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TOPLU İNSAN YERLEŞMELERİ İLE İLGİLİ ÇEVRE 
SORUNLARI ALT KOMİSYONU RAPORU 

ÖNSÖZ; 

Çevre sorunları son beş yılda Türkiye'de kamu dikkatine 

itilmiş bir konudur. Bunun gerekçesi aşırı toprak, deniz ve 
hava kirlenmesi ve giderek toplum sağlığının saygısızca is¬ 

rafıdır. 

Bu konuda beş yılda çok şey söylenmiş daha az- şey de 
yazılmıştır. Bu çabalara rağmen köklü önlemler henüz fikir 
düzeyine bile erişmemiştir. Böyle olunca konu ciddî sorun 

niteliğini korumaktadır. Örneğin, III. Beş Yıllık Plândaj par- 
raçcıl ve içeriksiz, daha çok dilek niteliğinde çevre sorunla¬ 

rına yönelik kesimlerin | önemsenmesinde ne olanak ne de ya¬ 
rar vardır. 

Demek ki, IV. Beş Yıllık Plânda çevre korunması olgusu 
ilk defa plân çerçevesine girmek şansına kavuşmuştur. Bu fır¬ 

sattan yararlanmak gerekir ve ülkesel bir çevre koruma poli¬ 
tikasına ışık tutacak ilkelerin bu günden geliştirilmesi zo¬ 

runludur. 

İhsan Yerleşmeleri Nedeniyle Ortaya Çıkan Çevre Sorunları 
Alt Komisyonumuzun görevi şöyle tanımlanabilir,* Çevre sorunla¬ 
rı bileşik bir konudur. Fakat insan çevrelerinin nedeniediği 

çevre sorunları da genel çerçevenin ağır basan bin yönü ve 

başlıca nedenieyicilerinden biridir. Giderek Komisyonun bul¬ 
guları, koruma .stratejilerinin saptanmasında yardımcı olabil¬ 
melidir. 
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Çevre korunması» ülkemizde henüz geniş tabanda 

bilincine varılmamış, teknik düzeyde bilgi birikiminden yoksun 

bir konudur. Bilindiği kadarıyla çevre kirlenmesi ülkemizde 

bugüne dek daha çok organik kökenlidir. Çevre sorunları ise 

ilkel enerji kullanımı» düzensiz yerleşme, alt yapı yetersiz¬ 

liği, kaynak israfı, ters yer seçimi nedenleriyle birbirine 

bağlı ve de plânsız kararlar sonucu doğmaktadır. Çok yakın 

gelecekte bu karmaşıklığın süreceği ve organik kirletmelere 

büyük ölçüde endüstri kirletmesinin de ekleneceği düşünülür¬ 

se problemin ne boyuta erişeceği anlaşılır» 

Alt Komisyonumuz çalışma alanının geniş çevresini 

böylece tesbit ettikten sonra, getireceği genelleme ve ilke¬ 

lere destek olmak üzers aşağıdaki varsayımları yapmıştır; 

1- Türkiye önümüzdeki plânlama döneminde gerçek 

ve büyük ölçekte bir endüstrileşme düzeyine erişecektir; 

2- Büyük kentlerde olan kır akını sürecek fakat 

göreli olarak hızını kaybedecektir; 

3- Kentsel yerleşme düzeyinde kademeleşme söz 

konusudur. 

Bu varsayımları irdeleyelim s. 

1- Endüstri bugüne dek; ve ileriye dönük kararla¬ 

rında, yer seçiminde kaygusuz, bölgeler arası denge sorununda 

duyarsız, ulaşım ağı ve mekânsal plânlama, altyapı verileri 
ils bütünleşme amacından yoksun görülmektediri 
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2- Şehirleşme hızı bazı kriterlere göre düşmekte 

olsa bile, yönlendirilmemesi halinde çeşitli sorunlar doğur¬ 

maya devam edecektir; 

3- Kentsel kademeleşme en sağlıklı ne yapıda olur, 

hangi endüstriler öncelikle kentlere yerleşir» 

Metropoliten merkezlere iletişim imkânları nasıl 
desantralize edilir? Giderek Türkiye için en olumlu şehirler 

sistemi nedir? sorunları cevap bekleyen, ilgi gerektiren yön¬ 
lerdir. 

Diğer yandan yeterli bilgiler elimizde olmadığın¬ 

dan, apriori savunulacak bir görüş de şudur; Çevre sorunla¬ 
rını hiç gözetmeyen bir ekonomik kalkınma düşünülemez. Örne¬ 
ğin : Endüstrileşmenin yoğunlaşacağı bir dönemde, yer seçi¬ 
minin sadece söz konusu endüstri işletmesi için rasyonal ol¬ 
ması, gerekli fakat yetersiz bir koşuldur. Yakın ve uzak 

çevre ilişkilerinde bazı kriterleri doyurması beklenmelidir. 
(Çevre sorunlarının minimize edilmesi gibi). Ayrıca kalkınma¬ 
nın ivme ve ölçmek kazanacağı bu dönemde, kaynak kullanımın¬ 
da koruyucu ve dengeleyici olmak gerekir. Örneğin : Ekonomi/ 
ekoloji dengesinin üzerine özenle eğilinmelidir. 

Arazi kullanımında izlenecek stratejiler; insan 
yerleşmelerinde uygulanacak tasarım düzeni yatırımlarında 
uyuşum ve belki de herşeyden çok kalkınmada benimsenen ener¬ 

ji politikasından etkilenecektir. Hele önümüzdeki dönemde 

endüstrileşmenin, yoğunlaşması ve beraberinde getireceği kirli- 

1 lik düşünülürse, kullanılacak enerji sorunu odak noktası 

olarak görülür. 
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Hızlı gelişme süreci içerisinde, kaynakları kısıt¬ 

lı, kaynak kullanımı ve dağıtımında tecrübesiz, kötü ve kıt, 

çevre kaygusu bilincine varmamış ülkemizde, bu nefatif değe3>- 

lere karşın tek olumlu yön, kalkınmış ülkelerin bu yolda ya¬ 

rattıkları pahalı çevre sorunları doğum hatasına henüz düşme¬ 

miş olmanın getirdiği avantajdır. Bu nedenle, hızlı gelişmek¬ 
te olan ülkemize özgü bir çevre koruma modeli getirilmelidir. 

Kuşkusuz yaşam kalitesi ve de insanca yaşama, sa¬ 
dece ekonomik veya teknolojik bir sorun olarak görülmemelidir. 

Yerleşmelerin sosyal mekânlar dizisine dönüşmesi, 

insan- doğa ilişkilerine özen gösterilmesi, sosyal hizmet¬ 

lerin âdil dağılımı yolunda yapılacak girişim ve gelişmeler 
giderek ekonomik gelişmeyi itecektir. Halbuki bu yönün gözetil¬ 

memesi halinde, ekonomik kalkınmanın fiyatı artacak ve toplu¬ 
mun sırtına yüklenecektir. Sonuç olarak da kalkınmanın hızı 

düşecektir. 

Demek ki çevre sorunları kalkınma sorunlarıdır ve 

çevrenin arıtılması yada olası sorunlardan korunması kalkın¬ 

manın sürekliliğinin sağlanması anlamına gelmektedir. 

Buna rağmen bu sorunların bekletilmeleri, yada yok 

farzediimeleri, yada IV. Beş Yıllık Plân öncelikler listesi¬ 
ne sokulmamaları, V.Beş Yıllık Plânın başarısızlığına bugün¬ 
den yatırım yapmak demektir. 
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Ülkemizde çevre sorunlarına etkin bir biçimde eğilen 
bir örğüt henüz kurulmamıştır denilebilir. 

