirilmesi kapsamında bir araştırma projesi önerilmektedir. Bu gibi bir araştırma 

projesinin, çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi amaçlarına SKA kapsamında 

ne kadar ulaşıldığını, bölgesel ve yerel ölçekte izleme ve değerlendirme sistemini kurmayı 

sağlayacağı belirtilmiştir. 

Yukarıdaki araştırma önerisine ek olarak, tüm hedefler, hem teknolojik gelişim hem 

teknik iç kapasite geliştirilmesine ihtiyaç duyulan, bu yönde yapılacak çalışmalarla ivme 

kazanacak hedefler olduğu için özellikle bu alanlarda yapılacak araştırma çalışmaları konunun 

gelişmesine katkı sağlayacaktır. Yeşil büyüme ve temiz üretim tekniklerini destekleyecek 

teknolojilerin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması ve atığın azaltılmasına yönelik 

yenilikçi (inovatif) uygulamaların hayata geçirilmesi için ülkemizde kapasite gelişimine 

ihtiyaç bulunmaktadır. OECD verilerine göre, 2011-2013 yılları arasında ülkemizde alınan 



88 
 

patentlerin sadece %6,3’ü çevresel patent olarak adlandırılabilecek, çevresel teknolojileri 

içeren uygulamalara yönelik çevresel teknolojilere ait olmaktadır.42 Bu rakam, OECD ülkeleri 

arasındaki en düşük ikinci orandır. Bu veriden de anlaşılabileceği üzere, ülkemizde doğal 

kaynakların sürdürülebilirliği ve çevrenin korunmasını gözeten ekonomik büyüme için, yeşil 

inovasyonu tetikleyecek kapasite oluşturulması önem taşımaktadır.  

 

  

                                                           
42 OECD, 2017 
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Genç nüfusu ve potansiyeli yüksek bir ekonomiye sahip olan ülkemizin kalkınma 

rotasının, sosyal açıdan kapsayıcı ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir anlayışla ele alınması; 

çevresel başlıkların ekonomik ve sosyal konularla dengeli bir şekilde önceliklendirilmesi 

önem taşımaktadır.  

Gelecek dönemde sürdürülebilirlik kriterlerini gözeten bir anlayışın benimsenmesi, 

yatırım planlamalarında adım adım bütüncül ve ekosistem temelli yaklaşımların öne çıkması 

önem arz etmektedir. Bu durum her sektör için geçerli olmaktadır. Sürdürülebilirliği gözeten 

böyle bir yaklaşım, hem sektörel gelişimin çevre dostu doğrultuda gelişmesini sağlayacak, 

hem de uluslararası finansal kaynaklara erişimi kolaylaştırmaya katkıda bulunacaktır. Doğal 

kaynaklar, Türkiye’nin ekonomisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Büyümekte olan bir 

ülke olarak, gelişen sanayinin artan üretim hızıyla doğru orantılı şekilde enerji ve hammadde 

ihtiyacı da ivme kazanmaktadır. Bu nedenle var olan doğal kaynaklarımızın geleceğe yönelik 

bir stratejiyle sürdürülebilir olarak kullanılması, ekonomimizi de destekleyecek bir anlayış 

olacaktır. Doğal kaynakların geleceği göz önünde bulundurarak kullanılmasının iki temel 

alanda faydası bulunmaktadır: 

1. Çevrenin Korunması: Ekonomi için önemli bir hammadde menşei olan doğal 

kaynaklarımız, aynı zamanda içinde yaşadığımız çevre ve doğal ekosistemin bir 

parçasıdır. Bu sistemde olumsuz yönde gerçekleşen her türlü değişiklik, toplumu da 

olumsuz yönde etkilemektedir. Her türlü kirlilik nedeniyle çevrenin bozulması, bu 

ekosistemde yaşayan canlı gruplarına zarar vermekte, ileri seviyelerde ise kontrol 

edilmesi mümkün olmayan değişikliklere sebep olabilmektedir. Çevrenin sadece 

günümüz değil gelecek iklim, sosyal, ekonomik şartlara göre de değerlendirilip 

planlanması gelecek şartlara daha hazır bir Türkiye için önem arz etmektedir. 

Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve tüketiminin faydalarından biri, bu 

kaynakların kullanımı sonucunda çevreye yukarıda bahsedilen şekilde olumsuz ve 

geri dönüşü olmayan bir zarar verilmemesidir. Bu da biyolojik çeşitliliğin, türlerin 

ve daha genelde doğanın korunması için önem arz etmektedir. 

2. Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi ve Tüketimi: Çevrenin korunmasına ek olarak, 

kaynakların geleceğe yönelik bir bakış açısıyla yönetilmesi ekonomik olarak da 

önem taşımaktadır. Mevcut yenilenemeyen doğal kaynakların azami verim ile 
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kullanılması amacı ile üretim ve tüketim stratejilerinin buna yönelik olarak 

şekillendirilmesi, üretim ve tüketim süreçlerinin kaynak kullanımı bakımından 

optimize edilmesi ve kaynak verimliliğinin sağlanması, kaynakların mevcut duruma 

oranla daha az tüketilmesini sağlayacaktır. Doğal kaynak tüketimindeki azalış, 

sürdürülebilir bir yönetim tarzıyla ele alındığında (yani üretim azaltımı kaynaklı bir 

düşüşten ziyade verimlilik artışından kaynaklı bir düşüş), daha az girdi ile daha fazla 

çıktı sağlanmasını mümkün kılacağı için maliyet, zaman vb. olarak da değer 

katmaktadır. Bu nedenle özellikle katı atıkların mevzuat hükümleri doğrultusunda 

ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılması yönünde gerekli denetim, gözetim, 

teşvik ve yaptırım mekanizmalarının oluşturulması bu konuda öncelikli olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Ülkemizde çevre ve doğal kaynakların korunması ile ilgili birçok farklı mevzuat, 

politika ve uygulama mevcuttur. Bu doğrultuda uzun yıllardan beri farklı Bakanlıklar 

tarafından çalışmalar yürütülmekte, bunlar akademik çalışmalar, sivil toplum ve hatta özel 

sektör tarafından yapılan uygulamalar ile de desteklenmektedir. Bununla birlikte, özellikle 

sanayi büyümesi ve artış hızında önemli bir aşamada olan Türkiye’de gelecek dönemde çevre 

ve doğal kaynakların yönetimi konusunun sürdürülebilirlik ekseni ile ilişkilendirilmesi azami 

önem taşımaktadır. Küresel dinamikler ve ulusal gelişmeler, Türkiye’nin bu doğrultuda daha 

hızlı eyleme geçmesini de gerektirebilecektir.  

Olası sorumluluklara ve zorunluluklara ek olarak, uluslararası gündemde gelişmekte 

olan farklı kavramların Türkiye’deki izdüşümlerini yakalamak ve bu gelişmelerden geri 

kalmadan endüstriyel büyümeyi sağlamak Türkiye’nin önceliklerinden biri olmalıdır. 

Uluslararası gündem üretim verimliliğini artırmak, entelektüel kapasiteyle bu üretimi 

destekleyerek yeni bir üretim modeline geçmek, bütün bunları gerçekleştirirken temiz ve 

çevreye duyarlı üretimi sağlamaya odaklanmaktadır. Yeşil büyüme ya da düşük karbonlu 

ekonomi, bu olguyu ifade etmektedir. Gelişmiş ülkelere ek olarak günümüzde gelişmekte olan 

ülkelerde de yeşil büyüme – yani çevre dostu büyüme – olgusuna ilginin arttığı 

görülmektedir.  

Ekonomik aktivitelerin karbon yoğun aktivitelerden karbon-nötr aktivitelere yönelmesi, 

bir yandan yeni ekonomik faaliyet alanlarının irdelenmesine de yol açmaktadır. Bunun 

gerçekleşmesi için sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyen anlayışlar benimsenmektedir. 
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Simbiyoz üretim gibi döngüsel ekonomi çözümlerinin Türkiye’deki uygulamalarının 

yaygınlaşması bu alanda katkı sağlayacaktır. Döngüsel ekonomiye ek olarak, çevre dostu 

ekonomik büyümeyi destekleyen olgulardan biri de, ekonomik katma değer yaratma modelini 

değiştiren sanayide dijitalleşme yaklaşımıdır. Sanayi 4.0, Toplum 5.0 gibi teknolojik 

uygulamaların entegre edildiği yeni nesil sanayi uygulamaları uluslararası gündemde önem 

kazanmakta, Türkiye’de ele alınmaya başlanmaktadır.  

Çevre ve kaynak yönetimi ile ilgili 1970’lerden itibaren benimsenmeye başlayan 

“Kirleten Öder” prensibine ek olarak, günümüzde farklı kavramlar da öne çıkmaktadır. Yeşil 

satın alma, eko etiketleme, üretici sorumluluğu, görünür ücret gibi uygulamalar, 

sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması için üretim/tüketim süreçlerinde benimsenen 

uygulamalar olmaktadır. Endüstriyel gelişimde uluslararası eğilimleri yakalaması için 

Türkiye’nin de bu uygulamaları mümkün kılan bir çevre/sürdürülebilirlik stratejisi 

benimsemesi gerekmektedir.  

Bu doğrultuda, hem uluslararası gündemi yakalamak, hem milli politikalarımıza uyumlu 

olarak doğamızı ve kaynaklarımızı korumak amacıyla, çevre ve doğal kaynakların 

sürdürülebilirliği konusunun On Birinci Kalkınma Planı’nda amaç ve stratejiler kapsamında 

ele alınması önem taşımaktadır.  

Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için ekonomi, çevre ve sosyal 

boyutları dikkate alınan politika ve stratejilerin hazırlanması önem arz etmektedir. 

Dokümanların hazırlık sürecinde stratejilerin kendi arasındaki ve Kalkınma Planı ile 

uyumunun sürekli olarak gözetilmesi gerekmektedir. Geliştirilen stratejilere ek olarak 

mevzuatın uygulamaya aktarılmasına da önem gösterilmesi gerekmektedir. Çevre 

mevzuatının uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların güçlendirilmesi, gerekli durumlarda 

ek mekanizmalar geliştirilmesi fayda sağlayacaktır.  

Rekabet ve sürdürülebilirlik temelinde oluşturulan destek mekanizmalarının birbirini 

tamamlayıcı bir çerçevede şekillendirilmesi, ana ve yan sanayinin kalkınmasını sağlayacak 

şekilde yapılandırılması bütünsellik ve etkinlik açısından önem taşıyacaktır.  

Çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği ile ilgili raporda ele alınması önerilen 

politika ve stratejilerin, ülkemizin gelişimine farklı alanlarda önemli katkıları olacaktır:  
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- Birincil olarak çevre kalitesinin gelişmesi sağlanacaktır.  

- Benimsenecek farklı azaltım ve uyum stratejileri ile iklim değişikliğinin olumsuz 

etkileri azaltılacaktır.  

