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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000‘li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 
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Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlık çalışmalarından 
birisini oluşturan bu doküman, çevre sektöründeki planı destek¬ 
leyen "Çevre Özel İhtisas Komisyonu"nun çalışma ürünüdür. 1 Tem- 
muz-31 Aralık 1993 tarihleri arasında faaliyet gösteren ve toplam 
130 uzmanın oluşturduğu bu Komisyon, 8 altkomisyona ayrılarak 
çalışmıştır. Yedinci plan döneminin 2000T1ı yılların hazırlık¬ 
larının tamam 1anacağı bir dönem olması, bu alandaki çevre boyutu¬ 
nun özellikle önem kazanmasına neden olmaktadır. Bu yüzden kal¬ 
kınmanın çevre boyutuyla entegrasyonunu sağlayacak bir "Ulusal 
Çevre Po1 i t i kası"nın temel ilkelerinin ortaya konması, bu 
çalışma ile gerçek 1eş t iri 1 meye ça1ışı1mış11r. Bu ulusal çevre 
yönetimi planları hazır1 anırken uluslararası deneyimlerden de 
olabildiğince ve en hızlı şekilde yarar 1 anı1 ması esas alınmıştır. 

Geniş bir perspektifte tanımlanacak bir çevre politikaları 
dokümanı Türkiye'de gerek kalkınma po1 i t ika1 arının çevreye 
etkilerinin ve gerekse çevre poli 11kal arının ekonomik sonuçları¬ 
nın belirlenmesine birlikte ışık tutacaktır. Böylece tüm ekono¬ 
mik sektörler ile ilgili politikalara çevre boyutunun 
entegrasyonu sağlanacak ve hem ekonomik hem de çevresel kayıplar 
azaltılmış olacaktır. 

Ulusal çevre politikamızın, bu konuda izlenecek temel prensip ve 
yaklaşımları da kapsayan bir dizi "çevre yönetimi stratejileri"ni 
içermesi gerektiği açıktır. Bu politika ve stratejiler belirle¬ 
nirken, "Sürdürülebi1 ir Kalkınma" ve "Kirleten öder" ana 
ilkelerinden hareket etmekle beraber, kalkınma hamlesinde kirlen¬ 
menin kaçınılmaz olduğunu öngören ve bu kirlenmeyi arıtmaya 
yönelen pasif yaklaşımlar yerine; alınacak önlemlerle kirlenmenin 
önüne geçmeyi esas alan stratejilere öncelik ver i 1me1 i d ir. Ko¬ 
misyonun bu bağlamdaki temel önerisi "emret-yaptır" politikaları 
ile birlikte "teşvik et-özendir-oluştur" po111 ika1 arının da Türk 
çevre yönetimi gündemine getirilmesidir. Bu çerçevede özellikle 
ekonomik ve mali araçların Türkiye'de çok az gelişmiş olduğu 
açıklıkla saptanmış ve önümüzdeki plan döneminde ve Ulusal Çevre 
Yönetimi Planı hazırlıkları sırasında bu yönde çok ciddi adımlar 
atılması gerektiği kararına varılmıştır. 

Ekonomik etkinlikleri sonucunda çevresel değerler üzerinde olum¬ 
suz etki yaratanların ekonomik bakımdan dışsal olan bu çevre 
kullanım faktörünü kendi ekonomik bünyelerine aktarma1 arını sağ¬ 
layan "içselleştirme" süreçlerine işlerlik kazandırıİması gerek¬ 
lidir. Bu amaçla kullanılacak vergi, teşvik, ceza, bağış gibi 
ekonomik ve mali araçlar ayrıntılı olarak Raporda tartışılmaktd- 
d ı r . 

Yurdumuzun yapısına, imkan ve ihtiyaçlarına göre, etkili ve 
eşgüdüm içinde çalışan bir denetim sistemini kurmak zorundayız. 
Bugünkü koşullarda çevre denetimlerinde yeterli bir işbirliği ve 
koordınasyonun sağlanamaması sonucu doğan sakınca1 arın, plan ve 
program uygu1 ama 1 arında tutarlılığın ve paralelliğin ve 
entegrasyonun sağlanmasına önem veren bir anlayış ve yönetim 
alışkanlığı ile ortadan kaldırılması gerekmek tedir. Bu amaçla 
çevre sorunlarının ele alınması ve çözümüyle ilgili koordinasyo¬ 
nun daha etkin hale gelebilmesi için görev ve yetki dağıtımının 



yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye bir yandan büyük bir nüfusu beslemek ve barındırmak diğer 
yandan da tarım yapısından sanayi yapısına geçmek durumunda olan 
bir ülke olarak, çevre kirliliğini henüz oluşmadan önleme politi¬ 
kalarına önem vermek zorundadır. Bu politikalar kapsamında Çevre¬ 
sel Etki Değerlendirme (ÇED) uygulamasına mutlaka ağırlık vermek 
ve bunu kalkınma ile çevre-kaynak1 ar dengesi arasında uzun vadeli 
bir uzlaşma planına bağlamak zorunluluğu vardır. 

Çevre bilimleri konusundaki araş11rma1 arda görülen dağınıklık ve 
kaynak azlığı, ülkemizde genelde bilimsel araştırma1 ara verilen 
önemden daha farklı değildir. Çevre teknolojisi açısından ise 
çevreyi iki ana boyut etkilemektedir: arıtma teknolojisi ve 
kirlenmeyi azaltmaya yönelik teknolojiler. Bunlardan arıtma 
teknolojisi ilk yatırım maliyeti azımsanmaması gereken, ayrıca 
işletilmesi esnasında da önemli giderleri olan bir boyuttur. 

Çevre konusuyla ilgili ikinci bir teknoloji boyutu da kirlenmeyi 
azaltıcı yöntemlerdir. Bu yöntemler "çevre dostu" teknolojileri 
üretme ve bu tür ürünleri kullanma, geleneksel teknolojileri bu 
bakımdan iyileştirme, ithal teknoloji a 1ternat if1 er i arasında 
seçim yapma ve uygulama faa1 iye11 er inin düzenlenmesidir. Bu 
bağlamda kamu politikasının rolü, özendirici ve caydırıcı ted¬ 
birler yoluyla, ticari kuruluşların, teknolojilerde çevre etken¬ 
lerini daha çok dikkate almalarını teşvik etmek olmalıdır. Çevre 
dostu üretim araçları ve teknolojileri kullanılarak atıkların 
minim izasyonu, geri kazanımı ve yeniden değer 1endiri 1mesi için 
programlar geliştirmek gerekmektedir. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çevre özel ihtisas Komisyonu 
çalışma1 arına ışık tutan ve yolgösteren temel hedef, daha önceki 
özel ihtisas komisyonu ça1 ışma1 arından çok farklı olarak, bilinen 
ve çeşitli kereler yinelenen çevre sorunlarının bir kez daha 
vurgulanması yerine çevre yönetiminin kurumsal sorunlarının 
çözümü yolunda öneriler geliştirmek olarak saptanmıştır. Zira 
inanılmaktadır ki*bugün Türkiye’nin ulaşmış olduğu sosyo-ekonomik 
gelişmişlik çizgisinde çevre politikaları açısından gereksinim 
duyulan en önemli eksiklik çevre yönetimi tekniklerinin bilin¬ 
memesi, bilinenlerin etkili bir şekilde uygulama alanına geçi¬ 
rilememesi; gerek merkez ve gerek taşra örgütlerinde, gerekse 
merkezi ve yerel yönetimler arasında görev ve yetki paylaşımının 
doğru ve isabetli bir şekilde yapılamamış olmasıdır?' Doğru ve 
etkili bir kurumsal yapı oluşturulmadığı, bu yapıya gerçekçi ve 
uygu 1anabi 1 ir çevresel yönetim işlevleri verilemediği ve bu 
işlevler teknik ve yönetsel süreçler şekline dönüştürülemediğı 
takdirde daha nitelikli bir çevreye kavuşabilmek ve çevre sorun¬ 
larından uzaklaşabilmek konusunda iyimser olmak olanağı tümüyle 
yitirilmiş olacaktır. Bunlardan da önemli olarak, Türkiye gerek 
Rio'da UNCED top1 ant11 arında ve gerekse bugüne kadar imzalayarak 
çeşitli uluslarası yükümlülükler a 111na girdiği uluslararası 
anlaşmaların gereklerini yerine getiremeyeckt ir. Bunların hepsin¬ 
den daha da önemli olarak denetlenemeyen kirlilik olguları sürüp 
gidecek ve insan, doğa ve çevre sağlığı büyük bir tehlike içine 
girecektir. Komisyon olarak kesinlikle inanılmakta ve açıklıkla 



da Türk kamuoyuna bi1 d irilmektedir ki, çevre konusunda alınacak 
en önemli önlem çevrenin kurumsal yapısını etkili, verimli ve 
doğru bir şekilde o1uşturmaktır. 

Bu çalışmada Türkiye’de çevre yönetimi esaslarının temel başlık¬ 
ları ve içerdiği konular kısaca tanımlanmıştır. Yedinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planına ve olası bir Ulusal Çevre Yönetim Planı 
na esas alınmak üzere geliştirilen öneriler Türkiye'de çevre 
yönetim stratejileri be1 ir1 enirken konunun nasıl ele alınması 
gerektiğini göstermeyi ve bugünkü koşullarda sahip olabileceği 
içeriği oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Yapılan önerilerin ilgililere bu yolda yardımcı olması ve ülkeye 
bir katkı da bulunması he» birisi doğal çevrenin korunması ve 
bilimsel esaslara uygun akılcı yöntemlerle ulusumuzun ve gelecek 
kuşakiarımızın kullanımına sunabilmesi için gönüllü ve inançlı 
birer birey olan Komisyon üyelerinin tümünü büyük ölçüde mutlu 
edecekt i r. 

Saygılarımızla... 

Ankara, 2 Nisan 1994 
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Bu rapor Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları çerçeve¬ 
sinde süren Çevre özel İhtisas Komisyonu çalışmalarının sonuç 
dokümanı olarak hazırlanmıştır. 1 Temmuz 1993 günü 130 kişilik 
kalabalık bir grup olarak faaliyete başlayan özel İhtisas Komisy¬ 
onu, başkan, başkan yardımcısı ve raportör seçiminden hemen sonra 
çalışma kolaylığı bakımından sekiz alt komisyona ayrılmıştır. 
Çalışmalar bu sekiz alt komisyonda sürmüş, aylık toplantılar 
yapılarak ara raporlar yazılı veya sözlü olarak alınmış, 
tartışılmış ve sonuç rapora ulaşılmıştır. 

Yedinci Beş yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde daha 
önce 1 Temmuz 1993 günü toplanan Çevre özel İhtisas Komisyonunun 
belirlediği alt komisyonların ilk toplantılarında seçtiği alt 
komisyon başkan ve raportörleri ile DPT koordinatörlerinden 
oluşan Yürütme Kurulu ayda bir kez toplanarak çalışmaların kooı— 
dinasyonunu sağlamıştır, özel İhtisas Komisyonu Başkanı, Başkan 
Yardımcısı ve Raportörünün katılımıyla yapılan bu toplantıya alt 
komisyonlarını temsilen aşağıdaki uzmanlar katı1mış1ardır: 

Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Firuz Demir YAŞAMIŞ 

Komisyon Başkan Yardımcısı: Aydan ERİM 

Raportör: Prof. Dr. Aysen MüEZZÎNDeLU 

DPT KOORDİNATÖRLERİ 

Necatı ESSİZ 
İstiklal ALPAR 

Sema ALPAN 
Hilmi SABUNCU 
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1. Çevre Yönetim Stratejileri Alt Komisyonu 

Başkan: Nuran TALU 

Raportör: Hami YILDIRIM 

üyeler: 

Faruk MORTAŞ 
Mehmet KARPUZCU 

Tuncer ÇELİK 
Doç.Dr. Can HAMAMCI 

Metin CETÎNKAYA 
Dilek ARAS 

Murat TüRKES 
Erdemir FİDAN 
Rifat GÖKSU 
Serpil BASÇI 
Coşkan DAS 

Handan DÖNMEZ 

Emel ALPTEKİN 

Hatice GüRDAL 

Nejla ÜNSAL 
Sermet BAŞARAN 
Feray ERSELCAN 

Banu BAYAR 
Canan YEŞİLYURT 

Prof. Dr. Serap KARA 
Çiğdem GüMüSDAS 

Bülent ATAMER 

Aydan ERİM 
Gürsel GüNDOSDU 

Doç.Dr. Gürda 1 TUNCEL 
Dr. Yılmaz DÜNDAR 

Selma YILDIZ 
Hasım TOKSOY 

2. Çevre Mevzuatının Sorunları Alt Komisyonu 

Başkan: Prof. Dr. Yıldırım ULER 

Raportör: Zeynep DOĞAR 

üyeler: 

Kıymet GÖKHAN 
ismet G. CİVELEK 
Mustafa BOZOSLAN 

Oktay EKİNCİ 
Handan DÖNMEZ 

Gülizar TURGUT 
Dilek ARAS 
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Yunus YILMAZ 
Doç. Dr. Can HAMAMCI 

Prof. Dr. Sahir ÇÖRTOSLU 
Ahmet ISITMAN 
Ragıp BARAN 

Sermet BAŞARAN 
Dr. t sma i 1 MERT 
Dr. ülkü MERTER 

öznur ÖZER 

H. Serarettin SUVEREN 
Dr. Behice KARAHAN 

Semra BAYSAN 
Metin CELIK 
Cevat YILMAM 

Nükhet TURGUT 

Sabri DALGIÇ 

3. Çevre Yönetiminin Kurumsallaşmasına 
ilişkin Sorunlar Alt Komisyonu 

Başkan: ismet Gürbüz CİVELEK 

Raportör: Nevin PAMUKÇU 

üyeler: 

Gülızar TURGUT 
Semi AYATA 

Doğan OMURTAY 
Nedret AYTUö 

Metin ÇELİK 
Dr. İsmail MERT 
Dr. ülkü MERTER 

Sabri DALGIÇ 

4. ÇED ve Mekan Planlaması Alt Komisyonu 

Başkan: irfan ÖNAL 

Başkan Yardımcısı: Dr. Meftune EMIRDĞLU 

Raportörler: Ahmet Oğuz ÖZTüRK 
Oya CBUMIN) KURUSAKIZ 

üye 1er: 

Doç. Dr. Coşkun YURTERI 

Prof. Dr. Aysel ATIMT AY 
Prof. Dr. Günay KOCASOY 

Merih KERESTEC t OĞLU 



Kıymet GÖKHAN 
Filiz AYDINLIYIM 

Leyla ÜNAL 
Metin CETINKAYA 

Şükrü BAYSAL 
Tahir CALGüNER 
Sakir ÖZKURT 
Gül i z TEZEREN 

Ali Serdar TİRYAKİ 

Hülya ULA 
Gülsün YESILHÜYÜK 
M.Sakir ÖZDEMIR 
Eralp DEMIRALIN 

5. Çevre Eğitimi, însangücü ve Katılım 
Planlaması Alt Komisyonu 

Başkan : Nedret AYTUS 

Başkan Yrd. : Prof. Dr. Ercin KASAPOSLU 

Raportör : Süheyla GÖKALP 
Sevgi ÜNGÖR 

üyeler : 

Prof Dr. Rüveyde AKBAY 
Prof Dr. Serap KARA 

Prof Dr. ipek GüRKAYNAK 
Gül i zar TURGUT 
Feriha GüRKAN 

Meral NAZLIOSLU 

Behice KARAHAN 

Ali KALIPÇI 
HÜLYA ULA 

Füsun KÖKSAL 

Lalegül ERGÜN 
Feridun ALTAY 

Sule GRTABOSTAN 
Serpi1 URAL 
Satı KAYA 

Leyla COŞKUN 
Banu ÖZSOY 

Banu ISIK 
Figen ERKOC 
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6. Çevre Bilimleri ve Teknolojileri Alt Komisyonu 

Başkan: Prof. Dr. Serap KARA 

Başkan Yardımcısı: Ahmet ISITMAN 

Raportör: Çiğdem GÜMÜSDAS 

üye 1er: 

Prof.Dr. Celal F.GÖKCAY 
Sak ir ÖZKURT 
Dilek ARAS 

Mehmet KARADENİZ 
Prof.Dr. Aysel AT IMT AY 

Nevin PAMUKÇU 
Lütfü ÇAKMAK 

Emel ALPTEKİN 

Yusuf KÖPRÜLÜ 
Mustafa DEĞİRMENCİ 

Ercan MUTLU 
Şener TEOMAN 

Doc. Dr. Figen ERKDC 
Fatma CAN 

Gürol ACAR 
Feridun ALTAY 

Dr. İsmail MERT 

Dr. ülkü MERTER 

Şükrü GENÇ 
Hülya ULA 

Bülent ATAMER 

7. Çevre Yönetiminin Ekonomik ve Mali Arapları 
Alt Komisyonu 

Başkan: Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU 

Raportör: Ayca KARAKAYALI 

üyeler: 

Banu IŞIK 
Hatice ENGüR 

Osman KAVALA 

Elmas ARISOY 
Ahmet ATA 

Nejla ÜNSAL 
Çiğdem GüMüSDAS 
Feray ERSELCAN 

Ercan MUTLU 

Şebnem ODABAS 
Semra BAYSAN 

Be 1ma CIVÎTÇtOSLU 
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Birsen AKTUSAN 
Sedat YÖRÜK 

B. Doğal Kaynaklar, Biyolojik Zenginlikler ve 
Kültürel Çevre Değerleri Alt Komisyonu 

Başkan: Oktay EKİNCİ 

Başkan Yardımcısı: Tansu GÜRPINAR 

Raportör : Filiz DEM1RAYAK 

üyeler: 

Sakır ÖZKURT 
Hamdi KOZACI 
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1. Çevre, fiziksel, kimyasal, biyolojik, kültürel ve sosyo-ekono- 
mik kaynak ve değerlerin oluşturduğu kompleks bir sistemdir. Bu 
bakımdan çok geniş bir spektrumu kapsayan çeşitli insan faaliyet¬ 
lerinin çevre ile karmaşık etkileşimler içerisinde olduğu 
söylenebilir. Aslında çevrenin tıpkı mekan ve zaman gibi bağımsız 
bir boyut oluşturduğu, yani her olay ve aktivitenin bir yerde, 
bir zamanda ve bir çevresel ortam içinde oluştuğu söylenebilir. 

2. İnsanlığın çevre sorunları ile tanışması yeni deği1 dir. Ancak 
doğaya ve çevresine hükmetme tutkusu bu sorunları giderek 
körüklemiştir. 17 nci yüzyılın ortalarına doğru filizlenen ve 
giderek büyük bir ivme kazanan teknolojik gelişme, bugünkü en¬ 
düstriyel gelişmenin arkasındaki en büyük itici güç olmuş ve 
aradan geçen üçyüzyıl içerisinde büyük bir teknolojik atılım 
gerçek 1eşmiştir. Ancak, bu gelişmenin çevresel maliyeti çok 
yüksek olmuş ve hızla artan çevresel baskılar yerkürenin bazı 
bölgelerinde yaşamı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. 

3. Bütün bu baskıların ışığında, doğal çevremizin kapalı ve sonlu 
birtakım kaynaklardan oluştuğu ve uygarlığın doğaya hükmetmeye 
çalışmak yerine, onunla olan ilişkilerini daha iyi anlamak duru¬ 
munda olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Bu düşünce tarzında 
üzerinde önemle durulması gereken asıl konu, kalkınmanın, kaynak 
kullanımının ve teşviklerin tahrip edici bir tarzda değil, devam¬ 
lılığı sağlayacak bir anlayış içinde SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA il¬ 
keleri ile uyumlu bir biçimde ele alınması ve yönetilmesidir. 

4. "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA" ilk kez Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planında ortaya konmuş bir stratejidir. Bu stratejinin dünyadaki 
gelişimi de gözetilmek kaydıyla, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında, ülkemizin çevre politikası hedeflerinin kaynak ve 
kalkınmanın sürdürülebi 1 ir1 iğinin gözetilmesi gerekmektedir. Buna 
göre, doğal olarak, ulusal çevre politikamızın, kalkınmaya tahsis 
edilecek kaynakların idamesini esas alan temel prensip ve 
yaklaşımlarla hazırlanacak bir "çevre yönetimi strateji 1 eri" 
doğrul tuşunda olması gereklidir. 

5. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA'nın değişik tanımları yapılmıştır; 
hepsinde esas, kalkınma ve sanayileşme hedeflerinin ve yön¬ 
temlerinin, yerküremizin fiziksel olanaklarıy1 a bağdaşmasıdır. 
Bir tanıma göre SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, insan müdahalesine 
uğrayan doğal ekosistemlerin taşıma kapasitesinin dışına taşmamak 
koşuluyla insan yaşamının kalitesini düzeltmektir. Değişik tanım¬ 
ları yapılabilen SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, bütün tanımlara göre 
aşırı (yani kaynağı tekrar yerine koyabilme hızından daha hızlı 
veya tümüyle gereksiz) kaynak israfını önlemeyi hedeflemektedir. 
Böylece, gerek bugünün dünyasında tüm insanların hakça bir kal¬ 
kınma temposuna kavuşması, gerekse gelecek kuşakların Dünyasında 
da kalkınmaya imkan tanıyacak kaynakların var olmasını garanti 
etmeye çaba gösterir. 



Bunu yaparken, 

*— ülkenin nüfus artışını kontrol altına almak, kentleşmede 
ekolojik planlama unsurlarını kullanmak ve kırsal nüfusun kent
lere göçünü kontrol altına almak, 

*— Çevrede risk yönetimi usûllerini ortaya koymak, kirlenmeyi 
minimize edici teknolojileri geliştirmek ve kullanmak, Çevresel 
Etki Değer Iertdi rme (ÇED) yöntemiyle insan f aa 1 i ye 11 er i n i n çevre
sel sonuçlarını bel irleyerek, tedbir alınmasını sağlamak, 

*- üretim girdileri ve ürünlerin fi ya11 andır11masını uygun 
bir şekilde yaparak ekonomik araçlar yardımıyla çevre koruma
cılığını teşvik etmek, 

*- Toplumsal grup ve katmanların, özellikle de kadın ve 
çocukların bu amaçla eğitimini sağlamak, 

*- Global ve ulusal ölçekte iklim değişimini dengelemek, 

*— Tarımsal etkinlikleri kirlenmeyi önleme ve toprağın muha
fazası gibi önlemler alarak yapmak, 

*- Enerjiyi özellikle imalat sektöründe ve genel tüketim 
alanlarında sadece zorunlu minimum miktarlarda kullanan teknolo
jileri benimseyerek, kalkınmanın bir ölçüsü olarak kişi başına 
tüketimi artırma hedefi yerine birim ürün başına asgari enerji 
sarfıyla üretim yapabilecek ulusal plan ve programlar hazırlamak, 

*- Dünyanın biyolojik çeşitliliğini korumak gibi temel bakış 
açılarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yukarıda sayılan SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ilkeleri ile ilgili 
öneriler, bu çalışmada ele alınan çevre koruma ve kalkınmayı 
birlikte gözetebilecek ulusal plan hedeflerini saptamamıza ya»— 
dımcı olmuştur. Bu raporun ilerleyen sayfalarında hem ülkemizde 
çevre ve kalkınmayı bağdaştıracak ve hem de Türkiye'yi bu bakım
lardan Dünya ile bütünleştirecek edecek plan ve stratejik yön
temlerin gerekçeleriyle açıklanması esas alınmıştır. 



ÇEVRE 

O ö t_ O M 

YÖNETÎMÎ STRATEJ I I ER T 



1. İLKELER 

6. "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA" yaklaşımı Türkiye’nin ilk kez 
"Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda benimsediği bir stra¬ 
tejidir. Ancak, uluslararası ortamda gözlenen gelişmeler i de 
dikkate alarak, bu stratejinin Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde ülkemizin çevre ve kalkınma politikası hedeflerine yeni 
bir anlayışla ve kapsamlı bir şekilde bütünleştirilmesi gerek¬ 
mektedir. Bunun ulusal çevre politikamızın temel prensip ve 
yaklaşımları içeren bir "çevre yönetimi st rateji 1 er i ile de uyum 
içinde olması gerektiği açıktır. Ayrıca bu politikalar belirle¬ 
nirken, "Kirleten Öder" ana ilkesinden hareket etmekle beraber, 
kalkınma esnasında kirlenmenin kaçınılmaz olduğunu öngören ve bu 
kirlenmeyi arıtmaya çalışan pasif yaklaşımlar yerine alınacak 
önlemlerle kirlenmenin önüne geçme strateji I eri ne öncelik veril¬ 
mesi tercih edilmelidir. 

7. tik kez böyle geniş bir perspektifte tanımlanacak çevre 
politikaları dokümanı Türkiye’de hem kalkınma po1 i t ika1 arının 
çevreye etkilerine ve, hem de tam zıt yönde, çevre po1 i t ika1 arı- 
nın ekonomik sonuçlarının belirlenmesine ışık tutmalıdır. Böylece 
tüm ekonomik sektörler ile ilgili po1 i t ika 1a ra, çevre politika¬ 
larının entegrasyonu sağlanacak, hem ekonomik hem de çevresel 
kayıplar azaltılmış olacaktır. Ayrıca, gelecekte de kalkınmayı 
garantileyen ve doğal kaynaklan koruyucu politikalar belirlene- 
bileçektir. 

B. Ulusal çevre yönetimi planları hazır1 anırken uluslararası de¬ 
neyimlerden olabildiğince ve en hızlı şekilde yarar1anı1 ması 
gerekir. Kaldı ki, uluslararası toplumdaki konumumuz dolayısıyla, 
Türkiye’de tanımlanacak çevre yönetimi s trateji 1er inin ulus¬ 
lararası ortamda ortaya konmuş strateji 1 er den bağımsız olarak 
düşünülmesi de mümkün değildir. 

9. Konunun önemi bakımından bu ilk bölümde Türkiye’de çevre 
yönetimi esaslarının temel başlıkları ve içerdiği konular kısaca 
tanımlanmıştır. Ayrıca, çevre yönetim planı ile ilgili olarak 
Türkiye'de çevre yönetim stratejileri be 1 ir1en irken, konunun 
nasıl ele alınması gerektiğini gösteren ve bugünkü koşullarda 
sahip olabileceği içeriği belirleyen açıklamalara Raporda yer ve¬ 
rilmiştir. 

2. sürdürülebilir kalkinma 

10. Sürdürü1ebi1 ir Kalkınma Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
adına bir komisyon tarafından hazırlanan "Ortak Geleceğimiz" adlı 
dokümanla ortaya atılmış bir kavramdır, özünde kalkınma ve sa¬ 
nayileşme hedeflerinin ve yöntemlerinin, yerküremizin fiziksel 
olanaklarıyla bağdaşmasını öngörür. Böylece aşırı kaynak israfını 
önleyerek, gerek bugünün dünyasında tüm insanların hakça bir 
kalkınma temposuna kavuşması ve gerekse gelecek kuşakların dünya¬ 
sında da kalkınmaya imkan tanıyacak kaynakların varolmasını 
güvence altına almayı amaçlar. 



11. Sürdürü leb i 1 ir Kalkınma stratejisinde global hedef, kalkın¬ 
mayı hem dünya yüzeyinde yaygın ve hem de gelecekte 
ger çek l.eşeb i 1 i r kılmaktır. Hareket noktası, aşırı tüketime daya¬ 
nan gelişmiş ülke yaşam biçimlerinin yeterli miktar ile yetinen 
alışkanlıklara geri çekilmesini; azgelişmiş ülkeler için de 
geçmişte gelişmiş ülkelerin kalkınma adına yaptıkları hataları 
yapmamayı önermektir. Bu nedenle sürdürü1ebi 1 ir kalkınma, bazı 
karşı çıkanların yaymaya çal ıstıklarının aksine olarak, bir 
gelişmiş ülke ideolojisi değildir. Aksine en büyük tepki ekono¬ 
mileri aşırı tüketime dayalı olan bu gibi ülkelerdeki tüketim 
endüstrisi sektöründen gelmektedir. 

12. "Sürdürülebi1 ir Kalkınma"nın değişik tanımları yapılmıştır. 
Ekonomik araçlar yönünden bir tanım "kıt kaynakların en iyi 
şekilde yönetimi" şeklinde yapılabilir. Doğal kaynaklarımızın 
kalitesini ve hizmetleri sürdürmeyi esas alarak "ekonomik kalkın¬ 
mamızın net faydalarını maksimize etmek" şeklinde de yorumlanabi¬ 
lir. Diğer bir tanımlama da "kaynaklarımızın gelecek nesillerin 
gelir düzeyini düşürmeden kul 1 anı İması" olabilir. 

13. "Sürdürü1ebi 1 ir Kalkınma"da esas olan ilke insan müdahalesine 
uğrayan doğal ekosi stem 1 erin taşıma kapasitesinin içinde kalmak 
koşulu ile, insan yaşamının kalitesini düzeltmektir. 

2.1.Ekonomik Boyut 

14. Gelişmiş ülkeler, kişi başına düşen doğal kaynak kullanımın¬ 
da, az gelişmişlere göre çok daha fazla değerler^ içeren göster¬ 
gelere sahiptir. örnek olarak çeşitli türlerden enerji tüketimi 
yoluyla kişi başına fosil yakıt kullanımı, ABD'de Hindistan'dan 
33 kat; OECD ülkelerinde gelişmekte olan ülkeler ortalamasından 
10 kat daha fazladır. Bu yüzden zengin ülkelerde sürdürü1ebi 1 ir 
kalkınma kavramı gereksiz tüketimin zamanla eritilmesi ve normal 
düzeye indirilmesi anlamına gelir. Bu da tüketimdeki verimliliğin 
artırılması ve yaşam biçimlerinin gözden geçirilmesini gerekti¬ 
rir. Ancak bunu yaparken gelişmiş ülkeler çevresel endişeleri 
gelişmekte olanlara ihraç etmemeli, gerçekten yoketme1 i d ir1er. 
Çünkü "Sürdürü1ebi 1 ir Kalkınma" aynı zamanda diğer ülkelerdeki 
çevre kalitesinin geri teknolojilerle yokedi 1memesinı sağlayacak 
şekilde önlem almayı da gerektirir. 

15. Zengin sanayi toplumlarının sürdürü1ebi 1 ir kalkınmanın 
yer 1 eşt iri 1mesinde daha fazla sorumluluğu vardır. Zira, bu 
ülkeler geçmişte dünya kaynaklarını sorumsuzca kullanarak kalkın¬ 
mışlardır. Böylece, bu ülkelerde sürdürü 1ebi 1 ir kalkınma yön¬ 
temlerini bulup geliştirebilecek mali/f inansdl, ınsangücü ve 
teknoloji imkanları ortaya çıkmıştır. Bu nedenle de gelişmiş 
ülkelerin kendi ekonomilerini korumak için gelişmekte olan ülke¬ 
lere koydukları tahdit ve kotalar bu açıdan baktığımızda adalet¬ 
siz bir görünüm ortaya koymaktadır. 

16. Ulusal gelir düzeyi düşük olan ülkelerde ise sürdürü1ebi 1 ir 
kalkınma yaşam standartlarının sürekli yükseltilmesini zorunlu 
kılar. Çünkü bu seviye ile çevre bozulması ve nüfus artışı ara- 



sında yakın ilgi vardır. Temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan 
insanlardan, Dünyanın geleceği için öncelikli kaygılar taşıma¬ 
larını beklemek doğru bir yaklaşım değildir. Ayrıca, bu insanlar 
ailelerindeki işgücü sayısını artırmak için çok sayıda çocuk 
sahibi olurlar ve geleceklerini böylelikle güvence altına almak 
isterler. Gelişmiş ülkelerde ise fertler bu tür güvenceleri 
toplumsal düzenlemelerde bulabilmektedir1 er. Son yıllarda özel¬ 
likle Amerika Birleşik Dev 1et 1 er i’nde çevre müdahalelerine karşı 
geliştirilmekte olan risk yönetimi ve sigorta sistemlerini bu 
düzenlemelerin doğal sonuçları olarak düşünebiliriz. 

17. Bu tür bir anlayış biçimi kredi dağıtımından eğitim 
eşitliğine, sosyal hizmet dağılımının dengelenmesine, toprak ve 
diğer yararlanılan doğal kaynakların adil kullanımının sağlanma¬ 
sına kadar değişen bir dizi toplumsal, ekonomik ve kurumsal 
önlemi zorunlu kılar. Bunun yanında, seçme ve diğer siyasi 
özgürlüklere kadar tüm Anayasal hakların tam olarak kullanımı 
yoluyla gelişmiş toplumlar "çevre hakkı"nın yaygınlaşmasında ve 
içerik kazanmasında etkili sonuçlar a 1 abi 1mektedir1er. Bu durum¬ 
da, demokratik olmayan ve ekonomik açıdan geri kalmış toplumlarda 
gerçekten çevreye duyarlı ve sürdürülebi1 ir kalkınmayı sağlayacak 
tedbirler almak mümkün değildir. 

18. Bu bağlamda, gelişmekte olan ülkeler açısından "sürdürülebi¬ 
lir kalkınma" benimsenen ulusal çevre koruma hedefleri doğrul¬ 
tusunda Devlet teşviklerinin arttırılması ve yeni teknolojilerin 
geliştirilmesi şeklinde anlaşıİmalıdır. 

2.2. İnsan Boyutu 

19. Sürdürülebi1 ir kalkınma yaklaşımının temel hedefi dengeli 
toplumlar yaratmaktır. Yerküredeki nüfus artış hızını bugünkü 
değerde sabit tutarak dengeli bir yaşam sürdürmek imkanı yoktur. 
Ayrıca, çoğu devletler mevcut insan top1u1uk1arına eldeki imkan¬ 
larla hizmet sunamaz durumdadırlar. Bazı tahminler, Dünyanın tüm 
doğal kaynak 1 arının 11.6 milyar seviyesinde sabitleşecek bir 
nüfusu besleyebilecek durumda olduğunu göstermektedir. Ancak, 
kalkınma amacıyla kullanılacak doğak kaynakların yöreler arasın¬ 
daki eşitsiz dağılımı nedeniyle günümüzde 6 milyar civarında olan 
Dünya nüfusunun sosyo-ekonomik gereksinim1er inin yeterli ölçüde 
karşılanması konusunda ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. 

20. Ayrıca, doğal imkanlar kadar nüfusun yerel dağılımı da önem¬ 
lidir. Bunun en güzel örnekleri ülkemizde yaşanan kentleşme 
hızlarıyla ka1aba 1ık1aşan megakentlerde görülen büyük boyutlu 
çevre tahribinde yaşanmaktadır. Bu gibi yerlerde halen kullanılan 
atık teknolojileri, atıkları biraraya toplayıp topluca bertaraf 
etmeye çalışan tekniklerdir. Bu nedenle de toplu bertaraf alan¬ 
ları yakın çevrede sakıncalı sorunlara yol açar. İstanbul atıksu- 
larının Marmara Denizi’ni tehdit etmesi, çöplerin ise düzensiz 
depolama yüzünden geçtiğimiz aylarda patlayarak can kaybına 
yolaçması gibi örnek olaylar bu tahribin ne denli büyük boyutlar— 
da olduğunu göstermektedir. Bu ve benzeri örnekler yüzünden 
"Sürdürülebi1 ir Kalkınma" yerleşim po1 i t i kal arında büyük kentler 



yerine kırsal gelişmenin teşvik edilmesini gerekli kılmaktadır. 

21. Sürdürülebi 1 ir kalkınma, eğitimin geliştirilmesi ve 
herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak suretiyle, 
insan kaynaklarından verimli olarak yararlanmayı da öngörür. 
Fakir insan kitleleri için temel eğitim ve temel sağlık hizmet¬ 
leri ile temiz içmesuyu temini önceliklidir. Bunun ötesine 
geçebilen toplumlarda ise sürdürü1ebi 1ır kalkınma sosyal refahın 
artırıİmasını, kültürel çeşitliliğin saklanmasını ve insan 
kaynaklarına yatırım yapılmasını (öğretmen1 er in, sağlık 
ça11şan 1 arının, teknik eleman ve bilim adamları ve kalkınmayı 
ayakta tutacak uzman nitelikli insanların yetiştirilmesi) 
öngörmektedir. Bu arada sürdürülebi1 ir kalkınma açısından kadın¬ 
ların önemli rolü unutu İmama 1ıdır. Birçok toplumda kadınlar ve 
çocuklar gıda üreten, hayvanların bakımını üstlenen, yakacak 
toplayan, su getiren, evdeki enerji tüketimini idare eden ve evin 
ve yakın çevresinin temizliğinden sorumlu olan kişilerdir. özel¬ 
likle kadınlar hem çocuk yetiştird ik1 er i, hem de bütün bu işleri 
yönettikleri için çevre yönetiminin asıl öğesi sayılırlar. 
Sürdürü 1ebi 1 ir kalkınmayı güvence altına alacak asıl kitle 
kadınlardır. 

22. Sonuç olarak belirtmek gerekirse, "Sürdürülebı1 ir Kalkınma", 
eğitim, sağlık, temiz su ve gıda gibi temel insani ihtiyaçları 
sağlayacak şekilde, kaynakların yeniden dağılımı ve kullanımı 
anlamına gelir. Temel ihtiyaçların yanında "Sürdürülebi1 ir Kal¬ 
kınma" sosyal iyileşmeyi saglayabi1me, nüfus artış hızını 
kontrol altına alma, kültürümüzü koruyabilme ve kalkınmayı ve 
gelişmeyi devam ettirebilme anlamına da gelmektedir. 

23. Sürdürü1ebi 1 ir kalkınma yaklaşımının Türkiye açısından 
taşıdığı anlam üzerinde de durmak gerekir. Türkiye’de birinci 
derecede öncelikli hedef, yeni teknolojiler ve eğitimli çiftçiler 
eliyle toprakların daha verimli kullanımının sağlanması olmalı¬ 
dır. Az toprak kullanarak çok ürün almak sürdürü1ebi 1 ir kalkınma¬ 
nın gereğidir. Nehir ve göllerin kalitesini bozan, yiyecek ve 
suları kirleten kimyasal gübrelerin ve zararlıları öldürücü 
ilaçların aşırı kullanımından sakınmak gerekir. Kuraklığı, 
erozyonu ve tuzlanmayı önlemek için modern sulama tekniklerinin 
uygulanması ve suyun daha dikkatli kullanılması şarttır. 

2.3. Çevre Boyutu 

24. Toprak erozyonu ve verimli arazilerin kaybı her yıl artan 
miktarda tarım toprağının yokolmasına yo 1 açmaktadır. Verimi 
arttırmak üzere fazladan kullanılan kimyevi gübre ve tarım ila¬ 
çları ise yüzey ve yeraltı sularını kir1 etmektedir. İnsanların ve 
yetiştirilen hayvan sürülerinin etkisiyle doğal alanlar ve orman¬ 
lar yoko1maktadır. Denizlerimizde ve diğer içsularda kirlenmenin 
olumsuz etkilerine ilave olarak mevcut su ürünü stokları varlık¬ 
larını sürdürebilecekleri seviyenin epeyce üstünde av 1 anmak tadır. 

25. Yaban hayatının sürebileceği alanlar günden güne azalmakta¬ 
dır. Tropik (yağmur) ormanları, mercan kayalıkları, otlaklar, 



bataklıklar ve benzeri doğal değerler tahrip edilmekte ve bun¬ 
larla birlikte çeşitli caniı türleri de azalmakta ve giderek yok 
olmaktadır. "Sürdürü leb i 1 ir kalkınma" bu anlamda, yaban hayatının 
sürebileceği alanların ve bu alanlar üzerindeki biyolojik 
çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılmak üzere korunması olarak 
kabul edilmelidir. 

26. "Sürdürülebilir Kalkınma" ayrıca, iklimleri değiştirip, yağış 
rejimini bozarak belki de gelecekte deniz seviyesinin yükselme¬ 
sine; bitki örtüsünün kaybına; atmosferdeki ozon tabakasının 
zarar görmesine; güneşten gelen ultraviyole ışınlarının artmasına 
yol açarak önemli global etkiler yapan faaliyetleri denetleme 
anlamına da gelmelidir. 

27. "Sürdürülebi1 ir Kalkınma" çerçevesinde toplumlar bir yandan 
gıda ve yakacak arzını insan ihtiyacının artışını güzönüne alacak 
biçimde düzenlerken, diğer yandan tarımla ilgili doğal kaynakla¬ 
rın sürdürü1ebi 1 ir kılınmasını da gözeten üretim metodları kul¬ 
lanmak durumundadır. Tarımda, ekilebilir arazinin ve su kaynak¬ 
larının daha yüksek verimle kul lanı İması, tarım uygulamalarında 
daha yüksek verim sağlayacak yeni metodlar geliştirmeyi ve uygu¬ 
lamayı hedefler. Aşırı kimyasal gübre kullanımını ortadan kaldı¬ 
rarak su kaynaklarının, gıda maddelerinin, yaban hayatının ve 
toprakların zehirlenmesini engellemeyi amaçlar. Sulamanın top¬ 
rağın tuzlanmasını veya bazı bölgelerin sular altında kalmasını 
önleyecek biçimde yapılmasını sağlarken, erozyona müsait dik 
yamaçların tarıma açılma gereğini ortadan kaldırır. 

28. Birçok yerde su kaynakları evsel ve kentsel kullanım, 
endüstriyel tüketim veya tarımsal sulama amacıyla aşırı tüketil¬ 
diğinden azalmış ve hatta yokolmuya yüz tutmuştur. Bir yandan da 
atıklarla kirlenen su kaynakları, göl, körfez ve kıyı ekosis- 
temlerini tehdit etmektedir. Bu konuda "Sürdürülebi 1 ir Kalkınma" 

suların gereksiz yere ve verimsiz yöntemlerle kullanımını engel¬ 
leyen ve su kullanım verimini arttıran yöntemler get irmektedir. 
Bu bağlamda sürdürüleb i 1ır kalkınma suların kalitesinin 
iyileştirilmesini ve yüzeyse 1/yera1 11 su kaynaklar inin kullanılma 
hızlarının bu suların yenilenme miktarıyla sınırlanmasını 
öngörür. Ayrıca insanların kullanımına uygun olmayan sulak 
yöreler, kıyılar ve bataklıklar gibi yaban yaşamının zengin 
olduğu alanların tarım toprağına dönüştürülmesine gerek bırak¬ 
mayacak yöntemler geliştirir. 

1.2.4. Teknoloji Boyutu 

29. İnsanlar toprak, su ve havayı büyük ölçüde kır1etmekte 
dirler. üret i m/tüket i m yöntemlerinin ve işlemlerinin verimsiz ve 
savurgan olmasından kaynaklanan çevresel kirlenme olgusu gelişmiş 
ülkelerde oldukça yüksek maliyetli arıtma tesisleriyle 
giderilmeye çalışılır. Gelişmekte olan ülkeler ise çoğunlukla 
ciddiye alınacak kirlilik önleme yöntemleri uygulamaksızın 
sanayi 1 eşmektedir1 er. Gysa, her iki grup ülkede de sanayi 
işlemlerinin kendilerini verimli ve çevreyle uyumlu kılacak yeni 
teknikler kullanmak suretiyle kirlenmeyi hiç oluşturmamak yoluna 



gidilebilir. İşte "Sürdürü1ebi 1 ir Kalkınma" ilkeleri uyarınca ve 
üretimde teknolojik değişiklikler yaparak uygulanan "sıfır atık¬ 
lı" veya daha doğru ifadesiyle "kirliliği en aza indirici" üretim 
teknolojileri bu nedenle ge1 işt iri 1mişt ir. Bunlar hem maddenin 
hem de enerjinin, dolayısıyla da tüm doğal kaynakların, minimum 
tüketimini esas alan teknolojilerdir. Bu tür teknolojik 
yak 1 aşım 1 arın üç değişik amacı vardır: öncelikle hiç atık üretme¬ 
mek; İkincisi, üretilmiş atıkları tesis içinde yeniden üretim 
girdisi şekline dönüştürmek ve, üçüncüsü, doğal sistemlerle uyum 
i ç i nde olmak. 

30. Gelişmekte olan ülkelerde kullanılan üretim çoğunlukla daha 
kirletici ve daha düşük verime sahip olan eskimiş tekniklerle 
yapılır. "Sürdürü1ebi 1 ir Kalkınma" bu gibi üretim yerlerinde 
kirliliği en aza indiren teknolojilerin kullanımının 
yaygın1 aş11r11masını, bu arada, çevre standartlarının uygulama¬ 
larının buna paralel olarak yürütülmesini öngörmektedir. Bu 
hususta gelişmiş ülkelerle gelişmekte olanlar arasındaki tekno¬ 
loji boşluğunu dolduracak şekilde bir işbirliğine gidilmesi 
şarttır. Bunun için de eğitim ve insan gücü gelişim programların¬ 
da büyük yatırımlara ihtiyaç vardır. 

31. Kirletmeyen tekniklerin kullanımı öncelikle gelişmiş ülkeler¬ 
de uygulama alanına konu 1maktadır. Zira, bu ülkelerde doğal 
kaynaklar daha büyük baskı altındadır. Ayrıca, küçük ve orta 
ölçekli sanayilerde yoğunlaşan özel sektör yatırım 1 arında bu 
teknoloji duyarlılığı daha anlamlı bir şekilde ortaya çıkmakta¬ 
dır. ülkemizde büyük önern taşıyan Organize Sanayi Bölgeleri 
modelinin en önemli başarısının bu yeni tür teknolojileri kolay¬ 
laştırmasından ileri geleceği tahmin edilmektedir. DPT’nin 
talebiyle ve TÜBİTAK aracılığıyla üç büyük üniversiteye yaptırıl¬ 
makta olan bir araştırma projesinin gelecek yıl için hedeflenen 
sonuçları bu konuda önemli bilgiler sağ1 ayacak 11r. 

32. ülkemizde fosil yakıtların termik enerji sant ra 11 er inde, 
endüstriyel tesislerde ve şehirlerdeki yoğun kullanımı, atmosfer¬ 
deki CO2 oranına katkıda bulunarak global çevre sorunlarına 
yolaçtığı gibi; daha da önemlisi, yerel boyutlu ciddi hava kir— 
1 11 iği problemlerine yaratmaktadır. Bu anlamda "Sürdürülebilir 
Kalkınma" bir yandan CO2, SO2, NQX gibi havayı kirleten ve asit 
yağışlarına yolaçan gaz emisyonlarını azaltan teknolojileri 
endüstride kullanmak, bir yandan da, fosil yakıtların dışındaki 
enerji türlerini geliştirmek olarak an1 aş 11ma 11 d1r. 

33. ülkemizde benimsenen serbest piyasa ekonomisi modelinde 
devlet kuru 1uşlar 1n1n yeni yatırım gerektiren teknoloji kullanı¬ 
mında daha az esnek olması dolayısıyla, bu gibi sanayi 
kuruluşları çoğunlukla daha savurgan ve dolayısıyla daha kirleti¬ 
ci o 1 ab i 1mektedir. Çoğunlukla devlet memuru olan KIT yöneti¬ 
cileri, çevre endişelerinin de devlet tarafından benimsenen ve 
önlem alınması öngörülen sorunlar olduğunu bilmezden gelmeye 
eği1 imi i dir1 er. Atamayla get iri 1 dik1 er i görevlerinde başarı 
kriteri olarak ortaya konan faktörler arasında "çevreyi kir¬ 
letmeden üretim yapma" fikri bulunmamaktadır. 



34. Uluslararası ölçekte çalışan büyük firmalar açısından ise 
sürdürülebi1 ir kalkınma daha da ilginç bir anlam kazanmaktadır: 
bu gibi firmaların kurduğu yeni tesislerde teknolojiyi ithal eden 
ülkenin normlarının değil; teknolojiyi ihraç eden ülkenin çevre 
normlarının kullanımını asgari koşul olarak benimsenmelidir. 
Böylece, bu firmaların gelişmiş ülkelerdeki çevresel baskılardan 
kaçmak için mi, yoksa gerçekten pazar gelişimini sağlamak için mi 
yeni bir ülkeye gittiği daha iyi anlaşılmış olacaktır. Unutmamak 
gerekir ki, bu gibi çokuluslu şirketler gittikleri ülkelerde 
kendilerine dayatılan çevresel isteklere o ülkenin kendi ulusal 
kuru 1uş1 arından bile daha kolay uyabilirler. Çünkü dünyanın başka 
yerlerinde benzer isteklerle daha önce de karşılaşmış oldukların¬ 
dan ne yapmaları gerektiği konusunda önceden deneyimli ve hazır- 
lıklıdırlar. 

3. YENİ ÇEVRE YÖNETİMİ STRATEJİLERİNDE ULUSLARARASI BOYUTLAR 

35. "Sürdürülebi1 ir Kalkınma" stratejileri doğru1 tuşunda toplum- 
ların, ekonomik ve sosyal açıdan yaşamın her alanında çevrenin 
korunması ile ilgili prensip ve kararları hayata geçirmesi ih¬ 
tiyacı, "ORTAK GELECESÎMÎZ" raporundan bu yana uluslararası 
forumlarda sık sık gündeme gelmektedir. Esasen, dünyanın kıt 
kaynaklarının, hem doğaya hem de ekonomik faalıyetlerin ken¬ 
dilerine zarar vermeyecek şekilde rasyonel ku11 anı1ma1arı zorunlu 
hale gelmiştir. Çevre boyutundaki kararların ekonomik kararlarla 
entegrasyonunun sağlanması, optimal bir dengenin kurulmasını 
gerekli kılmaktadır. Bu ise toplumsal hayatın en ince detaylarına 
kadar nüfuz edilmesini ve yerel, bölgesel, ülkesel ve global 
düzeyde çevre yönetimine planlı bir bakışı gerektirir. 

36. Bugün dünyada birçok ülke, çevre kaynak 1 arının yönetimi için 
daha iyi sistemler oluşturup uygulamaya koymaya ça1ışmaktadır. En 
sağlıklı çevre yönetimini hedefleyen bu süreçte çevre politi¬ 
kasının oluşturulması, yasal belgeler hazırlayıp yayınlayarak 
yürürlüğe konulması, uygun izleme ve yargılama prosedür 1er iy1e de 
uygulanması konularında farklı sistemlere sahip gelişmiş 
ülkelerin deneyimlerinden yarar 1 anı1masında fayda görü1mektedir. 

37. Gelişme yolundaki ülkeler veya az gelişmiş ülkeler çevre 
sorunlarının çözümü amacıyla teşki 1 a 11 anmak ta ve mevzua 11arını 
hazırlayarak uygulama alanına koymaktadırlar. Ancak, burada 
dikkat edilmesi gereken nokta çevre konuları ile ilgili kararla¬ 
rın sadece teknik ve idari nitelikte olmadığı ve bu kararların 
toplumsal değer yarg11 arından da etkilendiklerini bilmek gerek¬ 
liliğidir. Bu gibi kararlar bazen çok açık olmayan teknik kavram¬ 
lara, muğlak mevzuata, yetersiz bilgilere ve teknolojinin gele¬ 
cekteki gelişimiyle ilgili kestirimlere dayanılarak siyasi yanı 
ağır basan bir ortamda oluşturulmaktadır. 

38. Bunun yanısıra, çevre yönetimi sistemlerini oluşturmuş olan 
ülkeler, ulusal çevre po1 i t ika1 arının öngördüğü ulusal ve yerel 
ölçekli uygulamaları arasındaki dengeyi sağlamak zorunda 
kalmışlardır. Buna göre; çevre yönet i minin'sadece biçimsel bir 



idari yapıya değil, aynı zamanda dinamik bir sürece dayalı olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 

39. Gelişmiş bazı ülkeler ise çevre yönetimi ile ilgili olarak, 
geçmişten gelen deneyimlerinin de ışığında, yeni plan ve program¬ 
lar hazırlamakta ve uygulamaktadırlar. Giderek yaygınlaşan bu 
olgu, çevre ile ilgili faaliyet gösteren uluslararası 
kuruluşlarda ve ekonomik entegrasyon örgütlerinde de görülmekte¬ 
dir. Bu doğrultuda zaman zaman uluslararası bağ 1 ayıcı1ığı olan 
kararlarda alınabilmektedir. 

3.1. OECD Çalışması 

40. CECD üyesi ülkelerin çevre poli t ika1arına ilişkin olarak 
yapılan bir çalışma ile bu ülkelerde çevre yönetim po1 i t ika1arı- 
nın ne olması gerektiğine dair bir dizi tavsiyeler getirmiştir. 
OECD üye ülkeleri arasında bu tarz incelemelerin sonuç 1 arından 
yararlanarak çevre yönetimi po1 i t ika1 arını geliştiren altı OECD 
ülkesi (ABD, Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç) yeni 
çevre yönetim modellerinin, bir anlamda, ilk uygu1 ayıc11arı 
olmuşlardır. Hava kalitesi, yeraltı ve yüzeysel su kaynakları, 
kentsel ve tehlikeli atıkların yönetimi ve doğanın korunması ile 
ilgili kurumsal ve süreçsel yaklaşımları açısından farklı sistem¬ 
lere sahip olan bu ülkelerin deneyimleri, bugün çevre sorunları¬ 
nı çözümlemeye yönelik sistem arayışı içerisinde olan bir çok 
başka ülke için yol göster ici 1 ik yapabilecek niteliklere sahiptir. 

41. Bu nedenle 1991 yılından itibaren OECD yeni bir anlayışla üye 
ülkeler için "çevre performans incelemesi" adı altında bir 
program başlatmış ve daha sonra bu programı Orta ve Doğu Avrupa 
ülkelerine yaygınlaştırmaya başlamıştır. Bu programın amacı, 
ülkelerin çevre yönetimindeki tek tek ve toplu performans1 arını 
ar 11 rıııa 1 ar ı na yardım etmek ve bu yolla ülkelerin çevre politi¬ 
kaları, yaklaşımları ve deneyimlerinden yararlanarak en sağlıklı 
yönetim biçimine kavuşturu1ma 1 arını sağlamaktır. üye ülkelerde 
sürdürü1ebi 1 ir kalkınma uygulamasının geliştirilmesine yönelik 
ulusal ve uluslararası çevre politikalarının evrimi, ekonomik ve 
çevre kararlarının oluşturma süreçlerinin bütünleştirilmesi, 
ekonomik ve ekolojik po1 i t ika1arın karşılıklı bağımlılığını 
artırma çabalarının desteklenmesi üzerine ağırlık verilerek 
yürütülen çalışmalar şeklinde gelişmektedir. 

42. Çalışmada üye ülkelerin çevresel performansı; toplam kirlilik 
yükünü azaltmada, doğal kaynakları yönetmede, çevresel ve ekono¬ 
mik politikaları bütünleştirmede ve uluslararası platformda 
işbirliğini güçlendirmedeki çabalara ve uluslararası taahhütleri 
gerçekleştirmede gerçek 1 eşt irdikleri başarıya göre değer 1endiri 1- 
rııek t e d i r . 

43. Sistemli, birbirinden bağımsız ve periyodik olan bu in¬ 
celemeler, OECD’nin ekonomik incelemelerine benzer bir şekilde 
yürütülmekte ve Portekiz, Almanya, İzlanda ve Japonya’da 
çalışmalar tamamlanmış bulunmaktadır. Bütün bu çalışmalar OECD 
tarafından hazırlanan stratejik hedefler ve ülkelerin özellikleri 



d) Ulusal düzeyde gerekli yetkilere sahip bir eşgüdüm 
düzeni var mı? 

e) Kredi vericinin gerekli eşgüdümü için bir düzen var mı? 

f) Kalkınan ülkedeki koşullar süreç yaklaşımının başarıyla 
yürütülmesine olanak veriyor mu? 

52. Dünya Bankası, 1992 Temmuz ayında yayınladığı bir yönergeyle 
Sürdürülebi1 ir Kalkınma Planlarının ilk aşaması olarak değerlen¬ 
dirilen "Ulusal Çevre Eylem Planları" için bazı standartlar 
koymuştur. Bu uygulamada IDA kredisi alan ülkelerin Ulusal Çevre 
Eylem Planlarını 1993 Haziran ayı itibariyle hazır1 ama 1 arı koşulu 
getirilmişti. Ancak, bu uygulamaların nasıl yapılacağı Dünya 
Bankası bünyesinde hala tartışı1maktadır. Doğal olarak böyle bir 
uygulama bir dizi riski beraberinde get irmektedir. Bu riskler 
aşağıda bel irt ilmiştir: 

a) Zaman baskısı dolayısıyla, süreç yaklaşımına karşı değer¬ 
lendirme yaklaşımı yeğlenerek kapasite gelişmesi şansı azaltıla- 
bilir. 

b) Ulusal Çevre Eylem Planları IDA kredisi almanın gereği ha¬ 
line gelerek ülkece kabul edilen stratejik planlama olmaktan çok 
mali destek sağlama için bir araç haline gelebilir. 

c) Çalışmalarda tekrarlara yol açabilir. 

d) Ulusal Çevre Eylem Planlarının ülkenin kalkınma kapasi¬ 
tesini ve sektörler üstü planlamayı güçlendiren bir araç olma 
özelliğini tartışma konusu haline getirebilir. 

e) Kredi verenlerin, özellikle ikili kredi kuru 1uş1 arının 
Ulusal Çevre Eylem Planları süreçlerinde öncü olarak yer alma 
şanslarını azaltabilir. 

53. özetle, Sürdürü1ebi1 ir Kalkınma Ulusal Planları oluşturma ve 
gerçekleştirme süreci, Sürdürü1ebi 1 ir Kalkınma Ulusal Planı 
dokümanının kendisinden belki de daha önemlidir. Bu planların 
Gündem 21'in ve kapasite gelişmesinin gerçek 1 eşt irılmesi ne yöne¬ 
lik bir yaklaşım olarak korunabilmesi için Sürdürü1ebi 1 ir Kalkın¬ 
ma Ulusal Planı olarak anılan süreç yaklaşımı ile ülke Çevre 
Stratejisi Planı olarak anılan değerlendirme yaklaşımı arasında 
belirgin bir fark 11laşmaya gidilmesi tavsiye edilmektedir. 
Burada önemli olan ülke Çevre Stratejisinin, Sürdürülebi1 ir Kal¬ 
kınma Ulusal Planına yönelik bir ilk adım olarak hizmet edebilme¬ 
sidir. Sürdürülebi1 ir Kalkınma Planlarının nitelik itibariyle 
değerlendirme yaklaşımıyla hazır1anamayacağı öne çıkan bir 
düşüncedir. 

54. Son zamanlarda yine OECD "Sürdürülebi1 ir Kalkınma için Ulusal 
Çevre Eylem Planları" konusunda yeni bir tartışma ortamı 
açmıştır. Tartışmanın amacı bu planları Gündem 21’in Ulusal Çevre 
Eylem Planları yapma çağrısı kapsamında geçmiş çalışmalardan elde 



olunan deneyimlere dayanarak, hem üye ülkelerle ve hem de üye 
olmayan ülkeler ve uluslararası örgütlerle, birlikle irdelemek ve 
ge1 i st irmekt ir. Ulusal Çevre Eylem Planlarının Gündem 21’in 
global yaklaşımını ulusal düzeye aktarmanın ve işlemsel öncelik¬ 
leri ülkelerin gerçeklerine göre oluşturmanın ana aracı haline 
geldiği varsayılmaktadır. 

55. OECD ülkeleri, kalkınan ülkeler ve kredi verenler 1970’lerin 
sonlarından bugüne kadar, Çevre Durumu Raporu, Ulusal Koruma 
Stratejisi, ülke Çevre İncelemesi, Çevre Performans Çalışması ve 
Çevre Eylem Planı gibi farklı çeşitli ülke röleveleri, strate¬ 
jileri ve planları o1uşturmuş 1 ardır. 

56. Görüldüğü üzere, bir ülkede ana stratejileri ve hedefleri 
içeren çevrenin sağlıklı yönetilmesi amacıyla hazırlanan strate¬ 
jiler ve planlar her ne kadar farklı başlıklarda ve farklı 
isimlerle ifade edilmekte ise de sonuçta esas olan her birinin 
kapsamlı ve çok sektörlü analizlere sahip, çevre ile doğal kaynak 
planlama ve yönetim süreçlerini iyileştirmek suretiyle 
sürdürü1ebi 1 ir bir kalkınmaya ulaştırmayı hedefleyen uzun vadeli 
bir stratejik yaklaşım getirmektedir. 

57. Daha önce de örneklerle ve ayrıntılarıyla açıklandığı gibi, 
OECD üyesi olan bazı ülkeler, sürdürülebi1 ir kalkınmayla ilgili 
ulusal planları ve diğer ülkeler ise çeşitli türden ulusal çevre 
planı ve/veya kalkınma planı hazır1amış1 ardır. Bazı ülkeler ise 
bu planların uygu 1anabi 1 ir ve faydalı olup olmadığını halen 
tartışmaktadırlar. 

58. Bu açıdan bakı1dığında, ülkeler bu güne' kadar yapılan 
çalışmaları aşağıdaki şekilde sorgu 1 ama 1ıdır1 ar: 

a) Sürdürülebi1 ir Kalkınma için ulusal çevre eylem planı 
uygulamış yahut düzenlemekte olan ülkelerin ve uluslararası 
örgütlerin tecrübesinden hangi dersler çıkarılabi1 ir? Bunlar 
başka ülkelere faydalı olabilir mi? 

b) Gündem 21’in ulusal eylem planı çağrısı nasıl yorumlan¬ 
maktadır? Yeni hangi çalışmalar planlanmaktadır'1 Gündem 21'de 
anılan biçimiyle "ulusal eylem planı"nın işlemsel açıdan anlamı 
nedir? Amacı ve süreci bakımından ulusal bir "rapor"dan veya 
"st rateji"den ne farkı vardır? 

c) Yeni planların kalkınma ve çevre alanlarındaki mevcut- 
planlarla ilgisi ne olmalıdır"7 Planların sayısını birleştirmek 
veya ortadan kaldırmak suretiyle aza1111 ab i 1ır mi? Çabalarda tek¬ 
rarlar nasıl önlenebilir"7 Mali ve teknik sınırlı kaynaklar en 
etkin ve randımanlı şekilde nasıl ku 1 1 an ı 1 ab i 1 i r"7 Ulusal çevre 
eylem planları sürdürülebi 1 ir kalkınmaya ilişkin daha büyük 
politika tutarlığına nasıl katkıda bulunabi1 ir-7 Ulusal düzeydeki 
bu çeşitli araçlar çevre ve kalkınma alanındaki sektörel veya 
yerel po111 ika1 ar 1a tutarlı hale nasıl getirilebilir7 

d) Bu planlara standart yaklaşımlar konuşundu hükümetler 
hangi noktaya kadar çalışabilirler/çalışmalıdırlar? Geniş çapta 



kabul edilen uluslararası bir metodoloji ile formatın ana öğeleri 
ne 1 er olabilir? 

e) Uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan vecibeler ulusal 
planlarla nasıl bütün1eşt iri 1ebi 1 ir? 

f) Kalkınan ülkelere planları konusunda katkı ipin ne tür 
yardımlar gerek i r/mümkündür? Yardım kuru 1uş1arının, çevre kuru¬ 
luşlarının ve uluslararası kurumların rolleri ne olmalıdır? 

g) Sürdürü lebi 1 ir Kalkınmaya Yönelik Ulusal Planlara stan¬ 
dart yaklaşımlar konusunda çalışmanın bir faydası ve olanağı var 
mı? 

h) Ulusal planlarda, ilerlemeyi ölçme amaçlı güçlü bir 
izleme sistemine yer verilebilir mi? izleme prosedürleri 
Sürdürülebi1 ir Kalkınma Komisyonu'nun çok yıllık çalışma program¬ 
larında yer alacak olan raporlama gereklerine nasıl yanıt getire¬ 
bilir? 

4. TEMEL YAKLAŞIMLAR 

59. Daha önce de belirtildiği üzere yukarıda özetlenen ulus¬ 
lararası çalışmaların çevre yönetiminin unsurları olarak tanım¬ 
lanan ve üzerinde çalışılan konuların kirlenmeyi kontrol yönetimi 
üzerinde odaklaştığı görü1mektedir. Daha geniş kapsamlı bir 
ulusal kaynaklar yönetimi ise, çevre boyutunun sektörel ve 
sektörlerarası ilişkilerde daha detaylı incelenmesini gerekli 
kılmaktadır. Pek çok iktisatçı mevcut çevre politikalarından 
çoğunun temel olarak aldığı "emret ve kontrol et" yaklaşımını 
kavramsal olarak zayıf ve idaresi güç olduğu için eleştirmekte¬ 
dir. Bu eleştirmenler tarafından "emret ve kontrol et" sisteminin 
aşağıdaki nedenlerle uygun olmadığı savunulmaktadır: 

a) hükümetin ayrıntı ölçeğindeki talimatlara karışması, 
sistemi boşa çıkarmaktadır; aşırı düzenleme ve bürokrasinin aşırı 
müdahale gereği sistemi hanta 11 aş11rmaktadır, 

b) maliyetler önemsenmemekte; rantçılığı özendirmekte ve 
yenilikçiliği engellemektedir. 

50. Emrederek kontrol yaklaşımının temel felsefesine göre 
hükümetler bireysel kirleticilerin izleyeceği kuralları saptama¬ 
lıdır. Bu kurallara (teknoloji standar11 arı) uyulmasını sağlamak 
için hangi teknolojilerin veya proseslerin ku11 anı1acağı, deşarj 
edilen emisyonların içeriği ve konsantrasyonu (emisyon standart¬ 
ları) ve faa1 i ye11erin nerede ve ne zaman yer alabileceği (ruhsat 
verme) gibi unsurların yasal metinlerle düzenlenmesi gerekmekte¬ 
dir. 

61. "Ekonomik teşvik" sistemleri ise, "emret ve kontrol et" 
sisteminin tersine, serbest piyasayı uygunortanı standartlarına 



ulaşmaya yönlendirecek şekilde çalıştırma esasına dayanırlar. Bu 
sistemlerde kirlenme bedeli onu üretenlerin dışındakiler tarafın¬ 
dan karşılanan, olumsuz bir dıs unsur olarak düşünülmektedir. 
Ekonomik teşvikler kirletici faaliyete bir fiyat bindirerek 
kirlenmenin bedelini içse11 est irir1er. Ekonomik teşvik uygulama¬ 
larının emrederek kontrol sistemleriyle yapılan uygu1 ama 1 ar ı n 
ulaşacağı düzeyde bir çevre kalitesi yaratab i 1eceği, çevre koruma 
amacıyla yapılan harcamalarda önemli maliyet azamalarına yolaça- 
bileceği, verimliliği artıracağı ve hükümet müdahe1 e 1 er inde 
azalmalar sağ1ayabi 1eceği savunulmaktadır. 

62. Ekonomik teşvik sistemlerinde, kir1 et ici 1er , tüm çıktı fiyat¬ 
ları ile üretim maliyetleri bilgisine dayanarak, ne kadar kirle¬ 
tip, kirlenmeyi ne kadar aza11acak1 arı konusundaki kararlarını 
kendileri verirler. İlke olarak, kirlenme kontrolündeki marjinal 
maliyetleri görece düşük olan firmalar, atık miktarlarını stan¬ 
dartlara göre gerekli olandan daha fazla azaltırlar. Aynı mantık¬ 
la, yüksek kontrol ma 1 i ye11er iy1 e karşı karsıya olan firmalar 
daha az kirlilik kontrolünü azaltmayı seçerler. Rekabete dayalı 
piyasa, kirlenmeyi azaltıcı teknolojilerde ve tekniklerde yeni¬ 
likçiliği özendirir. Bu şekilde, kirlenme düzeylerinde azalma 
sağlayan etkin ve düşük maliyetli yöntemler araştırıp geliştir— 
meyi Devlet değil bizzat sanayi üstlenir. Maliyet bakımından 
etkin olduğu sürece sanayiin bizzat kendisi kirletici üretimini 
aza 111r. 

63. Her ne kadar çevre standartlarının yürütü1mesi de ekonomik 
teşvik planları ku11 anı1 arak, serbest piyasanın belirli hedeflere 
yönlendirilmesi konusunda bugüne kadar sınırlı bir deneyimimiz 
varsa da, bu sistemlerin ülkemizde de gelecek vaad eden politika 
araçları olduğu açıkça görülmüştür. Yine de, çevre yönetim meka¬ 
nizmaları arasında yerini koruyan ekonomik teşvik sistemlerinin 
büyük çapta yürütülmesinde idari anlamda ciddi güçlükler olup 
olmayacağı henüz belirgin değildir. 

5. TÜRKİYE’DE ÇEVRE YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ 

64. Kalkınma planlarında yeralış şeklinden de görüleceği gibi, 
Türkiye’de çevre politikaları önceleri sadece ortaya çıkan kir¬ 
liliği giderici amaçlara dayanırken, sonraları kirlenmeyi önleyi¬ 
ci politikalar ve nihayet sürdürü1ebi 1 ir kalkınma anlayışına 
uygun bir şekilde çevre ve ekonominin entegrasyonunu öne çıkaran 
politikalar seklinde bir gelişim göstermi st ir. Bu gelişme, başta 
Avrupa Topluluğu ve OECD gibi kuruluşlar olmak üzere, dünyadaki 
gelişmelere de paralel bir süreç izlemiştir. 

65. Çevre sorunları ilk kez 1973-77 dönemini kapsayan III. Beş 
Yıllık Kalkınma Planında ayrı bir bölüm olarak yer almıştır. Bu 
dönemdeki çevre po1 i t ika1arını belirleyen temel yaklaşım 
Türkiye’deki çevre sorunlarına gelir azlığı ve kaynakların yeter¬ 
ince ku11 anılamamasının sebep olduğu varsayımıyla sanayileşme ve 
kalkınmaya zarar verecek çevre poli t ika1ırının kabul edilemez 
olduğu anlayışı olmuştur. 



66. 1979-1983 dönemini kapsayan IV. Bes Yıllık Kalkınma Planı 
ise, çevre konusunda önleyici po1 i t ika1 arın esas alınmasını 
kabul ederek, temel yaklaşım olarak sanayileşme, tarımda 
modernleşme ve şehirleşme sürecinde çevrenin de dikkate alınması¬ 
nı öngörmüştür. 

67. 1985-1989 dönemini içeren V. Bes Yıllık Kalkınma Planındaki 
temel ilke ise sadece mevcut kirliliğin ortadan kaldırılması ve 
muhtemel kirliliğin engellenmesi değil, kaynakların gelecek 
nesillerin de yarar 1anabi 1mesi için en iyi şekilde muhafazası ve 
gelistirilmesi di r. 

68. Bununla birlikte halen uygulanmakta olan 6. BYKP'na gelinceye 
kadar, bes yıllık kalkınma planlarında çevreyi temel makro 
ekonomik kalkınma hedefleriyle uyumlu ve bütüncül bir şekilde ele 
alan bir yaklaşıma ras11anamamaktadır. 

69. Türkiye'de sektörel planlamaya çevre boyutunu entegre etmek 
ve çevre konularını sektörel politika ve programlara dahil etmek 
için, Dünyada bu yönde kazanılan gelişmelere paralel olarak, VI. 
Bes Yıllık Kalkınma Planının hazırlık aşamasından itibaren bir 
dizi çalışma yapılmıştır. Planın temel stratejisi sürdürülebi1 ir 
kalkınma kavramına dayanan. "insan sağlığı ve doğal dengeyi 
koruyarak sürekli bir ekonomik kalkınmaya imkan verecek şekilde 
doğal kaynakların yönetimini sağlamak ve gelecek kuşaklara insana 
yakışır bir doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakmak temel ilkedir" 
şeklinde be 1 ir1enmişt ir. 

70. Kurumsal olarak ise 1991 yılında Bakanlık haline getirilen 
merkez çevre örgütü olan Çevre Bakanlığı9nın temel görevi çevre 
po1 i t ika1 arının tespit edilmesi olarak bel irlenmiştir. Çevre 
Bakanlığının kuruluş kararnamesinde yer alan (443 Sayılı KHK 
Madde 2/c) "dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak 
ekonomik kararlarla ekolojik kararların birarada düşünülmesine 
imkan veren rasyonel kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma 
planları ve bölge planları temel alınarak çevre düzeni planı 
hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak" 
hükmü çevreye planlı bakış gereğini bir anlamda yansıtmıştır. 
Ancak, söz konusu madde Eylül 1991 de yapılan I. Çevre Şurası’nda 
kurulan bir komisyonda tartışılmış ve sözkonusu komisyonda çevre¬ 
nin hangi plan kademelerinde dikkate alınması gerektiği bir 
planlama konusu olarak geniş kapsamlı bir şekilde değerlendi¬ 
rilmiştir. 

71. Bu çerçevede, çevre yönetiminde planlı bir bakışa ihtiyaç 
olduğu konusunda bazı temel tesbitlerde bulunulmuştur: 

a) Çevre planlaması, ülkemizdeki mevcut planların metodolo¬ 
jileri ve içerikleri, planlama teorisinin dünyada geçirdiği evrim 
ve çevre planlamasının kendisine ve ülkemize özgü bazı özellik¬ 
leri de dikkate alınarak yeniden tanımlanmalıdır. 

b) Çevre, planlama sistemini yeniden şekillendirecek bir ol¬ 
gudur. Bu nedenle planlama sistemi ve yaklaşımlar yeniden gözden 
geç irilmelidir. 



c) Türkiye'de çevre ve planlama denilince, kaynak yönetimi 
ve giderek çevre yönetimi kavramları henüz akla gelmemektedir. 
Ekonomik, sosyal ve fiziki planların üzerinde, sektör1eraras ı bir 
planlama anlayışı uygulamada yoktur. 

d) Türkiye’de planlama sisteminde mevcut kademelenme yeni 
bir anlayış doğru 1 tuşunda yeniden tanımlanabilir veya bazı yeni 
planlama kademeleri öner i lebi 1 ir . 

e) Mevcut imara ilişkin her kademedeki planlar, çok az 
uygulama olanağı bulmaktadır. Türkiye’nin gerçeği budur. Bunun 
için önerilecek çevre ile uyumlu bir planlama modeline göre 
hazırlanacak planların da uygulamada zorluklarla karşılaşacağı 
bir gerçektir. 

f) Mevcut planlama sisteminde hazırlanan planlar üzerinde 
farklı kurumlarca yapılan uygulamalar ve plan değişiklikleri bu 
planların tutarlılığını kaybett irmektedir. özellikle DSİ, TEK ve 
Karayolları gibi icracı kuruluşların faaliyetleri mutlaka kontrol 
altında tutulmalı ve kapsamlı bir plan dahilinde koordinasyonu 
sağ 1anma 1ıdır. 

g) 443 sayılı KHK’nin 2/c maddesinde ifade edilen "Çevre 
Düzeni Planı" fiziksel bir plandır ve aynı isim altında mevcut 
mevzuata göre uygulamaları vardır. 

h) 443 sayılı KHK'nin 2/c maddesinde ifade edilen planlama¬ 
dan çevre ile uyumlu bir planlama amaçlanıyorsa, bu tanımın 
kapsamı geliştirilmeli, sadece ekonomik ve ekolojik kararlarla 
sınırlandırılmamalıdır. Yine Kararname’de aynı maddede anıları 
planlama süreci sadece doğal kaynak kullanımını sağlamakla yetin¬ 
memelidir. Bu açıdan; yapılaşmış çevre, tarihi ve kültürel çevre 
KHK’de yer almalı ve kaynak kullanımı kavramı koruma ve 
geliştirme kavramları ile birlikte ifade edilmelidir. 

i) Veri tabanının oluşturulması, sağlıklı bir planlama 
yapılması için bir zorunluluktur. Bu konuda yapılmakta olan 
çalışmalar Çevre Bakan1ığı’nın öncülüğü ve koordinasyonu altında 
geliştirilmeli di r. 

j) Çevre verilerini toplamak üzere çağdaş sistemler kurup 
kullanabiİmek üzere yeni planlama yöntemlerine ihtiyaç vardır. 
Cevre Bakanlığı böyle bir ihtiyaca cevap verecek çalışmalar 
yapma 1ıdır. 

72. Türkiye'de çevre olgusunun ilgili tüm ekonomik akt ivi te1er1e 
ve hükümet po1 i t ikalarıy1 a birlestiri 1mesi, çevre hukuku ve 
poli t ikalarının ilgili yapısal ve mali düzenlemelerle birlikte 
geliştirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanması yönünde tavsiye 
kararlarını içeren ve Nisan 1932 tarihinde tamamlanan ÜECD 
"Türkiye Çevre Politikalarının incelenmesi" Raporu Türkiye’de 
çevre politikasını güçlendirici bir mekanizmayı öngörmektedir. 
Aynı doğrultuda, UNEP ve Dünya Bankası Akdeniz Çevresel Teknik 
Yardım Programı (METAP) desteği ile İzmir’de ve İskenderun’da 



pilot ölçekte sürdürülen "Çevre Kurum1 arını Güçlendirme 
Çalışması"nda da konuyu bütüncül bir çevre yönetimi oluşturmak 
açısından incelemek ve yapının hukuki, yapısal ve fonksiyonel 
olarak güçlendirilmesi konularına ışık tutmak proje hedefi olarak 
be 1 i rlenmişt i r. 