Çeşitli Bakanlıkların parçacıl ve yalın yaklaşım¬ 
ları eşgüdüm yokluğu nedeniyle etkinlikten çok uzaktır, Diğer 
yandan» bu sorunların tümünden sorumlu bir yeni Bakanlık kurul¬ 

ması görüşü de var olan şartlar içinde ne denli gerçekçi bir 
görüştür. Kuşkusuz ilgili Bakanlıklar içinde çevre sorunları 

çalışma gruplarının yer alması ve güçlenmesi ve bu birimlerin 

bir koordinasyon komitesinin disiplini altında bilgi, sorun 
ve çözümleme iletişimine girmesi önceden denemeye değer bir 
sistem olarak görünmektedir. Ancak Bakanlıklar arası koordi¬ 

nasyon kurulu bir yandan yerel örgütlerin halk katkısı ile 

oluşacak kararlan ve görüşmelerle beslenirken, diğer yandan 

bilimsel araştırma gruplarının üreteceği bilgi ve teknikler- ■ 
le yönlendirilmesi gerekir. 

Özel İhtisas Alt Komisyonumuz bu görüşlerin yönel- 
tisinde, 4 bölümden oluş,an bu raporu hazırlarken çok yakın 

gelecekte geliştirilmesi gerekli ilkelere ve çevre korunması 
stratejisine ışık tutmuş olmak ümidindedir. 
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A- MEVCUT SUREM VB MüHTBgEL ÇELİŞMELER : 

I- Birikme + Yoğunlaşma Olgusu : 

Türkiyenun 1927 yalında 13 milyon olan nüfusu 

1975 yılında 40 milyona yükselmiştir* Bu artışın büyük kısmı 

son 20 yıl içinde ortaya çıkmıştır. Bu nüfus artışına paralelf 

Türkiye 1950 lerden itibaren büyük bir kentleşme sürecine 

sahne olmuştur. Kentlere - akın, kentlerde iş olanakların artı¬ 
şı kadar, kırsal alanda meydana gelen ve üretim değerini de¬ 

ğiştiren nedenlerle ve kentlere ulaşılabilirliğin artması ile 

yoğunlaşmıştır. 

Kentlere bu hızlı güç, 1955-1975 döneminde $ 6 lık 
bir kentleşme hızını ortaya çıkarmıştır. Yıllık ortalamanüfus 

artış hızı $ 3 kabul edilirse; kırsal alanlarda # 3 dolayında 
bir net göç alındığını ortaya,çıkar. 

Türkiye'de kentleşmenin önemli niteliklerinden bi¬ 

ri de kentlere göç sürecinin özellikle büyük kentlere yönelik 
oluşudur. Nüfusu 100.000 den fazla’kent sayısı 1955 de 6 iken 
1975 de 22 ye yükselmiştir. Nüfusu 10000-20.000 arasında 

olan yerleşmelerde, Kır-şehir arasındaki geçişte, en çok ha-'-- 

reket görülmüştür. 

Kentlere olan bu akın karşın, kent ekonomik yapı? 

sının yeterince düzenlenmemiş olması; yeni yerleşime açılan 

alanlar ile altyapı yatırımlarının entegre edilmemiş olması, 
pek çok çevre sorunu yaratmaktadır. 
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Ülkemizde şehirleşme hareketleri en dinamik olarak 

şehir kademelerinin iki üç noktasında yoğunlaşmaktadır. Bun¬ 

lar,* 

100.000 i aşan şehitlerde büyük şehir olgusu, 

20.000 e kadar olan yerleşmelerde kır-şehir geçi¬ 
şinin en hızlı oluşu.10.000'ni aşan şehirlerin üçte biri 

Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup bu durum dengeli kal' 

kmmada etkili bir kalkınma aracı olarak uygulamada kullanı¬ 

labilir durumdadır. 10.000- 20.000 arasındaki yerleşmelerde 

görülen dinamizim de, genel ülke kır-şehir ilişkilerinde oldu¬ 
ğu kadar loğu Anadolu ve Soğu Karadeniz gibi devamlı ve es 

yoğun göç veren bölgelerimizin yerleşme strüktüründe önemli 

değişikliklerin yer almakta olduğunu göstermektedir. 

Bizim gibi kalkınmakta olan ülkelerin sosyo-ekono- 

mik gelişmesini en çok etkileyen,biçimlendiren "Şehirsel Böl¬ 
ge" diye nitelendirdiğimiz, desantralize konsantrasyon şehir¬ 

leşme biçimidir. 

Kalen Türkiye'nin 15 milyonluk şehirsel hüfusunun 

9 milyonu yani £ 71 i bu tür metropoliten ilişkilerin geliş¬ 
meye başlandığı metropoliten alanlarda yaşamaktadır. Çevre 
sorunlarının bu yerlerde yoğunluk kazanacağı meydandadır. 

Yine nüfus yığılmaları, kentlerde çok yüksek stan¬ 
dartlı yerleşme bölümlerinin ortaya çıkmasına neden olacak¬ 
tır. 
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2- Mekân Organizasyonsuzluğu : 

Bugün varolan kentsel çevre sorunlarının bir kısmı 

geçmişte çevre kavramını gereğince içeren mekânsal plânların 
yapılmamış olmasından doğmuştur» Kentsel çevre sorunlarının 

ortaya çıkışındaki en önemli etkenlerden biri de» çevre kir¬ 

liliği yaratan arazi kullanışlarının, mekânsal yer seçimleri¬ 
nin hatalı oluşudur. Bu tip kullanışların pek çoğunun yer 

seçimlerinde çevresel faktörler ihmal edilmiştir. 

Gecekondularda yaşayan alt gelir gruplarının konut 

alanı yer seçimi karan alınırken çevre kirliliği yaratan 

arazi kullanışlarından uzak kalmağa hassasiyet göstermedikle¬ 

ri görülmüştür. Bu nedenle de» pek çok kentte çevre kirliliği 

yaratan arazi kullanışlarının kent toplumuna olumsuz etkileri 
gecekondu sorunları ile bütünleşmektedir. Türkiye'de 1965 ra¬ 

kamlarına göre 403 bin gecekondu bulunmaktadır. Bu gecekondu¬ 

ların büyük kentlerde yoğunlaştığı gözönüne alınırsa tüm kant- 
sel nüfusun ortalama $ 20 sinin gecekondularda yaşadığı orta¬ 

ya çıkar# Bu oran İstanbul, Ankara» İzmir kentlerinde çok da¬ 
ha yüksek düzeylere ulaşmaktadır. 

Yapılan çalışmaya göre 1965 yılında Türkiye ^kentlerinde 
ilâve konut ihtiyacı 4,6 milyon olacaktır. 