- Farklı koruma ve ekosistem tabanlı uygulamaların benimsenmesi ile ülkenin biyolojik 

çeşitlilik zenginliği korunacak ve biyolojik çeşitlilik kaybı önlenecektir.  

- Doğa korunurken aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin ekonomiye katkısının 

artırılmasına yönelik bir büyüme anlayışı benimsenecektir. Doğanın sunduğu her türlü 

hizmet için kullanılan ekosistem hizmetleri olgusunun daha verimli ve çıktı odaklı 

kullanılması sağlanacaktır.  

- Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, bu kaynakların verimli kullanılmasını 

temin edecektir. Başta enerji verimliliği olmak üzere kaynak verimliliği konusunda 

önemli katkılar sağlayacaktır.  

- Enerji verimliliğinde gerçekleştirilen iyileşmeler, temiz enerji anlayışı çerçevesinde 

gerçekleştirilen yerli üretim, enerji arzında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı 

sağlayacaktır.  

- Döngüsel ekonomi, yeşil satın alma gibi uygulamaların yaygınlaştırılması, çevre dostu 

binaların artması ve akıllı şehir ekosisteminin, enerji, ulaştırma ve binalar bileşenleri 

ile kapsayıcı ve sürdürülebilirlik odaklı olarak geliştirilmesi ile yeşil bir ekonomi 

modeline geçilmesi, aynı zamanda temiz teknolojilerin gelişmesi için de bir teşvik 

ortamı yaratacaktır. Ülke sanayisi, üretimini bu doğrultuda değiştirmeye 

yönlendirilecektir.  

- İnovatif teknik ve teknolojilerin benimsenmesi ile gelişen ülke sanayisi sayesinde 

uluslararası rekabet gücümüz artacaktır. 

- Yeni bir ekonomi alanının oluşması aynı zamanda yeni iş alanları yaratacaktır. Bu 

durum yeni istihdam ihtiyacı ortaya çıkaracak, yeşil istihdam oluşumunu 

destekleyecektir.  

- Yeni eylemlerin hayata geçirilmesi adına öncelikle ilgili personelde teknik kapasitenin 

güçlenmesi için gerçekleştirilecek eğitimler ve toplumda genel bilincin artırılması için 

yapılacak bilinçlendirme çalışmaları, toplumda sürdürülebilir kalkınmanın öneminin 

daha iyi anlaşılmasını ve gelecek nesillere benimsenerek aktarılmasını sağlayacaktır. 

On Birinci Kalkınma Planı döneminde çevre ve doğal kaynakların sürdürülebilir 

yönetimine ilişkin amaç, hedef, politika ve tedbirlerin uygulamaya geçirilmesinde belli 
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hususular önem arz edecektir. Öncelikle, mevzuat altyapısı, tüm politika ve tedbirlerin hayata 

geçmesini mümkün kılmak amacıyla gözden geçirilerek, uygulamaların mevcut mevzuat ile 

uyumunun gözetilmesi gerekmektedir. Mevzuat alanında ek çalışmaların ele alınması söz 

konusu olabilecektir.  

Tedbirlerin uygulanması için amaca yönelik kurumsal yapılanma ihtiyacı 

doğabilecektir. Kurgulanacak yapıların kurumsal görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi, 

görev çakışmalarının önlenmesi önem arz edecektir. Kurumsal yapılanmaya ek olarak, 

kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi de uygulama döneminde üzerinde durulması gereken 

hususlardan biri olacaktır. Çevre ve doğal kaynakların korunmasına yönelik gerekli olan 

tedbirlerin uygulanması için, kurumlardaki insan kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

İlgili teknik personelin istihdamı, teknik eğitimi ile insan kapasitesi güçlendirilmeli, kapasite 

artırımı sağlanmalıdır. Üniversitelerde sürdürülebilirlik odaklı sertifika programlarının 

yaygınlaştırılması hedeflenmelidir. 

Yapılacak olan tüm çalışmalar, kurumlar, paydaşlar arası işbirliğini gerektirecektir. 

Hem ulusal hem uluslararası düzlemde, kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum, uluslararası 

kuruluşlar ve toplum ile sürekli ve sürdürülebilir işbirliğini sağlayacak kurguların hayata 

geçirilmesi çevre ve doğal kaynak yönetiminin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini 

sağlayacak, bu konuda ülkemizin yetkinliğinin güçlenmesine katkıda bulunacaktır.  
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EKLER 
 

Ek 1: Çevre ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi ve SKA’lar 

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı İlişkili Hedefler Açıklama 
SKA 1: Her Türlü Yoksulluğu 
Her Yerde Bitirmek 

1.5 2030’a kadar, yoksul ve kırılgan durumda olanların 
dayanıklılık kazanmalarının sağlanması ve iklimle ilgili aşırı 
olaylara ve diğer ekonomik, sosyal ve çevresel şoklara ve 
afetlere maruz kalmalarının ve bunlara karşı kırılganlıklarının 
azaltılması 

SKA 1'in iklim ile ilgili "2030’a kadar, yoksul ve 
kırılgan durumda olanların dayanıklılık 
kazanmalarının sağlanması ve iklimle ilgili aşırı 
olaylara ve diğer ekonomik, sosyal ve çevresel 
şoklara ve afetlere maruz kalmalarının ve bunlara 
karşı kırılganlıklarının azaltılması" hedefi 
bulunmaktadır. Bu doğrultuda çevrenin 
korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir 
olarak yönetilmesi amacı ile uygulanacak her 
türlü politika, SKA 1'in ilgili hedefine olumlu 
yönde hizmet edecek niteliktedir.  
 

SKA 2 Açlığı Bitirmek, Gıda 
Güvenliği ve İyi Beslenmeyi 
Sağlamak ve Sürdürülebilir 
Tarımı Desteklemek 

2.4 2030’a kadar, sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin 
sağlanması ile verimliliği ve üretimi artıran, ekosistemlerin 
korunmasına yardımcı olan, iklim değişikliği, aşırı hava 
koşulları, kuraklık, sel ve diğer afetlere uyum kapasitesini 
güçlendiren ve arazi ve toprak kalitesini artan bir şekilde 
iyileştiren dayanıklı tarım uygulamalarının gerçekleştirilmesi 
2.5 2020’ye kadar ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde 
sağlıklı yönetilmiş ve çeşitlendirilmiş tohum ve bitki 
bankalarını da içerecek şekilde, tohumların, kültür 
bitkilerinin, çiftlik ve evcil hayvanların ve onların yabani 
türlerinin genetik çeşitliliğinin korunması ve uluslararası 

SKA 2, açlığı konu edinmektedir. Evrensel gıda 
güvenliğinin sağlanması, açlığın yok edilmesini 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda iklim 
değişikliğiyle mücadele, ekosistemlerin 
korunması, toprak kalitesinin devam ettirilmesi, 
genetik çeşitliliğinin korunması gibi doğal 
kaynakların yönetimi ile ilgili konular tarım 
faaliyetlerini de doğrudan etkilemektedir. 
Özellikle biyolojik çeşitlilik ve toprak kalitesi ile 
ilgili politikalar, Türkiye'nin SKA 2'deki 
ilerlemesini etkileyecek politikalar olacaktır.  
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kabul edildiği şekilde genetik kaynakların ve ilgili geleneksel 
birikimin kullanımından elde edilen faydalara erişimin ve bu 
faydaların adil ve hakkaniyetli paylaşılmasının desteklenmesi 
2.a Başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere, gelişmekte olan 
ülkelerde tarımsal üretim kapasitesinin artırılması için, 
geliştirilmiş uluslararası işbirliğini de içerecek şekilde, kırsal 
altyapı, tarımsal araştırma ve yayın hizmetleri, teknoloji 
geliştirme ile bitki ve hayvan gen bankalarına yatırımın 
artırılması 
 

SKA 3: Herkes İçin Her Yaşta 
Sağlıklı Bir Yaşam Sağlamak ve 
Esenliği Desteklemek 

3.9 2030’a kadar tehlikeli kimyasallardan ve hava, su ve 
toprak kirliliği ve kontaminasyonundan kaynaklanan ölüm ve 
hastalıkların kayda değer miktarda azaltılması 

SKA 3'ün odak noktasında sağlıklı bireyler 
bulunmaktadır. Sağlık ve refah için sadece 
gelişmekte olan ülkeler değil, bütün dünya için 
önemli olan kirlilik ve kontaminasyon kaynaklı 
hastalıklar da ele alınmaktadır. Hastalık ve hatta 
ölüme neden olabilen hava, su ve toprak kirliliği 
ile tehlikeli kimyasallara maruziyet kaynaklarını 
önleyecek çevre politikaları ve uygulamaları, 
SKA 3'e ulaşılmasında olumlu katkı 
sağlayacaktır.  

SKA 4: Herkes İçin Kapsayıcı ve 
Adil Bir Nitelikli Eğitimi 
Sağlamak ve Yaşam Boyu 
Öğrenim Fırsatlarını 
Özendirmek 

4.7 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir 
yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet 
eşitliği, barışçıl olma ve şiddete başvurmama kültürünün 
geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve 
kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının değerinin 
bilinmesi ile tüm öğrenciler tarafından sürdürülebilir 
kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin 
kazanımının sağlanması 
4.b 2020’ye kadar gelişmiş ve diğer gelişmekte olan 
ülkelerdeki mesleki eğitim, bilgi ve iletişim teknolojileri, 

SKA 4, kaliteli ve yaşam boyu eğitime 
odaklanmaktadır. Özellikle yaşam boyu eğitim 
perspektifinde, teknik ve mesleki becerilerin 
geliştirilmesi, bu doğrultuda eğitim aşamalarının 
farklı kademelerine doğal kaynaklar ve çevre 
bilinci ile ilgili eğitim içerikleri eklenmesi ve 
uygulama bazlı öğrenimin, yaşayarak öğrenme 
yaklaşımının teşvik edilmesi için geliştirilecek 
politikalar, SKA 4: Kaliteli Eğitim’e de katkı 
sağlayacaktır.  
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teknik, mühendislik ve bilimsel programları kapsayan 
yükseköğrenim programları için en az gelişmiş ülkeler, 
gelişmekte olan küçük ada devletleri ve Afrika ülkeleri başta 
olmak üzere gelişmekte olan ülkelere kayıt olanağı sunan 
burs sayısının dünya çapında önemli miktarda artırılması 
 

SKA 6: Herkes İçin Su ve Atıksu 
Hizmetlerinin Erişilebilirliğini ve 
Sürdürülebilir Yönetimini 
Sağlamak 