73. Görüldüğü üzere, yukarıda sıralanan sorunlar Türkiye’de çevre 
kirliliğine neden olan faaliyet ve sektörler için tanımlanan 
konulardır. Ancak, Türkiye’de çevre konusunda karşılaşılan sıkın¬ 
tıların başında çevre yönetimi ve planlamasında ve planların 
uygulanmasında ortaya çıkan ciddi sorunların çözümlenmesi, kurum¬ 
sal , idari ve hukuki yapıdaki eksikliklerin giderilmesi ve 
çağdaş anlayışa uygun yeni düzenlemelerin yapılması gelmektedir. 
Bu eksiklikleri giderebilmek amacıyla ortaya konan bazı belir¬ 
lemelere bu çalışmada yer verilmiştir. 

6. TÜRKİYE’DE ÇEVRE YÖNETİMİNİN DARBOĞAZLARI 

74. Toplam kamu yatırımları içinde 1992 yılı itibariyle yüzde 
3.48 gibi bir paya sahip olan çevre yatırımları, bu konuda belir¬ 
li bir koordinasyon ve ortak hedefler çerçevesinde planlama 
bulunmaması sebebiyle, birbirinden kopuk biçimde gelişmiştir. 

75. Türkiye’de çevre yönetimindeki başarısızlığın temel sebebi 
ilgili pol i t ika1 ar ı n yetersizliğinden ziyade, hazırlanan plan 
ve politikaların uygulamaya aktarı1amamasıdır. Çünkü çevre poli¬ 
tikaları ile hukuki, idari, mali ve katılımcı düzenlemelerle 
birlikte ge1 iştıri 1ememektedir. 

76. Çevre konusunda bir ge1 işme-değ işme sözkonusu olduğunda,, ya 
da bir takım kararların alınması ve uygulanması gerektiğinde 
karar vericiler (poli t ikacılar, bürokratlar! genellikle yeni bir 
kanun-yönetmelik hazırlığına yönelmektedir1 er. Buna karşılık 
çevre yönetiminde oldukça etkin politika araçlarından biri olan 
"çevre eğitimi ve katılımın geliştirilmesi" diğer araçlarla 
birlikte kullanıldığı takdirde başarıyı güvence altına alan bir 
yöntem olduğu halde ülkemizde heınen hemen hiç ku11 anı1mamaktadır. 

77. Piyasa mekanizması içinde kaynakların korunmaları ve verimli 
ku11an11 ma1 arı ancak toplam gerçek ma 1 iyet 1 er ini yansıtan düzey¬ 
lerde fiya11 andırı1ma 1 arı halinde mümkün o I ab i 1ecekt ir. Ekonomik 
araçlar bu bağlamda önemli bir yer işgal etmektedir. Oysa, halen 
ülkemizde çevresel ekonomik araçların etkinlikleri çok sınırlı¬ 
dır. 

78. Özel olarak "ekoloji"de ve genel olarak bütün çevre 
bilimlerinde kaydedilen ilerlemeler fiziki planlama ve bilhassa 
arazı kullanımı planlaması po1 i t i kal ar ı n ı değiştirmektedir. 
Poli t ika1 arın temelinde yatan sosyal ve kısa dönemli ekonomik 
mülahazalara çevre faktörü eklenmekte ve artık bu alandaki poli¬ 
tikalar çevre yönetimi çerçevesinde oluşturulmaktadır. Tabiatı 
gereği merkezi ve yerel çok sayıda kurumun gcrev ve yetki 
üstlendiği arazi kullanım planlamasında çok çeşitli çıkarlar 
çatışmaktadır. Bu çatışan çıkarları uzlaştıracak, ülke genelinde 



ortak, bütüncül bir arazi kullanım politikası ise bulunmamakta¬ 
dır. 

79. Sürdürülebi1 ir Kalkınma strateji s inin ana teması karar ver¬ 
mede ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutları entegre etmektir. Bu 
entegrasyonun sağlanmasında önemli bir araç olması gereken kal¬ 
kınma planları henüz bu rolünü oynayamam1511r. 

80. Çevre po1 i t ika1ar 1n1n uygulama araçlarından biri olan çevre 
mevzuatı yaptırımların yetersiz kalması ve yönetmeliklerin ulusal 
koşullara iyi uyarlanmamış olması yüzünden işlerlik kazanamamak¬ 
tadır. Ayrıca mevzuatın merkezi yönetim ve yerel yönetim 
ilişkileri, çevresel kararlar alınmasında ve bu kararların uygu¬ 
lanmasında birçok problemlerle karş 1 laş1 İmasına yol açmaktacfır. 
Bu bağlamda, merkezi idare düzeyinde çevre poli t ikalar1nın 
oluşturulma ve uygulama safhalarında yeterli eşgüdümü sağlayacak 
yapının yetersizliği, idari yapıdaki kararsızlık ve buna ek 
olarak yerel yönetimlerdeki teknik kapasite yetersizliği ve çevre 
konusunda etkin uygulamalara yönelemerniş olmaları önemli saptama¬ 
lardır. 

81. Çevre konusunda takip edilmesi gereken uzun-orta-kısa vadeli 
politikalar bu iunmad1ğ1ndan çevre ile ilgili kararlar veren ve 
uygulayan çok sayıdaki kurumun faa1 i yet 1 er ini günübirlik kararlar 
yönlendi rmek tedir. 

7. TÜRKİYE’DE ÇEVRE YÖNETİM STRATEJİLERİ 

82. Türkiye’de çevre yönetim strateji 1 er i ne ilişkin önerilere 
geçmeden önce konuya nasıl yaklaşıldığının ve başlangıçta kabul 
edilen temel ilkelerin neler olduğunu belirtmek gerekmektedir: 

al Mevcut çevre problemleri ve görünen eğilimler ciddi 
boyut 1ardadır. 

bl Dünya hukuk çevrelerinde "çevre hakkı" artık "insan 
hakları"nın bir parçası olarak görü 1mektedir. 

c) Uluslararası platformda gerek UNCED kararları gerekse 
OECD gibi üyesi bulunduğumuz bir çok örgütle işbirliği çerçeve¬ 
sinde katıldığımız pek çok taahhüt ancak entegre yaklaşımları 
öngö rmek ted ir. 

d) Çevre sorunlarının ortaya çıkmadan önce alınacak ted¬ 
birlerle önlenmesi, genelde sorun ortaya çıktıktan sonraki 
düzeltme tedbirlerinden daha kolay ve ucuzdur. 

e) Bozulmuş bir çevrede sağlıklı bir ekonomik gelişme mümkün 
deği 1 di r . 

f) Çevre bakımından insanlar farklı coğrafyalarda yaşasalar 
bile, dünya vatandaşı sayılmalı ve buna göro hareket edilmelidir. 

g) Kalkınma çevreyi korumanın ön şartıdır. 



83. Yukarıdaki tesbitler ve ilkeler doğru 1 tuşunda çevre yönetim 
stratejileri ile ilgili genel öneriler şöylece sıra1anabi 1 ir: 

a) Çevre politikaları uzun dönemli hedefler doğru 1 tuşunda ve 
eşgüdüm içinde bel irlenmelıdir. 

b) Kalkınma politikaları ile çevre po1 i t ika1 arının 
entegrasyonu sağlanmalıdır. 

c) Çevre poli t ika1 arının oluşturulması ve gerçekleştirilmesi 
için gerekli olan çevre yönetiminin kapasitesi güçlendirilmeli- 
di r. 

* d) ülkenin yenilenebilir tabii kaynaklarının kullanımında, 
kaynakların kendilerini yeniden üretebilme imkanları güvence 
altına alınmalıdır. 

e) Yenilenemeyen tabii kaynakların etkin ve verimli kullanımı 
sağ 1 anma 1ıdır. 

f) Yenilenemeyen doğal kaynakların tükenmez veya yenilenebi¬ 
lir kaynaklarla ikame imkanları arttırılmalıdır. 

g) Fiziki planlama bilhassa arazi kullanım planlaması, 
peyzaj planlaması, kent (imar) planlaması ve kentsel tasarım 
alanındaki planlama faaliyetleri ile çevre faktörü, bugünkü 
kavramsal içeriğiyle, etkin biçimde entegre edilmelidir. 

84. Türkiye gibi geniş ve kaynakları çeşitlilik gösteren bir 
ülkede gerek çevresel değerlerin gerekse sektörel faaliyetlerin 
bölgelere göre büyük farklılıklar göstereceği de açıktır. Hatta, 
çevre sorunlarının genel olarak yerel nitelikte olduğu gözönüne 
alındığında, çevre yönetim planında belirlenecek olan temel esas 
ve ilkelerin uygulanması yöre bazında bile farklı olabilir. 
Önerilen Çevre Yönetim Planı bir rehber niteliğinde ve tüm ekono¬ 
mik sosyal ve fiziki planların yöre koşullarına bağlı olarak 
farklı şekillerde uygulanmasına elverişli bir esnekliğe sahip 
olmalıdır. Bunun yanısıra daha da önemlisi ülkemizin kalkınma 
koşulları ve öncelikli çevre sorunlarının belirlenerek çevre 
yönetiminde uygu1anabi 1 ir st rateji 1er in tanımlanması ve Çevre 
Yönetim Planı ile bağdaş11rı1 ması gerekmektedir. 

35. ülkemizdeki kalkınma çabalarına paralel olarak, ekolojik 
dengenin ve kaynaklar in korunmasına ve geliştirilmesine yönelik 
ulusal bir çevre envanteri hazırlanmalı ve geleceğe yönelik 
istikrarlı ve dengeli bir çevre politikası (ulusal, bölgesel, 
yerel, sektörel bazda ve hatta özel şirketler bazında) oluşturul¬ 
ma lıdır. 

86. Doğal ve yapay çevrenin (tarihi ve kültürel) bir bütün 
olduğunu düşünerek çevre yönetiminde doğal ve kültürel çevre 
öğelerinin korunması ve iyileştirilmesi çalışmalarına aynı ağır¬ 
lıkta önem ver i 1me1 i dir. 



07 Belli bir plan dahilinde eski teknolojiler yenilenmeli, 
yfehi1enemeyecek durumda olanlar ise tasfiye edilmelidir. Yeni 
kurulacak işletmelerde çevreye zararlı teknolojilerin yurdumuza 
transfer edilmesi önlenmeli, çevre ile uyumlu en yeni teknolo¬ 
jilerin seçimi zorunlu hale getiriİmeli dir. örneğin, Avrupa 
Topluluğu standartlarına uymayan teknolojiler çevre kirlenmesi 
yönünden de kritik edilmelidir. 

£38. Çevre yönetimi temelde çevreden yararlananların tutumları ile 
belirlenir. Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve kamu tüzel kişileri 
çevreye doğrudan etkide bulunan ve çevreden doğrudan etkilenen 
taraflardır. Çevreyi çıkar sağlamak için kullanılan bir meta 
olarak görülmekten çıkarıp, kuşaklar boyunca yararlanılan ve 
gelecek kuşaklara aktarılacak bir ana kaynak olarak tanıtan 
eğitim programları toplumun tüm kesimlerine uygulanmalıdır. Bu 
nedenle çevre için eğitime özel bir önem verilmeli ve bu konu¬ 
daki örgün ve yaygın eğitim araçları yeniden değer 1endiri 1me1 i- 
d i r. 

89. Çevre poli t i kal arının o1uşturu1masında, izlenmesinde eşgüdüm 
sağlayacak, güçlükleri ve başarısız1ık1 arı değer 1endirecek, 
varılan hedefleri taraflara bildirecek örgütlenme modelleri 
gel işt iri İme 1 i dir. Çevre yönetiminin, kuruluşlar arasında yetki 
çatışmalı bir alan olarak algılanamaması, aksine, ortak sahip¬ 
lenilen bir politikanın birlikte hedefe götürülmesi uygulamasın¬ 
dan ibaret olduğu anlayışına dönüştürülmesi için gayret 
gösterilmelidir. 

90. Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için yapı¬ 
lacak çalışmalar ve bu anlamda uluslararası işbirliği olanakları¬ 
nı sonuna kadar kullanmak temel enerji politikaları arasında 
olmalıdır. 

91. Alıcı ortamlar yurt çapında düzenli olarak izlenmeli ve elde 
edilen veriler bir ulusal veri bankasında top 1 anma 1ıdır. 

92. Çevre Bakan 11ğı’nın idari yapısı güçlendirilmeli, teknik 
donanımı ar111rıİmalı, politika üreten ve karar veren bir konuma 
getirilmesi sağlanmalıdır. 

93. ithalat ve ihracat rejiminin çevreye zarar vermeyecek şekilde 
düzenlenmesi ve mevzuattaki açıklıkların giderilmesi gerekmekte- 
d i r. 

94. Türkiye'nin ulusal çevre politikaları be 1 i r 1 en i r kerı ekonomik 
kalkınma politikaları gözardı edilmemelidir. Ekonomik faaliyet 
sektörlerinin tamamı ile ilgili bütün devlet poli t ikalarına 
çevresel konuların entegre edilmesi gereklidir. Çevre-Ka1kınma 
ikilemi artık geride kalmıştır. Bu nedenle sürdürülebi1 ir kalkın¬ 
manın temel koşulu olan sağlıklı ve ekolojik açıdan dengeli çevre 
ön plana çıkmaktadır. 

95. Ulusal kalkınmada hedef sektör olarak belirlenen sanayi, 
enerji, madencilik, ulaştırma, tarım ve turizm sektörleri ele 



alınırken çevreden bağımsız düşünülmemeli; çevre, bunların tümünü 
etkileyen bir boyut olarak bu sektörlerin planlamasındaki yerini 
almalıdır. Dolayısıyla çevrenin korunması, iyileştirilmesi; 
geliştirilmesi, kısacası çevre yönetimi için öngörülen strate
jiler ve oluşturulan politikalar, bütün bu ekonomi sektörleri 
içinde uyulması zorunlu temel ilkeler olmalıdır. 

96. Yukarıda açıklandığı üzere, Türkiye'de bir Ulusal Çevre 
Yönetim Planına ihtiyaç vardır ve bu plana çevre kaynaklarının 
korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarla, sektörel ve 
sektörlerarası ilişkileri dikkate alan çok yönlü bir plan per
spektifi getirmek gereklidir. Bu amaçla ele alınması gereken 
önemli konular yukarıda ver iİmektedir. Sıralanan tüm bu faktörler 
çerçevesinde, Türkiye’de çevre yönetimi esaslarının temel 
başlıkları ve içerdiği konuların aşağıda beirtilen şekilde tanım
lanabileceği görüşüne varılmıştır: 

s. Türkiye için önerilen çevre yönetimi stratejisinin temel 
işlevleri 

97. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı özel ihtisas Komisyonu 
çalışmaları sırasında yedinci planın çevre yönetiminin kurumsal 
kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla üzerinde durulması ve 
geliştirilmesi gereken çevresel stratejiler aşağıdaki şekilde 
saptanmıştır: 

A - Po1 i t i kal arın Entegrasyonu 

Al) Ekonomik ve çevre konularının entegrasyonu 
A2) Kurumsal yapının ve yasal çerçevenin güçlendirilmesi 
A3) Çevre ve enerji po1 i t i kal arının uyum1aştırı1 ması 
A4) Çevre ile uyumlu teknolojilerin seçilmesi 
A5) Çevre ve ticaret politikalarının uyum1 aş 11r11ması 
A6) Çevre eğitimi ve halkın karar verme sürecine katılımı 
A7) Hükümet dışı kuruluşlarla işbirliği ve etkin grupların 

rollerinin güçlendi rilmesi 
AB) Ekonomik ve mali araçların kullanılması 

B - Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve Doğal Kaynak Yönetimi 

Bl) Hava kalitesinin korunması 

B2) Su kaynaklarının yönetimi 
B3) Doğanın korunması ve biyolojik çeşitlilk 
B4) Atıkların yönetimi 
35) Kentsel çevre 
B6) Çevresel kazalar ve riskler 
B7) Arazi kaynaklarının planlama ve yönetimine entegre 

yak 1 aşım 
B8) Kıyı alanlarının yönetimi 



C - Çevre Politikası Yönetimi Teknik Araçları 

C1) Çevre envanteri 
C2) Kirlilik izleme ve kontrol 

C3) Çevre veri bankasının oluşturulması 
C4) Çevresel etki değerlendirmesi 
C5) Çevre alt yapı yatırımları 
C6) însan kaynağının güçlendirilmesi 

D - Uluslararası işbirliği 

Dİ) Global işbirliği 
D2) Bölgesel işbirliği 
D3) Dış finansman imkanı 
D4) UNCED izleme süreci 

1.9. TÜRKİYE'DE ÖNCELİKLİ ÇEVRE YÖNETİM ALANLARI 

98. Daha önce de belirtildiği gibi, Türkiye hızlı ve dinamik bir 
kalkınma ve toplumsal değişmenin yaşanmakta olduğu bir ülkedir. 
Oldukça büyük bir yüzölçümüne ve hızlı bir nüfus artışına sahip- 
tir. ülkenin en önemli yapısal özelliği, toplumun geleneksel 
yapıdan modern yapıya geçmekte oluşudur. Ekonomik sek törlerden, 
teknolojiden yaşam biçimine değin her alanda bu toplumsal yapı 
değişiminin izlenebiİmesidir. Her değişim sürecinin belli sıkın¬ 
tıları beraberinde getirmesi ve bu yapısal değişiklik sürecinde 
çevrenin de etkilenmesi doğaldır. Bu bağlamda, hızlı sanayileşme, 
sağlıksız kentleşme gibi nedenlerle ortaya çıkan çevre sorunları 
arasında su, kanalizasyon, uygun olmayan barınma koşulları, 
erozyon ve doğal kaynakların akılcı olmayan kullanımı gibi olgu¬ 
lar karşılaşılan belli başlı çevre sorunlarıdır. 

99. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu çevre sorunlarını, temel 
nitelikleri itibariyle, sanayi, tarım, enerji, ulaştırma ve 
turizm gibi ekonomi sek törlerinin neden olduğu sorunlar; nüfus, 
göç ve kentleşme hareketleri ne bağlı olarak ortaya çıkan ve 
altyapı eksiklikleri şeklinde görülen sorunlar; doğal kaynakların 
rasyonel bir şekilde kul lanılmaması sonucu ortaya çıkan sorunlar; 
sınır1 arötesi ve global çevre sorunlarının etkileriyle ortaya 
çıkan sorunlar olarak gruplandırmak mümkündür. Eğer bu sorunları 
yolaçtıkları olumsuz sonuçlara bakarak sıralamak gerekirse; 

a) Nüfus artışı, nüfus hareketleri ve kentleşmenin yol 
açtığı sorunlar, 

b) Erozyon ve çölleşme, 

c) Sanayileşmenin ve kentsel alt yapı eksikliklerinin ya¬ 
rattığı su ve deniz kirlenmesi, 

d) Kıyı alanlarında, çevre yönetimi anlayışına uygun olma¬ 
yan arazi kullanımı ve yapılaşmanın yol açtığı sorunlar, 



e) Kentsel ve endüstriyel alanlarda ısınmaya, taşıtlara ve 
sanayi üretimine bağlı olarak ortaya çıkan hava kirliliği, 

f) Katı atıklar ile teh1 ike1 i/zarar 1ı maddelerin ve atıkla¬ 

rın bertarafı seklinde sayabiliriz. 

100. Çevre yönetiminin dayanacağı temel stratejiler be 1 ir1 en irken 
karşılaşılan bu ve benzeri çevre sorunları aşağıdaki temel konu¬ 
larda kümelendiri lebi 1 ir. 

9.1. Hava Kalitesi 

101. Kentsel, endüstriyel ve tarımsal alanlarda görülen hava 
kalitesi sorunlarının be 1 ir1enmesi, sorumlu kaynakların tesbiti, 
çözüm önerilerinin getirilmesi gibi teknik hizmetleri kapsayan 
yöresel "temiz hava planları" hazırlanması teşvik edilmelidir. 

102. Gerek kentsel alanda gerekse endüstri 1 erde enerji savur¬ 
ganlığı üst düzeydedir. Soğuk iklimli yöre 1 er im izde yapı 
izolasyonları mevzuatın açık bir gereği olmasına karsın yapılma¬ 
makta, ek olarak yaz aylarında sıcağa karsı soğutma uygulamaları 
da enerjinin gereksiz sarfına yol açmaktadır. Bu ise daha çok 
yakıt sarfı demektir ve, çoğunlukla, kötü kaliteli yakıtlar 
yak11 dığından hava kir1enmesi fide önemli artışa yolaçarlar. 

103. Düşük kaliteli, yüksek kül, kükürt, nem ve uçucu madde 
içeren linyit kömürlerinin, "olduğu gibi" (yani ocaktan çıka¬ 
rıldığı gibi temizlenip yıkanmadan, duman ve kükürtü azaltılma¬ 
dan) yakılması kent bölgelerinde hava kirlenmesinin yıldan yıla 
gözle görülür biçimde artısına yo 1 açmak tadır. Benzer şekilde 
termik enerji çevrim santraileri mizde de dikkate değer bir kir¬ 
letme potansiyeli mevcuttur. 

104. Trafikten kaynaklanan hava kirlenmesi de ülkemizde ticari 
taşımacılığın büyük ölçüde kara taşıtlarına dayalı olması, kent- 
içi ve kentlerarası ulaşımda karayollarının taşıdığı büyük pay 
gibi nedenlerle büyük bir hızla i 1er 1 emek tedir. Her ne kadar 
ülkemizde araç basına düsen kisi sayısı ileri ülkelerle kıyaslan¬ 
dığında daha yüksek görünse ve buna göre küçük otomobil sayısı az 
görülsede bu yanıltıcı bir görüntü vermektedir. Çünkü ülkedeki 
taşıt araçlarının en önemli yüzdesi üç büyük kentin kayıtlarında 
bulunmakta, bu kentlerin trafiğinde seyretmekte; trafiğe pek de 
uygun olmayan kent sokak ve caddelerinde hem tıkanıklığa (do¬ 
layısıyla hava kirliliği artısına, gürültüye) ve hem de kent 
yaşamında stresli bir ortamın oluşmasına yo 1 açmaktadır. içten 
yanmalı motorlara sahip küçük araçlar kurşunlu benzinle çalışacak 
şekilde, dolayısıyla katalitik konvertorsüz ve lambda seıısörsüz 
(optimal hava/yakıt ayar olanağından yoksun) olarak üretilmekte 
ve kullanılmaktadır. Dizelli araçlar ise bakım koşullarının kötü 
olması, kükürdü azaltılmış motorinin yaygın olmaması, ticari 
araçların aşırı yüklenmesi yüzünden hava/yakıt ayarları bozularak 
ku11 an11 dık1 arından dolayı zararlı eksoz emisyonları yayarak 
çalışmaktadır. 



105. Hava kirliliği konusunda asit yağışını ciddi olarak incele¬ 
mek ve bu konuda gerekirse bölgesel işbirliğine gitmek kaçınıl¬ 
mazdır. Bu konuda ilk göstergeler, ülkemizin Batı Karadeniz ve 
Balkanlar üzerinden önemli ölçüde hava kirletici ithal ettiğini 
göstermektedir. Sınırlar aşırı hava kir1et ici 1erinin tesbiti, 
bölgesel ve yerel ölçekte kirlenmenin boyutlarının belirlenmesi 
için en fazla parametreye dayanan ölçüm ve izleme metodları 
tercih edilmeli, ülke bütününde bir izleme ve ölçüm ağı kurularak 
konunun gerektirdiği sayıda parametrenin yerel ve bölgesel 
ölçeklerde ölçüm istasyonlarında sürekli taranması sağlanmalıdır. 
Bu anlamda bir ölçüm ağı hem uluslararası ortamdaki tartışmalarda 
gücümüzü artıracak, hem de gelecekteki kalkınma projelerinin 
değer1 endirilmesinde gündeme gelen ÇED mekan izmasının iyi bir 
işlerliğe kavuşmasına ve projelerin doğru değer1endiri 1ebi 1mesi ne 
olanak verecektir. 

106. Hava kalitesi deyince, yalnızca alıcı ortanı olarak açık hava 
a 1gı1 anmama 1ı ve günün birçok saatlerinin geçirildiği kapalı 
ortamlardaki hava kalitesi için de standartlar be1 ir1enme1 i dir. 

9.2. Doğanın Korunması ve Biyolojik Çeşitlilik 

107. Yurdumuzda ekosistem dengelerinin korunması ve sürekliliği¬ 
nin sağlanabilmesi için biyolojik çeşitliliğe sahip çıkmak temel 
alınmalıdır. Bu nedenle, bilim ve teknolojinin sağladığı tüm 
olanaklar kullanılarak mevcut biyolojik çeşitliliğin belirlenme¬ 
si, korunması ve iyileştirilmesi örgütlü bir biçimde 
sürdürü1me1 i d ir . Tohum ve gen bankası gibi doğal çeşitliliği 
koruyucu kurumlar acilen kurulmalı ve gel işt irilmeli d ir. 

108. Ekolojik önemi büyük, hidrolojik çevrim için çok önemli ve 
yaban hayatı için değerli ortamlar olan sulak alanlar korunmalı- 
d ı r . 

109. Doğayı ve ekonomiyi oluşturan en önemli etmen olan ve ekolo¬ 
jik dengenin esasını oluşturan toprağın korunması, erozyonun ve 
çölleşmenin önüne geçilmesi için gerekli çalışmalar acilen çağdaş 
bir bakış açısıyla yeniden program 1 anma 1ı, mevcut programlara 
daha ciddi destek verilmeli dir. 

9.3. Su Kaynaklarının Yönetimi 

110. Zengin su kaynaklarına sahip bulunan ülkemizde, bu kaynakla¬ 
rın sürdürü 1ebi 1 ir1 iğe dayalı entegre yönetimi için uygun kurum¬ 
sal, yasal ve idari düzenlemeler yap11 ma1ıdır. Bu faaliyetleri 
destekleyici sermaye mekanizmalarını düzenleyici önlemler alınma¬ 
lıdır. 

111. Yeraltı ve kaplıca sularının kullanımı için standartlar 
geliştirilmeli, bunların varlığı ve kullanımı ekonomik anlamda 
içselleştirilmeli, örneğin termal turizmi açısından taşıdığı 
değerler ortaya konulmalı ve bu su kütlelerinde kirlenmenin 
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önlenmesi program 1anma 1ıdır. 

112. Su kaynakları (kıyılar, kıtaiçi yüzeysel sular, yeraltı ve' 
kaplıca suları, rezervleri) üzerinde havza esasına dayalı olarak 
bir yönetim stratejisi oluşturulmalıdır. Bu zenginliklerimizi 
denetim altına almak üzere yaygın bir ölçüm ve izleme istasyon¬ 
ları ağı kurulmalı, bir kaynaktan diğerine yatay etkileşimler 
kadar, zaman ekseninde değişimlere ve kullanım olanaklarını 
sınırlayan tüm etkilere hakim olacak "kıyı yönetim" idareleri 
kurulma 1ıdır. Halen DSİ tarafından uygulanan havza planları bunun 
ilk örnekleri olmakla beraber, doğal olarak deniz sularını kapsa¬ 
mamak tddır. 

9.4. Kentsel Çevre 

113. Nüfus artış hızından daha yüksek bir. hızla kentleşmekte olan 
ülkemizde çevre kalitesi sorunları çözümlenmelidir. Kentsel 
dokuda yaşatılması gereken kültürel ve arkeolojik eserler korun¬ 
malıdır. Kent yönetimleri planlı kentsel gelişmeye gerekli önem 
verecek şekilde motive edilmelidir. Bu amaçla, çevrenin korunması 
ve geliştirilmesi, kirlenmenin önlenmesi ve giderilmesinde alına¬ 
cak tedbirlere yerel yönetimlerin katılımı sağ 1 anma 11dır. Yerel 
yönetimlere verilen çevre ile ilgili görevlerin yerine getirile¬ 
bilmesi için mali, hukuki, teknik ve bilgi aktarımı açılarından 
desteklenmeleri gereklidir. 

114. Kentsel trafiği çözümlemek ve trafikten kaynaklanan sorun¬ 
ları en aza indirmek için toplu taşıma sistemleri desteklenmeli¬ 
dir. 

115. Kent büyüme alanlarında yanlış yer seçiminden kaynaklanan 
kirliliğin önüne geçebilmek için yer seçim aşamasında planlama 
kararlarına uyulmalı ve kentin içinde bulunduğu alıcı ortamların 
kapasitesine uyumlu kent planları haztr1anma 1ıdır. 

116. Kanal sistemi ve içine suyu şebekeleri belli bir plan çer¬ 
çevesinde hızla tamam 1 anma 1ı, toplum sağlığını risk altında 
bırakan eski içme suyu ve atıksu şebekeleri yenilenmeli dir. 

117. Kentsel hava kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla, kentsel 
ısınma, motorlu taşıtlar ve? endüstri tesisleri için kirletici 
oranları az olan alternatif yakıtlar teşvik edilmeli ve kullanımı 
için gerekli tedbirler alınmalı, alternatif toplu taşımacılık 
özendıriİme1 i d i r. 

9.5. Kıyı Alanları 

118. Kıyı alanlarında sürdürü1ebi 1 ir kalkınmaya özel bir dikkat 
göster ilerek, uzun, orta ve kısa vadeli stratejiler belirlenmeli, 
bu politika ve stratejiler planlama kararları ile bağdaştırılarak 
uygulamaya konmalıdır. 

119. Sosyoekonomik gelişmeler sonucu kıyılarımıza daha fazla yük 



bineceği ortadadır. Bu yüzden kıyılarımızın kullanımında uzun 
vadeli planlar yapılarak, gelişmelerin kıyılara yapacağı etkileri 
gözönüne almak suretiyle şimdiden önlem almak gerekmektedir. 

120. Kıyılara özel yönetim birimleri kurularak gerekli idari 
düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konuya yukarıda "Su Kaynakları" 
ile ilgili olarak da değinilmişti. 

9.6. Katı Atıkların Yönetimi 

121. Kentsel ve endüstriyel atıkların ayrı ayrı toplanıp, yeniden 
ekonomiye kazandırılması veya enerji üretimi amacıyla yakma 
yoluyla bertarafı için tesisler kurulabilir. Ya da organik kısım¬ 
ların özellikle küçük ölçekli yerleşimlerde biyogaz veya kompost 
elde edilecek şekilde değerlendirilmesi mümkündür. Sürdürülebi1 ir 
kalkınma esaslarına uygun düşen bu gibi yöntemleri uygulayacak 
olanlara proje, teknoloji, mali ve idari destek ver ilmeli dir. 
Ancak özellikle katı atık yakma tesislerinde, çıkan atık gazların 
tehlikeli ve zararlı kirleticiler içermeyecek şekilde temizlenme¬ 
si çok ciddi maliyet yükü getireceği bilinmelidir. 

122. Tehlikeli ve zararlı atıkların yokedilmesi ve zararsız hale 
getirilmesi işlemler sıkı kurallara bağlanmalı, toplum sağlığını 
tehdit edici uygulamalara olanak verilmemeli dir. özellikle bu 
nitelikteki atıkların ithali kesinlikle önlenmelidir. 

123. Atıkların en aza indirilmesi için kaynak bazında çalışmala¬ 
rın sistemli olarak projelendirilmesi için araştırma ve 
geliştirme programları oluşturulmalıdır. 

9.7. Çevre Kazaları, Riskler ve ivedi Önlemler 

124. ülkemiz, olası çevresel kazaların, risklerin önceden belir¬ 
lendiği ve böyle bir durum ortaya çıkınca alınması gerekli 
önlemlerin planlandığı bir yönetim yapısına kavuşturulmalıdır. Bu 
konuda bölgesel ve ulusal işbirliğine önem ver ilmeli d ir. 

9.B. Nükleer Güvenlik ve Radyoaktif Korunma 

125. Türkiye’nin şu anda nükleer enerji üretim tesisinin bulun¬ 
maması, bu konunun gözardı edilmesini gerektirmez. Kaldı ki, 
radyoaktif maddeler halen de tıbbi, bilimsel ve teknolojik ama¬ 
çlarla ülkemizde kullanılmaktadır. Bu bakımdan ileride nükleer 
enerjiye zorunlu bir geçişi de şimdiden öngörüp, nükleer güven¬ 
liği sağlayacak altyapının kurulmasına başlanmalıdır. Ancak, 
sınırlarötesi kirlilik sonucu oluşacak radyoaktif kirlenme için 
ölçüm ve izleme istasyonları ağı takviye edilmelidir. 



bölüm 3 

ÇEVRE YÖNETİMİNİN 

HUKUKSAI  SORUNLARI 



1. GÎRÎŞ 

126. Çevre ile ilgili olarak karşılaştığımız sorunların çözümü 
için hukuk, mevzuat ve örgütlenme gibi kavram ve kurumlar önemli¬ 
dir. Elverişli olmayan hukuk kuralları ve örgütlenme ile çevre 
sorunlarının çözülmesi güçtür ve, hatta, olanaksızdır. Elverişli 
hukuk kuralları, mevzuat ve örgütlenme için ise hukuk kuralları¬ 
nın, mevzuatın ve örgütlenmenin gelişigüzel değil tutarlı, kap¬ 
samlı ve bütüncül bir çevre politikası ile uyumlu olarak, bu 
politikanın, uygulama aracı olarak o1uşturu 1 ması ve geliştirilme¬ 
si gerekmektedir. Şayet, bu kapsamlı çevre politikasına aykırı¬ 
lıklar oluşmuş ise bu aykırı1ıkların ayıklanması ve çelişkilerin 
giderilmesi gerekir. Bu bağlamda, "çevre" insan yapısı 
(kültürel, tarihsel, kentsel çevre) öğelerin yanında, doğayı ve 
doğal çevreyi oluşturan tüm canlı ve cansız varlıklar ve bunların 
birbirleriyle etkileşimleri kapsamında ele alınmalıdır. 

2. BÜTÜNCÜL BİR ÇEVRE POLİTİKASI VE HUKUKU GEREKLİLİĞİ 

127. Evrensel bir sorun olan çevrenin korunması ve geliştirilmesi 
için uluslararası düzeyde bazı ilkeler oluşturulmuş ve 
geliştirilmiş bulunmaktadır. Uluslararası hukuk alanında da çevre 
sorunlarının çözümü için yeni bir dal olarak "çevre hukuku" 
oluşmuştur. Bu anlamda yararlanabileceğimiz ve, hatta, yararlan¬ 
mak zorunda olduğumuz bazı temel ilke ve kurallar oluşmuş bulun¬ 
maktadır. Sözü edilen bu evrensel ilkelerin bir bolümü, aynı 
zamanda, çevre hukukunun da temel ilkelerini olu'şturmaktadır1 ar. 
Bu temel ilkeleri geliştirmek, somutlaştırmak ve bunlara 
yenilerini eklemek zorunluluğu vardır. Ancak, öncelikle bu 
ilkelerin hayata geçirilmesi ve uygulanması sağlanmalı ve bu 
anlamda "bütüncül bir çevre politikası" oluşturulması gerekmekte¬ 
dir . 

128. Evrensel ilkelere dayanılarak oluşturulmuş tutarlı ve kap¬ 
samlı bir çevre politikasının belirlenmesi bir ön koşul olarak 
benimsenmelidir. Tutarlı ve kapsamlı bir çevre politikası 
oluşturulunca bu politikanın ilkeleri genel çevre yasasına akta¬ 
rılmalı hem yönetimin çeşitli birimlerinin pol itikalanhın bu 
genel politikaya uyumlu biçime getirilmesi ve hem de tüm hukuk 
dizgesi ve mevzuat bu kapsamlı ve tutarlı çevre politikası açı¬ 
sından gözden geçirilerek ve çelişkili hükümler uyumlu hale 
getirilerek hukuk ve mevzuat çevre po1 i t i kasıy1a uyumlu bir 
biçime get iri 1me1 i d ir . 

129. Kısmi po1 i t ika1arın ve mevzuatın bütüncül çevre politikasına 
uyumu açısından gereken çalışmaların bir bölümü kısa dönemde 
gerçek 1eşt iri 1ebi 1ecek niteliktedir. Ancak, örneğin, tüm çevre 
mevzuatının gözden geçirilmesi, bunların çapraz karşı1 aş11rma1 arı 
ve incelemelerinin yapılması, genel politikaya uyum yanında haklı 
ya da haksız fazlaca yakınılan görev ve yetki karmaşası ve 
eşgüdüm sorunlarının çözümü ve denetimi bakımından işler bir 
mevzuat ve örgüt yapısına u1 aşı1 ab i 1mesi için ilgili tüm ke- 
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simlerin katılacağı Özel görevli çalışma gruplarının kurularak 
uzun dönemli çalışmalara gecikilmeksizin baslanmalıdir. 

3. ÇEVRE-KALKINMA İLİŞKİSİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLKESİ 

130. Çevre hakkı ve kalkınma hakkı aynı kategoriye giren "üçüncü 
kuşak" hak 1ardandır. Ancak "kalkınma"ya ilişkin endişeler 
"çevre"sel sakıncalar gözönünde tutulmadan bir amaç olarak be¬ 
nimsenirse ortaya çıkan sonuçlar çevrenin zararına olabilmekte¬ 
dir. iste, bu bağlamda, çevrenin korunması ve geliştirilmesi 
amacı ile kalkınma amacını bağdaştırmak üzere geliştirilmiş olan 
ilkeye "sürdürü1ebi 1 ir kalkınma ilkesi" denilmektedir. ülke 
açısından çözüm üretilebilmesi için ilk yapılması gereken çalışma 
kapsamlı bir çevre politikasının belirlenmesi olmalıdır. Bu 
çalışma temel bir önceliktedir ve aynı z.amanda bir ön koşuldur. 
Kapsamlı bir çevre politikası oluşturulabilmesi için de 
öncelikle, Çevre-Kalkınma ilişkisinin açık ve net bir biçimde 
belirlenmesi ve aralarındaki uyumsuzlukların giderilmesi gerekli¬ 
dir. "Her ne pahasına olursa ul^un kalkınmak" amacının gerçek bir 
kalkınma olmadığı, çevresel değerlere zarar veren bir kalkınmanın 
zaman içinde geri tepeceği ve gelecek kuşakların haklarının 
gasbı anlamına geleceği artık açıklıkla anlaşılmıştır. 
Sürdürü1ebi 1 ir kalkınma ilkesi bir slogan düzeyinden çıkarılarak 
açık ve net bir politika biçimine ve düzeyine getirilmeli ve 
ulusal politikalara, planlara ve mevzuata yansıtılmalıdır. 

3. HUKUK VE ÇEVRE 

131. Çevrenin korunması ve geliştirilmesi için yararlanılabilecek 
araçlardan biri bilim ve teknik ise diğeri de, hiç kuskusuz, 
hukuktur. Çevreye ilişkin bilim ve teknik artan bir hızla ve 
sürekli olarak gelişmektedir. Çevreye ilişkin bilim ve teknoloji¬ 
nin geliştirilmesine önem verilmeli ve başka ülkelerdeki 
gelişmeler dikkatle izlenmelidir. Ancak, bu arada unutulmaması 
gereken, genel olarak hukukun ve özel olarak da çevre hukukunun, 
(çevre için hukukun) aynı hızla geliştirilmesine çalışı İmasının 
zorunlu olduğudur. Çünkü hukukun yardımı ve katkısı olmadan çevre 
konusunda başarı 1ı olmak olanaklı değildir. Hukuk, hem bir çer¬ 
çeve, hem bir politika aracı ve hem de’ bir mücadele aracıdır. Bir 
başka anlatımla, çevresel sorunlarla mücadele için gereken 
kuralları ve örgütlenme biçimlerini belirleyen hukuk olduğu 
gibi, bu kurallara aykırı davranışlara karsı uygulanacak yaptı¬ 
rımları belirleyen de yine hukuk düzeni ve hukuk bilimidir. 
Çevrenin korunması ve geliştirilmesi için uygulanacak politikala¬ 
rın da hukuk kurallarına yansıtılması ve hukuk kurallarının ve 
hukuk düzeninin uygulanacak çevre po1 i t i kasıy1 a uyum içinde 
olması gerekir. Aksı halde, hukuk, çevre politikasının başarılı 
olmasına katkıda bulunmak yerine, bir engel bile oluşturabilecek- 
tir. 



4. ÇEVRE MEVZUATI VE ÇEVRE HUKUKU 

132. Çevreye ilişkin yürürlükteki kurallar mevzuatı oluşturur. 
Çevre ile ilgili olarak hiçbir düzenleme yok ise, bu durum, 
çevrenin serbestçe sömürülmesinin hukuk düzeni tarafından kabul 
edilmesi anlamına gelir. Çevre hukuku çevrenin korunması ve 
geliştirilmesini amaçlar. Çevreye ilişkin düzenlemelerin çevre 
hukukuna uygun olabilmesi için zorunlu olarak çevrenin korunması 
ve geliştirilmesine yarayan, bu amacı sağlayan düzenlemeler 
olması gerekir. Çevreye ilişkin düzenlemelerin çevreye zarar 
veren türden düzenlemeler olması halinde bunların "hukuka" ve 
"çevre hukukuna" aykırı sayılması gerekir. Şayet bir ülkede çevre 
hukuku oluşmuş ve gelişmiş ise çevre ile ilgili düzenlemelerin 
zorunlu olarak çevrenin korunması ve ge1 işt iri 1mesi ne hizmet 
edecek türde düzenlemeler olması gerekir. Çünkü çevre hukuku 
"amaçsal" bir hukuktur. Hukuk kurallarının çevreye yararlı 
olmaması durumunda bu aykırılıklar çevre hukukuna da aykırı 
olabilecek ve dolayısıyla de "hukuk dışı" sayılabilecektir. 
Çünkü, Hukuk, mevzuattan farklı olarak yürürlükteki kuralların 
bütünü değil, bu kuralların bağlı olduğu ve de bağlı olması 
gerekli olan ilkelerden oluşur. Hukukun yürürlükteki kurallara 
bir üstünlüğü vardır. Mevzuat değişebilir, ama, hukukta bir iç 
bütünlük ve süreklilik vardır. 

5. ÇEVRE HUKUKU 

133. Çevre hukuku yeni ve özelliği olan bir hukuk dalıdır. Çevre 
hukukunun özelliği olarak bilim ve teknolojiye sıkı sıkıya 
bağlılık, evrensellik ve amaçsallık, yani, çevreyi korumak ve 
geliştirmek amacına yönelmiş bir hukuk dalı olması gösterilebi¬ 
lir . 

134. Çevre sorunları ve çevre bilinci pek çok yerleşmiş kurum ve 
kurala, bu kez çevre açısından yeniden bakma zorunluluğunu ge¬ 
tirmiştir. Ama toplumla ilgili bilimler, ekonomi, örgüt yapısı ve 
hukuk açısından çevre sorunlarının gerektirdiği yeni yaklaşımlar 
pek çok yerleşmiş kuram, kurum ve kuralın eskidiğini, geçer— 
liliğini ve islerliğini yitirdiğini ortaya koymuştur. 

135. Çevre hukuku gelişirken hukuka çevre açısından bakıldığında 
eski hukuk kuram ve kurumlarının pek çoğunun bu yeni alanın 
gereksinmelerini karşılayamaz durumda olduğu görülmektedir. 

6. ÇEVRE HUKUKUNUN İLKELERİ 

136. Bir kere, çevre hukukunun ilk temel ilkesi çevrenin korunma¬ 
sı ve geliştirilmesinin "kamu yararına" olduğunun benimsenmesi¬ 
dir. Böyle bir ilke benimsenmemiş ise çevrenin sömürülmesi hukuk¬ 
ça kabul edilmiş ve hukuka uygun bulunmuş sayılır, örneğin, yakın 
zamanlara kadar hava ve su "serbest mal" sayılmış ve bunların da 
kirlenebileceği ve yaşamı tehdit edebileceği düşünülmemiştir. 
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137. İkincisi, birinci ilkenin devamı olarak şayet hukuk düzeni, 
çevreyi korumanın ve geliştirmenin kamu yararına olduğunu 
benimserse çevre koruma ve geliştirme görevini devlet yükümlene- 
cektir. Devlete böyle bir görev verilmesinin yönetim hukukundaki 
teknik deyimi Devletin bu görevi bir "kamu hizmeti" olarak yüküm- 
lenmesidir. Özelliği olan bu kamu hizmetini Devlet hem bir örgüt 
kurarak yerine getirecek ve hem de -yine bu kamu hizmetini 
gerçek leşt irme yol ve yöntemi olarak- kişilere bırakılan alanlar¬ 
da kişilerin çevreyi bozabilecek nitelikteki eylemlerini Devlet 
"kolluk yetkisini" kullanarak denetleyecektir. Yani çevrenin 
korunması ve geliştirilmesi görevi Devlete ve yönetime bir "kamu 
hizmeti" olarak verilince Devlet ve yönetim hem kolluk yetkisini 
kullanarak bu özel alanı denetleyecek ve hem de kendisine veri¬ 
len hizmeti yerine getirmek üzere bir öryüt oluşturacaklır. 

138. üçüncüsü, yukarda belirtilen ilkelerin devamı olarak, çevre¬ 
nin korunması ve geliştirilmesi kamu yararına sayılınca da buna 
aykırı davranışlar hukuka aykırı sayılacak ve yönetim ve yargı 
tarafından dene 11eneb ilecektir. 

139. Dördüncüsü, çevreyi bozucu davranışlardan kaçınmak hukuken 
zorunlu sayılınca çevrenin çevre ile ilgili olabilecek her davra¬ 
nışta göz önünde tutulması zorunlu olacaktır. Bu amaçla 
geliştirilmiş ve hukukun zorunlu saydığı araç ise "çevresel etki 
değer 1cndirmesi" (ÇED) adı verilen yönetsel karar verme aracıdır. 

140. Beşinci ilke ise çevre koruma ve geliştirme çalışmalarının 
kendi haline ve piyasa koşullarına terk edilemeyeceği ilkesidir. 
Bu konuda bütüncül bir politikanın planlama tekniğiyle uygulama 
alanına konulması zorunludur. Politika bütüncül olduğu gibi plan 
da bütüncül olmalıdır. 

141. Altıncısı, çevrenin korunmasında sorunların ortaya çıkmasını 
önleyici politika ve önlemlere öncelik ver i 1me1 i d ir. Sorunlar 
oluştuktan ve çevre bozulduktan sonra bu bozulmanın düzeltilmesi, 
yani giderici önlem ve politikalar uygulanması, çok kez başarısız 
olmaktadır. Giderici ilkenin uygulanmasında da gi der i 1mesi ne 
çalışılacak sorunu çeşitli yönleriyle ve diğer sorunlarla bağlan¬ 
tılarıyla düşünmek ve bir bütün olarak ele almak gerekir. 

142. Yedincisi, "kirleten öder" ilkesinden hem "önleyici ilke" ve 
hem de "giderici ilke" olarak yar ar lanı İmalıdir. Önleyici ilke 
açısından kirletenin sorumluluğu kirlenmenin önlenmesine yönelik 
harcamalara katılması anlamına gelir. Bu anlamda, kirletici 
etkinlikleri olanlara vergi ve harç gibi mali yükler getirilebi¬ 
lir. Giderici çabalar açısından ise kirletenin kirlenme do¬ 
layısıyla neden olduğu zararları karşılaması söz konusudur. Bu 
bağlamda, kirletenin "kusursuz sorumluluğu" ve tehlikeli maddeler 
ve atıklar yönünden ise "tehlike sorumluluğu" kabul edilmiştir. 
Kirleten ile yönetim arasında bir uyum sağlanması da gereklidir. 
Öte yandan, çevre sorunları ile başedebi 1mek için önleyici ya da 
giderici tazminat kurumu yeterli değildir. Çevreye ilişkin suçla¬ 
rın oluşturulup geliştirilmesi ve bunların belirlediği cezaların 
kararlı biçimde uygulanması da gereklidir. 



143. Sekizincisi, vatandaşa "çevre hakkı" tanınmalıdır. Çevrenin 
korunması ve geliştirilmesi için vatandaşın çevreye sahip çık¬ 
masının ve çevre yönetimine katılımının sağlanmasının temel ve 
"olmazsa olmaz" bir zorunluluk olduğu artık evrensel olarak 
anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Vatandaşın bu işlevini yerine 
getirebilmesi için ise ona çevre hakkının tanınması, çevrenin tüm 
vatandaşların hatta tüm insanlığın ortak varlığı olduğu gerçeği¬ 
nin vurgulanması gereklidir. Çevre hakkının gerçekleşebilmesi 
için ise vatandaş katılımı ve vatandaş katılımının 
gerçekleşebilmesi için de çevre için eğitim ve bilgi alma hakkı¬ 
nın güvence altına alınması gerekli olacaktır. 

7. TÜRKİYE’DE ÇEVRE HUKUKU 

144. Anayasa 56 ncı maddesinde "herkes sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkına sahiptir" demektedir. Bu, çevre hakkının 
Anayasaca tanınmasıdır. Çevre hakkı ”herkes"e tanınmıştır. Yine 
aynı maddede "Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaş1arın ödevidir" 
hükmü yeralmaktadır. 

145. "Devletin ödevi olmak" bu görevlerin bir kamu hizmeti olarak 
Devlete verilmesi anlamındadır. Devlete çevre koruma ve 
geliştirme görevi yüklenmiştir. Devlet kendisine verilen görevi 
yerine getirmek üzere bir örgüt kuracak ve bu örgüt aracılığıyla 
hizmetin yürütülmesini sağlayacaktır. Çevre konusunda Türkiye 
müsteşarlık, genel müdürlük, yeniden müsteşarlık, özel çevre 
koruma kurumu başkanlığı biçimlerinde hizmet örgütlenmesini 
denemiş ve sonunda bakanlık biçiminde örgütlenmeye ulaşmıştır. 

146. "Vatandaşlara verilen ödev" ise bu kamu hizmetinin 
özelliğini ortaya koymaktadır. Çevreye ilişkin olarak 
vatandaşlara hakkın yanında "ödev" de verilmiş olması Devlete 
yüklenen ödevi, yani kamu hizmetinin niteliğini, etkilemekte ve 
değiştirmektedir. Klasik kamu hizmetlerinde Devlet ya da yönetim, 
hizmetin sahibi ve sorumlusu olmak ve vatandaşlar ise pasif 
konumdaki yarar1anan1 ar olmak durumundadırlar. Kamu hizmeti 
karşısında vatandaşların hakları "isteme hakkı" biçimindedir, 
örneğin, milli savunma ya da adalet hizmetleri Devletçe sağlanan 
birer hizmet olarak düşünülürse burada da vatandaşların katılma 
ödevi vardır, ama, örneğin ulusal savunma politikasının oluşumu 
ve yürütülmesine katılan sıfatıyla değil, genel siyasetin 
oluşumunda etkili olabildiği ölçüde seçmen sıfatıyla etki yapabi¬ 
lir. Asıl politika oluşturacak ve uygulayacak olan hizmeti 
yürütmekle ödevli kılınmış Devlet ve yönetimdir. Çevre koruma 
ve geliştirmeye ilişkin kamu hizmetine katılma ise çok değişik 
niteliktedir. Çevre konusunda verilen ödev sonucu vatandaşın bu 
hizmetin görülüsüne bir "katılma hakkı" da oluşmuştur. Devlet ya 
da yönetim bu hizmetin yürütülmesinde tek söz sahibi değildir. Bu 
ödev aynı zamanda vatandaş 1 arındır. Anayasada düzenleniş 
biçimiyle çevre hakkı vatandaş1 arın Devletten hem çevrenin korun¬ 
masını ve geliştirilmesini istemek ve hem de kendi çevre hakları— 
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nııı gerçekleşebilmesi için gereken koşullar için de bir "isteme 
hakkı" sayılabilir. Hatta, Devlet burada tek görevli olmadığı 
için çevreye ilişkin politikalar konusunda vatandaşın Devletle 
aynı görüşte olması da beklenemez . Vatandaş kendi görüşünü 
daya t ab i lir. 

147. Sonuç olarak, ülkemizde çevre hukukuna dayanak oluşturacak 
temel ilkeler vardır. Dunlar aşağıda özetlenmiştir: 

a) Anayasa çevre koruma ve geliştirmenin kamu yararına ve 
toplum yararına olduğunu kabul etmiştir. 

b) Anayasa çevre koruma ve geliştirmeyi Devlete bir ödev 
olarak vermiş böylece anayasal bir kamu hizmeti yaratı1mıştır. 

c) Anayasa vatandaşa çevre hakkını tanımış ve ödev vermiş¬ 
tir. 

d) Çevre Yasası, çevreyi Lüm vatarıdaş1 arın ortak varlığı 
olarak ni te 1endirmişt ir. 

148. Ancak Anayasa’nın ve 80 inci ve sonraki maddelerinde yeralan 
düzenlemelerin bu olumlu yarıları yanında bazı temel olumsuzlukla¬ 
rına da değinmek gerekir. Anayasa çevre hakkını tanımıştır. 
Ancak, genel yapısı gereği örgütlenmeye ve vatandaş katılımına 
elverişli olmaması dolayısıyla dayanışma haklarından olan bu 
hakkın gerçekleşebilmesine engeller de get irebi 1m işt ir . Çevreye 
ilişkin yasal düzenlemeler bazı çok önemli ilkeleri içermekle 
birlikte tutarlı bir çevre politikasının ürünü olmadıklarından bu 
ilkelere ters bazı hükümler de taşıyabi 1mektedir. Ayrıca, yasal 
düzen 1eme 1 er i ne egemen olan sıkı merkezci eğilimi de burada 
belirtmek gerekir. 

8. TÜRKİYE’DE ÇEVRE MEVZUATI 

143. Çevre mevzuatı ve örgütlenme üzerine yap11 ab i 1ecek ilk 
gözlem, bu mevzuatın ve bu kuralları uygulamakla görevli örgüt 
yapısının genel ve tutarlı bir çevre politikasının sonucu 
oluşturulmuş olmayışıdır. 

150. Çevreye ilişkin düzenlemeler Osrnanlı'dan Cumhuriyete geçmiş, 
Cumhuriyet döneminde doğrudan çevre koruma ve geliştirme amacını 
taşımayan, örneğin 1326 tarihli Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza 
Kanunu, Köy Kanunu ve Sular Hakkında Kanunda çevreye ilişkin 
düzenlemeler yeralmış ve bunları 1330 tarihli Belediye Kanunu, 
Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve diğer düzenlemeler izlemiştir. 

151. özellikle ikinci Dünya Savaşı sonrasında tüm ülkelerde 
görülen her ne pahasına olursa olsun kalkınma amacı bilinç ek¬ 
sikliği ve çevreye karşı duyarsızlık şeklinde uygulamaya ve 
mevzuata yansımıştır, öncelikli olan kalkınmadır. Oysa, gelişen 
bilgi ve bilinç sonucu artık çevre öncelikli olma yolundadır. 
Bu bağlamda, 1330 sonrası düzenlerne1er 1e Anayasa ve Çevre Yasası 



başta olmak üzere çevre hukukuna kaynak olabilecek yeterli kural¬ 
lar birikimine ulaşıldığı, yargı kararlarıyla da önemli bir 
ilerleme sağlandığı ve Anayasa’ya göre yasa gücünde olan çok 
sayıda uluslararası sözleşmeye taraf olunduğu bilinmektedir. 

152. Ancak, yürürlükteki düzenlemeler arasında örneğin, bu gün 
sulak alanlar açısından bir çevre cinayeti yarattığı bilinen 1950 
tarihli ve 5516 sayılı Batak 1ık1 arin Kurutulması Hakkında Kanun, 
Maden Kanunu ve Orman Kanunu gibi "işletmeci" kanunlar, kentlerin 
düzenli gelişmesini sağ 1ayamadığı kanıtlanmış imar ve gecekonduya 
ilişkin düzenlemeler, anarşi kaynağı imar ve gecekondu afları, 
kısır ekonomik amaçlarına karşılık yarattığı sorunların kor¬ 
kunçluğu artık anlaşılmış olması gereken Turizmi Teşvik Kanunu 
gibi kanunlar da mevzuatımız içindedir ve yürür 1üktedir. Çevrenin 
korunması ve geliştirilmesine yararlı olabilecek düzenlemelerde 
de görev ve yetki karmaşasından ve eşgüdüm eksikliğinden yakınıl¬ 
mak tadı r. 

9. TÜRKİYE’DE ÖRGÜTLENME 

153. Müsteşarlık, sonra genel müdürlük, sonra yeniden müsteşarlık 
ve nihayet bakanlık biçiminde örgütlenen çevre örgütü deneyimi¬ 
mize bakılırsa, Çevre Bakanlığı’nın diğer bakan11k1 arın 
örgütlenme biçimine göre örgütlenmesinin bu hizmetin özelliğine 
uygun olmadığı kolaylıkla görülebilir. Çevreyi koruma ve 
geliştirme hizmetinin özelliği kabul edildiği ölçüde bu hizmetin 
örgütlenmesinin de başka hizmetlerden değişik biçimde oluşturul¬ 
ması gerektiği açıklıkla anlaşılabi1 ir. Gerek merkezin taşradaki 
örgütlenmesi ve gerekse yerel yönetim örgütlenmesi de çevre 
koruma ve geliştirme açısından yetersizdir. Anayasaya göre 
"Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, 
ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere 
iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. (Madde 126) "Mahalli 
idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ih¬ 
tiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla 
belirtilen ... kamu tüzel kişi 1eri d ir." (Madde 127) Bugün 
siyasal nedenlerle sayıları sürekli arttırılan illerimiz, aslın¬ 
da, eski OsmanlI sancak 1 arıdır. 11 ve ilçe örgütlenmesi çevre 
açısından uygun bir örgütlenme değildir. Çevre örgütlenmesi su 
havzalarına göre o1uşturu1ma 11dır. Bu havzalar belirlenmeli ve 
çevre hizmetlerinin yerel yönetim örgütlenmeleri de bu havzalara 
göre o 1uşturu1ma 1ı ve yeniden yapılandırılmalıdır. Ayrıca tüm 
bakanlıklarda kurulmuş bulunan AB birimlerine benzeyen şekilde, o 
bakanlığın çevre ile ilgili hizmetlerini yönlendirecek ve kurum- 
lararası eşgüdüm çalışmalarına katılacak bir çevre birimi kurul¬ 
ma 1 ı dı r. 

10. SONUÇ 

154. Bir ülkeye ve hatta Dünyaya sahip olmak pek çok egemenin 
isteğidir. ülke ya da dünya hep sınırları açıklıkla bilinen 
alanlar olarak anlaşılmıştır. Oysa bugün çevrenin "sınırları" bir 



tartılma konusu olmak durumundadır. Yer, bölge, ülke, Dünya ve 
uzay ölçeğinde bir ^evreye sahip olmak çevre yönetiminde yeni 
gelişmeye başlayan anlayışın ve yaklaşımın bir ürünüdür'. 
Günümüzde çevre sorunları türn insanlığın çözmek zorunda olduğu 
sorunlardır. Artık çevre sorunlarının uluslararası ölçekte olduğu 
pek çok kimse tarafından kabul edilmektedir. 

11. ÖNERİLER 

155. Yedinci Deş Yıllık Kalkınma Planı döneminde çevre hukukunun 
geliştirilmesi için yapılması gev eken etkinliklere ilişkin 
öneriler aşağıda bel irt i 1 mıştir: 

a) Bütüncül bir çevre hukuku yara 11İma 11dır. 

b) Çevre Yasası’nda ve diğer mevzuatta "salt kalkınmacı" 
yaklaşımla konulmuş hükümler gözden geçirilmeli ve ayıklanmalı- 
dı r . 

c) Çevre hukukunun gelişmesi için bu alanda yapılan ve 
yapılacak araştırmalar desteklenmelidir. * 

d) ÇED uygulamasının kapsamı genişletilmeli ve çevreyi geri 
dönülemez ve olumsuz etkileri giderilemez şekilde etkileyebilecek 
her türlü yatırımı kapsamı içine almalıdır. ÇED sistemi dönemsel 
a ra 1 ıklarla günce 1 1 eş tiril ine 1 i d i r . 

e) Kalkınma ve imar amacıyla geliştirilmiş plan teknikleri 
yerine çevre koruma ve geliştirme açısından daha elverişli plan¬ 
lama teknikleri geliştirilmeli ve ekolojik planlama yap11ma 11dır. 

f) Plan hiyerarşisi, yani geniz 1 düzeyde ı İkizler koyan üst 
ölçekli planlar ile bu ilkeleri somutlaştırıp uygulayacak alt 
ölçekli planların uyumu, planlar yapılırken ve uygulanırken her 
düzeyde katılım saylanarak çözümlenmelidir. 

g ) ülke düzeyinde ve bü1geler de p1 an1 ama yapı 1 malıdır. 
Uygulama planları ise yerel düzeyde yerel yönetimlerce yapılmalı 
dır. 

h) "Çevreye karşı suç" kavramının oluşturulup bu tür suçla 
rın tanımı geliştirilmelidir. Çevre suçlarına verilecek. yönetsel 
para cezalarının caydırıcılığı sağlanmalı, hürriyeti bağlayıcı 
cezalar getirilmeli ve cezaların a ı 1 caydırıcılığını sağlaya¬ 
cak öge olarak "kaçınılmazlık" yani, suç işleyenin mutlaka 
izlenerek cezalandırılacağı ve kurtulma olanağının olmadığı 
inancı topluma yerleştırilmelidır. 

i) Tüm ilgili kesimlerin temsili ilerinin katılacağı çalışma 
grupları oluşturu1 ar ak çevreye ilişkin mevzuatın taranması, 
bunlar arasında çapraz karşi 1 aş 11rma 1 ar yapılarak mevzuatın genel 
ve bütüncül çevre politikusma uyumunun sağlanması, yetki 
sürtüşmesi ve karmaşası, denetim ve eşgüdüm sorunlarının çözümü 
için öneriler geliştirilmesi çalışmalarına bağlanmalıdır. 



j) Bir çalışma gurubu oluşturularak Çevre Bakanlığı'nın 
konumu ve örgütlenme biçimi incelenmeli dir. Çevre örgütlenmesi 
bilimin isteklerine uyan, vatandaş katılımına açık ve bu 
katılımı gerçekleştirebilecek bir yapıda olmalıdır. Merkez ve 
taşra örgütlenmesi ile yerel yönetim örgüt sisteminin havza 
bazında yeniden yapılandırıİması düşünülmelidir. 

k) Arazi toplu1aştırı1ması konusunda halen varolan görev ve 
yetki tekrarlarına ve geçişmelerine son verecek kurumsal 
iyileştirme çalışmaları bir an önce yapılmalı ve bununla ilgili 
yasal hazırlıklar tamamlanmalıdır. 

1) Gübre tahsislerinde toprak analizi ön şartı mutlaka 
konulmalı, bu analiz hizmeti çiftçilere ücretsiz olarak yetkili 
kamu idarelerince verilmeli ve buna olanak verecek yasal düzenle¬ 
meler hazır1anmalıdır. 

m) Çevre mahkemeleri kuru İmalıdır. 

n) Çeşitli kuruluşlarca aynı konuda yürürlüğe konulan çevre¬ 
sel standartlar gözden geçirilmeli, aralarındaki çelişkiler ve 
eksiklikler giderilmeli ve uluslararası normları yakalayacak 
düzeye getirilmeli dir. 

o) Gümrük mevzuatı gözden geçirilmeli ve çevresel kalitenin 
korunması açısından yapılması gereken düzeltmeler gerçekleşti- 
rilmelidir. 
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1. GİRİŞ 

156. Çevre sorunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde resmi 
kuruluş ve örgütlerin gündemine girmesi, bu tür sorunların çözümü 
için gerekli girişim ve tedbirlerle, bunların ne şekilde 
örgütlendirileceği sorununu da beraberinde getirmiştir. 

1.1. Türkiye'de Çevre örgütlenmesinin Gelişimi 

157. Türkiye'de çevre sorunlarının anayasal ve yasal düzeyde ele 
alınıp düzenlenmesi 1978 sonrasına isabet etmekle birlikte; bu 
tarihten çok daha önceki tarihlerde klasik hizmet bakanlıkları 
bünyesinde, bunların kuruluş kanunlarında ya da diğer kanunlarla 
kendilerine verilen yetkiler gereğince çevre konularında bazı 
düzenlemeler mevcut bulunmaktaydı. 

158. Nitekim, genel olarak sağlık ve çevre sağlığı konularında 
hizmet vermek ve tedbir almak konusunda Sağlık Bakanlığı; yakıt¬ 
lardan ve madencilikten kaynaklanan sorunlarda Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı; imar mevzuatı ile ilgili sorunlarda Bayın¬ 
dırlık ve İskan Bakanlığı; ekolojik dengenin ve yaban hayatının 
korunmasında Orman Bakanlığı; toprak, su, bitki ve hayvan var¬ 
lığının korunmasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gerek kendi 
kuruluş kanunları ile gerekse diğer bazı kanunlarla yetkili 
kılınmış ve yıllardır bu konularda faaliyet göstermişlerdir. Yine 
de gerçek anlamda çevrenin korunması ve geliştirilmesinde etkin 
ve verimli çözüm ve sonuçlar a 1ınamamış11r. 

1.2. Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı 

159. İlk kez 1978 yılında 12.8.1978 tarihli ve 16375 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bir Bakanlar Kurulu kararı 
ile Başbakanlığa bağlı bir Çevre Müsteşarlığı, kurulmuştur. 

160. Bu birim, 1984 yılında Genel Müdürlüğe, 1989 yılında da 
yeniden Müsteşarlığa dönüştürülmüştür. 389 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Müsteşarlık, "Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, 
kırsal ve kentsel alanda arazinin ve tabii kaynakların en uygun 
şekilde kullanılması ve korunması, her türlü çevre kirliliğinin 
önlenmesi, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile tabii ve 
tarihi zenginliklerinin korunması" konularında yetkili ve görevli 
kılınmıştır. 

161. Çevre Bakanlığı’nın 1991'de 443 sayılı kanun hükmünde kara»— 
name ile kurulmasından sonra Çevre Müsteşarlığı bünyesindeki 
yetki ve görevler son bulmuş ve bunlar Çevre Bakanlığına 
geçmışt i r. 

162. Kararnamenin birinci maddesi Çevre Bakanlığı’nın kuruluş 
amacı olarak yukarıda zikredilen Müsteşarlığın kuruluş amacının 
aynısıdır. Kararname, Bakanlık taşra teşkilatının oluşturulmasını 
Bakanlar Kurulu’nun yetkisine bırakmış ve Yüksek Çevre Kurulu ve 
Çevre Şurası adı altında iki yeni danışma birimi kurulmasını 
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idarelere veya kurumlara devretmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Bu hem daha sağlıklı bir çevre ve daha etkin bir çevre yönetimi 
açısından zorunludur; hem de, kamunun şu andaki yapısında var 
olan aşırı yüklenme ve finansman açığı bakımından da gereklidir. 

8. SONUÇ VE ÖNERİLER 

8.1. Me»kez örgütlenmesi île İlgili Öneriler 

185. Çevre örgütlenmesinde ideal olan model, klasik anlamda 
kurulmuş bir "bakanlık" örgütlenmesi değildir. Nitekim 1970’lerin 
başında "Bakanlıklar üstü bir bakanlık" olarak kurulan Ingil¬ 
tere’deki Çevre Bakanlığı kendisinden beklenen büyük umutları 
karşılayamamış, diğer klasik hizmet birimlerinin bünyelerinde yer 
alan konularda etkisiz kalmış; sağlık, tarım, enerji ve diğer 
bakanlıklar karşısındaki konumu belirsizlik güstermişt ir . Yine 
de, İngiltere örneğinde çevre koruma örgütlenmesinin tamamen 
başarısız olduğu da söylenemez. Çünkü bakanlığın kuruluşundan 
önce ve sonra kurulan, merkezde ve taşrada yer alan birçok çevre 
koruma konseyi, komisyonu ya da diğer idari birimler bir bütün 
olarak oldukça etkili ve işler bir çevre örgütlenmesi ortaya 
çıkarmışlardır. 

186. Aynı örnekler Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa 
için de verilebilir. 

187. Çevre Müsteşarlığından Genel Müdürlüğe ve buradan Çevre 
Bakanlığı’na kadar uzanan gelişme çizgisinde Türkiye Çevre Ba¬ 
kanlığı modelini tercih ederek merkezi hükümet düzeyinde 
örgütlenme biçimini kes in1eşt irmişt ir. Ancak, bu bağlamda Çevre 
Bakanlığı’nı n statüsü "eşgüdümcü" mü yoksa "yürütücü" mü olmalı 
tartışması hala taraftar bu 1 ab i 1mektedir. Buna koşut olarak 
çevresel hizmetlerin merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasın¬ 
da paylaşım sorunu hala çözüm beklemektedir. Yerel yönetimlerin 
ve özellikle belediyelerin kentsel alanlarda ve özel idarelerin 
kırsal alanlarda üstlenebileceği çevresel roller henüz belirlen¬ 
memiştir. Çevre Bakanlığı’nın taşra örgütlenmesi sorunu hala 
çözüm beklemektedir. Yine, Çevre Bakanlığı’nın merkez örgütlenme¬ 
si de hala yeterli olmaktan uzak görünmektedir. Bu arada, çevre 
gönüllü kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin sisteme nasıl 
ve hangi araçlarla katkıda bulunabileceği sorusu açıklık kazanma¬ 
mıştır. Bu bağlamda açıklıkla be 1 irt i ime 1 i d ir ki Türkiye’de çevre 
örgütlenmesi sorunu hala devam etmekte ve çözüm beklemektedir. 

188. Çevre Bakanlığı’nın kuruluş ve görevleri hakkındaki 443 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname klasik bir hizmet bakanlığı 
şeklindeki teşkilatlanmay ı esas almıştır. Buna göre, Çevre Ki»— 
liliğini önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma Genel 
Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlaması Genel 
Müdürlüğü, özel Çevre Koruma Kurumu şeklindeki ana hizmet bi¬ 
rimlerinden müteşekkil Merkez Teşkilatı ile şu anda kurulma 
aşamasında bulunan Taşra Teşkilatı ve bütün bunların yanısıra 
özel Çevre Koruma Kurumu, Yüksek Çevre Kurulu, Çevre Şurası ve 
Mahalli Çevre Kurullarının içinde yeraldığı sürekli kurullar, 



Bakanlığın teşkilat şemasının üçlü omurgasını oluşturmaktadır. 

189. Çevre konusunda planlama, genel ilke ve esaslar koyma ve 
koordinasyonu sağlamakla yükümlü Merkez Teşkilatı yapılanması bir 
tarafa konulacak olursa; merkezde alınan ve alınacak kararların 
süratli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlama mekan izmasını 
ifade eden Taşra Teşkilatının kurulması 423 sayılı KHK ile kara»— 
laştırıImıştır . Ancak, taşra teşkilatının ne şekilde kurulacağı 
belirlenmiş değildir; sadece 32. maddede bu konuda Bakanlar 
Kurulu'nun yetkili olduğunu belirtmekle yet ini 1 m işt ir. 

190. Çevre Bakanlığı'nın bugünkü yapısı içinde Çevre Kanunu ve 
ilgili mevzuatın öngördüğü hizmetlerin gerçekleştiriİmesinin 
temini mümkün olamamaktadır. 

191. Çevre Bakanlığı'nın kural koyucu ve koordinatör bir bakanlık 
olması, yatırım yetkisinin bulunmayışı, çevre ile ilgili 
yatırımlarda görev almaması sonucu doğurmaktadır. Ayrıca bu 
hizmetlerin ilgili kurum/kuruluşlarca yapılmasının denetimi için 
yeterli yaptırıma da sahip bulunmamaktadır. Çevre ile ilgili 
hizmetlerin çoğunluğu mevcut mevzuatla belediye ve büyükşehir 
belediyelerinin sorumluluğuna verilmiştir. Ancak, büyükşehir 
belediyelerinin de ilçe belediyeleri üzerinde yaptırım gücü 
bulunmadığı gibi Bakanlığın da kendi alanında yapacağı dene¬ 
timlerde ceza verme ve yaptırım gücü bulunmamak tadır. Bu durum 
Çevre Bakanlığı'nın "Tavsiye Edici Bakanlık" statüsünde yorumlan¬ 
masına neden olmaktadır. 

192. ülkemizde artan nüfus, gelişen sanayi ve teknoloji çevreye 
yönelik bazı modern alt yapı tesislerinin inşaasını gerekli 
kılmaktadır. Bu tür tesisler genellikle yüksek maliyetli olup, 
yatırım belediye imkanları ile karşı1anamamakta, bu tür tesisler¬ 
den kaynaklanan bertaraf edilecek atıkları üretenlerden de 
"Kirleten öder" prensibine göre alınan yaygın bir ücret sistemi 
bulunmamaktadır. 

193. Çevre Bakanlığı’nın gerek mali, gerekse hukuki yapısı ise 
çevreye yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesini mümkün kılmamak¬ 
tadır. Diğer ülkelerde bu yöndeki idari yapıya baktığımızda Çevre 
Bakanl ı k 1 ar ı. n ı n kural koyma, politika ve strateji belirleme, 
denetleme fonksiyonlarının yanında, çeşitli uygulama alanlarında 
katılımları olduğu görülür. (Fransa:Eko-Ambalaj, BelçikaıERRA 
vb.) Böylece ülkemizde de özellikle dış kaynaklı finanslardan 
yarar lanı İması söz konusu olduğunda, hizmetlerin yerel 
yönetimlerle birlikte yerine getirilebilmesi için; Bakanlığın 
yerel yönetim ve atık üreticisi ile birlikte tüzel kişiliğe sahip 
idareler kurma yetkisinin olması önemlidir. Bu idareler, atık 
üreticisinden alınacak vergiler, cezalar, lisans, proje değerlen¬ 
dirme ve merkezden tahsis edilecek kısımlardan oluşacak bütçeleri 
ile gerekli hizmetin yapılmasını sağlayabi İme 1 i d irler. 

B.2. Hizmetlerin Yerel Boyutlarıyla İlgili öneriler 

194. Hizmetlerin yerinden yönetimi, bürokrasinin azaltılması ve 
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BÖLÜM S 

CEVRESEI  EL T K 1 

DEĞERLENDİRMESİ Q L_ I SMALAR I 



1. GtRîS 

199. Günümüzde hızlı nüfus artısı, toplumun refah düzeyini yük¬ 
seltmek için atılan her sanayileşme adımı ve sanayileşmeye para¬ 
lel olarak ortaya çıkan şehirleşme, doğal kaynakların geniş çapta 
kullanımına neden olmakta ve ekolojik denge bundan olumsuz yönde 
etkilenmektedir. Nüfus artışı, sanayileşme ve şehirleşme süre¬ 
cinde ihmal, hatta zaman zaman gözardı edilen ekolojik denge 
konusu, ekonomik gelişmişlik düzeyi her ne olursa olsun, bugün 
ülkelerin ulusal güvenliğini bir komşu devletin silahlanmasından 
daha çok tehlikeye düşürmektedir. Hemen belirtmekte fayda vardır 
ki; Türkiye hem sanayileşme sürecinde henüz gelişmekte olan ülke 
tanımına girmekte ve hem de nüfusu hızla artan ülkeler arasında 
yeralmak tadır. 

200. Giderek yaklaşan 2000’li yıllar, bütün ülkeler gibi 
Türkiye'nin de, çevre ile ilgili her konuya büyük bir özen 
göstermesi gereken yıllar olmalıdır. Eğer Türkiye, binlerce taşıt 
aracının eksoz borusundan simsiyah duman fışkıran, kış gelir 
gelmez büyük şehirlerinde hava kirliliği yaşanan, güzel kıyıları¬ 
nı beton bloklar kaplamaya başlayan, tek iç denizi Marmara’daki 
balık çeşidi ve miktarı sürekli azalan, sulak alanları giderek 
kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ülke olma yerine; çevre 
konusuna gerekli titizlik ve hassasiyeti gösteren ülke olabi¬ 
lirse, bugün dünyanın gündemindeki bu en önemli soruna, kendi 
menfaatleri açısından doğru ve tutarlı bir biçimde yaklaşmış 
olacaktır. Bu amaçla geliştireceğimiz politikaları milletimizin 
ihtiyaçları doğrultusunda; tarih, kültür, inanç, örf ve adetleri¬ 
mizle çatışmayan yöntemlerle; üzerinde gerekli 'revizyonlar ya¬ 
pılmış ve uluslararası gelişmeleri dikkate alan mevzuatımızla; 
kamuoyunun etkin katılım ve desteğini de sağlayarak kararlılıkla 
uygulamak zorundayız. ÇED sürecinin bu çağdaş poli t ikalarda ve 
mevzuat içerisinde özgün bir yeri vardır. 