• | Ülkemiz kentlerinde,, kentleşmenin doğurduğu sorunlar¬ 
dan biri de yeşil alan konusudur. Bış ülkelere oranla Türkiye 

kentleri, kişi başına düşen yeşil alan miktarları bakımından 
2 

son derece düşük standart göstermektedir. Stockholm^de 100 m. 
2 2 

Londra'da 80 m , Rotterdam da 30 m olan kişi başına yaşil 
2 2 • 2 

alan|örneğin Ankara’da 2,3 m , Adana’da 0,2 m ^İzmir'de 2,7 m 
dir. 
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Bu örneklemede^ Türkiye'deki kentlerin yeşil alan değerleri¬ 

nin ne ölçüde kaldığı belirtilmekte ve kent , kentli ve yeşil 

alan ilişkileri 1950 den beri hızla kentleşmeye başlayan Tür¬ 

kiye kentlerim için önemli ve düşündürücü olmaktadır» Bugünkü' 

kent gelişme alanları plânlaması ve uygulamalarında yeşil 
alanların gerekli miktarda olmaları izlenebilmektedir. Fakat 

oluşmuş kentler dokusunda yeşil alanların varlıklarının korun¬ 

ması ve yeniden yeşil alan açılabilmesinin sağlaması kamu, 
mahallî idare ve plânlama örgütlerinin gereken belirli bir 
ekonomik gelişmişliğe erişmiş olmalarıyla ilişkilidir. Gerek¬ 

li bir ekonomik boyut'a erişmemiş bir kentin mahalli idaresi 
yeterince vergi alamazken, elindeki araziyi gerektiğinde maddî 

olanak elde etmek için imar planında değişiklik yaptırarak 

iskân alanları içine sokmak durumuna düşerken, yine malî ola¬ 
naksızlıktan elindeki yeşil alanları, bakamaz duruma düşerken 
yeni yeşil alan açması da düşünülemez. Ayrıca sosyal tabaka¬ 

laşmadan dolayı meydana gelen kutuplaşma hadisesinin mekâna 

yansımasından doğan arsa spekülasyonu, yeşil alanın korunması 
ı 

veya yeniden açılması olayında da kendini göstermektedir. Di¬ 

ğer bir deyişle, imar plânında gösterilen arazi kullanmaları¬ 

nın aktif spekülatörlerin baskı grubu olarak mahallî idarele¬ 

re etkisi ile değiştirilmesi her zaman için söz konusu olabi¬ 

lir. Bu açıdan yeşil alan sorunu, kentin sosyo-ekonomik bün¬ 

yesinden doğan sorunlarla bütünleşmektedir. 

Ülke kentlerinin fizik ve ruh sağlığına olumsuz yönde 

etkisi ile, açık havada dinlenme ve eğlence alanına gelen rek¬ 
reasyon ihtiyacı, boş zamanları değerlendirme bakımından son 
derece yaygındır. Günlük, haftalık ve yıllık dinlenme, kentle¬ 

rimizde, aşırı çalışma ve sosyal ve fizikî çevre ile yıpranan 

bünyelerin fizik ve ruh sağlığını tedavi amacı ile gerek duyulan 
bir davranıştır. 
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Rekreasyon olanaklarının kişiye verilebilmesi kent¬ 

lerimizde süratle çözümlenmesi gerekli,bir sorun olarak karşı¬ 

mıza çıkmaktadır. Nasıl kentleşmenin sağlıklı olması için sa¬ 

nayileşme gerekiyorsa, kentlinin de sağlıklı olması için bir 

rekreasyon planlanmasına kesin ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, 

sanayileşmenin artışı ve buna paralel gelir seviyesinin yük¬ 
selişi ile daha da artacak, rekreasyon alanlarının çevreye 

yayılışı çapları büyüyecektir. Otomobil sahipliğindeki artış 

bu ihtiyacı teşvik edici şekilde arttıracaktır. 

Kentlerimizde dinlenme üst yapı tesislerinin ve 

alanların eksikliği önemli sorunlardandır. Bu nedenle, bu 

alanda çalışan bir Özel İhtisas Alt Komisyonu oluşturulmuş 
bulunmaktadır. 

Ülke düzeyinde mekânsal düzenleme çalışmalarının 

eksikliği yanı sıra, yatırım kararlarında ilgili kuruluşlar 
arasında koordinasyonsuzluk çevre sorunlarına neden olmakta¬ 

dır. Hazırlanan imar plânlarında gerekli faktörleri gözönüne 

alarak kapsamlı plân çalışmalarının yapılmaması çevre sorun¬ 
ları doğurmaktadır. 

Kent plânlarında çevre insan faaliyetlerinin yer 

alacağı mekânlar ve bunlar arasında ilişkinin iyi düzenlen¬ 
memesi kaynak sarfına neden oDmakta, çevresel kirlenmeye yol 
açmaktadır. 

İklim elemanları, rüzgar yönü ve yerel verilerin 
plânlamada gözönüne alınmaması sonucu, kent içi sanayiler 
gürültü ve hava kirlenmesine neden olmaktadır. Sanayi bölge¬ 
leri iç yapılaşma yönetmeliklerinin olmayışı, büyük bir mekân 
düzensizliğinin meydana gelmesine ne&ea. olmaktadır. 
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Zoning kararlarının eksikliği veya kullanılma¬ 

yı şı karmaşık bir yerleşme düzeni yaratmakta, işyeri-ko- 
nut-kent merkezi arasındaki ilişki aksayarak ortaya bir 
ulaşım sorunu çıkmaktadır. 

Ülke ulaşım ve trafik sorunu, teknolojik problemleri/,, 
ötesinde, sanayileşme, örgütleşme ve ihtisaslaşma düzeyine 
göre beliren kent formundaki yanılgılara dayandırılabilir. 

Türkiye'deki kentlerin bölge ve ülke ölçüsündeki fonksiyonla¬ 

rının mekânsal dağılımı ve ulaşım ilişkileri gereğince orta¬ 
ya konamadığı; sosyal sınıflara ve sosyal tabakalaşmaya iliş¬ 

kin fiziksel plânlar "design" edilemediği; geçerli bir trafik 
ve ulaşım plânlaması yapılmadığı için, ülkemiz kentlerinin 
form, ulaşım ve trafik sorunlarının çözümlenmesinde aksalsalar 
olmaktadır. 

1963 sayımlarına göre ülke kentlerinde 72 bin b.i- 

rfek arabası vardı. Bu : 417 kişiye 1 araba demektir. Yine ay¬ 
nı yılda İstanbul, Ankara, İzmirde 50-60 kişiye bir araba düş¬ 
mekte idi. 1985 yılında ise 25 dolayında kentsel nüfusa 1 bi¬ 

nek arabası düşeceği talimin edilmektedir. Gelir artışında ha¬ 

reketle yapılan bir tahmine göre, 1985'de lt3 milyon araba 
olacak; ortalama olarak 40 kişiye 1 araba ve kentlerde 25 ki¬ 

şiye 1 araba düşecektir. 

Grafik : I - Grafik ı II 

Günümüzde, ülkemizin büyük kentlerinde temel ula¬ 

şım biçiminin, büyük ölçüde dolmuş taşımacılığına dayandığı 
bilinmektedir. İstanbul, İzmir, Ankara gibi kent üstü metro¬ 

poller ile, nüfusları 100.000 in üzerinde diğer büyük kentler¬ 
de, kent içi yolcu taşımalarınsın büyük bir kısmının dolmuş ya 
âa daha az bir önemle otobüsle yapıldığı bilinmektedir® 
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BÜYÜK KENTLERDE OTOMOBİL SAYISININ ARTIŞI 
KAYNAK : Ulaştırma Bakanlığı, UKt Çalışmaları 
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TABLO.2 YILLAR İTİBARİYLE MOTORLU TAŞITLARDAKİ ARTIŞLAR 
KAYNAK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI UKİ ÇALIŞMALARI 

■14- 
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Dolmuşf kamajtaşınım sistemlerinin etkin bir bi¬ 
çimde kurulup işletijgsemesinden doğmuştur. Ve sarfettiği 

benzin, çıkarttığı gürültü, ve yarattığı bava kirliliği yö¬ 

nünden çevre üzerinde olmuşuz etkileri vardır. 

Eent içi taşımalarda özel aracın, ya da taksi veya 

dolmuşun, kitle taşınımı yapan otobüse tercib edilmesi halin¬ 

de, belli bir uzaklık içinde teşmim yapılması durumunda ha¬ 

va kirliliğinin # 15 oranında arttığı bilinmektedir» 

Bu durumda, gördüğümüz motorlu taşıtlardan doğan 

çizgi kaynaklı kirlilik az olmakla beraber, ileride hızla 
artacaktır. 