6.3 2030’a kadar, kirliliği azaltarak, çöp dökümünü 
engelleyerek, zararlı kimyasalların ve maddelerin suya 
karışımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su oranını 
yarıya indirerek, geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı 
dünya çapında büyük ölçüde artırarak su kalitesinin 
yükseltilmesi 
6.4 2030’a kadar tüm sektörlerde su kullanım verimliliğinin 
büyük ölçüde artırılması, su kıtlığı sorununu çözmek için 
sürdürülebilir tatlısu tedarikinin sağlanması ve su kıtlığından 
mağdur insan sayısının önemli ölçüde azaltılması 
6.5 2030’a kadar uygun olduğu takdirde sınır ötesi işbirliği 
dâhil olmak üzere her düzeyde entegre su kaynakları 
yönetiminin uygulanması 
6.6 2020’ye kadar dağlar, ormanlar, sulak alanlar, nehirler, 
akiferler ve göller dâhil olmak üzere suyla ilgili 
ekosistemlerin korunması ve eski haline getirilmesi 
6.a 2030’a kadar, gelişmekte olan ülkelerde su toplama, 
tuzdan arındırma, su verimliliği, atıksu arıtma, geri dönüşüm 
ve tekrar kullanım teknolojilerini de içerecek şekilde su ve 
atıksu ile ilgili eylemler ve programlar konusunda 
uluslararası işbirliğinin ve kapasite artırma desteğinin 
genişletilmesi 
6.b Su ve atıksu yönetiminin iyileştirilmesi için yerel 
katılımın desteklenmesi ve güçlendirilmesi 

SKA 6, içme, kullanma ve doğal kaynak kalitesi 
bakımından sağlıklı suya erişime 
odaklanmaktadır. Hedefleri incelendiğinde, canlı 
hayatı için en önemli doğal kaynaklardan biri 
olan suyun yönetimi hususunu farklı açılardan ele 
almaktadır. Doğal su kaynaklarının korunması 
için ekosistemlerin korunması, su ve atıksu 
yönetimlerinin iyileştirilmesine yönelik altyapı 
düzenlemeleri, su kaynaklarının entegre 
yönetimine yönelik her türlü politika, SKA 6'nın 
hedefleriyle doğrudan ilişkili olacaktır.  
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SKA 7 Herkes İçin Satın 
Alınabilir, Güvenilir, 
Sürdürülebilir ve Çağdaş 
Enerjiye Erişimi Sağlamak 

7.1 2030’a kadar satın alınabilir, güvenilir ve çağdaş enerji 
hizmetlerine evrensel erişimin sağlanması 
7.2 2030’a kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji 
kaynakları içindeki payının önemli ölçüde artırılması 
7.3 2030’a kadar enerji verimliliğindeki küresel iyileşme 
hızının iki katına çıkarılması 
7.a 2030’a kadar yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve 
gelişmiş ve daha temiz fosil yakıt teknolojilerini de içerecek 
şekilde temiz enerji araştırmaları ve teknolojilerine erişimi 
kolaylaştırmak için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve 
enerji altyapısı ve temiz enerji teknolojileri yatırımlarının 
desteklenmesi 

SKA 7'nin odağında enerjiye erişim ve temiz 
enerji temini bulunmaktadır. Türkiye'nin 
yenilenebilir enerji üretiminin artırılması, sanayi 
ve altyapıda enerji verimliliğinin artırılması 
politikaları temiz enerji arzını yükselteceği gibi 
enerjiye ulaşımı da olumlu yönde etkileyecektir. 
Bu yönde yapılacak çevre dostu uygulamalar 
aynı zamanda SKA 7'yi de destekleyecektir.  

SKA 8 Herkes İçin Kapsayıcı, 
Sürekli ve Sürdürülebilir 
Ekonomik Büyümeyi, Tam ve 
Üretken İstihdamı ve İnsana 
Yakışır İşleri Desteklemek 

8.4 2030’a kadar, tüketim ve üretimdeki küresel kaynak 
verimliliğinin artan biçimde iyileştirilmesi ve gelişmiş 
ülkelerin önderliğinde, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim 
Modellerine Yönelik 10 Yıllık Çerçeve Programıyla uyumlu 
olacak şekilde, ekonomik büyümenin çevresel bozunmadan 
ayrıştırılması için çaba gösterilmesi 

SKA 8, istihdam ve ekonomik büyümeyi 
hedefleyen bir Sürdürülebilir Kalkınma 
Amacıdır. Bu minvalde, SKA 8'in hedefleri 
ağırlıklı olarak ekonomik unsurlar, üretim 
yöntemleri ve istihdam politikalarına 
odaklanmakla birlikte üretim süreçlerinde kaynak 
verimliliğinin sağlanmasının da altını 
çizmektedir. Üretim süreçlerinde, sanayide 
kaynak verimliliğini destekleyecek uygulamalar, 
bu sayede doğal kaynakların sürdürülebilir 
yönetimine de katkıda bulunacak olan 
uygulamalar olacaktır. Dolayısıyla SKA 8 ile 
doğal kaynakların yönetimi ve korunması 
arasında iki taraflı birbirini etkileyen bir ilişki 
bulunmaktadır.  
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SKA 9 Dayanıklı Altyapıların 
İnşası, Kapsayıcı Ve 
Sürdürülebilir Sanayileşmenin 
Desteklenmesi ve Yenilikçiliğin 
Güçlendirilmesi 

9.4 2030’a kadar tüm ülkelerin kendi göreceli kabiliyetleri 
çerçevesinde kaynak kullanım verimliliğinin artırılması, 
temiz ve çevreye duyarlı teknoloji ve endüstriyel süreçlerin 
daha fazla kullanılmasıyla altyapının iyileştirilmesi ve 
sanayinin sürdürülebilir hale getirilmesi için yenileştirilmesi 

SKA 9, sanayi, yenilikçilik ve altyapı odaklı bir 
amaçtır. Kalkınma için sürdürülebilir 
sanayileşmeyi, bunun için de yenilikçilik ve 
teknolojik gelişmeyi önemsemektedir. İnovasyon 
ve teknolojik gelişim ile kaynak verimliliğini, 
yeşil büyümeyi destekleyen ve teşvik eden her 
türlü politika, SKA 9'un ilgili amacına 
ulaşılmasına da katkı sağlayacaktır.  

SKA 11 Kentleri ve Yerleşim 
Yerlerini Kapsayıcı, Güvenli, 
Dayanıklı ve Sürdürülebilir Hale 
Getirmek 

11.3 2030’a kadar tüm ülkelerde katılımcı, bütünleşik ve 
sürdürülebilir yerleşmelerin planlanması ve yönetimi için 
kapasite geliştirilmesi ile kapsayıcı ve sürdürülebilir 
kentleşmenin geliştirilmesi 
11.4 Dünyanın kültürel ve doğal mirasını korumaya ve sahip 
çıkmaya yönelik çabaların artırılması 
11.5 2030’a kadar, yoksulları ve kırılgan durumdaki insanları 
korumaya odaklanarak, su kaynaklı afetler de dâhil olmak 
üzere afetlerden kaynaklanan ölümlerin ve etkilenen insan 
sayısının kayda değer miktarda azaltılması ve ekonomik 
kayıpların küresel GSYH içerisindeki göreli payının büyük 
oranda düşürülmesi 
11.6 2030'a kadar, belediye atıkları ve diğer atıkların 
yönetimi ile hava kalitesine de özel önem gösterilerek 
şehirlerde kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerin 
azaltılması 
11.7. 2030'a kadar, özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve 
engelliler için güvenli, kapsayıcı ve ulaşılabilir, yeşil ve 
kamusal alanlara genel erişimin sağlanması 
11.a Ulusal ve bölgesel kalkınma planlamasının 
güçlendirilmesi yoluyla kentsel, kırsal alanlar ve kent çeperi 
arasındaki ekonomik, sosyal ve çevresel olumlu ilişkilerin 
desteklenmesi 

SKA 11, sürdürülebilir şehirler ve yaşam 
alanlarının oluşturulması ve sürdürülebilir kentsel 
altyapılarda sürekliliğinin sağlanmasını 
amaçlamaktadır. Atık yönetimi, yeşil alanlar, 
temiz doğal kaynaklar sürdürülebilir yaşam 
alanlarının birer parçası olmaktadır. 
Sürdürülebilir ve çevre dostu şehir yapılanmaları 
ve dirençli altyapıların geliştirilmesine yönelik 
politikalar, SKA 11 ile birebir ilişkili olmaktadır.  
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11.b 2020’ye kadar, kapsayıcılığı, kaynak verimliliğini, iklim 
değişikliğine uyumu, iklim değişikliğinin azaltılmasını ve 
afetlere karşı dayanıklılığı dikkate alan; Sendai Afet Riski 
Azaltımı Çerçeve Belgesi 2015-2030 ve her düzeyde 
bütüncül afet risk yönetimiyle uyumlu olan; bütüncül politika 
ve planları benimseyen ve uygulayan kent ve yerleşimlerin 
sayısının önemli ölçüde artırılması 

SKA 12 Sürdürülebilir Tüketim 
ve Üretim Kalıplarını 
Benimsemek 

12.2 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir 
yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması 
12.4 2020’ye kadar, kabul edilmiş uluslararası çerçevelerle 
uyumlu olacak şekilde kimyasalların ve tüm atıkların yaşam 
döngüsü boyunca çevreye duyarlı yönetiminin sağlanması ve 
bu atıkların insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerinin 
en aza indirilebilmesi için havaya, suya ve toprağa 
salınımının önemli miktarda azaltılması 
12.5 2030’a kadar, atık oluşumunun önleme, azaltma, geri 
kazanım ve tekrar kullanım yollarıyla önemli ölçüde 
azaltılması 
12.8 2030'a kadar, her yerde herkesin sürdürülebilir kalkınma 
ve doğayla uyumlu yaşam tarzları hakkında gerekli bilgilere 
ve farkındalığa sahip olmasının sağlanması 
12.a Gelişmekte olan ülkelerin daha sürdürülebilir tüketim ve 
üretim kalıplarına yönelmeleri için bilimsel ve teknolojik 
kapasitelerini güçlendirmek üzere desteklenmesi 

SKA 12, sürdürülebilir tüketim ve üretim 
süreçlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. 
Endüstriyel simbiyoz, atık azaltımı ve sıfır atık 
uygulamaları, sürdürülebilir üretim ve tüketim 
için teknoloji geliştirme, üretim süreçlerinde 
verimlilik için Ar-Ge politikalarının tümü, aynı 
zamanda doğal kaynak tüketiminde düşüşe neden 
olacak, böylece çevreye olan olumsuz etkiyi 
azaltacak politikalardır. Dolayısıyla SKA 12 ile 
birbirini olumlu yönde etkileyen, çift yönlü bir 
ilişkiye sahiptir.  
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SKA 13 İklim Değişikliği ve 
Etkileri İle Mücadele Etmek İçin 
Acil Olarak Harekete Geçmek 

13.1 Tüm ülkelerde iklim değişikliğiyle ilgili tehlikeler ile 
doğal afetlere karşı dayanıklılık ve uyum kapasitesinin 
güçlendirilmesi 
13.2 İklim değişikliğine yönelik önlemlerin ulusal 
politikalara, stratejilere ve planlama süreçlerine dâhil 
edilmesi 
13.3 İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması 
ile iklim değişikliğine uyum ve erken uyarı konularında 
eğitim, farkındalık oluşturma ile bireysel ve kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi 

SKA 13 iklim değişikliğiyle mücadeleye 
odaklanmaktadır. Ek olarak iklim değişikliğinin 
sebep olduğu risk, tehdit ve iklim değişikliğinden 
kaynaklanan doğal afetler de bu Amaç 
kapsamında ele alınmaktadır. İklim değişikliğinin 
sebep olduğu doğal afetler, ya da kuraklık gibi 
doğal kaynakların verimliliğini etkileyen 
dinamiklere yönelik politikalar, SKA 13'ü de 
ilgilendirmektedir. İklim değişikliğine uyum 
politikalarına ek olarak, bireyleri bilinçlendirme, 
kapasite geliştirme ve eğitim programlarına iklim 
değişikliği konularının entegre edilmesi 
stratejileri de çevre ve doğal kaynakların 
sürdürülebilir yönetimi başlığı altında SKA 13'e 
doğrudan katkı sağlayan politikalar olmaktadır.  