201. Türkiye belli bir nüfusu besleme ve barındırma ve tarım 
yapısından sanayi yapısına geçme durumunda olan bir ülke olarak 
ileriki yıllarda, çevre kirliliğini oluşmadan önleme politikala¬ 
rına ve bu politikalar kapsamında ÇED Yönetme1 iği'ne uygulamada 
daha çok işlerlik kazandırmak ve kalkınma ile Cevre-Kaynak1 ar 
dengesini uzun vadeli bakış açısıyla tesis etmek zorundadır. 

202. insan aktiviteleri ile doğal çevrenin hava, su, toprak gibi 
çeşit-li kompartmanları arasındaki ilişkiyi irdelemek ve denetle¬ 
mek amacıyla kullanılan başlıca araç ve yöntemler arasında Çevre¬ 
sel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Çevre Boyutlu Planlama ve Risk 
Yönetimi sayılabilir. 

203. ÇED, planlanan bir projenin çevre üzerinde yaratabileceği 
olumlu veya olumsuz etkilerin önceden tahmin edilebilmesi, değer¬ 
lendirilmesi ve oluşması muhtemel çevresel zararlara karşı gere¬ 
ken önlemlerin zamanında alınabilmesi için tasarlanan proje- 
spesifik bir vasıtadır. ÇED çalışmalarının, sürdürü1ebi 1 ir 
kalkınma hedeflerine ulaşmada ve çevre yönetiminde çok etkin bir 
vasıta olduğu ve çevre dostu ürün ve teknoloji seçimi ve üreti- 
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mine yönelik ballıca yaklaşım olduğu unu tu 1 mamalıdır. 

204. Genelde, ÇED çalışmaları mevcut durumun tespiti ile 
başlamalı; planlanan faaliyetin çevre üzerinde yapacağı tüm 
etkiler, sosyo-ekonomik etkiler de dahil olmak üzere irdelenmeli 
ve matematiksel model veya deneysel yöntemler kullanmak sureti 
ile geleceğe yönelik tahminler yapı1 ma 1ıdır. ÇED çalışmalarında, 
çeşitli amaçlara yönelik uygulamalar ile ilgili değişik alter¬ 
natifler göz önüne alınmalı; öngörülen yatırımın isler hale geç¬ 
mesini takiben ortaya çıkabilecek çevresel etkileri izlemeye 
yönelik çevre izlem ağları ile, ilgili tasarım ve işlem önerileri 
ver i 1me1 i d i r. 

205. Türkiye'de, özellikle son zamanlarda hızla artan ÇED 
çalışmalarında, uygulamada bazı aksaklık ve güçlükler ile 
kar s11ası1 dığı bir gerçektir. Bu aksaklıklar kısaca, idari yapı, 
bütçe, süre, mevzuat, veri temini, kamuoyu ve katılım ile ilgili 
güçlükler olarak özetlenebilir. 

206. Karar mekanizmasında etkin olabilecek nitelikte bir ÇED 
çalışması ger çek 1 es t i reb i 1 rııek için iki ana unsur, yeterli bütçe 
ve süre, özellikle dit.kate alınmalıdır. 

207. D i sip1 in1 erarası işbirliği ve uyum gerektiren bu çok kapsam¬ 
lı ÇED çalışmaları için, ülkemizde ayrılacak bütçenin, planlanan 
projenin niteliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak, genelde toplam 
proje bütçesinin yüzde O.î ila 1f i arasında olacağı anlaşılmak- 
tadır. 

208. ÇED raporlarının etkinliğinde önemli bir rol oynayan diğer 
bir unsur da çalışmanın, öngörülen proje ile ilgili tüm tarafla¬ 
rın gelişmelerden haberdar edilmesi ve görüşlerinin alınmasını da 
içeren, uzun bir sürece yayı İmasıdır. 

2. MEVCUT DURUMUN TESPİT! 

209. Türkiye'nin çevre sorunları ve meydana gol ıs nedenleri hem 
tüm dünya ülkeleri için geçerli olan ortak özellikler taşımakta, 
hem de Türkiye’nin kendine özyü şartlarına bağlı olarak bazı 
farklılıklar göstermektedir. Türkiye'de çevre sorunlarının önemli 
kısmını İstanbul, Ankara, İzmir, İzmit gibi büyük sihirlerimiz 
ile; sanayileşme ve şehirleşmenin hızlandığı diğer yöre 1 er i m izde 
ortaya çıkan hava, su kirliliği, buna bağlı olarak da toprak 
kirliliği ve gürült ü kirliliği tesk i 1 etmekted i r. 

210. Diğer yandan, bir tavım ülkesi olan Türkiye, 20'nci yüzyı¬ 
lın ikinci yarısından itibaren hızlı bir sanayileşme olgusuyla 
karşı karsıya kalmıştır. Sanayileşme, özellikle ülkenin sanayi 
yatırımları için elverişli bir altyapıya sahip olan batı 
bölgelerinde yoğur» bir biçimde gelişmiştir. Sürdürülen 
sanayileşme, modernleşme ve kalkınma çabaları 1961 Anayasası ile 
plana bağlanmış ve höylece yurdumuzda planlı kalkınma dönemı 



başlamıştır. Bilindiği gibi, sınai üretim, bu üretim sırasında 
islenen ham maddeler, üretimin ihtiyacı olan enerjinin temini ve 
üretim sırasında ortaya çıkan çeşitli tehlikeli atıklar ve 
kimyasallar çok çeşitli çevre kir1 i 1 ik1 eri ne neden olabilmekte- 
di r. 

211. Sanayileşmeye paralel olarak, geçtiğimiz 30-40 yıldan bu 
yana, Türkiye hızlı bir kentleşme süreci de yaşamak tadır. Böylece 
çok kısa bir zaman aralığında, özellikle kırsal kesimlerden hızlı 
bir nüfus akını ile kalaba11klaşan şehirlerim izde önemli altyapı 
eksiklikleri ortaya çıkmıştır. Sağlıklı içme suyu temininde, 
kana 1 izasyon, atıksu arıtımı ve çöp bertarafı hizmetlerinde 
güçlüklerle karşılaşılmıştır. işsizlik, konutsuzluk, trafik 
yoğunluğu ve giderek kaybolan yeşil alanlar kentsel çevre prob¬ 
lemlerin ciddiyetini arttırmıştır. özetle Türkiye’de bugün 
yaşanan çevre problemleri ne; sanayileşme, şehirleşme ve en genel 
anlamı ile toplumsal gelişmeler sürecinde mekansal değerlerin 
ihmali neden olmuştur. Oysa doğa ile toplumsal değişmeleri bir¬ 
likte ele almak, ya da toplumsal-mekansal sistemleri 
özdeşleştirmek çevre korumacılığının temel ilkesidir. 

212. Başlangıçta çevre sorunlarıyla oldukça hazırlıksız bir 
şekilde karşı karşıya kalan Türkiye’de, 1980’li yıllardan 
başlayarak çevre kirliliğinin önemi kamuoyunda daha iyi 
anlaşılmaya başlanmıştır. Bu dönemde çevre konusundaki ulus¬ 
lararası gelişmelere paralel çalışmalar Türkiye'nin gündemine 
gi rm iştir. 

213. 1982 Anayasası’nda çevre, üzerinde önemle durulan konulardan 
biri olmuştur. Anayasamızın 56 ncı maddesindeki "Herkes sağlıklı 
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi 
geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önle¬ 
mek Devletin ve vatandaş! ar ı n görevidir" hükmü, çevreyi ve çevre 
hakkını çağdaş bir yaklaşımla ele almaktadır. Anayasanın çevre 
koruyucu hükümleri sadece 56 ncı madde olmayıp, 63 üncü maddede, 
tarih, kültür ve tabiat var1ıklarının korunmasına, 35 inci mad¬ 
dede, özel mülkiyet hakkının kul lanı İmasında getirilen kamu 
yararı sınırına, 44 üncü maddede, toprağın verimli kullanılması 
ve korunmasına, 45 inci maddede, tarım araz ilerinin, çayır ve 
meraların amaç dışı kullanımının önlenmesine, 43 üncü maddede, 
deniz, göl ve akarsu kıyılarının sahil şeritlerinin kamu yararına 
açık alanlar olmasına ve 169 uncu maddede, ormanların korunması 
ve geliştirilmesine ilişkin hükümler vardır. 

214. Anayasamızda öngörülen çevre ile ilgili ilkelerin 
gerçekleştirilmesi amacıyla 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 11 Ağustos 
1983 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

215. Çevre Kanunu’nun 1 inci maddesinde; çevrenin bir bütün 
olduğu ifade edilmekte, arazinin ve doğal kaynakların en uygun 
şekilde kullanılması ve korunması amaç 1 anmak ta, yalnız bugünkü 
değil gelecekteki kuşakların da düşünülmesi, ayrıca yapılacak 
düzenlemelerin, alınacak önlemlerin ekonomik ve sosyal kalkınma 
hedefleri ile de uyumlu olması gerektiği vurgulanmaktadır. Çevre 
Kanunu 3’üncü maddesinde çok önemli bir yenilik olarak "kusursuz 

69 



sorumluluk" ilkesini getirmektedir. Bu hükme göre, çevreyi 
kirleten ve çevreye zarar verenler, neden oldukları kirlilik ve 
bozulmadan doğan zararlardan direkt sorumlu tutu1acak1 ardır. Bu 
kişi ve kuruluşlar, sorumluluktan, ancak sözkonusu kirliliği 
önlemek için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını ispat ederek 
kurtulabilecek1 erdir. Bu madde birçok ülkede benimsenen 
"Kirleten öder" prensibinin Çevre Kanunu ile ülkemizde de 
benimsendiğini göstermek tedir. Ancak bu prensibin zaman içinde 
yerini, Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, kirlenmeyi önlemeyi 
hedefleyen yeni prensipler almaktadır. 

216. Çevre Kanunu uygulamayı büyük ölçüde yönetmeliklere bırak¬ 
maktadır. Bugüne kadar 17 Mayıs 1985’de Çevre Kirliliğini önleme 
Fonu Yönetmeliği, 2 Kasım 1986’da Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği, 11 Aralık 1986’da Gürültü Kontrol Yönetmeliği, 3 
Kasım 1987’de Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun 
Tesbiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak Makbuzlara 
Dair Yönetmelik, 4 Eylül 1988’de Su Kirliliği Kontrolü Yönet¬ 
meliği, 14 Mart 1991’de Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 20 
Mayıs 1993’de Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve 11 Temmuz 
1993’de Zararlı Kimyasal Madde ve ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği 
Resmi Gazete’de yayım 1 anarak yürürlüğe girmiştir. 

217. Bugüne kadar Çevre Kanunu'na istinaden çıkarılmış yönetme¬ 
liklerin tümünde, çevre kirliliğine yol açan mevcut tesislerin 
kirlilik etkilerini azaltıcı önlemlerin alınması hedeflenmiştir. 
7 Şubat 1993 tarihinde, 21489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana¬ 
rak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin amacı ise; henüz planlama 
aşamasında olan faa1ıye11er in neden olması beklenen çevresel 
etkilerini geniş kapsamlı bir biçimde değerlendirerek önceden 
kestirmek ve olumsuz etkilerine karşı önlemlerin geliştirilmesini 
sağlamak tır. 

3.ÇEVRESEL ETKİ DESERLEND1RME MEVZUATI 

218. Bugün dünya ülkelerinin pekçoğu ve özellikle Avrupa Toplu¬ 
luğu (AT) üyesi ülkeler, "sonradan iyileştiren ve düzelten çevre" 
politikaları yerine, "önceden tahmin eden ve önleyen" çevre poli¬ 
tikalarını tercih etmektedirler. Nitekim 1984 yılında toplanan 
□ECD Çevre Komitesi’ııin temel çevre yaklaşımı da bu şekilde 
olmuştur. ÇED, önceden tahmin eden ve önleyen çevre politikaları 
arasında tüm dünyada en yaygın uygulama alanı olanıdır. 

219. ÇED çalışmaları, sanayileşmiş batı ülkelerinde çevrenin 
değerlendirilmesinde geçmişte uygulanmış parçacı yak 1 aşım 1arın 
yerine; geniş kapsamlı, bütüncül ve sistematik yeni bir 
yaklaşım getirerek, çevre olgusunun karar mercilerinde önem 
kazanmasını sağlamıştır. Ayrıca, ÇED sürecine halkın katılımının 
sağlanması ve karar üretiminde etkinliğinin artması ile halkın 
çevre bilinci gelişmekte, çevreye olan duyar 1111k1arı artmakta¬ 
dır . 

220. Türkiye, "kaynakların azami kalkınma hızı için kullanılması" 



ilkesinden, “mevcut kirliliğin ortadan kaldırılması", "kirlenme 
ve bozulmaların önceden engellenmesi", "kaynakların gelecek ne¬ 
silleri de dikkate alınarak geliştirilmesi" ilkesine son 15 yılda 
gelmiştir. 

221. Bu bakımlardan 7 Şubat 1993 tarihinde 21489 sayılı Resmi Ga- 
zete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve çevre yönetiminin en 
etkin araçlarından biri olan ÇED Yönetmeliğinin uygulanması 
sırasında karşılaşılan sorunların giderilmesinde ve yönetmeliğe 
etkinlik kazandıracak yeni esasların belirlenmesinde yarar yar¬ 
dır. 

4. DÜNYADA CED UYGULAMALARI 

222. Dünyadaki ÇED uygu1 ama 1 arına genel olarak bakı1 dığında; 
ABD’deki uygu1 ama 1arda, hazırlanacak ÇED Raporunun içeriğinin ne 
olması gerektiği konusunda ve ÇED Raporunun incelenmesi sürecinde 
hem kamuoyu hem de proje ile ilgili tüm taraflar görüş vermekte- 
d i r. 

223. ABD’de ÇED Raporu hazır1anınası zorunlu projelerden bazıları 
ve bu projelerden sorumlu olan kuruluşlar aşağıdadır: 

İ--U.S. Army COE (Askeri Mühendisler Grubu): Barajlar, Asken 
Projeler, Kimyasal Tesisler, Limanlar, Drenaj Projeleri 

2-U.S. Transportation Department (Ulaştırma Bölümü): Ka¬ 
rayolları, Dem iryo11 arı, Hava1 iman 1arı 

3-Department of Agriculture (Tarım Bölümü): Küçük 
Baraj1ar,Tarım Projeleri, Ormancılık Projeleri 

4-Department of Energy (Enerji Bölümü): Termik Santraller 

5-Department of Interior (İçişleri Bölümü): Madencilik 
Projeleri, Ulusal Parklar 

6-EPA (Çevre Koruma Kurumu): Atık Arıtım Tesisleri, Deniz 
(Okyanus) Deşarj Projeleri. 

224. ABD’de Çevre Koruma Kurumu (EPA), EPA’nın eyalet ofisleri, 
merkezi/yerel kuruluşlar ve kamuoyu izleme-denetleme yapabil¬ 
mekte, ihtilafa düşülen yatırım projeleri mahkemelerde çözümlen¬ 
mek ted i r. 

225. Avrupa Konseyi’nin "gelişimin denetimi" çalışmalarında ise, 
çevre olgusu salt "doğal çevre" ve "ekolojik çevre" kapsamında 
ele alınmaktadır. Avrupa Topluluğu’na üye ülkelerdeki belirli 
faa1 i ye11er in çevresel etkilerinin denetlenmesinde ortak bir 
tutum izlemek amacıyla hazırlanmış olan yönerge taslağında, 
ÇED’in çevrede önemli etkiler yapabilecek endüstri, madencilik 
projelerinin etki düzeyine göre "her koşulda geniş kapsamlı 
değerlendirmeye" ve "belirli koşullarda dar kapsamlı değerlen¬ 
dirmeye" tabi tutulmak üzere iki gruba ayrıldığı görülmektedır. 



226. Ingiltere'de geliştirilen ÇED sisteminde çevre üzerinde 
aşağıdaki etkiler değer 1endiri 1mektedir; 

— Doğal çevreye olan etkiler Cbitki örtüsü, yaban hayatı 
ve yaşam mekanının ekolojik dengesine olan etkiler), 

Peyzaj kalitesine olan etkiler (çevrenin dokusal ve 
görsel etkilerine olan etkiler), 

işgücüne (istihdama) olan etkiler (iş alanı yaratılması 
yada kaybı, nüfus hareket 1er i ne olan etkiler), 

- Sağlık ve konfor koşullarına olan etkiler (yaşam biçi¬ 
minde değişiklikler, toplumsal yabancılaşma, emniyet ortamına 
etkiler, rekreasyon değerlerinin yitirilmesi). 

5. DÜNYADA UYGULANAN ÇED YÖNTEMLERİ 

227. Çevresel etkilerin değer1endiri 1 ınesinde en yaygın olarak 
kullanılan yöntemler; matrisler, ilişki ağları, niceliksel yön¬ 
temler, elek pafta yöntemleri, modeller ve Project Assessment for 
Development Control (PADC)-Ge1 işimin Kontrolü için Proje Değer¬ 
lendirmesi yöntemleridir. 

228. Matrisler: Bunlar çevresel etkileri, "etkileyen" ve "etkile¬ 
nen" kapsamında değer 1endi ren iki boyutlu çize1ge1erd ir. En iyi 
bilinen örneği "Leopold Matrisi"dir. Leopold Matrisinin bir 
eksenini "çevresel etkilere neden olabilecek faaliyet önerileri", 
diğer eksenini ise "çevrenin mevcut özellikleri" oluşturmaktadır. 
Her birim kare içerisine, beklenen etkiler önem derecelerine göre 
1 ile 10 arasında değişen puanlarla işlenmektedir. Çok sayıda 
çevresel verinin birim kareler içerisinde, aynı anda farklı etki 
puanları ile değer 1endıri 1 d iği farklı matris türleri de vardır. 
Matrislerin kullanım avantajları çok sayıda verinin değerlendi¬ 
rilmesini sağlamaları, yalın sunumları ile karar vericiler ve 
halk tarafından kolay an1 aş11 ab i 1 ir olmalarıdır. Dezavantaj1arı 
ise çok farklı verinin eşit değerlerle toplanması ve matrislerin 
sadece birinci derece etkileri gösterip dolaylı etkileri göster¬ 
memesidir. Matrislerin çevresel etkilerin belirlenmesindeki en 
yaygın ku11anım 1arı, proje a 1 ternat if1er inin karşılaştırıldığı 
durumlardır. 

229. ilişki Ağları: Planlanan faa1 i yetlerin ikinci ve üçüncü 
derece çevresel etkilerini değer lend i rrnek amacıyla kul lanıl ır Ur. 
Bu yöntem özellikle ekolojik etkiler için olumlu sonuç vermekte, 
karar vericiler ve halk tarafından etkilerin izlenebilmesi açı¬ 
sından yararlı olmaktadır. 

230. Niceliksel Yöntemler: Tüm çevresel etkilerin niceliksel 
olarak tanım 1anmasını sağlayan yötemlerdir. Bu yöntemler çevre 
etkilerini objektif ölçütler ile ortak değerlere indirgemekte— 



dirler. örneğin, su kaynaklarına ilişkin çevresel değerlendirme 
sisteminde 1000 değer birimi, 78 adet çevresel ve sosyoekonomik 
etmen arasında, çeşitli uzmanların yer aldığı bir ekip çalışması 
sonucu pay1 astırılmaktadır. Her bir etmen için mevcut ve optimum 
koşullara göre çevre niteliğini gösteren bir değer fonksiyonu 
grafiğinden 0 ile 1 arasında bir değer saptanmakta ve etmenler 
ortak paydaya dönüştürülmektedir. Her bir etmen için elde edilen 
değer fonksiyonu aynı etmenin önceden saptanmış ağırlık puanı ile 
çarpılarak farklı özelliklerin eşit biçimde karşılastırıİması 
sağlanmaktadır. Bu yöntemin uygulanmasına getirilen başlıca 
eleştiriler; tanımlanması zor olan niteliksel etkilerin puanlan¬ 
masında karşılaşılan sorunlardır. 

231. Elek Pafta Yöntemi: Fiziksel planlama ça1 ışma1 arında çevre 
değerlerini kapsamlı olarak değerlendiren ve farklı özellikleri 
gösteren eş ölçekli şeffaf haritaları üst üste çakıştırarak en 
uygun konumları ve koridorları saptayan bir yöntemdir. Farklı 
tonlarda veya renklerde işlenen haritaların çakıştırı1masını 
içeren bu yöntem harita sayısının sınırlı olması halinde verimli 
olamamaktadır. Farklı nitelikteki haritaların eşit koşullarda 
çakıştırılması yönteminin bu sakıncası, bilgisayar kullanımı ile 
g i der ilebilmek ted i r. 

232. PADC Yöntemi: PADC (Project Assesment for Development Con- 
troi) yöntemi gelişmenin olası etkilerini değerlendirmek amacı 
ile İngiltere’de geliştirilmiştir. Bu planlama sistemi çerçeve¬ 
sinde; gelişim a 1ternatiflerinin değer1endirilmesi amacıyla, 
yatırımcıdan gerekli bilgilerin alınması ve önerilerin sistematik 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Etkilerin belirlenmesi ve 
bulguların karar vericiye sunulması sürecine katkıda bulunmak 
üzere getirilen "Proje Tanımlama Raporu" ve "Etki Matrisi" yönte¬ 
min iki yeni öğesidir. Proje tanımlama raporu, planlanan yatırım 
ve sürecine ilişkin ayrıntılı bilgileri kapsar. Değerlendirme 
Matrisi ise planlanan yatırımın inşaat ve işletme aşama1arında, 
mevcut çevreye olan etkilerini değer1endirmektedir. Bu etkiler, 
boyut ve önem dereceleri ile; 

* olumlu ve/veya olumsuz 
* kısa süreli ve/veya uzun süreli 
* geriye döndürü1ebi 1 ir ve/veya geriye döndürülemez 
* doğrudan ve/veya dolaylı 
* yerel ve/veya bölgesel 

özellikleri içermektedir. 

233. Modeller: Planlanan faaliyetin çevrede neden olabileceği 
değişimlerin etkilerini belirlemek amacıyla çeşitli simulasyon 
modelleri geliştirilmiştir. Ancak bu modellerin denendiği alanla¬ 
rın çok geniş ve karmaşık, etkinlik türlerinin de çok olduğu du¬ 
rumlarda, yeterli veri tabanlarının ve değerlendirmeyı yapacak 
disiplinlerarası bir uzmanlar ekibinin mevcut olması gerekmekte¬ 
dir. 



6.TÜRKİYE’DE ÇED UYGULAMALARI 

234. Türkiye’de CED Yönetmeliği’ne göre ÇED uygulamasının genel 
hatları aşağıda aç ı k1 anmaktadır. Buna göre Yönetmeliğe tabi 
faaliyetler iki ana grupta top1 anmaktadır: EK I’de yer alan ya da 
EK III'de yer alıp EK II’de yapılması planlanan (birinci grup) 
faaliyetler için "ÇED Olumlu Belgesi"; EK III'de yer alan (ikinci 
grup) faaliyetler için ise "Çevresel Etkileri Önemsizdir" sek¬ 
linde yazılı karar alınması gerekmektedir. Bu belgelere sahip 
olmayan ilgili projeler uygu1anamamaktadır. 

235. ÇED Olumlu Belgesi alınabilmesi için, faaliyet sahibi di¬ 
lekçe ve ekinde proje özeti ile Çevre Bakanlığı’na başvuracak, 
Bakanlıktan alacağı ÇED Raporu Formatına göre ÇED Raporu hazırla- 
tacaktır. Daha sonra bu raporu Bakanlığa sunacak, Bakanlık iki 
hafta içerisinde ÇED Raporunun formata uygunluğunu inceleyecek¬ 
tir. Şekil yönünden uygun bulunmayan rapor faaliyet sahibine 
gerekli düzeltmeleri yapması için geri verilecek, uygun bulunan 
raporlar ise tespit edilen bir Ince1eme-Değer1endirme Komisyo¬ 
nu’ nun üyelerine gönderi 1ecekt ir. Bu aşamada faaliyet sahibi 
halkın bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması için yer, gün 
ve saati için Bakanlıkla işbirliği yaptığı bir toplantı 
düzenleyecektir. 

236. inceleme Değerlendirme Komisyonu on hafta içinde ÇED Raporu¬ 
nu inceleyecek ve yeterli olup olmadığı kararını verecektir. 
Yeterli olduğuna karar verilen rapor için Bakanlık iki hafta 
içinde ÇED Olumlu ya da Olumsuz Belgesini düzenleyecektir. 
Raporun yetersiz olduğunun tespiti halinde ise, Revize ÇED 
Raporu, faaliyet sahibinden istenecektir. Bakanlığa sunulan 
Revize ÇED Raporu bir hafta içinde Ince1eme-Değer1 endirme Ko¬ 
misyonu üyelerine gönderilecek ve dört hafta boyunca komisyon 
tarafından incelenecektir. Revize ÇED Raporu ile birlikte ÇED 
Raporunun yeterli olduğu tespit edildiğinde, Nihai ÇED Raporu 
faaliyet sahibi tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunu1acaktır. 
Bakanlık iki hafta içinde ÇED Olumlu ya da Olumsuz Belgesini 
faaliyet sahibine verecektir. 

237. "Çevresel Etkileri önemsizdir" karar yazısı için; faaliyet 
sahibi ÇED Ön Araştırma Kontrol Listesi ve Değer 1endirme Tablo¬ 
sunu doldurarak Bakanlığın Taşra Teşkilatına sunacaktır. Taşra 
Teşkilatı üç hafta içerisinde gerekli görürse bir inceleme Değer¬ 
lendirme Komisyonu da kurarak inceleme ve değer1endirme yapacak, 
faaliyetin çevresel etkileri hakkında bir rapor hazır1 ayarak , bu 
raporu Mahalli Çevre Kurulu’na sunacaktır. Mahalli Çevre Kurulu 
raporu inceleyecek ve ilk toplarıt ıs ı nda faaliyetin çevresel 
etkileri hakkında karar verecektir. Eğer "Çevresel Etkileri önem¬ 
sizdir" kararı verilirse, bu karar bir hafta süreyle askıda ilan 
edilecektir. Bu süre içinde olabilecek itirazlar Valilikçe değer¬ 
lendirilecek ve gerekli görüldüğünde konu Mahalli Çevre Kurulu’na 
tekrar gönderilecekt ir. "Çevresel Etkileri önemlidir" kararı 
verilirse, faaliyet sahibi Çevre Bakanlığına başvuracak ve ÇED 
Raporunun hazırlanması için gerekli işlemlere baş 1 ayacak 11r. 



238. 1993 yılından başlayarak QED çalışmaları yukarıda açıklanan 
usuller kullanılarak bir dizi yatırım projesinde uygulanmaya 
başlamıştır. Bu deneyimlerin ışığında usuller ve yönetmelikte 
bazı küçük ayarlamalar gerekli görülmektedir. 

7. SORUN ALANLARININ BELİRLENMESİ 

239. ÇED, tüm dünyada önemi gittikçe artan bir karar verme aracı 
olarak ku11 anılmaktadır. Ancak ÇED’in tam olarak uygu1anabi 1mesi 
için bazı ön şartların var olması gerekmektedir. Bu nedenle çevre 
yönetiminde en üst düzeylere varmış ülkelerde dahi (ABD, Japonya, 
Hollanda, Federal Almanya vb) ÇED'in yasal kurallara bağlanması 
ve uygulamada etkinlik kazanması uzun yıllar sürmüştür. Dünyada 
ÇED uygulamaları ile ilgili bugüne kadar kaydedilen gelişmeler 
ülkemize hiç şüphesiz önemli yararlar sağ 1 ayacak 11r. Ancak, başta 
gelen husus ülkemiz şartlarına en uygun ÇED sisteminin 
yer leşt iri 1ebilmesi için, yine kendi imkanlarımızın en iyi 
şekilde değer1endiri 1mesidir. 

240. ÇED uygu 1 amalarına çok kısa bir süre önce başlamış olan 
ülkemizde karşılaşılan sorun alanları özetle aşağıda sunulmak- 
tadır: 

a) Doyurucu bir ÇED Raporu hazırlanması, değer1endiri 1mesi, 
ÇED süreci içinde çeşitli kuruluşlara ve halka danışılması uzun 
bir süreci zorunlu kılmakta ve bu durum yatırımcı için caydırıcı 
olabilmekte, en azından gider ve maliyetleri artırmaktadır. 
Ayrıca, ÇED çalışmalarının esasını teşkil eden çevre değerlerine 
ilişkin ayrıntılı ve güvenilir veri tabanlarının ülkemizde mevcut 
olmaması, daha önceden yapılmış veya yapılmakta olan çalışmaların 
bir bütünlük içinde olmayışı ve bilgilere kolay ulaşılamaması bu 
süreci daha da uzatmaktadır. 

b) ÇED gibi yeni bir aracın benimsenmesi, yürürlükteki plan¬ 
lama ve karar verme sürecinde önemli değişimleri, çevre bi¬ 
rimlerinin bunlara uyumlarını zorunlu kılmakta ve kurumlar ara¬ 
sındaki yetki dağılımında an 1 aşmaz 1ık1ara yol açmaktadır. Diğer 
kuruluların ÇED Yönetmeliğini uygulamadaki isteklilik durumları da 
bu aracın verimliliğinde etkin olmaktadır. 

c) ÇED çalışmalarının getireceği parasal yükün yatırımcı 
tarafından karşılanmasında sorunlar ortaya çıkmaktadır. Gerek 
özel gerekse kamu kuruluşlarında ÇED çalışmaları için bir bütçe¬ 
nin bugüne kadar ayrılmamış olması ya 11r ı mc 11 arı zorlamaktadır. 

d) ÇED çalışmalarının etkinliğinde önemli rol oynayan kamuoyu 
katılımı konusu ülkemizde etkin ve gerçekçi bir biçimde uygulana¬ 
mamakta, kamuoyu bazen politik nedenlerle yönlendirilmekte, bazen 
de olaylara ilgisiz ka1ab i 1mektedir. öte yandan ÇED Raporlarını 
hazırlayacak kişi, kurum ya da kuruluşların ÇED konusunda yeterli 
bilgi ve uzmanlığa sahip olması gerekmekte, ancak ÇED konusunun 
ülkemizde yeni olması nedeniyle bu konuda yeterli deneyime sahip 
az sayıda uzman bulunmaktadır. Ayrıca ÇED Raporlarını fnceleme- 
Değerlendirme Komisyonunda görev alacak tüm kurum ve kuruluş 



uzmanlarının da konuyu çok iyi bilmesi gerekmektedir. Bu eksiklik 
yeni teşkilatlanmakta olan Çevre Bakanlığı Taşra Teşkilatlarında 
ve Mahalli Çevre Kurullarında da büyük bir sorun teşkil etmekte¬ 
dir. 

e) ÇED sonrasında da, uygulanan projenin her aşamada izlenme¬ 
si ve denetlenmesi ve ÇED ile verilen bilgilerin sınanması gerek¬ 
mektedir. Ancak ülkemizde bu mekanizma henüz yeterince etkin bir 
biçimde ça1ışamamakta, gerekli çevresel ölçümlerin yap11 abi 1eceği 
araç, alet, ekipman ve uzman kadrolarla yeterli sayıda laboratu- 
var bulunmamaktadır. Ayrıca mevcut denetim konusunda da çok 
başlılık olduğundan aynı konu farklı kuruluşlar tarafından denet¬ 
lenmekte ve bu durum hem zaman açısından hem de mali açıdan 
kayıplara neden olmaktadır. 

f) ülkemiz çevre mevzuatı içinde önemli bir yeri olan ÇEC 
Yönetmeliği yatırımcılar tarafından bürokratik engellere yeni bir 
örnek olarak değer1endiri 1mektedir. Bunun bir nedeni de ülkemizde 
yatırımlara çeşitli konularda izin veren çok sayıda kuruluşun 
mevcut bulunması dır. Bu yüzden de yukarıdaki listelerde adı 
bulunduğu veya teşvik aldığı halde yatırıma çeşitli bahaneler bu¬ 
larak ÇED'siz başlayan yatırımcı sayısı az değildir. 

241. Yukarıda özetlenmeye çalışılan ÇED sürecinde doğacak sorun¬ 
ların yeterli eşgüdümün sağlanması, çevre verilerinin mevcut 
olması ve uzmanların zaman içinde deneyim kazanmasıyla giderile¬ 
bileceği ÇED’i uygulayan ülkeler tarafından ifade edilmektedir. 
Ancak zaman faktörünün ve ÇED’in yol açtığı gecikmelerin gerek¬ 
tirdiği yeni maliyetlerin ortadan kaldırılması için prosedürü 
daha iyi işletecek önlemleri almaktır. 

8. ÇÖZÜM ALMAŞIKLARININ BELİRLENMESİ 

242. ÇED Yönetmeliği’nin uygulanmasında karşılaşılan sorunların 
çözümlenmesine katkı sağlayacak ve yönetmeliğe uygulamada daha 
çok işlerlik kazandıracak esaslar, önem sırasına göre aşağıda 
sunulmaktadır: 

a) ÇED Raporlarının daha kısa sürede, daha düşük maliyetle 
hazırlanabilmesi ve ÇED Raporlarındaki verilerin doğru ve gün¬ 
celleştirilmiş bilgi ve belgelere dayandır11 abi 1mesi amacıyla, 
Çevre Bakanlığı tarafından ülke genelinde çevre ile ilgili bil¬ 
gileri içeren bir bilgi bankası kurulmalı ve tüm çevre özellik¬ 
leri ile ilgili veriler düzenli olarak bu bilgi bankasında 
toplanmalıdır. Bu çalışmanın hızla gerçekleştirilebilmesi için 
diğer kamu kuru1uş1arının kendi yetki ve sorumluluk alanlarına 
giren konulardaki çevresel veriler, eksiklikleri tamamlanmak ve 
güncelleştirilmek kaydıyla Çevre Bakanlığı’na aktarı1ma 1ıdır. 
Böylece ülkemiz çevre durumunun sürekli olarak izlenmesini sağ¬ 
layıcı bir sistem tesis edilmelidir. 

b) Gerek CED Yönetmeliğinin çevre mevzuatı ile uyumlu hale 
get iri 1mesi, gerekse yatırım izinleri için mevcutta uygulanan 



prosedürün basitleştiri lebilmesi amacıyla Bakanlıklar arası bir 
üst düzey komisyon oluşturulmalıdır. Komisyon uygulamadaki tek¬ 
rarları tek tek tespit etmeli ve bu tespitler doğrul tuşunda 
yatırım izinleri prosedürünü basitleştirici, kolaylaştırıcı 
hukuki düzenlemeleri bel irleme1 i dir. Bu bağlamda, tüm ilgili 
kurumlar kendi görev ve yetki alanlarına giren konularda ÇED 
acısından bir uyumlastırma çalışması yapmalıdır. 

c) ÇED Raporlarının hazırlanması için gerekli finansmanın 
teminini kolaylaştırmak amacıyla; 

- Çevre fonu daha etkin olarak kul lanı İmalıdır, 

- Yeni bir fon o1usturu İma 1ı ve bu fondan kaynak sağ- 
lanmal ıdı r. 

- Çevre fonu ile diğer mevcut fonlardan kaynak aktarıl¬ 
ma lıdır. 

d) Yeni bir fon oluşturulması için kaynak temininde 
karsı lasılabilecek güçlükler ve çevre fonunun da tek basına 
yetersiz kalabileceği gözönüne alındığında, en uygun alternatifin 
"üçüncü" alternatif olduğu düşünülmektedir. ÇED Olumlu Belgesi 
alındıktan ve yatırıma başlandıktan sonra, raporda belirtilen 
çevre koruma önlemlerinin gerçeklestirilmesini teminen yatırım¬ 
cıya kredi, teşvik, vergi muafiyeti gibi kolaylıklar sağlanmalı¬ 
dır . 

e) ÇED konusunun ülkemizde yeni olması nedeniyle CED Raporu 
hazırlayacak kuruluşlardak i uzmanların, tnceleme-Değerlendirme 
Komisyonunda görev alacak kurum, kuruluş teknik personelinin, 
Çevre Bakanlığının Taşra Teşkilatları ve Mahalli Çevre Kurulla¬ 
rındaki personelin ÇED konusunda bilgilendirilmesine ve eğitimine 
ağırlık verilmeli ve bu personelin yurt dışı deneyimleri arttı¬ 
rılmalıdır. ÇED eğitimi kapsamında; özellikle ÇED Raporlarının 
hazırlanmasında ve değer1endiri 1mesinde kullanılan yöntemlere 
(Çevresel Fayda-Maliyet Analizi, Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 
Matematiksel Modellemeler vb.) ağırlık ver i 1me1 i dir. ÇED eğitimi 
çalışmalarında Çevre Bakanlığı ve konuda bilgi ve deneyim sahibi 
akademik kuruluşlar etkin olarak görev almalıdır. 

f) ÇED sürecine hem halkın etkin katılımını sağlamak, hem de 
yatırımcıları bilgilendirmek üzere, ÇED prosedürünü tanıtıcı 
toplantılar/parıeller düzenlenmeli ve medya bu amaç doğrul tuşunda 
etkin bir biçimde ku1 lanı İma 1ıdır. 

g) Faaliyetlerin her aşamada izlenebilmesi ve denetlenebil¬ 
mesi amacıyla, izleme ve ölçüm sistemleri altyapısı oluşturulma¬ 
lı, bu amaçla uzmanlaşmış kadrolar ve gerekli ölçümlerin yapıla¬ 
bileceği laboratuvarlar tesis edilmelidir. ölçüm ve izleme 
çalışmalarında üniversi te1er, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile bu konuda uzmanlaşmış mühendis 1ik-müşavir1 ik firma1 arından 
yararlanıİması için gerekli düzenlemeler yapı İmalıdıt . izleme ve 
denetlemeden sorumlu mercilerin görev alanları net bir şekilde 
bel i r1enmeli di r . 



h) Çevre Bakanlığı Taşra Teşkilatı olarak örgütlenmesini 
biran önce tamamlamalı, ayrıca havza bazında çevre araştırma, 
ölçme ve izleme enstitüleri kuru 1ma 1ıdır. 

i) Çevre standartları konusundaki çelişkiler ortadan kaldı- 
rılmal ihtiyaçlara göre revize edilmeli, ayrıca bu standartlar 
uygulanabi1 ir1 ik yönünden de iyi etüt edilmelidir. Hava kalitesi, 
emisyon ve deşarj ölçümlerinin yapılmasında ölçüm yöntemlerinin 
standardizasyonu ve standartlara uygun mekanik ekipmanın temini 
sağlanmalı, mevcut cihazların kalibrasyonu gerçek 1eşt iri 1me1 i dir. 
ÇED Yönetmeliğine yukarıdaki hususlar itibariyle uygulamada 
etkinlik kazandıracak bu düzenlemelerin yanısıra dikkate alınması 
gerekli diğer önemli bir husus, sanayileşme ve şehirleşme politi¬ 
kaları ile ilgilidir. Zira, ÇED çalışmaları kullanılan yöntemler 
itibariyle geniş kapsamlı bir yaklaşımı içermekle beraber, çevre¬ 
nin korunması çerçevesinde özü itibariyle bütüncül olmayan parça¬ 
cı bir yapıya sahiptir. ÇED Yönetmeliğinin gerçek katkısı, 
gelişmeleri yönlendirici kalkınma planlarının ve fiziki planların 
tamamlayıcısı olduğu zaman ortaya çıkacaktır. 

243. Yapılan hesaplar, 21. yüzyılın başlarında 80 milyonu bulacak 
olan Türkiye nüfusunun üçte birinin sadece Ankara ve İstanbul’da 
yaşayacağını göstermektedir. Böylesine bir şehirleşmeyi düzene 
sokabilmek, yurdun az gelişmiş diğer bölgelerinden büyük şehir¬ 
lere olan göçü azaltıcı yeni iş ve sanayi merkezlerinin kurula¬ 
bilmesi için gerekli plan ve politikaları harekete geçirmek, ÇED 
Yönetmeliği uygulamaları ile bütünleştiğinde ülkemize özetle 
aşağıdaki faydaları sağlayacaktır: 

-Ekolojik faktörlerden toprak, hava ve su daha az kirlene¬ 
cek t i r . 

—Flora ve faunada tür azalması daha az olacaktır. 

-Doğanın verimliliği korunacak 11r. 

-Çevre ile devamlı etkileşim içerisinde olan insan ve do¬ 
layısıyla toplum daha sağlıklı olacaktır. 

-Kirlenmiş bir çevreyi temizlemek için oluşacak maddi zarar 
minimize edilecek, bu sayede hem sanayici hem de ülke ekonomisi 
kazanç sağ 1ayacak11r. 

3. GENEL DEĞERLENDİRME 

244. Özellikle sanayiden kaynaklanan çevre sorunlarının daha 
planlama aşamasında önlenmesi en olumlu yaklaşım olduğu gibi, 
bunu sağlayacak en etkin araçlardan birisi de ÇED yöntemidir. ÇED 
bu açıdan bakıldığında "koruyucu hekimlik" görevi üstlenmekte ve 
ileride telafisi imkansız büyük çevresel kayıpların önlenmesine 
hizmet etmektedir. 



245. ÇED'in etkin, verimli ve süratli bir şekilde uygulanabilme¬ 
si özetle; 

- Yeterli ve sağlıklı verilerin varlığına, 

Bu verilerin d i s ip1 in1erarası bir yaklaşımla ve uzman 
kadrolarca ÇED Raporlarının hazırlanmasında kul 1 anı 1 masına, 

- CED değer 1 endiri İmelerinde, farklı özelliklere sahip 
çevre bileşenlerinin, ortak ölçülere indirgenerek kıyaslanmasına, 

- Tüm CED sürecinin kamuoyu tarafından izlenebilir ve 
ani aşılabi1 ir olmasına bağlıdır. 

246. Yerleşim yerleri, tarım alanları, sanayi bölgeleri, tarım 
ve orman arazileri ve benzerleri için yer seçiminde ve risk be- 
1 irleıne1 er inde yarar 1 an11mak üzere; aşağıdaki konularda yeterli 
ve sağlıklı çevre verilerinin türetilmesi, modelleme çalışmaları 
yapılması ve haritaların o1uşturu1ması, doğal rezerv tespiti ve 
kirlilik envanterinin çıkarılması gerekir. 

247. Hava kalitesi ve bu yönden sorunlu alanlar: Hava kirliliği¬ 
nin sadece yerel ölçekte düşünülmemesi; su, toprak v.b. ortamlar¬ 
daki kirlilikten çok daha farklı boyutlarda, global ve evrensel 
ölçeklerde ele alınması gerekir. Bu bakımdan çeşitli ölçek¬ 
lerde modelleme çalışmaları özel önem taşır. Bunun dışında kent¬ 
sel ölçekteki ısınmaya bağlı hava kirlenmesinin sürekli ve teknik 
bakımdan yeterli bir ölçüm ağıyla izlenmesine acilen başlanmalı¬ 
dır. Halen mevcut Sağlık Bakanlığı’na ait ölçüm ağının bu anlamda 
takviyesi ve bilimsel bakımdan gözden geçirilmesi şarttır. Ayrıca 
kent veya kentdışı bölgelerde başta doğal gaz olmak üzere fosil 
yakıt yakılmasından kaynaklanan a1 deh i 11 er in; seramik, cam v.b. 
toprak ürünleri ile gübre ve alüminyum işleyen tesislerden çıkan 
florlu gaz ve part ikü11er in; siyanürle altın ve gümüşün 
zenginleştiri 1 diği ve kazanıldığı süreçlerden siyanik asit (HCN) 
çıkışının; çöplerin yakılmasından oluşan dioksin, furan v.b. özel 
zararlı gazların; nükleer ve termik santra11 erden kaynaklanan 
radyoaktif maddelerin, çimento v.b. üretim tesislerinden yayılan 
özel toz emisyonlarının sürekli ölçüldüğü ve kaydedildiği gaz ve 
toz monitorlama istasyonları mutlaka kuru 1ma 1ıdır. 

248. Yüzeysel su rezervleri ve kalitesi: DSİ tarafından havza 
bazında başlatılmış olan yüzeysel su kalitesi izleme çalışmaları, 
genişletilerek ve takviye edilerek devam ett iri 1 rne1 i dir. Bu 
çalışmalara bağlı olarak akarsu ve göllerin kaliteleri Su Kali¬ 
tesinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak sınıflandırılmalıdır. 

243. Yeraltı su rezervleri ve bunların kalitesi: Yeraltı suların¬ 
da izlemeyi gerçek 1 eşt irebi 1mek üzere gözlem kuyuları hazırlanma¬ 
lı, sürekli denetim yapıİma 1ıdır. 

250. Toprak sınıfları: Su kaliteleri ve nicelikleri bilgilerinden 
yararlanarak ve fiziksel anlamda sulanabi1 ir1 ik özellikleri de 



gözetilmek suretiyle toprakların tarıma ayrılanları uygun bir 
ölçekte bel ir1enme1 i dir. 

251. Ayrıca, doğal kaynaklar ve biyolojik zenginlikler, gürültü 
kirliliği ve koku kirliliği ile ilgili olarak temel veriler 
derlenmelidir. 
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1. GÎRİS 

252. Eğitim bireylerde davranış değişikliği oluşturma ve insan¬ 
ları geleceğe hazırlama işlevidir. Çevre eğitimi insanın biyofi¬ 
zikse! ve sosyal çevresiyle ilgili değerlerin, tutumların ve 
kavramların tanınması ve ayırdedilmesi diye tanımlanmaktadır. 
Çevre eğitimine ilişkin ilk çalışmalar doğa araştırmaları ve 
korumacılık olarak kendini göstermiştir. Çevre eğitimi ilk kez 
1970 yılından bu yana düzenlenmeye başlayan Dünya Günü’nde plan¬ 
lanmaya başlanmıştır. Çevre eğitimi dünyanın karşı karşıya bulun¬ 
duğu sorunlardan haberdar olan, bu sorunların nasıl çözüleceğini 
bilen ve buna gönüllü olan vatandaş yetiştirmeyi amaç 1amaktadır. 
Çevre eğitiminin esaslarını bilgilendirme, haberdar oluş ve 
ilgilenme oluşturmak tadır. 

253. Kişinin sahip olduğu hakları kullanabilmesi için her konuda 
olduğu gibi çevre hakları konusunda da bilinçlendirilmesi gere¬ 
kir. Bu da ancak çevre için her seviyede ve her ortamda verilecek 
eğitim ve öğretim ile gerçekleşebi 1 ir. Kişinin çevresini 
koruyabilmek, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını kul¬ 
lanabilmek için önce temiz ve sağlıklı bir çevrenin nasıl olduğu¬ 
nu bilmesi ve bunun sağlıklı olmayan bir çevre ile olan 
ilişkilerini, fark 111ıklarını inceleyebiİme bilgi ve becerisine 
sahip olması gerekir. Bu kapsamda özgün eğitim sistemi içinde, 
çevre için eğitim programları ciddiyetle ve gerçekçi bir 
yaklaşımla ele alınmalı ve uygulanmalıdır. 

2. MEVCUT DURUMUN İRDELENMESİ - 

254. Medeniyet tarihi boyunca gelişen teknolojiden yararlanı¬ 
lırken giderek daha tek yönlü faydalanmaya yönelimmiş ve kaynak¬ 
ların varlığı etkilenmiştir. 1970’li yıllardan sonra çevre 
sorunları tektek ülkelerin sorunu olmaktan çıkmış uluslararası 
bir düzeye ulaşmıştır. Batıda ve gelişmiş ülkelerde 1970’li 
yıllardan sonra başlayan yaygın eğitimle geniş halk kitleleri, 
doğanın korunmaması halinde ortaya çıkacak sorunların yaşamları 
için nasıl bir tehlike oluşturduğunun bilincine varmışiardır. 

255. Çevre eğitim programlarının düzenlenmesinde toplumların 
bilinçlendirilmesi, tavır ve davranış1 arının değiştirilmesi 
esası kabul edilmektedir. Doğaya, insana, yaşam kalitesinin 
gereklerine saygıyı ve yeni bir çevre ahlakının oluşmasını 
araştırır. 

25B. Çevre eğitiminde esas sorun, geleneksel eğitim anlayışı mızı, 
çağın gereklerine göre nasıl düzenleyeceğimiz; eğitim sistemimi¬ 
zin sağlıklı yönlerini devam ettirirken, yeni şartlara göre nasıl 
değiştireceğimiz sorunudur. Çevrenin insanoğlunun iht iyaç1arını 
karşılayabilmek için rasyonel olarak kullanılması, gelişigüzel 
kullanımın doğurduğu tükenme ve kirliliğin önlenmesi, çevrenin 
kendi kendini yenileme yeteneğini koruyabilmesi için kararlılığın 
sağlanması, amaçlar arasında olmalıdır. 
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2.1. İlkokullarda Çevre Eğitimi 

257. Geçmiş yıllarda çevre ile ilgili konular ana ders olan 
Hayat Bilgisi (1.2.3. sınıflar), Fen Bilgisi ile Sosyal Bilgiler 
(4 ve 5. sınıflar) derslerinde direkt olarak işlenmiştir. İlkokul 
programında yer alan ünite ve konular incelendiğinde 1., 2. ve 3. 
sınıflarda okutulan Hayat Bilgisi dersinin Çevre ve Sağlık dersi 
olduğu anlaşılmaktadır. 

258. Bu ünite ve konulardan başka, ilk ve ortaokullarda her 
öğretim yılında çevre ile ilgili kollar kurulur, Orman Haftası 
kutlanır ve konu ile ilgili çalışmalar yapılır. 

259. Çevre bilgisinin ayrı bir ders olarak mı okutulması, yoksa 
diğer disiplinlerin içinde mi yer almasının daha doğru olacağı, 
sorusuna yaklaşım önemlidir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
7 Eylül 1992 tarih ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 274 
sayılı kararı ile ilkokulların bütün sınıflarında ÇEVRE, SAöLIK, 
TRAFİK ve OKUMA derslerine ait programlar yürürlüğe koymuştur. 
1992 - 1993 öğretim yılından itibaren denenip geliştirilmek 
üzere, dönüşümlü olarak okutulması kararlaştın lan dört dersten 
birisi de çevre dersidir. 

2.2. Ortaokullarda Çevre Eğitimi 

260. ilkokullarda verilen çevre eğitimi ile ilgili bilgilerin, 
ortaokul 1., 2., ve 3. sınıflarda pekiştirilmesi ve daha evvel 
verilen bilgileri içine alacak şekilde hacimleri artırılarak 
verilmesi gerekirken, hem ders saati sayısının hem de içeriğinin 
azaldığı görülmektedir. Ortaokul 1.2.3. sınıflarda bağımsız bir 
Çevre dersi yerine Fen Bilgisi dersi içinde alt başlıklar halinde 
bazı çevre konularına yer verilmiştir. 

2.3. özel ve Gönüllü Kuruluşlar 

261. Devletin yanında birçok özel kurum ve gönüllü kuruluş okul 
öncesi eğitimle ilgili çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunların 
başında özel yuva ve anaokullarını, Türkiye Okul öncesi Eğitimini 
Geliştirme Derneği’ni ve bu yaş gurubu için malzeme üreten 
yayınevlerini sayabiliriz. 

262. Okul öncesi çocuklar için yayınlanan kitapların sayısı çok 
olmasa da çevre konularını işleyenler bulunmaktadır. (YA-PA'nm 
"Çevremiz Dizisi" gibi) Türkiye Çevre Vakfı'nın 1979 ve 1982 
yıllarında yayınladığı resimli kitaplar bu alandaki ilk örnekler¬ 
di r . 

263. Okul öncesi eğitimde çevre konularının yerini belirlemeye 
çalışırken karşılaşılan ilk gerçek, okul öncesi eğitimle ilgili 
kaynak eksikliğidir. Resmi veya özel olsun, yapılan çalışmaları 
ve eğitim uygulamalarını, bunların sonuçlarını belgeleyen, ülke 
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genelinde eğitim kurumu ve eğitimci sayısını veren, bunların 
niteliklerini gösteren kaynaklar son derece dağınık ve eksiktir. 

3. SORUNLAR VE ÖNCELİKLERİ 

264. öncelikle çevre eğitiminde genel çevre politikaları ile 
ilgili bir Devlet politikası be 1 irlenme1 i d ir ve bunun sürekliliği 
sağlanmalıdır. Çevre eğitimi iki ana baslıkta toplanmaktadır: 

*— örgün eğitim ve 
*- Yaygın eğitim. 

265. Ayrıca hizmet içi eğitim olarak çevre teknik personelinin, 
ile öğretmen1 er in eğitimi ayrı bir baslık altında toplanmalıdır. 
Yüksek öğretim kapsamında ise çevre ile.doğrudan ilgili konular 
dışında disiplinlerarası boyutta çevre konusu ele alınmalıdır. 

266. Çevre ile ilgili kalkınma planları, icra planları ve hükümet 
programlarında yer alan hedef, ilke, politika, strateji ve 
kararlar kadar bunların harekete geçirilmesi önemlidir. ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarında çevre sorunlarını inceleyen, 
araştıran, belirlenen hedef, ilke ve politikaların ışığında çevre 
sorunlarının çözümlenmesi için evrensel disiplinlerden yararlana¬ 
rak projeler üreten, olanakları ve kaynakları harekete geçiren, 
çevre konusuna gönül vermiş araştırmacı dinamik elemanlara 
çalışma imkanı verilmelidır. 

267. Çevre ile ilgili konularda aktif katılımı sağlayıcı ve 
olumsuzluk1 ara karşı tepkiyi geliştiren bir eğitim sistemi 
ge1 iştiri İme 1 i d ir. Birbirine saygılı insancıl değerlere sahip 
olunması yönünde kitle eğitimine ve yönlendirilmesine ağırlık ve 
önem ver i 1me1 i d ir. Çevre konularında kitlenin bilinç düzeyini 
yükseltici bir eğitim sistemi kurularak çevrenin tüm öğelerinin 
tam ve doğru olarak bilinmesi ve çevreye sahip çıkılması sağlan¬ 
malıdır. 

4. KURUMSAL ÖN KOŞULLAR 

268. Çevre eğitim politikasının saptanması, öncelikle, Türkiye 
genelinde çevre eğitiminin plan ve programlarının yapılması ve 
uygulanabilmesi için eğitimcilerden, kamu kurum ve kuruluşların¬ 
dan oluşacak bir komisyonun kurulması, bu komisyonun koordinasyo¬ 
nu ile eğitimin gerçek 1eşt iri 1mesi dir. Eğitim politikasının 
saptanmasının ikinci anlamı bilgiye er işebi 1 ir1 iği hızlandırmak 
için ulusal ve uluslararası düzeyde veri bankalarındaki veri 
kütüklerine anında ulaşabilmek üzere bilgisayar bağlantılı ulusal 
ve uluslararası Türkiye çevre enformasyon ağının kuru1 masıdır . Bu 
bağlamda, çevre konusunda Başbakanlığa veya Tübitak’a ya da Çevre 
Bakanliğı’na bağlı Çevre Bilimleri Merkezi kurulma 11dır. Bu 
merkez çevre bilimlerine, çevre teknolojilerine ve araştırmaları- 
na öncelik tanımalıdır. 



5. ÇEVRE ESÎTIMINtN AMAÇLARI VE HEDEFLERİ 

269» Çevre eğitimi toplumun tüm kesimlerinde çevre konusunda 
bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve kalıcı davranış değişikliğini 
kazandırmakdır. 

270. Çevre eğitiminin temel amacı söyle özetlenebilir: "Eğitim ve 
öğretim sürecinden geçen kişilerin çevre konularında sorumlu 
davranışlar sergileyebiİmeleri ne olanak sağlayıcı ve teşvik edici 
bilgi, beceri ve değer yargıları ile donanmış vatandaşlar olarak 
yetişebilmelerine yardımcı olmak". 

271. Bu genel amaç doğru 1 tuşunda çevre bilinci yüksek fertlerden 
oluşan bir, toplum yaratmak üzere gereken eğitimin temel hedefleri 
aşağıda sıralanmıştır: 

a> insan etrafında gelişen çevre ve doğa olaylarına karşı 
daha hassas bir yaklaşım olanağını yaratacak ve çevredeki olay¬ 
ları duyu organları yolu ile algılayabilecek, 

b) Yapay çevre ile doğal çevrenin özelliklerini 
karşılaştırmalı olarak çözümleyip, aralarındaki etkileşim ağını 
i nceleyebilecek, 

c) Çevre araştırmaları yapabilmek için gerekli teknik ve 
metodları öğrenip uygulayabilecek, 

d) Çevre bilimleri ile diğer disiplinler arasındaki dinamik 
ilişkileri ve kaçınılmaz bağlantıları inceleyip kavrayabilecek, 

e) Karar verme yeteneği gelişmiş, böylece çevre sorunlarını 
tanımlayıp çözümlemeyi gerçek 1eştirecek işlev ve becerileri 
kazanmış, 

f) Çevre ile ilgili olayları izleyip kişinin ister yakınında 
ister uzağında meydana gelmiş olsun bu olaylarla bütünleşmesinin 
önemini hisseden, 

g) Yakın çevresinde ve kendi yaşam ortamında doğayı koruma 
felsefesini geliştirip tatbik edebilen, 

h) Sosyal yaşamında gerekli olan özellikleri Cözgüven, 
sorumluluk, yaratıcılık, kendini diğerlerine anlatabilme, 
inandığını uygulayabilme gibi) gelişmiş, 

i) Sahip olduğu değer yargılarını neler olduğunu bilen ve 
diğer kişilerin aynı değer yargılarına sahip olmaması halinde 
doğan çelişkilerin uzlaşma ile nasıl giderebileceğini bilen, 

j) Doğal çevrenin özelliklerini bozmadan hatta korumak ve 
geliştirme yapabilecek sosyal faaliyetler yaratabilen veya bunla¬ 
ra katılan 

fertler eğitilmelidir. 
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6. GENEL DEĞERLENDİRME 

272. Türkiyede çevre eğitimi şimdiye kadar belli bir plan ve 
program dahilinde ele alınmamıştır. Her ne kadar Başbakanlık 
Çevre Müsteşarlığı döneminde çevre eğitim stratejileri tesbit 
edilip yayınlanmışsa da, bu stratejilere uygun uygulamalı eğitim 
programlarında bir bütünlük sağlanamamıştır. Her kurum ve kuruluş 
kendi bilgi, çalışma alanları ve becerileri doğru 1 tuşunda bir 
takım etkinlikleriyle, kısa süreli ses getirmekle birlikte bu 
alanda köklü ve sürekli çözümler sağlanamamaktadır. Bu nedenle 
dördüncü bölümde sözü edilen kurumsal ön koşulların biran önce 
gerçekleştirilmesi zorunludur. 

7. ÇÖZÜM YOLLARI 

7.1. Okul öncesi Çevre Eğitimi Ve Aile 

273. Okul öncesi eğitimine çevre konularını katmak söz konusu 
olunca kreş ve yuvalardaki personelin yanısıra, ana-baba ve 
çocuk üzerinde etkisi olan diğer yetişkinlerin de yönlendirilmesi 
planlanmalıdır. Çevre eğitiminin mesajlarını ve materyallerini bu 
kişilere ulaştırmakta kitle iletişim araçlarından ve Ana Çocuk 
Sağlığı Merkezlerinden yararlanılabi 1 inir. örneğin, kreş ve yuva
lardaki eğitim programlarından olumlu sonuç vermiş bazı çevre 
eğitimi uygulamaları, televizyon aracılığı ile hem diğer kreş ve 
yuva eğitimcilerine, hem de küçük çocuğu olan yetişkinlere ile
tilebilir. Eğitimde yardımcı materyaller, Ana Çocuk Sağlığı 
Merkezlerinde sağlık kontrolü için gelen anne adayları ve anne
lere verilebilir. 

274. Çevre eğitimini planlarken; 

Okul öncesi yaşlardaki çocuklar için kullanılacak eğitim 
materyallerinin üretimine öncelik tanımak, 

- Sanatçılar arası yarışmalar düzenlemek, 

- Çevre konulu materyal üretmiş kişi ve kurumlara ödüller 
vermek, 

- Bilinçli olarak malzeme tasarımı yapabilecek sanatçı, 
kişi ve kurumlara sipariş verip yeni materyaller yaratıİmasını 
sağlamak ve bu alandaki gayretlere destek vermek, 

- Gazetelerle birlikte, çevre yayınları dağıtım kampanyası 
ve benzeri kampanyalar düzenlemek, 

- "Aşı Kampanyası"nda olduğu gibi, gezici tiyatro gurupları 
ve gezici kitaplık benzeri gezici ekiplerle Türkiye’nin her 
köşesine ulaşacak, kapsamlı Çevre Kampanyaları düzenlemek; oyun, 
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oyuncak, çizgi film gibi materyallerin yaygınlaştın İmasını, yurt 
çapında dağıtılıp küçük çocukların eline geçmesini sağlamak 

bu planın hedeflerinden olmalıdır. 

7.2. Ailede Çevre Eğitimi 

275. Ev, yerel toplum ve okul çevre eğitiminin sağlandığı üç temel 
alandır. Bu alanların hepsinde göster ilecek ' çabalar, bir yandan 
çevre sorunlarının gereğince kavranması öte yandan çevre bilin¬ 
cine dayalı çözümlerin geliştirilmesini sağlayacak şekilde 
karşılıklı ilişki içinde olmalıdır. 

276. Çocuğun çevresinin fiziki ve sosyal boyutları karşılıklı 
bağımlılık ilişkileri içinde bir sistem oluşturmak ta, bu 
nedenle, fiziki çevre ile ilgili planlama ve tasarım çalışmala¬ 
rında, fiziki çevrenin işlevsel ilişkiler içinde olduğu diğer 
sosyal çevre özellikleri ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. 
Dolayısıyla, çevreyi iyileştirme çalışmalarının planla sosyal 
konut yapımı, sosyal güvenlik uygulamaları ve anne-baba eğitimi 
gibi çeşitli açılardan ele alınması gerekmektedir. Ayrıca bulgu¬ 
lar çocukların fiziki çevrelerine karşı hayli duyarlı olduğuna 
işaret etmektedir. Bu gözlemden hareketle, çevre bilinci 
geliştirmeye yönelik uygulamalara ilkokul eğitimi program1 arında 
yer verilmesine yarar vardır. 

277. Çevre eğitimi çocuğun evinde ve yakın çevresinde başlar, 
çocuğun çevreye ilişkin anlayışı hem evde, hem de anaokulunda, 
mabetlerde ilkokul öncesi diğer kurumlarda verilen örgün eğitimle 
gelişir. Çocuğa çevre eğitimini sağlamada anneler önemli bir yer 
tutarlar; bu da kız çocuklarıy1 a, kadınların okur yazar olmaları 
ve çevre eğitimi almalarının taşıdığı önemi bir kez daha ortaya 
koymak tadır. 

7.3. Kadın Ve Çevre Eğitimi 

278. Çevre koruma çalışmalarında kadınlara düşen rol ve sorumlu¬ 
luk oldukça fazladır. Kadın nüfus bu bağlamda çevre yöneticileri 
için büyük bir potansiyeli işaret etmektedir. Kadınların çevre 
çalışmaları ile bütünleştirilmesi çabalarında aşağıda belirti¬ 
lenler önde gelen hedef olarak kabul edilmelidir: 

-Çevreyle uyumlu olarak planlanan kalkınma alanlarında 
kararalıcı, planlayıcı, teknik danışman ve yönetici meslek kadın¬ 
larının oranı arttırıİmalıdır. 

-Kalkınma ve çevre programlarının kadınlar üzerindeki 
etkilerini değerlendirmek üzere ulusal, bölgesel ve uluslararası 
alanlarda mekanizmalar oluşturuİmalıdır. 

-Kadınların rolünün güçlendirilmesine yönelik etkin eğitim 
politikaları benimsenmelidir. 

-Kadınların okuma-yazma oranını yükseltmeye, kız çocukları- 



nın temel ve orta eğitimden yarar 1 anmalarının sağlanmasına ve ka¬ 
dınların bilim ve teknoloji alanında eğitim ve öğretim fırsat¬ 
larını artırmaya yönelik tedbirler alınmalıdır. 

-Hızlı nüfus artışı çevresel bozulmanın en büyük 
faktörlerinden biridir. Aile planlaması merkezlerini de içeren 
sağlık hizmetleri güç 1endiri 1me1 i dir. 

-Sürekli ve dengeli olmayan üretim ve tüketim kalıplarının 
değiştirilmesinde kadınlar önemli bir role sahiptirler. Tüketici¬ 
nin bilinçlendirilmesine ve çevresel açıdan duyarlı, zararları en 
aza indirilmiş üretim fa1 iye11 erinin desteklenmesine yönelik 
programlar hazırlanmalı ve uygu1 anma 11dır. 

-Çevre kirliliği kontrolünde kadınların rolünü güçlendirecek 
plan ve programlar geliştirilmelidir. 

-Çevre bozulmasının kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri 
saptanarak gerekli önlemler alınırken, olumsuz koşullardan etki¬ 
lenmeyi azaltacak tedbirler konusunda kadınlar bilgilendirilmeli— 
di r. 

-Değişik sektörlerdeki (tarım, sanayi, kimya sanayi) iş 
ortamlarının olumsuz etkileri sürekli olarak değer 1endiri İme 1 i ve 
sorumlu karar mekanizma1arındaki kişiler tarafından gerekli ön¬ 
lemler alınmalıdır. 

-Doğal afetler, çölleşme, ormanların yok edilmesi, toksik 
atık ve uygun olmayan tarımsal ilaçların yan etkileri ile karşı 
karşıya olan kırsal kesimdeki kadın ve çocukların yaşamları 
üzerinde etkili olan hızlı çevresel ve ekonomik bozulmayı durdur¬ 
mak için acil önlemler alınmalıdır. Zararlı etkiler konusunda 
kadınlar bi 1 inçlendiri İme 1 i d ir. 

-Gönüllü çevre ve gönüllü kadın kuruluşları özellikle kadı¬ 
nın bilinçlendirilmesinde etkin rol oynamalıdır. 

-Az eğitimli yada okuma-yazma bilmeyen kadına yönelik olarak 
eğitim programları düzenlenmelidir. 

-Kitle iletişim araçları özellikle televizyon ve radyo yaygır 
eğitim aracı olarak kullanılmalıdır. Çünkü ülkemizde kadınların 
okuma-yazma bilmeme oranı halen yüksektir. 

-Okuma-yazma bilmeyen nüfus sayısının en aza indirilmesi 
için MEB’nca yeniden okuma yazma seferberliği başlatılmalı ve 
kurslara devam zorunlu olmalıdır. Konuyu çevre açısından 
düşündüğümüzde, bu kurslar esnasında bölgenin ve yörenin özel¬ 
liklerine göre verilecek bilgiler çevre bilincinin oluşması, 
geliştirilmesi ve bilgilendirme açısından çok yararlı olacaktır. 

279. Kadını çevre konusunda bi 1 inçlendirirken onun aynı zamanda 
bir eğitici olduğu unutulmamalıdır. Kadın evinde ve yakın çevre¬ 
sindekilerin sağlığından ve beslenmesinden sorumludur. Aynı 
zamanda evdeki tüketim modelini belirleyen bir tüketici olarak da 



çevreye zarar vermeyen bilnçli seçim yapmak durumundadır. Çevreye 
duyarlı teknolojileri kadınlara yaymak için gelişmekte olan 
ülkelerde kırsal ve kentsel eğitim, araştırma ve kaynak 
merkezleri oluşturulmalıdır. 

7.4. İlköğretimde Çevre Eğitimi 

2B0. Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı bir çevrede gelişebileceği 
ilkesinden hareketle, ilköğretim çağındaki çocukların; çevre 
olaylarını daha iyi anlama 1 arını, sosyo-ekonomik ve kültürel 
kalkınmanın sağlıklı bir çevreyle olan ilişkisini kavramalarını 
sağlamak "İlköğretimde Çevre Eğitimi" sayesinde gerçekleşecekt ir. 

281. İletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler sonucunda bugünün 
çocukları, ebeveynlerini pek çok konuda eğitir hale gelmişler¬ 
dir. Çünkü her alanda görülen hızlı değişim ve gelişimlere çocuk¬ 
lar ve gençler çok daha iyi uyum sağlamakta, meseleleri daha kısa 
sürede a 1gıIayabilmektedir. Araştırmalar gelişmekte olan ülkele»— 
de ilköğretim yatırıralarının topluma büyük ölçüde geri döndüğünü 
göstermektedir. Eğitimin en yüksek geri dönüşümünü ise ilk üç 
yılda verilen eğitim sağlamak tadır. ilköğretimde verilen eğitimin 
ilkyılı ülkenin üretkenliğinde yüzde 27 ve daha fazla bir artış 
göstermiştir. 

282. özellikle çevre eğitim eleman ve araçları konusunda vakit 
geçirilmeden bir envanter çıkar11ma 11dır. 

283. Uygulamaya yönelik aktif çalışmalar daha etkili olacağından 
(akvaryum, botanik köşesi, yeniden değer'lendiri lebi lecek 
çöplerin ayrı ayrı kutularda toplanması, çevre gezileri, 
temizlik kampanya 1 arı, okul bahçesinin ağaç 1 andırılması, okul ve 
sınıfların temizliğinin kontrolü vb.) bu tür çalışmalara ağırlık 
verilmeli di r. 

284. Yaz okullarında çevreye uyumlu davranışlar kazandırılabi1 ir. 

285. Çevre kolu eğitsel çal ışmalanna katılan öğrencilerin Bakan¬ 
lıkla irtibatları sağlanıp, eğit i lebi 1 irler. 

286. Afiş, rozet, duvar ilanı, poster ve ilkokul 1. sınıflar için 
boyama kitapları, vb., araçların yaygın olarak dağıtımı belli 
bir sisteme bağlanmalı, bu tür materyal yurdun her köşesine 
ulaştırılmalıdır. 

287. Okullarda eğitim aracı olarak slayt, sinerna ve video 
filmlerinden yaygın olarak yararlanılmalıdır. 

288. Belirli gün ve haftalarda özellikle Yerli Malı ve Tasarruf 
Haftası, Çevre Koruma Haftası ve Dünya Gününü kapsayan haftanın 
amaçlarının her yönüyle en etkileyici bir şekilde anlatı1abilrnesi 
için bütün oku11arımızda etkileyici ve çok yönlü programlar ve 
resim, şiir, kompozisyon ve bilgi yarışmaları düzenlenmeli 
kampanyalarda radyo, TV, basın ve sinema gibi araçlardan istifade 
edilmeli di r. 
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7.5. Ortaokul, Lise Ve Dengi Okullarda Çevre Eğitimi 

289. Çocukların yüklenecekleri en büyük sorumluluk 1 arın başında 
yaşadıkları çevrenin kalitesini korumak ve çevre kaynaklarının 
sürdürülebi1 ir1 iğini sağlamak gelecektir. Bu doğrultuda onların 
bugünden daha okul sıralarında iken çevre konularında bilgili, 
bilinçli ve hassas yetişmeleri için büyüklerin vereceği destek, 
geleceğe yapılacak en önemli ekonomik ve ekolojik yatırım olacak- 
11 r. 

290. ilkokullarda verilen çevre eğitiminin ortaokul ve liselerde 
pekiştirilmesi ve daha evvel verilen bilgileri ve uygulamaları 
da içine alacak şekilde hacimlerinin arttırılarak verilmesi 
gerek i r. 

291. öğrencileri ezbercilikten kurtarıp araştırıcılık ve bilimsel 
düşünme yeteneği kazandıran, beyin gücünü geliştiren, üretken, 
kendini değerlendirebilen, insanca bir yaşama biçimini 
benimsemiş, dengeli kişiler olarak yetiştirmeye dayalı, özellikle 
de çevre konusunda duyarlı ve bilinçli gençlerin yetişmesi için 
uygun eğitim sistemleri incelenerek en uygun sistem seçilmelidir. 

292. Çevre eğitiminde gençlere örgüt içinde çalışma şansı 
veri İme 1 i d ir. Böylece grup içinde etkileşerek işbirliği içinde 
belirlenen hedefe yönelik hareket etmeyi öğreneceklerdir. 

293. Ortaöğretimde çevre dersi mecburi kredili bir ders olarak 
ele alınmalıdır. 

294. Mevcut çevre sağlığı ders programları güncel çevre konu¬ 
larını da kapsayacak şekilde gözden geçirilmeli ve günümüz 
şartlarına uygun hale getiri 1 mel i dir. 

295. Çıraklık eğitim merkezlerinde de meslek ağırlıklı çevre 
dersleri verilmeli dir. 

296. Meslek liselerin son sınıf öğrencileri özel bir kordinasyon- 
la bir araya getirilip, çevre ve çevre mevzuatı konusunda uzman¬ 
laş! ı rılabi1 ir. Yani ara sınıf personel yetiştiri lebi 1 ir. 

297. Çevre meslek okulları açılmalıdır. 

7.6. Müfredat Programları 

298. Kişilerin kendisinden başlayıp, yakın çevresindeki evinin ve 
sınıfının düzenini ve temizliğini öğrenmesi ile programların git¬ 
tikçe gelişen bir tempo ile çevre kirliliği, kirlilik çeşitleri, 
Türkiye'de çevre kir1 i 1 ik leri, canlılara özen gösterme, endemik 
türler, özel koruma alanları ve ekolojik denge kavramları uygu¬ 
lamalı olarak çocuğa ver i 1me1 i dir. Müfredat, çevre-ekonomi, 
çevre-sağlık, çevre-kültür ilişkilerini de içermelidir. 



239. İlköğretimde kullanılacak eğitim araçlarının kapsamları, 
ortaöğretimde geliştirilmeli ve buna ek olarak çevreden alınacak 
örneklerin incelenebileceği 1aboratuvar1ar kurulup geliştirilme- 
lidir. Bu laboratuvarlar yardımıyla çevreden alınan örnekler 
incelenmeli ve çocuklar çevre sorunlarına çareler aramaya, 
projeler üretmeye teşvik edilmelidir. 

7.7. Yüksek Öğretimde Çevre Eğitimi 

300. Yüksek öğretimde çevre eğitimi için hedef kitleler; 

- Yükseköğretim Kurumu 
- üniversiteler 

- Yüksek Gkullar 

- Belediyeler 
- Kamu İktisadi Kuruluşları, ve 
- Özel Sektör Kuruluşları 

olarak be 1 ir1enme1 i dir. 

301. Çevre tanımının zenginliği ve çevre sorunlarının 
çeşitliliği bu olayları ancak değişik mesleklerden meydana gelen 
ve çevre konusunda uzmanlaşmış ekiplerin çözüm getirebileceği 
sonucunu doğurmaktadır. Sorunların çözümü yönünden de eğitimin 
çok sayıda disiplini kapsayan türden olması kaçınılmazdır. Diğer 
yandan çevre sorunlarının ele alınması, çözümü ve çevrenin korun¬ 
ması tüm bilimlerin ve mesleklerin görevi ve sorumluluğundadır. 
Bu gerçekten hareket edildiğinde sorunların çözümü için bir tek 
mesleğin mensuplarının yeterli olmayacağı görülür. Bundan dolayı 
çevre sorunları mühendislik, ekoloji, ekonomi, tıp ve hukuk 
bilgilerine sahip kimselerin elele çalışmasıyla gerçek çözüme 
kavuşabilir. Türkiye'nin çevre sorunu konusunda çeşitli 
mesleklerden yüksek lisans ve doktora yapmış elemanlardan oluşmuş 
kadrolar kısa sürede gerek yurt içinde gerekse yurtdışında çok 
iyi çalışmalar sergi 1eyebi 1ecekt ir. 

302. Amaca uygun bir çevre eğitimi verebilmek için önce bu eğiti¬ 
mi verebilecek nitelikteki yetkin çevre eğitimcilerinin 
yetiştirilmesi gerektiği gerçeğini benimseyerek, çevre eğitim 
strateJileri ne uygun, aynı zamanda kamu ve özel sektörü kapsamına 
alan öğretim program 1 arını hazır1ayabi 1ecek ve bunları milli 
politikalar doğrultusunda uygulayabilecek, kirlenmiş çevrede 
gerekli İslah tedbirleri ile temiz çevrenin korunmasında gerekli 
olan araç, gereç, plan ve projelerin hazırlanmasını ve uygulamaya 
konulmasını sağ 1ayabi 1ecek uzman kadroların yetiştirilmesine 
Öncelik ver iİmeli dir. 