Not : Ankara kenti için yapılan hesaplarda benzin mo¬ 

torlarında litre başına 92 gramfdiesel motorlarda ise 400 gr. 
V ' - - f 

zararlı maddenin havaya karıştığı bulunmuştur. Ancak aynı, 
uzaklık için dolmuş, taksi ya da özel otonun kullanıldığı 

yakıt hacmi otobüse göre 25/50 dir» Bir otobüsün yaklaşık 
13 dolmuş kapasitesine eşdeğer olduğu düşünülürse,aynı taşı¬ 
manın yapilmasında havaya atılan zararlı madde miktarı san 
derece fazla olacaktır» 

3 - Altyapı s 

Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında altyapı sto¬ 

kunun miktar ve kalitesinin büyük önemi vardır» Bu nedenle 

halihazır durumu incelemek yerinde olacaktır: 

: Su Arzı : Türkiyenln toplam yerüstü suyu potansi,T 
"93 

yeli yılda ortalama 166x10 m" tür. Kullanılabilir su inik-, 
tan ise...,80 milyar m3? yeraltı, rezervi de 8 milyar m^ tür. 
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Yerüstü ve yeraltı suyundan f ay dalsını 1ar ak 

Türkiy^de ekonomik olarak 6 . milyon hektarlık alanın sulan¬ 

ması, 1 milyar lük suyunda içme ve kullanma suyu olarak 

yerleşme merkezlerine verilmesi mümkün olacaktır. 
\ 

Günde kişi başına kullanma suyu tüketim standard- 

ları, kentsel büyüklüklere göre: 

10 000 - 30 000 nüfuslu yerlerde 80-100 İt. 

30 000 - 50 000 " " 100-120 İt. 

50 000 -100 000 M s 120-170 İt. 
I 

olarak kabul edilmiştir. Nüfusu 100 000 den fazla olan kent¬ 

ler için ise idare ile anlaşmaya varılma esas, silinmiştir» 

Su arzının sağlanmasında uyulması kabul edilen bu 

tüketim standartlan başka ülkelerin s t and ar tl ara, yİ a«karş ı laş - . 
tırıldığmda çok düşük olduğu görülmekle beraber* henüz ülke¬ 

miz kentlerinde bu standartlara bile erişilememiştir. Başta 
Ankara 've İstanbul gibi büyük kentsel merkezler olmak üzere 
pek çok yerde bu miktarların altında kalınmaktadır. 

Kanalizasyon s Ülkede kentlere basınçlı su verile¬ 
rek su tesisatının yapılması ile eskiye göre çok fazla 

artık su ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de eskiden basit çu¬ 

kur ve ilkel kanalcıklarla problem gşçiştirilebilirken*, bugün 
artık İrili ufaklı bir çok kentlerimizde fen ve sağlık kural¬ 

larına uygun modern kanalizasyon tesisleri yapılması zorunlu 

hale gelmiştir» 

Öte yandan, gelişen endüstriye paralel olarak*endüst¬ 
ri atık suları da artmakta, bu durum ise, ev pis suları kadar, 
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Türkiyetie halen modern anlamda kanalizasyon tesi¬ 
si yoktur, denilebilir. Ankara ve Istanbulun sınırlı kesim¬ 

lerinde modem anlamda kanalizasyon şebekeleri yapılmış ise 

de şebekelerde toplanan pis sullar arttırılmadığmöan Anka¬ 
ra* da Ankara Çayı, İstanbul'da is& deniz kirlenmektedir. 

Bentlerimizde sağnak halinde düşen yağmur suları 

da bazı kesimlerde problem yaratmaktadır. Ancak tüm yağmur 

sularını yeraltından uzaklaştırmak finansman güçlükleri nede¬ 
niyle zor olmaktadır. 

- -'Kentsel Altyapı Maliyetleri j. 1970 yılı fiyatları 
ile yapılan araştırmaya göre, kişi başına alt yapı tesisleri 
için toplam olarak ortalama maliyetleri şöyledir* 

ŞO 000 - 100 000 nüfuslu kentlerde 3»315 TL. 

100 000 - 300 000 " H 3.310 a. 

300 000 - dan fazla R " 3.660 TL. 

Bu maliyetler içme suyu,elektrik, yol, kanalizasyon telefon 
v.s. yatırımlarını kapsamaktadır. 

Bu tesis maliyetleri içinde kanalizasyon ve yol 
maliyetleri en yüksek olarak görülmektedir. Her ikisi yakla¬ 

şık olarak 2.000 ÎL« tutmaktadır® Büyük kentlerimizde,nüfus 

büyüklüklerine göre içme suyu ve kanalizasyon:, 3.995 yılı ' 
fizibilite raporunda görülen maliyetler için aşsğıda veril¬ 
diği gibi yüksek rakamlara ulaşmaktadır! 



Tablo I 

1972 1995 

Nüfus 

(1000) 
Yatırım Kişi/Yatırım 
(TL.106) (TL) 

Nüfus 

(1000) 

Yatırım 
(TL.106) 

Kişi/Yatırım 
(TL.) 

Ankara 1.400 453,8 324 3.268 5.741,4 1.769 

İstanbul 2.800 1.910,7 673 5.338 9.310,0 1.744 

İzmir 910 462 508 1.972 6.086,0 3^086 

Kaynak s İmar ve İskân Bakanlığı 



B.« YAKLAŞIM YÖNTEMLERİ 

1 - tik flç Plân Uygulamaları t' 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında çevre sağlığı 
konusunda sağlık hizmetlerinin geliştirilmesiyle çözüm aran
mıştır® Mekan boyutu olmadığından 1* Beş Yıllık Kalkınma Plâ

nında kentleşme ve sanayileşmenin yaratabileceği çevre sorun-
larındanhiç söz edilmemektedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ise, çevre sağ-
lığı konusunda şunlar denilmektedirs "Çevre sağlığı şartları

nın düzenlenmesi, halkın sağlık konusunda eğitilmesi,bulaşıcı 
hastalıkların, yok edilmesi, beslenme şartlarının geliştirilme

si, ana-çocuk sağlığı gibi konularda sağlık hizmetlerinin 
geliştirilmesine öncelik verilecektir»” İkinci Beş Yıllık 
Plânda şehirleşme desteklenmekte ve ekonomiyi itiçi güç ola™ 
rak kabul edilmektedir* 

Bilindiği gibi sanayileşmeden önce şehirleşmenin 

gelmesi, aşırı kentleşme yani kentlerde nüfus patlaması,gece-
f 

kondulaşma, altyapı gereksinmeleri artışı ve dolayısıyla alt
yapı için gerekli masrafların artışı demektir* Masraflar art-

tikça altyapı yatırımları gerçekieştiriJsnemekte, çevre sorun
ları da böylece daha büyümektedir* 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda Çevre Kavramı ; 

\ 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının "Türk Topiumu-
nun Temel Soranları" başlıklı birinci bölümünde, "Sağlık ile 
ilgili sorunlar!>bahsinde şöyle denilmektedir : 
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"Çevre sağlığının büyük bir sorun olarak ortaya çıkışın- 

da, düzensiz yerleşme, malî güçsüzlük, eğitim yetersizliği, 
hızlı nüfus artışı ve bunların yanında ilgili kurumların ge¬ 
reken etkinlikten uzak olması başlıca nedenlerdir.*(1) 
Görülüyorki, mekan boyutundaki bir etken, düzensiz yerleşme, 

sağlığı tehdit edici bir duruma gelmiştir. Plânda, düzensiz 
yerleşme sorununun özellikle büyük kentlerde ortaya çıktığın¬ 

dan söz edilmekte, bu konuda gecekondu .olgusuna ve alt yapısal 

gereksinmelerin artış göstermesine karşın karşılananı amasına 

değinilerek şöyle denmektedir : 

MAltyapı ihtiyacı büyük şehirlerde en önemli ve çözümü 

pahalı sorunlardan biridir.*(2) 
Yukarıda söz edilen sorunlarla ilgili olarak gene bir başka 

paragrafta şöyle denmektedir; 

" Ekonomik gelişme ve sanayileşmeyle uyumsuz ve aşırı 
yığılması biçiminde ortaya çıkan şehirleşme büyük alt yapı 
ihtiyaçları doğurmakta ve sınırlı yatırım kaynaklarından 

daha büyük payların- üretken olmayan bu alanlara kaydırıl¬ 

masına yol açmaktadır." (3) 

Ekonomik yönden kalkınmayı amaçlayan bir kalkınma plânın- , 

da,yatırımların üretken alanlara yatırılması elbetteki istene- i 
çektir. 