SKA 14 Sürdürülebilir Kalkınma 
İçin Okyanusları, Denizleri ve 
Deniz Kaynaklarını Korumak ve 
Sürdürülebilir Kullanmak 

14.1 2025'e kadar her türlü deniz kirliliğinin, deniz atıkları ve 
besin maddesi kirliliğini de içerecek şekilde özellikle kara 
kökenli faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin, önlenmesi ve 
kayda değer miktarda azaltılması 
14.2 2020’ye kadar, deniz ve kıyı ekosistemlerinin belirgin 
olumsuz etkilerinin önlenmesi için, dayanıklılıklarının 
artırılmasını içerecek şekilde sürdürülebilir şekilde 
yönetilmesi ve korunması ve sağlıklı ve üretken okyanusları 
elde etmek amacıyla bu ekosistemlerin iyileştirilmesi için 
harekete geçilmesi 
14.3 Okyanus asitleşmesinin etkilerinin, her seviyede 
bilimsel işbirliğinin geliştirilmesi yolunu da içerecek şekilde, 
ele alınması ve en aza indirilmesi 
14.4 2020’ye kadar balık stoklarını mümkün olan en kısa 
zamanda eski durumuna getirmek ya da en azından biyolojik 

SKA 14, sudaki yaşam ve ekosistemlerin 
korunmasına odaklanmaktadır. Deniz ve 
okyanuslarda kirliliğinin engellenmesi, bu 
alanların ve bu alanlarda yaşanan ekosistemlerin 
korunması, bu alanlardaki ticari faaliyetlerin 
(balıkçılık gibi) sürdürülebilir yöntemlerle 
gerçekleştirilmesi bu Amaç tarafından ele alınan, 
aynı zamanda doğal kaynak yönetiminin de 
başında gelen konulardan olmaktadır. Bu 
bağlamda SKA 14, çevre ve doğal kaynakların 
sürdürülebilir yönetimi politikalarından birincil 
derecede etkilenen SKA'lardan biridir. 
Ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin 
korunması politikaları SKA 14 ile örtüşmektedir.  
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karakteristiklerine göre maksimum sürdürülebilir ürünü 
verecek seviyelere ulaştırmak için balık hasadının etkin bir 
biçimde düzenlenmesi; aşırı avlanma, yasa dışı, kayıt dışı ve 
kural dışı balıkçılık ve doğaya zararlı balıkçılık 
uygulamalarının sona erdirilmesi ve bilime dayalı yönetim 
planlarının uygulanması 
14.5 2020'ye kadar kıyı ve deniz alanlarının en az yüzde 
10’unun, ulusal ve uluslararası yasalarla uyumlu bir şekilde 
ve mevcut en iyi bilimsel bilgi temelinde korunması 
14.6 2020’ye kadar, gelişmekte olan ve en az gelişmiş 
ülkelere yönelik uygun ve etkin özel ve lehte muamelelerin, 
Dünya Ticaret Örgütü balıkçılık teşvikleri müzakerelerinin 
bütünleşik bir parçası olması gerektiği kabulüyle, aşırı 
kapasiteye, aşırı avlanmaya yol açan sübvansiyonların 
yasaklanması; yasa dışı, kayıt dışı ve kural dışı balıkçılığa 
(YKK) neden olan sübvansiyon türlerinin kaldırılması, 
benzeri yeni sübvansiyonlardan kaçınılması 
14.7 2030'a kadar, Gelişmekte olan Küçük Ada Devletlerinin 
ve En Az Gelişmiş Ülkelerin, balıkçılık, su ürünleri 
yetiştiriciliği ve turizmin sürdürülebilir yönetimi dâhil, su 
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımından sağladığı 
ekonomik faydanın artırılması 
14.a Okyanus sağlığının iyileştirilmesi ve gelişmekte olan 
ülkelerin, özellikle Küçük Ada Devletleri ve En Az Gelişmiş 
Ülkelerin kalkınmasına deniz biyolojik çeşitliliğinin 
katkısının artırılması amacıyla, Deniz Teknolojisi Transferine 
İlişkin Hükümetler arası Oşinografi Komisyonu Kriterleri ve 
Rehberleri doğrultusunda, bilimsel bilginin artırılması, 
araştırma kapasitesinin geliştirilmesi ve deniz teknolojilerinin 
transfer edilmesi 
14.b Küçük ölçekli olta balıkçılarının deniz kaynaklarına ve 
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pazara erişiminin sağlanması 
14.c "İstediğimiz Gelecek" belgesinin 158. paragrafında da 
belirtildiği üzere, okyanuslar ile kaynaklarının korunması ve 
sürdürülebilir kullanımı konusunda yasal çerçeveyi belirleyen 
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 
(BMDHS)'de yansıtıldığı şekilde okyanuslar ile 
kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının 
geliştirilmesi 

SKA 15 Karasal Ekosistemleri 
Korumak, Yenilemek ve 
Sürdürülebilir Kullanımını 
Teşvik Etmek 

15.1 2020 yılı itibarıyla, uluslararası anlaşmalar altındaki 
yükümlülükler doğrultusunda, başta ormanlar, sulak alanlar, 
dağlar ve kurak alanlar olmak üzere karasal ve iç tatlısu 
ekosistemlerinin ve bunların hizmetlerinin korunumu, 
onarımı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması 
15.2 2020 yılı itibarıyla, her türlü ormanın sürdürülebilir 
yönetiminin uygulanmasının teşvik edilmesi, bozulmuş 
ormanların rehabilite edilmesi ve ağaçlandırma ve 
ormanlaştırmanın küresel olarak ciddi miktarda artırılması 
15.3 2030 yılı itibarıyla, çölleşmeyle mücadele edilmesi, 
çölleşmeden, kuraklıktan ve sellerden etkilenen yerleri de 
içermek üzere bozulmuş arazi ve toprakların yenilenmesi ve 
arazi bozulumundan kurtulmuş bir dünyaya ulaşmak için 
çaba gösterilmesi 
15.4 2030 yılı itibarıyla, sürdürülebilir kalkınma için elzem 
faydalarını sağlama kapasitesini geliştirmek için dağ 
ekosistemlerinin biyolojik çeşitliliğini de içerecek şekilde 
korunmasının sağlanması 
15.5 Doğal habitatların bozunmasının azaltılması amacıyla 
acil ve kayda değer tedbirlerin alınması, biyolojik çeşitlilik 
kaybının durdurulması ve 2020 yılı itibarıyla tehdit altındaki 
türlerin korunması ve nesillerinin tükenmesinin engellenmesi 

SKA 15, karadaki yaşam ve ekosistemlerin 
korunmasına odaklanmaktadır. Ormanlar, kırsal 
alanlar, iç tatlısu ekosistemleri gibi karasal alanda 
bulunan her türlü yaşam alanının korunması, 
buradaki kirliliğin engellenmesi, hayvan 
türlerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, bu 
alanlarda elde edilen faydaların adil kullanımı bu 
Amaç altında ele alınmaktadır. Bu bağlamda 
SKA 15, çevre ve doğal kaynakların 
sürdürülebilir yönetimi politikalarından birincil 
derecede etkilenen SKA'lardan biridir. 
Ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin 
korunması politikaları SKA 15 ile örtüşmektedir.  
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15.6 Uluslararasında anlaşmaya varıldığı üzere, genetik 
kaynakların kullanımından ortaya çıkan faydaların adil ve 
hakkaniyetli paylaşımının ve genetik kaynaklara uygun 
erişimin desteklenmesi 
15.7 Korunan bitki ve hayvan türlerinin kaçak avlanılmasının 
ve kaçakçılığının sona erdirilmesi için acil tedbirlerin 
alınması ve yasadışı yollardan elde edilen yaban hayatı 
ürünlerine olan arz ve talebin irdelenmesi 
15.8 2020 yılı itibarıyla, kara ve su ekosistemlerindeki istilacı 
yabancı türlerin etkilerinin azaltılması için tedbirlerin 
alınması ve öncelikli türlerin kontrol altına alınması veya 
imha edilmesi 
15.9 2020 yılı itibarıyla, ekosistem ve biyolojik çeşitlilik 
değerlerinin ulusal ve yerel planlamaya, kalkınma süreçlerine 
ve yoksulluk azaltma stratejilerine ve hesaplarına dâhil 
edilmesi  
15.a Biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve 
sürdürülebilir kullanılması için her türlü kaynaktan gelen 
mali kaynakların kayda değer miktarda artırılması ve seferber 
edilmesi 
15.b Sürdürülebilir orman yönetiminin finansmanı için her 
düzeyden gelen kaynakların seferber edilmesi ve gelişmekte 
olan ülkelere, sürdürülebilir orman yönetiminin, koruma ve 
ormanlaştırmayı da içerecek şekilde, geliştirilmesi için yeterli 
teşviklerin sağlanması 
15.c Sürdürülebilir geçim olanaklarını elde etmeye 
çalışabilmeleri için yerel halkların kapasitelerinin 
artırılmasını da içerecek şekilde, korunan türlerin kaçak 
avlanılmasının ve kaçakçılığıyla mücadele etmeye yönelik 
çabalara olan küresel desteğin artırılması 
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SKA 17 Uygulama Araçlarını 
Kuvvetlendirmek ve 
Sürdürülebilir Kalkınma İçin 
Küresel İşbirliğine Canlılık 
Kazandırmak 