7.8. Çevre Mühendisliği Eğitimi 

303. Çevre Mühendisliği çok geniş bir tanımla, çevre ve insanları 
birbir1erinin olumsuz etkilerinden korumak, çevre sorunlarını 
tanımlamak ve çevre koşullarını iyileştirmek yönünde temel mühen¬ 
dislik bilimlerini ve yak 1aşımlarını uygulamaya koyan bir mühen¬ 
dislik dalıdır. Çevre Mühendisliği yukarıdaki tanımdan da 



anlaşılacağı gibi, çok yönlü ve çok boyutlu bir meslek dalıdır. 
Hava, su, toprak sistemlerinden herhangi biri ile ilgili 
çalışıyor olmak, sistemlerin birbiriyle olan etkileşimlerini 
bilmeyi ve bu doğrultuda çözümler getirmeyi gerektirdiğinden 
çevre mühendisliğini çevre bilimlerinden ayırmak da mümkün değil¬ 
dir. 

304. ülkemizde 1975’ten beri çeşitli üniversi te1erde dört yıllık 
Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar çeşitli kurumlarda 
çalışmaktadırlar. Bu bölümler açılan yeni üniversi te1er 1 e her 
geçen gün artış göstermektedir. 3u ün iversi te 1eri m izin verdikleri 
mezunlar da eğitim kadroları ve ek ipman1 arıy1 a bağıntılı olarak 
eğitilmiş ve yetişmiş olmaktadır1ar. Anabılim Dalları itibariyle 
Çevre Mühendisliği Bölümlerinde Çevre Bilimleri ve Çevre Teknolo¬ 
jisi olarak ikili bir akademik örgütlenme vardır. Buna paralel 
olarak lisans düzeyinde bu iki Anabilim Dalından diploma almak 
sözkonusu değildir. Yani opsiyon eğitimi yoktur. Ancak başlıca 
üniversi te1er imizde Yüksek Lisans (Master) ve Doktora düzeyinde 
Çevre Mühendisliği eğitimi, bu iki konuda örgütlüdür. Yani Çevre 
Bilimleri Uzmanı ve Çevre Mühendisi ünvanı ile Y. Lisans ve 
Doktora derecesinde eğitim verilir. Hatta bazı üniversiteleri¬ 
mizde sadece Çevre Mühendisi olanlar değil, başka yakın mühendis¬ 
lik dallarından ve mühendislik dışı ilgili bilim branşlarından 
da bu programlardan derece kazan11abi 1mektedir: Biyoloji, mik¬ 
robiyoloji, kimya, inşaat mühendisi, kimya mühendisi gibi. 

305. Çevre mühendisliği başlangıçta inşaat mühendisliğinde hidro¬ 
lik ve su mühendisliği branşlarından ortaya çıkmıştır. Ancak, 
dünyada çevre ile ilgili gelişmelerin, mühendisliğin tüm 
branşlarını yeni yak 1aşım 1 ar 1 a zorlamaya başladığı son yıllarda, 
ağırlıklı olarak inşaat mühendisliğinin hidrolik su getirme ve 
kanalizasyon konularına dayalı "çevre mühendisliği" eğitimi 
anlayışının zamanın koşullarına göre yeniden incelenmesi ve 
gerekli yenilik yapılarak içerik olarak zenginleştirilmesi 
düşünülmelidir. ülkenin ve bölgelerin koşulları da gözetilmek 
şartıyla böyle bir işlemde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalı¬ 
dır : 

- ülkemiz son 10 yılda hızlı bir altyapı atağına girişmiş, 
bu konuda önemli yatırımlar proje1endiri 1 miş, uygu1anmış11r. Bu 
yüzden su ve kanalizasyon altyapısındaki gelişmeler çevre mühen¬ 
dislerinin artık bu sistemleri isletecek olan belediyelere yö¬ 
nelmesine yolaçmalıdır. Bu durumda ise "Belediye Mühendisi" 
olarak istihdam edilen çevre mühendislerinin 1980’li yıllardan 
kalma su getirme kanalizasyon ve su kalitesi proje1endirmeye 
ağırlık veren çevre mühendisliği programları nedeniyle, özellikle 
belediyelerde kendilerinden beklenen "katı atık" ve hava kalitesi 
yönetimlerinde zor 1andık1arı görü1mektedir. Benzer şekilde sanayi 
kuruluşları da sayıca az da olsa çevre mühendisi istihdam etmeye 
başlamış1 ardır. Bu işyerleri de haklı olarak "Çevre Mühendis i"nin 
sadece su kalitesi değil, tesisin çevreyle ilgili tüm sorunlarını 
ele almasını bek 1emektedir1er. 

- Dünyada "çevre" boyutu, uzun yıllardan beri kirliliğin 
hertürü için düşünülür olduktan başka; son beş yıldan bu yana 



"sürdürülebi 1 ir kalkınma" felsefesi ile beraber çevre sorunları¬ 
nın kaynak tüketim hızı ile dengelenmesini öngörür olmuştur. 
Böylece kirliliği daha ortaya çıkmadan önce kaynağında engelleyi¬ 
ci teknolojiler (sıfır atıklı teknolojiler) gündeme gelmiştir. 
Amerika’da ve Avrupa’nın birçok gelişmiş ülkesinde ün iversi te1er 
"Kirliliği önleme" programları ge1 işt irmektedir1er. Çevre mühen¬ 
disliği başta olmak üzere tüm ilgili mühendislik bölümlerinin, 
isteğe göre zorunlu ya da seçmeli bir ders olarak bir "Kirliliği 
Önleme Teknikleri" dersi açmaları teşvik edilmelidir. 

- ülkemizde çok sayıda üniversitede çevre mühendisliği 
programlarının açılması bundan böyle her yıl binin üzerinde yeni 
çevre mühendisinin isdihdamı mecburiyeti getirmiştir. Türkiye 
gibi bir ülke için bu sayı çok fazladır. Böylece ortaya çıkan 
işsizlik sorununun isteristemez eğitimde geridöngü yoluyla kalite 
düşmesine yol açacağından korku1maktadır. 

- Eğitimin ağırlığı su, hava ve katı atık yönetimi arasında 
dağıtılmak kaydıyla; modern çevre kavramlarına daha uygun düşecek 
bir çevre mühendisliği eğitimi programı gerçekleştirmek üzere ça¬ 
lışmalar yapı1 ma 1ıdır. Bunun sağlanması için ün iversi te 1er öğre¬ 
tim üyesi yetiştirme programlarını yeniden düzen1eme1 i dir1er. 

30S. Bugün çeşitli ülkelerde çevre bilimleri ve çevre mühen¬ 
disliği konularında çeşitli lisans eğitimleri verilmektedir. 
Ancak bu eğitimler ülkenin ihtiyacına yönelik olarak sayıca ve 
nitelikçe değişiklikler göstermektedir. Türkiye’de şu anda mevcut 
bazı çevre mühendisliği bölümleri eğitim kapasitesi yönünden 
yetersiz durumdadır. Buralardan yetişecek meslek elemanlarının 
çeşitli kurum ve kuruluşların çevre konusundaki sorunlarını 
çözmeye yeterli olmayacağından endişe edilmektedir. Kaldı ki, 
yeterli düzeyde eğitim veren bölümlerden mezun olan çevre mühen¬ 
disleri de gerektiği gibi istihdam edilememekte, buna karşın 
bilgi ve beceri açısından yeterli meslek mensup 1 arıy1 a teçhiz 
olmayan kuruluşlar çevre sorunlarını çözümlemede güçlüklerle 
karş11 aşmak tadır1ar. 

307. Amaca uygun bir çevre eğitimi verebilmek için önce bu 
eğitimi verebilecek nitelikteki yetkin çevre eğitimcilerinin 
yetiştirilmesi gerektiği gerçeğini benimseyerek, çevre eğitim 
st rateji 1 er i ne uygun, aynı zamanda kamu ve özel sektörü kapsamına 
alan öğretim programlarını hazırlayabilecek ve bunları milli 
politikalar doğru 1 tuşunda uygulayabilecek, kirlenmiş çevrede 
gerekli İslah tedbirleri ile temiz çevrenin korunmasında gerekli 
olan araç, gereç, plan ve projelerin hazırlanmasını ve uygulamaya 
konulmasını sağ1ayabi 1ecek uzman kadroların yetiştirilmesine 
mutlak öncelik ver i 1me1 i d ir. 

7.9. üniversite Sonrası Ve Meslek içi Eğitim 

308. ülkemizdeki birkaç büyük tesis hariç, pek çok kuruluşta 
mevcut (AR-GE) Araştırma ve Geliştirme bölümleri çevre kontrolü 



amacından uzak, proses ile inusnadde ve ü‘ün kalite kont rol una 
yönelik olarak faaliyet göstermektedir, 

309. Çevre için eğiti." yalnız okullarda ele alınacak konu olarak 
değerlendir!İmemeli, tû» eğitim sürecinin yeni bir boyutu olarak 
ele alınmalıdır. Bu nedenle meslek içi eğitimde de çevre program¬ 
ları uygulanmalıdır. 

310. ülkemizde çevre eğicimi yapan kuruluşlar arasında koor¬ 
dinasyon olmaması ve eğitim çıkanlarının kısıtlı olması sebebiyle 
çevre için verimli bilimsel çalışmalar ve teknolojiler üretileme¬ 
mektedir. Çeşitli üniversitelerde çevre mühendisliği bölümleri 
olmasına karşın ülkemizde çevre teknolojisi üretimi kısıtlıdır. 

311. üniversitelerin çevre mühendisliği bölümlerinden rr.ezun olan 
mühendislerin pratik tecrübelerinin kısıtlı olması, hem haklarını 
koruyabilecek, hem de mesleki eğitimlerini destekleyecek bir 
Çevre Mühendisleri Odasının daha yeni kurulmuş olması, bu zamana 
kadar, meslek dışı kişilerin piyasaya girmesine yol açmıştır. 
Asıl meslek sahipleri ise mesleklerinin dışında çalışmaya 
baş 1amıslardır. 

312. Bugün ülkemizde uygulanan tüm eğitim sistemimizle birlikte 
çevre eğitimi vermekte olan yirmiye yakın Çevre Mühendisliği 
Bölümü’nün de, verdiği eğitim, teknoloji, üretime hizmet ve 
araştirma1 arın etkinliği açısından yeniden gözden geçirilmesi ve 
daha etkin hale getirilmesinin sağlanması, bu kurumlarda yabancı 
dile ağırlık veren eğitim verilmesi. zorunluluğunun getirilmesi 
gerek i r. 

313. Genelde lisans eğitimlerinde ülkenin çevre sorunlarına 
yönelik projeler bazında çalışmalara, tasarım ve projelendirme 
faaliyet1 er i ne ağırlık verilmeli: teknik dallarda üniversite 
eğ i t im-öğre t iminde geçen yılların en az üçte biri., uygulamaya 
ayrılmalı ve yaz stajları etkin1eşt iri 1me1 i dir. Bu konuda, yine, 
endüstri-üniversite ilişkilerinin süregelen kopukluğu bir dar— 
boğaz olarak karşımıza çıkmakta, karnu ve özel sektörün öğretim 
üyeleri ve öğrencilerle daha sıkı ve gerçekçi diyalog kurma 
ihtiyacı doğmaktadır. Ayrıca, öğrencilere toplum hizmetlerinde- 
verilecek görevlerde (anket değerlendirme, envanter oluşturma, 
fizibilite ve projelendirme çalışmaları gibi) iş ve sorumluluk 
verilmesi, kendilerine güveni, dolayısıyla aktif katılım ve 
becerilerini arttıracak; bu yolla finans ihtiyaçları da kısmen 
karşı lanmış olacaktır. 

314. Çevre eğitimi mult idisipliner bir eğitimdir. Bu sebeple 
çevre eğitiminin, lisansüstü ve lisans sonrası düzeyde, değişik 
bilim dallarında gerçek 1eştiri 1 rnesi ne özen göster i 1me1 i dir. 

315. Lisansüstü eğitim ve araştırma çalışmalarında ülke sorunla¬ 
rına yönelik projeler bazındaki çalışmalar yanında teknoloji 
geliştirme, modifiye ve adapte etme amacına yönelik araştırma 
faaliyetlerine de ağırlık verilmesi ve palışmalarııı uygulamaya 
yönelik tarzda yürütülmesi gerekmektedır. Çalışmaların bu amaca 
dönük olarak yap11ab i 1mesi için ise üniversite-endüstri işbirliği 



kaçınılmaz görünmektedir. 

316. Hem özel hem de kamuya ait tesislerde görev yapan 
elemanların güncel literatürü, teknolojik gelişmeleri anında 
takip edebilen özellikte olması, hizmetici ve geniş kapsamlı 
eğitim ve yerinde görüp inceleme faaliyetleri ile sürekli olarak 
kendilerini yenilemeleri, üniversite ile sıkı bir diyalog içinde 
bulunmaları, çalışmaların verimli ve sağlıklı yürütülebilmesi, 
ortaya çıkan teknolojik problemlere üniversitedeki ilgili 
araş11rıcı1 arın anında müdahale edebilmesi ve mevcut sorunlara 
hızlı çözüm a1 ternat if1er i üretilebilmesi açısından özel önem 
taşımak tadır. 

317. Kurulan ve kurulacak teknoloji enstitülerinde, çevre mühen¬ 
disliği bölümlerinde ve meslek odaları dahil değişik mühendis¬ 
lik alanlarında çevre teknolojileri geliştirilmeli; teknoloji 
enstitülerinde bioteknoloji çalışmaları da dahil çağdaş yön¬ 
temlerle çevre problemleri ne çözüm aranmalıdır. ülkemizde 
araştırma yapan ve yapacak olan yabancı bilim adamları ve 
kuruluşları ile ilgili yasal düzenleme zaman geçirilmeden yapıl¬ 
malı, yabancı araştırmacıların Türkiye'deki hareke11erini izlemek 
üzere mu11 i di sip1 iner bilimsel bir izleme komitesi kurulmalı ve 
çalışmaları bu komitenin kontrolünde olmalıdır. 

318. Bilim ve teknolojinin gelişimi için Dünya ile bağlantı 
kurabilecek bir veri bankası kurularak araştırmacılara veri 
tabanı oluşturulmalıdır. 

319. Bu bakımdan gerekli tüm imkanların eğitim için seferber 
edilmesi kaçınılmazdır. Başta doküman ihtiyacı olmak üzere 
hertürlü eğitim aracından yarar 1 anı 1abiİmesi için öğrenci, öğre¬ 
tim üyesi ve araştırmac ıya fırsat eşitliği ve ekonomik kolaylık 
sağlanmalı; eğitim araçları, araştırma araç-gereç1er inden farklı 
olarak düşünülmemelidir. 

320. Eğitimin etkin olabilmesi için teknoloji transfer inden 
ziyade teknoloji üretimine önem verilmesi gerekir. Bunun için, 
herşeyden önce güvene ihtiyaç vardır. Güven duyulan insan, sorum¬ 
luluklarını daha iyi hisseder, istihdam Çişe girme) konusunda da 
bu güven ve sorumluluğun duyulması gerekir. 

7.10. Halk Eğitimi 

321. Eğitim, araştırma, geliştirme ve üretim süreçleri rıde, zaman 
başta olmak üzere, madde ve enerji kaynaklarının ve ekonomik 
potansiyelin verimli kullanılarak değerlendirilmesi, sürdürülebi¬ 
lir kalkınma, temiz çevre ve sağlıklı yaşam hedeflerine hizmet 
edecek ana etkendir. 

322. Bunun için öncelikle özgür ve doğru düşünen, yaratıcı nite¬ 
likli insan yetiştirmek gerekir. Her şeyin başı düşünmektir. 
Eğitimde gençlere doğru düşünme yolu ve alışkanlığı öğretildikten 
sonra her şey başarılır. Ayrıca gençlere teknik, sanat ve güzel 
sanatlar yanında görgü, kültür ve genel kültür de kazandırmak 



gerekir. Etkin bir eğitim ve dolayısıyla barışın sağlanabilmesi, 
dil, din ırk vb. ayrım; yapı imaya-, özgür bir basının ve özgür bir 
iletişimin mevcudiyetine bağlıdı;, Barışı güçlendiren uluslarara¬ 
sı iletişimin geliştirilebilmesi için doğru haber alma ve 
iletişim özgürlüğü -rar olmalıdır. Zira çağımıza adını veren 
iletişim, her konuda bilgiye özgürce erişebilmek demektir. 

6. bMERÎLER 

32ü. Yukarda yapılan saptama, çözümleme ve irdelerteler ışığında 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile desteklenmesi istenilen 
çevre eğitimi önerileri aşağıda bel irtilmiştir: 

a) Yaygın Eğitim kurumuna bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde 
verilen çeşitli dallardaki dersler içinde çevre ile ilgili bil¬ 
giler daha fazla yer almalıdır. 

b) Gazeteler ve özellikle radyo, T7 en uygun kitle iletişim 
aracı olarak çevre konularında eğitici, yol gösterici ve çözüm 
getirici programlara ağırlık vermelidir. 

c) Gönüllü kuruluşların çevre bilincinin sağlanması konusun¬ 
daki etkinlikleri desteklenmelidir. 

d) Çevre için eğitim, vatandaşı çevre sorunları ve tehli¬ 
keleri ile korkutmaktan, tehdit etmekten çok, bilgilendirmeyi ve 
uyarmayı amaçlayacak biçimde planlanma 11dır. 

e) "Eğer bir erkeği eğitirsen yaniız bir bireyi eğitirsin; 
ama, bir kadını eğitirsen tüm nesli eğitmiş olursun" deyişi 
gözönünde bulundurularak, çevre için eğitimde kadının hedef kitle 
olarak ele alınması sağ1anma 1ıdır. Kullanılacak politika ve 
programların saptanmasında kadınların hayat tecrübelerine daya¬ 
nan bilgilerinin, zekalarının dikkate alınması gerekmektedir. 
Cehalet, sağlık, nüfus artışı, beslenme, aile planlaması ve 
kirlenme gibi konularda bu çok önemlidir. 

f) Çevre için eğitim, Çevre Bakanlığı, MEB, Kültür Ba¬ 
kanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı gibi 
bakanlıklar arasında yaygın eğitim boyutunda ve ülke çapında or— 
ganize edilmeli ve işbirliği sağ 1 anma 1ıdır. 

g) Vatandaşların bölgesel ve yöresel özellikler de göze¬ 
tilerek çevrelerini tanımaları ve kaynakları bilinçli kullanma¬ 
ları için yerel çalışma grupları ve gönüllü gruplar oluşturacak 
programların yapılması ve uygulanması sağ1anma 1ıdır. 

h) Günlük yaşamını doğal kaynakları kullanarak sağlayanlar 
(balıkçılar, avcılar, çiftçiler, vb.) için halk eğitim faaliyet¬ 
leri düzenlenmelidir. 

ı) Çevreyi olumlu ve olumsuz etkileyen gruplar belirlenme- 



li, böylece hedef grup küçü11üİme 1 i ve eğitimin etkinliği artı¬ 
rılmalıdır. örneğin, çalışanlar, çiftçiler, anneler, gençler gibi 
aktif gruplara öncelik ver i İme 1 i dir. 

i) Yaygın eğitimde başarıyı sağlayacak projelerin 
geliştirilmesi, projelerin kampanya 1 ar 1 a tanıtımı ve bu yolla 
kamuoyunun oluşturulmasını sağlayacak materyallerin proje yayın¬ 
ları şeklinde aktarılması yerinde olur. Buradan hareketle sanayi¬ 
cilere, çevreyi tahrip etmeden kalkınma yöntemlerini tanıtan 
projelerin açıklanması ve bu gibi yöntem uygulama 1 arın ı n 
kampanyalar düzenleyenek desteklenmesi gereklidir. Çevreyi kir¬ 
letmeyen veya kirliliği önleyen teknolojinin düşük krediyle 
desteklenmesi de ayrıca ekonomik bir araç olarak gerçekleşti- 
r i 1me1 i d i r. 

j) Yaygın eğitimde çevre konusu işlenirken hedef gruplar, 
sanayi , hizmet, tarım sektöründe faaliyette bulunanlar, öğren¬ 
ciler, emekliler, ev hanımları, köylüler, vb. olarak tesbit 
edilebilir. 

k) Halka yönelik çevreyle ilgili broşürler ve afişler hazır¬ 
lanma lıdır. 

1) Orduda erler çevre konusunda eğitilmelidir. 

m) Toplumun her kesimine ayrı mesajlarla ulaşılmalıdır. 

n) Turizmin iyileştirilmesi ve turistik bölgelerde yaşayan 
halkın; çevre temizliği, doğal ve tarihi zenginliklerimizin 
korunması ve benzeri konularda çevre bilincine erişmesi için 
çalışmalar yap11 ma 11dır. 

o) ürünün geliştirilmesi amacıyla kullanılan maddelerin 
kullanma teknikleri konularında çiftçiler ve bu alanda görevli 
kamu personelinin eğitilmesi sağlanmalıdır. 

ö) Orman köylülerinin eğitimleri sağ1 anma 1ıdır. 

p) Nüfus planlaması konularına ağırlık verilmelidir. 

r) İnsanların doğanın bir parçası olduklarının, doğaya 
yapılan bir tahribatın kendilerine yapılmış olacağının bilincine 
varmaları sağ1anma 1ıdır. 

s) Kamu ve özel sektör de çevre korumacılığına özen 
gösterme i i dir. Ayrıca, burada çalışan kesime hizmet içi eğitim 
programları içerisinde çevre ile ilgili bilgilerin de verilmesi 
sağ 1 anmalıdır. 

ş) Özellikle Devletin kirliliğin önlenmesine ve çevre koru¬ 
maya önem verdiğini göstermesi gerekmektedir. 

t) Yerel yönetimlerde çevre konusuna özellikle yer verilmeli 
ve vatandaşa bazı yaptırımlar konu 1 ma 1ıdır . 



u) Çevremizi koru t'*, ra. için jereken <pn önemi i koşul sosyal 
davreç. ışiarımı~ın t «*e1d«n dsÇişmesidir. Bu konuda kadınlar, 
insanlara çevre w/u; .run Dünyamız içi yarattığı tehlikenin 
bilincine va1 ı İma sı rtd-~ yardımcı olacak Kadınlar, kendine 
özen, temizlik, ev «zgl ı f.ı , ev idaresi gi. olağan faaliyetlerine 
yeni değerler katarak, ve. renin iyi1-.'"» .•irilmesine kat ı labi 1 i r ler 
ve hatta aile planlamasında bile etkili a i ati i irler, 

ü) Kadınların çevremiz. * kurtarıİmasına yönelik en büyük 
katkısı evde gerr.ekleşt iri lecekfci r ve ancak kadınlar Dünya için 
çevresel olarak bilinçli yeni bir nesil yaratma fırsatına sahip 
olacakurdır. 

v) Dizel Tikle basının kamuoyunun bilgilenmesi ve eğitilmesi 
yolunda çevre korumayla ilgili örgütledin faa1 i yetleri ne yer 
vermesi yerinde olur. Çevre konularına kamuoyunun daha fazla ilgi 
göstermesi sonucunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir, bu nede¬ 
nle ülkemizde de basına ve yayın organlarına çok fazla görevler 
düşmektedir. Çevre konusunda yapılan her türlü kirlilik ve koru¬ 
maya yönelik çalışmalar özel programlarla uygulanma1ıdır. 

y) Ekomüzeler kurulmalı ve bu müzeler halka sunulmalıdır, 
Ekomüzeler global, bölgesel, ulusal ve yerel çevre şartlarının 
gösterildiği yerler olnıalif halkın müzeye gelmesi beklenmeden, 
gezici müzelerle ve özel sergiler düzenlenmesiyle halka hu tip 
yerlerin gösterilmesi sağlanma!ıdır. 

z) Çevre konusunda sanayiciler bilgilendirilmeli ve çevre 
konularında duyarlı, olumlu davranışlar kazanmaları sağlanmalı¬ 
dır. Sanayie ilerin yatırım programlarını uygularken çevre değerl¬ 
erini korumalarını gerçek leş t irebilmelerini sağlamak için çeşitli 
seminer, sempozyum ve panel gibi sözlü iletişim etkinlikleri 
düzenlenmeli di r. 



BÖLÜM -7 

ÇEVRE BİLİMLERİ VE 

TEKNOLOJİLERİ 
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ÇEVRE YÖNET İNİNİN 

TEMEL İLKELERİ 



1. GtRIŞ 

324. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bilimsel ve teknolojik 
kapasiteleri arasındaki açık, özellikle sürdürü1ebi 1 ir kalkınma 
amaçlarıyla doğrudan ilgili olan bi yotekno1 oji, genetik mühendis¬ 
lik, yeni enerji kaynakları, yeni maddeler, az atıklı ve kirlet¬ 
meyen teknolojiler gibi yeni alanlarda daha da genişlemektedir. 

325. Madde teknolojisinde, enerji tasarrufunda, enformasyon 
teknolojisinde ve biyotekno1oji dek i en son yeniliklerin, 
gelişmekte olan ülkelerin iht iyaç1 arına uyum sağ 1ayabi 1mesi için, 
bu ülkelerde yeterli çalışma yapılnıamaktadır. Oysa, bu açığın 
dünyanın gelişmekte olan yarısıyla ilgili araştırmaların, tasa¬ 
rımların, kalkınma ve büyüme stratejilerinin geliştirilmesi ve 
tümüyle üretimin ciddi ölçeklerde bir kapasite artırımıyla kapa¬ 
tılması zorunludur. 

326. Kaynakların verimli kullanımını öngörmek, daha çok yurt içi 
ekonomi politikası gereği gibi düşünülebilir. Ancak bu amaçla bir 
ülkeden diğer bir ülkeye teknoloji transferi söz konusu ise, 
bunun gerektirdiği mekan izma1 arı kurmak suretiyle yukarıda bahsi 
geçen açığın hızla kapatılması gerçek 1eşebi 1 ir. Bu yolla ulusla¬ 
rarası bilim ve teknoloji düzeyi, yerel ekonomilere verim artırma 
yoluyla yerel ekonomilere etkili olabilir. 

2. ÇEVRE BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ ALANINDA KURUMSALLAŞMA 

327. Bir ülkede kullanılan çevre korumaya yönelik teknolojilerin 
mutlaka araştırma ve geliştirme çalışmaları ile desteklenmesi 
gerekir. ilgili kamu ve özel sektör kururn ve kuruluşları bu 
konularda çalışacak bilimsel araştırma ve geliştirme ünitelerini 
kurmak ve işletmek için teşvik edilmeli; bu çalışmaların eşgüdümü 
kurulacak icracı ve teknik niteliklere sahip bir Çevre Kurumu 
tarafından yapılmalıdır. 

328. Bilim ve teknoloji alanında öngörülen kurumsa 11 aşmanın 
etkinliği açısından aşağıdaki kurumsal düzenlemelerin yapılması 
gerekli görülmektedir: 

a) ülkemizde bugünkü koşullarda çevre bilimleri ve teknolo¬ 
jileri ile ilgili kurumsal yapı açıklıkla be1 ir1enme1 i d ir. 

b) Genelde bilimsel araş11rma1 ar 1a ilgili olarak ülkemizde 
kurulması tartışılan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kurulduğu 
takdirde, bu Bakanlığa ait çevre bilimleri ve teknolojileri alt 
birimleri o 1uşturu1ma 1ıdır. Bu alt birimler ile mevcut Çevre 
Bakanlığının görev ve yetki dağılımı koordine edilmelidir. Esas 
olarak bilgi üretim, koordinasyon ve iletim çalışmaları; sadece 
çevre boyutunda değil tüm bilim alanlarında koordinasyonu sağ¬ 
layacak bir Bilim ve Teknoloji Bakan 1ığı'nın kurulmasına da 
ihtiyaç göstermektedir. Halen bu kapsamda kısmi çalışmalar içeri¬ 
sinde bulunan TÜBİTAK, MPM, TSE ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
patent bürolarının bu Bakanlığa bağlanmasıyla ulusal düzeyde 
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pekçok bilimsel, teknik ve araştırma ihtiyacına etkin şekilde yön 
verilebilir. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın kurulması mümkün 
olmadığı takdirde ve Çevre Bakanlığı’nın kuruluş kanunu ve yapısı 
itibariyle daha çok koordinatör özellik taşıdığı gözönünde bulun¬ 
durularak ülkemizde eksikliği hissedilen kurum 1araras ı bilimsel 
ve teknik araş11rrna/uygu1 ama bağlantısının, TÜBİTAK benzeri bir 
Türkiye Çevre Bilimleri ve Teknolojileri Kurumu ile sağlanması 
gerektiği düşünülmektedir. Oysa, TÜBİTAK geçtiğimiz yıllarda 
Çevre Araştırma Grubunu dağıtmış ve çevre araştırmalarını Kimya 
Teknolojileri Araştırma Grubu ile birleştirmiştir. Kaldı ki, 
böyle bir kuruluşun, sadece araştırma teşviki yapmayıp, üretimde 
verimliliği arttırmayı ve "know-how" üretimini teşvik etmesi, bu 
bakımdan da MPM, TSE ve benzeri kurumlarla etkin koordinasyon ve 
iletişim içinde faaliyet sürdürmesi de gerekmektedir. 

c) Oldukça başıboş ve koordinasyondan yoksun bulunan çevre 
bilimleri ve teknolojileri ile ilgili hususları kapsamak 
üzere bir araştırıcı kurum olarak Türkiye Çevre Bilimleri ve 
Teknolojileri Araştırma Kurumu kurulma 1ıdır. önerilen bu Türkiye 
Çevre Bilimleri ve Teknolojileri Kurumunun kuruluşu ile birlikte; 

- ülkemizde ku11 an11makta olan teknolojilerin ve 
ürünlerin çevreye uyumlu hale getirilmesi için geniş bir proje 
uygulaması başlatılmalıdır. Halen kullanılan eski ve sorunlu 
teknolojilerin çevreye uyumlu kılınması veya yasaklanması amacı 
ile caydırıcı ve cezai yaptırımlar getirilmelidir. 

Çevre teknolojileri konusunda üretici, proje yapım¬ 
cısı ve uygulayıcı firmaların bu sektörde faaliyet göstermeleri 
için gereken minimum şartların tesbiti ve firmaların mevcut 
durumları incelenerek üret i mİ eri ne "Uygunluk Belgesi" ve 
firmalara da "Yeterlilik Belgesi" verilmesi sağlanmalıdır. 
İstenen şartları temin edemeyen firmaların cezalandırıİması 
veya belgelerinin iptali yoluna gidilmelidir. 

d) Denetimde sürekliliğin sağlanması amacıyla, kurulmuş 
arıtma tesislerinde işletici ve yapımcı (veya danışmanlık ya da 
kontrollük yapan) firmaların onaylarını ihtiva eden aylık analiz 
raporları, arıtma tesisi işlerlik durumunu da gösterir bir rzpoı— 
la beraber, belirli aralıklarla toplanıp değer 1endiri 1me1 i dir. 
Bunun yanısıra denetimlerde arıtma tesisinin kurulmasını izleyen 
makul bir süre (örneğin, 5 yıl) uygun deşarj kriterlerini sağla¬ 
ma yükümlülüğü get iri 1me1 i d ir. Bu yükümlülük hem tesis sahibine, 
hem de yapımcı firmaya ortak olarak bö1 üştürü1me1 i dir. Deşarj 
kriterlerine uygun olmayan durumların ortaya çıkması halinde; 
ilgili ve yetkili kurumların hakemlik yapması, gerekliyse hata 
yüzdelerini belirlemesi, yapımcı ve işletmecinin sorumluluk 
paylarını tesbit etmesi ve gereğinde tesisin uygunluk belgesini 
iptali yoluna gitmesi gerekir. 

e) Çevre kalitesinin belirlenmesi ve denetlenmesi için; 

- ölçüm, izleme ve değer 1endirme işlemleri, sistem 
standardizasyonu, kullanılan cihaz, araç, imkan ve teknolojiler 
için, yerli ve yabancı standartlar da gözönüne alınarak yapılma- 
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lıdır. 

— Türkiye’nin bugunkü mali ve ekonomik koşullarında, 
endüstriyel kuruluş, üniversite ve tüm kamu kuruluşlarının 
araç—gereç ve laboratuvar altyapıı imkanlarının yöreler bazında 
ortak kullanılması ve ortaklasa geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

Böylece oldukça kıt olan bilgili insan gücünün 
paylaşımı sağ1anma 11dır. 

- Çevre ile ilgili laboratuvarlararası interka 1 ibrasyorı 
programlarının gerçek 1 es t iri 1 rnesi temin edilmelidir. 

f) Çevre konusunda ve arıtma piyasasında çalışan 
firmaların teknolojik yönden desteklenmesi ve denetlenmesi sağ- 
lanmalıdır. 

3. ÇEVRE BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ KAPSAMINDAKİ KONULAR 

329. Aşağıdaki bölümlerde, Türkiye’de çevre kirliliğinin kont¬ 
rolü, çevre kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin 
bilimsel ve teknolojik esaslar sektörel ve sek tör1erarası 
ilişkileri dikkate alan çok yönlü bir plan perspektifi getirmek 
amacıyla ele alınmaya çalışılmıştır. Sonuçta sıralanan tüm 
hususlar ve faktörler çerçevesinde Türkiye’de çevre yönetimi 
esaslarının temel başlıkları ve içerdiği konuların aşağıdaki 
şekilde tanımlanabileceği an1 aş11 mış11r. 

3.1. Çevre Kalitesi ve Atık Sorunları 

330. Günümüzde tüketim ürünlerinin ve kullanım sonucu oluşan 
atıkların miktarı öylesine büyümüş ve özellikleri öylesine 
karmaşık bir hale gelmiştir ki yeterli teknik tedbirler alınma¬ 
dıkça tehdit altında bulunan ekolojik denyenin sağlıklı kalabil¬ 
mesi mümkün görünmemektedir. 

3.1.1. Hava Kalitesi 

331. Hava kirlenmesi, kirliliği oluşturan ak t ivi te 1 er in türüne 
göre fosil yakıtlar yakılarak enerji eldesini kapsayan işlemler, 
ulaşım ve endüstri kaynaklı olabilir. Ayrıca atmosfere karışan 
bazı madde türleri, bu ortamda başka etkenlerin de katkısıyla 
ikincil kirletici 1 erin oluşumuna da yol açabilmektedir. Kirlilik 
unsuru havanın doğal bileşiminde bulunan der işimlerin üstünde 
derişimlere ulaşan ve böylece sağlık, ekonomi, iklim, ekolojik 
denge gibi hususlarda olumsuz etkiler yaratan enerji ve madde 
türleri olabilir. Havadaki derişimler ise, kaynaktan atılan 
kirlet ici 1 er in, atmosferde yer değiştirerek ulaştığı noktaya 
gelmesi sırasında, meteorolojik etkenlerin de yardımıyla seyrel¬ 
mesi sonucu oluşmaktadır. 

332. Buna göre hava kirlenmesinde üç temel bilgi bileşeni vardır: 



- kirlenme kaynağı, 
- Kirleticilerin alıcı ortamdaki tayınımı, 
- etkilenen ortam. 

333. Bu bileşenlerden ilk ikisi biribirinden bağımsız zaman 
fonksiyonları niteliğinde olup, ortak etkileriyle üçüncü grupta 
şikayetlere neden oldukları ölçüde hava kirlenmesini tanımlarlar. 

334. Kirlenme kaynağı bir yanma reaksiyonu ise kirlilik kaynağında 
yine üç belirleyici etmenin: 

- yakıtın nitelikleri, 
- yakma tesisi türünün uygunluğu ve kullanılan yakma 

tek no 1oJ i s i , 
- yakma tesisinin isletme özellikleri ve yakan işçinin 

sorumluluk payı. 

335. Ulaşımla ilgili olarak da yukarıda yakma tesisleri için 
genelde verilen tanımlama hemen hemen aynen geçeriidir. Tek 
dikkat edilecek fark, kaynağın kendisinin de zaman ve mekan 
boyutlarında yer değiştiriyor olmasıdır, 

336. Endüstriyel hava kirlenmesi ise iki ana bölümden oluşur: 

- ısı, enerji, sıcak su, kızgın yağ, buhar vb. amaçlar¬ 
la yakıtların yakılması sorunun yukarıda olduğu gibi ele alın¬ 
masını gerektirirken 

- üretilen ürünün, hammadde ve yardımcı maddelerin ka¬ 
çaklarının oluşturduğu proses tipi kirlenmeler her endüstri 
dalında ve hatta kullanılan teknoloji bazında ayrı ayrı değerlen¬ 
dirilmek zorundadır. 

337., Bütün bunların yanısıra kirlilik kaynakları, büyüklük dere¬ 
celerine göre de sınıflandırı1ırlar: 

- tekil ama "büyük sabit kaynaklar" (termik santrallar 
gibi), 

- çok sayıda küçük ve önemsiz kaynağın yanyana gel¬ 
mesiyle oluşan, bu yüzden adeta yüzeyin tümünden geliyormuş gibi 
ele alınması gereken "alan kaynaklar" (kentsel yüzeyler gibi), 

- hareketli (mobil) kaynaklar (trafik gibi). 

338. Kirletici kaynakların özelliklerine bakarak 

- konvansiyone1 kirlilik türleri (yanma atıkları kükürt 
oksitler, partiküller, azot oksitler, vb.) 

- özel madde emisyonları (asbest, bazı zararlı organik 
buharlar, vb.) ve, 

- endüstriyel atık gazlar 
olarak da sınıflama yapılabilir. 

339. Bunlardan yanma atığı konvansiyone1 kirlet ici 1 er, sabit 
kaynaklarda oldukça masraflı teknolojik yatırımlarla denetlenebi¬ 
lirler. Atık gaz ve tozların arıtımı endüstriyel kaynaklar için 



de mümkündür ve ekonomisi de bir ölçüde vardır. Ancak yaygın 
kaynaklardan gelen konvansiyonel atık gaz ve tozların arıtımı 
genel olarak ya mümkün değildir veya ekonomik görü1memektedir. 
Bunlarda yakıtın türünü değiştirmek veya kirlenmenin kaynağında 
minimize edilmesini sağlamak zorunluluğu vardır. 

340. Tüm bu kaynakların yanında çöp yakılması ve imhası, tarım, 
arıtma tesisi atık gazları, içerdiği bileşenleri ayrışmaya uğra¬ 
mış su ve katı atık kütlelerinin yaydığı kirleticiler, etrafa 
yayılmış tozlu kütlelerden gelen rastgele emisyonlar da önem 
taşıyan kirlenme kaynak1 arıdır. Özellikle 2010 yılına kadar çok 
sayıda yeni termik santral yapmayı planlayan ülkemizde, gerek 
mevcut ve gerekse yeni kurulacak santrallerde hava kirlenmesinin 
kontrolü büyük ağırlık ve önem taşımaktadır. 

341. Benzer sakilde otomotif sanayii ve pazarı da modern hava 
kirlenmesi ekipmanı ile donatılmamış araçların doldurduğu, sorun¬ 
ların çözümünü sürekli olarak ertelemeye çalışan ve böylece vakit 
kazanmayı uman bir yapıdadır. Halkın trafikteki sakıncalı 
araçları şikayet edecek mercilere ulaşım imkanı yoktur. Kaldı 
ki, trafiğe yeni çıkan araçlar bile çoğunlukla Avrupa Topluluğu 
normları açısından kabul edilebilir değildir. Bu durumda, 
Türkiye'de satılan bir araçla kısa süre sonra AT üyesi ülkelere 
gidilmesi mümkün olmayabilecektir. Bu sorunların çözümü için daha 
önce AT ülkelerinde ve örneğin, Yunanistan'da başarılı bir 
program uygulamaya konmuştur. Bu ve benzeri programlardan yarar¬ 
lanarak, bu konuyu acilen köklü bir çözüme kavuşturmak gerek¬ 
mektedir. Ayrıca, taşıt aracı emisyonlarındaki HC, C0X ve O3 
değerlerine sınırlamalar getirilmeli ve bu değerler her 6 ayda 
bir ölçülmelidir, özel sektöre eksoz gazı analiz istasyonu kurma 
yetkisi ver i 1me1 i dir. 

342. Kentsel, endüstriyel, tarımsal ve ulaşımla ilgili alanların 
herbiri için, hava kalitesini bozacak her türlü kirlilik kaynağı¬ 
nın ve kir1 et ici 1 er in belirlenmesi; kirliliğe neden olan kaynak¬ 
ların paylarının saptanması ve bu yolla hava kalitesini 
koruyabilmek için kirliliğe yol açan etkenlerin kontrol altına 
alınması gereklidir, (örneğin, yakıt türünde kirletici oranı en 
az olan yakıtın, endüstri tesislerinde verimli filtrasyon sis¬ 
temlerinin ve kirletici özellikleri en az olan teknolojilerin 
seç ilmesi gibi). 

343. ülkemizde giderek daha önemli hava kirliliği sorun odakları 
yaratılmaya başlanmıştır. Bu, özellikle yaygın kaynaklarda hiç 
bir denetime tabi tutulmadan yakılmakta olan yakıtların kıs 
aylarında yarattığı korkunç boyutlu kirlenmelerle başlayıp, 
sanayileşme çabalarıyla paralel artış gösteren ve yeni trendler 
oluşturarak sürüp giden bir büyük sorun yumağıdır. 

344. Diğer taraftan, hava kirliliği konusunda çoğunlukla gözardı 
edilen asit yağışlarını, sera etkisine katkı yapan ve CFC gibi 
ozon tüketici gazları etraflı olarak incelemek ve bu konuda 
gerekirse uluslararası işbirliğine gitmek yerinde olur. 
Sınırasırı hava kirletici 1erinin tesbiti, ayrıca bölgesel ve 
yerel ölçekte kirlenmenin boyutlarının belirlenmesi için en fazla 



parametreye dayanan ölçüm ve izleme metodları tercih edilmeli, 
halen uygulanmakta olan iki (SO2 ve PM) parametreye dayalı 
ölçüm sistemi terkedilmeli, yerel ve bölgesel ölçekte yeterli 
sayıda ölçüm istasyonu kurulmalı ve yaygın1 aş11r1 İma 11 d 1r. 

345. Hava kalitesi kapsamında günün birçok saatlerinin geçi¬ 
rildiği kapalı ortamlardaki hava kalitesi de ele alınmalı ve bu 
amaçla standartlar belirlenmelidir. 

3.1.2. Su Kal i tesi 

346. Zengin su kaynaklarına sahip ülkemizde su kaynaklarının 
sürdürüleb i 1 ir ve entegre yönetimi için uygun kurumsa 1/i dar i 
yapının gerçek 1eşt iri 1mesi gereklidir. 

347. Yüzeysel sularımızın kalite denetimleri şıklaştırılmalı, 
ilgili denetim ve yönetim organları, akarsu havzaları bazında 
yüzey ve yeraltı su ka1 i telerinin AT normlarını da gözeten 
araştırma ve yönetim planlarına göre düzenlenmesini sağ 1ama11 d 1r. 
Yeraltı sularının toplumun ve gelecek kuşakların malı olduğu 
gerçeğinden hareketle; kullanımları mutlaka tarifeye bağlanmalı 
ve bu amaçla yasa değişikliğine gidilmelidir. 

348. Yeraltı ve kaplıca suları için mevcut standartlar 
geliştirilmeli, kirlenmenin önlenmesi için koruma ve kontrol 
altına alınmalıdır. 

349. Su kaynakları (içine suları, yeraltı ve kaplıca suları ve 
diğer su rezervleri) üzerinde ölçüm ve izleme istasyonları 
kurularak yaygınlaş11r11 mal 1 ve su kalitesi düzenli aralıklarla 
incelenme 1 i d i r. 

3.1.3. Katı Atıklar 

350. Günümüzün teknolojisi, tüketim alışkanlıkları, değişen yaşam 
standar11 ar 1, kentleşme, nüfus artışı ve sanayi 1eşmeye paralel 
olarak artan kentsel ve endüstriyel atıklar önemli bir çevre 
problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu denetlemek üzere 
geliştirilen atık yönetiminin amacı; besin zincirinin güve¬ 
nirliğini ve insan sağlığını korumak, yeraltı sularını ve do- 
layısı ile su havzalarının etkilenmesini engellemek, hayat staııd- 
ardlarının iyileştirilmesini ve hava kalitesinin bozulmamasını 
sağlamakt1r. 

351. Atık yönetimi konusu, atıkları geri kazanmak, atık miktarını 
arttıran üretim ve tüketim türlerini sınırlamak ve istihdam 
yaratmak gibi hususları da kapsayan ve giderek önemi artan bir 
konu haline gelmiştir. 

3.1.4. Nükleer Güvenlik ve Radyoaktif Kirlenme 

352. Türkiye’nin şu anda nükleer enerji üretiyor olmaması nükleer 
güvenlik ve radyoaktif kalite ile ilgili sorununun bulunmadığı 
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anlamına gelmez. Kaldı ki, ileride zorunlu görünen bir nükleer 
enerji santralinin de, güvenliği sağlayacak altyapının yapılması
na bağlanacağı açıktır. Geçtiğimiz yıllarda görülen Çernobil 
kazası ve komşu 1 arımızda faaliyet gösteren geri teknolojiye sahip 
başka enerji tesislerinde de her an buna benzer kazaların oluşma 
riski karsısında uyanık olmamız şarttır. Gerek bu gibi sınırlar 
ötesi radyoaktif kirlilik riskleri için, gerekse ülkemiz toprak
larına veya sahildar olduğumuz denizlere boşa 1111ab i 1ecek 
radyoaktif atıklarla ilgili olarak mevcut ölçüm ve izleme 
istasyonlarını destekleyip faal halde tutmak esas olmalıdır. 

3.1.5. Özel Tehlikeli Atıklar 

353. Gerek katı, gerekse sıvı veya gaz halde bulunabilen ve 
normal kullanım sonucu atık kütleleri şeklinde çevreye atılarak 
veya kazalar sonucunda etrafa bulaşarak hem ekosistem dengele
rini ve hem de çevre ve insan sağlığını risk altına sokan madde
lere "tehlikeli atık" adı verilir. Ayrıca "zararlı madde"lerin 
insan kullanımı ve ekosistem sınırları arasında dolanımı da 

sözkonusu olup, bu iki grup riskli maddelerin ve bu maddeleri 
kullanan süreçlerin uluslararası normlara uygun olarak denetimi 
şart 11r. 

354. Gerek katı atık, gerek su kirlenmesi ve gerekse hava kalite
si ile ilgili yönetmeliklerde bu gibi özel atıkların çevreye 
boşaltım limitleri ayrıca değer1endiri 1mektedir. Bunun dışında bu 
maddelerin isimleri ve zarar derece 1endirme1 er i de 1993 Temmuz 

ayında çıkarılan Tehlikeli Atıklar Yönetmeliği ile listelenmekte
dir. Ek olarak get iri 1mesi ne çalışılan yeni bir mevzuat ile 
tehlikeli ve zararlı maddelerin üretiminden, nihai bertarafına 
kadar her kademede denetlenmesi öngörü1müştür. 

3.2. Biyolojik Zenginlikler 

355. Bugün, çevre kalitesindeki bozulmalara en hassas olan ortam, 
çeşitli bitki ve hayvan türlerinin oluşturduğu biyolojik zengin
likler ve gen kaynaklandır. Bu kaynakların büyük bir kısmı sulak 
alanlarda, denizlerde ve okyanuslarda yaşar. Türkiye, biyolojik 
zenginlikler yönünden dünyada önde gelen ülkelerden birisidir, 
ülkemiz, birçok yabani tür ve gen kaynağının da vatanıdır. ülke
miz, bitki türleri bakımından çok önemli bir sayı olan 3000’i 
endemik, toplam 9000 civarında bitki çeşidini barındırmaktadır. 

356. ülkemizin zengin faunasında 400 civarında kuş türü bulunmak
ta, bunun 250 sini göçmen kuşlar oluşturmaktadır. Bu göçmen kuş 
türlerinden 110’u ise sulak alanlarda barınmakta ve kuluçkaya 
yatmak tadır. 

357. Yaşamlarını sürdürmek için toprak ve su kaynak1 arıy1 a, bitki 
örtüsünün desteğine gereksinme gösteren bu zengin biyolojik 
potansiyelimiz; bilimsel ve ekonomik yönden daha iyi değerlendi
rilmeyi beklemektedir. Ne yazık ki, bu zenginliklerimizi, doğayı 
ve doğal kaynakları tahrip ederek hızla yok etmekteyiz. Bitkisel 
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kökenli doğal zenginliklerimizi, yanlış arazi kullanımı, aşırı 
tüketim, yaşamların sürdürü1ebi 1 ir1 iğini tehlikeye sokacak bi¬ 
çimde aşırı tahrip gibi nedenlerle kaybetmekteyiz. Bitki 
örtüsünün kaybıyla çıplaklaşan topraklar erozyonla taşınmakta ve 
yok olmaktadır. 

358. ülkemizdeki faunanın da toprak-insan-doğa1 hayat ilişkileri¬ 
mizdeki olumsuz etkileşimler sonucunda, aynı şekilde, kısmen veya 
tümüyle yaşamlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduk¬ 
ları gözlemlenmektedir. 

3.3. Su Kaynakları, Sulak Alanlar Ve Sucul Sistemler 

359. ülkemizde yüzeysel akış halindeki suların yıllık ortalama 
miktarı 185 milyar m^; kul lanı 1abi1 ir yeraltı sularımızın 
potansiyeli ise yılda 10 milyar m^ dolaylarındadır. Bu zengin 
su potansiyelinden içme ve kullanma suyu sağlama, depolama ve 
sulama amaçları ile yarar 1 anmanın dışında; şu kaynaklarımız, 
sosyal, biyolojik ve ekolojik dengenin, endüstriyel ve tarımsal 
üretimin ana girdisidir. Ayrıca su kaynak1 arımız toprağın 
oluşumunda, ku1 lanı1 masında, korunmasında ve geliştirilmesinde de 
önemli rol oynar. 

360. Ancak su kaynakları iyi kontrol edilmediği taktirde, toprak 
erozyonu başta olmak üzere bazı önemli şorunlara da yol açabi- 
1 i r . 

361. ülkemizde yerli biyolojik türlerin büyük kısmının yaşadığı 
ve göçmen kuşların önemli bir habitatını oluşturan sulak alanlar, 
özellikle korunması gereken zengın1ık1er im izdendir. Türkiye’de 48 
bin hektar civarında sazlık ve bataklık arazi ile herbiri 100 

hektarın üzerinde alana sahip 75 büyük sulak saha bulunmaktadır. 
Görüldüğü gibi, sulak alanlar, doğal kaynak zengin1 ikleri m izin 
önemli bir bölümünü oluşturur. Doğal hayata habitat sağlayan bu 
alanların yönetiminde ve korunmasında özel dikkat ve özen göste¬ 
rilmelidir. Yakın geçmişte sık sık şahit olduğumuz gibi, 
sulak alanların kurutularak tarıma açılması halinde, kaybolan 
zengin doğal hayatın değeri çoğunlukla, elde edilecek tarımsal 
üretim ve kazanca oranla daha büyük ve daha önemlidir. 

362. Sulak alanlar, yalnız bulundukları ülkelerin değil, tüm 
dünyanın korunması gerekli olan doğal zenginlik müzelerini 
oluşturur. Tüm dünyada bu kaynaklar koruyucu, ve geliştirici bir 
anlayışla ele alınmaktadır. Büyük bir kısmına ülkemizin de resmen 
katıldığı bu kurallara uymak, uluslararası sulak alanlar siste¬ 
mine bizimkileri de katarak doğal ve biyolojik zenginliklerimizi 
koruma altına almak ve global düzeyde değerlendirmek zorundayız. 

3.3.1. Deniz Florası ve Faunası 

363. Toplam kıyı uzunluğu 8330 km ve kıta sahanlığı 154.000 km2 
olan Türkiye, deniz ekosistemleri yönünden de çok zengin imkanla- 



364. Denizler de, sulak alanlar gibi, zengin bir flora ve faunayı 
barındıran zengin su ortamlarıdır. Deniz fauna ve florasının 
yaşamını sürdürdüğü, "deniz ekosistemi" olarak da^adlandırılan ve 
Dünyanın yüzde 71 ’ 1 ik yüzeyini <361 milyon kur*-) kaplayan 
okyanus ve denizlerde yasayan 200.000 dolayındaki bitki ve hayvan 
türünün yüzde 33’i sahil kesimindeki dip katmanlarında, az bir 
bölümü ise yüzey sularında yaşamlarını sürdürür. Bu bakımdan 
"kıyı alanlarının yönetimi" kavramı hem deniz tarafındaki kıyı 
bölgesi tanımı, hem de kara tarafındaki kıyı bölgesinin tanımını 
kapsayacak yönetim modelleri gerektirir. ülkemizde kıyı alan 
yönetimlerinin oluşturulması fikri oldukça yenidir. Bu konuda 
bilimsel gereksinmelerin kurumsal yapılaşmaya dönüştürülmesi için 
acilen çalışmalara başlanmalı ve kıyılarımız bugüne kadar uygula¬ 
nan kötü kullanım şeklinden acilen kurtarıİmalıdır. 

3.4. Bitki örtüsü Ve Ormanlar 

365. Bitki örtüsü ve ormanlar, insanların gıda ve ekonomi 
ihtiyaçlarının hammaddeleri olmanın yanında; fotosentez olayı 
ile oksijen üretimini sağlayan, toprak ve su kaynaklarını 
koruyan, su ve rüzgar erozyonunu önleyen, böylece doğal dengenin 
korunmasına ve sağlıklı ekosistemier in oluşmasına destek veren 
kaynaklardır. 

366. Toprak türü, iklim koşulları ve arazi eğimlerine bağlı 
olarak, değişik üretim amaçları için kullanılan tarım arazileri, 
üzeri bitki örtüsü ile kaplı işlenmeyen arazi 1erin ve çayır ve 
mer’aların üst toprak katmanının su erozyonu ile yok olması için 
geçen sürelerin gösterdiği farklılık, doğal bitki örtüsünün 
korunmasının önemini açıkça göstermektedir. örnek olarak belirt¬ 
mek gerekirse, yüzde 8-3 eğimli arazilerde, 20 cm kalınlığında 
üst toprak katmanının su. erozyonu ile kaybolması için, 

- Pamuk ekili alanda 
— Mısır ekili ala n da 
— Münavebeli tarımda 
- E k i 1 m e y e n a r a z i d e 
— Y o ğ u n o r m a n a 111 n d a 
- 3 ür &kli çayırlıkt a 

kadar bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu yüzden toprak kaynakla¬ 
rımızın korunabilmesi için, önce doğal bitki örtüsünün ve orman¬ 
ların korunması gerekmektedir. 

3.5. K e n t s e1 Cev re 

367. Hızla kentleşen ve kentli nüfusu şimdiden yarıdan fazla hale 
gelen ülkemizde, bu trende paralel olarak artan kentsel çevre 

67 yıl 
15000 yıl 
27700 yıl 
171500 yıl 
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sorunları başgöstermişt ir. Bu sorunların nedenleri doğru bir 
teşhisle "yoğun yerleşme" olarak belirlendiğinden, kentlerin daha 
da kalabalıklaşmasının önlenmesi gerekir. Diğer yandan kentsel 
çevre kalitesi arttırı1ma1ı, ekolojik kapasiteye uyumlu planlı 
kent gelişmesine gerekli önem verilmeli ve kentsel çevre dokusun¬ 
da yaşatılması gereken tarihi, kültürel ve doğal değerler koruma 
altına alınmalıdır. 

368. Kentsel büyümede yanlış yerseçiminden kaynaklanan sorun¬ 
ların önüne geçebilmek için yerseçim aşamasında "ekolojik kent 
planlaması" yani, kent alanındaki alıcı ortamların kapasitelerini 
gözeten kent planları yapılmalı ve bu doğrultuda alınan kararlara 
uyulmalıdır. 

369. Kentsel çevrenin korunması ve geliştirilmesi, kirlenmenin 
önlenmesi ve giderilmesi için alınacak tedbirlere yerel halkın 
ve yönetimlerin katılımı sağlanmalı; yerel yönetimlere verilen 
çevre ile ilgili görevlerin yerine getirilebilmesi için ise mali, 
hukuki ve teknik açıdan desteklenmelerini sağlayan kolaylıklar 
getirilmeli ve düzenlemeler yapılmalıdır. 

370. Kent ölçeğinde belediye hizmetleri arasında yeralan çöp 
toplama çalışmalarında, atıkların en aza indirilmesi ve geri 
kazanım için kaynakta ayırım çalışmaları en olumlu adım olacak¬ 
tır. Bu amaçla yerel yönetimlere katı atık toplama ve bertarafı 
konularında müşavirlik hizmeti ve teknik destek hizmetleri veril¬ 
me 1 i d i r . 

371. Kentsel trafiği çözümlemek ve trafikten kaynaklanan hava 
kirlet icilerinin emisyonunu en aza indirgemek için, hafif raylı 
ve metro gibi toplu tasım sistemleri desteklenmelidir. 

372. Kanal sistemi ve içme suyu şebekeleri belli bir plan çer¬ 
çevesinde hızla tamamlanmalı, genel sağlığı tehdit eden ve epide- 
mik hastalıklara neden olan eski şebekeler yen i 1enme1 i d ir. 

373. Kentlerimizdeki hava kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla, 
kentsel ısınma, motorlu taşıtlar ve endüstri tesisleri için 
kirletici oranları az olan alternatif yakıtlar teşvik edilmeli ve 
bunların kullanımı için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

3.6. Duyusal, Görsel Ve Estetik Kalite Faktörleri 

374. İnsan duyu organları, çevresini oluşturan hava, su, toprak 
ve bitki örtüsündeki bozulmaları ve iyileşmeleri büyük bir hızla 
algı layabilmektedır, özellikle görme, koklama ve işitme işlevini 
üstlenen organ 1 arımız; etraflınızdaki ortamın temizlik, berraklık, 
renk, görüntü bozukluğu, görüş mesafesinin kısalması, pis kokuya 
neden olan bozulmalar veya gürültülü ortamlarda duyulan huzur¬ 
suzluğa karşı tepki göstermektedir. 

375. İnsanları psikolojik açıdan etkileyen bu özellikler, bozul¬ 
mamış doğal ortamlarda yaşayanlara huzur ve yaşam sevinci 
veren f ak t ö r ler di r. Ne var ki, çevredeki kirlilik kaynaklauna ve 
çarpık1ıklara bağlı olarak; yüzeysel su kaynak1 arım ı z , deşarj 



edilen atıklarla doğal olmayan renklere dönüşmekte, köpürmekte, 
kokuşmakta, yağlarla kaplanmakta; teknik hatalar dolayısıyla ya¬ 
kıtların iyi yakılamadığı konutlardan, filtresiz veya yetersiz 
filtrelerle çalışan endüstri bacalarından çıkan gri-siyah 
görünümlü duman, is ve tozlar soluduğumuz havada birikmekte, 
bitki örtüsünü kaplamakta ve toprağın gözeneklerini tıkamakta, 
ayrıca meteorolojik faktörlerin de yardımıyla aerosol oluşturarak 
hava ortamını bulanık hale getirmekte, ulaşım araçlarının 
eksozlarından atılan, duman ve yanmamış parçacıklar trafik görev¬ 
lilerinin, yayaların ve sürücülerin sağlığını etkilemekte, görüş 
mesafelerini kısaltarak kazalara yol açabilmekte, yüksek sesle ve 
darbeli çalışan makina, motor ve müzik cihazları ise düşünme, 
dinlenme ve çalışma durumunda olan insanların huzurunu bozmakta¬ 
dır . 

376. Hava kirlenmesi birçok gaz kirletici için aynı zamanda "koku 
sorunu" anlamına da gelir. Gaz kirleticiler arasındaki, aromatik¬ 
ler başta olmak üzere bazı organik maddeler ve bir kısım anorga¬ 
nik maddeler kendilerine özgü kokularıyla kolayca tanınabi 1mekte- 
dir. Bu durum maddelerin koku eşik seviyelerine bağlı olduğu 
kadar kaynama noktası, buhar basıncı, yayınırlık ve benzeri 
fizi kokimyasal özellikleriyle de yakından ilişkilidir. Koku 
yapan hava kir 1 et ici 1erınin önemli bölümü kokularıyla rahatsızlık 
yarattıkları gibi ciddi sağlık etkilerine de sebep olmaktadır. 

377. Gürültü ve Titreşim işitme ve algılamayı olumsuz yönde 
etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş ve 
verimlilik performansını azaltan, çevrenin fiziksel niteliklerini 
değiştiren önemli bir çevre kirliliği türüdür. Gürültü kirliliği¬ 
nin diğer çevre kir 1 i 1 ik 1 er inden en önemli farkı, ancak var 
olduğu süre içerisinde varlığının anlaşılabilmesi ve meydana 
getireceği zararların da uzun süreli ciddi tıbbi ve psikolojik 
incelemeler sonucu ortaya çıkar11 abi 1 nıesi dir. Gürültü nitelik ve 
düzeylerinin belirlenmesi ve kontrol a 111na alınması bu nedenle 
özel önem taşımaktadır. Gürültü ile mücadele edilmesi ve ortadan 
kaldırıcı önlemlerin alınması, öncelikle seviyesinin tesbiti ile 
gerçekleştiri lebi 1 ir. 

378. Yapay olarak ortaya çıkan ve “insanı rahatsız edici ses" 
olarak tanımlanan "gürültü", titreşen bir cisimden kaynaklanan 
enerjinin gaz, sıvı ve katı ortamlarda basınç dalgalan halinde 
çevreye yayılması olarak tanımlanır. Ses basınç dalgalarını, 

a) Dalgaların frekansı (sıklığı) ve genliğine, 
b) Basıncın değerine 

bağlı olarak ifade etmek mümkündür. İnsanlarda esas olarak hasta¬ 
lıklara neden olan gürültü parametresi DOZ yani enerji-zamandır. 
Tesbiti ise ancak gürültüye maruz kalınan süre boyunca izlenmesi 
ile mümkündür. ülkemizde 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 
çıkarılmış olan bir Gürültü Kontrol Yönetmeliği mevcuttur, ancak 
bu yönetmelik altyapı yetersizliği ve kurumsa 11 aşmanın olmaması 
nedeniyle uygulanamamaktadır. 

373. Genel anlamda gürültü kontrolü, herhangi bir ses kaynağından 



çıkan gürültü niteliğine sahip sesleri; 

a) kabul edilebilir seviyelere indirmek, 
b) akustik özelliğini değiştirmek, 
c) etki süresini azaltmak, 
d) hoşa giden veya daha az rahatsız edici bir başka ses ile 

maskelemek , 

gibi yöntemler ile sakıncalı etkilerinden arındırmak veya kısmen 
yoketmek anlamına gelir. Endüstriyel, evsel ve toplumsal yaşamı¬ 
mızdaki gürültü kaynaklarının, bu yöntemlerden biri ile 
gerçek 1eşt iri 1ecek kontrolü, performans yönünden yeterliliği 
sağlamanın yanısıra, ekonomik ve uygu1anabi 1 ir olma yönlerinden 
de tutarlı ve kabul edilebilir çözümler get irme1 i d ir . Kentsel 
yerleşim bölgelerinde gürültü haritaları yapılabilir, imar plan¬ 
ları ve trafik düzenlemeleri bu haritalardan yarar1 anı1 arak 
yapılmalıdır. Endüstri ve Toplu Taşıma Sektöründe çalışan işçi¬ 
lerin maruz kaldıkları ses ve titreşim düzeyleri belirlenerek 
gerekli koruma tedbirleri alınmalıdır. Kentsel yerleşim 
bölgelerinde şantiye ve inşaat alanlarında gürültü izlenerek 
çevre sağlığı korunmalıdır. Hava alanları çevresinde de gürültü 
izlemesi yapı1ma 1ıdır. 

3.7. Çevre Kazaları, Riskler Ve ivedi Önlemler 

380. ülkemiz, bilimsel yöntemlerle çevresel kazaların ve 
afetlerin risk oranlarının önceden bel ivlenebi1 diği ve böyle bir 
durum ortaya çıkınca alınması gerekli önlemlerin p1 an 1anabi 1 d iği 
bir yönetim yapısına kavuşturulmalıdır. Bu konuda bölgesel ve 
ulusal işbirliğine geçilmelidir. 

4. ARITMA TEKNOLOJİLERİ 

381. Arıtma denince akla daha çok atıksuların ve içme-kullanma 
sularının arıtımı gelir. Bu arıtmalar sırasında oluşan çamurların 
arıtımı da bu terime dahildir. 1çme-ku11anma sularının arıtımı su 
kaynağının içerdiği su kalitesi gözönüne alınarak, sulardan 
beklediğimiz kalitenin (ülkemizde TSE 266 ile sınırlandı¬ 
rılmıştır) o 1uşturu 1mas ı için gereken işlemleri kapsar, ülkemizde 
yeraltı suyu kullanımı yaygın bulunduğundan ve yeraltı sularında 
genelde daha az parametre bakımından düzeltme yapma gereği söz — 
konusu olduğundan yakın tarihlere kadar su arıtımı konusu atıksu 
arıtımının gerisinde düşünülmüştür. 

382. Ancak metropol ölçekte kentlerin sayıca artışı ve yeraltı 
sularımızın artık yetersiz kalmaya başlaması ile beraber, yüzey¬ 
sel sulardan da içme-kullanma amacıyla yararlanmaya başladığımız 
için su arıtımı da giderek artan boyutlarda gündemimizde olacak¬ 
tır. 

383. Daha küçük yer 1eş i m1 erde yaygın olarak kullanılan yeraltısu- 
larının kalitesini yakın zamanlara kadar kalitesini araştırmaya 
gerek duyulmamıştır. Ancak halkımızın artan çevre bilinci ve 
sağlık altyapımız artık nitelikleri belirsiz yeraltı ve pınar 
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sularının içilmesinde tereddütlere yolaçmaya başlamıştır. Bu 
durumda duyarlı analizlere gerek gösteren su konusunda daha çok 
sayıda ve iyi donatılmış laboratuvar olanaklarının geliştirilme¬ 
si zorunlu hale gelmiştir. 

3B4. Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksula- 
rın deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel, kimyasal, bak¬ 
teriyolojik kalitesini ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek 
hale getirmek için uygulanan işlemleri kapsar. Bunlar fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik proseslerin biri ya da birkaçından oluşabi¬ 
lir. Atıksu karakterine ve istenen çıkış suyu kalitesine göre 
birincil, ikincil ve ileri arıtma kademeleri kullanılmaktadır. 
Birincil arıtma atıksudaki yüzen ve çökebilen maddelerin 
uzak 1 aş11rıİmasını kapsayan mekanik arıtma ünitelerini; ikincil 
arıtma organik maddelerin gideriminde kullanılan biyolojik 
ve/veya kimyasal arıtma ünitelerini içerir, üçüncül veya leri 
arıtma ise, bu işlemlere ilaveten, ikincil arıtmada giderilemeyen 
kir1 et ici 1 er in uzak 1aştırıİması uda kullanılır. Arıtma hangi 
aşamada kesilirse kesilsin arıtılmış atık suyun bak ter iyo 1ojik 
kalitesi için bir dezenfeksiyon ve çeşitli basamaklarda ortaya 
çıkan çamurların giderimi için de uygun çamur konsantre etme ve 
imha üniteleri arıtmayı izlemelidir. 

4.1. ülkemizde Arıtma Teknolojilerinin Durumu 

385. DİE tarafından geçtiğimiz yıl, en az 25 kişinin çalıştığı 
sanayilerde çevre teknolojilerinin uygulanma durumunu belirlemek 
üzere, kapsamlı bir endüstriyel atık envanteri yapılmıştır. Elde 
edilen sonuçların değerlendirmesi yapıldığında, envanterde yer 
alan 2548 adet kuruluştan; 

- Yüzde 83.33’ünün atıksu arıtma tesisine sahip 
o1madığı, 

- Yüzde 86.10’unun atıksu deşarj izni olmadan çalıştığı, 
- Yüzde 95.4’nün baca gazı emisyon izni olmadığı, 

- Yılda toplam 3.516 milyar m^ suyun göl, kuyu, deniz, 
akarsu ve barajlardan karşılandığı, 

- Arıtma tesisi olan işyer1 er inderı çıkan yılda 3664 ton 
arıtma çamurunun yüzde l'inin yakıldığı, yüzde 3.2'sinin 
tarımda kullanıldığı ve kalan miktarın araziye, belediye 
çöplüğüne, nehir ve derelere atıldığı, 

- Yüzde 15’inin gürültü ölçümü yaptırmadığı 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar yorumlandığında; 

a) Yüzde 83.33 oranında işyerinin arıtma tesisinin olmama¬ 
sından, bunlardan kaynaklanan kir1et ici 1 er in olduğu gibi alıcı su 
ortamlarını kirlettiğini ve insan ve çevre sağlığını ciddi 
şekilde tehdit etmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

b) Arıtma tesisi olan işyerlerinden çıkan yılda yaklaşık 



3664 ton arıtma çamurunun yaklaşık yüzde 4’ünün usulüne uygun 
bertaraf edildiği, kalan kısmın ise büyük ihtimalle düzensiz 
olarak toprak ve alıcı su ortamlarını tehdit etmeye devam ettiği 
görülmek tedi r. 

386. Buna göre, anket kapsamına giren işyerlerinin tekil veya 
ortak arıtma tesislerini kurup ruhsat vermek suretiyle denetime 
alınması, su ve toprak kaynak1arımızın korunması açısından önem 
arzetmektedir. Bunun yanında endüstriyel arıtma çamurlarının tür, 
miktar ve kaliteleri üzerinde de çalışmaların acilen başlatılması 
ve uygun bertaraf yöntemlerinin belirlenmesi için taslak ha¬ 
lindeki mevzuatın acilen yürürlüğe girmesi gerekmektedir. 

387. Atık yönetimi ile ilgili hizmetlerin, atıkların toplanmasın¬ 
dan su ve çamur hatlarındaki nihai bertarafa kadar bir bütün 
olarak planlı bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Bu amaçla 
düzenleyici bir "ulusal su ve atıksu planı" ülke bütününde 
süratle hazırlanmalı, bölge ve yerel ölçekte de bu planın uygu¬ 
lanma esaslarının belirlenmesi için hazırlıklara acilen başlanma¬ 
lıdır. 

4.2. Arıtmanın Ekonomisi 

388. Arıtma, ilk yatırım maliyetleri yüksek, işletilmesi esnasın¬ 
da da önemli giderleri olan bir faaliyettir. Bu giderlerin tümü, 
başlangıçta kimin finanse ettiğine bakı1maksızın toplum tarafın¬ 
dan karşılanır. Bu nedenle, halkın ve yöneticilerin kamu kaynak¬ 
larının yerinde şartını gözetme bilinciyle denetime daha ciddi 
eğilmeleri gerekir. Bunun için topluma yeterli çevre eğitimi 
verilerek çevreye karşı daha duyarlı olunması sağlanmalıdır. 
Çünkü sonuçta ekonomik yük, hem vergi ödeyenler hem de tüketi¬ 
ciler olarak tüm toplum bireylerinin üzerinde olacaktır. 

389. Bu bakımdan kirli atıksu ve çamur oluşturan işletmelerin 
arıtma yapmalarını sağlayacak, mevcut arıtma tesislerini işler 
vaziyete getirecek ve yeni yapılacak olanları ise proje aşamasın¬ 
dan işletmeye almaya kadar kontrol edecek birimlerin kurulması 
zorunludur. Bu birimlere gerekli yasal yaptırımları ve caydırıcı 
cezai müeyyideleri uygulama yetkileri vermek gerekmektedir. 
Ayrıca arıtma tesisi kurmuş olan işletmelerin sürekli denetimleri 
yapılmalı ve periyodik olarak deşarj analizleri en az iki bağım¬ 
sız kuruluşta yaptırıİmalıdır. Analizlerin yapı1 ab i 1mesi için 
yerel birimlere laboratuvar kurmaları ve laboratuvara sahip diğer 
kamu kuruluş1 arından fayda 1 anma 1 arı için maddi destek verilmesi 
gerek 1 i di r. 

390. Endüstrilerin mümkün olduğunca toplu halde yerleştiril¬ 
melerine ve, bu amaçla, bugüne kadar olduğu gibi organize 
sanayi bölgeleri, serbest bölge ve küçük sanayi siteleri şek¬ 
lindeki kuruluşların teşvikine devam edilmelidir. Küçük işlet¬ 
meler için tekil atık arıtma tesisi kurmanın mali yükü fazla 
olduğundan, bunun külfetine katlanamayacak kadar küçük ve az 
kirletici olan işletmelerin, ya yapılacak ortak arıtmaya katılma¬ 
ları ya da sıvı/katı atıklarını kendi sahaları içerisinde güvenli 
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depolarda toplayıp, belirli aralıklarla ortak arıtma tesisine 
getirerek bedeli karşılığı arıtmaları sağ1 anma11dır. Diğer bir 
çözüm de atıklarını depolayan küçük işletmeleri ziyaret edecek 
gezici konteynerler üzerindeki mobil arıtma ünitelerinin kulla¬ 
nılmasıdır. Yurt dışında pek çok örneği bulunan bu mobil arıtma 
ünitelerinin ülkemizde de kurulması için girişime ilerin teşvik 
edilmeleri yerinde olur. 

391. Benzer bir uygulama da, kanalizasyon sistemi olmayan küçük 
ve biribirinden uzak yerleşim birimlerinin sızdırmaz çukurlarda 
toplayacakları atıksu1 arını, belirli periyodlarda merkezi bir 
yerdeki ortak arıtma tesisine getirerek bedeli karşılığında 
arıtmalarıdır. Yazlık konut sitelerinde halen kullanılan ve 
aslında son derece özenli şekilde kullanımı şart olan "fossep¬ 
tik" uygulamasına çözüm getirecek olan bu öneri ile plaj, kıyı 
suları ve yeraltı sularında kontrolsuz kirlenme riskinin önüne 
geçilmiş olacaktır. Bu sistemin ülkemizde çok geniş uygulama 
alanı bulacağı kesindir. Çünkü mevcut durumda özellikle turistik 
otel, kooperatif, tatil sitesi gibi birimlerdeki arıtma tesisleri 
ya hiç yoktur veya yetersiz teknik bilgi nedeniyle iyi çalıştığı 
şüphelidir. Çalışsa bile işletim sırasında önemli ekonomik girdi¬ 
lere ihtiyaç göstermektedir. Diğer taraftan, bu sitelerin katı 
atıkları ve atık sularına ait arıtma tesislerinden gelecek atık 
çamurlarına bu yolla çözüm getirilmiş olacaktır. Ancak bu ortak 
arıtmalar için yasal düzenlemelerimiz ve mevzuatımız yetersiz¬ 
dir ve girişimcilerin kredi, vergi kolaylıkları gibi ekonomik 
teşviklere ihtiyacı vardır. 

392. Arıtma tesisi kavramı kamuoyu tarafından iyi bilinmediğinden 
bu piyasada suistimaller çok olmaktadır. Endüstri kuruluşlarında 
teknik personelin ve bilgili kişilerin bulunması, su i s t i ma11eri 
azaltmaktadır. Kent yönetimi, kooperatif, tatil sitesi, otel gibi 
atıksu üreten birimlerde ise, sorumluların arıtma ile ilgili 
bilgileri eksiktir. Bu nedenle arıtma tesisi ihalelerinin alınma¬ 
sı, yüklenici firma yetkililerinin ikna kabiliyetine ve sorumlu 
kişilerle kurulan diyaloglara bağlı olmaktadır. Bu tür ihale 
alınılan neticesinde, piyasada yer alan yetersiz firmalar da 
arıtma tesisi işleri a 1 ab i 1mektedir. Sonuçta tasarımı iyi yapıl¬ 
mayan, kullanılan mekanik ekipmanın kalitesizliği ve kalitesiz 
isçilik nedeniyle iş1et i 1emeyen, sürekli problem çıkaran arıtma 
tesisi sayısı giderek artmaktadır. İşlemeyen arıtma tesisi bir 
yandan çevreye zarar vermekte, ekonomik kayıplara neden olmakta 
ve ayrıca toplumun arıtma tesisine bakış açısını olumsuz yönde 
etkilemek tedi r. 