(1) Yeni Stateji ve Kalkınma Plânı 
(III. Beş Yıl 1973-77) : Sayfa 111 

(2) y.a.g.e., sayfa s Sayfa 851 

(3) y.a.g.e., Sayfa : Sayfa 112 
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Ancak, alt yapısal gereksinmelerin, üstelik çevre sağlığını 
bozucu Jhale geldikten sonra, karşılanmasına yönelik ya- ,r- 
tırımlann "üretken" olmadığı gerekçesiyle bir yük olarak kabul 

edilmesi doğru olamaz. Çevre sorunlarının doğmamış olması elbet- 
teki arzu .edilirdi, ama bunların ortadan kaldırılmasındaki 

gecikmeler sorunların ekonomik ve sosyal pahasını daha da art¬ 
tırıcı olacaktır. Çevre sorunlarını önleyici yatırımlar daha 

önceden plânlanıp gerçekleştirilebilmiş olsaydı, bugün bu so¬ 
runlar çevre sağlığını tehdit eder duruma gelmezdi. 

Gene Ü.B.K.P.‘de çevre sorunlarının bu derece büyümüş ol¬ 
masına neden olarak şunlar denilmektedir : 

"Büyük şehirlerin fizik plânlama çalışmaları istenen yön- 
de geliştirilememiş,şehir içi ulaşım , çevre kirlenmesi, yeşil.’ 
alan sorunları ağırlıklarını devam ettirmişlerdir." (4) 

Görülüyor ki, çevre sorunlarının.çözümlenememiş oluşu, bü¬ 
yük şehirlerdeki fizik planların yetersizliğine bağlanmıştır. 
Şu halde, bu sorunlara çözüm olarak şöyle bir önerinin getiril¬ 

mesi beklenebilir* Büyük şehirlerde fizik plânlan geliştiril¬ 
melidir. Ancak, Plânda bu konuyla ilgili olarak çelişkili bir 
öneri getirilmektedir* 

"Büyük şehir alanları için ekonomik yönü ağır basan met¬ 

ropoliten plânlama teknikleri kullanılırken, daha küçük şehir¬ 
lerde fizik yönü ağar basan İmar Plânlan yoluyla alan düzen¬ 
lenmesi yapılacaktır". (5) 

(4) y.ag.e., sayfa :851 
(5) y.a.g.e,»sayfa ;865 
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Bu öneride, büyük şehir plânlarında yer seçimi kararlarında, 
ekonomik faktörlerin ağırlık kazanması gerektiği görüşü var¬ 

dır. Oysa, büyük şehirlerdeki düzensiz yerleşmelerin, fizik 
plân yetersizliklerinin, çevre sorunları yarattığı gerçeği 

gözönündeyken, ekonomik faktörlere ağırlık veren plânlarla 

çevre faktörünün ihmal edilmesine devam edilecek demektir» 
Bu da, çevre sorunlarının daha da artmasını nedenler, ekono¬ 
mik faktör elbetteki önemlidir; ançak alt yapı yatırımları 
minimize edilmek istiyorsa«ki şüphesiz isteniyor-o zaman, 

çevre faktörünün de önemsenmesi gerekir» 

Bir diğer çelişki de küçük şehirler için getirilen öne¬ 

ride görülmektedir. Küçük şehirler de ekonomik gelişme gösterir¬ 
ler, özellikle son yıllarda ortaya çıkan bazı örnekler (İs- 
demir, Çerkezköy gibi) bu durumu kanıtlamaktadır» Dolayısıy¬ 
la, büyümekte olan küçük şehirler de ve hatta bazen daha da 

küçük yerleşmelerde yeni sanayi yatırımları bu yerlerde de 

ekonomik faktörlerin önemini ortaya koymaktadır. Oysa, Plân¬ 
da, küçük şehirler için fizik yönü ağır basan İmar Planları 
önerilir. Gerçekte büyük şehir-küçük şehir ikili yaklaşımı ye¬ 

rine» bir ayrım yapmaksızın tüm şehirler için hem ekonomik 

hem de çevre faktörlerinin dengelendiği bir plânlama yaklaşı¬ 
mı önermek daha uygun olur. Böyle bir yaklaş unla, ekonomik 

faktörlere göre yer seçimi kararları alınırken çevre faktö¬ 
rünü de gözetmek, çıkacak çevre kirlenmelerini önleyici veya 
minimize edici olasrak, dolayısıyle de, çevre sorunlarının ge¬ 

rektireceği alt yapı maliyetlerini de düşürecektir» Ekonomik 
kalkınma çabasında olan Türkiye için üretken olmayan bu tip 
yatırımların minimize edilmesi de büylece sağlanabilir» 
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Yukarıda Plâritlan alınan' paragraflarda, alt yapı gerek¬ 
sinmelerinin artmasına neden olarak "ekonomik gelişme ve sa¬ 

nayileşmeyle uyumsuz ve aşırı nüfus yığılması biçiminde orta¬ 
ya çıkan şehirleşme "gösterilmektedir. Alt yapı tesislerinden 
biri olan ve çevre sorunları yaratan kanalizasyon sorunları 
ile ilgili olarak Plân'da şöyle denilmektedir! 

"Plânlı dönemde kanalizasyon tesislerindeki yetersizliğin 

olumsuz etkileri hızla şehirleşme, sanayileşme ve turizmin ge¬ 

lişmesine paralel olarak daha belirli duruma gelmiştir. Özel¬ 
likle, sağlık sorunları kanalizasyonun önemi daha da arttır¬ 
mıştır» Bunun sonucu olarak bu dönemde kanalizasyon yapımı 
konusundaki isteklerde büyük bir artış olmuştur." (6) Plân¬ 
da, Birinci ve İkinci Plan dönemindeki, kanalizasyon sorunu 
ile ilgili çalışmalara değinilerek, daha sonra şöyle denil¬ 
mektedir : 

"Ancak bu çalışmalara rağmen kanalizasyon sorunu çözüm- 
lenememiş ve bir tek şehrimiz bile teknik ve sağlık standart¬ 

larına uygun bir kanalizasyona kavuşturulamamıştır. Bunun ne¬ 

deni, belediyelerin malî güçsüzlükleri, ile yetişmiş eleman 
ve denenmiş yöntemler bakımından içinde bulunan yetersizlik¬ 

lerdir." (7) üçüncü Plân dönemi sonlarına yaklaşırken, kana¬ 
lizasyon sorunu hala çözümlenmemiştir» Bun® bir neden olarak 

belediyelerin malî güçsüzlükleri gösterilmektedir» Eskimiş 
ve artık sorun yaratıcı bir hale gelmiş Belediyeler Kanunu-, 

değiştirilmedikçe Belediyelerin malî güçsüzleri devam eder» 