17.7. Çevreye duyarlı teknolojilerin, karşılıklı anlaşmayla 
ayrıcalıklı ve öncelikli koşulları da içerecek şekilde, avantajlı 
şartlarla gelişmekte olan ülkelerde geliştirilmesinin, bu 
ülkelere transferinin, yayılmasının ve yaygınlaştırılmasının 
desteklenmesi 
17.19. 2030’a kadar, GSYH’yi tamamlayan sürdürülebilir 
kalkınma ilerlemesi için önlem geliştirilmesine yönelik 
mevcut girişimlerin artırılması ve gelişmekte olan ülkelerde 
istatistiki kapasite geliştirmenin desteklenmesi 

SKA 17, SKA'ların uygulama sürecinde işbirliği 
sağlamak için işbirliği ve ortak uygulama 
yöntemlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. 
Özellikle uluslararası işbirliği, finansal ve teknik 
kapasite gelişimi gibi konulara odaklanmakla 
birlikte, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi, 
gelişmekte olan ülkelere de bu doğrultuda destek 
verilmesinin altı çizilmektedir. Ek olarak, 
istatistiksel kapasite gelişimi ve veri 
toplanmasına da odaklanılmaktadır. Doğal 
kaynakların izlenmesi için de çevresel verilerin 
üretilmesi, takip edilmesi önem taşımaktadır. Bu 
doğrultuda alınan her türlü strateji, doğrudan 
olmamakla birlikte dolaylı olarak SKA 17'nin 
ilgili hedeflerine destek olacaktır.  
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Ek 2: Çevre Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi Amaç Hedef İlişki Tablosu 

Amaç Politika 
Tedbir (Kısa Vade: 0-2 yıl, Orta Vade: 2-5 yıl, 

Uzun Vade: 5-10 yıl) 

Uluslararası Gündemde/ 
Ülkemize İzdüşümü/ 

İlgili SKA Hedefi 
A. İklim değişikliği ile 
mücadele ve düşük 
karbonlu ekonomiye geçiş 
kapsamında gerekli çabanın 
gösterilmesi 

A.1 İklim değişikliğinin 
azaltılması, 
Sera gazı emisyonunun 
azaltılması 
Güneş, rüzgâr, hidroelektrik ve 
biyokütle kaynaklı enerjinin 
enerji üretimindeki payının 
artırılması 
Enerji verimliliğinin 
artırılmasıyla enerji 
yoğunluğunun azaltılması  
Dağıtık enerji üretiminin 
sağlanması 
Üretilen enerjinin depolanmasına 
yönelik pil ve kondansatör 
teknolojilerinin geliştirilmesi 
Sanayide enerji verimliliğinin 
artırılması 
Binalarda enerji verimliliğinin 
artırılması 
Düzenli depolamaya giden atık 
miktarının azaltılması 
Düzenli depolama sahalarında 
atıktan enerji üretiminin 
artırılması 
Sürdürülebilir tarım 

A.1.1. İklim değişikliğinin doğal kaynaklarına uyum 
faaliyetlerinin hayata geçirilmesi (kısa- orta vade)  
A.1.2. Düşük karbon ekonomisine geçiş için 
finansman mekanizmalarının geliştirilmesi (kısa-orta 
vade) 
A.1.3. Karbonun fiyatlandırılması hazırlığının 
tamamlanması (orta vade) 
A.1.4. Ulusal emisyon ticaret sistemi çalışmalarının 
tamamlanması (orta vade) 
A.1.5. Karbon piyasasının kurulmasına yönelik 
hazırlıklar gerçekleştirilmesi (kısa-orta vade) 
A.1.6. Sektörlerin rekabet gücünü ve dayanıklılığını 
azaltmayacak (örnek karbon kaçağının önlenmesi) 
önlemler alınması (kısa- orta – uzun vade) 
A.1.7. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
yerlileştirilmesi (kısa-orta – uzun vade) 
A.1.8. Karbon yakalama ve depolama olanakları ve 
maliyetlerinin araştırılması (kısa vade) 
A.1.9. Düzensiz atık depolama sahalarının 
kapatılması (kısa vade) 
A.1.10. Tarımın yenilikçi teknolojileri kullanması 
için finansal destek mekanizmaları üretilmesi (kısa 
vade) 
A.1.11. İklim değişikliğinin sektörel etkilerinin ve 
etkilenebilirliğinin belirlenmesi, risklerin tespit 
edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması (kısa vade) 

SKA 7.1, 7.2, 7.3, 9.4, 
12.2,13.1, 13.2, 13.3, 13.a, 
Paris Anlaşması 
Dünya Bankası Karbon 
Piyasalarına Hazırlık 
Ortaklığı (PMR) 
BM İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi 
Türkiye Niyet Edilen 
Ulusal Olarak Belirlenmiş 
Katkı Beyanı (INDC) 
Ulusal Bildirim ve İki 
Yıllık Raporlamalar 
Kyoto Anlaşması 
AB Mevzuatı 
Ozon Tabakasını İncelten 
Maddelere Dair Montreal 
Protokolü 
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uygulamalarıyla tarım kaynaklı 
seragazı salımının azaltılması 
İklim değişikliğinin sektörler 
bazında uyum stratejilerinin 
geliştirilmesi 
Risk altındaki alanların ve 
toplulukların adaptasyonu 
Arazi bozulumunun önlenmesi ve 
arazi kullanım planlamasında 
karbon yutak alanlarının 
korunarak artırılması  
Orman alanlarının korunması, 
rehabilitasyonu ve artırılması 
Kent içinde yeşil alanların 
artırılması ve nefes alabilen 
alanlar oluşturulması 

A.1.12. İklim değişikliğine uyum ve emisyon 
azaltımı yönündeki yatırımlara finansal destek 
mekanizmaları oluşturulması (kısa – orta vade) 
 

A. İklim değişikliğiyle 
mücadele ve düşük 
karbonlu ekonomiye geçiş 
kapsamında gerekli çabanın 
gösterilmesi 

A.2. Çevresel Afetlere karşı 
altyapının oluşturulması, İklim 
değişikliği veya büyük 
endüstriyel kazalara karşı acil 
müdahale kabiliyetlerinin 
geliştirilmesi 
 

A.2.1. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Nükleer 
(KBRN) Eylem Planlarının güncelleştirilerek 
tatbikatlarının gerçekleştirilmesi, düzenli eğitimlerin 
yapılması (kısa-orta-uzun vade) 
A.2.2. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Çalışma ve 
Yönetim sistemlerinin etkin çalıştırılarak başarılı 
işletmelere pozitif ayrım araçlarının oluşturulması 
(kısa-orta vade) 

SKA 8.8, 11.5, 11.b, 13.1,  
Sendai Çerçevesi 

A. İklim değişikliğiyle 
mücadele ve düşük 
karbonlu ekonomiye geçiş 
kapsamında gerekli çabanın 
gösterilmesi 

A.3. Sürdürülebilir Şehirler 
konseptinin yaygınlaştırılması 
Şehirlerde ulaştırma, bina, gıda, 
su, enerji ve atık sistemlerinin 
sürdürülebilir şekilde tasarımı ve 
yönetimi 

A.3.1. Belediyelerin entegre atık yönetim 
sistemlerinin geliştirilmesi (kısa vade) 
A.3.2. Mekânsal planlama içerisine iklim değişikliği 
ve doğal kaynak yönetimi matrislerinin entegre 
edilmesi (kısa – orta vade) 
A.3.3. Suyun verimliliği, suyun geri kazanımı ve 

SKA 11.1, 11.2, 11.3, 
11.6, 11.a, 11.b, 11.c, 
13.1, 13.2 
BM Habitat III 
Sendai Çerçevesi 
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 yeniden kullanım uygulamalarının yaygınlaştırılması 
(kısa – orta vade) 
A.3.4. Yeşillendirme ve geçirimli beton 
uygulamalarının yaygınlaştırılması (yağmur adaları 
gibi) (orta vade) 
A.3.5. Enerji ve su kayıp ve kaçaklarının tespiti ve 
ona göre altyapı yatırımlarının planlaması (kısa – 
orta vade) 
A.3.6. Şehirlerde iklim değişikliği nedenli afet riski 
yönetiminin yapılması (kısa – orta vade) 
A.3.7. Şehirlerde ulaştırma, binalar, gıda, su, atık, 
enerji sistemlerinin iklim değişikliği ve doğal 
kaynaklar doğrultusunda dayanıklılık analizlerinin 
yapılması (kısa – orta vade) 

B. Doğal yaşam ve biyolojik 
çeşitliliğin korunması, 
biyolojik çeşitliliğin 
toplumsal yarara 
dönüştürülmesi 

B.1. Biyolojik çeşitliliğin insan 
sağlığına ve gıda teminine olan 
katkısının artırılması 

B.1.1. Biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin 
kayıt altına alınması (kısa-orta vade) 
B.1.2. Odun dışı bitkisel ve hayvansal ürünler ile 
tıbbi aromatik özelliklere haiz taksonların 
belirlenmesi (kısa-orta vade) 

SKA 14.2, 15.1, 15.2, 
15.3, 15.4, 15.5 
AB Mevzuatı 
Rio Sözleşmeleri 
BM Ormancılık Strateji 
Belgesi 
New York Ormancılık 
Deklarasyonu 
Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi 
Ramsar Sözleşmesi 

B. Doğal yaşam ve biyolojik 
çeşitliliğin korunması, 
biyolojik çeşitliliğin 
toplumsal yarara 
dönüştürülmesi 

B.2. Doğal kaynaklara bağlı 
herhangi bir ekonomik faaliyetin 
sona ermesi/yeni teknolojinin 
kullanılması durumunda, 
çalışanların yeni istihdamında adil 

B.2.1. Doğal ürünleri ekonomiye kazandıran küçük 
ve orta boy işletmelerin ve kişilerin (masif ahşap, 
geleneksel el sanatları, zeytinyağı işletmeciliği, 
mantar, her türlü odun dışı orman ürünleri vb.) her 
yönden (teknolojik, pazarlama, finansman, eğitim, 

SKA 15.4, 15.9, 15.c 
ILO Employment and 
Decent Work- Rehber 
Dokümanları 
Ormancılık Sektöründe 
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geçiş ilkesinin gözetilmesi 
KOBİ ve Kooperatifçiliğin 
desteklenmesi 
Doğal ürünleri ekonomiye 
kazandıran küçük ve orta boy 
işletmelerin ve kişilerin (masif 
ahşap, geleneksel el sanatları, 
zeytinyağı işletmeciliği, mantar, 
her türlü odun dışı orman ürünleri 
vb.) her yönden (teknolojik, 
pazarlama, finansman, eğitim, 
vb.) desteklenmesi  

vb.) desteklenmesi için eylem planı hazırlanması 
(orta-uzun vade) 
B.2.2. Bir doğal kaynak olan toprağın, tarımsal 
amaçla kullanımında en uygun işletme 
büyüklüğünde hizmete sunulması için gerekli 
işlemlerin etkinleştirilmesi ve kolaylaştırılması (arazi 
toplulaştırma, ilgili yasal düzenlemelerin revizyonu 
vb.) (orta vade) 