4.3. Arıtma Firmalarının Durumu 

393. Çevreye verilen önemin son yıllarda artması ile gündeme 
gelen arıtma tesisi pazarının para kazandırmaya başlaması 
sebebiyle, bir çok firma bu işin yük1enici 1 iğini almaya 
başlamıştır. Denetimsizlik ve yasal sın ı r 1 ama 1 arı iyi bilmeyen 
yüklenici ve denetimciler yüzünden piyasaya konu ile ilgisi 
olmayan pek çok firmanın girmesine fırsat tanınmıştır. Günümüzde 
bu durum bütün hızıyla devam etmekte ve bu konuda yüksek kar 



marjları olduğunu düşünen ancak konu ile ilgili yeterli deneyimi 
ve bilgisi bulunmayan firmaların katıldığı arıtma piyasasında 
büyük kazançlar sağ 1anabi 1mektedir. 

394. Hiç kuşkusuz, serbest piyasa koşullarında, kötü firmalar 
zamanla elimine o 1acak1 ardır. Ancak günümüzde yasal zorun 1u1uk1 ar 
nedeniyle arıtma tesisi yaptırmak durumunda olanlar en düşük 
maliyetle bu işi yapmak için göstermelik tesisler yaptırmayı 
tercih etmekte, ne yazık ki, denetim elemanlarının hataları ve 
bilgisizliği nedeniyle bu mümkün olabilmektedir. Bu nedenle de 
yetersiz firmaların elimine olma periyodu uzayacağa benzemekte¬ 
dir. Oysa arıtmanın Cya da arıtıyor görünüp arıtmamanın veya hiç 
arıtma yapmama yollarını bulmanın) tüm maliyeti topluma ve 
tüketiciye yüklenmektedir. 

395. Arıtma piyasasında çalışan firmalar denetimsizdir. 
Bünyelerinde çevre mühendisi dahi bulunmayan arıtmacı firmalar 
faaliyet gösterebi 1mektedir. üyeleri ülkemizdeki çevre kirliliği 
problemini aşmamızı sağlayacak yetişmiş teknik elemanlardan 
oluşan Çevre Mühendisleri Odası’nın, proje onay ve denetleme 
yetkilerini artırmak bu konuda olumlu yönde atılacak adımlardan 
birisidir. Odanın üyelerine yönelik piyasa tecrübe1er ini artırıcı 
çalışmalar yapması ve gelişen teknolojiyi takip etmesi projelen¬ 
dirilecek arıtma tesislerinin kalitesini art 11racak11r. Ancak bu 
denetimleri yapabilecek ve meslek haklarını savunacak Çevre 
Mühendisleri Odası’nın daha etkili olabilmesi için yasalar ve 
kamuoyu desteği ge1 işt iri 1me1 i dir. Piyasada görülen yetersiz 
firmaların faaliyetleri böylece engellenebilecek, toplumun 
ödediği ekonomik kayıplar aza 1111acak11r. 

4.6. Katı Atık Yönetimi 

396. Türkiye genelinde Devlet istatistik Enstitüsü tarafından 
yapılan katı atık envanteri çalışması sonuçlarına göre, ülkemizde 
genel olarak kişi başına düşen atık miktarı 0.6-0.7 kg/gün olarak 
belirlenmiştir. Mevsime bağlı olarak, katı atıklar yüzde 60 
organik madde ve yüzde 18-20 oranında cüruf içermektedir. Buna 
göre, kuşkusuz yerel değişimler gözönüne alınmakla birlikte, 
düzenli depolama, kentsel atıkların bertarafında daha uygun bir 
yöntem olarak görünmektedir. 

397. ülkemizdeki kanun ve yönetmelikler katı atıklarla ilgili 
sorunlara cevap verebilecek düzenlemelere sahiptir. Katı Atıkla¬ 
rın Kontrolü Yönetmeliği ile atık yönetiminde uyulması gereken 
teknik ve idari hususlar düzenlenmiştir. Bu çerçevede: 

a) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca be¬ 
lediyelerin mevcut eski ve gayrısıhhi çöp alanlarını kapatarak 
rehabilite etmeleri yeni depo alanlarını su kaynaklarına ve 
yerleşim merkezlerine zarar vermeyecek yerlerde seçmeleri ve 
sızdırmazlık sağlayarak depolama hacimlerini ve yaklaşım 
yollarını projelendirerek ve modern teknikler kullanarak yeni 
deponi yapımına gitmeleri gerekmektedir. 



b) Ayrıca yerel yönetimlerin; 

- Atıkları kaynağında ayırma, 

- Geri kazanı1abi1 ir atıkları ayrı toplama, 

- özel atıkları gömmek üzere seçilecek uygun alanlarda 
hijyen kurallarına uygun depo tesisi kurma, 

çalışmalarını biran önce başlatmaları son derece önemlidir. 
Muhtemel sağlık etkileri ve kazalara karşı çöp biriktirme 
yerlerinin projeleri çok iyi hazır1anmalı; sızıntı sularının dre¬ 
najı, oluşan gazların uygun şekilde tahliyesi sağ 1 anma 1ıdır. 
Mümkünse enerji eldesi amacıyla atıklardan faydalanma yolu 
araş tırıİmalıdır. 

398. Endüstrileşmenin ilerlemesiyle birlikte kişi başına düşen 
atık miktarında önemli artışlar ve. atık bileşiminde de 
farklılaşma görülür. Bu farklılaşma özellikle ambalaj atıklarının 
artışı şeklindedir. Dolayısıyla geri kazanım sektöründe bir 
canlanma sözkonusudur. Aslında, geri kazanım ülkemizde oldukça 
eskilere dayanmakta, bu konuda faaliyet gösteren kişi ve işlet¬ 
melerin çabaları ile eskiden beri kağıt ve cam atıklar toplanıp 
ekonomiye geri kazandırı1maktadır. Son zamanlarda ise çevre 
bilincinin yerleşmeye başlamasıyla birlikte katı atıkların çevre¬ 
sel etkilerini minimize etmeye ilişkin düzenlemeler getirilmeye 
başlanmıştır. Çevre korumaya yönelik üretim ve pazarlama yön¬ 
temlerinin gelişmesi ile katı atıkların yönetimi ve buna bağlı 
entegre sistemlerin oluşması daha da önem kazanmak tadır. Bu 
gelişmeler ambalaj malzemelerinin seçimine de etki etmekte ve 
geri kazan 11 ab i 1 ir1 ik ambalaj malzemelerini n seçiminde önemli bir 
parametre olarak ortaya çıkmaktadır. 

399. Ambalaj atıkları ve geri kazanımı. Ambalaj atıkları konusu, 
gelişmiş ülkelerin çoğunda olduğu gibi Türkiye'de de hem kamuo¬ 
yunun ve hem de çevre po1 i t i kal arını belirleyenlerin ilgi alan¬ 
larından birisi haline gelmiştir, ülkemizde üretilen katı atıklar 
içinde oldukça az bir yer tutsa da, ambalaj atıkları, hem 
oluşturdukları görsel kirlilik ve hem de diğer çevre kirliliği 
türlerine oranla daha kolay kontrol altına alınabildikleri için 
son yıllarda artan oranlarda ilgi çekmektedir. Ambalaj atıkları¬ 
nın geri çevrilmesine 1990 tarihli Katı Atık Yönetmeliğinde 
önemli yer ayrılmıştır. 

400. Katı Atık Yönetmeliğine konu oları atıklar dışında, doğa- 
dak i varlığı ekosistem 1 er in ve insanların sağlığı bakımından 
riskli olan tehlikeli maddeler için "Tehlikeli Atıkların 
Kontrolü" taslak tüzüğü ile tehlikeli atıkların üretiminden, 
nihai bertarafına kadar denetlenmesi öngörülmüştür. 

401. Ayrıca "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" de yürürlüğe 
girmiş ve bu atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesine imkan 
veren çevre dostu teknolojilerin seçilmesi ve bu atıkların içme 
ve kullanma sularına karışarak çevreyi olumsuz yönde etkile¬ 
melerinin önlenmesi çalışmaları baş 1 atı1mış11r. 



4.6. Toprak Kaynak1 ar ı m ı z 

402. Yerkürenin karşı karşıya olduğa kritik sorunların başında 
gıda ve hammadde üretimi için son derece hayati olan toprak, su 
ve deniz kaynaklarının bozulması yeralmaktadır. Verimli tarım 
topraklarının azalma ve bozulma trendi ülkemizde de yaşanan bir 
gerçektir. Dünyada ve ülkemizde nüfusun hızla artışına paralel 
olarak artan kentleşme hızı ve büyük şehirlerdeki nüfus 
yoğunlaşması, doğal kaynaklar üzerindeki baskıları da artırmakta, 
ekolojik dengeleri bozarak özellikle toprak, orman ve mer’a 
kaynaklarına olumsuz etki yapmakta ve toprak kayıplarını hızlan- 
dırmaktadır. 

403. Dünyamız, jeolojik yapı, topografik şartlar, iklim ve bitki 
örtüsüne bağlı olarak özellikleri değişen farklı toprak 
gruplarına ve bu topraklarda yetiştirilen çok çeşitli ürünlere ve 
yakıt, hammadde gibi değişik amaçlarla yararlanılan değerli 
rezervlere sahiptir. 

404. Topraklarımızın bir kısmını doğal hayatı korumak ve biyolo¬ 
jik zenginliklerimizi kurtarmak amacıyla tarım dışında kullanmak 
zorundayız. Öyle ki, hızlı nüfus artışının, toprak talebinde 
ortaya çıkardığı baskılar, bu doğal kaynakların ve zenginliklerin 
tahribine neden olmamalı, bir daha yerine koyamıyacağımız doğal 
zenginlikler hatırdan çıkarıİmama 1ıdır. Topraklarımızın bir 
kısmının doğal hayata ayrılması ve bir kısmından koruma alan¬ 
ları ve rekreasyon alanları olarak yarar1 anı1masi doğaya, doğal 
hayata ve insana saygının bir göstergesi d ir. 

405. Bir santimetre ka1 ın1ığındaki toprağın oluşması için bin¬ 
lerce yılın geçmesi gerektiği, buna karşılık erezyonla 5-10 
yılda 15-20 cm kalınlığında bir toprak tabakasının kaybedilebi- 
leceği gerçeği gözönünde tutulursa, insan başta olmak üzere tüm 
canlı yaşamın kaynağı olan toprağın nasıl bir titizlikle kulla¬ 
nılması gerektiği ortaya çıkar. Bu nedenle gelecek nesiller için 
de yaşamsal görevini sürdürmek durumunda olan toprağın bugüne 
kadar uygulanan yöntemlere göre daha titizlikle kullanılıp korun¬ 
ması gerekmektedir. 

4.6.1. Tarım Alanlarının Durumu 

406. Su ve rüzgar erozyonu, toprağın sıkışması, besin maddeleri 
kaybı ve kimyasal kirlenme gibi nedenlerle verimli tarım toprak¬ 
ları azalmakta, besin ve endüstriyel bitkilerin üretimi giderek 
güçleşmektedir. Bu ise çoğu kez aynı miktarda ürün alabilmek için 
çiftçilerin daha çok gübre kullanmak zorunda kalmaları anlamına 
gelir. Gerçekte ise yapılması gereken işlem toprak rehabi¬ 
litasyonu olmakla beraber, bunun için gerekli masraflar sıradan 
çiftçilerin göze alabileceği mertebelerin çok üzerindedir. Bozul¬ 
manın asıl nedenleri ise ormansızlaşma, aşırı kullanım, aşırı 
otlatma, yakıt amaçlı tüketim ve endüstriyel etkiler (atık 
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birikimi, asitlerime ve asit yağışları) olarak sıralanabi1 ir. 

407. Varlığı insan yaşamı için tam bir zorunluluk olan toprağın 
gelecek nesiller için de bu görevini sürdürebilmesi amacıyla 
daha titizlikle kullanılıp korunması gerekmektedir. Toprak kay¬ 
naklarımızın sürdürü 1ebi 1 ir, varlığını koruyabilir ve görevlerini 
yapabilir nitelikte korunması günümüzde i nsan-toprak ilişkileri¬ 
nin uygun bir biçimde düzenlenmesine bağlıdır. Tarımsal üretimde 
bir üretim aracı olarak, sanayide mekan ve hammadde olarak, 
kentleşmede yerleşim yeri olarak artan nüfusun gereksinme1erini 
karşılamak üzere büyüyen taleplere cevap verebilmek için toprak 
kaynaklarımızın hatasız biçimde kullanılması şarttır. Bu amaçla 
özellikle arazi kullanımında modern planlama ilkelerinin uygulan¬ 
ması ve gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması şarttır. Bunun da 
Türkiye'de daha fazla tarım toprağı elimizden çıkmadan süratle 
yapılmasında ve titizlikle uygulanmasında zorunluluk vardır. 

408. Toprak kullanımı ve korunması, sürdürülebi1 ir kalkınma 
ilkesi çerçevesinde, kalkınma projeleriyle birlikte ele alınmalı¬ 
dır. Toprak kaynaklarımızın korunmasını öncelikli olarak gözet¬ 
meyen projelerin uygulanmasına izin veri 1meme 1 i d ir. Bu konuda "de 
facto" yerleşimlerden kaçınmak ve toprak kaynaklarına zarar veren 
yerleşimlere izin vermemek hatta bunların ortadan ka1 dırı1masına 
karar vermekten çekinmemek gereklidir. 

409. Çevre Kanunu'nun getirdiği zorunluluklardan biri olan ve 
kalkınma projelerinin hazırlanması sırasında gözönünde tutulması 
gereken ÇED Raporları hazırlanırken, doğal kaynaklarımızın, 
özellikle toprak kaynak1 arımızın kullanılması ve korunmasına ayrı 
bir özen göster i İme 1 i d ir. 

410. Toprak kaynaklarının korunmasını sadece çok pahalıya malolan 
erozyonla mücadele planları geliştirmek anlamında değil; bu 
kaynakların optımize edilerek ku11 an11ma1 arı anlamında 
gerçekleştirmek görevini, tüm ilgililer ve vatandaşlar asli bir 
görev olarak benimsemeli ve uygulama1ıdır1 ar. Böylece, toprakla¬ 
rın korunarak işlenmesi; toprak erozyonunun, toprakların kirle¬ 
tilmesinin ve tarıma elverişli yüksek kaliteli toprakların tarım 
dışı amaçlarla ku11anılmasının önlenmesi ulusal ve yerel ölçekli 
planlarla sağlanmalıdır. Böylece kadastral anlamda, sanayi ve 
kent yerleşimlerinin kesinlikle yapılamıyacağı ve yap11 ab i 1eceği 
araziler ortaya çıkarıİmalıdır. ülkemizde halen bu anlamda önemli 
bir kaos yaşandığı, bunun da karışanı çok, mevzuatı çelişkili bir 
konu olduğu görülür. Esasında bu mevzuatın ve uygu1 ama 1arın, 
toprakları korumaktan çok daha önceden uygulanmış veya planlanmış 
projeleri tartışmasız korumaya yönelik çabalara yöneldiği bi¬ 
linmelidir. Şubat 1933’te yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ge¬ 
reğince yapılan çalışmalar özellikle bu bağlamda rahatsız1ık1ara 
yo 1açmış11r. Bunun çaresi de toprak değerlendirme ve muhafazası 
ile ilgili planların acilen hazırlanması ve, mevzuatın ise, 
mutlaka en kısa zamanda sade 1eş t iri 1 erek güçlü kılınmasıdır. 

411. Alınacak önlemlerle, toprak kaybına neden olan etmenleri 
azaltarak, toprak kayıp1 arımızın en aza indirilmesi için 
çalışmalar ciddi boyutlu yatırımlar gerekt irebi 1 ir. Ancak ondan 
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da önce, toprak varlığının hatalı kul lanı İmasını engellemek 
suretiyle kayıpların azaltılması ve daha sonra da durdurulması 
için, bugünkü uygu1 ama 1arın çok üzerinde önleyici önlemlerin 
alınması gerekmek tedir. Bugünkü yaklaşımlarla, alınan bütün 
önlemlere karsın, topraklarımı! artan bir hızla kaybolmakta, 
yüksek kalitedeki tarım arazileri üzerinde kirletici niteliği 
yüksek sanayi tesisleri göz göre göre kuru 1 ab i 1mekte, açık bilim¬ 
sel uyarılara karşın özel sektör veya Devlet kuruluşlarının 
özensiz projeleri ile sulak arazilerimiz kurutulup tarım alanla¬ 
rına (veya başka arazi kullanım şekillerine) dönüstürü1mektedir. 

412. Bu nedenlerle yalnız kamu kuruluşlarının (Orman Bakanlığı, 
DSİ Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tarım ve 
Köy İşleri Bakanlığı ve ilgili kuruluşları) toprak kaynaklarını 
koruma ve geliştirme görevleri ve çalışmalarının toprak 
kayıplarını önlemeye yetmediğinin bilinci içerisinde özellikle 
toprak kaynaklarını tarımsal üretimde kullanan çayır, mer'a ve 
ormanlarımızdan yararlanan vatandaşlarımızın da kendilerine düşen 
görevleri ve önerilen önlemleri gereği gibi yapmaları zorunlu¬ 
luğunu vurgulayan planlara gerek vardır. Aksi takdirde ülke 
topraklarımızı kaybetme tehdidiyle karşı 1 aş11acak ve bu yoksunluk 
gelecek kuşaklara büyük darbe olacaktır. 

413. Planlama, kalkınma ve kaynak kullanımı ile ilgili geleneksel 
davranışlarımızı gözden geçirerek tarım, orman, bitki örtüsü ve 
toprak varlığımızın muhafazası başta olmak üzere, tüm yönetim ve 
yaşam tarzımızda "sürdürü1ebi 1 ir kalkınma" yöntemlerini benimse¬ 
mek için pek az vaktimiz kalmıştır. 

5. TEKNOLOJİ ÜRETİMİ VE TRANSFERİ 

414. ülkemizde teknoloji üretme, geleneksel teknolojileri 
iyileştirme, ithal teknoloji a11ernat if1er i arasında seçim yapma 
ve uygulama faa1 iye11 er i , çevre kaynak1arının geleceği hakkında 
duyulan kaygılar doğru 1 tuşunda yapılmalı ve teknoloji ithali ile 
ilgili uluslararası sözleşme ve anlaşmalarda bu husus ön planda 
gö zet i İme 1 i di r. 

415. Kalkınmakta olan ülkemizde, teknolojik yenilenme kapasitesi¬ 
nin arttırılması ve sürdürüleb i 1 ir kalkınma gereklerine hızla 
daha iyi cevap verir duruma getirilmesi şarttır. Ancak, teknolo¬ 
jik gelişimin çevre etkilerine özenli olarak yönlendirilmesi için 
ülkemizde araştırma/geliştirme faaliyetleri de gereken desteği ve 
teşviki görmelidir. 

416. Teknoloji seçimi ve transferi konusunda yalnızca ekonomik 
kuruluşların kararlarına tabi olunmamalı ve projeler 
sürdürülebi1 ir kalkınma ilkesine uygun olarak çevreyi korumak 
açısından da irdelenme1 i d ir. Bazı durumlarda sadece teknolojik 
gerilik ve kir1et ici 1 iğin değil, gelişmiş ülkelerde kamuoyunun 
reddettiği ürün, yarı madde ve hammadde 1er in de teknolojiyle 
birlikte ülkemize göçettikleri gözlenmektedir. Ozon katmanını 
tehdit eden CFC türü solventlerle poliüretan köpük imal eden ve 
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bundan dolayı Avrupa'da kamuoyunun sıcak bakmadığı beyaz eşya 
sanayiinin ülkemizde birden parlaması gibi. Ancak bir süre sonra 
dünyadaki CFC imalatı durduru 1duğunda bu teknolojiyle üretim 
yapan tesislerimizin ne olacağını şimdiden düşünerek innovasyon 
yoluyla yeni solventler ile üretim yapabilen süreçleri de 
araştırmak zorundayız. Benzer şekilde, teknoloji dayatabilen dış 
finansman kaynakları, uluslararası sözleşmeler ve yabancı uzman¬ 
lar konusuna da özen göster ilmeli dir. 

417. Kamu politikasının rolü, özendirici ve caydırıcı tedbirler 
yoluyla, ticari kuruluşların, teknolojilerde çevre etkenlerini 
daha çok dikkate almalarını teşvik etmek olmalıdır. Kamu 
fonlarıyla çalışan araştırma kurumlarının da bu tür yönlen¬ 
dirmeye ihtiyaçları vardır, özellikle çevre duyarlılığı olan 
bölgelerde çalışan kurumların sorumluluk alanı, sürdürü1ebi 1 ir 
kalkınmanın ve çevre korunmasının amaçlarını kapsayacak biçimde 
değiştirilmelidir. 

S. SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1. Çevre Korumaya Yönelik Bilimsel Ve Teknolojik Yaklaşımlar 

418. Tüm araçların kalkınma amacıyla kul lanı İmasında doğayı 
koruma öncelikli ve esas ilke olmalı, izleme, denetleme, teşvik 
ve caydırıcılık dahil tüm atılımlar bu yönde gerçek 1 eş t iri 1me1 i - 
dir. Bu amacın gerçek 1 eşt iri 1mesi için yapılması gereken çalış¬ 
malar aşağıda özetlenmiştir: 

a) Envanter, haritalama ve istatistik çalışmaları, bilgi ve 
veri akarımı ve iletişim ağları kurularak, Türkiye'nin çevre 
bilimleri ve teknolojileri altyapısının donatılması sağlanmalı, 

b) Mevcut mevzuat ve uygu1ama 1ardaki dağınıklık giderilmeli, 
teknoloji sürdürü1ebi 1 ir kalkınma hedefleri doğru 1 tuşunda kulla¬ 
nılmalı, ileri teknolojiler izlenerek tanımlanmalı ve her yıl 
yayınlanacak sirkülerlerle gelişmeler sık sık duyurulmalı, 

c) Özel ve Devlet sektörü ayırımı yapılmadan eşit denetim-eşil 
uygulama yapılmalı, 

d) izin alma prosedüründeki çok başlılığı ve dağınıklığı da 
ortadan kaldırmayı sağlamak için bir uygulama ge1 işt iri 1 erek 
Çevresel Etki Değer1endiri 1mesi (ÇED) sürecine açıklık, etkinlik 
ve hız kazandırıİmalı, 

e) Kaynaklar dengeli ve verimli kullanılmalı, yeni ve yeni¬ 
lenebilir enerji kaynak1 arıy1 a hammadde rezervleri, doğal, 
tarihi ve biyolojik zenginlikler daha iyi değer1endiri 1me1 i, 

f) Atık m ini m izasyonu, geri kazanım ve yeniden değerlendi rme 
metodları sektörlere göre incelenmeli, bu konulara yönelik bilim¬ 
sel ve teknolojik uygulamalar incelenmeli, kaynaklar korunmalı ve 
hava kirliliğinin önlenmesinde mevcut enerji kaynakları iyi 
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değerlendirilmeli, 

g) Uygulanmasına Ankara, İstanbul ve Bursa’da başlanmış 
bulunan ithal doğal gazın ülkemiz koşullarında hangi vadede uygu¬ 
lanabilir görüldüğü, kullanım süreçleri açısından ülkemize uygun¬ 
luğunun, alternatif süreçlerle daha ekonomik değerlendirilmesinin 
mümkün olup olmadığı ve ülkemizdeki diğer yörelere yaygınlaştın- 
labilirlik ve taşıt araçlarında ku11anı1 ab i 1 ir1 ik durumu yeniden 
topluca incelenmeli, 

h) Fosil yakıt kaynaklarını enerji ve hammadde kaynağı 
olarak daha verimli değer1endirebi 1ecek teknolojilerin üretimi, 
düşük kaliteli linyitlerin gazlaştırma, sıvılaştırma, piroliz 
ve briketleme yöntemleriyle daha az kirletici olacakları yeni 
şekillerinin geliştirilmesi araştırmaları desteklenmeli, 

i) Çöp, tıbbi atık ve diğer tehlikeli, zararlı ve toksik 
atıkların yakılarak bertaraf edildiği "insineratör" ünitelerinin 
tasarımı ve proje1endirilmesinde, enerji ve buhar elde edilmesi 
ve hava kirletici emisyonların kontrolü konuları gözönünde bulun- 
duru1 ma 1ı, 

j) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı süresince doğalgaz, 
nükleer enerji, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi, atıklardan 
elde edilen yakıtlar ve öteki enerji a11ernat if1er i ve "jeoterma! 
enerji" konularında üretim, kullanım ve ithal politikalarının 
etkinliği araş11rı1 ma 11 ve bu konularda yöreler bazında detaylı 
etüdler yaptırılmalı, 

k) Güneş enerjisinden daha fazla yararlanıİmalı, 

1) Nükleer enerji ile ilgili ayrıntılı araştırma ve incele¬ 
meler yapılarak Türkiye'ye uygulanabilirliği tespit edilmeli, 

m) Bir "Ulusal Çevre Yönetim Planı" hazır1anarak, çevre 
hareketinin merkezi hükümet ve yerel yönetimler ölçeğinde etkili 
ve verimli bir şekilde çevre kalitesini yüksek tutma ve çevre 
kalitesi ile kalkınmayı gelecekte de bağdaştırma hedeflerine 
yönelişinin gerçekleşmesini sağlamak üzere, 

i - teknik altyapı ve donanım gereksinimi belirlenmeli, 

ii - standartlaşmayı sağlayıcı önlemler saptanmalı, 

iii - gerekli teknik araç, gereç ve laboratuvar girdileri 
be lir 1enme1 i, 

iv - bu girdilerin, ulusal olanaklarla üretilebilme 
koşullarını düzenleyici öneriler ge1 işt iri 1me1 i d ir. 

S.2. Mevcut Durumun ve Gelişmelerin Değer 1endiri 1mesi 

419. Bilimsel ve teknolojik yaklaşımlar yanında Türkiye’de kulla- 



nılmakta olan mevcut çevre teknolojilerinin ve özellikle, çevre 
yönetimi tekniklerinin ayrıntılı bir irdelemesi yapılmalıdır. Bu 
bağ1amda; 

a) Bilim ve teknûlojinin gelişiminin sürekli ve anında 
izlenebilmesi için, evrensel boyutlu çevre konularındaki yeni ge¬ 
lişmelerin depolanacağı ulusal bir bilgi ve veri bankası 
oluşturulmalı, bu bankayı yönetecek kurumun ülkemizdeki ilgili 
kuruluşlarla sürekli irtibat içinde bulunması sağlanmalı ve 
bilgiye erişimde ve iletişimde bu tür doküman talebinde bulunan 
tüm ilgililere ekonomik açıdan da kolaylık ve teşvik sağlanmalı, 

b) Teknoloji izleme ve arşivleme çalışmaları periyodik 
yayınlarla desteklenmek koşuluyla bir teknoloji arşivi kurulmalı, 

c) Çeşitli sek tör1erdek i teknolojik gelişmişlik seviyeleri 
ve çevre üzerindeki etkileri ile üretim ve çevre teknolojileri¬ 
nin, çevreyi geliştirme, koruma, kullanma, izleme ve çevre kil— 
liliğini gidermedeki bağıl etkinlikleri araştırıİmalı ve bu 
açıdan araştıran, geliştiren ve buluş yapanların lisans, patent, 
"knou-how" ve telif haklarını koruyucu ve geliştirici ulusal 
düzenlemelere, kuruluşlara ve kurumsa 11 aşmaya uluslararası 
düzeyde etkinlik ve hız kazandırıİmalı, 

d) Geleneksel tekno1oji 1er in iyileştirilmesi sağlanmalı; 
çevre kalitesi, hammadde ve süreçler açısından birincil (kapalı 
devre, sıfır atıklı teknolojiler, yakıt dönüştürme alternatif 
enerji kullanımı gibi) ve/veya ikincil (arıtma, giderme, artyak- 
ma vb.) teknolojik yöntemlerle kontrol edilmeli, 

e) ithal teknolojilerin kir1etmeyen1 er i seçilerek uygulatıl¬ 
ma 1 ı, 

f) Alternatif teknoloji geliştirme konusuna öncelik verilme¬ 
li, 

g) Teknoloji üretimi sürecini teşvik etmek üzere; çevre 
konularında çalışma yapan üniversiteler, meslek odaları, 
dernekler, vakıflar, MPM, TSE, özel firmalar gibi araştırma, 
izleme ve proje1endirme kuruluşlarının alet, cihaz ve teknik 
olanakları güncelleştirilmeli, bu kuruluşlar arasında etkin 
işbirliğini ve mes1ek 1 erar ası birlikteliği sağlayıcı yollar ve 
teşvikler belirlenmeli ve faaliyete geçirilmeli, 

h) Standartlaştırma konuları bir tercih sıralamasıyla 
gündeme alınmalı ve bu yöndeki araştırına-geliştirme çalışmaları 
ve imkanları etkin ilgi ve yeterli finansal destek görmeli; 

i) Uluslararası ürün, teknoloji ve uzmanlık hizmetleri 
pazar ı nda; 

i - Pekçok uluslararası sözleşmede imzası bulunan ülkemiz 
için uzun vadeli ulusal hedefler belirlenirken, mevcut ulusla¬ 
rarası ilişki ve sözleşmelerle, teknoloji ve ürün transferi 
açısından gümrük mevzuatı yeniden gözden geçirilmeli ve 



güncel 1 aşt ir i Inte l i , 

ii- Yurtdışından ithal edilen ürün, hammadde ve teknoloji¬ 
lere belirli kriterler getirilmeli ve etkin kontrol mekanızmaları 
oluşturul uta 11 , 

j) Çok uluslu şirketlerin Türkiye'deki rolü araştırılmalı 
ve dış ülkelerin neden Türkiye'ye bol kredi açmak istediği uzun 
vadede incelenmeli r 

k) Madencilik, arkeoloji vb. çalışma ve araştırmalar yapmak 
üzere ülkemizde görevlendirilen yabancı uzman, bilim adamı ve 
teknologlara uygulanacak yasa ve müeyyideler biran önce 
oluşturulmalı; böylece doğal kaynaklarımızın ve biyolojik zengin¬ 
liklerimizin gelişmiş ülkelere kaptırılması önlenmeli ve yabancı 
araştırmacıların Türkiye'deki etkinlikleri izlenmeli, 

11 ülkemize dış ülkelerden (turn-key) anahtar teslimi proje 
ithalinin cazibesi gözönünde bulundurularak, ülkemizde üretiler 
ve dışarıdan ithal edilen teknolojiler etkinlik, maliyet ve 
kapasite gibi faktörler açısından karşılaştırılmalı, bu teknolo¬ 
jilerin ve bunlar içinde çevre-uyumlu teknolojilerle, çevre 
teknolojilerinin, nitelik, maliyet ve etkinlik açısından yüzde 
payı istatistiği hazırlanmalı, 

m) İnsan hakları ve demokrasi kurallarına saygılı kalmak 
şartıyla, olumlu ve olumsuz teşhir mekanizmaları geliştirilmeli, 

n) Teknoloji üreten gelişmiş ve teknoloji satın alan 
gelişmekte olan ülkelerde farklı çevre politikaları uygulandığın¬ 
dan, normlar ve yasal sınırlar farklıdır. Bazı durumlarda çevre 
sınırları satın alman teknolojinin içinde entegre olabilmekte¬ 
dir. Bazı durumlarda ise çevresel kısıtları daha gevşek olan 
ülkelere yapılan teknoloji transferinde bu husus daha eski tekno¬ 
lojilerin gelişme yolundaki ülkeye satılması sonucu ortaya çık¬ 
maktadır. Bu gibi hususlar kurulacak bir "teknoloji transfer 
merkezi"nde mutlaka değerlendirilmeli, ülkeye giren teknolojinin 
çevresel boyutu denetim altında tutulmalıdır. 

o) Çevre yasaları ve teknolojik düzey ilişkisi sorunları, 
özellikle teknolojik uygu1anabi 1 ir1 ik soıunları incelenerek çevre 
mevzuatımızın teknolojik gelişmelerle entegrasyonu sağlanmalı, 

p) Demografik değişimler, nüfus-ka1kınma ihtiyacı-temiz 
teknoloji-çevre ilişkileri irdelenmeli, 

q) Kalkınmaya katkıda bulunan üretim ve hizmet sektörleri 
için ülkemizde kullanılan üretim, hizmet ve çevre koruma teknolo¬ 
jilerinin, sektörel bazda incelemesi yapılarak dünya 
ülkelerindeki, OECD ülkelerindeki ve AT'deki durumu ile kıyaslan¬ 
ma 11 , 

r) Eski ve yeni/temiz tekno1 o - 1 er sektörel bazda üretim, 
verimlilik, tasarruf, ekonomi ve çevre açısından değerlendirilme¬ 
li, 



s) Teknoloji transfe»- i/adaptasyonu/üret im i, tasarım ve 
çevre konularında, optimum teknoloji değer1endirme ve teknoloji 
üret im/oluşturma birimleri kurulmalı, 

t) Çevre kirliliğini önleyici, giderici, izleyici, temizle¬ 
yici ve değer1endirici teknolojiler, enstrümantasyon, otomasyon 
ve otomatik kontrol, araç-gereç alımı, bakımı, onanını ve yapımı 
ile ilgili teknikler öncelikle ele alınmalı; 

ü) Çevre kalitesini izleme ve ölçme teknolojileri konuları¬ 
na ağırlık verilmeli, 

v) Mevcut sorunların çözümü, kirlenmenin azaltılması ve 
giderilmesine yönelik olarak rezervler ile madde ve enerji 
kaynaklarının korunması için, 

i - Yeni ve yenilenebilir enerji kaynak1 arının kullanı¬ 
mı desteklenmeli, 

ii - Atık mini mizasyonu sağlanmalı, atıkların değerlen¬ 
dirilmesi olanakları artırılmalı ve atık borsalarının oluşumu 
için düzenlemeler getirilmeli, 

iii - Tüm üretim teknolojilerinde geri kazanım ön şartı 
getirilmeli; enerji, su ve üretim atıklarının geri kazanımı ile 
ilgili yatırım ve projeler tüm sanayi kuru1 us 1 arında desteklenme¬ 
li ve uygulanması sağlanmalı, 

iv - Hava kirliliğinin fazla olduğu şehirlerimizde 
doğal gaz gibi az kirleten yakıtların kullanımı ve toplu 
taşımacılık yaygın 1 aş11 r11ma11, 

v - Temiz yakıt üretimi ve geleneksel yakıt 
türlerimizin ıslahı için projeler hazır1anma1ı, 

vi - Mevcut atıksu arıtma tesislerinden verimli 

ça1ısınayan 1ar İslah edilmeli; bu mümkün değilse, yeni teknolo¬ 
jiler ile yeni tesis yapımına gidilmeli, 

vii - Katı atık ve çöp depolama yerleri, su kaynakla¬ 
rına ve yerleşim birimlerine zarar vermeyecek yerlerde seçilmeli 
ve güvenli bir şekilde proje1endiri 1erek çıkan gazlardan fayda¬ 
lanma yoluna gidilmeli, 

w) Oluşabilecek yeni risk ve sorunları önleyebilmek üzere; 

i - Tasarruf, verimlilik, çevre ve ekonomi ilişkileri 
değerlendirilmeli , 

ii - Çevre-teknoloji-reklam ilişkileri geliştirilmeli; 
çevre dostu amblemi uygulanmalı, teknolojik reklam kampanya 1 arı 
düzenlenmeli, çevre dostu mali mesuliyet sigortası kurulmalı, 
"Kağıt, plastik, şişe ve cam ve benzerleri atık değildir!", 
"Çevre korumacılığı para kazanma amacı olmamalıdır1" şeklinde 



sloganlar yaratılarak fiki - yayına etkinliklerine öncelik verilme¬ 
li, 

iii - Güncel, yeni ve temiz üretim ve çevre teknolo¬ 
jilerinin uygulanmasında gecikmenin yarattığı riskler gözönüne 
alınmalı, 

iv - Projelere yer secimi; organize sanayi bölgeleri; 
teknoloji, çevre ve ÇED; proje yönetimi ve risk belirleme konu¬ 
larına ağırlık verilmeli ve risk yönetimi ile ilgili mevzuat 
oluşturulmalı, 

v - Halkın çevre dostu ürünler kullanması teşvik 
edilmeli, kurşunsuz benzin kullanımında araçlarda ne tür 
değişiklik yapılacağı ve bunun finansmanının nasıl karşılanacağı 
açıklanmalı, bu değişiklikten dolayı gelecek maddi külfet Devlet 
tarafından kredilendiriİmelı veya sübvanse edilmeli, 

vi - ülkemizde yabancı çevre teknolojisi üretimi ve 
mümessilliklerinin rolü araştırılmalı, 

vii — Çevre kalitesini geliştirici teknolojik 
yaklaşımlar ve ileri teknolojik yöntemler uygulanmalı; teknolojik 
istihdam önemsenmeli; çevreye duyarlı teknoloji ve ürünler tanım¬ 
lanmalı; tarım, enerji ve imalat sektöründe çevreye duyarlı 
teknoloji ve ürünler ivedilikle uygulamaya geçirilmeli, 

viii - Teknoloji, "know-how" üretimi, araştırma- 
geliştirme çalışmaları ile çevre arasındaki ilişkiler irdelenme¬ 
li, 

x) Teknoloji üretimi ve aktarımı konularında destek, teşvik, 
tedbir ve caydırıcılık açısından; 

i - iktisat politikaları güncelleştirilmeli, teknoloji 
çevre ilişkileri ve fayda-ma1 iyet analizleri bu yönde ele alın¬ 
ma 11 , 

ii - ülkemizde ve diğer ülkelerde, GSMH'dan çevreye ve 
çevre teknolojilerine ayrılan pay ve kullanım stratejileri 
karşı 1aştırılarak ülkemizdeki payların yükseltilme imkanları 
zor 1anma 11, 

iii - Çevre kirliliğini önleme fonları ve teknolojik 
yatırımlarda mevcut durum ve fonun yararları araş11r11ma 11, 

iv - üretimde ve çevre kalitesinin kontrolünde tekno¬ 
loji ve teşvik unsurları; patent, "know-how" haklarında teşvik ve 
teknoloji; bu teknolojilerin ithalatında durum incelenmeli ve 
çevreye yönelik vergi muafiyeti desteklenmeli, 

y) Kalite belirleme çalışmaları ,?çısından; 

i - Bölgesel hava kirliliği haritaları çıkarılmalı, 



bitki örtüsü, yerleşim bölgelerindeki nufus, bölge tarımı üzerine 
etkileri değerlendirilerek uygulanacak stratejiler belirlenmeli, 
hava kirliliğini kritik bölgelerde devamlı izleyen, ana merkezi 
sisteme anlık rapor veren ölçüm ağı kurulmalı, 

ii - Yerleşim merkezlerinde gürültü ve koku kirliliği 
haritaları çıkarılmalı ve imar planları bu haritalar esas alına
rak değerlendiri 1me1 i, 

iii - Akarsular, göller ve içsularda kirlilik profil 
leri tespit edilmeli; har i ta 1 andır11ma 1ı; geleceğe dönük pro-
jeks i yon 1 ar 1 a kirliliğin alacağı değerler be1 ir1 enerek, önlemler 
ortaya konmalı; göller ve içsularda ekolojik dengenin muhafazası 
ve gereken yerlerde yeniden kurulması için projeler desteklenmeli 
ve bu projelerde çevre uyumlu teknolojilerin seçimine önem 
verilmeli, 

iii- Tarım ve sanayi bölgeleri, madencilik alanları ve 
petrol bölgelerinde ınevcut kirlilik tespit edilmeli, yeraltı 
suları ile kirliliğin yayılma derecesi tespit edilerek bu 
bölgelerde toprak kirliliği haritaları çıkarılmalı, 

iv - Petrol üretim bölgeleri ve petrol ürünleri satış 
istasyonlarında meydana gelen toprak kirliliği, yeraltı tankla
rından meydana gelen sızıntılar, dolum ve boşaltım esnasında 
çevreye dağılan petrol ürünleri sebebi ile oluşan toprak kir
liliği ve buna bağlı olarak yeraltı sularına karışan kirliliğin 
önlenmesi ve giderilmesi için gereken yonetme1 ik 1 er çıkarılmalı 
ve uçucu organik karbon bileşikleri (VOC), 1 poliklorlu organik 
maddeler (PCB) ve gaz halindeki hidrokarbon1 ar ile oluşan kirli
liklerin giderilmesi için seyyar arıtım ünitelerinin devreye 
sokulması teşvik edilmeli, 

v — Tarım bölgelerinde mevcut sanayi kurulus1arının 
meydana getirdiği zararlar ciddi olarak incelenmeli ve çözüm 
alternatif1 eri ortaya konmalı; çimento, toprak ve madencilik 
sanayilerinde dekapaj, kazı ve dolgu nedenleri ile tahrip edilen 
bitki ve toprak örtüsünün yeniden kazandırı1ması ile ilgili 
çalışmalar yapılmalı, 

vi - Mevcut karayolları ve ekspres yollar civarında ve 
araç-yoğun şehir merkezlerinde yapılan sebze ve meyva tarımının 
bu yollar üzerinde seyreden araçlar ve egzoz emisyon1arından 
etkileşimi incelenerek gerektiğinde tarıma sınırlamalar geti
ril me 1 i , 

vii - Tarımda kullanılan suni gübre, kimyevi ilaç ve 
maddelerin, toprak, su ve yeraltı sularına verdiği zararlar ve 
etkileri incelenerek gerektiğinde tarıma denetleme ve sınırlama
lar getirilme1 i, 

viii - Asbest içeren inşaat ma1zeme1erinin söküm, 
yenileme ve depolama şartları belirlenmeli ve derhal uygulamaya 
konu1ma1ıdır. 



G.3. Ekonomik Durum île Çevre Sorunlarının Bağdaşabi1 ir1 i ğ i 

420. ülkeden ülkeye farklılık gösteren bir faktör olarak, 
GSMH'nın hangi yüzdesirıin çevre korumaya ayrıldığı önemli bir 
faktördür. GSMH'nin yüzde 2!sini bu amaca ayıran Avusturya ve 
Almanya bu konuda bası çekmekte; bunları Hollanda 1.46), ABD 
(7. 1.36), Kanada (% 1.30) ve İsveç (7. 0.87) takip etmektedir. 
Türkiye’de bu oranın ne olduğu hakkında net bir bilgimiz yoktur. 
Ancak, ülkemizde çevre yatırımlarının istenen düzeyde 
gerçekleşmemesinde ana sebep olarak finansman yetersizliği 
gösterilmekte ve bu konuya ayrılan yerli kaynakların azlığı 
yurtdışı kaynaklı finansman arayışını ortaya çıkarmaktadır. 
Türkiye’nin günümüzdeki ekonomik göstergeleri iyi olduğu için 
yabancı kredi bulmakta pek zorluk çek ilmemektedir. Bu ise 
özellikle büyük çevre altyapı projelerinde teknoloji ve 
yapımcı firma seçimini ipotek altına almaya uygun bir ortam 
yaratmaktadır. 

421. özellikle, çevre yatırımı yapmayı düşünen yerel yönetimler 
arasında yabancı krediye yöneliş adeta bir moda halini almıştır. 
Sözkonusu yönetimler bu konuda yeterli bilgileri olmadığından ve 
gerekli titizliği de göstermedik1 er inden yatırımların çok paha¬ 
lıya çıkmasına sebep olmaktadırlar. Kaldı ki, bu politik idareler 
birer seçim dönemi sonrasını düşünecek kadar uzun vadeli planlar 
yapamamakta, oysa aldıkları kredilerin geri ödenmesi sonraki 
idarelere intikal etmektedir. Zira, yabancı kredilerin hibe değil 
borç olması dolayısıyla yatırımın tamamlanmış olup olmaması bir 
yana, bir süre sonra geri ödemeleri banlamaktadır. 

422. Yatırımın bitip bitmediği geri ödeme planlarını etkileme¬ 
diğinden, birçok durumda, tamamlanmamış altyapı projeleri için, 
teknolojinin nimetlerinden yarar 1 an11amamasına rağmen, faiz ve 
anapara geri ödemeleri başlatılmıştır. Bu durumda teknoloji 
seçiminde elastik olmak ve gecikme hallerinde kademeli devreye 
girecek modüler sistemlere yönelmek zorunluluğu vardır. 

423. Ayrıca yerel yönetimler, son yapılan belediye gelirleri 
kanun değişikliğinden sonra, çevre yatırımlarını kendi öz kay¬ 
nakları ile yapma olanağını da gözönünde bulundurmalıdır. 

424. ülkemizde pekçok konu ve yatırım teşvik gördüğü halde, 
teknoloji ve bilim alanındaki gelişmemizi sağlayacak yegane 
sektör olan araş11rma-ge1 i st irme (AR-GE) çalış, .aları hiçbir zaman 
bu kapsama alınmamıştır. Kaldı ki, halen ülkemizde AR-GE harcama¬ 
larının toplam satışlar içindeki payı yüzde 13 arasında 
değişmektedir. Bu payı artıran da daha çok üniversi te1 ere destek 
veren TüBÎTAK destekleme fonlarıdır. 

425. Türkiye AR-GE harcama1 arındaki reel değişim sıralamasında 
sanayileşmiş ülkeler arasında açık farkla sonuncu durumdadır. Sa¬ 
nayileşmiş başka hiç bir ülkede AR-GE harcama1 arındaki reel 
değişim negatif kaydedilmemişken, DîE ve TüBÎTAK tarafından yapı¬ 
lan bir araştırmada, ülkemizde AR-GE harcamalarının her yıl yüzde 
20 oranında azalma gösterdiği ve Türk şirke11 er inin AR—GE 



çalışmaları yerine direkt teknoloji transferim tercih ettikleri 
ortaya çıkmaktadır. Bu durumda AR-GE ve özellikle de atık mini- 
mizasyonunu hedefleyen yenileştirici tekniklerin bulunması konu¬ 
sunda uygulanabilecek teşvik tedbirlerine ihtiyaç vardır. 

426. Bunları şöyle sıralamak mümkündür: 

a) Kurum ve kuruluşların AR-GE ça 1 ışıııa 1 arı için yaptıkları 
harcamalar teşvik sistemleri içine alınmalıdır. 

b) AR-GE çalışmaları sırasında ihtiyaç duyulan nitelikli 
personel ve uzman kadrolara personel kanunundan ayrı bir statü ve 
ücret politikası be1 ir1enme1 i dir. Teknoloji ve "know-how" üretmek 
yerine, bunları ithal etme yolunu tercih eden Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkeler, satına1 dık1arı teknolojik araç ve bilgi 
karşılığında sanayileşmiş ülkelere patent ve sahiplik hakları 
olarak yüksek meblağlar ödemektedir1 er. Gelişmekte olan ülkeler 
1980 yılında patent hakkı ve ücret olarak sanayileşmiş ülkelere 2 
milyar dolar ödemiştir. 1980 yılında sinai piyasa ekonomileri 
dünyadaki tüm patentlerin yüzde 65’iııe, Doğu Avrupa’nın sosyalist 
ülkeleri yüzde 29'una ve gelişmekte olan ülkeler ise yüzde 
6’sına sahip bu1unmaktaydı. Yabancı teknoloji transferinin kısa 
vadeli yararına karşılık maliyeti yüksektir ve bu teknolojiler, 
gelişmekte olan ülkelerin sosyo-ekonomik ve çevre şartlarına 
kolayca adapte edilemezler. Bu nedenle, kalkınmakta olan 
ülkelerin konuya daha uzun vadeli bakmaları, teknoloji ve "know- 
how" üretimi yönünde ulusal araş11rma-ge1 işt irme (AR-GE) 
faaliyetlerine teşvik vermeleri zorunlu ve önceliklidir. Çevre 
koruyucu tedbir ve yaklaşımların mutlaka AR-GE çalışmaları ile 
desteklenmesi gerekir. Bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel sektör firmaları AR-GE üniteleri kurmaya ve bilimsel çalışma 
ve araştırmalar yapmaya teşvik edilmeli; çalışmalar TÜBİTAK 
benzeri bir kuruluş tarafından yönlendirilmeli ve bu konuda 
üniversi tel er, enstitüler, TÜBİTAK, patent büroları, MPM, TSE ve 
askeri sektörün işbirliği yapması sağ1anma 1ıdır. 

c) ün iversite-öze1 sektör işbirliği ile yapılacak araştırma 
geliştirme projelerine kaynak sağlanmalı; üniversitelerin özel 
sektör kuruluşları ile daha yakın işbirliği içerisinde 
çalışmalarının, araştırma projelerinin uygulamaya geçirilme 
sürecini hızlandıracağı gözönüne alınmalıdır. 

d) Çevre teknolojileri uygulayıcısı firmalar denetlenerek, 
belirli şartları sağ 1ayabi 1en1ere yetki belgesi verilmeli ve bu 
firmaların kamu ihalelerinde yetki 1endiri 1 d ik1er i konularda ça¬ 
lışmaları sağlanmalıdır. 

e) Çevre teknolojileri ile ilgili proje firmaları için 
belirli standartlar getirilmeli; bu standartları sağlayamayan 
firma, kişi ve kuruluşların proje çalışması yapması engellenmeli¬ 
dir. Proje müellifliği ve sorum 1u1uk1arı belirlenmeli ve projeci 
kuruluş, üniversite, enstitü veya özel sektör firmalarinin, 
projenin uygulanması neticesinde doğabilecek olumsuzluklarla 
ilgili sorumluluk alması mutlaka istenmelidir. 



427. ülkemizin bazı bölgelerinde faaliyet gösteren gıda, deri, 
tekstil ve kimya sanayii v.b. tesisleri, o bölgenin çevreye olan 
duyarlılığı ve sorumlu yöneticilerinin takibine bağlı olarak, 
çevre koruma ile ilgili gerekli tedbirleri almakta ve ilgili te¬ 
sislerini çalıştırmakta iken, aynı şartlara sahip olmayan ve 
gereken takibe uğramayan diğer bölgelerde aynı sektörde üretim 
yapan kuruluşlar serbest rekabet ortamını zedeleyici bir tablo 
yaratmaktadır. Bunun sonunda sınırlı da olsa çevre bilinci düşük 
bölgelere kirletici yatırımların kayması tehdidi başlamıştır. 
Aynı trend uzun yıllardır uluslararası teknoloji transfer piyasa¬ 
sında zaten vardı. Simdi ise ülkemizin bölgeleri arasında 
başgöstermişt ir ve son derece tehlikeli bir süreç başlamıştır. Bu 
bakımdan ülkenin tamamında çevre taleplerinde üniform ve tutarlı 
davranan bir merkezi idare ve asgari ölçülere uyacak yerel yöne¬ 
timler gereklidir. 

428. Benzer farklılıklar kamu ve özel sektör kuruluşları arasında 
da izlenebilmektedir. Kağıt, süt ve makina imalat sektöründe 
faaliyet gösteren kamu kuruluşları, bazı fabrika1 arında, 
kuruluşlarının zararda olmasını gerekçe göstererek, hava ve su 
kirliliğini önleyici tedbirleri almaktan kaçınmaktadır. Pek çok 
sanayici hava ve su kirliliğini önleyici tedbirler için gereken 
harcamaları yaparken, kamuya ait diğer bazıları çevre ile ilgili 
hiçbir yatırım yapmamaktadır. Bazı kamu kuruluşları özelleştirme 
kapsamına a11ndık1 arını bahane ederek, çevre ile ilgili proje ve 
yatırım 1 arını askıya almışlardır. Diğer önemli bir husus da 
atıksu ile ilgili yönetmelikte ortaya çıkmaktadır. Yönetmelik, 
kanalizasyon şebekesi olan bölgelerde atıksuların kana 1 izasyona 
verilmesini, kanalizasyon şebekesi olmayan bölgelerde ise arıtma 
tesisi yapımını şart koşmakta ancak atıksu bedeli, arıtılmış su 
ve deşarjı ile ilgili mali ve idari konuları içeren yönergelere 
değindiği halde henüz yayın1 anmamış bulunmaktadır. Yerel yöne¬ 
timler, daha önce kanalizasyon şebekesi olmayan ve bu nedenle 
arıtma tesisine sahip olan işletmeleri, daha sonra kanalizasyon 
yapılacağı gerekçesi ile katılım payı ödemeye zorlamaktadırlar. 
Böylece çevreye önem vererek gerekli tesisi kurmuş firmalar zarar 
görmekte ama atıksu arıtma tesisi yapmakla yükümlü olan bazı 
kuruluşlar, kanalizasyon şebekesinin 3-5 yıl sonra planlanacağı 
varsayımı ile tesis yaptırmamaktadırlar. Bu nedenle, önemli 
kirletici unsurlara sahip bazı endüstriler de, kanalizasyon 
şebekesine sahip bulunan yerleşim alanlarına kayabi 1mektedir1er. 
Bu sakıncanın tek çözümü organize sanayi bölgelerini su ve atıksu 
altyapısı ile birlikte kurmaktır. Atık bertarafında, özel sektöre 
aktif rol verilmesi, pek çok yeni imkanın kapısını açacaktır. 
Özellikle teknik bilgi ve güçlü ekip isteyen modern teknolojinin 
gerektirdiği işletmecilik anlayışına sahip olan bir özel sektör 
anlayışının atık yönetiminde devreye sokulması sorunların ivedi¬ 
likle çözümünde önemli bir katkı sağ 1 ayacak 11r. Daha az atık 
üreten teknolojilere ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları 
artırılmalı, atıksız ya da az atıklı teknoloji transferi teşvik 
edilmeli ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi 
sağlanmalıdır. Atıkların azaltılması için yeniden kullanım 
desteklenmeli di r. 

429. Evsel ve endüstriyel atıklarla kirlenen sulama suları- 
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nın tarımda ku11anı1ması, toprağın fiziksel özelliklerini ve 
bitki gelişimini olumsuz etkilerken öte yandan metalik ve mik¬ 
robiyolojik kirliliğin doğmasına yolaçabilir. Bu nedenle yüzeysel 
ve yeraltı su kaynaklarının tarımda kullanımı denetim altında 
tutumalıdır. 

430. Tarım toprak 1arının kirletici yüklerinin sürekli izlen¬ 
mesi ve buna yönelik koruyucu önlemlerin alınması sağ1anma1ıdır. 

431. ülkemizde gübre tüketimi gelişmiş ve bazı gelişmekte 
olan ülkelere kıyasla düşük bulunmakla birlikte gelecekte tarım 
alanlarındaki fosforlu gübreleme nedeniyle besin maddeleri yolu 
ile insan bünyesine kadmiyum alımına özel bir dikkat sarfedilme- 
1 i d i r . 

432. ülkemizde sistemli bir ulusal toprak muhafaza politika¬ 
sı oluşturulma!ıdır. 



Böl ÜM 

çevre: yönetiminim 

ekonomik ve m<^i_ i araçlar i 
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1. SÎRIÇ 

433. Kalkınmanın çekici gücünü oluşturan ekonomik faaliyetler 
genelde çevremiz'üzerinde birçok baskılar yaratmaktadır. Hammadde 
talepleri, kirleticilerin ve atıkların oluşumu ve doğal alanların 
işgali bu baskılara örnek göster i lebi 1 ir. Bu tür baskılar, eko- 
sistemlerirı özümleme yetenekleriyle ve doğanın kendi kendini 
yenileme işlemleriyle bir dereceye kadar karşılanabilmektedir. 
Ancak, baskılar doğal özümleme kapasitesini aşınca, ciddi boyutlu 
çevre değişimleri ve sonuçta insanoğlunun ihtiyaçlarına cevap 
veremeyen doğal bozulmalar ortaya çıkar. 

434. Çevrenin bozulmasını önlemek üzere bazı politika ve ted¬ 
birlerin, doğanın özümleme kapasitesini arttırmak veya yukarıda 
kısaca belirtilen çevresel baskı unsurlarını azaltmak amacıyla 
devreye girmesi gerekmektedir. Sürdürülebi1 ir kalkınma için çevre 
kalitesinin ve doğal kaynakların korunması aşağıda belirtilen 
politika yaklaşımları ile mümkün olabilir. 

435. Söz konusu poli t ikaların uygu1anabi 1mesi için şu iki temel 
stratejinin benimsenmesi gerekmektedir: 

a) Çevre bozulmasını önlemek üzere yeni davranış kalıpları 
ortaya çıkarmak, 

b) Tüketici, üretici ve yatırımcı gibi ekonomik karar alabi¬ 
len grupları çevre koruma etkinlikleri konusunda yönlendirmek. 

436. Birinci strateji kirletici kaynaklarını yasaklamak ve ruhsa¬ 
ta bağlamak anlamına gelmektedir. Bu yola "emir ve kontrol" 
yaklaşımı da denilmektedir. Bu yaklaşımda kullanılan araçlar 
arasında doğrudan düzenlemeler, standartlar, yasaklar, izinler, 
kotalar ve kullanım kısıtlamaları yera1maktadır. Bu çerçevede 
kamu otori teleri ne düşen görev, kirletme düzeyini önceden be¬ 
lirlemek ve aksine davrananlara karşı yaptırım uygulamaktır. 

437. İkinci strateji ise ekonomik teşviklerin uygulanması veya 
piyasanın yönlendirilmesi anlamına gelmektedir. Vergi uygulaması, 
teşvik verme ve vergi indiriminden yarar 1 andırma gibi uygulamalar 
ile tercih edilen uygulamalar ve davranış kalıpları mali açıdan 
cazip kılınır. Bu yaklaşıma da "çevre yönetiminin ekonomik ve 
mali araçları" adı verilmektedir. 

438. Bir başka yaklaşım türü de "ikna araçları" yaklaşımı olarak 
isimlendiri 1ebi 1 ir. Bu bağlamda karar vericilerin bu kararla 
ilgili öncelik ve görüşlerinin istenilen yönde etkilenmesi ve 
karar verenlerin çevresel bilinç düzeylerinin artırılması 
amaçlanır. Bu yaklaşımın en güzel örneklerınden biri çevre kuru¬ 
luşları ile özel sektör arasında oluşturulan gönüllü anlaşmalar— 
dır. Çevre koruma amaçlı yapılan eğitim, bilgi toplama, sosyal 
baskı, müzakereler, toplantılar ve toplumu bilinçlendirmek için 
uygulanan tüm etkinlikler bu üçüncü stratejiyi teşkil eder. 
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2. EKONOMÎK ARAÇLARIN TANIMI VE AMACI 

439. Ekonomik araçlar ekonomiyi yönlendiren üreticiler ve tüketi¬ 
ciler gibi çeşitli karar gruplarının verecekleri kararlarda ve 
yapacakları tercihlerde faaliyetlerin fayda/maliyet dengesini 
gözönüne almasını sağlayan yöntemler olarak tanım1anabi 1 ir. 
Böylece kirletenlerle toplum arasında, bir yandan vergiler ve 
yardımlar gibi ekonomik araçlarla para transferleri sağlanırken, 
öte yandan, ticari izin gibi araçlarla da yeni piyasalar 
oluşturulabilir. 

440. örneğin, Danimarka’da uygulanan cam şişeler üzerindeki 
ambalaj vergisinin amacı şişelerin toplanıp yeniden kullanımını 
teşvik etmektir. Bu ülkede yalnızca yeni şişeler üzerine vergi 
konulmaktadır. Bu vergi, kullanılan şişelerin toplanma ve 
temizlenme maliyetlerini karşılayacak kadar yüksek olmaktadır. 
Plastik şişeler üzerindeki vergi oranı ise, karton ve ince levha¬ 
lar üzerindeki vergi oranları ile karşılaştırıldığında, oldukça 
yüksek düzeyde bulunmaktadır. 

441. Ekonomik araçların temel amaçlarından birisi de doğal kay¬ 
nakların verimli kullanımı ve dağılımı için uygun fiyatlandır— 
mayı sağ1ayabi1mekt ir. Doğru bir fiyat 1andırma, çevresel tehlike¬ 
nin marjinal maliyetinin, kirliliği azaltmanın marjinal maliye¬ 
tine eşit olduğu durumu gösterir. Ancak, çevresel mal veya hiz¬ 
metler pazarlanamaz durumda ise veya çevresel hasarın maliyetlere 
yansıması sözkonusu değilse doğru bir fiyatlandırma mümkün ola¬ 
maz. Bu durumda, alternatif olarak, kirliliği azaltarak çevreyi 
korumanın maliyetini çevreye atılan kirleticiler için ödenen 
fiyata eşitlemek mümkündür. Çevreye göre ayarlanmış bu tür bir 
fiyat1 andırma çevresel maliyetleri azaltmaya yönelik bir teşvik 
unsuru sayılabilir. 

442. Çevre politikalarını başarılı kılabilecek ekonomik ve 
mali araçlar aşağıda kısaca özetlenmiştir: 

I - Vergiler 

a) Atık vergileri 

1- Gaz atık vergileri 
2- Sıvı atık vergileri 
3- Katı atık vergileri 
4- Atık bertaraf etme vergileri 

b) İşletme vergileri 

1- Kayıt vergileri 
2- Lisans vergileri 

c) Kullanma vergileri 

d) Temizleme/arıtma vergileri 



e) üretim vergisi 

f> Emisyon vergisi 

g) ürün vergileri 

h) Ambalaj vergisi 

i) Beklenmedik kar vergisi 

IX - Vergi dışı araçlar 

a) Bağışlar 

t- karşı 1ıksız 
2- koşulla 

b) Teşvik ödemeleri 

c) Vergi indirimleri 

d) Gelir kayıplarının tazmini 

e) Transfer ödemeleri 

f) Nadas harcı 

III - izin sistemleri 

a) Pazarlanabi1 ir kirletici izni 

b) Pazarlanabi1 ir kota hakkı 

IV - Ponlar 

V - Depozito 

VI - Katılım payları 

a) Altyapı katılım payları 

b) işletme katılım payları 

3. ÇEVRE POLİTİKALARININ ETKİLERİ 

443. Çevre politikalarının amacı, kirliliğe sebep olandan kir¬ 
letilen taraflara para transferini sağlamak üzere, yerel, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin kararlar almak 
olmalıdır. Ulusal çevre politikaları o1uşturu 1madan önce acil ve 
acil olmayan çevre sorunları arasında sıralama yapmak gerekmekte- 



dir. Çevre sorunlarını sıralarken, fayda-maliyet analizi gibi 
ekonomik ölçütlerin kullanılmasında fayda vardır. Yöresel çevre 
sorunları ise, acil ve birinci derecede ağırlıklı olanlar ile 
yerel yönetimlerin mali güçlerini fazlasıyla asanlar dışında 
yerel yönetimlerin sorumluluğu altında ve onlar tarafından fi¬ 
nanse edilerek çözülmeli, sorunun çözümü için gerekli kaynaklar 
"kirletenin ya da kullananın ödemesi" kuralı uygulanarak sağlan¬ 
malıdır. Belediye Çevre Temizlik Vergisi buna güzel bir örnektir. 

444. öncelikli çevre sorunlarının finansmanı için gerekli para 
kaynaklarının acilen sağlanması gerekmektedir. Mali külfeti 
önceden görmeye imkan veren çevre projeleri stoku oluşturulduğu 
takdirde, belirli çevresel hedeflere erişilip er isiİmeyeceği, 
erişilmek isteniyorsa ne miktar kaynak sağlanması gerektiği 
tart ısılabi1ecekt ir . Çevre koruma amaçlı yatırım projelerinin 
ekonomik değerlendirmesinde en büyük engel, projeden sağlanan 
faydaların ölçülmesinde karşılaşılan güç 1ük1 erdir. 

445. Ancak, çoğu gelişmiş ülkelerde dahi ayrıntılı ve dinamik 
bir çevre projeleri stoku bulunmamaktadır. Bununla beraber 
gelişmiş bir ülkenin merkezi çevre örgütü, söz konusu proje stoku 
olmadan da, bunu yaklaşık proje sayısı ve maliyetlerini tahmin 
edebilmektedir. Ancak Türkiye gibi henüz çevre sorunlarını sapta¬ 
ma aşamasında olan bir ülkede hem yap11abi1 ir1 ik, hem de mühen¬ 
dislik düzeyinde projelendi rme yetenekleri geri kaldığından 
kaynak gereklerini belirlemek ve sayısal hedeflere bağlamak 
güçleşmektedir. Bu durumda diğer ülkelerin deneyimlerinden yarar¬ 
lanarak kıyaslama yoluyla kaynak hedefler saptanabi1 ir. Hedefler, 
çevre istatİst ikleri gelişmiş ülkelerin ulusal, federal ve yerel 
düzeyde çevre harcamalarının gayrisafi yurtiçi harcamaları 
içindeki paylarına bakılarak ve ülkenin gelişme, sanayileşme ve 
şehirleşme derecesi gözönünde bulundurularak saptanabi1 ir. 
Türkiye’nin ulusal bir "çevre için harcama oranı" belirleme¬ 
sinde, gelecekteki kaynak tahsisini bulabilmemiz için, yarar 
vardır. 

446. ülkemizdeki çevre sorunlarına tahsis edilmiş "Çevre Kirlili¬ 
ğini önleme" ve "Özel Çevre Koruma" fonları halen çoğunlukla 
personel ve cari giderler için ku11 anı 1maktadır. Oysa, ulusal 
çevre politikasının ve tahsis edilmiş çevre fon yönetiminin 
kaçınılmaz hedeflerinden biri araştırma ve geliştirme harcamaları 
olmalıdır. Bunun için bir taraftan araştırma kuruluşları ve 
üniversi tel er1 e daha yakın ve sistematik bir işbirliği yapılması, 
bir yandan da uluslararası kuruluşlarla (UNCTAD ve UNU/U1IDETR 
gibi) daha sıkı ilişkilerin kurulması gerekmektedir. 

447. Diğer taraftan, merkezi ve yerel yönetimler arasında sağlık¬ 
lı kaynak aktarımını gerçek 1eştirmek için vergi hukukunun yardım¬ 
cı olması gerekmektedir. Bu bağlamda, yöresel ölçekte toplanan 
çevre kirletme ceza ve harçları ile çevre kalitesini yükseltme 
amacıyla yöre sakinlerine yüklenen ve yöresel nitelik taşıyan 
vergi gel irlerinin, çevre koruma harcamalarını finanse etmek 
üzere yerel yönetimlere bırakılması esas olmalıdır. Ayrıca, çevre 
koruma amaçlı fonlar birleştirilerek, kaynak yetersizliği sorunu 
aza 111İma 11dır. Şayet, tek fon uygulaması gerçek 1 eş t iri 1emezse, 
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söz konusu fonlar arasında kaynak aktarım esnekliği getirilmeli- 
di r . 

4. SEKTÖRLERE GÖRE EKONOMİK VE MALÎ ARAÇLAR 

440. Daha önce tanımlanan sürdürülebi1 ir kalkınmaya uygun 
düşmeyen bir ekonomik büyüme; doğal kaynakların israfı, nüfus 
artışı gibi faktörlerle birleştiğinde doğanın dengesini bozmakta¬ 
dır. Enerji, sanayi, tarım, ulaşım ve diğer (turizm, evsel, vb.) 
sektör faaliyetlerinin sürdürülebi1 ir kalkınmadan uzak uygulama¬ 
ları doğal kaynaklarımızı (hava, su, toprak, biota, vb.) etkile¬ 
mektedir. Buna engel olmak üzere ulusal ya da uluslararası 
kararlar alınarak çevre ve doğal kaynaklar korunmaya çalışılmak¬ 
tadır. Sanayileşmiş ülkelerde, çevreye duyarlı toplumsal tepki¬ 
ler, gelişmekte olan ülkelerden daha fazladır. Gelişmekte olan 
ülkelerin dış ticaret ilişkileri bu ülkelerle karşılıklı 
oluşturulan anlaşmalara uyulmasını zorun.lu kılmaktadır. 

4.1. Tarım 

4.1.1. Vergiler ve Harçlar 

449. Sıvı Atık Harçları: Tarımsal kirliliğin kontrolü için sıvı 
atık vergilendirilmesi OECD ülkelerince nadiren kul lanılmaktadır. 
Belçika ve Hollanda’da kullanılmasına izin verilen hektar başına 
gübre miktarının fazlası kullanıldığında fosfor ve nitrat 
gübreleri üzerinden vergi toplanmaktadır. Bu tür vergiler teşvik 
unsuru taşımamak tadırlar ve sadece gübre naklini, depolanmasını 
ve işlenmesini finanse etmek amacıyla toplanırlar. 

450. Girdi Vergileri: Çok sayıdaki OECD ülkesi (Avusturya, 
Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç) gübre ve ilaç üzerine 
vergi koymuşlardır. Bu tür vergilerden elde edilen kazançlar 
tarım ve ormancılık sek törlerinde uygulanacak çevre programları¬ 
nın finanse edilmesinde kul lanılmaktadır. Finlandiya’da uygulanan 
gübre vergisinde olduğu gibi girdi vergisi kimyasal kullanımları 
azaltmak amacıyla alınır. Vergiler çok düşük seviyede 
tutulmuşlardır. Finlandiya ve İsveç'te vergi miktarı gübre satış 
fiyatının yüzde 5 veya 10 fazlasıdır. Danimarka’da küçük kaplar¬ 
da satılan tarım koruma ilaçları yüzde 20 ürün vergisine tabi¬ 
dir. 

451. Diğer bir çeşit girdi vergisi, çoğu OECD ülkelerinde uygula¬ 
nan imal edilen hayvan yemleri üzerinden alınan harçlardır. Bu 
yolla oluşturulan fonlar yoğun hayvancılık dolayısıyla oluşan 
fosfor ve nitrat kirlenmesi ile ilgili araştırma ve danışmanlık 
faaliyetlerini finanse etmek için kullanılır. 

452. Diğer Vergiler: OECD ülkelerince uygulanan vergiler, ilaç 
kayıt harcı ve lisans harcı gibi işletme harçları ile alınan 
vergilerdir. Bu vergiler de çevresel amaçlı faaliyetlerin 
finansmanında kullanılır. Tüketici vergileri Almanya ve Hollan¬ 
da'da yeraltı ve yerüstü sularını temizleme vergisi şeklinde 
toplanmaktadır. Temizleme vergisi, özellikle toprak ve çiftlik 
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sahipleriyle işletmecilere yönelik bir vergi çeşidi değildir. 
Alman çiftçileri bu vergiden muafdır. Fakat toplumdan alınan su 
temizleme vergileri özellikle koruma alanlarında nitrat kir— 
liliğini azaltmak için harcanır. 

4.1.2. Çevresel Mal ve Hizmet Temini İçin Yapılan Ödemeler ve 
Yardımlar 

453. Tarımsal faaliyetler hem negatif ve hem de pozitif dışsallık 
üretirler. Kaynağa bağlı diğer sektörler gibi, toprak ve toprak¬ 
lı tarım hem biyolojik çeşitliliği sağlayan, kırsal çekicilik ve 
ekolojik denge temin eden bir doğal kaynaktır ve hem de tarımsal 
üretim için bir girdidir. 

454. Tarım sektörü, normal piyasa işlemleri içinde yer almayan 
fakat toplumu pozitif ya da negatif olarak etkileyebilecek hiz¬ 
metleri üretir. Bu nedenle, tarımdan kaynaklanan negatif 
dıssal1ıkları kontrol etmek kamu po1 i t ika1arıy1a mümkün oluyorsa, 
pozitif dışsa111k1 arı desteklemek de bu po1 i t ika1arın işi olmalı- 
d ı r . 

455. Doğrudan ödemeler: OECD ülkeleri tarafından çiftçilere ve 
toprak sahiplerine sağladıkları çevresel hizmetler karşılığında 
ödemeler teşvik olarak ver ilmektedir. örneğin Isveç'de yapılan 
bir doğrudan ödeme türü yaban hayatının yerleşim alanlarının 
yarattığı sakıncalardan korunması içindir. Ingiltere’de doğal 
hayatı korumak için bitkilerle çit oluşturmak ve geleneksel taş 
duvarları çit olarak kullanmak için hükümet yardımları yapılmak¬ 
tadır. Çoğu OECD ülkeleri, dağlık bölgelerde canlı hayvan 
yet iştiricileri ve dağlık alanların korunması için yardım pro¬ 
gramları düzenlerler. Avrupa Topluluğu 1992 Ortak Tarım Politika¬ 
sı reformunun bir kısmı olarak, 207B/92 sayılı kararında, çevre¬ 
sel amaçlı arazi kullanımı ve çiftçilik için AT'a üye ülkelere 
çevreye düşük seviyede zarar veren tarımsal teknik ve üretim 
metodları ve doğal hayatın sürdürülmesi gibi konularda yardım 
verilebileceğini bel irtmiştir. 

456. Portekiz, Ispanya, Türkiye, Japonya ve Ingiltere gibi 
OECD’ye üye ülkelerde orman yetiştiriciliğine ve özel mülkiyetli 
topraklara doğrudan ödemeler yapı1maktadır. AT mevzuatı, orman¬ 
cılığı teşvik etmek için genişletilmiştir. 20B0/92 nolu Konsey 
kararında, AT fonlarından çiftliklerin ve tarım topraklarının 
ormanlaştır11 ması ve odun üretimi için arazilerin iyileştirilmesi 
için üye ülkelere yardım yapılması hususunda yeni bir orman 
politikası o 1uşturu1muştur. 

457. Vergi indirimleri: Japonya’da orman mülkiyetine sahip olan¬ 
lar, eğer ormanın ve toprağın işletmeciliğini de yapıyorlarsa, 
tercihli vergi muamelesi görürler. ABD, Norveç ve Avustralya’da 
çevreyi koruyan yatırımlar için ayrıcalıklı vergi ve borçlanma 
indirimleri vardır. 

45B. Çevre işletmeciliği ile ilgili Anlaşmalar: Çevre işletmeci¬ 
liğiyle ilgili anlaşmalar, istenen çevre hizmetlerini elde etmek 
için yapılan ödemeleri temsil eder. Sönüllü işletmecilik 
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anlaşmalarında, çiftçilerin girdileri nasıl kullanacağı ve çev¬ 
reyi korumak için nasıl uygulama yapacakları tek tek anlatılır. 
Çiftçiler tarımsal gelir kayıplarını alırlar. Bu anlaşmalar ile 
doğal hayatın iyileştirilmesi, ilaç kullanımının azaltılması ve 
batak 11kların kurutulmasından kaçınılması şeklindeki uygulamala¬ 
rın Avrupa Topluluğu tarafından desteklemesi yapılabilir. 

459. İngiltere'de "Kırsal Bakıcılık Programı" (Countryside Stew- 
ardship Bcheme) ve "öncelikli Kırsal Program" (Countryside Premi- 
um Scheme) adı ile uygulanan programlar planlı bölgelerdeki top¬ 
rağın ekolojik kalitesinin ve kırsal çekiciliğinin iyileştirilme¬ 
si için arazi işletmecilerine yıllık ödemeler yapılan programlar¬ 
dı r . 

460. Arazi Saklaması (Land Set Aside) Uygulamaları: Arazi sak¬ 
laması, tarım sektöründe arzın kontrolü amacı ile ku11anı1makta 
ise de hassas bölgeler için pozitif dışsal 1ık1 arı ıı oluşturulması 
yönünde teşvik de sağlayabi 1 irler. Eğer çiftçiler kırsal çeki¬ 
ciliği bozmadan, doğal yaşamı koruyarak, çevresel amaçlar ile 
arazi kiralayıp işletiyorlarsa teşvik alırlar. 

461. Ortak tarım politikalarının bir parçası olarak AT, 2078/92 
sayılı karar çerçevesinde, 20 sene için arazi saklaması programı¬ 
nı kabul etmiştir. 

462. ABD’de "Çevresel Koruma Programı” (Environmental Conserva- 
tion Acreage Reserve Program) adı altında uygulanan program 
çevresel anlamda hassas topraklar için iki arazi saklaması uygu¬ 
lamasını yönetmektedir. Bunlar "Koruma Amaçlı Ayrılmış Alanlar 
Programı" (Conservation Reserve Program) ve "Sulak Alanlar Koruma 
Programı" (kletlands Reserve Program) adlarında iki programdır, 
tik programda çiftçiler, aşınma ya da erozyon ihtimali yüksek ve 
çevresel anlamda hassas toprakların, tazminat karşı 1ığında, 10 
20 sene süre ile üretimden kaldırılması için arılaşmaya 
varmışlardır. Yaklaşık 14.6 milyon hektar arazi bu program çer— 
çevesine dahil edilmiştir. ikinci programda bataklıkların 
fonksiyonlarınııı muhafazası için, katılanların 30 yıl ve daha 
uzun süre için irtifak haklarında anlaşmaya varmaları gerekmekte¬ 
dir. Karşılığında ku1 lanıİmayan arazinin piyasa değerine göre 
yardım alırlar. Yaklaşık 20.200 hektarlık arazi bu programa 
dahi 1 di r . 