(6) y.a.g.e., Sayfa s 630 
(7) y.a.g.e., Sayfa ; 631 
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Aşırı ve sağlıksız kentleşme ve alt yapı yetersizlikleri¬ 

nin yanı sıra sanayinin getirdiği çevre kirlilikleri söz konu¬ 

sudur. Plân'da bu konuya,"Çevre Sorunları" bölümünde şöyle 

değinilmiştir: 

"Gelişmiş ülkelerde sanayi faaliyetlerinin yoğunluğu, 

doğal kaynakların yıllarca aşırı ve sorumsuzca kullanılması 

ile bozulan denge, gelişmikte olan ülkelerde örgütlenme yetereis-'- 
likleri, teknolojik gerilik, doğal kaynakların yeterince kulla¬ 
nılamaması, yetersiz eğitim ve gelir düzeyleri sonucu dengeli 

bir biçimde kurulamamaktadır. "{8) 

Yukarıdaki paragrafta da belirtildiği gibi, gelişmekte 

olan ülkemizde bugüne dek ortaya çıkan çevre sorunları geri 

kalmışlığımızın bir ürünüdür. Buna karşı denilebilir kis Ge¬ 

lişmiş olsak, gelişmiş ülkelerdeki tipte çevre sorunları biz¬ 
de de ortaya çıisaayacak mı? Eğer bugün gelişmiş ülkelerinin 

ı 

yaptığı gibi çevresel faktörleri hiçe sayaısa^, eveti imeak, 
ekonomik kalkınma uğruna, çevre faktörlerine karşı kaygısız 
davranmak ve mutlaka çevre sorunları yaratmak gerekmez.Plân'da 

bu konu ile ilgili olarak şöyle denilmektedir? 

"Çevre sorunları ve bunlara yol açan unsurlar için 

uluslararası geçerliliğe sahip bir gruplama yapmak olanaksız¬ 

dır. Ayrioai bunları gelişmekte olan ülkelerin kalkınma so¬ 
runları dışında görmek mümkün olmadığı gibi, bu sorunları 

ileri sürerek kalkınma çabalarının yavaşlatılması da geçer¬ 
li görülmemektedir." (9) ! 
(^) y*^*g»e., Sayfa s 866 
(9) y.a.g.e. Sayfa ; 866 
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Bu paragraftan öyle anlaşılıyor ki, eğer kalkınmak 

istiyorsak bir takım çevre sorunlarına boyun eğmemiz gerekir. 

Yani, çevre sorunları sanki bir kalkınmışlık göstergesiymiş gi¬ 
bi» Oysa henüz tam endüstrileşmemişken ve kalkınmış ülkeler¬ 
deki gibi çevre sorunlarına sahip değilken, o ülkelerin geç¬ 
mişte yaptıkları hataları tekrarlamayıp çevre sorunları yarat¬ 
madan veya mümkün olan en az kirlenmelerle kalkınmaya çalışma¬ 
lıyız. 

2. IV. Beş Yıllık Kalkınma Planında Genel Yerleşme 

Yaklaşımı ve Yerleşme Açısından Çevre Sonralarının 

ELe Alınması Hakkında Öneriler : 

Çevre sorunları, hemen hemen bütün.sektörleri bir 

şekilde ilgilendiren, plâncıları yatırım tür ve hacimlerini 
yöneltirken belli bir seviyede üzerinde durmayı gerektiren 

ve millî kalkınma hızı ve şeklini etkileme biçiminde önemli 
bir politika sorunu olarak ortaya çıktığından, Plânın "Amaç, 
Hedef, Genel Politika, Uzun Vadeli Perspektifler" gibi bir 

bölümü içinde, her sektöre direktif verecek bir şekilde ele 
alınmalıdır. Bu yaklaşım şu amaçlara hitab eder î 

- Çevre sorunlarının genel çerçevesi çizilmiş olurj 

- Hilletlerası teşekküllerce de ele alındığı gibi 

şehirleşme, sanayileşme, bilimsel ve teknolojik, gelişme poli¬ 
tikaları ile beraber ele alınmış olurj 
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- Bu ela bizim gibi kalkınmakta olan ülkelerin has¬ 

sasiyetle üzerinde durdukları kalkınma, doğanın kullanımı, 

kalkınmanın uzun ve kısa vâde fiyatları ve kalkınmış olan ül¬ 
kelerle olan ilişkilerde izlenecek politikanın açıklığa, kavuş¬ 
masını sağlar; 

- Sırası ile sektörlerin,kamu kurulaşlarının^özel 

teşekküllerin-, ve uzun vâdede kamu oyunun konu ile ilgili 
olarak bilinçlenmesini sağlar* 

Yerleşme açısından çevre sorunlarının ele alınması hak¬ 

kında öneriler? 

a) Teknoloji Geliştirilmesi s 

Ülkemizde çevre sorunlarının az gelişmişliğin 
bir neticesi olarak ortaya çıktığı görüşünden hareketle en 

önemli ilke, çevre sorunu politikalarının kalkınma çabalar:, 
ile dengeli bir biçimde ele alınması tercihi olmaktadır* Di¬ 

ğer bir deyişle, çevresel sorunları ülkenin sanayie dayanan 
ekonomik kalkınması sağlanarak çözümleme yoluna gidilmelidir* 

Ülkemizdeki çevre sorunlarının ele alınmasındaki başlıca il¬ 
ke, pahalı teknolojilerle kirlenmeyi temizleme yoluna gitmek 

olmamalıdır* Diğer yandan, gelişmiş ülkelerin çevre sorunu 

yaratan eskimiş teknolojilerin ülkemize taşınmalarına da im¬ 
kân verilmemelidir. 

i. 
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b) Arazi Kullanımı ve Yer Seçimi : 

Aşırı kentsel yığılmamü çevresel kaliteyi dü¬ 
şürücü ve sorunlar yaratıcı niteliği nedeniyle, genel yerleş¬ 
me politikalarının ülke've bölge düzeyinde kentsel kademeleş- 
meyi sağlayıcı biçimde saptanması; gerekir. Ancak çevre sorun- 
lar-ımn metropoliten özellik gösteren yerlerde yoğunluk kaza¬ 

nacağı ve gerekli İdarî, malî, İktisadî ve teknik düzenleme¬ 
lerin özellikle bu yörelere yöneltilmesi gereği de meydanda¬ 

dır. Diğer yanda yerleşmelerde alt basamağı teşkil eden 
10.000-20.000 arasında nüfusu olan'yerleşmelerde görö3.en di- 

* - ■ 

namizm ile Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz gibi devamlı en 
* 

yoğun göç veren bölgelerimizin yerleşme strüktülerinde önem¬ 
li değişikliklerin yer almakta olduğu.:,ı da dikkate alınarak 
yersel politikaların geliştirilmesi gerekir. 

Özellikle nüfusu 1.000.000 i aşan yerleşmelerin 
ve nüfusu 10.000-20.000 arasındaki yerleşmelerin çevre sorun¬ 
ları sanayileşme, şehirleşme, tarımsal yapı, ulaştırma, ener¬ 
ji, eğitim, teknolojik ve bilimsel gelişme gibi kritik poli¬ 
tikalar yanı sıra ve bir arada ele alınması önemlidir. 

Bağımlı olarak konsantre bir patern içinde yay¬ 
gın, tabiattan kopmamış, bilhassa daha tam makinaleışmamış 
iken otomasyon devrine geçişi düşündüğümüz bir sürede, toplu¬ 
mun ruh sağlığı ve dengesini koruyacak bir yerleşmeye gidil¬ 
mesi gerekir» 
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Şehirleşme biçimi, organik büyümenin bir parça¬ 
sı olarak ele alınacak ise her şehir için ayrı karar alınaca¬ 
ğı meydandadır. Ancak bazı genellemeler uygulanabilir ki bun¬ 
lar da, her şehrimizi görmek istediğimiz minimum şartların 
standartlarının tesbiti ve uygulamada öncelikleri ile ele alın 

ması halkın kendi ortamlarını yaratmaya katkılarının sağlanma* 

sı olmalıdır. Halk, hayatını geçirdiği ortamın daha iyi ve 

daha güzel olması için belirli programlar yapıldığı takdir¬ 

de, muhakkak ki katılacak ve destekliyecektir. Önemli olan, 
yer seçimi kararlarının (sanayi, konut, turizm gibi tüm 
faaliyetler için) entegre bir biçimde verilmesidir. Bu da ülke 
düzeyinde mekânsal bir plânlama ile mümkündür. 