Yeşil Ekonomi 
ROVANIEMI Eylem 
Planı 
ICMM (Uluslararası 
Madencilik ve Metaller 
Konseyi) Sorumlu 
Madencilik Stratejisi 

B. Doğal yaşam ve biyolojik 
çeşitliliğin korunması, 
biyolojik çeşitliliğin 
toplumsal yarara 
dönüştürülmesi 

B.3. Biyolojik çeşitlilik kaybının 
ve ekosistem tahribatının önüne 
geçilmesi ve bunların korunması 
Tabiat ve biyolojik çeşitlilik 
açısından önemli alanların 
korunması ve iyileştirilmesi ile bu 
alanlardaki yabani türlerin tabii 
yaşama alanlarında muhafazası ve 
devamlılıklarının sağlanması 
Denizel ve karasal korunan alan 
miktarının artırılması 
Genetik kaynaklarımızdan katma 
değeri yüksek ürünlerin 
geliştirilmesi  
Deniz genetik kaynakları 
araştırma ve geliştirme 
programlarının desteklenmesi 
Biyolojik çeşitliliğin korunması 

B.3.1. Ulusal biyolojik çeşitlilik envanterinin 
tamamlanması ve belirli aralıklarla güncellenmesi 
(kısa-orta-uzun vade) 
B 3.2. Ulusal bazda biyolojik çeşitlilik unsurlarının 
izlenmesi (kısa-orta-uzun vade) 
B.3.3. Mevzuat boşluğunun giderilmesi (kısa-orta 
vade) 
B.3.4. Ulusal bazda özel öneme sahip tür ve habitat 
listelerinin oluşturulması (orta-uzun vade) 
B.3.5. Ekonomik sektörlerin biyolojik çeşitlilik 
üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için 
gerekli tedbirlerin sektörel planlara eklenmesi, 
ekolojik etki değerlendirmesi çalışması yapılması 
(kısa-orta-uzun vade) 
B.3.6. Bozulmuş ekosistemlerin rehabilitasyonunun 
yapılması (kısa – orta – uzun vade) 
B.3.7. Genetik kaynaklara dayalı ürünlerin 
geliştirilmesine yönelik yenilikçi teknolojilerin 

SKA 14.1, 14.2, 14.3, 
14.4, 14.5, 14.6, 15.1, 
15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 
15.6, 15.7, 15.8, 
Ramsar Sözleşmesi 
Habitat Direktifi 
Kuş Direktifi 
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik 
Eylem Planı 
Avrupa'nın Yaban Hayatı 
ve Yaşam Ortamlarını 
Koruma Sözleşmesi (Bern 
Sözleşmesi) 
Akdeniz'in Deniz Ortamı 
ve Kıyı Bölgesinin 
Korunması Sözleşmesi 
(Barselona Sözleşmesi) 
BM Biyolojik Çeşitlilik 
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ile ilgili süreçlerde şeffaflığın, 
bilgi edinme hakkının ve 
katılımın sağlanması 

kullanılmasının teşvik edilmesi ve kamu-üniversite-
özel sektör işbirliği mekanizmalarının oluşturulması 
(orta vade) 
B.3.8. Biyoçeşitliliğin öneminin toplumun tüm 
katmanlarına anlatılması için farkındalık ve eğitim 
çalışmalarının yürütülmesi (orta-uzun vade) 
B.3.9. Biyotik veya abiyotik stres koşullarında 
toleranslı olan çeşitlerin adaptasyonu ve bu çeşitlerin 
yetiştirilmesi çalışmalarının desteklenmesi (orta 
vade) 
B.3.10. Tüm karbon havuzlarındaki (topraktaki 
organik karbon havuzu gibi), karbon stokunun ve 
biyokütlesinin belirlenmesi, havuzlardaki karbon 
artırıcı önlemlerin alınması için izleme ve yönetim 
sistemlerinin geliştirilmesi (kısa-orta-uzun vade) 

Sözleşmesi 
Nesli Tehlike Altında 
Olan Yabani Hayvan ve 
Bitki Türlerinin 
Uluslararası Ticareti 
Sözleşmesi (CITES 
Sözleşmesi) 
 

B. Doğal yaşam ve biyolojik 
çeşitliliğin korunması, 
biyolojik çeşitliliğin 
toplumsal yarara 
dönüştürülmesi 

B.4. Toprak kaybının önlenmesi 
ve tarım alanlarının verimliliğinin 
artırılması  
Güvenilir gıda üretimi için tohum, 
fide, gübre ve ilaç gibi girdilerin 
bilinçli ve doğru miktarda 
kullanılması için üreticilerin 
bilgilendirilmesi ve bu kapsamda 
teşvik edilmesi 

B.4.1. Gıda güvenliği ve tarım alanlarının 
sürdürülebilir kullanımı için yenilikçi teknolojilerin 
kullanılmasının sağlanması (kısa-orta-uzun vade) 
B.4.2. Aşırı sulama bilinçsiz gübreleme nedeniyle 
tarım arazilerinde meydana gelen bozulmaların ve 
tarım arazilerinde erozyonun önlenmesine yönelik 
tedbirlerin geliştirilmesi (kısa-orta vade) 
B.4.3. Toprak ve su kaynaklarının kirlenmesinin 
önlenmesi için tedbirlerin artırılması (kısa-orta vade) 

SKA 2.4, 6.4, 14.1, 15.3 
AB Mevzuatı 
Avrupa Birliği Gıda İsrafı 
ve Atıkları Platformu 

C. Çevre kalitesinin 
koruması, doğal 
kaynakların sürdürülebilir 
ve verimli şekilde, bilimsel 
temellere dayalı olarak 
entegre yönetilmesi 

C.1. Mevcut doğal kaynakların 
korunmasının sağlanması 
Hassas Alanlar (Risk altında olan 
alanlar) öncelikli olmak üzere 
makro düzeyde ekosistem tabanlı 
yeni çevresel yönetim anlayışına 

C.1.1. Hassas Alanların ve Doğal yaşam alanlarının 
tespit edilerek, mevcut alanların geliştirilmesi ve 
korunması (kısa-orta-uzun vade) 
C.1.2. Çevresel Kalite Standartlarının Uygulanması 
(kısa-orta vade) 
C.1.3. Alıcı ortamın özümseme kapasitesine göre 

SKA 14.1, 14.2, 14.4, 
14.5, 15.1, 15.2, 15.3, 
15.4, 15.5, 15.7 
AB Mevzuatı 
(Su Çerçeve Direktifi, 
Nitrat Direktifi) 
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geçilmesi 
Tarım Sektörü başta olmak üzere 
tüm sektörlerde suyun etkin 
kullanımının sağlanması 

deşarj standartlarının belirlenmesi (kısa-orta vade) 
C.1.4. Ekosistem tabanlı yaklaşımının ve alıcı ortam 
taşıma kapasitesi dikkate alınarak yatırımların 
şekillendirilmesi (orta-uzun vade) 
C.1.5. Su ve toprak kaynaklarının korunması, 
geliştirilmesi ve sürdürülebilir havza bazında yapılan 
nehir havzası yönetim planları, mastır planlar, 
sektörel tahsis planları, kuraklık yönetim planları, 
taşkın yönetim planlarının tamamlanması ve 
uygulamaya konulması (kısa-orta vade) 
C.1.6. Su kaynaklarını izleme çalışmalarının tek 
elden yapılması, mevcut fizikokimyasal ve kimyasal 
izlemelere biyolojik izlemelerin de eklenmesi (ulusal 
seviyede entegre ekolojik tabanlı izleme stratejisinin 
geliştirilmesi) (orta-uzun vade) 
C.1.7. Tarımda sulama suyu kullanımında hacimsel 
bazlı su kullanımına geçilmesi (bitki deseni ve 
toprak yapısına bağlı olarak) ve bunun için teknoloji 
teşvikleri sağlanması (orta-uzun vade) 
C.1.8. Kamu sektöründe su kullanımını azaltıcı 
yatırımların teşvik edilmesi (kısa-orta-uzun vade) 

Rio Sözleşmeleri 
BM Ormancılık Strateji 
Belgesi 
Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi 
Ramsar Sözleşmesi 

C. Çevre kalitesinin 
koruması, doğal 
kaynakların sürdürülebilir 
ve verimli şekilde, bilimsel 
temellere dayalı olarak 
entegre yönetilmesi 

C.2. Doğal kaynakların 
durumunun iyileştirilmesinin 
sağlanması 

C.2.1. Kirletilmiş doğal kaynaklar için envanter 
geliştirilmesi (kısa-orta vade) 
C.2.2. Doğa dostu iyileştirme tekniklerinin 
uygulanması/geliştirilmesi (fitoremediasyon) (orta-
uzun vade) 
C.2.3. Sanayi ve diğer atık ve artıkların üretim 
aşamasında azaltılması (kirlilik önleme yaklaşımı 
ile), oluşan atık ve yan ürünlerin üretim sürecinde 
tekrar kullanımlarının artırılması (endüstriyel 

SKA 2.4, 9.3, 9.4, 15.1, 
15.2, 15.8 
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simbiyoz ile) (orta-uzun vade) 
C.2.4. Sanayi ve diğer atık ve artıkların doğaya 
deşarjının kontrol edildiği denetimlerin artırılması 
(kısa-orta-uzun vade) 
C.2.5. Tarımsal üretim alanlarında (tarla, sera) hatalı 
pestisit kullanımının önlenmesine yönelik 
farkındalık ve denetimlerin artırılması (kısa-orta-
uzun vade) 
C.2.6. Üretimde kimyasal uygulamalara alternatif 
biyoloji ve biyoteknik mücadele ve zararlılara karşı 
entegre mücadele uygulamalarının desteklenerek 
yaygınlaştırılması (orta-uzun vade) 

C. Çevre kalitesinin 
koruması, doğal 
kaynakların sürdürülebilir 
ve verimli şekilde, bilimsel 
temellere dayalı olarak 
entegre yönetilmesi 

C.3. Çevre ve doğal kaynakların 
korunmasına yönelik finansal 
mekanizmaların geliştirilmesi,  
Ekonomik kalkınma altında 
sosyal kapsayıcılık ve 
sürdürülebilir çevre anlayışının 
bir bütün olarak ele alınması 
 
 
 
 
 
 