4.1.3. Ticaret Yapma ve Piyasa Oluşturma 

463. Tarımla ilgili kirlilik sorununu kontrol etmek için aşağıda 
iki ayrı çeşit piyasa mekanizması anlatılmaktadır. 

464. Noktasal ve Noktasal Olmayan Kirletici Kaynaklar Arasındaki 
Alışveriş: ABD’de iki eyalette, sıvı atıkların azaltılması amacı 
ile noktasal ve noktasal olmayan kaynaklar arasında alışveriş 
programı oluşturulmuştur. Colorado ve Denver bölgesinde rezer¬ 
vuarlardaki fosforlu atığın azaltılması için kirletme haklarının 
alışverişini yapmak amacı ile iki program oluşturulmuştur. North 
Carolina Eyaleti de son zamanlarda, Tar-Pamlico havzasının atıksu 



besin maddesi değerinin ticaret izni ile ilgili programı 
yürürlüğe koymuştur, iki çeşit kaynağın çevre kirliliğini azalt¬ 
mak için maliyet farklarından yarar lanı larak kirliliğin azaltıl¬ 
ması , buna bağlı olarak da piyasanın oluşturulması ekonomik bir 
yöntemdir. Çoğu OECD ülkelerinde noktasal olmayan kirliliği 
kontrol edebilmenin maliyeti, noktasal kirliliği kontrol edebil- 
menin maliyetinden daha yüksektir. Bu nedenle kirliliği azaltma¬ 
nın sorumluluğu, noktasal kaynak1 ardan, noktasal olmayanlara 
kaydırılırsa daha elverişli maliyet sonuçları elde edilebilir. 
Kirlilikle mücadelede maliyeti yüksek olan noktasal olmayan 
kaynaklar, kirletme haklarını noktasal kaynaklara satabi1 irler. 
Karşılığında noktasal kaynaklardan yardım alırlar ve kirliliğini 
finanse edebilir, girdi kullanımını değiştirebi1 ir, toprak kira¬ 
layabilir ve işletmecilikte iyileştirme yapabi1 ir1 er. Diğer 
taraftan noktasal kaynak, kirletme hakkını noktasal olmayan 
kaynaktan satın alarak, kirlilik seviyesini arttırabilir ve 
arıtma maliyetinden kaçınabilir. 

465. Tuzluluğu Azaltma Kredileri ile Alışveriş; Güney Avus¬ 
tralya'da "Murray Darling" havzasında kanalizasyon st ra teji s inin 
bir parçası olarak tuzlanmanın azaltılması amacı ile kredilerle 
ticaret yapılmaya baş 1 arımıs11r. Nehir işletmeciliğini 
iyileştirmek ve nehirlerdeki tuz işletmeciliği için planlanan 
sermaye oluşumunda tuz kredilerine izin ver i 1mektedir. Bugün 
krediler sadece eyaletler arasında alışverişe tabidir. 

4.1.4. Uygulanması Muhtemel Ekonomik Araçlar 

466. Nadas Harçları: Kışın nadasa bırakılan ekilebilir alanlar¬ 
dan üzerinde yeşil örtü bulunmayan topraklardan vergi toplanabi¬ 
lir. Yeşil örtü uygulaması, kışın yalın topraktaki azot kaybını 
olduğu kadar erozyon riskini de azaltır. 

467. Eldeğiştirebi1 ir Girdi Kotaları: Herhangi bir ülke ya da 
bölgede kullanılacak gübre ve ilaçlara kota konabilir ve ticari 
izinler şeklinde kısıtlama getirilen girdileri satın alabilmek 
için piyasa mekanizma1 arı harekete geç iri leb i 1 ir. Çiftçiler 
kullanmadık1 arı kota ya da izinleri diğer çiftçilere satabi¬ 
lirler. Böyle bir sistem, az maliyet ile tarımda kimyevi girdi 
kullanımını azaltmayı ve daha az kimyasallara dayalı yeni tarım 
teknolojilerinin kullanımını teşvik edebilir. Sistemin kurulması 
ve yönetilmesi, tarımda kullanılan kimyasa11arın çeşitliliğinden 
ve dozajın değişmesinden dolayı yüksek maliyetli olabilir. 

468. Tarımsal ilaç Kapları için Depozito-Geri ödeme Programı: 
Kontrol edilemeyen kapların ihtiva ettiği maddeler yüzey sularına 
karışarak çevresel sorunlara sebep olmaktadır. içki, meşrubat 
şişeleri için yürütülen mevcut depozito-geri ödeme sistemi gibi 
ilaç kapları için de benzer program uygulanarak hem kontrol 
edilemeyen atık boşaltımları azaltılır ve hem de kapların 
dönüşümü teşvik edilir. ABD’deki depozito-geri ödeme programı ile 
yılda yaklaşık 13.000 ilaç kabı geri alınmaktadır. Eğer depozito¬ 
lar iyi belirlenirse bu sistem tüketicileri kapları toplayıp geri 
vermeye özendirebi 1 ir. Yine de kapların toplanacağı ve 
dönüştürüleceği hususunda hiç bir güvence yoktur. Bütün bunlara 



ilaveten kapların toplanıp depolanmasında ve naklinde iyi bir 
kontrol mekanizması kurmak gerekir. 

4.1.S. Tarım Sektöründe İktisadi Araçların Uygulanmasında 
Sözönünde Bulundurulacak Hususlar 

4.1.5.1. Vergiler 

469. İktisadi araçların uygulanmasında en önemli teknik kısıtlama 
tarımla ilgili tehlikelerin doğru olarak ölçülmesinde 
karsılasılan güçlüklerdir. Çoğu kez kirleticilerin belirlenebil¬ 
mesi ve kirletme durumlarının tesbiti zordur. Çünkü tarımsal 
kirlilik sabit ve belirli bir noktadan ziyade dağınık (noktasal 
olmayan) bir şekilde bölgelere yayılmıştır. Bu tür zorluklar 
tarımda sıvı atık vergisinin uygulanmasını da güçleştirir. 

470. Gübre, yem ve ilaç gibi girdilere uygulanan vergiler sıvı 
atık vergilerine alternatif teşkil eden vergilerdir. Fakat kir¬ 
letme miktarına veya emisyon seviyesine göre uygulanmadığından 
ikinci en iyi araç olarak değerlendiri 1 irler. Kimyevi maddelerden 
alınan vergilerin tarımda kullanılan kimyasal ürünlerin çeşitli¬ 
liğinden ötürü uygulanmaları zordur. Her zararlı böcek öldürücü 
ilacın içinde, değişik miktarlarda aktif madde vardır. Bu 
nedenle ilaçlardan alınan vergiler, içerdiği aktif madde mikta¬ 
rına, bileşimindeki aktif maddelerin ayrışma süresine ve bu süreç 
sırasında oluşan yan ürünün çevresel toksisite oranına göre 
alınabilir. 

471. Tarımsal girdilerden alınan vergilerin etkinliği vergi 
oranlarına ve fiyat değişmeleri karsısında girdilere olan 
taleplerin duyarlılığına ve esnekliğine bağlıdır, örneğin, gübre 
talebinin fiyat esnekliği ülkeden ülkeye değişir. Ingiltere'de 
Bonnieux ve Rainelli (19B7), Ray C19B2), Shumway (1983) tarafın¬ 
dan yapılan araştırmalara göre gübre fiyatı elastik çıkmamıştır. 
Bunun anlamı, çiftçilerin gübre kullanıp kullanmamak için 
vereceği kararlarda, gübre fiyatındaki değişmelerin ya da 
artışların pek etkili olmadığıdır. Sonuçta çok yüksek oranlarda 
gübre vergisi alınmasının gübre kullanımını azaltmada etkili 
olmayacağı ortaya çıkmıştır. Ancak esneklik tahmini yapılırken, 
modelde kullanılan veri ve metodların da tahmin sonuçlarını 
etkileyeceği gözardı edilmemelidir. 

472. tlaç fiyat esneklikleri üzerinde ise çok az çalışma 
yapılmıştır. Dubgaard (1991), Danimarka'daki ilaç talebinin 
fiyat esnekliğini ölçmüş ve elastik olmadığını (- 0.3) tahmin 
etmiştir. Buna göre yüzde 10’luk ilaç fiyat artışı ilaç kulla¬ 
nımını yüzde 3 oranında aza i tabilmektedir. 

4.1.5.2. Doğrudan ödemeler 

473. Çevresel mallar ve hizmetler için yapılan yardımların 
karşılığında arzu edilen sosyal faydayı sağlaması çok önemlidir. 
Pratikte, teşvikleri hak edecek çevreye yönelik hizmetleri sağla- 



ma ile Kirleten öder Prensibi gibi yaptırım1 ar 1 a çevreye zarar 
vermekten kaçınma arasında ayırım yapmak bir hayli zordur. 
Örneğin bir çiftçinin doğal hayatı bozmaktan çekinmesi sosyal 
fayda, diğer taraftan bozması da sosyal maliyet olarak değerlen¬ 
dirilebilir. Bu nedenle "iyi çiftçiliğin esasları" seklinde pozi¬ 
tif ve negatif dışsal 1ıkların sınırlarını belirleyen bir rehber 
faydalı olabilir. 

474. Çevresel mal ve hizmetlerin ticareti yapılamadığından ve 
piyasada ekonomik değeri olmadığından, doğrudan yapılan 
ödemelerin tahmin edilmesi zordur. Pratikte yapılan ödemeler 
toprağın, kırsal ve tarihi değerlerin korunması ile ilgili 
faaliyetlere yöneliktir. Yardımlar tarımsal girdilere yapılır. 
Şimdiye kadar iyileştirilmiş toprak yapısı ya da doğal hayatın 
korunması gibi sonuçlara yardım yapılmarnıstır. 

4.1.6. Türkiye’de Tarım Ve Çevre ile ilgili Politikalar 

4.1.6.1. Mevcut Sorunlar 

475. Türkiye’de ülke topraklarının yüzde 74’ü (57.614.799 hektar) 
su ve rüzgar erozyonu gibi çok önemli bir problem ile karsı 
karşıyadır. Bu da tarımsal verimlilikte azalmalara yolaçmaktadır. 
Yapılan araştırmalara göre yılda 500 milyon ton toprak, su eroz¬ 
yonu ile yok edilmektedir. Fırat ve Dicle nehirleri basta olmak 
üzere 26 nehir havzası her yıl km^ basına 626 ton çamur 
yükünü taşımaktadır . Nehir, göl ve rezervuarlara tasman katı 
maddeler su kütlesinde oksijen ve ışık dengesini bozarak balık ve 
diğer canlıların nesillerinin yok olmasına sebep olmaktadır. 

476. Diğer bir problem, toprak kullanımında görülen değişmelerden 
kaynak 1 anmaktadır. Topraklarımızın yüzde 29.1’inde susuz tarım 
yapılırken, ancak yüzde 3.9’unda sulu tarım yapılmaktadır. Sulu 
tarımda da suyun fazlaca israfı söz konusudur. Tarımsal bit¬ 
kilerin aşırı sulanması hem toprağın besin değerini kaybettir¬ 
mekte ve hem de yeraltı sularının kirlenmesine sebebiyet ver¬ 
mek tedi r. 

477. işlenen toprak yüzölçümü 1950’lerden 1990’a sadece iki misli 
artarken, mera alanları yarı yarıya azalma göstermektedir. Mera¬ 
lardaki fazla otlatma biyolojik çeşitliliği azalttığı gibi 
erozyona da sebep olmaktadır. Mera bitki türlerinin sayısı 26’dan 
5 veya 6'ya düşmüştür. 1990 yılında korunan alanlar ülke toprak¬ 
larının sadece yüzde 0.3’ünü oluşturmaktadır. 

478. Türkiye’de tarım ilacı kullanımı özellikle Adana civarında 
ve Akdeniz bölgesinde yoğundur. Aşırı ilaçlama hem faunanın 
bozulmasına ve türlerin yok olmasına ve hem de suların kirlenme¬ 
sine sebep olmaktadır. 

4.1.6.2. Mevcut Uygulamalar 

479. Toprak, su ve bitki örtüsündeki dengeyi korumak ve sel ve 
erozyonu önlemek amacı ile Orman Bakanlığı ağaç yetiştirme ve 



orman işletmeciliği ile ilgili işleri yürütmektedir. 
Orman1aştırma genellikle bozulmuş topraklarda yapılmaktadır. 
Bakanlık, resmi kuruluşları ve kişileri ya Devlet ormanları ya da 
özel ormanları geliştirmek için teşvik etmektedir» 

480. Tarım ve Orman Bakan 1ığı’nın yürüttüğü bir proje ile nadasa 
bırakılan toprak miktarı 8.7 milyon hektardan 5 milyon hektara 
düşmüştür. Mercimek ekiminin teşviki ile birlikte sığır 
yetiştiriciliğinin geliştirilmesi konulu bu proje buğday nadas 
sistemini kaldırmayı ve az nadaslama ile toprak erozyonunu önle¬ 
meyi amaçlamaktadır. Diğer taraftan Doğu Karadeniz bölgesindeki 
asitli toprakların iyileştirilmesi ve çay, mısır, tütün ve fındık 
gibi ürünlerin yetiştirilmesi için kireçleme oldukça yoğun olarak 
kul lanılmaktadır. 

481. Rüzgar erozyonunu önlemek üzere yapılan diğer bir çalışma da 
Konya-Karapınar projesidir. Bu proje , ile tarımsal verim ve 
üretim artmış ve dışarıya göç olayı engellenmiştir. 

482. Çorum, Çankırı, Erzurum, İğdır, Seyhan 1 ve 2, Yozgat ve 
Erciş civarında tarım topraklarının geliştirilmesi ile ilgili 
projeler dış kaynaklı yardımlar ile yapılmaya başlanmıştır. 

4.1.7. öneriler 

483. Türkiye nüfusunun yüzde 40’inin tarımsal faa1 iyet 1 erden 
geçimini sağladığı göz önüne alınırsa oluşturulacak tarım-çevre 
poli t i kal arının etkinlik derecesi ortaya çıkar. Ancak vergi ya da 
teşvikler hususunda herhangi bir politika tespit edilmeden önce 
vergi konulacak girdilerin fiyat esneklikleri ve yapılacak 
teşviklerin sosyal faydası önceden hesap 1 anma 1ıdır. 

484. Türkiye’nin en önemli problemi haline gelen erozyonu önlemek 
için yapılan teşvikler uzun dönemli kazançlar göz önüne alınarak 
yapı İmalıdır. Arazi kabiliyet sınıfına göre yedinci sınıf ara¬ 
zilerin ormanlaştırılması için çiftçiler teşvik edilmelidir. 

485. Nadasa bırakılan her yıl ekilebilir alanlarda yeşil örtü 
yoksa vergi uygulaması konabilir. 

486. Yeterli ilaç, gübre ve sulama teknikleri ile verimliliği 
artırıcı tekniklerin ve tekno 1oJi 1er in kullanımında tarımsal 
kuruluşların etkin bir şekilde danışmanlık yapması çiftçilerin 
gübre ve su gibi girdileri bilinçsiz kullanmasını önleyecekt ir. 
Eskiden uygulanan eğitim hizmetleri ve teras çalışmaları için 
çiftçilere verilen yardımlar tekrar yürürlüğe konabilir. 

487. Ürgani k yö ntemlerle tarımsa1 üret i me teşvik sisteminin 
getirilmesi AT ile uyumlu ortak tarım politikasını 
gerçek 1 eşt irmek için atılacak ilk adım olabilir. Böylece daha az 
ilaç ve kimyevi gübre kullanarak, hem toprak ve su kirlenmesi 
engellenir ve hem de yeni ihracat olanakları yaratılmış olur. 

488. Çevre politikalarını oluştururken bö1gelerarası farkları 



gözönünde bulundurmak yerinde bir davranış olacaktır. Çünkü, 
örneğin gübre ve su kullanımı Akdeniz Bölgesi’nde gerektiğinden 
fazla olurken Doğu Anadolu’ da kurak tarım yapılabilmektedir. 
Genelde tarımsal kirlilik sabit ve belirli bir noktadan ziyade 
dağınık bir şekilde bölgelere yayılmıştır. Türkiye’de tarıma 
dayalı toprak kirliliğinin gerçek ve doğru bir değerlendirilmesi 
henüz yapılmamıştır. Çevre Bakanlığı, sanayi ve tarımın yoğun 
olarak faaliyette bulunduğu Gediz Havzası’nı ilk veri toplama 
yeri olarak seçmiştir. Ancak, "Toprak Kirliliği Kontrol Yönet¬ 
meliği" henüz taslak halindedir. 

489. Yetkili tarımsal kuruluşların "iyi çiftçilik" ile ilgili 
bir rehber hazırlayarak, çevrenin korunması hakkında danışmanlık 
yapması gerekmektedir. Hangi faa1iyetlerin çevreye zararlı, 
hangilerinin faydalı olduğu çiftçiye ani at11 mal ı dır. Doğayı ve 
tarihi değerleri koruyan çiftçiye Devlet ayrıca oluşturacağı bir 
fondan yardım yapmalıdır. 

490. OECD ülkeleri içinde Türkiye koruma alanı yüzdesi en düşük 
olan 0.3) ülkedir. Koruma alanlarının çoğaltılması hem biyo¬ 
lojik çeşitliliği hem de turizm gelirini ar111racak11r. Bugün 
Çevre ve Orman Bakanlıkları bu hususta anlaşma yapmış1ardır. 
Çevre Bakanlığının diğer Bakan 11k1ar1 a da bu tür girişimlerde 
bulunması yerinde olur. 

4.2. ENERJİ 

4.2.1. Vergi1 endirme Metodları ve OECD Uygulamaları 

491. Enerji sektörü vergi 1endirmeye en elverişli sektördür. Çoğu 
enerji vergileri, enerji tüketimi üzerinden alınan vergilerdir. 
Enerji sektöründe vergi 1endırme hem gelir arttırmak veya gelir 
dağılımını düzenlemek ve hem de tüketim alışkanlıklarını 
değiştirmek amacıyla olmak üzere iki çeşit olabilir. 

492. Vergiler: Bu tür vergiler dörde ayrılmaktadır: gelir artışı 
sağlayan vergiler, gelir dağılımında adalet sağlayan vergiler, 
rant toplamaya imkan veren vergiler ve tüketimi azaltan vergiler. 

493. Gelir Artışı Sağlayan Vergi Tipi: Enerji sektöründen 
alınan vergiler, gelir arttırmak amacıyla, özellikle taşıtlar— 
da kullanılan yakıtlar üzerinden alınmaktadır. 1990 yılında ABD 
hükümetinin mali kazancının yüzde 1.6’sı taşıtlardan alınan 
akaryakıt vergilerinden sağlanmıştır. Bu oran Danimarka’da yüzde 
2, Japonya’da yüzde 3.7, Almanya’da yüzde 4.8 ve Avustralya'da 
yüzde 6’dır. Akaryakıt vergilerinin son derece kolay uygulanabi¬ 
lir oluşu esnek olmayan talepten ötürüdür. ABD’de akaryakıt 
vergileri üzerinden alınan yerel vergiler, toplam vergi yükünün 
önemli ve esas parçasını teşkil eder. ABD’de benzin için alınan 
vergi, Alaska’da galon başına 8 çent, Connect icut’da ise 30 cente 
çıkabilmektedir . 1991 yılında taşıtlar üzerinden alınan vergile»— 
den Devletin toplam kazancı 21 milyar Dolar olarak tahmin 
edilmişt ir.   



494. OECD ülkeleri her türlü yakıt üzerine vergi koymuştur. 
Sadece bazı yakıtlar vergiye tabi olsa bile tüketici vergiden 
muaf olan alternatif yakıtları kullanacaktır. Bugünkü mevcut 
enerji vergi sistemi yakıt fiyatlarını değiştirmediği gibi 
değiştirebileceği vergi -oranlarını da koymak durumunda değildir. 
Daha adaletli gelir dağılımını ve sanayi sektöründe rekabeti 
sağlamak için fark111as11r11mıs akaryakıt vergileri uygu1anmak ta¬ 
dır. Bu tür vergiler tüketim alışkanlık1 arını değiştirmek için 
konulmamıştır. Ancak, uzun dönemde fark 111aştırıİmiş vergiler 
yakıt kullanım alıskanlıklarında değişmelere sebep olabilir. 
Genelde petrol ürünlerinden alınan vergiler, diğer yakıtlardan 
alınan vergilerden daha fazladır. 

495. Gelir Dağılımında Adaleti Sağlayan Vergi Tipi: Almanya ve 
Japonya’da uygulanan kömür teşvikleri buna örnek teşkil edebilir. 
Almanya’da sert kömür için teşvikler hükümetin verdiği doğrudan 
yardımlar ile ve dolaylı olarak sağlanan, fiyat desteklemeleriyle 
yapılmaktadır. Elektrik tüketicilerinden vergi olarak toplanan 
paralar kömür üret ici 1 er i ne transfer edilmektedir. 1990 yılında 
transfer edilen para miktarı 6 milyar DM iken, 1991’de 7.6 milyar 
DM olmuştur. Japonya'da ise fiyat desteklemeleri ve üreticiye 
yapılan doğrudan bağışlarla kömür üretimi teşvik edilmektedir. 
1991/1992 senesinde kömür endüstrisine yapılan toplam yardım 200 
milyar yen olmuştur. 

496. Rant Toplamaya İmkan Veren Vergi Tipi: Toplumda gelir dağı¬ 
lımının adaletli yapılmasını sağlayan bir şekildir. Avustralya 
ve Danimarka hükümetleri kömür ve petrol gibi hidrokarbon üretimi 
üzerinden kar vergisi toplamaktadırUr. Danimarka, dünya ham 
petrol fiyat değişimlerinden kaynaklanan karları vergilendirmek 
üzere bu hidrokarbon vergi sistemini ge1 iştirmiştir. Bu vergiler¬ 
den elde edilen kazançlar 1990 yılında 486 milyon DKr, petrol ve 
gaz üretiminden telif hakkı ücretleri ise 633 milyon DKr’dir. 

497. Avustralya’da ham petrol kullanım vergisi 1970 ve 
1980’lerdeki dünya petrol fiyat artışlarından elde edilen rant¬ 
ları toplamak için konulmuştur. Bu tür vergiler rant gelirinin 
üreticinin cebine girmesini önlemek ve fiyat kontrolünü 
gerçeklestirerek toplum gelir seviyesini düzenlemek amacıyla 
a 1 ı n ı r . 

498. Tüketimi Azaltan Vergiler: 1970’lerdeki petrol fiyat 
artışları hem ekonomik büyüme ile enerji kullanımı arasındaki 
bağların zayiflamasına ve hem de esnek olmayan petrol ve enerji 
talep tahmininin yapıUmamasına neden olmuştur. Böylece enerji 
talebini etkilemek için enerji tüketim vergilerinin politika 
aracı olarak kullanımı söz konusu olmuştur. Şimdi uygulanan 
yüksek enerji fiyatları, enerji tüketimini azaltmak ve daha 
verimli enerji üretimini gerçek leş t irmek için bir çeşit teşvik 
olarak ku11anı 1maktadır. Enerji tüketimi Japonya ve Avustralya’da 
artarken diğer ülkelerde düşüş göstermektedir. Buna göre 
Japonya, en düşük seviyede enerji yoğunluğu olan ülkedir. Tekno¬ 
lojik ilerlemeden ötürü nüfus artışı ve çoğalan araba sayısına 
rağmen taşıtlar için kullanılan yakıtların az olduğu görülmekte¬ 
dir. Avustralya gibi bazı ülkelerde endüstri enerji verimliliği- 
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nin, enerji yoğun endüstri 1 er in çoğalmasıyla maskelendiği 
görülmektedir. Enerji kullanımı ve üretimi ile ilgili 
iyileşmeler, verginin fiyat artışlarına etkisi ile ortaya 
çıkmıştır. Enerji tüketimini azaltmak için bir çeşit teşvik olan 
vergi kullanımı giderek artmaktadır. Kısa dönemde enerji talebi 
esnek değil iken uzun dönemde enerji talebinin fiyat artışlarına 
karşı hassaslığı artabilir. Diğer taraftan 1970'lerdeki fiyat 
artışları nedeni ile yatırımlar enerji tasarrufuna, yönelik tekno¬ 
lojilere yapıİmaktadır. Beş ülke için yapılan çalışmalara göre 
son on yılda enerji maliyeti ve reel enerji fiyatı düşüş göstev— 
mektedir. Ayrıca, SO2 ve NO-^ ile hava kirlenmesini kontrol 
eden teknolojilerin reel maliyeti de yüzde 10 - 50 düşüş 
göstermi şt i r. 

4.2.2. OECD’de Muhtemel Enerji Politikaları 

499. Gerek diğer OECD ülkelerinde ve gerekse Türkiye'de bugünkü 
enerji fiyatları çok verimli bir enerji üretimini veya düşük 
maliyetleri yansıtmamaktadır. Dışsal maliyetler olarak bildiğimiz 
yakıt yakma ya da raf inerilerin kirle11 ik1eri çevreyi temizleme 
maliyetleri enerji vergilerine dolayısıyla fiyatlara yansımamak- 
tadır. Bu yüzden bu tür maliyetler ekonomide başka bir yerde 
patlak vererek üretimde verimsizliğe neden olabilmektedir. 
Diğer ülkelerde enerjiye uygulanan vergiler bu tür maliyetlerin 
fiyatlara yansıtılarak enerji talebinde değişikliğe yo1aç 11k1 ar1 
için bir çeşit ekonomik araç olarak kabul edilebi 1 ir1 er. Dışsal 
ma 1 i. ye 11 er i n fiyatlara yansıtılması uzun dönemde yatırım 
mal i ye 11 er ini ve enerji fiyatlarını düşüreceğinden toplumsal 
refaha sebebiyet verecektir. 

500. Burada fiyata vergiyi dahil etmenin (içsel leşti rmeninl amacı 
çok açık ve şeffaf olmalıdır. Geçmişte oluşmuş ve halen devam 
eden kirliliğin ekonomik zararları tesbit edilmelidir. Bu zarar¬ 
ların değeri üretim maliyetine yansı 11 İmalıdır. 

501. Tıpkı Zonguldak Kömür Işletmeler i’ ııdeki verimsiz üretim 
faa1 iye11er inde olduğu gibi, Avustralya, ABD, Japonya ve 
Almanya’daki eski kömür madenleri sosyal ve ekonomik zararlara 
sebebiyet vermiştir. ABD Hükümeti geçmişte kapattığı kömür maden¬ 
lerini tekrar kullanıma elverişli hale getirmek için, "Federal 
Trust Fund" adıyla eyaletlere yardım fonu kurmuştur. Bu fon 
bugünkü kömür üret icilerinden toplanan vergiler ile oluşturulur. 
Japonya'da ise kömür madenlerinin yeniden işletilebilmesi için 
oluşturulan fon diğer enerji türlerinden alınan vergiler (petrol 
vergisi, hampetrol gümrük vergisi) ile meydana gelmiştir. Kömür 
madenlerinin yeniden kazand1r11mas1 için maliyetlerin madencilik 
sektöründeki işlemlere dahil edilmesi bu ülkelerdeki kanunlar ile 
yürütülmektedir . Bu. tür maliyetlerin karşılanması vergilerden 
ziyade idari düzenlemeler yolu ile yürütülınektedir. 

502. Coğu OECD ülkesinde kirliliğe yolaçan enerji tüketimini 
azaltmak için yaptırımlardan çok vergi uygulaması henüz 
başla11İmaktadır. Bu ülkeler vergileri de içine alan piyasa 
mekanizması ile birlikte "emir ve kontrol" yöntemine işlerlik 



kazandırmaya çal ışnlaktadı r lar . 

503. Ayrıca, vergiler kirliliği azaltmak üzere yüksek teknoloji 
kullanımının sınırlı olduğu yerlerde ve çok az kirletici kay
nağın bulunduğu yörelerde uygun bir araç olmayabilir. Bu durum
larda zorlayıcı düzenlemeler daha etkin ve pratik görünmektedir. 
Raf inerilerde atık kontrolü, elektrik üretiminde soğutma suları
nın soğutularak yeniden kullanımı bunlara verilecek örnekler 
olabi1 i r. 

504. Sonuçta vergilendirmenin amacı etkin bir enerji fiyatlan
dırması ile kaynak kullanımını azaltmak ve yatırımcının doğru 
girdiler kullanmasını sağlamaktır, iyi planlanmış bir vergi 
sistemi yönetsel düzenlemelerden ekonomik olarak daha elverişli 
olacaktır. Çünkü, vergilendirme en az maliyetli çözümdür ve 
yönetsel düzenlemeleri oluştururken endüstri ve kirletenler 
hakkında mükemmel bilgi toplama gibi zahmetler de ortadan kalk-
maktadır. 

505. Yeni bir vergi sistemi kurulurken kazancın nötrlüğü özel
likle gelişmekte olan ülkeler için çok önemlidir. Bu yaklaşımda 
vergi tabanı veya oranları değişirken vergi verenlerin toplam 
gelir miktarı değişmez. Hükümet vergiyi ya fazla enerji kullanan 
sektörlere ya da kirleten endüstrilere yönelterek alır. Aslında 
Kirleten öder Prensibi ile Kazancın Nötrlüğü arasında fark yok
tur. "Kirleten öder Prensibi" dışsal maliyetlere son vermek için 
kirliliğe neden olanlardan vergi toplanmasından yana iken; 
"Kazancın Nötrlüğü" prensibinde bu tür maliyetlere sebebiyet 
verenlerden vergi toplanır ve vergi verenlerde gelir kaybı olmaz. 
Danimarka’da yeni uygulanan enerji tüketim vergisi kazanç 
nötrlüğü yaklaşımına örnek olabilir. Ev halkı elektrik ve CO2 
üreten kömüre daha fazla vergi verirken ham petrol ve gaz vergi 
oranları değiştirilmemiştir. 

506. Bazen enerji tüketiminden ve yakıt gird i 1er inden alınan 
vergiler kirliliği önlemek amacıyla alınan emisyon vergileri 
yerine de geçer. Enerji tüketim vergisi şeklinde direkt emisyon
dan alınan vergilerin yerine geçen vergilerin etkinliği talep 
esnekliklerine ve teknolojilerine göre ülkeden ülkeye değişir. 
Ayrıca emisyon kontrolü veya azaltılması için mevcut teknolo
jilerin olmadığı ülkelerde, girdiler üzerinden alınan vergiler, 
emisyon vergisi yerine ku11 an11ab i 1 ir. Vergiler yoluyla enerji 
fiyatları artırılarak, dolayısıyla enerji kullanımı kısılır ve 
kirliliğe sebebiyet veren enerji kaynağı azaltılır. Oysa emisyon 
kontrolü için yeterli teknolojilerin olduğu ülkelerde, direkt 
emisyon vergisi yerine, enerji kullanımından vergi alınması uygun 
olmaz. Bu durumda, doğrudan emisyon vergisi alınması çok daha 
etkili olacaktır. Avustralya’da motorlu taşıtların kul 1and 1k1ar1 
yakıtlardan alınan genel vergi yerine şimdi ağır vasıtaların 
kirletme zararları tesbit edilerek, doğrudan emisyondan alınan 
bir vergi sistemi get iri 1m işt ir. Almanya’da motorlu taşıtlardan 
alınan vergi oranlarında en azından vasıtaların kirletme kapasi
teleri göz önüne alınmaya ça 1 1 ş 11 rnak tad 1 r . 

507. Verginin toplanabilmesi için ilk unsur olarak, vergilen— 
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dirilen faaliyetler (örneğin yakıt satışları) ile vazgeç irilmeye 
çalışılan işlemler (yakma gibi) arasında doğrudan ilişki olması 
gerek i r. 

508. Verginin toplanması için gerekli ikinci unsur ise hükümetin 
kirleten kaynakları doğrudan kontrol (monitoring) edebilmesidir. 
Bunun için orijinal bir yaklaşım olan kirletme faa1 iyet 1er inin 
"tahmin prensibi" uygu1anabi 1 ir. Tahmin ve kendi kendini kontrol 
yaklaşımı aslında depozito-geri ödeme uygulamasından fikir olarak 
farklı değildir. Depozito-geri ödeme sistemi kirlilik potansiyeli 
olan bir malın sahibi tarafından geri verilmediğini farz eder. 
Böylece tüketici kirletme sorumluluğunu üzerine almış olur ve 
eğer isterse malı geri vererek kirleten unsuru kendisi kontrol 
ederek teşvik alır. Tahmin prensibinde de kirletme potansiyeli 
olan unsur faaliyete geçmeden önce (örneğin yatırım aşamasında) 
muhtemel maksimum kirletme maliyeti hesap edilir ve vergi seviye¬ 
si belirlenir. Eğer gerçekleşen kirlilik miktarı önceden be¬ 
lirlenen maksimum muhtemel kirlilik miktarının ve maliyetinin 
altında oluşursa potansiyel kirletene vergi geri ödenir. Önceden 
uygulanan yüksek verginin amacı yatırımcıların daha özenli 
teknolojileri uygulamaları olabilir. 

509. Vergilerin top 1anabi 1mesi için üçüncü unsur ise şimdiki ve 
gelecekteki teknolojilerin kirliliği yeterince kontrol altına 
alabilecek tekniklerinin olmasına bağlıdır. Bugün bile örneğin 
seragazı emisyonlarını kontrol altına alabilecek teknoloji yeter¬ 
li değildir. Kendini yenileyebilen enerji kaynaklarından elektrik 
elde etme, daha az maliyetli ve az yakıt sarfeden toplu taşımacı¬ 
lık sistemleri geliştirme gibi amaçlarla araştırmalar 
sür dürülmektedir . Çoğu OECD ülkelerinde hava kirliliğini azalt¬ 
maya yönelik teknolojiler mevcuttur ve halen araştırılan ve Ulus¬ 
lararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından bildirilen teknikler 
vardır. 

510. Eğer bir hükümet çevre yararına vergi 1erıdirme ya da 
düzenlemeler yürürlüğe koymak isterse bu po1 i t ika1arın ülkenin 
endüstri rekabet durumunda ve ma1 i ye11er inde nasıl etki 
yapacağını da hesap etmelidir. 

2.2.3. Türkiye’de Enerji Sektörü 

511. Türkiye’de enerji yoğun sektörler genellikle enerji maliyet¬ 
leri yüksek olan sek tör1 erdir. Enerji yoğun sektörlerde enerji 
girdisinin toplam maliyet içerisindeki payı çimento sektöründe 
yüzde 45; kağıt, karton ve mamüllerinde yüzde 20; cam ve cam 
mamüllerinde yüzde 18; petro-kimyada yüzde 15 ve demir-çelik 
sektöründe yüzde 12 oranlarındadır. Ayrıca bu sektörlerin ihracat 
içindeki paylarına bakılırsa sırasıyla yüzde 1, 0.12. ,3, 2 ve 
11 oldukları görülür. Görüldüğü üzere enerji yoğun sektörlerden 
sadece demi/—çelik sektörü ihracatta önemli bir paya sahiptir. 

512. Türkiye’nin enerji sektöründeki sorunu yüksek enerji 
mal iyetlerinin oluşudur. Çimento, demi/—çelik, kağıt-karton gibi 
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enerjiyi yoğun kullanan sektörler, daha ekonomik enerji yolunu 
seçmeli di rler. 

513. Sektörlere göre, çevrenin kirlenme düzeylerine bakılırsa 
enerjiyi fazla kullanma faaliyeti ile SC>2 üretimi arasında 
birebir ilişki açıklıkla' görülebilir. 

514. Türkiye’nin enerji aızı son üç yılda değişiklik 
göstermemiştir. 1980 yılında 0.34 Toe/1000 $ US olan yurtiçi 
milli hasılada toplam enerji arzı, 1990 yılında da gene 0.34 
Toe/1000 * US olarak hesap edilmiştir. Türkiye’nin diğer gelişmiş 
ülkelerin aksine enerji arzında azalma olmadığı da güze çarpmak- 
tadır. 

515. Diğer gelişmiş ülkelerde gözlenen kişi başına enerji tüketi¬ 
mindeki artış Türkiye'de de görülebilir. 1980 yılında 0.71 
TOE/Kişi olan kişi başına enerji tüketimi (kişi başına toplam 
enerji arzı olarak hesap edilmiştir) 1990 yılında 0.94 olmuştur. 
Böylece Türkiye’de enerji tüketiminin çok az olduğu anlaşılmakta¬ 
dır. Ancak Türkiye nüfusunun yarısı kırsal bölgelerde yaşamakta- 
dı r. 

2.2.4 öneriler 

516. Enerji sektöründe uygulanabilecek çevre yönetimi amaçlı 
ekonomik ve mali araçlarla ilgili öneriler aşağıda 
belirtilmiştir: 

a) Yatırım yapılmadan önce enerji üretimi, nakli ve dönüşümü 
sırasında meydana gelebilecek ekonomik ve sosyal (çevre dahil) 
zararların tesbit edilmesi ve uzun dönemli yatırım maliyet tablo¬ 
sunun çıkartılması, 

b) Vergi politikası belirlemeden önce çeşitli enerji 
gruplarının fiyat esnekliklerinin hesap edilmesi. Esnek olmayan 
enerji taleplerine göre vergi politikalarının geliştirilmesi, 

c) Vergi politikası belirlemeden önce, 

i- yenilenebilir enerji tüketiminin artırılması, 

ii- kirliliğe ve verimsizliğe sebebiyet veren kaynak¬ 
lardan alıp, kirliliğe maruz kalan bölgelere para akışını ve adil 
gelir dağılımının sağlanması, 

iii- aynı zamanda bütçeye gelir sağlanması, 

iv- yenilenebilir ve bioteknolojik enerji üretimini 
özendirmek için hükümetin yatırım teşvikinin sağlanması, 

d) Çevresel zarar ve maliyetlerin hükümetin belirleyeceği 
vergi seviyesine dahil edilmesi, 

e) Enerjiyi yoğun ve verimsiz kullanan sektörler tesbit 
edildikten sonra bu sektörlerin eskiden ve şimdi çevreye yapmış 

148 



oldukları zararların ölçülmesi; şayet fiyat artışlarına karşı 
hassas sektörler değillerse, o1uşturduk1arı zararların vergiye 
dahil edilmesi veya bu sektörlere vergi uygulanması, ve 

f) Enerjiyi verimsiz kullanan sektörlerden toplanacak ver— 
gilerin belirlenecek bir fonda toplanıp, enerji sektöründeki 
kirliliği kontrol altına alan teknolojiler, maliyet iyileştirme 
faaliyetleri, araştırma vs. gibi alanlara yardım şeklinde ödeme 
yapı 1 ması. 

4.3. SANAYİ VE TİCARET 

4.3.1. Ekonomik Araçlar ve DECD Uygu1ama 1arı 

517. Emisyon Vergileri: Emisyon vergileri, kirletici kaynakların 
yarattığı emisyonlar üzerinden resmi olarak alınmaktadır. Söz 
konusu vergi, kirlilik kaynağı olan sanayii kuruluşları ve konut¬ 
lardan alınmaktadır. Ayrıca, emisyon vergileri aşağıda belirtilen 
kaynaklardan da a!ınmaktadır. 

518. Hava Kirliliği Vergileri: Kanada'da uygulanan hava kir¬ 
liliği vergisi, 1.7.1932 tarihinden itibaren alınmaya 
başlanmıştır. Kirletici 1 er in emisyon miktarı üzerinden izin 
verilen miktarlarda a 1ınmaktadır. İzin verilen emisyon miktarının 
altında kirlilik oluştuğunda vergiler aza1111ab i 1 irken gerçek 
emisyon miktarı, izin verilen miktarı aştığında yeni bir izin 
çıkarılması zorunlu bulunmakta ve bu nedenle vergiler yeniden 
gözden geç iri 1mektedir. 

519. Fransa’da hava kirliliği vergisi tesislerin kategorisine 
bağlı olarak sınırlı bir şekilde a 1ınmaktadır. Sınır1andırı1 an 
tesisler şu özellikleri kapsamalıdır. Buna göre; tesisin yanma 
kapasitesi 20 MW üzerinde, atık kül kapasitesi 3 ton/saat ve 
tesisin kimyasal kirletici 1 er inin gaz ve koku çıkarma kapasitesi 
150 ton/yıl üzerinde olmalıdır. Süzkonusu vergi yeniden dağıtıla¬ 
bilir özelliğe sahiptir. Toplanan gelirler verg11endiri 1en te¬ 
sislerde kirlilik azaltan yatırımların siibvanse edilmesinde 
kul lanılmaktadır. Bugünkü uygulamada bu oran 19 ECU’dan 25.3 
ECU'ya artmış bulunmaktadır. 

520. Japonya’da 50x vergisi bölgeler arasındaki farklılaşma 
oranlarını dikkate alan gerçek emisyonlara dayalı bir şekilde 
tahsil edilmektedir. Sözkonusu vergi kısmi olarak 1982 ve 1986 
yılları arasındaki S0X emisyonlarına dayanmakta olup oran olarak 
0.65/NM3 ECU’dur. Bu oranlar kısmen de bir önceki yılın emisyonu 
na dayanmaktadır. Temiz Hava Anlaşması, izin durumuna bağlı 
olarak 1.1.1993 tarihinden itibaren Amerika Birleşik Devletler 
hükümetine emisyon vergisi koyma yetkisi tanımıştır. 

521. Uygulanan vergilerin çevresel kirlilikleri azaltmadaki 
teşvik edici etkileri aşağıda özetlenmiştir. 

Kanada’da uygulanan ve izne tabi emisyonların altında 
gerçekleşen kirlilik durumunda izinlerin teşvik etkisi makul ve 



akla yatkın görülmektedir. Ancak gerçek teşvik etkilerine dair 
henüz bir veri de yoktur. 

Japonya'da havadaki S02 konsantrasyon seviyesi önemli 
derecede azalmış bulunmaktadır. Ancak bu azalmanın ne kadarlık 
kısmının bu vergilerden dolayı ortaya çıktığı açık ve net değil¬ 
dir. 

- İsveç’te N0X vergisinin teşvik etkisi beklenenin üstünde 
gerçekleşmiştir. Sözkonusu vergi, 1995’de konulacak olan daha 
katı emisyon standartlarına uygun olarak hızla yay11maktad ı r . 
ABD’de, hava kirlilik vergisi 1.1.1993 tarihinden itibaren uygu¬ 
lanmaktadır ve kontrol maliyetlerinin oldukça düşük olduğu durum¬ 
larda teşvik etkisi görülebilir. 

522. Gürültü Kirliliği Vergisi: Bazı ülkelerde uçaklar için 
uygulanan iniş vergisi, uçakların çıkardıkları gürültü seviyesine 
ya da tip veya ağırlığına göre değişmektedir. 

523. Almanya’da uçaklardan alınan iniş vergisi ICAO’da belir¬ 
tilmiş gürültü standartlarındı göredir. Nurvec’de Bodo ve Fornebu 
Havaalanlarından tahsil edilen vergi ayrıca "0" net gelir ile 
vergi fark 1ı1 aş11r11ması şeklinde alınmaktadır. 

524. Çoğu vergiler konut yalıtımı yoluyla gürültünün azaltılması 
amacı ile fonlara para aktarı İmasını amaç 1 amaktadır. Almanya’da 
hava alanlarında standartları karşılayan uçak oranı 1987’de yüzde 
26'dan, 1988’de yüzde 30’a ve 1989’da yüzde 43’e ulaşmıştır. 
Ancak, sırf vergi nedeniyle bunu oluşturmak zordur. Norveç’te 
alman vergi teşvik etkisi açısından düşünülmektedir. 

525. Katı Atık Vergisi: Belediye atık kullanıcı vergileri 
Finlandiya’da konut ve sanayi kuruluş atıklarının toplanması 
amacı ile bazı belediyelerce özelleştirilmiştir. Ingiltere’de 
atık toplama ve bertarafı yerel vergiler ile finanse edilmekte¬ 
dir. 

526. Konutlardan alınan vergiler genellikle konut belediye ver¬ 
gisiyle olmaktadır ve piyasaya verilen atıktan bağımsız olarak 
alınmaktadır. DECD'ye bağlı sekiz ülke belediyelerinde vergiler 
atık miktarlarına (ağırlık) göre toplanmaktadır. Bazı ülkeler 
bunun teşvik etkisi yarattığını söy1 emektedir1 er. Çoğu ülkelerde 
sanayi kuruluşlarından alman vergiler yer çekten de ortaya çıkan 
atık miktarına dayanmaktadır. Ancak bu hususta veri yoktur. 

527. Atık Bertaraf Vergileri: Atık bertarafı için toplanan 
vergiler, atığın ortaya çıkmasından, işlenmesine (toprak doldurma 
ve yakma işlemleri) kadar tahsil edilmektedir. 

528. Avusturya bu vergiyi 1993’de ton başına 6.7 ECU'den, 1994’de 
12.3 ECU’ye yükseltmiştir. Belçika'da alık vergi oranı atık 
miktarının artışına ve iyileştirme projesine bağlı olarak 
değişir. Gelirler, büyük çaptaki çevre projelerinin finansmanında 
kullanılan fonda top1 anmaktadır. Hollanda’da ise, atık vergisi 
sadece toprak doldurma işlemleri için kul lanılmaktadır. 



529. Avust ralya'daki Yeni Güney Wales Belediyesi vergiden dolayı 
atığın yeniden kazanım oranlarında artısın olduğunu bi 1 dirmiştir. 
Belçika’da ise atık vergisinin teşvik etkisi resmi olarak tahmin 
edilmiş, ancak henüz değerlendirme yapılmamıştır. Danimarka’da, 
atık vergisi teşvik etkisine sahiptir. Fakat meydana gelen ekono¬ 
mik ve teknolojik gelişmeler ile birlikte yürütülen atık politi¬ 
kaları nedeniyle teşvik etkisini ölçmek oldukça zordur. 

530. Danimarka'da atık vergileri ilk kez 1987’de alınmaya 
başlanmıştır . Bu vergiler, belirli düzenlemelerin uygulandığı 
sıvı atıklar hariç, atık insineratörleri ne ve depolamaya gönderi¬ 
len atıkların ağırlığı üzerinden a 11nmaktadır. Toprak doldurmadan 
ve yakıcı ünitelerden sızan atıklar, vergilendirme dışındadır. 
Ayrıca, bütün atık iş1 ey ici 1 er in uygun teçhizat ve makinalara 
sahip olması, idari koşullarla be1 ir1 erimişt ir. Dolayısıyla bu 
verginin dolaylı yan etkisi sadece idari düzenlemeleri yerine 
getirmekten çok küçük sanayi kuruluşları kapanmak zorunda bırak- 
masıdır. 

531. Atıkların ağırlık ve hacimlerine bağlı bu vergiler bina 
atıkları gibi çok fazla atıklara sahip yerlerde teşvik etkisini 
göstermek tedir. Ayrıca, küçük miktarda da olsa, illegal atık 
boşaltma örneklerinde artış olduğu da bi 1 d iri 1m işt ir. Tehlikeli 
atıklar üzerindeki vergilerin teşvik etkisi oldukça düşüktür. 

532. Sıvı Atıklar: Kanalizasyon ve Kanalizasyon İyileştirmesi 
için Kullanıcı Vergisi. Bu vergi, kanalizasyon ve kanalizasyonun 
iyileşti t ilmesi için yapılan ödemeleri oluşturmaktadır. Kanunen, 
kanalizasyon sistemi ve iyileştirme tesisleri belediyeler 
tarafından yapılmaktadır. Belçika, Hollanda ve Almanya'daki 
belediyelerin uygulamaları istisna teşkil edebilir. Buralarda 
kanalizasyon iyileştirme çalışmaları ayrıca su otoritelerinin 
yetkisindedir. 

533. Konutlar ve sanayi kuruluşları, genellikle su kullanım 
esasına göre, kanalizasyon ve kanalizasyon iyileştirme kullanıcı 
vergileri vermek tedir1er. Bu vergiler su faturalarına yansıtıl¬ 
maktadır. Çoğu ülkelerde sanayi kuruluşları kirlilik yükü veya 
"aşırı kirlilik yükü"rıe bağlı olarak vergi ödemek tedir1 er. Kirli¬ 
lik yükü vergisi belirlenen minimum standardın aşılması durumunda 
veri 1mektedir.Ancak verginin ne ölçüde maliyeti kapsadığı bi¬ 
linmemektedir. Belediyeler genel bütçelerinin dışında, kısmen 
kanalizasyon maliyet1 erini finanse edebilmektedirler. 

534. Çoğu ülkelerde, vergiler su kullanımına dayandığından teşvik 
etkisi olmaktadır. Bundan dolayı, kullanılmış su üzerinden 
alınan verginin etkisi su tüketiminin azalması şeklinde olmuştur. 
Çoğu ülkelerde, sanayi kuruluşlarından alınan vergi kirlilik 
yüküne dayanmaktadır. Fin1 and iya’da kullanılmış su vergisinin 
uygulanmasından sonra su kullanımının azaldığı bi 1 dir11 mişt ir. 

535. Kullanılmış Su Boşaltım Vergisi: Bu vergiler sadece doğrudan 
boşaltma üzerinden alınmakta olup iyileştirmeye bak11maksızırı 
atık su boşaltımından tahsil edilmektedir. 



536. Boşaltma vergileri konut ve sanayi kuruluşlarından alınmakta 
ve atık su iyileştirme vergisinden bağımsız olmaktadır. Burada 
sadece direkt boşaltmalardarı alınan vergiler incelenmiştir. 

537. Tüm ülkelerde vergi gelirleri su kalitesi politikasına 
ve/veya kirliliği azaltan sanayi kuruluşlarının sübvansiyonuna 
harcanmaktadır. Avustralya’da kullanılmış su boşaltma vergisi 
izinlerin elverdiği emisyonlara dayanmaktadır. örnek bir sanayi 
kurulusu ise sözkonusu vergiyi küçük işletmelerin emisyonlarından 
almak tadır. 

538. Kanada’daki Quebec ve British Columbia belediyeleri kirlilik 
yüküne ve kirleticilerin toksik (zehir) derecelerine göre değişen 
oranlarla vergi uygu1amaktadır. (BOI, KOI, askıda katı maddeler, 
besi maddeleri, ağır metaller vb. gibi) 

539. Fransa’da bir ajans sanayi kuruluşları için 200 denklemli 
bir hesaplama metodu ge1 işt irmişt ir. Danimarka’da uygulanan 
vergi teşvik etkisine sahiptir. Almanya’da atık su vergisinin, su 
kalitesini yükselttiği düşünülmektedir. Belçika’da vergi yükü 
kurumsallaşmıştır. Fransa’da vergi oranı teşvik olsun diye uygu¬ 
lanmamaktadır. Fakat oran olarak değişebilecek olan bu vergi su 
kalitesinin artırılması hususunda harcamaların finansmanı için 
yüzde 170-360 arasında değişen oranlarda ar111rı1 ab i 1mektedir. 
Ispanya’da vergi modeli ise Fransız sistemini örnek olarak 
almıştır ve teşvik amacı yoktur. 

4.3.2. ürün Vergileri 

540. Piller, karbon ve kükürt bileşikleri gibi ürün karakterli 
maddeler üzerine vergi konulan ürünlerdir. "Vergi 
farklılaştırması" olarak bilinen, örneğin kurşunlu veya kurşunsuz 
benzin gibi ürünler üzerine konulan vergiler de bu sınıflandır¬ 
maya girer. Anılan vergi tüm kara taşıtları ulaşımında uygulan¬ 
maktadır. Kara taş111arından alınan çevre vergileri, fosil 
yak111 arından alman çevre vergileri ve ozon tüketici kimyasal 
maddeler üzerinden alınan vergiler ile makina yağları üzerinden 
alınan vergiler ve ambalaj üzerinden alınan vergiler öteki ürün 
vergilerine örnek olarak göster i lebi 1 ir. 

541. Kara Taş111 arından Alınan Vergiler: Otomobil satışlarında 
uygulanan vergi farklılaştırılması düşük ve yüksek emisyonlu 
arabalara göre değişmektedir. Danimarka’da bu vergi 1 Ocak 1993 
tarihinde belirlenmiş olup bu tarih itibariyle tüm yeni arabalar 
AT standartlarını sağlamak durumundadır. 

542. Yunanistan, özellikle yeni araçlar için, havayı kirletmemeyi 
özendirecek şekilde vergi uygu1amaktadır. Yeni araçlar katalitik 
konvertör ile takviye edilmiştir. Dolayısıyla, "ilave parçanın" 
temini amacıyla vergi fark111aştır11 ması yap11maktadır. Çoğu 0ECD 
ülkelerinde ileri bir tarihte mecburi olarak kullanılacak olan 
katalitik konvertöre ilişkin düzenlemeler yapı1maktadır. Bu 
örnekte vergi fark 1ı1 aş11rma yoluyla katalitik konvertörle donan- 



mı1? arabaların piyasaya yay ı 1 ma 1 a r ı n ı h ı z 1 and ı rmay ı amaç 1 arnak ta- 
dı r. 

5<13. Otomobil Vergi Farkl ilaçtın İması : Avusturya' da vergi oran¬ 
ları belirlenen ağırlıklı araba sınıflarına göre değinmektedir. 
Katalitik konvertöru bulunmayan arabalar daha yüksek ağırlıklı 
sınıfa dahil edilmektedir. Danimarka'da sistem 1993' den itibaren 
yürürlükten ka1 dırı1mıs11r. Yeni arabalar için Almanya’da uygula¬ 
nan sistem tekrar gözden geç iri 1m i st ir . Bu yeni oluşturulan 
sistemde en önemli kirleticilere (hidrokarbonlar, karbon nıonok- 
sit, azot oksitler) dayanarak eksoz kökenli araba vergi oranları 
be 1 i r leı ını istir. 

544. Kurşunlu Araba Yakıt Vergisi: Tüm OECD ülkeleri araba yakıt 
larına vergi koymuşlardır. Bazı ülkelerde kurşunlu benzin üzerine 
ilave vergi yükü konmuştur. Genel bütçe için toplanan araba yakıt 
vergileri, İzlanda hariç, yol inşaası ve bakımı için tahsis edil 
enektedir. Kurşunsuz benzinin piyasa payı büyümüş olmakla birlikte 
bunun ne kadarının vergi fark1ı1 as11rmasından ortaya çıktığı 
belli değildir. Bu husustaki uygulama zorluğu kurşunlu ve 
kurşunsuz benzine uygulanan vergilerin bu maddelerin değişen 
piyasa fiyatlarına göre ayarlanmış olmasından kaynak1 anmak tadır. 
Vergi far kİılaşmasının kurumsa 11asmasından sonra kurşunsuz 
benzinin piyasa fiyatı tedricen düşerkun, çoğu OECD ü1 kelur i ııde 
kursonsuz benzin kurşunlu benzinden daha ucuza satılmaktadır. 
Ispanya'da bu hususta vergi farklılaşması yoktur. 

545. Karbon Vergisi: Karbon vergisi, fosil yakıtlar içinde uygu¬ 
lanması er» üst seviyede oları vergi çeşididir. Çoğu OECD 
ülkelerinde, sektörlere göre farklı karbon vergisi alınmaktadır. 
Danimarka'da karbon vergisi oranı, konutlar için 11.1 ECU, 
Şirketler için 5.5 ECU'dur. Norveç'te sadece enerji amaçlı kul¬ 
lanılan kömür ve koktan vergi alınmakta olup çimento üretimi 
bundan hariç tutulmuştur. Kıyı balıkçılığında kullanılan yakıt 
vergiden muaf tutulmuştur. Kağıt hamuru ve kağıt sanayi ile 
seralarda kulları ilan yakıttan C0-? vergisinin yarısı kadar vergi 
tahsil edilmektedir. İsveç'te ise sanayi ve bahçıvanlıkta bu 
verginin oranı 9.5 ECU/ton olmaktadır. Finlandiya 1 Ocak 1993 
tarihinde karbon vergi oranını iki katına çıkarmıştır. İtalya'da, 
ise alınan karbon vergileri AT direktifleri nedeniyle büyük çaplı 
yakma tesislerinde kullanılan ve termal enerjide tüketilen yakıt¬ 
lar için a1ınmaktadır. Finlandiya ve Hollanda'da uygulanan karbon 
vergisinin teşvik etkisi oldukça düşüktür . İsveç'te ise enerji ve 
C0? vergisi çok yüksektir ve bazı bölgelerde ısıtma te*sisleri, 
fosil yakıt sisteminden bi u-yakıt sistemine geçiş yapmıştır. 

546. Ozon Tüketici Kimyasallar : Avustra 1 ya'da bazı belediyeler 
ulusal vergilere ilaveten CFC'lor üzerinden de vergi almaktadır 
lar. Danimarka ve Avus t ra 1 ya ' da CFC vergileri üretim ve ithalat, 
üzerinden alınmakta olup mevzuat kontrolleri ile birlikte uygu¬ 
lanmaktadır. Bu uygulama sonucu CFC tüketimi 1986-1991 yılları 
arasında yüzde 60 oranında düşmüştür. Ancak, bunun ne kadarının 
vergilerden ve ne kadarının mevzuat uygu1 ama 1 arından kaynak¬ 
landığı bilinmemektedir. ABD'de ise ozon tabakasını inceltici tüm 
kimyasal maddeler üzerinden vergi a 1ınmaktadır. Kimyasallardan 



alınan vergi, taban verginin "ozon inceltme faktörü" ile çarpımı 
bel irlenmektedir. Montreal Protokolü ile kısıtlanan kimyasal¬ 
lar için 2 ECU yeni düzenlenen Montreal Protokolü ile 2.4 ECU 
olmaktadır. Bu vergi, ticari üretim kota sistemi ile birlikte 
uygulanmaktadır. üreticilerin beklenmedik karlarına engel olmak 
amacıyla uygulamaya konacaktır. Söz konusu vergi yumuşak 
köpüklerde CPC'nin kullanımı ile ilgili olarak teşvik etkisine 
sahiptir. Danimarka ve ABD’de alınan miktar, kontrollerin yanı- 
sıra uygulanmakta olup teşvik etkisini belirlemek oldukça güçtür. 

547. Ambalaj Vergileri: İsveç’te kağıt ve karton kaplar üzerinden 
vergi alınmaz. Ancak üreticiler, ambalaj atıklarını toplama 
sorumluluğunu üzerlerine aldıkları takdirde ambalaj vergisi zaten 
ortadan ka1 dır11acak11r. Danimarka’da uygulanan, cam şişeler 
üzerindeki ambalaj vergisinin amacı, şişelerin toplanıp yeniden 
kullanımını teşvik etmek olup sadece yeni şişeler üzerine vergi 
konulmaktadır. Bundan dolayı da bu vergi, kullanılan şişelerin 
toplanma ve temizlenme ma 1 iyetlerini karşılayacak kadar yüksek 
olmaktadır. Plastik şişeler üzerindeki vergi oranı ise karton ve 
ince levhalar üzerindeki vergi oranları ile karş11 aş11r11 dığında 
oldukça yüksektir. 

548. Danimarka'da ambalaj vergileri toplam maliyetlerin küçük bir 
bölümünü karşılamaktadır. Bu da ambalajlama tercihini etkile¬ 
mektedir. Yeniden kullanıma dayalı ambalajlamanın finansmanı (ki 
yüksek oranda vergiye tabidir) ile tekrar dönüştürü1emeyen amba¬ 
lajlara karşı dönüştürülen ambalajların rekabetini sürdürebilme 
ihtiyacı arasında çelişki görü1mektedir. Fin1 and i ya’da geri 
döndürülen kapların piyasa payı yüzde 90’dır. Vergisiz ve 
dönüşümlü kaplarda satılan içkiler çoğun1uktadır. İsveç’te amba¬ 
laj üzerinden alınan vergiler teşvik etkisi nedeniyle çok 
düşüktür. Depozito ve geri ödeme sistemi çok daha etkilidir. 

549. Depozito ve Geri Ödeme: Eskiden beri süregelen depozito 
geri ödemeleri sanayi tarafından ekonomik nedenler ile uygulan¬ 
maktadır. Son zamanlarda ise Devlet tarafından çevresel sebepler¬ 
den dolayı zorunlu hale getirilmeye çalışılmaktadır. Yaşı büyük 
arabalar, metal kutular, plastik içki kapları, cam şişeler ve 
tehlikeli maddeler için uygulanmaktadır. 

550. Yunanistan’da depozito-geri ödeme vergi fak 11laştırması ile 
birlikte uygu1anrnaktadır. Bu ülkede, AT emisyon standar11 arına 
uygun yeni bir araba satın alındığında geri ödeme yapılmaktadır. 
İsveç’te yaşı büyük arabalar geri verilmeden maksimum 14 ay önce 
yıllık teknik muayeneden geçmek zorundadır1 ar; aksi halde yapılan 
geri ödeme en düşük fiyattan (59 ECU) olmaktadır. Buradaki amaç 
daha yeni ve emisyon standar11 arına uygun arabaların satışını 
artırmak ve eski arabalardan vazgeçirmeye çalışmaktır. 

551. İsveç’te alüminyum kutular üzerindeki depozito ödemelerinin 
belirgin özelliği sistemin özel firmalar tarafından işletiliyor 
olmasıdır. Firmaların mal faturaları kutu ima1atçı1arından alınan 
depozito ödemelerini geri ödemeleri ve yeniden kullanılan metal 
tenekelerin hurda geri ödemelerini kapsamaktadır. Bu hususta 
yapılan masraflar ise yeniden kullanılan depolara yapılan depozi- 
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to ödemelerini bira fabrikaları ile parekenden i 1 er için yapılan 
idari ücretleri, nakliye giderlerini ve idari tüm maliyetleri 
kapsamaktadır. 

4.4. GATT, OECD ve AT’in Çevre Amaçlı Kararları 

4.4.1. GATT Çevre/T icaret Grubunun Görüşleri 

552. Çevre politikaları ve uluslararası ticaret konularında bir 
süredir aktif olarak çalışmalar yapan GATT faaliyete başladığı 
Ekim 1991 yılından beri yedi toplantı yapmıştır. Aşağıda belirti¬ 
len üç kısımda GATT’ın çalışma başlıkları belirlenmiştir: 

- Ozon tabakasının bozulması ile ilgili Montreal Protokolü, 
tehlikeli atık ticareti konusunda Basel Kongresi ve CITES Kongre¬ 
si gibi çok uluslu mevcut çevre an1 aşma1arının ticari şartlarına 
karşı GATT prensipleri ve şartları; 

- Çevre po1 i t ika1 arıy1 a ilgili ticaretin şeffaflığı; ve 

- Paketleme ve markalama talebinin ticarete muhtemel 

etkileri. 

553. Komisyon tarafından ortaya konan şeffaflık teriminin anlamı 
ticaret ve çevre politikaları arasındaki çelişkiyi ortadan kal¬ 
dırmak amacıyla tüm politikaların ticarete etkisinin zamanında 
bildirilmes i di r. 

554. Komisyon bunun için bir örıeri getirmiştir: Bugün ticari 
anlaşmalardaki teknik enge11 eme1 erin benzeri bir uygulama 
Devletin danışmanlık yerleri oluşturması ve bu yerlerde çeşitli 
çevresel ölçülerin ticari mal ve hizmetlere etkisi hakkında 
bilgi verecek merkezi bir sistemin bulunması. 

555. GATT'taki çoğu delegasyon çevre po1 i t ika1 arının yürürlüğe 
girmeden belirli bir süre önce bildirilmesi hususunu ciddiyetle 
vurgulamışlardır . 

556. Mart 1993'te yapılan toplantıda ise, tüm atıkların yüzde 25 
50’sinin ambalaj atıkları olduğu ve sonuçta ambalaj miktarının 
acilen azaltılması gerektiği ve bunun da sanayileşmiş ülkelerin 
sorumluluğunda olduğu be 1 irt i 1 m işt ir. Getirilen yeni ambalajlama 
şartları bazı üreticilere kar ve bazılarına da zarar getireceğin¬ 
den korumacı po 1 i t i ka lar ı n b ı rak 11 amayacağ ı bel i r t i lrnişt i r . 

557. Ayrıca toplantıda gelişmekte olan ülkeler için ambalaj 
teknolojilerinin ve yeterli yatırım sermaye1er inin olamayacağı 
gözönüne alınarak çevre dostu ambalajlama hususunda teknolojik 
yardımın yapılması gerektiği be1 irt i İm işt ir. 

558. Sonuçta, paketleme şartlarındaki değişmelerin ticarete 
olumsuz etkilerini azaltmak için, öncelikle şeffaflığın sağlan¬ 
ması ve, ikinci olarak da, ticaret yapana test, sertifika ve 



markalama faa1 i yet 1er i ne devletin yardım etmesi gerektiği söylen¬ 
miştir. 

4.4.2. Avrupa Topluluğunda Yürürlüğe Konulan Mevzuat 

559. Avrupa Topluluğu (AT) üye ülkelerde çevre korumayı sağlayıcı 
bir dizi ekonomik kararda ayrıntı düzeyine giren çok sayıda 
direktif yayınlamıştır. 

4.4.3. OECD/Teh1 i ke1 i Atıklar 

560. OECD Çevre Komitesi, "Atık Yönetim Po1 i t ika1arı" adında bir 
çalışma grubu oluşturarak 1974 senesinden beri sürdürü1ebi 1 ir 
gelişmeye katkıda bulunmak üzere uluslararası düzeyde politik 
araçlar geliştirmeyi ve yaymayı amaçlamıştır. Grup çalışmaları 
tehlikeli atıkların sınırlar ötesi geçişleri ve boşaltımları 
konusunda yapılan “Basel Anlaşması"nın temelini de oluşturmuştur. 

561. OECD’nin bu tür faa1 i ye11er i ne yardımcı olabilmek ve teh¬ 
likeli atıkların sınırlar ötesi geçişleri izleyebilmek açısından 
tehlikeli atıkların üretimi, toplanması, ithalatı, ihracatı ve 
yönetimi ile ilgili güvenilir verilere ihtiyaç vardır. 

562. OECD Konseyi "Atıkların ithalat ve ihracatı ile ilgili 
üye ülkelerin diğer ülkelerle uyumlu veri toplanması ve bu 
verilerin ulusal kurallarla uygunluğunun o1us turu 1mas ı gerek¬ 
liliği" şeklinde 31.1.1991’de karar/öneri almıştır. Ayrıca teh¬ 
likeli atıkların özelliklerinin belirlenmesi tarifinin ülkeler¬ 

arası farklılık göstermemesi ve veri analizinin kolaylıkla ya¬ 
pılabilmesi için, Uluslararası Atık Belirleme Kodunun kullanılma¬ 
sı teklif edilmiştir. 

4.4.4. Uygulamaların Ticarete Etkisi 

4.4.4.1. Düzenleyici Tedbirler 

563. Bu alanda alınabilecek düzenleyici tedbirler aşağıda belir¬ 
tilmiştir: 

564. Belirli ürünlerin kullanımına getirilen kısıtlama ve yasak¬ 
lamalar: Tehlikeli ürün ve maddelerin kullanımı ve satışının 
yasaklanması; kıt kaynakların ya da nesli tükenen türlerin satışı 
ve kullanımının kısıtlanması ve atık hareketleri ve ticaretinin 
kısıtlanması veya yasaklanması. 

565. Ticaret üzerindeki etkisi: Sözkonusu iç düzenlemelerin çoğu 
zaman ithalatta da kontrol ve yasaklamalar ile tamamlanması 
gerekmektedir. Burada alınan tedbirin iç sanayii korumaya yönelik 
değil doğrudan çevreyi korumaya yönelik olmasına dikkat etmek 
gerekir. Ayrıca, bu tedbirlerde ayırımcılık yapılmaması ve milli 
muamele ilkesine uyulması beklenmektedir, örneğin yurt içinde 
üretilmeyen bir ürünün yasaklanması gerçekte sadece ithalde 



yasaklama anlamına gelip bu ürünün yerli ikamelerinin haksız bir 
şekilde korunması şeklinde değer1 endiri lebi 1 ir. Yur t içinde 
yasaklanan malların ihracatının da denetlenerek bu malların 
özellikle çevre politikaları daha zayıf olan gelişmekte olan ülke 
pazarlarına yönelmesi önlenmelidir. Bu konuda GATT çerçevesinde 
bir karar taslağı çıkartılmaya çal ışılmaktadır. Bu tür yasakların 
ve kıs11 lama 1 arın yerel sanayiin rekabet gücü üzerinde etkili 
olarak dış pazar kaybına yol açabileceği; yatırıınların çevre 
standardı düşük olan ülkelere kayabi 1eceği; kıt kaynaklardaki 
yasaklar sonucu ikame kaynaklara yönelecek sanayiin bu kez başka 
çevresel ve ticari etkilere yol açabileceği akla gelmektedir. 
Ancak, kısa vadede masraflı olan çevreye uyumlu mal üretimi uzun 
vadede rekabet gücüne katkıda bulunan bir unsur olarak ortaya 
çıkacaktır. 

566. Belli üretim metodlarının kullanımına getirilen kısıtlama 
ve yasak lamalar: Kağıt, deri, cevher konsantrasyonu klorofloro- 
karbon içeren mallar gibi üretim süreçleri yüksek derecede kir¬ 
liliğe yol açan ürünler; hormonla beslenen hayvanların etleri; 
insani olmayan yöntemlerle öldürülen hayvanlar; kıt kaynakları 
tüketen işlemler. 

567. İthalatçı ülkenin öngördüğü çevresel normlara uymayan üretim 
metodları ile üretilen ürünlerin ithalatının kısıtlanması 
itirazlara neden olmaktadır. 

568. Global ya da sınır ötesi çevre sorunlarına yol açan üretim 
süreç ve metodlarının kısıtlanması bir anlamda kabul edilebilir. 
Ancak, her ülkenin çevresel öncelikleri ve kaynak yönetimi 
kültürel faktörlerle ilgili olup, büyük farklılıklar gösterebi¬ 
lir. 

4.4.4.2. Mecburi Normlar 

569. ürün, üretim süreci veya metodu, emisyon standartları ile 
ürünlerin kontrolü ve s tandar11 arın izlenmesi gibi prosedüre 
ilişkin normlar atık yönetmelikleri olarak özetlenebilir. Belli 
sürelerle sınır1andırı1mış ya da performans standartları şeklini 
alabilirler. Bazıları belli bir ürünü (otomobillerde emisyon 
standardı) i 1gi 1endirirken bazıları belli bir sanayi dalına veya 
çok geniş bir ekonomik faaliyet alanına (paketleme normları) etki 
edebilirler. Sağlık ve bitki sağlığı normları, hava, su, gürültü 
standartları, berisindeki kurşun oranı, ambalaj malzemesinin, 
pillerin vs. toplanması, yeniden kazandırıİması Örnek olarak 
verilebilir. Batılı ülkeler "beşikten mezara" diye adlandırılan 
ve ürünün üretiminden, ambalaj, ulaşım, kullanım dahil atılma ve 
dönüştürme (yeniden kazandırma) aşamasına kadar tüm yaşamını 
ilgilendiren geniş kapsamlı normlar peş indedir1er. 

570. Ticaret üzerindeki etkisi: Standartların (ithal mala oranla) 

yerli ürünün tercih edilmesini sağlamaya yönelik olarak kullanıl 
ması endişesi vardır. Ulusal normların uyumlaştırılması ticaret 
akışının bozulmasını önleyebilir. Ancak her ülkenin ya da bölge¬ 
nin kirlilik oranı ve çevre ihtiyacı farklılık arzeder. Bu 
nedenle aynı sonuçlara ulaşılmak üzere değişik düzeylerin Lesbiti 



sözkonusudur. Her- yerde aynı düzey standartların uygulanması 
halinde teknoloji, yerleşim ayrıcalığı, kaynağa ulaşım imkanı, 
üretim boyu11arındaki farklılıklar nedeniyle maliyetler de farklı 
olacaktır. Herhangi bir ülkenin uluslararası düzeyde konulacak 
minimum standar11arın üzerinde bir ulusal standart düzeyi tercih 
etmesi sorunlar yaratacaktır. Norm ve standartların uygulanmasın¬ 
daki sıkılık ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bazılarında 
aynı anda tüm sanayiler için zorunlu olabileceği gibi zaman 
açısından bazı esneklikler de tanınabilir. Yeni normlar konu¬ 
lurken hem teknik ve hem de işlemsel açılardan şeffaflık ilkesine 
uyulması önem arzetmektedir. Bazı ülkelerin ulusal üret ici 1er ini 
korumak amacıyla yüksek teknolojik standartlar koymalarından 
doğacak sorunlar performansa bağlı standartlarla çözümlenebilir. 
Kontrol ve tasdik prosedürlerinin de tarife dışı engel olarak 
kullanılma tehlikesi mevcuttur, üretim metodlarına ilişkin norm¬ 
lar yüzünden ürün fiyatları artacağından ihracatın azalması ve 
ithalatın ise artması sözkonusu olabilir. 

4.4.4.3. Kaynak Kullanım Kotaları 

571. Balıkçılık kotaları, su kaynak 1arının sınai ve z ı ra i 
kullanımı, kağıtların yeniden kullanımı gibi kotalar buna örnek 
olarak göster i 1ebi 1 ir. 

572. Ticaret üzerindeki etkisi: Kotaların bütün potansiyel 
tedarikçilere (ithalata da) uygulanması halinde yerli üreticiler 
sözkonusu kısıtlamaları doğal olarak kabul etmek istemezler. 
Kota uygulamasının fiyat, talep, arz ve ticaret üzerinde etkileri 
olacaktır. Bu nedenle kıs111 ama 1 arın yerli ve yabancı üreticiler 
ve tüketiciler arasında hakkaniyetli bir şekilde dağıtılması 
gerek i r. 

4.4.4.4 Çevre ile İlgili Bilgi üretimi 

573. Şirketlere zehirli emisyonları hakkında istatistik yayınlama 
zorunluluğu getiren kanunlar; rapor etme mecburiyeti; ÇED; kon¬ 
trol ve sertifika zorun 1uluk1 arı ve çevresel ya da doğal kaynak¬ 
lar maliyet hesabı sistemleri gibi yöntemler örnek olarak 
göster ilebilir. 

4.4.4.5. ülkelerin Yerel Çevre önlemlerini Uluslararası Düzeye 
Çıkarmaları 

574. ülkelerin yerel çevre önlemlerini (zararlı ürün ve atıkların 
kullanımını, ithalat ve ihracatını, nesli tehlikede olan hayvan 
ve bitki türlerinin ticaretini kontrol altına alan ya da yasak¬ 
layan önlemler) ayrıntıları ile duyurmaları sözkonusu çevre 
önlemlerine tabi ithalatçılar ve ihracatçılar için şeffaflığı 
sağlayacak tır. 

575. Ticaret üzerindeki etkisi: Genelde tarafsız biçimde uygu¬ 
landığında bu yöntemin ticareti olumsuz etkilemediği söylenebi¬ 
lir. 



4.4.5. Ekonomik Araçlar 

4.4.5.1 Emisyon Vergileri 

576. Emisyon vergilerinin ticaret üzerindeki etkisi ile ilgili 
araştırmalara göre kirliliğe yol açmayan alternatif teknolo¬ 
jilerden yararlanmak mümkün değilse ve vergiler yüksek geliyorsa 
emisyon vergi 1endirmesi ticareti olumsuz yönde etkileyecektir. Bu 
tür vergilendirmenin başka bir olumsuz yanı da yerel koşullara 
göre oldukça değişken olan rekabet ortamını bozmasıdır. 

4.4.5.2. ürün Vergi 1 endirmesi 

577. Çevre kirliliğine yol açacak ürünler üretim, tüketim ya da 
atık safhalarında vergi1 endiri lebi 11r . Ağır metaller, PVC, CFC, 
halojenlenmiş hidrokarbonlar, azot ve fosfor gibi toksik etkisi 
olan maddeler bu şekilde vergi 1endiri 1ebi 1 ir. 

578. Ticaret üzerindeki etkisi: Bu tür vergi 1endirmenin tüketim 
ya da toptancı aşamasında uygulanması ticareti bozucu etki 
yaratmayacaktır. Çünkü yerli ve yabancı üreticiler aynı koşullara 
tabi olacaklardır. Buna karşın, üretim aşamasında konulan ver 
giler rekabeti ülke içi ve ülke dışı vergiler farklı olabileceği 
için olumsuz yönde etkileyecektir. 

4.4.5.3. tdari Vergiler 

579. ülke yönetiminin, genel çevre puli likalarını yürütebilmek 
için toplayacağı vergilerdir. Onaylama ve kontrol belgelerinin 
düzenlenmesi için alman vergiler gibi. 

580. Ticaret üzerindeki etkisi: Genelde bu tür vergi 1endirme 
rekabet ortamını etkilemez. 

4. 4. 5. 4. Depozito Geri ödeme Siste?mleri 

581. Kirlilik yaratması muhtemel olan ürün ambalajlar ma depozito 
ödenmesi atık yönetimi açısından önemli bir yöntemdir. 

582. Ticaret üzerindeki etkisi: Bu yöntem yarılızca çevre amaçları 
ile kullanılmadığından ithalat aleyhine gelişmelere neden ola¬ 
bilecektir. Ayrıca, uygulanacak sistemin de iyi seçilmesi önem 
arzetmektedir. Keza, depozito sistemi "ad vulorem" olarak uygula¬ 
nırsa fiyatları yüksek olan ürünler aleyhine ticareti etkileye¬ 
cek tir. 