Sanayilerin yer seçiminde çevre sorunları açısın¬ 

dan aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir} 

Sanayileşmeden ortaya çıkan kirlenmenin sana¬ 
yilerin toplulaştırılması yoluyla belirli yörelere inhisar 
ettirilmesini ve- dolayısıyla ortak tasfiye metodlara kulla¬ 

nılarak çevre tedbirlerinin sanayi üretim maliyetlerini arttı¬ 
rıcı etkisinin önlenmesini sağlamak,sanayilerin entegrasyonu 
yoluyla zararlı artıkların yeni bir üretim sürecinde değerlen¬ 
dirilmesi sağlanarak az artıklı topyekûn üretime gitmek gere¬ 
kir. Sanayi kurulacak yörelerde, ekolojik özelliklerin araş¬ 
tırması yapılmalı, alıcı ortamların optimal kirlilik düzeyin¬ 
de tutulabilmesini sağlamak üzere yöresel ekolojik standart¬ 
lar bulunmalıdır. 
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Çevresel Korama Yönünden, Sanayiler Aşağıdaki Alan¬ 

ların Dışında Kurulmalıdır s 

Önemli tarım alanları# 
Sulama Tesisleri ve 3:anallarm bulunduğu alan¬ 

lar, 

Su toplama havzaları, 

İçme suyu koruma havzaları, 

Su ürünleri üretim yerleri, 
Orman sahaları, 

Maden ve enerji üretim sahaları, 

h) Rekreasyon-turizm alanları, 
ı) Afet sahaları, 

$) Bilimsel değeri olan yöreler, 
k) Ekolojik özelliklere sahip,çevre■eğitiminde 

kullanılacak yöreler, 
1) Millî parklar, rezervler» 

Millî savunma hizmetleri ile ilgili olarak, 
askirî arazi kullanmalarında diğer yerleşimlerden daha deği¬ 
şik bir durum vardaki, bu da askerî görev ve icapların.'... 
yerine getirilmesi ve emniyetin sağlanmasının,. öncelikle 
dikkate alınması gereken husus olmasıdır» Ancak, ileriye dö¬ 

nük plânlarda, çevre sorunları dikkate alınarak askeri tesis¬ 
lere uygun görülecek yerlerin askerî görevlere ters düşmedik¬ 
çe Silahlı Kuvvetlerce kabul edileceği görüşü belirlenmiştir» 
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c) Hukukî ve Malî Tedbirler : 

Halen ülkemizde çevresel sorunlarla ilgili plân¬ 
lama, uygulama ve kontrol yapan çeşitli kuruluşlar vardır. Bu 

kuruluşlar arasında koordinasyonun tam sağlandığı söylenemez. 
Aynı şekilde çevresel sorunlar ile ilgili az ve eksik "te 
olsa bir takım yana ve yönetmelikler mevcuttur. 

16 Nisan 1974 tarih, ve 7/8329 sayılı Tfekanlar 

Kurulu Kararı ile İmar ve İskân I&kanlığnın Kış kanlığında, 

- İçişleri 
- Bayındırlık 

- Sağlık ve Sosyal Yardım 

- Gıda Tarım ve Hayvancılık 

- Sanayi ve Teknoloji 

- Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
- Turizm ve Tanıtma 

Bakanlıklarının katıldığı ÇEVEE BODEDİMSÎON KUBULTJ oluştu¬ 
rulmuştur, Bu kurulun genel sekreterlik görevini İmar ve İs¬ 
kan Bakanlığı yapmaktadır. Ayrıca bir Teknik Komite mevcut¬ 

tur. Teknik Komiteye bağlı üç alt komite kurulmuştur.Bunlarj 

1» Arazi .kullanımı teknik alt komitesi 

2. Sanayi " » « 

3. Standartlar " " " 

Çeşitli konularda daşınmaalık yapmak üzere 
danışmana komiteleri de mevcuttur. 
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Teknik komiteye yardımcı olmak,güncel sorunla¬ 

rı çözümlemek, uzun vâdeli tedbirleri saptamak amacıyla 6 da¬ 

nışmanlık komitesi kurulmuştur. Bunlar} 

1. Arazi kullanma stahdartları danışma, komitesi 

2. Bava kirlenmesi danışma komitesi 

3. Su kirlenmesi danışma komitesi 

4. Toprak kirlenmesi danışma komitesi 

5. Çevre standartlan danışma komitesi 

6. Proses ve teknoloji danışma komitesidir* 

Yukarıda kısaca durumu ve yapısı açıklanan mev¬ 

cut ÇEVRE KOORDİNASYON KORULU'nun malî imkânlarla etkin hale 
getirilmesi, çevre koordinasyon kuruluna üye I&kanlıklar'da 

çevre birimlerinin oluşumunun sağlanması yoluyla işbirliği¬ 
nin arttırılması bir öneri olarak ortaya çıkarken, diğer bir 

öneri de "Çevre Koordinasyon Kurulu" yerine daha üst seviye¬ 
de koordinatörlük ve yönetim görevi üstlenecek bir yeni üni¬ 

te kurulması şeklindedir. Bu ünitenin Başkanlığına bağlı, kat¬ 
ma bütçeli, kamu tüzel kişiliği nitelginde olması düşünülmüş¬ 
tür. Bu şemanın bir taslağı yandaki sayfada verilmiştir. 
(Şekil 1) 

Bu şemada, uzun vâdede plânlama politikaları 
ve çalışmaları ile, sorunun doğmasını önleyici kararlar alma 
durumunda olan Bakanlıklar uzun vâdeli; mevcut kirlenmelerle 
mücadele ve kontrol çalışmaları ile de yatırımcı ve uygulayı¬ 
cı kuruluşların görevlendirilmesi düşünülmüş; eğitim ve araş¬ 
tırma çalışmaları da, üçüncü çalışma alanı :,olarak tesbit edi¬ 
lerek başta TBTAK olmak üzere Üniversiteler, meslekî kuruluş¬ 
lar ve MSB'ye bu alanda yer verilmiştir. 
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YENİ ÜNİTE 

( Başbakanlık seviyesinde ) 
DPT 

.UZUN DONEMDE 

.SANAYİ BAKANLIĞI 

.ENERJİ BAKANLIĞI 

. İMAR İSKAN BAKANLIĞI 
TARIM BAKANLIĞI 

" ÖNLEME 

.KISA DONEMDE 

_S AĞLIK BAKANLIĞI 

 ALT YAPI YATIRIMCI KURULUŞLAR 
_ TARIM 8AKANLIĞI 

— İÇİŞLERİ (Merkezî v# Mahalli Örgütler) 

GENEL 

— T. B.T.A.K 

_ ÜNİVERSİTELER 
-ÖZEL SEKTÖR 

— MESLEKİ KURULUSLARf 
-MSB 

ARAŞTIRMA 

EĞİTİM 

* 

^ ÇÖZÜMLEME 

ARAŞTIRMA + EĞİTİM 
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C. Tüm YE İÇİÎİ ÖNERİLEN AĞIRLIKLARI VE ÖNCELİKLERİ 
BELİRLENMİŞ TEDBİRLER i 

1. Ülkemizde çevre sorunlarının kapsamının ağırlık 
ve mekânsal dağılımını izlemek amacıyla geniş kapsamlı bir 

envanter çalışması yapılmalıdır» Bu envanter öncelik göste¬ 

ren problemli sektör ve yöreleri ortaya koymakta aa yararlı 

olacak, özel araştırma gereken konu ve alanları belirleye¬ 
cektir. 