C.3.1. Başta tarım sektörü olmak üzere, kullanan-
öder prensibine göre aşırı su tüketiminin 
engellenmesi ve kademeli artan su hizmet 
bedellerinin kullanıcıdan tahsil edilmesi konusunda 
mevzuat değişikliği (orta-uzun vade) 
C.3.2. Çevre ve doğal kaynakların korunmasına 
yönelik teşvik sisteminin geliştirilmesi (orta-uzun 
vade) 
C.3.3. Çevre ve doğal kaynakların korunmasına 
yönelik vergilendirme (orta-uzun vade) 
C.3.4. Kredi süreçlerinde çevresel ve sosyal etkilerin 
değerlendirilmesi (kısa-orta vade) 
C.3.5. Öz tüketimin yenilenebilir enerji ile teşvik 
edilmesi (orta-uzun vade) 
C.3.6. KOBİ’lere yönelik çevre ve doğal kaynakların 
korunmasını teşvik edecek teşvik ve finansman 
mekanizmalarının geliştirilmesi (kısa-orta-uzun 
vade) 
C.3.7. Kaynak verimliliğine ilişkin teşviklerin 

SKA 6.3, 6.4, 6.5, 8.2, 8.3 
Ekvator Prensipleri 
IFC Performans 
Standartları 
Global Compact Türkiye 
Sürdürülebilir Finansman 
Bildirgesi 
Paris Anlaşması 
BM Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi Aichi Hedef-II 
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artırılması (kısa-orta vade-uzun vade) 
C.3.8. Ekosistem hizmetlerinin ulusal muhasebe 
sistemine girilmesi (orta-uzun vade) 
C.3.9. Sermaye piyasaları ile uyumlu yeşil ve sosyal 
tahvillerin ihracının yaygınlaşmasına yönelik ulusal 
kılavuz üretilmesi (kısa – orta – uzun vade) 
C.3.10. Yerel çevre eylem planlarının hazırlanması 
ve bu planlarının 5018 numaralı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yapılan 
stratejik planlara eklemlenmesi ve uygulanması 
(kısa-orta vade) 

C. Çevre kalitesinin 
koruması, doğal 
kaynakların sürdürülebilir 
ve verimli şekilde, bilimsel 
temellere dayalı olarak 
entegre yönetilmesi 

C.4. Raporlama ve değerlendirme 
süreçlerinin standart hale 
getirildiği, bilimsel yöntemlerle 
desteklenen, yatırımcının oto-
kontrolünün sağlandığı ÇED 
sürecinin yönetimi 

C.4.1. Standart değerlendirmeyi mümkün kılacak 
modellerin oluşturulması, projeler yürütülmesi, 
adapte edilmesi 

SKA 14.1, 14.2, 15.1, 15.5 
AB Mevzuatı 

C. Çevre kalitesinin 
koruması, doğal 
kaynakların sürdürülebilir 
ve verimli şekilde, bilimsel 
temellere dayalı olarak 
entegre yönetilmesi 

C.5. Stratejik ÇED Yönetmeliği 
uygulamalarının etkinleştirilmesi 
Sürdürülebilir kalkınma ilkesi 
bağlamında plan ve programlarda 
Stratejik ÇED’in 
yaygınlaştırılması 

C.5.1. Kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi (kısa-orta 
vade) 
C.5.2. Pilot çalışmaların artırılması (kısa-orta vade) 

SKA14.1, 14.2, 15.1, 15.5 
AB Mevzuatı 

C. Çevre kalitesinin 
koruması, doğal 
kaynakların sürdürülebilir 
ve verimli şekilde, bilimsel 
temellere dayalı olarak 
entegre yönetilmesi 

C.6. SKA altındaki 169 hedefin 
doğal kaynakları kullanan 
sektörler için ulusal ölçekte 
belirlenmesi ve ilgili ulusal 
göstergelerin mevcut ve 
gelecekteki değerleri ile birlikte 
oluşturulması 

C.6.1. Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter 
Göstergelerinin Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarıyla ilişkilendirilerek güncellenmesi (kısa 
vade) 
C.6.2. TÜİK veri setinde mevcut göstergeler ile 
doğal kaynak ve çevrenin sürdürülebilir yönetimi 
kapsamında izlenmesi için gerekli göstergeler ile 
değerlendirilmesi, boşlukların belirlenmesi (kısa 
vade) 

SKA 14.1, 14.2, 15.1, 15.5 
Paris Anlaşması 
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C. Çevre kalitesinin 
koruması, doğal 
kaynakların sürdürülebilir 
ve verimli şekilde, bilimsel 
temellere dayalı olarak 
entegre yönetilmesi 

C.7. Çevre bilgilerinin entegre 
edilmiş bir veri tabanında 
kullanılır hale getirilmesi 
Üretim, tüketim, çevre, iklim 
değişikliği, biyolojik çeşitlilik, 
çölleşme, atık, arazi kullanımı vb. 
konusunda veri ve istatistiklerin 
sağlıklı bir altyapıya 
kavuşturulması 
Sağlıklı bir sistem yönetimi için 
veri oluşturma, yönetim, izleme 
ve paylaşım sistemi geliştirilmesi 
ve eşgüdüm sağlanması 

C.7.1. Bütüncül bir veri toplama, izleme ve 
değerlendirme sisteminin ilgili yasal düzenlemelerle 
birlikte oluşturulması (kısa – orta vade) 
C.7.2. İzleme göstergelerinin belirlenmesi, ölçme, 
izleme ve raporlama yöntemlerinin ve 
metodolojisinin oluşturulması (kısa vade) 
C.7.3. Çevreye yönelik verinin sayısallaştırılması 
için bir çevre bilgi sisteminin geliştirilmesi (orta 
vade) 
C.7.4. Ulusal Su Bilgi Sisteminin kullanıma açılarak 
sürdürülebilirliğinin sağlanması (kısa vade) 

SKA 15.1, 15.2, 15.3, 
15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 
15.8, 15.9, 15.a  
AB Mevzuatı 

C. Çevre kalitesinin 
koruması, doğal 
kaynakların sürdürülebilir 
ve verimli şekilde, bilimsel 
temellere dayalı olarak 
entegre yönetilmesi 

C.8. Atık sektöründe çalışan 
kesimin mesleki yeterliliğinin 
sağlanması 
Atık sektöründe meslek 
standartlarının oluşturulması 

C.8.1. Atık sektöründe çalışan kesimin mesleki 
yeterliliğinin artırılması; çalışanların 
belgelendirilmesi (kısa-orta vade) 

SKA 11.6, 12.4, 12.5 
AB Mevzuatı 

C. Çevre kalitesinin 
koruması, doğal 
kaynakların sürdürülebilir 
ve verimli şekilde, bilimsel 
temellere dayalı olarak 
entegre yönetilmesi  
 

C.9. Risk değerlendirme esaslı 
çevre denetim planlaması 
çalışmalarının tüm iller için 
tanımlanması 

C.9.1. Denetim personelinin sayısının artırılması ve 
yetkinleştirilmesi (kısa-orta vade) 
C.9.2. Denetim mevzuatının güçlendirilmesi (kısa 
vade) 
C.9.3. Etkin bir izleme ağının kurulması (kısa-orta 
vade) 
C.9.4. Risk değerlendirme metodolojisinin 
oluşturulması (kısa- orta vade) 

SKA 11.b, 14.1, 15.4 
AB Mevzuatı 
 
 
 

C. Çevre kalitesinin 
koruması, doğal 
kaynakların sürdürülebilir 
ve verimli şekilde, bilimsel 

C.10. Sürdürülebilir atık yönetimi 
uygulamalarının 
yaygınlaştırılması  
Oluşan atık miktarının azaltılması 

C.10.1. Düzensiz depolama sahalarının kapatılması 
(kısa vade) 
C.10.2. Atık toplama/ayırma/geri kazanım 
konusunda tüm illerin teşvik kanunu kapsamında 6. 

SKA11.6, 12.4, 12.5, 12.6  
AB Mevzuatı 
Tehlikeli Atıkların 
Sınırötesi Taşınımına ve 
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temellere dayalı olarak 
entegre yönetilmesi 

Atık getirme merkezlerinin 
artırılması, kaynakta ayrı toplama 
çalışmalarının yaygınlaştırılması 
ve etkinleştirilmesi  
Döngüsel ekonomi ve düzenli 
depolamaya sıfır atık gibi 
konularda yapılan çalışmaların 
yaygınlaştırılması 
Atık yönetimi eylem planının 
uygulanması 

bölge olarak değerlendirilmesi (kısa vade) 
C.10.3. Başta tehlikeli atıklar olmak üzere atık 
yönetimi konusunda daha üst ölçekli yaklaşıma 
geçilerek, ihtiyaç duyulan alt yapının devlet teşviki 
ile oluşturularak, özel sektör tarafından işletilmesinin 
sağlanması (kısa – orta vade) 

Bertarafına İlişkin Basel 
Sözleşmesi 

C. Çevre kalitesinin 
koruması, doğal 
kaynakların sürdürülebilir 
ve verimli şekilde, bilimsel 
temellere dayalı olarak 
entegre yönetilmesi 

C.11. Hava kalitesinin 
iyileştirilmesi  
Ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin 
önlenmesi  
Motorlu taşıtlardan kaynaklanan 
egzoz gazlarının neden olduğu 
hava kirliliğinin önlenmesi 
Ulaşımda alternatif yakıt 
kullanımının yaygınlaştırılması  

C.11.1. Termik santrallerin atık ısılarının ısınmada 
kullanılması (orta – uzun vade) 
C.11.2. Isınma için doğal gaz ya da kaliteli kömür 
kullanılması (orta-uzun vade) 
C.11.3. Toplu taşıma ağının geliştirilmesi (orta vade) 
C.11.4. Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan 
taşıt sayısının en aza indirilmesi, egzoz gazı emisyon 
ölçümü yaptırmayan taşıtların tespit edilmesi, ölçüm 
süresi biten taşıt sahiplerine bilgilendirme yapılması 
ve emisyon ölçümü yaptırmayan taşıtlara gerekli 
yaptırımların uygulanması 
C.11.5. Usulsüz ölçüm yapan egzoz gazı emisyon 
ölçüm istasyonlarının tespit edilmesi ve 
faaliyetlerinin sonlandırılması 

SKA 11.2, 11.6, 13.1, 13.2 
BM Avrupa Ekonomik 
Komisyonu Uzun Menzilli 
Sınırötesi Hava Kirliliği 
(CLRTAP) Sözleşmesi 
AB Mevzuatı 
BM İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi 
Paris Anlaşması 
Ozon Tabakasının 
Korunmasına Dair Viyana 
Sözleşmesi 

C. Çevre kalitesinin 
koruması, doğal 
kaynakların sürdürülebilir 
ve verimli şekilde, bilimsel 
temellere dayalı olarak 
entegre yönetilmesi 

C.12. Mevzuatın etkin 
uygulanmasına yönelik 
mekanizmaların geliştirilmesi 

C.12.1. İlgili tüm mevzuatın birbirini tamamlayıcı 
olacak şekilde yeniden ele alınması ve bu süreçte 
kurumlar arası yetki karmaşasının giderilmesi (kısa-
orta-uzun vade) 
C.12.2. Mevzuat uygulama takvimlerinin ilgili 
altyapı ve idari kapasite tesis edilerek belirlenmesi 
(kısa-orta vade) 
C.12.3. Korunan alanların etkin yönetimi için 
kurumlar arası yetki ve görevlerin netleştirilmesi, 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi (kısa-orta vade) 