4.4.5.5. Ekonomik Tedbirler 

583. Genellikle çevreyi kirleten ürünler aleyhine bir vergi 
farklılaştırması biçiminde uygu1 anmaktadır. Örneğin, Hollanda, 



Norveç, İsveç ve Almanya gibi ülkelerde çevreyi daha az kirleten 
taşıtlardan daha az vergi alınmaktadır. 

584. Ticaret üzerindeki etkisi: Vergi farklılaştırması ithal ve 
ihraç ürünlerine aynı şekilde uygulandığı takdirde ticareti 
olumsuz yönde etkilemeyecektir. Ancak, bu yöntem de çevre 
amaçlarının dışındaki uygulamalara oldukça açıktır. 

4.4.5.6. Sübvansiyonlar 

585. Sübvansiyonlar önemli çevre önlemler inin uygulanmasını 
hızlandırmayı ve özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların yeni 
teknolojilere adaptasyonunu kolaylaştırmayı amaç 1amaktadır. 
Ayrıca çevre önlemlerinin ülkeler arasında fark 1ılaştığı durum¬ 
larda aradaki dengesizlik sözkonusu yöntemle gi der i 1ebi 1 ir. 

586. Ticaret üzerindeki etkisi: Yalnızca çevre amaçlarının uygu¬ 
lanması kaydı ile bu yöntem ticareti olumsuz etkilemeyecektir. 
Ancak, yerli üreticiye bu yolla gizli teşvik sağlanması da 
sözkonusu olabi1mektedir. 

4.4.5.7. Ticari İzinler 

587. Yalnız belli kurallarla ticareti yap11 abi 1ecek özel ürünler 
için firmalara özendirici bazı kolaylıklar sağlanması bu başlık 
altında incelenebilir. 

588. Ticaret üzerindeki etkisi: Bu sistem piyasaya yeni giren 
firmalar ile küçük firmalar için olumsuz koşullar yaratabilir. 

4.4.5.8. Çevresel Etiketleme 

589. Tüketiciyi çevre dostu ürünlerden etiketleme yolu ile haber¬ 
dar etme yöntemidir. Sözkonusu yöntem, tüketiciye çevre dostu 
ürünleri kullanma seçeneğini sunarken üreticiyi de çevre kri¬ 
terlerine uygun üretim yapmaya teşvik etmektedir. 

590. Ticaret üzerindeki etkisi: Etiketleme tarafsız şekilde 
yapılmalı yerli ve yabancı ürünler için ayırımcı olmamalıdır. 

4.4.5.9. Türkiye'de Uygulanan Yatırım Teşvik Sistemi ve Çevre 
Yatırımları 

591. 1993 yılı ya11rımİ arın, döviz kazandırıcı hizmetlerin ve 
işletmelerin teşviki ve yönlendirilmesine ait esaslar 29 Ocak 
1993 tarih ve 21480 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 93/4000 
sayılı kararname ve 20 Şubat 1993 tarih ve 21502 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan tebliğ ile be 1 i r 1 erim i ş t i r . 

592. Teşvik tedbir1er inden yarar 1anabi 1mek için yatırımların 
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asgari olarak, gelişmiş yörelerde yüzde 60, normal yörelerde 
yüzde 50, II. derecede kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 30 
oranında öz kaynaklardan finanse edilmesi gerekmek tedir. Diğer 
yönden yatırımın cinsi, konusu ve yöresine bağlı olarak toplam 
sabit yatırım tutarlarının asgari 250 milyon TL (finansal kirala¬ 
ma , AR-GE, çevre yatırımları), 1 Milyar TL (serbest bölge, kal¬ 
kınmada öncelikli yöre, konfeksiyon, turizm ve bilgisayar yazı 
lım yatırımları) veya 5 Milyar olması şartı da aranmaktadır. 

593. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik yatırımlar için minimum 
toplam sabit yatırım tutarı 250 Milyon TL olarak belirlenmiş 
olup böylece küçük çaplı yatırımların da teşvik tedbirlerinden 
yararlanması mümkün kılınmıştır. 

594. Çevre kirliliğini önleyici yatırımlar "özel önem taşıyan 
sektör" yatırımı olduklarından ilgili makirıa ve teçhizat itha¬ 
linde gümrük muafiyetinin yanısıra fon muafiyetinden de istifade 
etmektedi rler. 

595. İşletme döneminde uygulanan ve vergi muafiyetine yönelik bir 
teşvik aracı olan yatırım indirimi özel önem taşıyan sektör 
yatırımlarında yöre farkına bağlı olmaksızın yüzde 100Tdür. 
Böylece çevre yatırımları yöre farkı gözetilmeksizin yüzde 100 
oranında yatırım indiriminden yararlanırlar. 

596. Ayrıca, Çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, yatırım 
yöresine bağlı olarak toplam sabit yatırım tutarlarının yüzde 
30f u ile yüzde 60'ı arasında değişen- oranlarda Fon Kaynaklı 
Kredi kullanma avantajından yararlanmaktadırlar. 

597. Diğer bir teşvik uygulaması olan teşvik priminde teşvik 
belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlara ait yurt içinde 
imal edilmiş makina teçhizatın Katma Değer Vergisine tekabül eden 
miktarı yatırımcılara geri ödenmektedir. Teşvik primi özel önem 
taşıyan yatırım konularında KDV oranına makina bedeli üzerinden 
yüzde 10 ilave edilmek (yüzde 20 oranında) suretiyle uygulanmak¬ 
tadır. Teşvik primi oranı yörelere bağımlı değildir. Çevre yatı¬ 
rımları için uygulanan teşvik prim oranı yüzde KDV + 10 puandır. 

4.4.6. Mevcut Durum 

598. Sanayileşme süreci içinde ortaya çıkan olumsuzlukların en 
önemli nedeni plansız toprak kullanımı ve sonucu da çevre kir¬ 
liliğidir. Bazı yörelerde verimi yüksek tarım arazileri sanayi 
amaçlı kullanıma kaymakta ve bu nedenle üretim kayıplarına yola 
çılmaktadır. Bu gelişme İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Ege 
ve Akdeniz kıyılarında oldukça yaygındır. 

599. Sanayi kökenli hava kirliliğine ise tesis yerinin yanlış 
seçimi, kalitesiz yakıt kullanımı, eski teknolojilerin uygulan¬ 
ması , kirliliği arındırıcı sistemin olmayışı ve tesislerin ekono¬ 
mik ömrünü tamamlamış olmasına rağmen kullanılıyor olması yol aç¬ 
mak tadır. 



lanamadığı için böyle bir denge noktasının tesbiti imkansız 
değilse bile çok zordur. 

605. Bu nedenle, malın fiyatı, kirliliği önlemenin ve/veya azalt¬ 
manın maliyetinin, çevreye verilen kirletici miktarına bağlı 
olarak yapılacak arıtma giderlerinin gerçek maliyet içine katıl¬ 
ması yolu ile be 1 ir1enebi 1 ir. 

606. Ancak, fiyat bel irleyebiİmek için kirliliğin ölçülebilir 
olması şarttır. Bu durumda, fi ya11andırmada en uygun yol da 
vergilerdir. ürün, çevreye verdiği zarar ile doğru orantılı 
olarak vergi 1endiri 1me1 i d ir. 

607. Devletin vergiler yoluyla topladığı gelir çevreye verilen 
zararın önlenmesine harcarıma 1ıdır. Toplanan vergiler genel 
bütçede veya bütçe dışında oluşturulan fonlarda toplanmak tadır. 
Bütçe dışı fon uygulamalarına OECD ve batı ülkelerinde çok yaygın 
olarak rastlanmaktadır. Ancak, sözü geçen ülkelerdeki fiili durum 
Türkiye'deki uygulama ile ne nicelik ne de nitelik yönünden 
kıyaslanabilir. Türkiye'de uygulanan fonlar gerçek amaçlarından 
saptırılmakta, israfa sebebiyet vermekte ve politik gayelerle 
kullanılmaktadır. 

608. Nitekim, bu sakıncaları göz önünde tutan bazı hukukçular ve 
iktisatç11 ar, yasama organının devre dışında kalmasını bunların 
temsil ettikleri vergi seçmeninin de devre dışında bırakılması 
tarzında yorumlamışlar ve literatürde bazı yeni yaklaşımlar 
ge 1 iştirmişlerdir. örneğin, 1980’de İtalya'da Milano grubu adı 
verilen ve ünlü anayasa hukuku mensupları ile siyaset adamların¬ 
dan oluşan bir topluluk muhtemel bir anayasa değişikliği halinde 
gözönünde tutulması amacıyla flnayasa’da yeralan ekonomik ve 
sosyal düzenin sürekliliğini sağlayabiİmek için ayrı bir "Ekono¬ 
mik Anayasa Mahkemesi" kurulmasını önermişlerd ir. 

609. Burada diğer önemli bir sorun verginin uygulandığı çevreyi 
kirletici ürünlerin rekabet edebilme gücünden mahrum olmasıdır. 
Bu yüzden çevreyi koruyucu kararlar alınmadan önce Devletin 
ticari kesimi uyarması gerekebilir. Bu aşamada, Devletin 
şeffaflık ilkesine uyan bir çevre danışmanlık merkezi kurması 
gerekmektedir. Bu merkezin diğer bir görevi de yerel yönetimler 
aracılığı ile şirketlerden, konutlardan, çiftçilerden vs. kir¬ 
letme faaliyetleri ile ilgili bilgi toplaması olmalıdır. Bu 
sistem çok hassas ve kapsamlı bir ölçüın, kayıt ve rapor sistemine 
dayanma 1ıdır. Büyükşehir1 erde ve bazı kıyılarda ölçme istasyon¬ 
larının kurulduğu bilinmektedir. Ancak tüm yörelerde ve hava-su- 
toprak sistemlerinde OECD standartlarına uygun ve sürekli 
çalışacak bir ölçüm ağı kurmak ve yöreden merkeze bilgi akımını 
sağlamak gereklidir. 

610. Çevre veri bankası her sektör için (tarım, enerji, ulaşım, 
turizm, sanayi, konut vs.) uygu1 anma11dır. Bugün Türkiye’de DİE 
sadece hava kirliliği ve belediye atıkları ile ilgili çevresel 
veri top1ayabi 1m işt ir. 

611. Türkiye'nin çevre politikalarının belirlenmesinde alınacak 



kararların ticarete ve ekonomiye etkisinin ölçülmesinde çevre 
veri bankası çok önemli role sahip olacaktır. 

612. örneğin, bir ürüne vergi konulmadan önce ürünün fiyat 
değişimine karşı hassaslığının ölçülebilmesi gerekmektedir. Ya 
da herhangi bir bölgedeki minimum SC^, N0X vs. tesbit edildikten 
sonra, bu yöredeki bu tür kirliliği üreten kuruluşlara kirletme 
hakkı (kota = en çok yayabileceği kirlilik miktarı) uygulanabi¬ 
lir. Bu kuruluşlar isterlerse kirletme hakkını diğer kuruluşlara 
satabilir ve karşılığında aldığı para ile şirketini iyi 1eştirebi- 
lir. 

613. Netice olarak, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına çevre 
ekonomisi bakımından aşağıda belirtilen prensip kararlarının 
girmesi gerekli görü1mektedir: 

a) Ulaşım, enerji, sanayi, tarım ve turizm sektörleri ile 
ilgili yatırımlarda çevre boyutu mutlaka göz önünde bu1unduru1ma¬ 
lıdır. Bu sektörlerde çevreye daha az zarar veren teknolojiler 
tercih edilmeli ve desteklenmelidir. 

b) Kirletici kaynaklar vergi 1endir i 1me1 i d ir. Bu vergi 
sektörlere göre atık ve emisyon miktarı ile orantılı olmalıdır. 
Alternatif mal ve hizmetler yaratılarak çevreye zarar veren mal 
ve hizmetler vergilendirilmeli dir. Vergiler, hammadde ve/veya 
ürün üzerinden olabilir. 

c) Çevreyi daha az kirleten mal ve hizmetleri üreten üreti¬ 
cilerle bu mal ve hizmetleri tüketen tüketiciler teşvik edilmeli¬ 
dir. 

ç) Sanayi ve tarım sektöründeki işletmelerden çevreyi kir— 
letici etkinlikte bulundukları tespit edilenlerin, arazi ver¬ 
gileri hissedilir derecede artırılmak suretiyle, tesisleri çev¬ 
reyi koruyucu ve verimli çalışmaları sağlanmalıdır. Turizm 
bölgelerinde altyapı hizmetlerine finansman sağlamak amacıyla, 
genelikle kış aylarında ku11an 11mayan ve çevre kirliliğine neden 
olan yazlık konutların emlak vergi oranları ar11r11ma 11 d 1r. 

d) 29 Ocak 1993 tarih ve 21480 sayılı Resmi Gazete’de yayım¬ 
lanan 93/4000 sayılı kararname ve 20 Şubat 1993 tarih ve 21502 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımların Teşviki ve Yönlen¬ 
dirilmesine Ait Esaslarda "Çevre kirliliğini önleyici yatırımlar" 
yer a1mamaktadir. Bu yatırımların "özel önem Taşıyan Sektör" 
grubuna sokulabileceği de yoruma açık b1rak11m 1ş11r. Adı geçen 
kararname 1erde belirtilen teşviklerin tümünden "Çovre Kirliliğini 
önleyici Yatırımların" da faydalandırılmasını sağlayacak ifa¬ 
delerin net bir şekilde yer alması sağlanmalıdır. 

e) Çevre kirlenmesini önleme tesislerinin işletmesini teşvik 
edecek destekleyici tedbirler alınmalıdır (ucuz enerji temini 
gibi). 

f) Alınacak çevre temizlik vergisinin mutlaka maksadına 
uygun kullanımını temin edecek önlemler alınmalıdır. 
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g) Çevre Kirliliğini Önleme ve Özel Çevre Koruma fonlarının 
mutlaka yerinde kullanılması sağlanmalıdır, 

h) Ziraat alanlarında çevreyi az kirleten gübre, ilaç kul¬ 
lanma teknikleri, erozyonu önleyici teşebbüsler ve yeşil alanı 
çoğaltıcı faaliyetler teşvik edilmelidir. 

i) Bürdürülebi1 ir kalkınma çerçevesinde, kaynakların en 
etkin ve en verimli kullanımını sağlayacak ve kaynakların 
sektörler arasında optimum dağılımını temin edecek araştırmalar 
desteklenmeli; doğal kaynakların fi ya11 andır11masında, ülke 
gerçeklerine uygun rnetodların bulunması yolundaki gayretler 
teşvik edilmelidir. 

j. Çevre kirliliğinin önlenmesinde finansman kaynakları 
aşağıdaki şekilde sap tarıma 1 ı d ı r : 

- ana bütçeden ayrılan pay, 
- bütçe içi ve dışı oluşturu1acak fonlar, 
- kirletici mal ve hizmetlerden alınan vergiler, 

müşterek çevre kir1 i 1 ik1er ini önlemek üzere iştirak 
eden ülkelerden alınacak ödemeler, ve 

uluslararası kuru 1uş1 ardan temin edilecek hibe ve 
düşük faizli krediler. 

k) Bu kaynaklardan temin edilecek gelirler belirli bir düzen 
içerisinde ve her yıl sistemli bir şekilde toplanmalı ve topla¬ 
nan gelirin çevreyi iyileştirici faa1 iye11 erde kullanılması temin 
edilmelidir. 

1) Çevre kirliliğinin önlenmesi için temin edilen kaynak¬ 
ların kullanımı ve yeni kaynakların bulunması yerel ve merkezi 
yönetimlerin dışında özerk veya yarı-özerk bir kuruluş tarafından 
yapıİma 11dır. 

m) Türkiye’ de her seviyede taşıt için model uygulaması 
gerekmektedir . Devlet belli yaşın üzerindeki arabaların trafiğe 
çıkışını önleyici teşvik tedbirleri almalıdır. özellikle katali¬ 
tik konvertör kullanan arabaların kullanımını yaygınlaştırmak 
gereklidir. Çünkü kurşunsuz benzin fiyatındaki ucuzluk (süper 
benzine göre) kurşunsuz benzin tüketimini artırmakta ve katalitik 
konvertör kullanmayan arabaların bozulmasına neden olmaktadır. 

n) Şişe, metal, plastik vs. gibi ambalajların toplanıp, 
yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla yeni ürünlerin paket¬ 
leri üzerine ambalaj vergisi uygu1anabi 1 ir. Bu vergi, kullanılan 
şişelerin toplanma ve temizlenme maliyetlerini karşılayacak kadar 
yüksek olmalıdır. Ayrıca, plastik şişeler üzerindeki vergi oranı 
karton ve ince levhalar üzerindeki vergi oranları ile 
karşılaştırıldığında daha yüksek olmalıdır. 
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1. giriş 

614. Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi, günümüzün ihtiyaçları
nın, gelecek kuşakların kendi iht iyaç1arını karşı1ayabi 1me1er ini 
tehlikeye ve/veya pazarlığa sokmaksızın gerçek 1eştirebi1 en bir 
kalkınma modelidir. 

615. Dünya Koruma Stratejisi (World Conservation Strategy, Inter
national Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 
United Nations Environment Programme and World Mide Fund, Glarıd, 
Switzerland) 1980 yılında yayınlandığı zaman şu hususun altı 
açıklık ve netlikle çizilmiştir: insanlık doğanın bir parçası 
olarak vardır; doğa ve doğal kaynaklar korunmadığı durumda bir 
geleceği yoktur. Bu kapsamda yeni bir mesaj daha ver i 1mektedir: 
çevre koruma kalkınmanın karşısında değildir. Koruma (conserva
tion) kavramı hem doğanın korunmasını (protection), hem de doğal 
kaynakların akılcı kullanımını birlikte içermektedir ve eğer in
sanlar bir yaşam saygınlığı elde ederken, şimdi ve gelecekteki 
kuşakların refahını da güvence a 111na almak ist iyor 1 arsa, bu 
mesajın yaşama geçirilmesi kaçınılmazdır. Israrla belirtilen 
diğer bir husus da yüz milyonlarca insanın sefalet ve yoksulluğu
nu azaltması hedeflenen kalkınma olmaksızın herhangi bir koruma
nın gerçekleştirilmesinin imkansız olduğudur. Böylece, kalkınma 
ve koruma atasındaki bağımlılığı vurgulayan bu akım Dünya Koruma 
Stratejisi ’içerisinde "Sürdürülebi 1 ir Kalkınma" olarak adlandı
rılmıştır. 

616. Sürdürülebi1 ir Kalkınma olgusunun Dünya Koruma Stratejisi 
kapsamında ele alındığını gözönünde bulundurarak burada vurgula
nan üç ilkeyi belirtmekte yarar görülmektedir. Dünya Koruma 
Stratejisi, 1980 yılından beri, ulusal koruma stratejilerinin 
hazırlanması çalışmaları sırasında elliden fazla ülkede 
denenmiştir. 1987 yılında yayınlanan Ortak Geleceğimiz adlı 
raporda kalkınma ve çevre arasındaki bağımlılık ve ilişkiler 
global olarak ele alınmıştır. Yine 1987 yılında, hükümetler, 2000 
yılını Çevresel Bakış Açısı Yılı olarak benimsemişlerdir. Bunları 
da 1992 yılında Sürdürülebi 1 ir Kalkınma ilkesi doğru 1 tuşunda 
gerçekleştirilen Rio Zirvesi izlemiştir. 

617. Sürdürülebi1 ir kalkınmanın gerçekleşebilmesi için önemli 
ekolojik süreçler, yaşam destekleme sistemleri ve genetik 
çeşitlilik korunmalı, tür ve ekosistemlerin kullanımı 
sürdürülebilir olmalıdır. 

618. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (YBYKP)’nın "Sürdürülebi -
lir Kalkınma" görüşü kapsamında hazırlandığı gözönünde bulunduru
larak, toplumsal anlamda sürdürülebi1 ir yaşam için yeni bir etik 
yaratması ve bunun ilkelerinin pratik anlamda uygulamaya geçiril
mesi yönünde olmasının önemini vurgulamakta yarar görülmektedir. 

619. Diğer bir önemli nokta koruma ve kalkınmanın entegrasyonunun 
sağlanmasıdır. Faaliyetlerimizi ülkemizin ve dünyanın taşıma 
kapasitesi çerçevesinde tutmak zorunda olduğumuz açıktır. Yine 
Sürdürülebi1 ir Kalkınma Stratejisinde alti çizilen bir başka 
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husus da kalkınmanın toplumun her seviyesindeki insanların sağ¬ 
lıklı, uzun ve mutlu yasamasını sağlamak zorunluluğudur. 

2. TEMEL İLKELER 

620. YBYKP ile vurgulanması gereken Sürdürülebi1 ir Kalkınma 
Stratejisi'nin temel prensipleri sunlar olmalıdır: 

2.1. Toplumsal Çıkarları Gözetmek 

621. Kalkınma, gelecek kuşakların veya bazı grupların zararına 
olmamalıdır. Doğal kaynak kullanımının ile çevreyi koruma 
faaliyetlerinin faydaları ve maliyetleri, değişik topluluklar ve 
ilgi grupları arasında yeralan fakir ve zenginler ile daha sonra 
gelecek olan kuşaklar arasında adilane bir şekilde paylaştırılma- 
lıdır. 

2.2. Yaşamın Kalitesini Yükseltmek 

622. Kalkınmanın gerçek amacı insan yaşamının kalitesini yükselt¬ 
mektir. Dolayısıyla kalkınma yasamın saygınlığına Önderlik eden 
ve tamamlayan toplumsal özgüvenin kurulmasını ve .toplum po¬ 
tansiyelinin hayata geçirilmesini mümkün kılan bir süreç olmalı¬ 
dır. Ekonomik büyüme kalkınmanın önemli bir elemanıdır; ancak, 
tek unsuru değildir, insanların kalkınma için koydukları hedefler 
biribirin< 'en farklı olabilmektedir. Ancak, değişmeyen evrensel 
kalkınma hedefleri de vardır. Bunlar, uzun ve sağlıklı bir yaşam, 
eğitim, kabul edilebilir bir yaşam standardı için gerekli olan 
kaynaklar, politik özgürlük ve insan Plaklarının garanti altına 
alınmasıdır. Kalkınma ancak bizim yaşamımızı bu sayılanlar kapsa¬ 
mında daha iyi hale getirirse gerçektir. 

2.3. Dünyanın Canlılığını ve Çeşitliliğini Korumak 

623. Koruma esaslı kalkınma insan türünün tamamıyla bağımlı 
olduğu Dünya doğal sistemlerinin yapısını, işlevlerini ve 
çeşitliliğini korumayı düşünen bir eylem gerektirir. Bunun 
sağ 1anabiİmesi için aşağıdaki etkinliklerin yapılması gerekir. 

a) Yasam destek sistemlerinin korunması: Bunlar Dünyayı 
yaşanabilir kılan ekolojik süreçler olup, iklimi sek i 11end irir , 
hava ve suyu temizler, su akışını düzenler, gerekli elementlerin 
geri dönüşümünü sağlar, toprakları oluşturur, canlandırır ve 
ekosistemlerin kendilerini yenilemesini mümkün kılar. 

b) Biyolojik çeşitliliğin korunması: Bu sadece bitkileri, 
hayvanları ve diğer organizmaları kapsamakla kalmayıp her bir 
tür içindeki genetik stokları ve ekosistemlerin çeşitliliğinin 
korunmasını da kapsar. 

c) Yenilenebilir kaynakların kullanımının sürdürülebj1 ir 



olmasının sağlanması: Yenilenebilir kaynaklar içinde topraklar, 
ormanlar, tarım alanları, balıkçılığı destekleyen tatlısu ve 
deniz ekosistem1er i be 1 irt i 1ebi 1 ir. Bu kaynakların kullanımı 
kaynağın kendini yenileme kapasitesi içerisinde gerçek 1 es i yorsa 
kalkınma sürdurü1ebi 1 irdir. 

d) Yenilenemez kaynaklar: Mineraller, petrol ürünleri, gaz 
ve kömür yenilenemeyen kaynaklar olarak sayı inaktadır. Bunların 
sürdürülebi1 ir kullanımı olanaksızdır. Ancak, bunların ömrünü 
uzatmak mümkündür, örneğin, geri dönüşüm metodları veya mümkün 
olduğu noktalarda kullanımı yenilenebilir kaynakların kullanımına 
yöneltmek gibi. Petrol, mineraller, gaz ve kömür gibi yenilenebi¬ 
lir olmayan kaynakların kullanımını, verimliliği ve tasarrufu 
artırmak suretiyle, azaltmak gerekmektedir. 

e) Dünyanın taşıma kapasitesi içinde kalmak: Ekosi stem1 er in 
mevcut taşıma kapasiteleri biyosferin tehlike içinde olmaksızın 
devamını sağlar. Tasıma kapasiteleri limitleri bölgeden bölgeye 
farklılık gösterir. Ekosisteme olan olumsuz etkiler sistem içinde 
kaç kişinin yaşadığı, her birkişinin ne kadar su, enerji ve 
hammadde tükettiği ve atık ürettiği ile ilgilidir. Dünyanın ve 
doğal kaynakların taşıma kapasitesi içinde kalmaksa geliştirile¬ 
cek akıllı bir yönetim ve strateji ile mümkündür. Kaynakların 
sürdürülebi1 ir kullanımı için üç ana eylem gerçek 1eştirmek gere¬ 
kir: 

i. Nüfus artışı ve kaynak tüketimi, ulusal kalkınma poli¬ 
tikası ve planlaması içinde ele alınan, gerçekçi ve entegre bir 
yönetime bağlanmalıdır. 

ii. Doğal kaynakları koruyan ve atık üretimini azaltan 
yöntemler geliştirilmeli, denenmeli ve uygu1 anma1ıdır. 

iii. Nüfus artışı kontrol edilmelidir. 

f) Kişisel eğilim ve davranışları değiştirmek: Sürdürülebi¬ 
lir yaşamı hedefleyen bir ahlak kuramının toplumda kabul görmesi 
için insanların değer yargılarını yeniden gözden geçirmesi ve 
davranışlarını sorgulaması gerekmektedir. Daha sonra toplum bu 
ahlakı destekleyen değerleri teşvik etmeli ve sürdürü1ebi 1 ir 
yaşamı desteklemeyen her tür değeri de reddetme1 i dir. Dolayısıy¬ 
la, Sürdürüleb i 1 ir Kalkınma ilkelerinin, okul içi ve okul dışı 
eğitim programlarına yer 1eşt iri 1erek çok açık bir şekilde 
anlaşılması sağlanmalıdır. 

g) Toplumu kendi çevresine önem veren bir toplum haline 
getirmek: Yerel halk ve topluluklar insanların kendilerini an- 
latabilmeleri için en kolay yolu sağlarlar. Ancak, bu topluluklar 
da yönlendirmeye, güç kaynaklarına ve yeni bilgiye gereksinim 
duyarlar. Kendi yörelerinde sürdürülebi1 irlik için örgütlenen 
insanlar çok etkili o1acak1 ardır. Bu amaçla gerçekleştirilmesi 
gereken eylem türleri aşağıda be1 irt i 1m işt ir. 

i. Toplumlar kendileri üzerindeki uygulamaları kontrol 



edecek etkinliğe ihtiyaç duyar; kararlara katılmak, eğitilmek ve 
bilgi almak haklarını kullanmak isterler. Dolayısıyla bu bilgi 
akışının sağlanması gerekmektedir. 

ii. Toplum, çevresini korurken, yaşamsal ihtiyaçlarını 
sürdürüleb i 1 ir olarak karşılamak zorundadır. Bilgi, beceri ve 
teknoloji akışını sağlamak bu sürecin bir parçasıdır. Bu durumda 
yerel yönetimleri, hükümet dışı kuruluşları, yerel toplulukları, 
is çevrelerini ve diğer ilgili grupları kendilerini, kendi çev¬ 
relerini ve kaynaklarını etkileyecek politikalar, programlar, 
projelerle ilgili kararlarda söz sahibi olduklarını kabul etmek 
gerekir. Bu noktada genel olarak halkın, Hükümet Dışı 
Kuruluşların ve meslek odalarının çevresel kararlara katılımları¬ 
nın YBYKP'da sağlanması gerekmektedir. Bu olgunun Plan çerçeve¬ 
sinde ele alınması, bu alanda çalışan kuruluşların da daha pro¬ 
fesyonel anlamda kendilerini ge1 i st irme1er ini sağlayacağı gibi, 
hükümetlerin öngördüğü şeffaflık politikaları ve temiz toplum 
gibi olguların gerçekleşmesinde önemli bir fayda sağlayacak tır. 
Sürdürülebi1 ir Kalkınma Stratejisi yalnızca Hükümetler tarafından 
uygulanabılecek bir eylem olmayıp eytem sorumluluğu toplumun tüm 
birimlerine yayılmaktadır. Bu da ancak sivil toplum örgütlerinin 
çevre ile ilgili kararlara katılımı ile gerçek 1eşebi 1 ir. 

h) Kalkınma ve çevre koruma arasında entegrasyon sağ¬ 
layabilmek için ulusal bir strateji oluşturmak: Bütün toplumla— 
rın, bilgi birikimi ve bilgi akis sistemine, kanunlar ve bunları 
uygulamakla sorumlu kuruluşlarına, tutarlı ekonomik ve sosyal 
politikalara ihtiyacı vardır. Sürdürülebi1 ir1 iği uygulayan bir 
ulusal program, bütün bunları içine alan, problemleri önceden 
tanımlamayı hedefleyen ve artmalarına engel olmayı planlar 
şekilde olmalıdır. Bu amaçla yapılması gereken etkinlikler 
aşağı da belirtilmiştir. 

i. Çevresel kararlarda, entegrasyon, ileri görüş ve sektör¬ 
ler arası ilişkiler kuran bir mekanizma islemelidir. 

ii. Bütün ülkeler gibi Türkiye de, insan haklarını güvence 
altına alan, gelecek kuşakları düşünen, dünyanın verimlilik ve 
çeşitliliğini koruyan bütüncül bir çevre kanununa sahip olmalı¬ 
dır. Varolan yasal ve idari yapının bu doğrultuda yenilenmesi 
gerekmektedir. Yerellik ilkesi ve yaklaşımı yeni düzenlemelere 
ışık tutacak temel ilkelerden biri olmalıdır. 

iii. Ekonomik kalkınma ve teknolojik gelişimin hızlandırıl¬ 
ması için doğal zengini il: lerin korunması ve doğal kaynaklardan 
elde edilen faydaların artırılması gerekmektedir. Ekonomik 
politikalar sürdürü1ebi 1ır1 iğin başarılması doğru 1 tuşunda da 
ge1 i st iri 1me1 i dir. örneğin "Kirleten Öder" ve "Kullanan öder" 
prensipleri ile vergilerin teşvik ve sübvansiyonların dikkatli 
kullanımı çevre yönetimi açısından başvurulabilecek temel yön¬ 
temlerin yalnızca bir kaçıdır. Kalkınma planlarının oluşturulma¬ 
sında yatırımların saptanmalında ve bütçe uygulamalarında alınan 
kararların çevre üzerine etkileri dikkate alınmalıdır. 

iv. Bilgi birikimi sağlamak ve bu amaçla araştırma ve in- 
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eslemeler yapmak gerekmektedir. Bunlar olmaksızın sürdürülebi1 iv 
lik için hazırlanan politikalar temelsiz ve inandırıcı1ıktan uzak 
olacaktır. 

j) Küresel birlik yaratmak: Sürdürülebi1 ir Kalkınma Strate¬ 
jisinin başarısı küresel ölçekte uygulanmasına bağlıdır. Ancak, 
gelir seviyesi düşük ülkelerin sürdürülebi 1 ir1 iği ge1 iştirmeleri 
ve kendi çevrelerini korumaları için yardım görmeleri gerekmekte¬ 
dir. Küresel olan ve tüm Dünya insanları tarafından paylaşılan 
kaynaklar yapay siyasi sınırlarla bölünen Dünya ülkeleri tarafın¬ 
dan yönetilmek durumundadır. Siyasal sınırlarla bö1ünemeyecek 
bütünlük gösteren ekosistemler ancak ülkelerin ortak yaklaşımı 
ile korunabilir. 

3. STRATEJİLER VE ÖNCELİKLİ EYLEM PLANLARI 

624. Yukarda belirtilen Sürdürü1ebi 1 ir Kalkınma ilkeleri doğrul¬ 
tusunda sürdürülebi1 ir yaşam için yeni stratejiler geliştirilme- 
lidir. 

625. Çevre yönetiminde geleneksel yaklaşım sektörel çalışmalar 
yapmak seklinde olmuştur. Ancak, bu yaklaşım aslında bugünkü 
yönetim yapısının gerçekleri altında yaşamakta olduğumuz çevre 
sorunlarının da nedeni olmuştur. Sürdürülebi 1 ir Kalkınma Strate¬ 
jisi özellikle siyaset adamları ve plancılar için yeni bir 
yaklaşım sunmaktadır. 

3.1. Enerj i 

626. Ticari enerji kalkınma için elzemdir. Ancak enerjinin gerek 
üretimi ve kullanımı çevre üzerinde ciddi etkiler yaratmakta ve 
ticari enerji endüstrisi ve ürünlerinin kullanımından doğan atık 
miktarı çok fazla olmakta ve gerekse enerji kaynaklarının tahribi 
yoluyla doğal dengeler bozulmaktadır. Bu nedenle; 

a) uzun dönemli enerji staratejis inin belirlenmesi gerek¬ 
mekte , 

b) fosil yakıtların artan etkinliği karşısında alternatif 
enerji kaynaklarının, özellikle yenilenebilir enerji kaynakları¬ 
nın, kullanımı artırılmalı ve enerjinin dağıtımında etkinlik 
ar 11rıİma11, 

c) bütün sektörlerde kişi başına düşon enerji kullanımı 
azaltılmalı; buna karşılık, evlerde, iş dünyasında, endüstri ve 
ulaşımda enerji kullanımında verimlilik yükseltilmelidir. 

d) Nükleer Kazaların Erken Bildirimi ve Nükleer Kaza Sıra¬ 
sında Yardım Anlaşması’nın Türkiye tarafından imzalanması sağ¬ 
lanma lıdır. 



3.2. Dünya Endüstri ve Ticareti 

627. Özellikle düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde, endüstrinin 
gelişmesi gerekir. Sürdürüleb i 1 ir Kalkınmanın başarılması için 
fakirliğin giderilmesinin elzem olduğu belirtilmiştir. Ancak, bu 
gelişme, yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerin, çevreyi yok eden 
ya da bir çok alanda aşırı sosyal maliyetler yaratan uygulamaları 
Seklinde olmamalıdır. 

628. öncelikli olarak, endüstri, is dünyası ve ticarette doğayı 
gözeten bir yaklaşım ve uygulama modeli geliştirmek durumundayız. 
Hammadde ve enerji kullanımını minimuma indirmek, atık üretimini 
azaltmak, kirliliği önlemek ve bunlara bağlı olarak da çevreye 
zarar vermeyen ürünler geliştirmek zorunluluğu vardır. Bunlar da 
ancak is dünyası, endüstri ve sürdürü 1ebi 1 ir kalkınma için 
çalışan diğer gruplar arasında kurulacak yeni ilişkiler ile elde 
edilebilir. Bu alanda geliştirilmesi gereken eylemler şunlardır: 

a) hükümet, is dünyası ve çevre hareketleri arasında yeni bi 
diyalog bas 1utmak, 

b) endüstride hedefleri, süreçleri, uyyu1ama 1 arı ve elde 
edilen sonuçları tartışmaya açmak. 

629. Türkiye bu yüzyılın sonuna kadar "Kirleten Öder" ve "Kulla¬ 
nan Öder" ilkelerinin yanı sıra, Erken Uyarı ve Tedbir Alma 
sistemlerini yer leşt irmeli dir. Belirli bir büyüklüğün üzerindeki 
özel sektör kuruluşlarına çevre poli t ikalar nnı açıklamak zorunlu¬ 
luğu getirilmelidir. 

3.3. Yerleşmeler 

630. Köyler, sayıca hala en yaygın yerleşim merkezleri olmasına 
rağmen kırsal kesimden kentlere doğru büyük ve kontrolsüz bir 
göçün yaşandığı çok iyi bilinmektedir. Şehirler, kültürel hiz¬ 
metler ve ekonomik fırsatlar sunar; ancak, aynı zamanda en büyük 
doğal kaynak tüketicisidir. Kentler el değmemiş doğal alanlara 
doğru kontrolsüzce yayılmakta ve çok büyük miktarlarda su, yiye¬ 
cek, hammadde, enerji gerekti rmekte ve bu doğrultuda da çok büyük 
miktarda kirlilik ve atık üretmektedirler. Eğer sürdürülebilirlik 
isteniyorsa, şehirlerde planlama rnetodlarının, ulaşım sistemleri¬ 
nin ve kaynak kullanımlarının değiştirilmesi kaçlnı1 mazdır. Bunun 
için de daha etkili ve temsili yerel yönetimler gerekmektedir. 

631. İstanbul örneğinden de? yola çıkarak öncelikli eylemler 
gerçeklestiri1 mel i dir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir: 

a) yerleşme planlarında çevresel yaklaşım uygu1anma 1ı, 

b) kendi çevrelerini dikkate alan, daha etki.') ve temsil edic 
yerel yönetim modeli geliştirilmeli, 

c) su havzalarında planların ivedilikle revize edilmesi 
yanlış uyyu 1ama 1 arın durudurularak kaldırılması, su havzalarını 



koruyan mevcut kanun ve yönetmeliklerin elden geçirilerek daha 
etkili ve yaptırımlara dayalı hale getirilmesi ve kayıtsız 
şartsız uygulanması sağlanmalı, 

d) şehirlerin yeşil alanlarının çeşitli sektörlere tahsisi 
durdurulmalı ve acil koruma önlemleri getirilmeli, 

e) etkin ve sürdürülebi1 ir bir ulaşım politikası gelişti¬ 
rilmeli, 

f) şehirlerin varolan sorunları ayrı bir model ve planlama 
içinde ele alınmalıdır. 

3.4. Tarım Alanları 

632. Dünyada beslenme ve gıda yetersizliği sorunu ile karşılaşan 
insanların sayısı hızla artmaktadır. Bunda, şüphesiz tarım alan¬ 
larının yanlış kullanım sonucu kaybının çok büyük rolü vardır. 
Tüm dünya genelinde yasanan bu sorun ülkemiz özelinde de geçerli- 
dir. Bu nedenle öncelikli ve acil olarak; 

a) tarımsal alanların optimal kullanımı için ulusal starateji 
ve planlar hazırlanmalı, 

b) tarım alanları koruma altına alınmalı ve başka amaçlarla 
kullanımı kayıtsız şartsız önlenmeli, 

c) kimyasal gübre ve ilaç kullanımı kontrol edilmeli, 

d) tarım sektöründeki ekonomik teşvikler artırıİmalıdır. 

633. Ulusal strateji tarım topraklarının tarım dışı amaçlarla 
kullanımını mutlak suretle engelleyecek şekilde saptanma 11dır. 
Tarım ve büyükbaş hayvancılık sistemleri arasında entegrasyon 
sağlanmalıdır. Kurak alanlarda sulama sistemleri iyileştirilmeli 
ve verimliliği artıracak çalışmalara ağırlık veri 1me1 i dir. Sulak 
alanların tarımsal amaçlarla kurutulması sürdürülebi1 ir1 ik sağla¬ 
madığı için mutlak suretle önlenmelidir. 

3.5. Ormanlar 

634. Ormanlar hala dünya karalar yüzeyinin ortalama yüzde 40’ını, 
Türkiye’nin de yüzde 25.9’unu kaplamaktadır. Ormanlar daha önce 
de sözü edilen yaşam-destek sistemlerinden biri olup fiyatlandı- 
rılamayacak olan doğal kaynaklardan biridir. 

635. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de öncelikli olarak: 

a) Orman kaynakları envanterinin hazır1anması, varolanların 
yenilenmesi ve orman yönetimi için stratejiler hazırlanması 
gerekmektedi r. 

b) "Eski ormanları" da kapsaması gereken doğal ormanlar için 
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koruma statüleri yer 1est iri 1me1 i dir . Bu ormanlarda sürdürü1ebi 1 ir 
kullanımı sağlamak amacı ile yönetim planları hazır1 anma 1ıdır. 

c) Yerel halk, özellikle orman köylüsü ormanların yönetimine 
katılmalıdır. 

d) özel ormanlar kurulması fikri desteklenmelidir. 

e) Ormanlık alanların varlık olarak kamu yararına olduğu, 
bunlar içinde yapılacak olan herhangi bir yatırımın (okul, has¬ 
tane ve benzerleri de dahil olmak üzere) kamu yararına ola¬ 
mayacağı fikri benimsenmeli ve ormanların özel sektöre yatırım 
amaçlı tahsisi durduru 1ma 11dır. 

f) Orman alanları ve milli parklarda yatırım yapılmasını 
sağlayan Turizmi Teşvik Kanunu yeniden ele alınmalı, doğrudan 
tahsisler yerine, gerçekleştirilecek turizm faa1 i ye11 er inirı bir 
master plan içinde ele alınmasını sağlayacak düzenlemeler geti - 
r i 1me1 i d i r. 

g) Ormanların korunması tarımsal planlama ile birlikte 
geliştirilmelidir. 

636. Burada belirtilmek istenen bir diğer konu da Türkiye’nin 
bitkiler bakımından sunmakta olduğu zenginliktir. Ancak bilindiği 
üzere Türkiye en büyük bitki soğanı ihracatç11 arı arasındadır. Bu 
ekonomik anlamda bir fayda olarak görülmekle beraber doğal bitki 
soğanlarının doğadan sökülerek toplanması ve ihraç edilmesi, 
sürdürüleb i 1 ir olmayan faaliyetlere verilebilecek en iyi 
örneklerden biridir. Kısa bir süre içerisinde bu bitkilerin 
tükenmesi sonucu böyle bir faaliyet gelecekte gerçek 1eşt iri 1 eme - 
yeceğı gibi bu alandan gelir sağlayan, kırsal kesimde yaşayan 
insanlar için ekonomik sıkıntı da baş 1 ayacak 11r. Yapılması 
gereken soğanlı bitkilerin doğadan sökülmesi yerine yerel üretim 
sistemi kurulması ve bunun hükümet tarafından ekonomik teşvikler¬ 
le desteklenmesidir. Ancak o zaman bu alanda sürdürü1ebi 1 ir1 ik 

gerçekleşmiş olacaktır. 

3.6. Tatlısu Kaynakları ve Sulak Alanlar 

637. Dünya üzerinde yaşam suya bağlıdır. Ancak, su kaynaklarının 
kötü yönetimi tarımsal verimliliği düşürmekte, hasta11k1 arı rı 
yayılması tehdidini getirmekte ve ekolojik dengenin tehlikeye 
girmesine neden olmaktadır. Bu alanda dört ana eylem detayluiıdı 
rılmalıdır: 

a) Su çevrimi hakkında ve ihtiyaç duyulan iyi bir yönetim 
için bilgi birikimi ile halkın bilinçlenmesini sağlamak, 

b) Su ve arazi kullanımında entegre yönetimi gerçek 1 eşt ir- 
mek; sektörler arası işbirliği sağlamak, 

c) Su canlılarını ve ekos i s tem 1 er i rı i korumak ve 



d) Uluslararası işbirliğini geliştirmek. 

638. Türkiye, sulak alanların korunmasını ve yönetimini garanti 
altına alan Ramsar Anlaşmasını acilen imzalamalıdır. 

3.7. Kıyı Alanları ve Deniz Yönetimi 

639. Denizler balıkçılıkta ve turizm alanlarında kullanılan doğal 
kaynaklardan biri olup biyolojik çeşitlilik açısından hayati 
öneme sahiptir. Kıyı denizleri, ekosistem 1 er in en üretkenler inden 
biridir ve Dünya balıkçılığının yüzde 80’ini sağlamak tadır. Diğer 
yandan tuzcul bataklıklar, kıyı kumulları, yoğun yerleşime açık 
kıyı alanlarını her türlü denizel etkiden koruyan doğal ba¬ 
riyerlerdir. Deniz ve kıyı sistemleri bir bütünlük içerisinde, 
büyük öneme sahip olup aynı zamanda da yoğun insan kullanımına 
maruz kalmaktadır. 

640. Sürdürülebi1 ir Kalkınma Stratejisi içerisinde öncelikli ve 
acil eylem geliştirilmesi gereken beş ana alan saptanmıştır. 
Bunlar aşağıda sıralanmıştır: 

a) insanları denizler ve kıyıların önemi hakkında bilinçlen¬ 
di rmek , 

b) Kıyı Yönetimi Planlarının yapılmasını sağlamak, 

c) Yerel yönetim ve bölge insanlarını deniz kaynak 1 arının 
yönetimine katmak, 

d) Kıyısal ve denizel ekolojik süreçleri ile biyolojik 
çeşitliliği korumak, 

e) Bölgesel ve global işbirliğini sağlamak. 

641. Halkın bilinçlenmesini sağlamak için eğitim ve enformasyon 
kampanyaları elzemdir. Kıyı alanlarının yönetimi için ulusal 
politikanın belirlenmesi gerekmektedir. Kıyılardaki bütün kulla¬ 
nımlar kontrol edilmeli, bir plan üzerine oturtulmalı ve tüm 
yatırımlar Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi tutu 1 ma 1ıdır . Bu 
bağlamda Çevresel Etki Değer1endirmesi Yönetmeliği’nde eksik 
bulunan benzer hususların ele alınması gerektiği açıktır. Deniz 
kaynaklarının yönetimi ekolojik çalışmalar doğrul tuşunda ele 
alınmalı ve ekosistemin güvenliğini sağlayacak bir yönetim biçimi 
geliştirilmelidir. 

642. Türkiye özellikle nesli tehlike altındaki deniz canlılarının 
korunmasını hedefleyen uluslararası anlaşmaları imza1amış11r . 
Bu anlaşmaların uygulanması doğrultusunda geliştirilen Eylem 
Planlarına öncelik verilmelidir. En geç 2010 yılında tahrip 
edilen balık kaynak 1 ar ı n ı n kendini yenilemesi için acil planlama 
yapılmalı ve aşırı balıkçılık durdurulmuş olmalıdır. 

643. Türkiye, tarihsel değerler ve bu değerlerin yarattığı 
kültürel çevre zenginliği açısından, yeryüzünün en gözde 



coğrafyalarından birine sahiptir. Bu zenginlik sürdürü1ebi 1 ir 
kalkınma ilkesi bağlamında, uygarlığın "kesintisiz gelişebilme¬ 
si" -açısından da eşi bulunmaz bir "kaynak" birikimini 
oluşturmaktadır. 0 nedenle, ülke toprak 1 arındaki ve kentsel 
dokulardaki tüm tarihsel değerler, insanlık adına korunması 
gereken bir miras olmasının ötesinde, kalkınmada kültürel kim¬ 
liğin yaşatılması ve yine kültürel gelişmeyle bütünleşen bir 
sosyal ve ekonomik ilerlemenin sağlanabiİmesi için, "geleceğin 
güvenceleri" olarak gözetilmeli, korunma 1ıdır. 

644. Bu bağlamda, ülke zenginliklerini ve ülkenin "evrensel 
kimliğini" oluşturan, binlerce yıl öncesinden günümüze yakın 
dönemlere kadar yaratılmış tüm tarihsel değerler ve yine tüm 
kültürlere ait uygarlık eserleri "eş saygınlıktadırlar"; ve 
Türkiye’nin gelişmesinde ulusal güç ve "esin kaynağı" olarak 
korunmalıdırlar. 

645. Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanları ile ormanlar, 
tarım alanları, su havzaları, sulak alanlar ve diğer ekolojik ve 
kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken bölgelerdeki her 
türlü imar, yapılanma ve sosyal-fiziksel kullanıma dönük planlama 
ve uygulamalarda, bu değerlerin gözetilmesini kalkınmanın ve 
gelişmenin "ön koşulu" olarak kabul eden düzenlemeler etkin 
kılınmalıdır. 

646. Sanayi, turizm, toplu konut, hava alanları, limanlar, hizmet 
yapıları, iş ve ticaret merkezleri gibi, çevresel etkileri yüksek 
düzeyde olan yatırımlar için yer seçimlerinin belirlenmesinde, 
arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanları ile tarihsel bölgeler, 
ormanlar, tarım alanları, su havzaları, sulak alanlar ve diğer 
ekolojik ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken 
bölgeler kesin olarak yeğlenmemeli; başka hiçbir seçeneğin bulun¬ 
madığı ve yatırımların zorunlu olarak bu gibi alanlarda 
gerçekleşmesi koşulu karşısında ise, yine öncelikle bölgedeki 
doğal ve tarihsel zenginliğin korunması, yaşatılması ve 
"sürdürülebiİmesi" esasına dayalı projeler uygulanmalıdır. 

647. Kentsel gelişmede tarihsel değerlerin ve eski kent dokuları¬ 
nın korunması, geçmişten geleceğe zengin bir mirasın aktarılması¬ 
nın ötesinde, o kentin kimliğinin ve uygarlığın gelişmesine olan 
tarihsel katkılarının "sürdürü1ebi 1mesi" açısından önem taşımak¬ 
tadır. Bu nedenle, kentsel koruma kavramı ve çabaları, salt 
tarihsel kent dokularında değil, kentsel gelişme (yayılma) alan¬ 
ları için de temel ilkeler arasında kabul edilmeli; ve yeni 
planlanan alanlarda, bu alanlarda gerçekleşecek yeni kentsel 
çevrelerin, bulunulan kentin tarihsel kimliğiyle, doğal ve 
kültürel değerleriyle "uyumlu" olması sağ1 anma11dır. Bu bağlamda, 
imar, turizm, çevre ve fiziksel planlama (şehircilik, mimarlık) 
alanlarındaki tüm yasal kurallar ve temel ilkeler, kentsel kim¬ 
liğin ve toplumun çevresel çıkarlarının öncelikle korunması 
yönünde yeniden belirlenmelidir. 

648. Türkiye'de çevre duyarlılığının yaygın1aşması; ve doğa ve 
kültürel değerlerine "toplumsal sahiplenmenin" güçlenmesi yönünde 
olumlu gelişmeler gözlenmekte, özellikle bu değerlerin korunması 



ve yaşatılmasını amaçlayan sivil toplumsal örgütlenmelerde hızlı 
bir çoğalma yaşanmaktadır. Bu olumlu potansiyel, çevrenin göze¬ 
tilmesine yönelik planlama ve uygulama süreçlerinde karar ve 
denetim alanlarında düzenlemeler ve kamu desteğiyle daha da 
özendirilmelidir. 
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1.1. Çevre poli t ika1 arı, çevre ve kalkınmanın 
bütünleştirilmesini sağlayacak, ekonomik ve çevresel kayıpları 
azaltacak ve gelecek için koruyucu politikalar olmalıdır. 

1.2. Çevre politikaları sektörel ve sektörlerarası konularla 
uygulamada özdeşleşme1 i d ir. Bu durum, tüm ekonomik ve sosyal ka¬ 
rarlarda çevre boyutunun dikkate alınmasını ve sektörel politika¬ 
larda yatay ve dikey bütünleşmesinin gerçekleşmesini sağlayacak¬ 
tır . 

1.3. Çevre sorunlarını çözmeye yönelik siyasal irade düzeyi 
belirlenmelidir. 

1.4. Çevre politikalarının uygulanması için denetim 
süreçlerinde kapasite artırılmalı ve bu yönde çeşitli konularda 
yeni süreçler ge1 iştiriİmeli dir. 

1.5. Çevre yönetiminde yer alan tüm kurum ve kuruluşların 
görev, yetki ve sorum1u1uk1arı açık bir şekilde tanımlanmalıdır. 

1.6. Kuruluşların istişari, yol gösterici ve kural koyucu 
rolleri açık olarak tanım 1aıimalıdır. Mevcut yetkilerin tam an¬ 
lamıyla kullanılıp ku11anı1madığı sorgu1anma 1ıdır. 

1.7. Ulusal çevre yönetimi planı dinamik, süreçsel ve ülke 
çapında kabul gören temel esas ve ilkeleri be 1 irleme1 i d ir. Bu 
esasların ve ilkelerin uygulanmasında yöre bazında değişiklikler 
olabileceği kabul edilmelidir. Bu nedenle, çevre yönetim strate¬ 
jileri yönetim koşullarına bağlı olarak farklı uygulamalara 
elverecek esnekliğe sahip genel bir rehber niteliğinde olmalıdır. 

1.8. ülkenin kalkınma koşulları ve öncelikli çevre sorunları 
ulusal çevre yönetim stratejisi esaslarına ışık tutmalıdır. 

1.9. Kuruluşların çevre ile ilgili ça11şma1 arında eşzamanlı¬ 
lık sağlanmalıdır. 

1.10. Çevre Bakanlığı'nın çevre yönetimine ilişkin rolü ve 
statüsü iyi tanınmalı ve örgüt yapısı buna göre yeniden gözden 
geç i r i 1 me 1 i d i r. 

1.11. Çevre ile ilgili mevzuat çağdaş çevre yönetim sis¬ 
temlerine ayak uyduracak yeni düzenlemelere kavuşturu 1ma 1ı, 
bütüncül bir çevre mevzuatı benimsenmelidir. Bu yapılırken, 
uluslararası platformda ülkenin sosyal, ekonomik ve politik 
durumu, çıkarları ve üzerine alacağı yükümlülükler dikkate alın¬ 
ma 11dır. 

1.12. Çevre alanında ekonomik ve mali araçların kullanıl¬ 
masının arttırılması teşvik edilmeli ve bu yönde yeni düzenleme¬ 
lere gidilmelidir. 

1.13. Çevre eğitimi, çevresel bilinçlendirme ve çevresel 
kararlara katılım olanakları güçlendirilmeli ve yeni süreçler 
o1uşturu1ma1ıdır. 

180 



1.14. Çevre bilgilerinin halka ulaşması sağ 1anma 1ıdır. 

1.15. Uluslararası çalışmalar yakından izlenmeli ve 
uluslararası toplulukla işbirliği güçlendiri 1me1 i d ir. 

1.16. Çevre yönetim planında yer alacak çevre hedeflerinin 
UNCED Konferansının en önemli karar dizisi olarak kabul gören 
"Gündem 21"in izleme süreci ile uyumlaştırılması sağlanmalıdır. 
"Gündem 21"in ulusal çevre eylem planları için öngördüğü 
çalışmalar ve süreçler değer 1endiri 1me1 i ve tüm ilgili 
kuruluşlarca sürekli olarak gözönünde tutu 1 ma 1ıdır. 

1.17. ülke çapında tüm ilgi gruplarının (merkezi ve yerel 
otoriteler, hükümet dışı kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar, meslek 
odaları vb.) "çevre"nin evrensel anlamda planlı bir bakış gerek¬ 
tirdiği konusunda ve çevre yönetiminin unsurları ve teknikleri 
hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu yönde çeşitli top¬ 
lantılar, çalışma top 1 an111 arı, forumlar, yuvarlak ve yeşil masa 
toplantıları düzenlenmelidir. 

1.18. Yüksek Planlama Kurulunda görüşülen projelerin çevre 
etkilerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla bir süreç 
oluşturulmalıdır. 

2.1. Bütüncül bir çevre politikasını benimsemek ve bunu 
yansıtacak bütüncül bir çevre hukuku yaratmak kaçınılamaz bir 
zorunluluk tur. Bunun için herşeyden önce bu tür bir politika¬ 
nın ilkelerine ÇEVRE YASASIfnda yer ver i İme 1 i d ir. Bu çerçevede 
mutlaka düzenlenmesi gereken ilkeler şunlardır: 

2.1.1. Tanımını çevreyi korumadaki gerçek anlam ve önemini 
vurgulayacak şekilde yapmak koşuluyla "sürdürülebi1 ir kalkınma" 
i 1 kes i, 

2.1.2. İlk planda ağırlıklı olarak önem verilmesi gereken 
çevre sorunlarının ortaya çıkmasını "önleyici politikalar 
geliştirme" ilkesi; ve, bunu tamamlayıcı olarak başvurulması 
gereken, "giderici ya da tedavi edici çalışmalar yapılması" 
i 1 kes i, 

2.1.3. Hem önleyici, hern giderici yönüyle bir bütün olarak 
düzenlenmesi gereken "kirleten öder" ilkesi, 

2.1.4. Çevreyi etkileyecek plan, program, politika ve hukuki 
düzenlemelerin o 1uşturu 1 masından ve kararların alınmasından önce, 
ilgilenenlerin görüşlerini ortaya koymalarını sağlayacak olan 
"katılım" il kes i, 

2.1.5. Yukarıdaki esasların önemini gerektiği şekilde kav¬ 
ratmaya yönelik bir politikayı kapsayacak "çevre için eğitim" 
i 1kesi, 

2.2. Yukarıdaki ilkelerin pratiğe aktarılmasını sağlayacak 



somut hukuki düzenlemelere Çevre Yasası basta olmak üzere çevre 
mevzuatında yer veri 1me1 i dir. Bu bağlamda mutlak sakilde dikkat 
edilmesi gereken başlıca önemli noktalar şunlardır: 

2.2.1. Çevreyi kirletenlerin bu etkınlikleri tiden dolayı 
neden oldukları zararlardan "kusursuz sorumluluk1'ları yorumu 
gerekt irmeyecek şekilde açıkça düzenlenmelidir. 

2.2.2. Tehlikeli atık, zararlı kimyasal madde gibi çok 
önemli konularda "tehlike sorumluluğu" benimsenmelidir, 

2.2.3. "Çevreye karşı suç" kavramı oluşturulup ge1 işt iri 1me- 
lidir. 

2.2.4. Çevre suçlarına verilecek yönetsel para cezaları 
caydırıcılığı sağlayacak miktarlarda be 1 ir1enme1 i dir. 

2.2.5. Cezai sorumluluk önemli bir öğe olarak devreye sokul¬ 
malıdır. Hürriyeti bağlayıcı cezalara, suçun önem ve ağırlığına 
göre, caydırıcılığı sağlayacak oranlarda yer ver i 1me1 i dir. 

2.2.6. Kirletici etkinliklerde bulunanlara, kirletici tekno¬ 
loji ve yöntemleri kullananlara vergi ve harç gibi yükümlülükler 
getirilmelidir. 

2.2.7. Vergi bağışıklığı ve çevre fonundan yararlandırma 
gibi doğrudan teşvik yöntemleri çevre dostu teknolojiye ilişkin 
bilimsel araştırma yapanlar başta olmak üzere bu tür teknoloji ve 
yöntemleri kullananlar için özellikle geçerli kılınmalıdır. 

2.2.8. Çevre fonunun ku11anı1masına ilişkin düzenleme gözden 
geçirilerek bu kullanımın ön koşulu olarak "doğrudan çevreye 
yararlı olma" öğesi esas alınmalıdır. Bu bağlamda fonun kullanımı 
çevreyi koruyacak ve geliştirecek önemli pro.ie ve etkinliklere 
öncelikle yöneltilmelidir. Çevre dostu teknoloji ve yöntemler 
yaratmaya ilişkin araştırmalar yanında, gönüllü kuruluşların 
etkin sonuçları olan çabaları da fondan öncelikli yararlanma 
grubuna dahil edilmelidir. 

2.2.9. Çevrenin "tüm insanlığın ortak varlığı" olduğu 
gerçeği vurgu1anarak, bundan hareketle yurttaşların "çevresel 
varlığı koruma hakkı"na sahip olduğu açıklıkla kabul edilmelidir. 

2.2.10. Çevreyi etkileyecek etkinliklerin (plan, proje, 
program, karar, politika) ve çalışma koşullarının halka açıklan¬ 
ması düzenlenmelidir. 

2.2.11. Halkın çevresel etkinliklerle ilgili olarak yönetsel 
birimlerin elindeki bilgi ve belgelere erişebilmeleri ve 
inceleyebilmelerini sağlayan bilgi alma hakkı güvence altına 
alınma1ıdır. 

2.2.12. Yönetimin çevresel etkinlikleri hakkında, ilgilenen¬ 
lerin ve gönüllü kuruluşların itiraz, görüş ve önerilerini 
bildirmelerinin yol ve yöntemlerine yer verî1mel i dir. Bu görüşler 



yönetimce dikkate alınmadığı takdirde, bu dikkate alınmamanın 
gerekçesinin bildirilmesi gerekliliği yasalarda düzenlenmelidir. 

2.2.13. Gerçek ve tüzel kişilerin, yalnızca çevreyi kirleten 
değil, çevreyi kirletme olasılığı bulunan etkinlikler için de 
idareye başvurmasına ilişkin süreçler düzenlenmelidir. Bu 
başvuruların sonuçlarına göre yönetsel işlemin iptali için, 
kişisel, çıkarları olmasa da, yönetsel yargı yerlerine gidebile¬ 
cekleri açıkla bel ir1enme1 i dir. 

2.2.14. Gönüllü kuruluşlara yasal yetkiler ve buna paralel 
olarak mali olanaklar tanınmalıdır. 

2.2.15. CED uygulamasının kapsamı genişletilmeli ve çevreyi 
geri dönülemez ve olumsuz etkileri giderilemez şekilde etkileye¬ 
bilecek her türlü yatırım kapsam içine almalıdır. GED sistemi 
dönemsel aralıklarla günce11eşt iri 1me1 i dir . 

2.2.18. Yerel yönetimlerin çevre yönetimi alanındaki yetki, 
sorumluluk ve rnali olanakları artırılmalıdır. Ancak, bu artırma 
iki önemli koşulla birlikte yapılmalıdır. Birinci koşul, gönüllü 
kuruluşlar başta olmak üzere yerel halkın bu yönetimlerin etkin¬ 
liklerine katılma ve onları denetleme olanaklarının öngörülmesi¬ 
dir. İkinci koşul da bu yönetimlerin etkinliklerinin bütüncül 
çevre hukuku esaslarına uygunluğunu denetleyecek merkezi düzeyde 
yol ve yöntemlerin öngörüİmesi dir. 

2.2.17. Çevreyi kirletebilecek etkinliklerde bulunan 
kuruluşlara, bünyelerinde, etkinliklerini çevresel açıdan ince¬ 
leyip denetleyecek ve raporları yetkili makamlara sunacak çevre 
uzmanları bulundurma yükümlülüğü get iri 1mel i dir. 

2.2.18. Atıkların giderilmesi gibi konular başta olmak üzere 
çevrenin çeşitli alanlarında, yerel yönetimler, kamu tüzel 
kişileri ve özel gerçek ya da tüzel kişilerin aralarında ortak 
hizmet birimleri o1uşturabi 1me1eri ne ilişkin düzenlemeler geti¬ 
ril me1 i d i r. 

2.3. Yukarıdaki ilkeleri ve esasları kapsayacak bütüncül 
çevre hukukunun hem oluşturulabilmesi ve hem bu çerçevede düzen¬ 
lenecek mevzuatın amaca uygun şekilde uygulamaya geçirilebilmesi- 
nin koşulları şunlardır: 

2.3.1. Yukarıdaki politika ve ilkelere yeni mevzuatta yer 
vermenin ötesinde, varolan hukuki düzenlemeler gözuen geçirilme¬ 
lidir. Bunun için; 

2.3.1.1. Tüm ilgili kesimlerin katılacağı özel çalışma 
grupları o 1uşturu 1 ma 1ıdır. 

2.3.1.2. Gözden geçirme çapraz karşı1aştırina1ar yapıla¬ 
rak gerçekleştirilmelidır. 

2.3.1.3. Gözden geçirmede, mevzuatın genel ve bütüncül 
Çevre politikasının ilke ve amaçları, ma uygunluğu aranarak gerekli 



ayıklamalar yapılmalıdır. 

2.3.1.4. Çevre mevzuatı acısından başlıca yakınma konusu 
olan yetki sürtüşmesi ve karmaşası sorunu, eşgüdüm ve denetim 
yoluyla giderilebilecek olanlarla, bu sınırın dışına taşanlar 
şeklinde bir ayırımla değerlendirilmeli d ir. 

2.3.1.5. Biyolojik zenginliklerimiz başta olmak üzere 
çevresel değerlerimizin uluslararası şirketler tarafından doğru¬ 
dan ya da dolaylı olarak kendi amaçları için kul lanı 1 masına yol 
açacak kanun boşlukları gi der i İme 1 i d ir. 

2.3.2. Planlama ça1ışma1arına ağırlık ve öncelik verilmeli¬ 
dir. Sağlıklı bir planlama hem yetki karmaşası, hem eşgüdüm ve 
denetim sorunlarının en aza indirgenmesinde de önemli rol oynaya¬ 
caktır. Sağlıklı planlama için ön koşullar şunlardır: 

2.3.2.1, ülkenin, tümünün ve ekolojik yönden belirgin önemi 
olan yörelerinin özelliklerini tüm ayrıntılarıyla içerecek sağ¬ 
lıklı bir çevre envanteri çıkar11 ma11dır. 

2.3.2.2. Kalkınma ve imar amacıyla gelştirilmiş olan plan 
teknikleri yerine, çevreyi koruma ve geliştirme açısından daha 
elverişli planlama teknikleri esas alınmalıdır. 

dır: 
2.3.3. Planlamada esas alınması gereken noktalar da şunlar- 

2.3.3.1. Planlamanın kademeli olması gereklidir. 

2.3.3.2. ülke çapında geçerli olacak genel düzeyde ilkeleri 
içeren bir çevre planı yapıİmalıdır. 

2.3.3.3. Bu planın ilkelerine uygun olacak ve bu ilkeleri 
ilgili yörenin özelliklerine göre somutlaştıracak havza (ya da 
bölge) planı yapıİma 1ıdır. 

2.3.3.4. İmar yasası ve ilgili mevzuat kapsamında halen 
varolan planlar bu iki plana uygun olarak düzenlenip uygulanmalı¬ 
dır . 

2.4. Çevre yönetimi için doğru ve etkili bir örgütlenmeye 
gidilmelidir. örgütlenmenin ön koşulları aşağıda be1 irt i 1mist ir: 

2.4.1. Çevre örgütlenmesi çevre yönetiminin yeniden yapılan¬ 
ması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi çerçevesinde ele 
alınmak gerekir. Bu bağlamda, idarenin yeniden yap 11 anıııas ı 
sürecinde çevre belirleyici etmen olarak düşünülmelidir. 

2.4.2. örgütlenmede, çevre envanterinin verilerine göre 
hazırlanacak çevre planlaması esas alınmalıdır. 

2.4.3. örgütlenme yurttaş katılımına açık ve bu katılımı 
gerçekleştirecek yapıda olmalıdır. 
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2.5. örgütlenmede esas alınacak noktalar şunlardır: 

2.5.1. Çevre Bakanlığı'nın konumu çevre örgütlenmesi kapsa¬ 
mında yeniden belir1enme1 i d ir. Çevre Bakanlığı hızla ve etkin¬ 
likle "esgüdümcü ve önerici" konumundan ''yürütücü ve uygulayıcı" 
konuma get iri 1me1 i d ir. 

2.5.2. Bakanlığın yürütme ve denetim yetkisi, ülke çapında 
genel uygulamalara ve çevrenin uluslararası yönüne ilişkin olma¬ 
lıdır. 

2.6. Mahalli çevre kurullarının bünyesinde gönüllü 
kuruluşlardan ve ün iversi te 1erden temsilci alınmalıdır. 

2.7. Muhtarların konumu çevrenin korunması açısından daha 
işlevsel kı1ınma1ıdır. 

2.8. Yerel yönetimlerde çevrenin çeşitli yanlarına ilişkin 
olarak, nitelikli personelin yer aldığı birimler o1usturu 1ma 1ı- 
dır. 

3.1. Çevre Bakanlığı, Çevre Müsteşarlığı’nın kurulduğu 1978 
yılından bu yana kendisine izafe edilen esgüdümcü ve önerici 
olmak özelliklerini sürdürmeli ancak, son 15 yılda çevreye 
bırakılan emisyon düzeylerinde azalma değil aksine olarak önemli 
ölçüde artma olduğu gerçeğinden hareket ederek hızla ve etkin¬ 
likle çevresel kirlilikleri denetim altına almada başar 11ı olmuş 
öteki ülkeler gibi çevre yöneticisi, planlayıcısı, yürütücüsü ve 
uygulayıcısı bir statüye kavuş turu 1ma 1ıdır. 

3.2. Yedinci Bes Yıllık Kalkınma Planı dönemi bütünüyle 
ülkede gerek merkezi hükümet düzeyinde ve gerekse alanda çevresel 
kurumsallaşmanın en iyi şekilde gerçek 1est iri 1mesi ne ayrılmalı¬ 
dır. Çevre yönetiminin ku rumsa1 yapısının ol us turu İması bu plan 
döneminin en önde gelen önceliği olmalıdır. 

3.3. Çevre yönetiminin kurumsa 11 asnıas ı n ı temin yönünde 
çevrenin korunması ve çevresel nitelik düzeyinin yükseltilmesi 
konusundaki ulusal siyasal iradenin açıklıkla ortaya konması 
sağlanmalıdır. Bu bağlamda, Çevre Kanunu ulusal siyasal iradenin 
oluştuğunu gösterecek ve güvenceye alacak şekilde düzenlenmeli ve 
önemli çevre sorunlarına ilişkin politikalar Temiz Hava ve Temiz 
İçme Suyu Kanunu gibi yasal düzenlemelerde ayrı ayrı ele alınma 
lıdır. Yönetmelikler yalnızca yönetsel süreçlerin ve teknik 
ayrıntıların düzenlenmesi amacıyla kullanılmalıdır. 

3.4. Ulusal, bölgesel ve yerel çevre mastar planları hazır- 
lanmalıdır. Master planlar soyut ve idealistik çevresel amaçlar 
yanında ölçülen ve bilinen çevresel kalite koşu11 arından kareket 
edilerek ulaşılmak istenen çevresel kalite düzeylerini saptayan 
ve kendileri de ölçülebilir nitelikli olan çevresel hedefleri 
açıklıkla ortaya koymalıdır. 

3.5. Master planı bölgesel, havzasal, yöresel ve kentsel 
çevre planları izlemeli ve her bir kirlilik olgusu için ayrı bir 
optimizasyon planlaması yapılmalıdır. 



3.6. Çevre Bakan 1ığı'nca her yıl bir Çevre Durum Raporu 
yayınlanmalıdır. 

3.7. Çevre yönetimi ile ilgili ola» ak1 çeşitli bakanlıklara 
dağıtılmış olan yetki ve sorum 1u1uk1 ar ile çevre yönetiminin asli 
unsuru olmasına rağmen öteki kuruluşlarca yürütülmekte olan 
işlevler Çevre Bakanlığı'na devredi 1me1 i d ir. 

3.8. Çevre yönetimine ilişkin kamu hizmetlerinin merkezi 
yönetim ile yerel yönetimler arasında paylaşımı yapılmalı ve 
kentsel çevre kalitesinin yönetiminden belediyelerin sorumlu 
olduğu ilkesi açıklıkla kabul edilmelidir. Çevre Bakanlığı 
belediyelerin çevresel yönetim kapasitesini güçlendirecek önlem¬ 
leri almakla yüküm1endiri 1me1 i d ir. Kırsal kesimdeki çevre yöneti¬ 
mi sorumluluğu ya il özel idarelerine ya da bugün olduğu üzere 
vali ve kaymakamlara b ı rak 11 ma 1ıdır. 

3.9. Belde ya da il boyutlarını aşan çevre sorunlarını 
çözümlemek ve kentsel ve il çevre örgütlerine teknik destek 
sağlamak ve ortak nitelikli hizmetler sunmak üzere Çevre Bölge 
Müdürlükleri kurulmalıdır. Çevre bölge müdür1ük1er inin sınırları¬ 
nın saptanmasında su havzaları esas alınmalı ancak öteki sosyo¬ 
ekonomik ve yönetsel gerek 1 i 1 ik1 er in öngöreceği uyarlamalar 
yapı İmalıdır. 

3.10. Çevre yönetimine ilişkin politikalar belirlenmeli, 
po1 i t ikaların uygulanabilmesi için strateji almaşıkları 
geliştirilmeli ve bunlardan en isabetli olanı eylem programlarına 
ve planlarına dönüştürülme1 i d ir. 

3.11. Türkiye’de çevresel yönetim stratejileri ile planlama 
tekniklerinin yeterli düzeyde gelişmediği gözönürıe alınarak bu 
alandaki boşluğun giderilmesine öncelik ver i 1mel i dir. 

3.12. Çevre Bakan1ığı’nın merkez örgütü bu bağlamda yeniden 
yapılandırıİmalıdır. 

3.13. özel Çevre Koruma Kanunu güçlendirilmeli ve gerek 
görülen yerlerde özel koruma alanları temel alınarak bu alanlarla 
sınırlı yetkili birimler oluşturulmalıdır. Bu yapı havzalarda 
veya bölgelerde kurul ya da komisyonlar şeklinde de görev yapacak 
şekilde planlanabilir. 

3.14. Çevre yönetiminin kurumsal yapısının o1uşturu1masında 
AB çevre mevzuatı dikkate alınmalı ve ilerde AB ile çevre konu¬ 
sunda bütünleşmeyi kol ay1aştırıcı önlemler şimdiden alınmalıdır. 

3.15. Çevresel standartlar düzenleme yetkisi Çevre Sakan- 
lığı’na verilmeli, ancak, ABD Çevre Koruma Örgütü'»de olduğu 
üzere standart geliştirme süreci belirli bir standarda bağlanma¬ 
lıdır. 

4.1. Çevre kirliliğini planlama aşamasındayken önleme ve 
kontrolü sağlamada önemli bir role sahip olan ÇED mekanizması 
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güçlendirilmeli ve "CED Olumlu Belgesi" diğer tüm çevre izinleri 
yerine geçecek şekilde "tek belge" haline getiri İme 1 i dir. 

4.2. Çevre Bakan 1ığı'nın mevcut yapısı ve sınırlı olanak¬ 
larıyla gerekli çalışmaları kısa vadede yapmasının zorluğu dik¬ 
kate alınarak; belirlenecek şartnameler çerçevesinde ve yarışma 
usulü ile projelendirme yapılmalı ve elde edilecek tüm sonuçlar 
merkezi bir veri bankasında toplanmalıdır. 

4.3. Çevre Kirliliğini Önleme Fonundan, çevre kirliliğini 
önleyecek, çevreyi koruyacak, geliştirecek projelere ve bu kap¬ 
samda CED çalışmalarına kredi sağlanmalı ve Fon belli bir zaman 
içinde geri ödemeli kredi, teşvik gibi destek sağlayacak Çevre 
Bankası’na dönüştürülmeli d ir. tiler Bankası’nın bu yoldaki geçmiş 
uygulama modeli çevre yönetiminin güçlendirilmesi için kullanıl¬ 
malıdır. 

4.4. CED konusunun ülkemizde yeni olması nedeniyle, ÇED 
Raporunu hazırlayacak, inceleyip, değerlendirecek tüm personel 
ile karar yeri olarak Çevre Bakanlığı ve Mahalli Çevre Kurulu 
uzmanlarının bilgilendirilmesi ve eğitilmesine ihtiyaç duyulmakta 
olup; bu amaçla yurtiçi ve yurtdışı eğitim programları düzen¬ 
lenmeli, bu çalışmalarda Çevre Bakanlığı ve akademik kuruluşlar 
etkin olarak görev almalıdır. 

4.5. ÇED sürecine kamuoyunun etkin katılımını sağlamak üzere 
halkı bilgilendirmek ve yatırımcı1 arı CED ’ i uygulamaları için 
bilinçlendirmek üzere; ÇED'in amacını, uygulamasını tanıtıcı 
toplantılar ve paneller düzenlenmeli ve medya bu amaç doğrultu¬ 
sunda etkin bir biçimde ku1 lanıİma 13 dır. 

4.6. CED uygulamalarının bir süreci olan izleme ve denetleme 
aşamasında sağlıklı çalışmaların yapı1 ab i 1mesi için; izleme ve 
ölçüm sistemleri altyapısı oluşturulmalı, bu amaçla uzmanlaşmış 
kadrolar ve gerekli ölçümlerin yapılabileceği 1aboratuvar1 ar 
tesis edilmelidir. Bu amaçla, Çevre Bakarılığı’nın taşra örgütlen¬ 
mesi bir an önce tamam1anma 1ı, ayrıca havza bazında çevre 
araştırma, ölçme ve izleme enstitüleri kuruİmalıdır. Ölçüm ve 
izleme çalışmalarında üniversi te1er, TÜBİTAK, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği ve bu konuda uzmanlaşmış mühendis1 ik-müşavir1 ik 
firmalarından yarar 1 an11 abıİme 1 i, bunun sağlanması için gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

4.7. ÇED uygulamalarının her aşamasında gerekli olan çevre 
standartlarındaki çelişkilerin ortadan kaldırılması için ölçüm 
yöntemlerinin standardizasyonu ve standartlara uygun mekanik 
ekipman temini sağlanmalı, mevcut cihazların kalibrasyonu 
gerçekleştirilmeli di r . 