SKA 13.2, 13.3, 15.9, 16.b  
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D. Temiz üretim teknikleri 
ve teknolojik gelişmelerin 
yaygınlaştırılması 

D.1. Sürdürülebilir sanayinin 
geliştirilmesi 

D.1.1. Sürdürülebilir ürün tanım ve 
sınıflandırmalarının yapılması (orta vade) 
D.1.2. Sanayi kuruluşlarında ulusal ve uluslararası 
hedeflerin belirlenmesi (orta vade) 
D.1.3. Hammadde kaynaklarının yerlileştirilmesi 
(kısa-orta-uzun vade) 
D.1.4. Enerjinin verimli kullanımı ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımının artırılması (kısa-
orta-uzun vade) 
D.1.5. Sürdürülebilir Sanayi Tesislerinin ve 
Bölgeleri oluşturulması (Yeşil OSB) (orta-uzun 
vade) 
D.1.6. Teşvik sisteminin oluşturulması (kısa-orta 
vade) 
D.1.7. Kimyasalların kullanımında kısıtlamaya 
ilişkin mevzuata uyumun sağlanması (kısa-orta vade) 
D.1.8. İzleme ve denetimlerin artırılması (kısa-orta-
uzun vade) 
D.1.9. Ürün yaşam döngüsünün tüm ürünlerde 
oluşturulması (orta-uzun vade) 
D.1.10. İthalat mevzuatında ürün performanslarının 
belirlenmesi uygulanması (orta-uzun vade) 
vade) 
D.1.11. Ulusal yaşam döngüsü veri tabanının 
oluşturulması (orta vade) 
D.1.12. KOBİ’lere çevre yönetimi konusunda özel 
bir desteğin oluşturulması (kısa-orta vade) 

SKA 9.2, 9.3, 9.4, 12.4, 
12.5, 12.a 
Kimyasalların kaydı, 
Değerlendirilmesi, İzni ve 
Kısıtlanması Hakkında 
Yönetmelik, REACH  
Ulusal Enerji Verimliliği 
Eylem Planı, 2017-2023 
Çevre Kanunu 
AB Mevzuatı 
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D. Temiz üretim teknikleri 
ve teknolojik gelişmelerin 
yaygınlaştırılması 

D.2. İnovasyon ve teknolojik 
gelişmelerle kaynakların 
sürdürülebilir yönetimine katkı 
sağlanması 
 
 

D.2.1. Temiz üretim tekniklerinin uygulamalarının 
yaygınlaştırılması (orta vade) 
D.2.2. Kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerinin 
mevcut en iyi teknikler (MEİT) kullanılarak (ülke 
koşullarına göre) entegre yaklaşımla yönetimi (kısa-
orta-uzun vade) 
D.2.3. Sanayide temiz üretim ve kaynakların etkin 
kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının 
yürütülmesi (kısa vade) 
D.2.4. Temiz Üretim ve Endüstriyel simbiyoz 
uygulamalarının yaygınlaştırılması (orta-uzun vade) 

SKA 9.2, 9.3, 9.4, 12.4, 
12.5, 12.a 
 

D. Temiz üretim teknikleri 
ve teknolojik gelişmelerin 
yaygınlaştırılması 

D.3. Döngüsel ekonomi 
kavramının yaygınlaştırılması  
Atıkların geri kazanım 
olanaklarının artırılması 
Çevreye duyarlı, yaşam döngüsü 
analizi esaslı vergi ve teşvik 
politikalarının geliştirilmesi 
Sürdürülebilir üretim ve tüketim 
kalıplarının benimsenmesi 

D.3.1. Entegre atık yönetimi ve geri dönüşüm 
alanlarında geri dönüşüm hedeflerinin sağlanması 
için mevcut mevzuatın etkin uygulanması (kısa 
vade) 
D.3.2. İkincil hammadde kullanımı konusunda 
endüstriyel simbiyozun yaygınlaştırılması (orta 
vade) 
D.3.3. Ürünlerin dayanıklılığının ve verimliliğinin 
artırılması, ekodizayn uygulamalarının 
yaygınlaştırılması (kısa-orta vade) 
D.3.4. Biyokütle kaynaklı atıklardan (özellikle 
kentsel arıtma çamurları ve kentsel çöpler) enerji 
üreten elektrik harici sektörlere de teşviklerin 
uygulanması için çalışmalar yapılması (kısa-orta 
vade) 
D.3.5. TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim 
Enstitüsünün yapısının; SÜT kalıplarının 
benimsenmesi için SÜT alanında yapılacak 
çalışmaları derleyecek, stratejik ve etkin yönetimini 
sağlayacak şekilde güçlendirilmesi (kısa vade) 
D.3.6. Temiz üretim belgelendirme sisteminin 
tanımlanması ve buna bağlı finansal kolaylaştırıcı 
mekanizmaların geliştirilmesi (orta vade) 

SKA 9.2, 9.3, 9.4, 11.6, 
12.4, 12.5, 12.a 
AB 2018 Döngüsel 
Ekonomi Paketi 
Rio 21 Gündemi 
AB Mevzuatı 119
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D. Temiz üretim teknikleri 
ve teknolojik gelişmelerin 
yaygınlaştırılması. 

D.4. Yerel yönetimlerin çevresel 
sürdürülebilirlik uygulamalarını 
bütüncül ve yeni teknolojileri 
üreten ve kullanan bir yaklaşımla 
uygulamasının sağlanması 

D.4.1. Yerel düzeyde yapılan mekânsal planlarda 
çevresel unsurların dikkate alınması. (kısa-orta vade) 
D.4.2. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
doğrultusunda yerel yönetimlerin hedef ve 
göstergelerinin belirlenmesi, izleme altyapısının 
kurulması (kısa vade) 
D.4.3. Yerelde iklim değişikliği, atık, temiz hava ve 
gürültü eylem planlarının hazırlanması ve 
uygulanması (orta vade) 
D.4.4. Çevrenin ve doğal kaynakların korunması 
kapsamında yapılan yerel yönetim harcamalarına 
kaynak yaratılması (kısa-orta vade) 

Habitat III 
SKA 11a, 11.c, 13.3,  

D. Temiz üretim teknikleri 
ve teknolojik gelişmelerin 
yaygınlaştırılması 

D.5. Sanayinin yenilikçi 
teknolojileri kullanması için 
finansal destek mekanizmaları 
üretilmesi 
Yenilikçi teknolojilere ilişkin 
milli teknoloji ve Ar-Ge 
çalışmalarının geliştirilmesi, 
bunların teşviki ve özendirilmesi 
Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından enerji üretiminin 
artırılması için teşviklerin 
artırılması 

D.5.1. Çevre dostu teknolojilerin ülkemizde 
geliştirilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının 
yapılması (kısa-orta-uzun vade) 
D.5.2. Fosil yakıtlı santrallerin mevcut en iyi 
teknolojileri esas alarak kurulmasının teşvik 
mekanizmasının ön koşulu olması (kısa vade) 
D.5.3. Çevresel sorumluluk, büyük endüstriyel 
kazalar ve eko-etiketlemeye ilişkin mevzuatın eksik 
olanlarının çıkarılması, güncelleme çalışmalarının 
devam etmesi(kısa – orta vade) 
D.5.4. Materyal ayak izi kavramı kapsamında 
kaynak verimliliği çalışmalarının ormancılık, tarım, 
madencilik gibi doğal kaynak kullanan sektörler ve 
kimya sanayii için geliştirilmesi (kısa - orta vade) 

SKA 12.2, 12.4, 12.5, 12.a 
Kalıcı Organik Kirleticiler 
Sözleşmesi 
AB Mevzuatı 

E. Toplumun her kesiminde 
çevre koruma bilinci ve 
farkındalığının arttırılması, 
bu hususun 
içselleştirilmesinin 
sağlanması 

E.1. Çevrenin ders olarak 
müfredata girmesi ve diğer 
derslerde de çevrenin 
korunmasına yönelik uyum 
çalışmalarının yapılması 
Çevresel konularda hak arama 
kültürünün güçlendirilmesi 

E.1.1. Tüm okullarda geri dönüşüm, su ve enerji 
tasarrufunun önemini anlatan uygulamalarının 
başlatılması (kısa vade) 
E.1.2. İyi uygulama örneklerinin artırılması ve 
yaygınlaştırılması, iyi uygulama yapanların çeşitli 
ödüllendirme mekanizmalarıyla teşvik edilmesi (kısa 
– orta vade) 

SKA 4.7, 16.10 
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E. Toplumun her kesiminde 
çevre koruma bilinci ve 
farkındalığının arttırılması, 
bu hususun 
içselleştirilmesinin 
sağlanması 

E.2. Çevreye ve canlıların yaşam 
hakkına daha duyarlı nesillerin 
yetiştirilmesi, yaşam boyu 
öğrenme perspektifi 
doğrultusunda çevre duyarlılığı ve 
bilincinin artırılması 

E.2.1. Örgün ve yaygın eğitimde farkındalık artırımı 
ve bilgi paylaşımının sağlanması (kısa vade) 
E.2.2. Yaparak, yaşayarak öğrenmenin ön plana 
çıkarılması (kısa vade) 
E.2.3. Proje tabanlı öğrenmenin yaygınlaştırılması 
(kısa vade) 
E.2.4. Kurumların kendi konuları ve sektörlerine 
ilişkin eğitimlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesi 
(kısa-orta vade) 
E.2.5. Yerel yönetimler, belediyeler, kent konseyleri 
gibi oluşumların dâhil edildiği aktif bir ağ 
oluşturulması (kısa-orta vade) 
E.2.6. Çevre ve kaynakların sürdürülebilir yönetimi 
için bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi 
(kısa-orta vade) 
E.2.7. Eğitim aracılığı ile çevre sorunları ve çözüm 
önerilerine ilişkin problem çözme 
becerileri/yeterliliklerinin artırılması (kısa-orta vade) 
E.2.8. Üniversitelerin ilgili tüm fakültelerine finans 
müfredatına Çevre Mühendisliği Bakış Açısıyla 
İşletme Yönetimi, Yaşam Döngüsü Analizi, Yeşil 
Ekonomi, Çevre Yönetimi gibi çevre ve 
sürdürülebilirlik ile ilgili derslerinin eklenmesi (kısa-
orta vade)  
E.2.9. Gıdaların sağlıklı hazırlanması, muhafaza 
edilmesi, tüketilmesi ve israfının önlenmesi 
konularında toplumda farkındalığın artırılması ve 
sağlıklı gıda tüketilmesi konusunda toplumun 
bilinçlendirilmesi (kısa vade) 

SKA 4.7, 16.10 
Rio 21 Gündemi 
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