4.8. CED raporu hazırlama konusunda rol ve görev almak üzere 
özel sektöre ait profesyonel danışmanlık şirketleri kurulması 
teşvik edilmelidir. Dernek ve vakıf gibi kuruluşlar aracılığıyla 
ÇED raporu hazır1anmasına son verilmelidir. 

4.9. ÇED inceleme ve kararalma süreci yeniden düzenlenmeli- 



dir. Mahalli çevre kurullarının açık uçlu olan örgüt yapısı 
nedeniyle alınan kararların hukuksal geçerliliği kısa sürede 
anlaşmaz 11k konusu olabileceğinden ya bu kurulun üye yapısı yeni
den ussal bir şekilde düzenlenmeli ya da başka bir karar organı 
yarat11 malıdır. 

4.10. Kentsel çevre kalitesi üzerinde etki yapacak ve bele
diye ve mücavir alan sınırları içersinde gerçek leşt ir11ecek olan 
ve ÇED kapsamına giren etkinlikler için gerekli araştırma ve 
incelemeyi yapacak kuruluş olarak belediyenin "odak kurum" olarak 
saptanabiİmesi ve ÇED sürecinde ilk ve ön değerlendirme kararının 
mahalli çevre kurulu yerine belediye meclislerince üretilebilmesi 
yolunda olanaklar araştırılmalıdır. 

4.11. Yapılacak yatırımın çevresel etkileri konusunda teknik 
yönden görüş verecek olan kişilerin bu görüşlerini kişisel bazda 
vermelerinin önüne geçilmeli ve yatırımın çevresel etkileri ile 
ilgili görüşler kurumsal ve korporatif bir kararalma sürecine 
dayandırıİmalıdır. 3u bağlamda, ÇED raporunun ve sürecinin 
yönetsel işlemlerini sürdüren "odak kurum" olası çevresel etkiler 
konusunda herhangi bir kamu kurumunun görüşlerini yansıtmaktan 
çok kendi özel görüşlerini yansıtan uzman kişilerin değil fakat 
kamusal uzmanlık kurum ve kuruluşlarının görüşlerine başvurmalı 
ve bu kurumların görüşlerini konsolide etmelidir. Bireysel, 
kişisel ve özel uzmanlık bilgileri yalnızca karar verenlerin 
bilgi zenginliğini sağlamak için kullanılmalı ancak karara esas 
olarak alınmama1ıdır. Verilecek kararlarda esas unsur kurumsal 
görüşler olmalıdır. 

5.1. Yaygın eğitim kurumuna bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde 
verilen çeşitli dallardaki dersler içinde çevre ile ilgili bil
giler daha fazla yer almalıdır. 

5.2. Gazeteler ve özellikle radyo, TV en uygun kitle 
iletişim aracı olarak çevre konularında eğitici, yol gösterici ve 
çözüm getirici programlara ağırlık vermelidir. 

5.3. Gönüllü kuruluşların çevre bilincinin sağlanması konu
sundaki etkinlikleri desteklenmelidir. 

5.4. Çevre için eğitim, vatandaşı çevre sorunları ve 
tehlikeleri ile korkutmaktan ve tehdit etmekten çok, bilgilen
dirmeyi ve uyarmayı amaçlayacak biçimde p1 an1anma11dır. 

5.5. "Eğer bir erkeği eğitirsen yanlız bir bireyi eğitirsin; 
ama, bir kadını eğitirsen tüm nesli eğitmiş olursun" deyişi 
gözönünde bu1unduru1arak, çevre için eğitimde kadının hedef kitle 
olarak ele alınması sağlanmalıdır. 

5.6. Çevre için eğitim, Çevre Bakanlığı, MEB, Kültür 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı 
gibi bakanlıklar arasında yaygın eğitim boyutunda ve ülke çapında 
organize edilmeli ve işbirliği sağ1 anma11dır. 

5.7. Va tandaş 1 ar ı n bölgesel ve yö'resel özellikler de 



gözetilerek çevrelerini tanımaları ve kaynakları bilinçli kullan¬ 
maları için yerel çalışma grupları ve gönüllü gruplar oluşturacak 
programların yapılması ve uygulanması sağ 1 anma 1ıdır. 

5.8. Günlük yaşamını doğal kaynakları kullanarak sağlayan¬ 
lar (balıkçılar, avcılar, çiftçiler, vb.) için halk eğitim 
faaliyetleri düzenlenmelidir. 

5.9. Çevreyi olumlu ve olumsuz etkileyen gruplar belirlenme¬ 
li, böylece hedef grup küçültülmeli ve eğitimin etkinliği artı¬ 
rılmalıdır. Örneğin, çalışanlar, çiftçiler, anneler, gençler gibi 
aktif gruplara öncelik veri 1me1 i dir. 

5.10. Yaygın eğitimde başarıyı sağlayacak projelerin 
geliştirilmesi, projelerin kampanya 1 ar 1a tanıtımı ve bu yolla 
kamuoyunun o 1uşturu 1masını sağlayacak materya 11 er in proje yayın¬ 
ları şeklinde aktarılması yerinde olur. Buradan hareketle sanayi¬ 
cilere, çevreyi tahrip etmeden kalkınma yöntemlerini tanıtan 
projelerin açıklanması ve bu gibi yöntem uygulamalarının 
kampanyalar düzenleyerek desteklenmesi gereklidir. Çevreyi kir¬ 
letmeyen veya kirliliği önleyen teknolojinin düşük krediyle 
desteklenmesi de ayrıca ekonomik bir araç olarak gerçekleşti- 
rilmeli di r. 

5.11. Yaygın eğitimde çevre konusu işlenirken hedef gruplar, 
sanayi, hizmet, tarım sektöründe faaliyette bulunanlar, öğren¬ 
ciler, emekliler, ev hanımları, köylüler, vb. olarak tesbit 
edilebilir. 

5.12. Halka yönelik çevreyle ilgili broşürler ve afişler 
hazır1 anma 1ıdır. 

5.13. Orduda erler çevre konusunda eğitilmelidir. 

5.14. Toplumun her kesimine ayrı mesajlarla ulaşılmalıdır. 

5.15. Turizmin iyileştirilmesi ve turistik bölgelerde 
yaşayan halkın; çevre temizliği, doğal ve tarihi zenginliklerimi¬ 
zin korunması ve benzeri konularda çevre bilincine erişmesi için 
çalışmalar yapı1 ma 1ıdır. 

5.16. ürünün geliştirilmesi amacıyla kullanılan maddelerin 
kullanma teknikleri konularında çiftçiler ve bu alanda görevli 
kamu personelinin eğitilmesi sağ1anma1ıdır . 

5.17. Orman köylülerinin eğitimleri sağlanmalıdır. 

5.18. Nüfus planlaması konularına ağırlık ver i 1me1 i d ir. 

5.19. İnsanların doğanın bir parçası olduklarının, doğaya 
yapılan bir tahribatın kendilerine yapılmış olacağının bilincine 
varmaları sağlanmalıdır. 

5.20. Kamu ve özel sektör de çevre korumacılığına özen 
göstermeli d ir . Ayrıca, burada çalışan kesime hizmet içi eğitim 



programları içerisinde çevre ile ilgili bilgilerin de verilmesi 
sağlanmalıdır. 

5.21. özellikle Devletin kirliliğin önlenmesine ve çevre 
korumaya önem verdiğini göstermesi gerekmektedir. 

5.22. Yerel yönetimlerde çevre konusuna özellikle yer 
verilmeli ve vatandaşa bazı mecburiyetler konu İma 1ıdır. 

5.23. Çevremizi korumamız için gereken en önemli koşul 
sosyal davranıs 1 arımızın temelden değişmesidir. Bu konuda kadın¬ 
lar, insanlara çevre sorununun Dünyamız için yarattığı tehlikenin 
bilincine varılmasında yardımcı olacaktır. Kadınlar, kendine 
özen, temizlik, ev sağlığı, ev idaresi gibi olağan faa1 i yet 1er i ne 
yeni değerler katarak, çevrenin iyileştirilmesine ka111 ab ilir1 er 
ve aile planlamasında etkili olabilirler. 

5.24. Kadınların çevremizin kurtarıİmasına yönelik en büyük 
katkısı evde gerçeklest irilecek ve ancak kadınlar Dünya için 
çevresel olarak bilinçli yeni bir nesil yaratma fırsatına sahip 
olacaklardır. 

5.25. Kullanılacak politika ve programların saptanmasında 
kadınların hayat tecrübeleri ne dayanan bilgilerinin, zekalarının 
dikkate alınması gerekmek tedir. Cehalet, sağlık, nüfus artısı» 
beslenme, aile planlaması ve kirlenme gibi konularda bu çok 
önemi i di r. 

5.26. Özellikle basının kamuoyunun bilgilenmesi ve eğitilme¬ 
si yolunda çevre korumayla ilgili örgütlerin faa1 i ye 11 er i ne yer 
vermesi yerinde olur. Çevre konularına kamuoyunun daha fazla ilgi 
göstermesi sonucunda önemli ilerlemeler kaydedi 1 m i st ir, bu 
nedenle ülkemizde de basına ve yayın organlarına çok fazla 
görevler düşmektedir. Çevre konusunda yapılan her türlü kirlilik 
ve korumaya yönelik çalışmalar özel proyramlarla uygulanmalıdır. 

5.27. Ekomüzeler kurulmalı ve bu müzeler halka sunu İma 1ıdır. 

Ekomüzeler global, bölgesel, ulusal ve yerel çevre şartlarının 
gösterildiği yerler olmalıj halkın müzeye gelmesi beklenmeden, 
gezici müzelerle ve özel sergiler düzenlenmesiyle halka bu tip 
yerlerin gösterilmesi sağ 1anma 1ıdır. 

5.28. Çevre konusunda sanayiciler bilgilendirilmeli ve çevre 
konularında duyarlı, olumlu davranışlar kazanmaları sağlanmalı¬ 
dır. Sanayicilerin yatırım program1 arını uygularken çevre 
değerlerini koruınalarını gerçek 1est irebi 1me1 er ini sağlamak için 
çeşitli seminer, sempozyum ve panel gibi sözlü iletişim etkinlik¬ 
leri düzenlenmelidir. 

6.1. Çevre, en genel anlamı ile, fiziksel, kimyasal, biyolo¬ 
jik, kültürel ve sosyo -ekonomik kaynak veya değerlerin oluştur¬ 
duğu oldukça kompleks bir sistemdir. Bu bağlamda, insanoğlunun 
çok geniş bir spektrumu kapsayan çeşitli etkinliklerin çevre ile 
karmaşık etkileşimler içerisinde olduğu söylenebilir. Aslında 
çevrenin zaman gibi bir boyut olduğu ve her olay ve etkinliğin 



bir çevre boyutu olduğu unutu1mama 11dır. 

6.2. insanoğlunun çevre sorunları ile tanışması yeni bir 
olay değildir. Ancak, insanlar uzun yıllar ürettikleri her türlü 
atığı, kendi yaşam bölgelerinin dışına itmekle onlardan kurtula- 
bi lecek ler i n i sanmışlardır. Esas olarak, günümüzde büyük yerleşim 
merkez 1er inde gözlenen çevre sorunlarının temelinde de bu tür bir 
davranış biçimi yatmaktadır. 

6.3. insanoğlu, zaman içinde doğaya ve çevresine hükmeden 
bir varlık olmuştur. 17. yüzyılın ortalarına doğru filizlenen ve 
giderek büyük bir ivme kazanan teknolojik iyimserlik, bugünkü 
endüstriyel gelişmenin arkasındaki en büyük itici güç olmuş ve 
aradan geçen yaklaşık üç yüzyıl içerisinde büyük bir teknolojik 
atılım gerçekleşmiştir. Ancak bu gelişmenin çevresel maliyeti çok 
yüksek olmuş ve hızla artan çevresel baskılar yerkürenin bazı 
bölgelerinde yaşamı tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Bu baskıla¬ 
rın ışığında, doğal çevremizin kapalı ve sonlu bir kaynak dizisi 
olduğu ve insanoğlunun bugün artık doğaya hükmetmek yerine onunla 
olan ilişkilerini daha iyi anlamak durumunda olduğu gerçeği 
ağırlık kazanmıştır. 

6.4. Bu noktada üzerinde önemle durulması gereken asıl konu, 
kalkınmanın, kaynak kullanımının ve teşviklerin tahrip edici bir 
tarzda değil, devamlılığı sağlayacak bir anlayış içinde 
(sürdürü leb i 1 ir kalkınma) ele alınması ve yönetilmesidir, 
örneğin son yıllarda ülkemizde turizm sektörüne yapılan destek, 
yap-işlet-devret modelinin devreye alınması ve konut edindirmeye 
yönelik kooperatifleşmeyi teşvik edici yatırımlar sonucunda, 
sahillerde gözle görülür biçimde betonlaşma başlamıştır. Yeşil 
alanların bilinçsizce tahrip edilmesi yanında, atık problemi de 
önemli bir sorun olmaya başlamıştır. Turistik tesis, tatil sitesi 
ve kooperatif alanı olarak tercih edilen bölgelerin küçük 
yerleşim birimleri olması sebebiyle, yerel yönetimlerin, yaz 
aylarında artan nüfusun ihtiyaçlarını karşı1ayamamasının yanısı- 
ra, çevre kirliliğine neden olan etmenleri azaltması, denetim 
altına alması ve yeterli hizmeti vermesi de mekanik ekipmana ve 
denetleyebilecek teknik personele sahip olmaması nedeniyle 
mümkün değildir. 

6.5. Çevre kirliliğini önleyecek veya en az düzeye düşürecek 
gerekli önlemlerin bir an önce alınması zorunludur. Bu konuda 
alınacak önlemleri geciktirmek, daha pahalıya mal olacak, hatta 
yitirilen bazı güzellikleri tekrar kazanmak mümkün olmayacaktır. 
Bu bakımdan, zaman kaybedilmemeli, çevre konusunda sloganlardan 
vazgeç ilerek, bilinçli şekilde konuya önem ver i İme 1 i d ir. 

6.6. Çevre kirliliğine sebep olan kirleticileri, kaynakla¬ 
rında iken, doğanın kabul edebileceği seviyeye indirmek en uygun 
çöz ümdü r. 

6.7. Çevresel amaçlar doğrul tuşunda kaynak artırımı yoluna 
gidilirken, verimlilik kavramı gözardı edilmeden; 

6.7.1. Uzun vadeli Ulusal Çevre Yönetimi Planı oluşturul- 
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ma 1 ı , 

6.7.2. Türkiye Çevre Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma 
Kurumu (veya Enstitüsü) kurulmalı, 

6.7.3. Eğitim sistemimiz ve eğitim alt yapımız 
etkinleştiriİmeli, 

6.7.4. Bilim ve teknolojinin gelişimi sürekli ve anında 
i zlenebi İmeli, 

6.7.5. "Techno1 ojica1 Awaraness Review" kapsamlı çalışmalar 
başlatıİmalı, 

6.7.6. Teknoloji arşivi bankası kurulmalı, 

6.7.7. Sektörlerin teknolojik gelişmişlik seviyeleri ve 
çevre üzerindeki olumlu/olumsuz rolleri ile üretim ve çevre 
teknolojilerinin, çevreyi geliştirme, koruma, kullanma, izleme 
ve çevre kirliliğini gidermedeki bağıl etkinlikleri 
araştırıİmal ı , 

6.7.8. Geleneksel teknolojiler mutlaka iyileştirilmeli; 
çevre kalitesi, hammadde ve proses birincil (kapalı devre bacasız 
teknolojiler, yakıt dönüştürme, alternatif enerji kullanımı 
gibi) ve/veya ikincil (giderme, artyakma vb.) teknolojik 
yöntemlerle dene11enme1 i, 

6.7.9. İthal teknolojiler seçilerek uygu 1 aııabi 1 rne 1 i , 

6.7.10. Alternatif teknoloji yaratma konusuna öncelik 
veriİmeli, 

6.7.11. Ulusal teknoloji üretimi sürecini teşvik etmek 
üzere; 

6.7.12. her bilim dalının uzmanlık konusuna özgü güdümlü 
projeler üretilmeli, 

6.7.12.1. bu yöndeki araştırma-ge1 işt irme çalışmaları ve 
imkanları etkin ilgi ve yeterli finansal destek görmeli, 

6.7.12.2. bu açıdan araştıran, geliştiren ve buluş yapanla¬ 
rın lisans, patent, know~how ve telif (royalty) haklarını koruyu¬ 
cu ve geliştirici ulusal düzenlemelere, kuruluşlara ve kurumsal¬ 
laşmaya uluslararası düzeyde etkinlik ve hız kazandırıİmalıdır. 

6.8. Mevcut sorunlara ve önerilebilecek yeniliklere 
ilişkin somut örnekler ve öncelikler, ancak ülkemiz koşulları ve 
gerçekleri iyi tanım1 andıktan sonra açık1anma11dır. Bu bakım¬ 
dan; 

6.8.1. Teknoloji üreten ve teknoloji satın alan ülkeler— 
deki yasal fark 1111k1arın, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
çevre teknolojilerini uygu1ama1 arındaki rolü ve etkinliği ile 



çevre yasaları ve tek nolojik-düzey ilişkileri ve sorunlar; çevre 
mevzuatında teknoloji; uygulanabilirlik sorunları incelenmeli; 
çevre mevzuatımız ve yönetmeliklerimiz arasında entegrasyon 
sağlanmalı, 

6.8.2. Demografik değişimler, nüfus-sınai kalkınma ihtiya- 
cı-temiz teknoloji-çevre ilişkisi irdelenmeli, 

6.8.3. Sınai kalkınmaya katkıda bulunan üretim ve hizmet 
sektörleri; üretim, hizmet ve çevre teknolojilerinin, sektörel 
bazda, dünyadaki, GECD ülkelerindeki, AB’deki, ülkemizdeki ve 
yöreler imizdeki durumu belirlenmeli, 

6.8.4. Eski ve yeni/temiz teknolojilerimiz sektörel bazda 
üretim, verimlilik, tasarruf, ekonomi ve çevre açısından 
değerlendirilmeli, 

6.8.5 Teknoloji transferi, adaptasyonu, üretimi, tasarımı 
ve çevre konularında optimum teknoloji değer 1endirme ve teknoloji 
üretim ve oluşturma birimleri kurulmalı, 

6.8.6. Çevre kirliliğini önleyici, giderici, izleyici, 
temizleyici ve değer1endirici teknolojiler; enstrümantasyon, 
otomasyon, otomatik kontrol; araç-gereç alımı, bakımı, onarımı ve 
yapımı ile çevre kalitesini izleme ve ölçme teknolojileri konula¬ 
rına ağırlık ver i 1me1 i d ir. 

6.9. Mevcut sorunların çözümü, kirlenmenin azaltılması ve 
giderilmesine yönelik olarak rezervlerimizin, madde ve enerji 
kaynak1 arımızın korunması için; 

6.9.1. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynak1arının kullanımı 
desteklenmeli, 

6.9.2. Atık mini mizasyonu sağlanmalı, atıklar değerlendi¬ 
rilmeli, atık borsaları kurulmalı, 

6.9.3. Tüm üretim teknolojilerinde geri kazanım ön şartı 
getirilmeli; enerji, su ve üretim artıklarının geri kazanımı ile 
ilgili yatırım ve projeler tüm sanayi kuruluşlarında desteklenme¬ 
li ve uygulanması sağlanmalı, 

6.9.4. Hava kirliliğinin fazla olduğu şehirlerimizde doğal 
gaz kullanımı, toplu taşımacılık ve ısınma alanında 
yaygınlaştırılmalı, 

6.9.5. Mevcut atıksu arıtma tesislerinden verimli 

çalışmayanları iyileştirilmeli; bu mümkün değilse yeni teknolo¬ 
jiler ile yeni tesis yapımına gidilmeli, 

6.9.6. Katı atık ve çöp depolama yerleri, su kaynaklarına ve 
yerleşim birimlerine zarar vermeyecek yerlerde seçilmeli ve 
güvenli bir şekilde proje1endiri 1erek çıkan gazlardan faydalanma 
yoluna gidilmelidir. 



6.10. Oluşabilecek yeni risk ve sorunları önleyebilmek 
üzere; 

6.10.1. Tasarruf, verimlilik, çevre ve ekonomi ilişkileri 
ile çevre-teknoloji-reklam ilişkileri; çevre dostu amblemi, 
teknolojik reklam kampanyaları, çevre dostu mali mesuliyet 
sigortası gibi ("Kağıt/plastik/şişe/cam vb. atık değildir!", 
"Çevre korumacılığı para kazanma aracı ve ilk para kazanma 
amacı olmama 11dır!" şeklinde sloganlar gibi) konulara önem 
verilmeli, 

6.10.2. Güncel, yeni ve temiz üretim ve çevre teknolo¬ 
jilerinin uygulanmasında gecikmenin yarattığı riskler gözönüne 
alınmalı, 

6.10.3. Yer seçimi, organize sanayi bölgeleri; teknoloji, 
çevre ve ÇED; proje yönetimi ve risk belirleme konularına ağırlık 
verilmeli; risk yönetimi ile ilgili mevzuat oluşturulmal ı , 

6.10.4. Halkın çevre dostu ürünler kullanması teşvik 
edilmeli, kurşunsuz benzin kullanımında araçlarda ne tür 
değişiklik yapılacağı açıklanmalı ve bu değişiklikten dolayı 
gelecek maddi külfet Devlet tarafından en aza indirilmeli, 

6.10.5. ülkemizde yabancı üretim ve çevre teknolojileri 
temsilciliklerin rolü araşt ı r ı İmalıdır. 

6.10.6. Çevre kalitesini geliştirici teknolojik yaklaşımlar 
ve ileri teknolojik yöntemler uygulanmalı; teknolojik istihdam 
önemsenmeli; çevreye duyarlı teknoloji ve ürünler tanımlanmal ı ; 
tarım, enerji ve imalat sektöründe çevreye duyarlı teknoloji ve 
ürünler ivedilikle uygulamaya geçirilmeli, ve 

6.10.7. Teknoloji, know-how üretimi, araş11rma-ge1 işt irme 
ve çevre ilişkisi irdelenme1 i dir. 

6.11. Teknoloji üretimi ve aktarımı konularında, destek, 
teşvik, tedbir ve caydırıcılık açısından; 

6.11.1. İktisat po1 i t ikal arımız güncelleştirilmeli, tekno¬ 
loji çevre ilişkileri ve fayda-ma1 iyet analizleri bu yönde ele 
alınma1ı, 

6.11.2. ülkemizde ve diğer ülkelerde, GSMH'dan çevreye ve 
çevre teknolojilerine ayrılan pay ve kullanım stratejileri 
karşılaştırılmalı, 

6.11.3. Çevre kirliliğini önleme fonları ve teknolojik 
yatırımlarda mevcut durum ve fonun yararları araş11rıİma 11 , 

6.11.4. üretimde ve çevre kalitesinin kontrolünde tekno¬ 
loji ve teşvik unsurları; patent, know-how haklarında teşvik ve 
teknoloji; bu teknolojilerin ithalatında durum incelenmeli, 
çevreye yönelik vergi muafiyeti desteklenmeli, 
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6.11.5. Know~how ve teknoloji üretimine yönelik ARGE kapa- 
sitesinin alt yapısının, etkin bir eğitime, yara 11 c 111 ğa , yeter 
li doküman teminine ve etkin bir iletişime bağlı olduğu unutul¬ 
mama lıdır. 

6.12. Çevre koruma ile ilgili alınacak tedbir ve uygula¬ 
malara ilk adım yönetim örgütlenmesi, eğitimli personel, amaca 
uygun araç gereç, ölçümleme ve değer 1endirrne ile baş]ar. Bu 
nedenle, yönetim örgütlenmesi yapılmalı, örgütlenme içinde kulla¬ 
nılacak personelin en az eğitim düzeyi ve koşulları belirlenmeli, 
gerekli eğitim ve kurslara katılmamış personel ile yapılan ölçüm 
ve analizlere itibar edilmemelidir. 

6.13. Ölçüm ve kontrollarda kullanılacak cihazlardan is¬ 
tenecek en az koşullar belirlenmeli; cihazların, çevre 
ölçümlerinde istenecek belgelendirme süreklilik koşullarına sahip 
olmaları istenmeli; ölçüm ve analiz sonuçları mutlaka değerlendi¬ 
rilmeli ve koruma yöntem ve tekno1oji 1er inin uygulama seçimi buna 
yöre yapılmalıdır. 

6.14. Bölgeler için hava kirliliği haritaları çıkarılmalı, 
bitki örtüsü, yerleşim bölgelerindeki nüfus, bölge tarımı üzerine 
etkileri değer1endiri 1erek stratejiler be1 ir1enme1ıdir. Hava 
kirliliğini kritik bölgelerde devamlı izleyen ve ana merkezi 
sisteme anlık rapor veren ölçüm ağı kurulmalidır. 

6.15. Yerleşim yerlerinde gürültü kirliliği ve koku kir¬ 
liliği haritaları çıkarılmalı, imar planları bu haritalar esas 
alınarak değer 1 end i r i 1 ine 1 i d i r . 

6.16. Akarsularda profil boyunca kirlilik değerleri, göller 
ve içsularda kirlilik değerleri tespit edilerek har i ta1 andırıİma¬ 
lı, geleceğe dönük projeksiyon1 ar 1a kirliliğin alacağı değerler 
be1 ir1enerek, önlemler ortaya konmalı; göller ve içsularda 
ekolojik dengenin muhafazası ve gereken yerlerde yeniden 
kurulması için projeler desteklenmeli, bu projelerde çevre 
uyumlu teknolojilerin seçimine önem veri 1me1 i dir. 

6.17. Tarırn ve sanayi bölgeleri, madencilik alanları, 
petrol bölgelerinde mevcut kirlilik tespit edilmeli, yeraltı 
suları ile kirliliğin yayılma derecesi tespit edilerek bu 
bölgelerde toprak kirliliği haritaları çıkarılmalıdır. 

6.18. Petrol üretim bölgeleri ve petrol ürünleri satış 
istasyonlarında meydana yelen toprak kirliliği, yeraltı tankla¬ 
rından meydana gelen sızıntılar, dolum ve boşaltım esnasında 
çevreye dağılan petrol ürünleri sebebi ile oluşan toprak kir¬ 
liliği ve buna bağlı olarak yeraltı sularına karışan kirliliğin 
önlenmesi ve giderilmesi için gereken yönetmelikler çıkarılmalı 
ve VOC, PCB ve hidrokarbonlar ile oluşan kirliliklerin giderilme¬ 
si için gezici arıtım ünitelerinin devreye sokulması teşvik 
ed i 1me1 i d i r. 

6.19. Tarım bölgelerinde mevcut sanayi kuruluşlarının meyda¬ 
na getirdiği zararlar ciddi olarak incelenmeli ve çözüm al ter-- 



natifleri ortaya konmalı; çimento, toprak ve madencilik 
sanayi ilerinde dekapaj, kazı, dolgu vb. nedenler ile tahrip 
edilen bitki ve toprak örtücünün yeniden kazanılması ile ilgili 
çalışmalar yapı İmalıdır. 

6.20. Mevcut karayolları ve ekspres yollar civarında ve 
araç yoğun şehir merkez 1 er inde yapılan sebze ve rneyva tarımının 
bu yollar üzerinde seyreden araçlar ve egsoz emisyon1 arından 
etkileşimi incelenerek gerektiğinde tarıma sınırlamalar geti- 
r ilmeli di r. 

6.21. Tarımda kullanılan suni gübre, kimyevi ilaç ve mad¬ 
delerin, toprak, su ve yeraltı sularına verdiği zararlar ve 
etkileri incelenerek gerektiğinde tarıma sınırlamalar geti¬ 
rilmelidir. 

6.22. Asbest içeren inşaat malzemelerinin söküm, yenileme ve 
depolama şartları belirlenmeli ve derhal uygulamaya konu 1 ma1ıdır. 

6.23. ÇED raporlama sistemi yaygınlaştırılarak sadece yeni 
yapılanmalar için değil, mevcut kuruluşlar için de 
istenmeli di r. 

6.24. Gelişmekte olan ülkemizin, sürdürülebi1 ir kalkınma 
hedefleri doğru 1 tuşunda, uzun vadede gerçekleşebilir görünen 
başarıya daha hızlı erişebilmesi ve sürekli dışa bağımlı kalma 
endişeleri ve sakınca1 arından bir an önce kurtulabilmesi için 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bilimsel ve teknolojik 
kapasiteleri arasındaki açık farkı kapatabilecek en önemli konu¬ 
lar olan bi yotekno1oji ve genetik mühendislik, yeni ve yenilene¬ 
bilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, üretimlerde verimlilik 
ve verimli kaynak kullanımı, çevre dostu yeni maddeler ve madde 
üretim teknolojileri, az atıklı ve kirletmeyen teknolojiler, 
atıkların geri kazanımı ve yeniden değer 1endiri 1mesi, çevre 
enformasyon teknolojileri ve risk belirleme, risk kontrolü ve 
güvenlik konularında güdümlü temel ve uygulamalı araştırma 
projelerine ve AR-GE faa1 i ye11 er i ne özel öncelik tanınmalı; bu 
dallardaki araş11rma-ge1 işt irme-uygu1 ama ve tasarımlara yoğun, 
sürekli ve etkin mali destek mutlaka sağlanmalı ve bu tür 
projeler en aktif şekilde teşvik görmelidir. 

6.25. ülkemizde çevre sorunları gündeme geldiğinden beri, 
sürekli yurtdışından ithal yoluyla ve yüksek meblağlar 
karşılığında temin edilen cihaz, ekipman, araç vb. şeklindeki 
örnekleme, ölçme, monitorlama ve değerlendirme teknolojilerinin 
Türkiye’de yapımına acilen başlanmasını sağlayacak etkin teşvik 
unsurları ve zorun1u1uk1 ar getirilmeli; fiziksel, kimyasal, 
optik, e 1ek trokimyasa1, fizi kok imyasa1, biyolojik, biyokimyasal, 
biyotekrıolo j i k vb. prensiplere dayanan bu sistemlerle ilgili 
güdümlü araşt ı rına-gel işt i rme-uy gu 1 ama-tasa r ıın projeleri 
oluşturulup, bunlara yönelebilecek meslek grupları ve araştırma¬ 
cılara, tercihen dis ip1 i ıı lerarası birlikteliği simgeleyen 
araştırmacı gruplara, gerekli tüm olanak ve imkanlar verilmeli- 
d i r . 



6.26. Çevresel amaçlarla yurt dışından teknoloji transferine 
ödenen dövizlerimizin önemli bir kısmı, yine yurt dışında eği¬ 
tilecek araştırmacı insan potansiyeli yetiştirmeye ve ülkemizde 
lisans, patent, know-how vb. üretebilecek yaratıcı insan gücünü 
arttırmaya yöneltilmeli; yurt dışından teknoloji ve araştırmacı 
transferinde seçimsel davran11 ma1ı; bu transferlerden doğabilecek 
sakıncalara karşı gerekli denetimsel ve hukuki tüm tedbirler 
alınmalıdır. 

7.1. Çevre olgusu uzun dönemli kalkınma için, yardımcı bir 
etmen olarak görüldüğü takdirde, kısa süreli önlemler yerine, 
araştırma, bilim ve teknolojiye ağırlık veren uzun vadeli ekono¬ 
mik kalkınmayı amaçlayan çevre poli t ikalarına ihtiyaç duyulacak¬ 
tır. Ekonomik ve mali araçların çevresel etkinliği ve yeterliliği 
de uzun dönemli alınacak çevre ve istikrar po1 i t ika1 arıy1 a arta¬ 
caktır. 

7.2. Sürdürü1ebi1 ir kalkınma amacıyla alınacak çevre politi¬ 
kaları için, teknik düzeyde araştırmacı uzman kadroları ile, 
ekonomik ölçütlerin (fayda-maliyet analizi, doğal kaynakların 
fiyatlandırıİması, vergi ve sübvansiyonların etkinliğinin 
ölçülmesi gibi) kul lanı İmasında fayda vardır. Böylece acil ve 
birinci derecede ağırlıklı olan çevre sorunları tespit edilerek, 
gereken finansman sağ1 anacak 11r. 

7.3. Çevrenin bozulma olgusu sonucu, uzun dönemde oluşacak 
çevresel maliyetlerin önüne geçmek amacıyla, bazı çevresel poli¬ 
tikalar vasıtasıyla, sürdürüleb i 1 ir kalkınma için çevre kalitesi¬ 
nin ve doğal kaynakların korunması temel ilkedir. 

7.4. Çevre po1 i t ika1arını rı amacı, kirliliğe sebep olandan 
kirletilen taraflara para transferini sağlamak üzere yerel, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde etkin kararlar almak¬ 
tır. Çevreyi koruyan faaliyetler teşvik edilirken, çevreye zarar 
verenler vergi 1endiri 1me1 i d ir. Bunun için toplanan vergilerin tek 
bir çevre fonunda birleştiri 1 ip, çevre korumayı teşvik edici 
etkinliklere verilmesi gerekmektedir. 

7.5. Kirleten ve kirletilen arasında para transferini sağ¬ 
layan en iyi vasıtalardan biri de ekonomik araçlardır. Ancak şunu 
da belirtmek gerekir ki, etkin işleyen bir çevre politikası için, 
ekonomik araçların yanında, ikna araçları ve yasak 1ama/yönetse1 
düzenlemeler ile kamu proje ve programlanın da yer vermek gerek¬ 
lidir. Toplumsal bilinçlenme o 1 uşturu 1mazsa, tek başına uygulanan 
ekonomik araçlar kalıcı olamazlar. Bu nedenle, koruma amaçlı 
politika yaklaşımları şu iki temel stratejinin karışımı olmalı¬ 
dır: Çevre bozulmasını önleme amacıyla geleneksel davranışların 
yerine geçecek, yeni davranışlar ortaya çıkaracak kamu proje ve 
programlarını benimseme ve, İkincisi, tüketici, üretici, yatı¬ 
rımcı gibi ekonomide karar alan grupları (mikro düzeyde) etki¬ 
leme. Birinci yol ya yeni seçeneklerin sağlanması, ya da 
eskilerin yasaklanması veya lisansa bağ 1anmasıdır. Bu yol, sana¬ 
yileşmiş ülkelerin çoğunda, "emir ve kontrol" yaklaşımı ile 
olmaktadır. Bu yaklaşımda, kul 1 anılan araç 1 ar doğrudan düzenle¬ 
meleri (standar11 ar, yasaklar, izinler, kota, kullanım kısıtlama- 



ları vs.) içerir, ikinci yol, ekonomik teşviklerin uygulanması 
veya piyasanın can1 andır11masıdır. Vergi uygulaması, teşvik 
verme, vergi indirimine gidilmesi gibi uygulamalar ile tercihler 
az ya da çok mali açıdan cazip kılınabilir. 

7.6. Türkiye’nin çevre po1 i t ika1 arının belirlenmesinde 
alınacak kararların ticarete, ekonomiye etkisinin ölçülmesinde 
çevre veri bankası çok önemli role sahip olacaktır, örneğin, bir 
ürüne vergi konulmadan önce, o ürünün fiyat değişimine karşı 
duyarlılığının ölçülebilmesi gerekmektedir. Ya da herhangi bir 
bölgedeki minimum SO2, Nüx vs. tesbit edildikten sonra, bu yö¬ 
redeki bu tür kirliliği üreten kuruluşlara kirletme hakkı (kota, 
ya da en çok yayabileceği kirletici miktarı) uygu1anabi 1 ir. Bu 
kuruluşlar, isterlerse kirletme hakkını diğer kuruluşlara satabi¬ 
lir ve karşılığında aldığı para ile şirketini iyi leş t irebi 1 ir . 

7.7. Kirletici kaynaklar vergi 1endiri 1me1 i dir. Bu vergi, 
sektörlere göre atık ve emisyon miktarı ile orantılı olmalıdır. 
Alternatif mal ve hizmetler yaratılarak, çevreye zarar veren mal 
ve hizmetler vergi 1 endiri 1me1 i dir. Vergiler, hammadde ve ürün 
üzerinden olabilir. 

7.8. Çevreyi daha az kirleten mal ve hizmetleri üreten 
üret ici 1 er 1 e, bu mal ve hizmetleri tüketen tüketiciler teşvik 
edilme1 i d i r. 

7.9. 29 Gcak 1993 tarih ve 21480 sayılı gazetede yayımlanan 
93/4000 sayılı kararname ve 20 Şubat 1993 tarih ve 21502 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımların Teşviki ve Yön1endiri 1me- 
si ne ait Esaslarda, "çevre kirliliğini önleyici yatırımlar" yer 
almamakta olup, bu yatırımların "Özel önem Taşıyan Sektör" grubu¬ 
na sokulabileceği yorumu açık b1rak1 İmış11r. Adı geçen karar¬ 
namelerde belirtilen teşviklerin tümünde "Çevre Kirliliğini 
önleyici Yatırımların" faydalanmasını sağlayacak ifadelerin net 
bir şekilde yer alması sağlanmalıdır. 

7.10. Çevre Kirlenmesini önleme Tesislerinin işletmesini, 
teşvik edecek destekleyici önlemler (ucuz enerji temini gibi) 
alı nnıal 1 d 1 r . 

7.11. Alınacak çevre temizlik vergisinin mutlaka amacına 
uygun kullanımını temin edecek önlemler alınmalıdır. 

7.12. Çevre Kirliliğini önleme ve özel Çevre Koruma fonları¬ 
nın mutlaka yerinde kullanılması sağlanma 11 d 1r. 

7.13. Tarım alanlarında, çevreyi az kirleten gübre, ilaç 
kullanma teknikleri, erozyonu önleyici teşebbüsler ve yeşil alanı 
çoğaltıcı faaliyetler teşvik edilmelidir. 

7.14. Sürdürü1ebi 1 ir kalkınma çerçevesinde, kaynakların en 
etkin ve en verimli kullanımını sağlayacak ve kaynakların 
sektörler arasında optimum dağılımını temin edecek araştırmalar 
desteklenmeli, doğal kaynakların fiya11 and1r11 rnas1nda, ülke 
gerçeklerine uygun metodlarm bulunması yolundaki gayretler 



teşvik edilmelidir. 

7.15. Çevre kirliliğinin önlenmesinde finansman kaynakların¬ 
dan (bütçeden ayrılan pay, bütçe içi ve dışı oluşturulacak fon¬ 
lar, mal ve hizmetlerden alınan vergiler, çevre kir1 i 1 ik1 er ini 
önlemek üzere iştirak eden ülkelerden alınacak ödemeler, 
kuruluşlardan temin edilecek hibe ve düşük faizli krediler yibı) 
temin edilecek meblağlar, belirli bir düzen içerisinde ve her yıl 
sistemli bir şekilde toplanmalı ve çevreyi iyileştirici etkin¬ 
liklerde, dengeli bir biçimde kullanılması tem in edi 1me1 i d ir . 

7.16. Çevre kirliliğinin önlenmesi için temin edilen 
kaynakların, kullanımı ve yeni kaynakların bulunması, yerel ve 
merkezi yönetimlerin dışında özerk veya y^rı-öztirk bir kuruluş 
tarafından yapı1 ması ye r ek 1 i d i r . 

7.17. Türkiye'de her seviyede taşıt için model uygulaması 
gerekmektedir. Devlet, belli yaşın üzerindeki arabaların trafiğe 
çıkışını önleyici teşvik tedbirleri almalıdır, özellikle' katali¬ 
tik konvertÖr kullanan araçların teşviki sağlanmalıdır. 

8.1. Doğal kaynakların taşıma kapasiteleri içinde kalarak 
sürdürü1ebi 1 ir kalkınmaya ulaşmak, ge1 iştirilecek akıllı bir 
politika ve buna uygun bir yönetim ile mümkündür. Sürdürebi - 
liri iği uyyulayan ulusal bir program, problemleri önceden tanım¬ 
layan ve artmalarına engel olmayı planlayan şekilde olmalıdır. 

0.2. Kararlarda entegrasyon, ileri görüş, sektörler arası 
ilişki kuran bir mekanizma işlemelidir. 

8.3. insan haklarını güvence altına alan, gelecek kuşakları 
düşünen, verimlilik ve çeşitliliği koruyan, bütüncül bir çevre 
kanunu olmalıdır. 

8.4. Doğal zenginliklerin korunması ve doğal kaynaklardan 
elde edilen faydaların artın İmasına yönelik ekonomik politikalar 
bir zorunluluktur. 

8.5. Nüfus artışı ve kaynak tüketimi, ulusal kalkınma poli¬ 
tikası ve planlaması içinde ele alınan, gerçekçi ve entegre bir 
yönetime bağlanmalıdır. Her ikisindeki artışı sabit hale getir 
menin gerekliliği bilinmektedir. Küresel birliğin kurulabilmesi 
için her ulusun kendi sorumlulukları olduğunu kabul etmesi gere¬ 
kir. ülkemizde de bu doğrultuda, özellikle biyolojik çeşitliliğin 
korunması, iklim değişikliği kotlularında ulusal stratejiler ve 
eylem planları hazırlanmalıdır. 

8.6. ülke topraklarındaki ve kentsel dokulardaki tüm tarih¬ 
sel değerler, insanlık adına korunması yereken bir miras olması 
nın ötesinde, kalkınmada kültürel kimliğin yaşatılması ve yine 
kültürel gelişmeyle bütünleşen bir sosyal ve ekonomik ilerlemenin 
sağlanabilmesi için, "geleceğin güvencesi" olarak gözeten ve 
koruyan politikalar hazırlaıımdl ıdır. 

8.7 imar, turizm, çevre ve fiziksel planlama (şehircilik, 



mimarlık) a 1 an larındaki tüm yasal kurallar ve temel ilkeler, 
kentsel kimliğin ve toplumun çevresel çıkarlarının öncelikle 
korunması yönünde yeniden be1 ir1enme1 i dir. 

8.8. Nüfus artışını kontrol etmek ve durdurmak, kontrol 
mekanizmasının geliştirilmesi ve aile planlaması hizmetlerine 
öncelik verilmesiyle mümkün olabilir. 

8.9. Doğal kaynakları koruyan ve atık üretimini azaltan 
yöntemler geliştirilmeli, denenmeli ve uygulanmalıdır. Teşvikler 
ve vergiler, enerji ve hammade kullanımında ekonomi yapmayı 
sağlamalıdır. 

8.10. Sürdürülebi 1 ir kalkınma ilkelerinin okul içi ve okul 
dışı eğitim programlarına yerleşt irilerek anlaşılması sağlanmalı¬ 
dır. Bu yüzyılın sonuna kadar, ilgili kurumlar, çevre eğitimi 
konusunda verdikleri hizmetleri artırmış olmalıdır. 

8.11. Toplum, kendi üzerindeki uygulamaları kontrol etmek, 
karar mekanizma1 arına katılmak ve bilgi almak haklarına sahiptir. 

8.12. Yerel yönetimleri, sivil toplum örgütlerini, yerel 
toplulukları, iş çevrelerini; kendilerini, çevrelerini ve kaynak¬ 
larını etkileyecek politikalar, programlar ve projeler üzerindeki 
kararlarında hükümetin partneri kabul etmek gerekmektedir. 

8.13. Enerji kullanımını hedefleriyle açıklamayı amaçlayan 
ulusal enerji stratejisi hazırlanmış olmalı ve yaygın duyurusu 
yapı İmalıdır. ülkemizin Nükleer Kazaların Erken Bildirimi ve 
Nükleer Kazalar Sırasında Yardım Anlaşmasını imzalaması gerek¬ 
mektedi r. 

8.14. Bu yüzyılın sonuna kadar, Kirleten öder ve Kullanan 
öder Prensiplerinin yanı sıra, Erken Uyarı/Tedbir Alma prensibi 
yerleştiri İme 1 i dir. Bütün şirketlerin ve çok uluslu şirketlerin 
en azından yüzde 75'i şirket çevre politikasını yayınlamalı ve 
yaygın duyurusunu yapmalıdır. 

8.15. 2000 yılına kadar bütün şehir ve yerleşme planlarında 
ekolojik yaklaşım yeralmalıdır. Sanayi, turizm, toplu konut, hava 
alanları, limanlar, hizmet yapıları, iş ve ticaret merkezleri vb. 
gibi, çevresel etkileri yüksek düzeyde olan yatırımlar için yer 
seçimlerinin belirlenmesinde arkeolojik, kentsel ve doğal sit 
alanları ile tarihsel bölgeler, orman, tarım alanları, su hav¬ 
zaları, sulak alanlar ve diğer ekolojik özellikleri nedeniyle 
korunması gereken alanlar kesinlikle tercih edilmemelidir. Başka 
bir seçeneğin kalmadığı zorunlu durumlarda, bölgedeki doğal 
tarihsel zenginliğin korunması, yaşatılması ve "sürdürülebiİmesi" 
esasına dayalı projeler uygu1 anma 11dır. 

8.16. Ulusal strateji, en iyi tarım topraklarının, tarım 
dışı amaçlarla kullanımını mutlaka enge111emel i dir. Tarım ve 
büyükbaş hayvancılık sistemleri arasında entegrasyon sağlanmalı¬ 
dır. Kurak alanlarda sulama sistemleri iyileştirilmeli ve verim¬ 
liliği artırıcı çalışmalara ağırlık ver i 1 mel i dir. Sulak alanların 



tarımsal amaçlarla kurutulması sürdürü lebi 1 ir1 ik sağlanmadığı 
için mutlak suretle önlenmelidir. 

8.17. önemli doğal orman alanları, biyolojik çeşitliliğin 
korunması acısından mutlaka koruma altına alınmalıdır. Koruma 
altına alman orman alanlarında sürdürülebi 1 i r kullanım 
mümkündür, ancak mutlaka aynı bir yönetim planı çerçevesinde ele 
alınmalıdır. Doğal zenginlikler ve genetik rezervlerin korunma¬ 
sı için uluslararası entegrasyonu yapı labilecek olan ulusal 
stratejiler hazırlanma1ıdır. 

8.18. Türkiye, özellikle nesli tehlike altındaki deniz 
canlılarının korunmasını hedefleyen uluslararası anlaşmalara 
taraftır. Bu doğrultuda geliştirilen Eylem Planlarına öncelik 
veri Intel i dir. Aşırı balıkçılık durdurulmalı ve balık kaynakları¬ 
nın kendini yenileyebilmesi için gereken önlemler alınmalıdır. 

8.19. Kıyı Alanlarının Yönetimi için ulusal politikaların 
belirlenmesi elzemdir. Aşırı bir kıyıiaşma süreci yaşanan ülke¬ 
mizde, kıyılardaki ku11 anı mİ arın kontrolü, planlama ilkelerinin 
kıyı ile uygunluğunun saptanması, kıyılarda gerçekleştirilen 
yatırımlara özellikle CED uygulaması gibi hususların birbirine 
entegrasyonu ancak Kıyı Yönetimi ve Planlaması sisteminin 
kurulması ile gerçek 1 eşt iri 1ebi 1 ir. 

8.20. Doğal kaynakların ve biyolojik zenginliklerin ticareti 
ve ülke dışına çıkarılması konusunda gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalı ve bu konuda gerekirse hürriyeti bağlayıcı cezalar dahi 
getirilrne1 i dir. Bu konuda gümrük çıkışları bilgilendirilmeli ve 
burada çalışan görev 1 iler eğit ilmeli dir. Aynı zamanda, türlerin 
ticaretine yasaklama getiren uluslararası anlaşmalara taraf 
o lunmalıdır. 

8.21. ülkenin yatırım, ekonomik ve ticari politikalarını 
ilgilendiren bilinçli kararların alınabilmesi, ayrıca çevre 
sorunlarına köklü ve kalıcı çözümler getirilebilmesi çevrenin 
kirlenmeden korunabilmesi bir "çevre envanteri ve eri formasyonu 
sistemi"ni öncelikle gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, ülkenin 
çevresel veri ve bilgilerini doküman, sekil, grafik, tablo ve 
harita gibi gösterim yollarıyla da sunabilen, uluslararası çevre 
enformasyon sistemleri ile bağlantılı ve uyumlu, teknolojik 
gelişmelere göre kendisini yenileyebilen, sağlıklı ve dinamik bir 
çevre envanteri ve enformasyonu sistemi oluşturulmalıdır. 
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I- Kıç.BBzeÖtt orteMna kgJ23ebd&&feB.tt gSC-3,i JK^eantıasyoııiaarı verjtir öneetet yılın ayna. dönemlııe göre değişim, oranlara 

Kaş sezon® ortal&malara 

i 
Değişim- oranları 

% 

1989-1*90 1990-19-91 . 1991-1902 1902-1*93 

a; b o d • 

1993-1994 

e 

(1) 
b/a c/b- A/c 

fidana 26 37 48 43 4'4- 42 30 -10 

Adayaman 193. 211 220 213 9 4 

&£yon 105 114 130 9 

Amasya 96 63 51 51 30 -34 -19 0 

Ankara 271 218 189 139' 75 -20 -13 -31 

Antalya 32 79 47 lOft 45 147 -41 113 

Aydın 79i 63 64 65 57 -20 2 2 
Balıkesir 107 101 131 173 -6 30 

Bilecik (Merkez) .. 112 128 53 32 14 -59 
Bingöl 14-1 156 90 69 11 -42 
Bolu (Merkez) 7® 87 148 137 24 

Bolu (Düzce) 116 130 417 

Burdur 140 98 94 129 64 -51 -4 37 

Bursa (Merkez) 385 329 288 172 134 -15 -12 -40 

Bursa (İnegöl) 192 
.. 

Çanakkale (Merkez) 231 236 171 114 -28 

Çanakkale (Çan) 390 163. 97 -59 

Çankırı 522 367 -30' 

Çorum 195 342 328 75 
Denizli 144 104 127 162 -28 22 28 

Diyarbakır 467 285 326 276 149 -39 14 -15 
Edirne 157 129 119 185 121 -22 -8 55 
Elazığ 243 242 105 50 118 Q -57 -52 

Erzincan 170 120 76 71 67 -29 -37 -7 
Erzurum 244 262 307 379 383 7 17 23 

Eskişehir 297 308 334 300 236 4 8 -10 
Gaziantep 177 137 161 113 -23 18. 
Giresun 74 70 103 80 -5 47 
Hatay (İskenderun) 158 76 70 ... 

İsparta 104 134 145 93 29 8 

İçel 91 36 -60 

İstanbul 349 315 379 290 223 -10 20 -23 

İzmir 115 112 16.9 219 120 -3 51 30 

Kars 105 47 53 ... -55 13 

Kastamonu 15® 185 136 152 151 19 -26 12 
Kayseri 195 254 250 190 228 30 -2 -24 

KIrklareli (Merkez) 77 132 75 89 71 -42- 19 

Kırklareli (Lüleburgaz) .. .. .. 62 

Kırşehir .. 160 166 160 149 4 -4 
Kocaeli (Mferkez) 287 305 290 208 71 6 -5 -28 
Kocaeli (Körfez.) — 149 66 69 60 .. -56,. 5 
Konya 303 415 182 210 225 34 -56i 15 

Kütahya 299 283 371 369 332 -5i 33i -% 
Malatya .. 340 178 189 127 ... -4* 6 
Manisa 11* 96 115 122 73 -19- 2® & 
Kahramanmaraş 25® 167 255 253 252 -35 53 -1 
Mardin 59 .. ... 80 .. 

.. 

Muğla (Merkez) 10® .. .. ... 
.. 

Muğla (Yatağan) ~ 191 .. .. 374 .. 

Muş — 79 85 64 71 
. a -m 

Nevşehir ” 230 187' ■ • 23SF 144 ~ -1* ZF 

3 



2. Kaş sezonu ortalama partiküler madde (duman) konsantrasyonları ve bir Sncekl yılın aynı dönemine göre değişim oranları 

Kış sezonu partiküler madde (duman) ortalamaları 
(//g/m3) 

Değişim oranları 
% 

1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 

ab oda b/a c/b d/c 

(1) 

Adana 59 38 57 58 52 -36 50 2 
Adıyaman 140 134 152 154 -4 13 
Afyon 116 111 135 -4 

Amasya 79 40 22 25 36 -49 -45 14 
Ankara 155 107 118 97 120 -31 10 -18 
Antalya 69 136 93 133 132 97 -32 43 
Aydın 84 65 66 66 60 -23 2 0 
Balıkesir 86 65 72 70 -24 11 

Bilecik (Merkez) 53 49 35 41 -8 -29 
Bingöl 105 154 75 48 47 -51 
Bolu (Merkez) 49 83 117 75 69 

Bolu (Düzce) 61 106 82 

Burdur 84 55 48 65 30 -35 -13 35 

Bursa (Merkez) 155 139 124 99 97 -10 -11 -20 

Bursa (İnegöl) 62 135 

Çanakkale (Merkez) 44 55 28 36 -49 
Çanakkale (Çan) 45 43 53 29 -4 23 
Çankırı 112 70 18 -38 
Çorum 60 85 112 42 
Denizli 89 80 99 102 -10 24 3 
Diyarbakır ' 273 201 278 276 157 -26 38 -1 
Edirne 70 49 54 57 39 -30 10 6 

Elazığ 223 178 102 44 67 -20 -43 -57 
Erzincan 166 134 156 80 84 -19 16 -49 

Brzurum 131 141 180 225 264 8 28 25 

Eskişehir 70 55 60 70 52 -21 9 17 

Gaziantep 126 77 101 63 -39 31 

Giresun 58 54 58 54 
.. -7 

Hatay (İskenderun) 158 81 69 

İsparta 68 102 73 44 50 -28 
İçel 89 31 -65 •. i 

İstanbul 162 151 140 114 99 -7 -7 

9 

İzmir 116 82 160 165 94 -29 95 3 
Kars 73 45 22 -38 -51 
Kastamonu 76 79 65 73 102 4 -18 12 

Kayseri 124 118 110 106 178 -5 -7 -4 

KIrklareli (Merkez) 34 71 58 58 109 -18 

KIrklareli (Lüleburgaz) 48 
i 
i 

Kırşehir 78 77 73 89 -1 -5 j« 
Kocaeli (Merkez) 120 150 148 102 106 25 -1 

1 

Kocaeli (Körfez) 53 53 55 97 0 4 | 
Konya 106 154 90 82 88 45 -42 -9 

Kütahya 113 111 125 123 124 -2 13 -2 

Malatya 179 95 87 85 -47 -8 
Manisa 63 65 85 70 61 -22 31 -18 

Kahramanmaraş 81 130 130 123 154 60 0 -5 
Mardin 46 

Muğla (Merkez) 43 

Muğla (Yatağan) 58 

Muş 106 113 92 77 7 -19 



EK 2 : BELEDİYELERİN KATI ATIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN VERİLER 
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3. Toplanan çöp oranına göre temizlik işlerinde görevli personel sayısı 

Toplanan 

çöp 

miktarı 

(ton/gttn) 

Çöpü 
toplanan 
belediye 

sayısı 

Toplam 

personel 
sayısı Sayı 

Memur 

<%) Sayı 

İşçi 

<*> 

Türkiye 1974 47199 4589 9.72 42610 90.28 

0.1 - 5.0 1018 6390 1303 20.39 5087 79.61 

5.1 - 10.0 356 3693 504 13.65 3189 86.35 

10.1 - 20.0 242 4355 529 12.15 3826 87.85 

20.1 - 50.0 183 5537 636 11.49 4901 88.51 

50.1 -100.0 80 4606 328 7.12 4278 92.88 

101.0+ 95 22594 1282 5.67 21312 94.33 

4. Nüfus grubu ve mevsimlere göre toplanan ortalama çöp miktarı 

Nüfus 

grubu 

Toplam 

belediye 

sayısı 

çöpü 
Çöpü toplanan toplanmayan 

belediye belediye 
f Toplanan ortalama 

^ çöp miktarı ton/gün 

Sayı (%) Sayı (%) Yaz Kış 

Türkiye (*) 2027 1974 57 49535.7 65329.1 

2000 - 5000 1172 1115 95.14 57 4.86 4846.70 12364.4 

5001 - 10000 375 375 100.0 0 0.0 4256.80 3891.50 

10001 - 20000 206 206 100.0 0 0.0 4529.30 4048.50 

20001 - 50000 139 139 100.0 0 0.0 5683.00 6121.00 

50001 -200000 93 93 100.0 0 0.0 11232.5 14568.0 

200001+ 42 46 100.0 0 0.0 18987.4 24335.7 

(*) Büyiikşehir belediyeleri toplan belediye sayısı içine alınmamıştır. 
(...) Bilgi elde edilememiştir. 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 
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EK 3 : HANEHALKLARININ KATI ATIK EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN VERİLER 
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5. Gelir grubu ve çöp biriktirme yöntemine göre hanehalkı 
(%) 

çöp biriktirme yöntemi 

Toplam Torba Plastik 

Gelir grubu hanehalkı kullanmadan Özel plastik alışveriş 
TL/ay sayısı bir kap içinde çöp torbasında torbasında Biriktirmiyor Bilinmeyen 

Türkiye 9134626 64.57 7.89 25.34 1.85 0.36 

0 - 1000000 1484882 78.64 2.60 14.72 3.30 0.74 

1000001 - 2000000 3506736 70.94 4.34 22.11 2.43 0.18 

2000001 - 3000000 2274552 60.91 9.13 28.48 1.28 0.19 

3000001 - 5000000 1300613 49.25 15.36 34.29 0.36 0.74 

5000001 -10000000 406056 33.50 22.31 44.10 0.00 0.09 

10000001+ 60507 20.87 39.69 38.87 0.57 0.00 

Bilinmeyen 101280 67.11 7.63 23.80 0.34 1.12 

6. Hanehalkı. reisinin eğitim durumu ve çöp biriktirme yöntemine göre hanehalkı 
(%) 

çöp biriktirme yöntemi 

Eğitim durumu 

Toplam Torba 
hanehalkı kullanmadan 

sayısı bir kap içinde 

Plastik 

Özel plastik alışveriş 
çöp torbasında torbasında Biriktirmiyor Bilinmeyen 

Türkiye 9134626 64.57 7.89 25.34 1.85 0.36 

Okuryazar değil 
Okuryazar fakat bir 

1128066 83.46 1.87 10.82 3.27 0.58 

okul bitirmemiş 628223 76.83 4.06 17.01 1.72 0.38 

İlkokul 4772829 67.34 5.84 24.27 2.22 0.33 

Orta ve dengi 945980 56.27 10.34 32.21 1.00 0.18 

Lise ve dengi 1040551 47.45 13.96 37.89 0.20 0.50 

Yüksekokul ve fakülte 581646 36.63 26.03 36.65 0.63 0.07 

Bilinmeyen 37331 55.78 2.37 39.94 0.00 1.90 

Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü 



3. Türkiye'de Ayrı Ayrı Biriktirilen G6ri Kazanılabilir Maddelerin 
Değerlendirilmesine göre Hanehalkı (%) 

GAZETE VEYA DERGİ KAĞIT AMBALAJ 

METAL CAM 

U1.06 \5 2C 

m 1 Satma veya verme m 2 Kumbaraya atma □ 3 Evde kullanma 

es3 4 Çöpçüye verme ■ 5 Takas etme mı 6 Yakma 



EK 4 : İMALAT SANAYİİ ATIK ENVANTERİNE İLİŞKİN VERİLER 
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9. Sanayi gruplarına göre atıkau arıtma tesisi olan ve olmayan işyeri sayıları, 1991 

A.Toplam B.Devlet C.Öıal (25 ve daha fazla kişi çalışan) 

Sanayi 
grupları Sektör 

Toplam 

İşyeri 

sayısı 

Atıkau 

arıtma 

tesisi 

olmayan Toplam 

*■ 

Atıkau arıtma tesisi olan 

İşyerine 
alt olan 

Başka bir 

işyeri ile 
ortak kullanan 

Türkiye A  2548 2046 502 465 37 

B  422 337 85 75 10 

C  2126 1709 417 390 27 

i 

31 A  660 535 125 125 -

B   214 188 26 26 -

C  446 347 99 99 

32 A  466 404 62 49 13 

B   33 28 5 5 -

C  433 376 57 44 13 

33 A  104 102 2 2 _ 

B  24 22 2 2 -

C  80 80 -
-

-

34 A  126 96 30 29 1 
B  20 14 6 6 

C  106 82 24 23 1 

35 A  284 190 94 80 14 

B   48 25 23 13 10 

C  236 165 71 67 4 

36 A  290 241 49 48 1 
B  30 23 7 7 

C  260 218 42 41 1 

37 A  122 84 38 37 
B  15 9 6 6 
C  107 75 32 31 1 

38 A  473 372 101 94 7 
B   38 28 10 10 

C  435 344 91 84 7 

39 A  23 22 1 1 

B  -
- -

_ 

_ 

C  23 22 1 1 -

Kaynak:Devlet İstatistik Enstitüsü 
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11.Sanayi gruplarına göre baca garı emisyon izni olan ve olmayan işyeri sayıları, 1981 

A.Toplaca B.Devlet C.Özel (25 ve daha fazla kişi çalışan) 

Sanayi 

grupları Sektör 

Toplam 

işyeri 
sayısı 

Baca gazı 

emisyon 

izni olan Toplam 

Baca gazı emisyon 

Baca gazı 

emisyon 

izni 

başvurusu olan 

izni olmayan 

Baca gazı 

emisyon izni 
başvurusu 

olmayan 

Türkiye A  2548 104 2444 308 2136 

B  422 20 402 85 317 

C ...... 2126 84 2042 223 1819 

31 A  660 25 635 63 '• 572 
B    214 9 205 26 179 

C  446 16 430 37 393 

32 A  466 15 451 31 420 

B  33 3 30 7 23 

C  433 12 421 24 397 

33 A  104 5 99 5 94 

B  24 - 24 1 23 

C  80 5 75 4 71 

34 A  126 5 121 15 106 
B   20 - 20 6 14 
C  106 5 101 9 92 

35 A  284 20 264 60 204 

B   48 2 46 18 28 

C  236 18 218 42 176 

36 A  290 11 279 75 204 

B   30 3 27 13 14 
C  260 8 252 62 190 

37 A  122 7 115 29 86 

B  15 1 14 9 5 

C  107 6 101 20 81 

38 A  473 16 457 30 427 
B  38 2 36 5 31 

C  435 14 421 25 396 

39 A  23 - 23 _ 23 
B  -

- - -
_ 

c  23 23 23 

Kaynak:Devlet İstatistik Enstitüsü 
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13. Sanayi grupları ve deşarj edilen suyun alıcı ortamlarına göre, imalat sanayi işyerlerinin sayısı ve deşarj edilen su miktarı, 1991 

A.Toplam B.Devlet C.Özel (25 ve daha fazla kişi galışan) 

Arıtılma 

durumu 

Sanayi 

Grupları Sektör (1) 

Toplam 

işyeri 
sayısı 

Toplam deşarj 
edilen atıksu 

Şehir 

kanalizasyonu Deniz Göl Şehir/dere Arazi Baraj Fosoptik Diğer 

İşyeri 
sayısı 

Miktar 

m3/yıl 

İşyeri 
sayısı 

Miktar 

m3/yıl 

İşyeri 
sayısı 

Miktar 

m3/yıl 

İşyeri 

sayısı 

Miktar 

m3/yıl 

İşyeri 
Sayısı 

Miktar 

m3/yıl 
İşyeri 
sayısı 

Miktar 

m*/yıl 
İşyeri 

sayısı 

Miktar İşyeri 
m3/yıl sayısı 

Miktar 

ra*/yıl 
İşyeri 
sayısı 

Miktar 

m3/yıl 

Türkiye A 1 2548 1148 727403806 591 110079595 63 487244075 9 8105738 307 107711543 79 9405337 - - 206 4244320 10 613198 

B 1 422 269 609849967 98 70255748 32 471955248 6 7394938 103 51808847 23 8008788 - - 34 426398 * -

C 1 2126 879 117553839 493 39823847 31 15288827 3 710800 204 55902696 56 1396549 172 3817922 10 613198 

A 2 2548 309 149321263 126 6123156 36 80829723 4 147900 133 61901111 20 169849 - - 27 148524 1 1000 

B 2 422 44 83228509 6 159894 16 37583951 3 138000 21 453119S0 1 22000 - - 3 12674 -

-

C 2 2126 265 66092754 120 5963262 20 43245772 1 9900 112 16589121 19 147849 24 135850 1 1000 

A 3 2548 146 53885021 59 5124222 13 8620990 1 139500 69 38433730 17 1551249 - - 19 15330 -

-

B 3 422 36 19837104 15 1688792 4 427920 1 139500 18 16794392 6 786500 - - 2 - -

C 3 2126 110 34047917 44 3435430 9 8193070 “ " 51 21639338 11 764749 - - 17 15330 -

A 4 2548 123 6302657 35 449946 20 2528025 2 57900 54 3128168 9 39374 - - 8 98444 1 800 

B 4 422 15 3293488 1 131973 3 1821350 2 57900 9 1281240 2 1025 - - - - - -

C 4 2126 108 3009169 34 317973 17 706675 “ " 45 1846928 7 38349 - - 8 98444 1 800 

A 5 2543 2341 215286550 1302 33714427 86 128658507 11 550168 460 40172154 123 1314850 - - 514 10769580 15 106864 

B 5 422 384 166686011 161 20376448 40 126786957 6 500598 131 17098664 25 594532 - - 55 1328812 - -

C 5 2126 1957 48600539 1141 13337979 46 1871550 5 49570 329 23073490 98 720318 - - 459 9440768 15 106864 

31 A 1 660 397 82941603 192 23866540 20 5534725 2 553900 131 42900665 26 7240642 - - 68 2845131 - -

B 1 214 143 23482914 60 5168057 11 841225 1 78900 56 11071921 6 6252600 - - 19 70211 " 
“ 

C 1 446 254 59458689 132 18698483 9 4693500 1 475000 75 31828744 20 988042 -

- 49 2774920 " " 

31 A 2 660 66 28213442 23 3205350 6 428718 9900 36 24475297 6 94177 - - 8 - - -

B 2 214 8 16256513 1 - 1 5068 1 - 6 16229445 1 22000 -
- 1 - -

-

C 2 446 58 11956929 22 3205350 5 423650 1 9900 30 8245852 5 72177 7 - " 

31 A 3 660 67 35248672 31 2033755 4 177910 1 139500 34 31825380 9 1072127 - - 4 - -
-

B 3 214 24 17307540 10 295308 1 21910 1 139500 15 16532322 4 318500 " - 2 - - -

C 3 446 43 17941132 21 • 1738447 3 156000 - ~ 19 15293058 5 753627 - 2 - " 



.13. Sanayi gruplara ve deşarj edilen suyun alaca ortamlarına göre, imalat sanayi işyerlerinin sayasa ve deşarj edilen su miktara, 1991 (Devam) 

A.Toplam B.Devlet C.Özel (25 ve daha fazla kişi çalaşan) 

Toplam deşarj 
edilen ataksu 

Şehir 

kanalizasyonu Aratılma 

durumu Toplam       
Sanayi işyeri İşyeri Miktar İşyeri Miktar İşyeri 
Gruplara Sektör (1) sayasa sayasa m3/yal sayasa m3/yal sayasa 

Miktar İşyeri Miktar İşyeri Miktar İşyeri Miktar İşyeri Miktar İşyeri Miktar İşyeri Miktar 
m3/yal sayasa m3/yal Sayasa m3/yal sayasa m3/yal sayasa m*/yal sayasa m3/yal sayasa ■ /yıl 

40 9518489 

1645368 

7873121 

130725 

100431 

30294 

54100 

1000 

53100 

15 9229780 

7 1462630 

8 7767150 

29840 

9840 

20000 

74044 

71467 

2577 

511208 

511208 

511208 

511208 

2940 

1260 

1680 

1260 

1260 

135000 

135000 

135000 

135000 

2635870 

618758 

2017112 

48 1611676 

4 43254 

44 1568422 

534504 

483700 

50804 

35000 

150 

34850 

29 448400 

5 91654 

24 356746 

25411304 

23683815 

1727489 

41772330 

38131140 

3641190 

74435 

48800 

25635 

90785 

90785 

960000 

240000 

720000 

16789610 

14599610 

2190000 

2 7437038 

1 7256438 

1 180600 

8 16927061 

3 16138577 

5 788484 

9 24891935 

2 23531530 

7 1360405 

4110 

4110 

1663865 

215390 

1448475 

800 215390 

215390 

* 



ı£13. Sanayi gruplan ve deşarj edilen suyun alıcı ortamlarına göre, imalat sanayi işyerlerinin sayısı ve deşarj edilen su miktarı, 1991 (Devam) 

A.Toplam B.Devlet C.Özel (25 ve daha fazla kişi çalışan) 

Toplam deşarj Şehir 

Arıtılma edilen atıksu kanalizasyonu Deniz Göl Nehir/dere Arazi Baraj Foseptik Diğer 
durumu Toplam                

Sanayi işyeri İşyeri Miktar İşyeri Miktar İşyeri Miktar İşyeri Miktar İşyeri Miktar İşyeri Miktar İşyeri Miktar İşyeri Miktar İşyeri Miktar 
Grupları Sektör (1) sayısı sayısı m3/yıl sayısı m3/yıl sayısı m3/yıl sayısı m3/yıl Sayısı mVyıl sayısı m3/yıl sayısı m3/yıl sayısı m3/yıl sayısı m3/yıl 

3102165 

410019 

2692146 

5 178578 

2 110019 

3 68559 

500350 

300000 

200350 

15 2419487 

1 

14 2419487 

3750 

3750 

322784 

4000 

318784 

7 138702 

1 4000 

6 134702 

173150 12 10920 

10920 

813023 

189873 

623150 

3 181523 

1 131973 

2 49550 

4 145250 

4 145250 

27900 

27900 

443350 

30000 

413350 

15000 

264 6111751 

27 3770021 

237 2341730 

71 1041525 

10 499886 

61 541639 

6 283830 

3 29000 

3 254830 

60 3488602 

10 2754650 

50 733952 

22 393925 

2 112000 

20 281925 

129 903869 

6 374485 

123 529384 

51 515583889 

11 514068143 

40 1515746 

20 59017601 

2 58800000 

18 217601 

4 438343250 

2 438219000 

2 124250 

18 17103044 

6 16076843 

12 1026201 

1081934 

972300 

109634 

12 38060 

10 38060 

8931797 

8351749 

580048 

1993224 

1666870 

326354 

10 351352 

10 351352 

2 1400 

2 1400 

3 17850 

3 17850 

3 7404200 

2 7329200 

1 75000 

1 3650 

1 3650 

2 1514750 

1 1514750 

1151264 

1011549 

139715 

454725 

151095 

303630 

1225 

1025 

200 

12000 

11000 

1000 
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13. Sanayi grupları ve deşarj edilen suyun alıcı ortamlarına göre, İmalat sanayi işyerlerinin sayısı ve deşarj edilen su miktarı, 1991 (Devam) 

A.Toplam B.Devlet C.Özel (25 ve daha fazla Kişi çalışan) 

Arıtılma 

durumu 

Sanayi 

Grupları Sektör (1) 

Toplam 

işyeri 

sayısı 

Toplam deşarj 
edilen atıksu 

Şehir 
kanalizasyonu Deniz Göl Nehir/dere Arazi Baraj Poseptik Diğer 

İşyeri 
sayısı 

Miktar 

nü/yıl 

İşyeri 
sayısı 

Miktar 

m3/yıl 
İşyeri 
sayısı 

Miktar 

m3/yıl 
İşyeri 
sayısı 

Miktar 

m3/yıl 
İşyeri 
Sayısı 

Miktar 

mVyıl 
İşyeri Miktar 
sayısı m /yıl 

İşyeri Miktar İşyeri 
sayısı m /yıl sayısı 

Miktar 

m3/yıl 
İşyeri Miktar 
sayısı m /yıl 

39 A 3 23 - - - - - - - -
- -

-
- -

C 3 23 - - - - - - - - - - -
-

-
-

39 A 4 23 1 5850 1 5850 - - - - - -
-

-
-

C 4 23 1 5850 1 5850 - - - - - - -
- - -

39 A 5 23 22 47390 19 44585 - - - - 1 650 - 2 2155 -

C 5 23 22 47390 19 44585 - - - - 1 650 - 2 2155 -

(1) 1. Arıtmaksızın sanayiden atılan atıksu 
2. Arıtılıp sanayiden atılan atıksu 

3. Ön arıtma sonrası sanayiden atılan atıksu 
4. Arıtılıp sanayiden atılan evsel atıksu 

5. Arıtmaksızın sanayiden atılan evsel atıksu 

Kaynak: Devlet İstatistik EnstitsU 
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14. Sanayi grupları ve arıtma çamuru kullanım bertaraf yöntemine göre, işyeri sayısı ve çamur miktarı, 1991(devam) 

A.Toplam B.Devlet C.Özel (25 ve daha fazla kişi çalışan) 

Kullanım Bertaraf 

Tarımda Araziye Denize Belediye Göle Nehir/dere 

Toplam kullanılan Diğer boşaltma boşaltma çöplüğüne atma boşaltma Çaya boşaltma Yakılan Diğer 

tesisi Arıtma Arıtma Arıtma Arıtma Arıtma Arıtma Arıtma Arıtma Arıtma Arıtma 

olan çamıır çamur çamur çamur çamur çamur çamur çamur çamur çamur 

Sanayi işyeri İşyeri miktarı İşyeri miktarı İşyeri miktarı İşyeri miktarı İşyeri miktarı İşyeri miktarı İşyeri miktarı İşyeri miktarı İşyeri miktarı İşyeri miktarı 
grupları Sektör sayısı sayısı kg/yıl sayısı kg/yıl sayısı kg/yıl sayısı kg/yıl sayısı kg/yıl sayısı kg/yıl sayısı kg/yıl sayısı kg/yıl sayısı kg/yıl sayısı kg/yıl 

36 A 49 36 143320 - 4 26550 9 4602 8 4657 14 106681 _ _ 1 830 

B 7 6 30827 - 2 25150 2 187 1 2490 1 3000 -

C 42 30 112493 " 2 1400 7 4415 7 2167 13 103681 1 830 

37 A 38 26 809003 2 4 4 114271 1 750 11 82599 7 168567 1 442812 - -

B 6 5 623992 - 1 108360 - 3 72820 - - 1 442812 

C 32 21 185011 2 4 3 5911 1 750 8 9779 7 168567 

38 A 101 69 318813 - 1 25 7 182403 11 24295 45 111673 - 1 298 4 119 

B 10 4 10896 - - - 1 10400 2 198 - -

- 1 298 -

C 91 65 307917 1 25 6 172003 * 9 24097 45 111673 - - 4 119 

39 A 1 1 545 - 1 545 

C 1 1 545 1 545 

KaynakrDevlet İstatistik Enstitüsü 



5-Türkiye'de ve sanayi gruplarında kaynaklarına göre temin edilen 

yıllık su miktarı (Devam) 

36 - TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI SANAYİ 

MlktarCOOO m3/yll) 

Sehlr Seb-Kaynak Deniz Daral Kuyu Tanker Dlgar 

KAYNAKLARINA GÖRE TEMİN EDİLEN SU 

37 - METAL ANA SANAYİ 

MlktarCOOO m3/yll> 

Sehlr 8ebXaynak Deniz Qfil Akarau Baral Kuyu Tanker Dlger 

KAYNAKLARINA GÖRE TEMİN EDİLEN SU 

38 - METAL EŞYA SANAYİ 

MlktarCOOO m3/yl!) 

Sehlr Seb-Kaynak Deniz GUI Akarau Bara) Kuyu Tanker Dlger 

KAYNAKLARINA GÖRE TEMİN EDİLEN SU 

39 - DİĞER İMALAT SANAYİ 

MlktarCOOO m3/yll) 

Sehlr SebKaynak Deniz QBI Akarau Bara] Kuyu Tanker Dlger 

KAYNAKLARINA GÖRE TEMİN EDİLEN SU 

18 



6 - Türkiye’de sanayi gruplarına göre deşarj edilen 
toplam atıksu 

Miktar(ton m3/yıl) 
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Arıtılmadan atılan 

Arıtılmış evsel 

Arıtılıp atılan i I Ön arıtmayla atılan 
Arıtılmamış evsel 



8 - Türkiye’de sanayi gruplarına göre arıtma çamuru miktarı 
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400 
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Miktar (ton/yıl) 



EK 5 : CANLI KAYNAKLARA İLİŞKİN VERİLER 
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