2. Çevresel tedbirlerin 'ülkemizin ekonomik geliş¬ 

mesinde yavaşlatıcı bir etken olmasına meydan vermemek üzere, 
sorunların önemli ilkeleri ve ekolojik standartlarım belirle¬ 

mek önem kazanmaktadır. Uluslararası standart ve normların ül¬ 

kenin özpl şartları gözönüne alınmaksızın adaptasyonu, uygula¬ 
ma ihtimalini azaltacaktır. Oluşturulacak özel standartlar, 

teknoloji ve cihaz seçimi kriterlerini getirecektir. 

- Teknik alt yapı yatırımlarının kentsel kade- 

melenmeyi sağlayacak ve yığılma ekonomilerinin yarattığı çe¬ 

lişkileri azaltacak biçimde ve bir bütün olarak ele alınması; 

Yapılan fizikî plân çalışmalarının koordine- 
li biçimde ve bir bütün olarak ele alınması; 
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sürekli araştırma yapacak/yaptıracak ve bunların çözümü ile 
ilgili kuruluşlara görev yükleyecek bir örgütün oluşturul¬ 
ması; 

- Özellikle yakıt tasarrufuna yönelik tüm bir 

plânlama metodolojisi geliştirilmelidir. Bu metodolojide yer 

seçimi kararlarından başlayarak yapı elemanlarının enerji ta¬ 

sarrufunu sağlayıcı biçimde dizayn edilmesi de yer almakta¬ 

dır, Bu uygulamanın başlaması için yasalarda değişiklik ve 

yeni yönetmelikler gereklidir-| 

- Tüm bunları yaparken mümkün olan oranda ken¬ 

di göçümüze ve kaynaklarımıza dayanılması gereklidir., 

Eğitim İle İlgili Tedbirler % 

Çevre korunmasında en önemli etken koruma bilincinin,çev¬ 
reyi koruma değerinin,bir gelenek olarak topluma yerleştiril¬ 
mesidir. Bu nedenle yoğun bir eğitim gereklidir. Bu eğitim 

tek yönlü olmamalıdır. Çünkü üretim plânlamasında,kent sel 
arazi kullanımında karar verme yetkisine haiz kişilerin çev¬ 

renin korunmasını bir veri olarak kabul etmeleri,bu plânla¬ 
maları ıjygulayan ve gelişmeyi kontrol eden kişilerin çevrenin 
korunması kavramına erişmiş olmaları, da genel kamu oyunda çev¬ 

re sorunlarına verilen önem kadar ağırlık taşımaktadır, Bu 

nedenle, eğitim taban değil tavanda başlamalıdır; 
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Eğitim Aşağıdaki Yollarla Olabilir; 

a) Teknik düzeyde çevre eğitimi veren üniversite ve 
fakültelerin sayısının arttırılması: 

b) Çevre ile ilgili kararlar alma seviyesinde olan 
diğer meslek sahiplerine, plâncılara bu konuda bilgi sağlayan 

kurslar ve kısa süreli eğitim olanakları sağlanması; 

c) Uygulayıcı kuruluş üyelerinin, örneğin Belediye,İl 
İmar Müdürlükleri yetkilileri, mahallî sağlık müdürlüğü ele¬ 
manlarının kurslardan geçmesi zorunluluğunun sağlanması; 

d) Yaygoneğitim ve kitle haberleşme araçları ile ve 
ilk öğretim basamaklarında dersler ilâvesi ile sokaktaki adam¬ 
da çevre bilincinin yaratılması; 

Bunların dışında önemli bir sorun da, bu faidiyetlerin 
koordine edilmemiş olmasıdır. İlişikte sunulan listede bu 
konuda çalışma yapan kuruluşlar görülmektedir. Çevre eğitimi 

yapan üniversiteler arasında bile bir işbirliği,program ve 
amaç birliği bulunmamaktadır. (Ek-1) 

Bu nedenle çevre eğitimi konusunda etkinliği arttırmak 

amacıyla entegre çalışmalar başlatılmalıdır. 
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D'. SONUÇ ; 

Çevre sorunlarını, çözümleri açısından, kısa ve uzun dönem 
sorunları olarak ele almakta yarar vardır. Alt komisyonumuzun 

ortak görüşü, kısa vadeli sorunların çözümü için hemen girişim¬ 
lere başvurulması gerektiği şekildedir ve yapılan öneriler 
bu nedenle daha çok uzun vâdeye yönelik olup aşağıdaki gibi 
özetlenebilirî 

- Çevre sorunları konusunda bilgi birikimimi sağ¬ 
lamak; 

- Teknik personel yetiştirmek; 

- Çevre sorunu bilincini geniş tabana yaymak ve 

bu nedenle en etkin yol olan halkın kendisini eğitebilmesi, 
yani katılım sistemini geliştirmek; 

- Çevre sorunları ile ilgili araştırma ve yönetsel 

mekanizmaları belirlemek; Bu nedenle,araştırma işlemlerini DPT'nin, 
yönetsel mekanizmayı da Bakanlıklar arası bir koordinasyon ku¬ 

rulunun sorumluluğunda: ı yürütmek; 

- Çevre sorunları konusunda plânlamanın her ölçe¬ 
ğinde imar plânları, metropoliten plân, bölge plânları ile 
bütünleştirmek; bu amaçla Beş Yıllık Plâna bugüne dek yoksun 
olduğu mekân boyutunu sokmak; 

- Çevre korunmasını endüstri, ulaşım, yerleşim,, 
turizm v.b. sektörlerin ilgili kararlarında, askerî yerleş¬ 

meler de dahil, seçenekler geliştirerek'“bunlardan göreli ola¬ 

rak çerve sorunlarını minimize edenlere itibar etmek; 
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- Kirletme potansiyeli olan işletmelerden kirlet- 
meyi ödemeleri ve denetlemelerini zorunlu kılmak; 

- Konut sunusu ve sistemi arasından tutarsızlığı 

doğurduğu çevre kirlenmelerini konut piyasasını alt gelir 

gruplarına açarak gidermek; 

- Sağlıklı kent tasarımları aracı ile yoğunlukla¬ 

rı dengelemek; 

Kent tasarımlarında alt yapı minimizasyonun be¬ 

nimsemektedir; 

- Alt yapı gözetmeyen imar plânlarına son vermek; 

- Motorlu taşıtların hızla artması sonucu ulaşım 
kirletmelerinin yakın gelecekte sorun olacağını şimdiden dü¬ 

şünmek ve ulaşım statejisinin saptamak; 

- Orman, sahil, tarihî, sit, tören yerleri., mima¬ 
rı ve yöresel değerlerin korunması için öncelikler listesi 
ve koroma ilkeleri geliştirmek; 

- Çevre korunmasını bir hayat görüşü olarak ka- 
bul ederek, bu davranışın sosyal değerler üzerinde artan et¬ 

kiler yapaçağını ve yaşama kalitesini yükselteceğini öngör¬ 
mek ; 

- Çevre kirlenmesinin ekonomik üretkenliği azal ba¬ 
cağını varsayarak, çevre korunmasının kalkınma açısından etki¬ 

sini vurgulamaktır. 

i 
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EK : 1 

(I) Professional Organisations and Fublications Ccmcemed 

with the Problem of the Envirönment, Hum an Needs and 
Resources t 

Organisations ; 

Mimarlar Odası, Ankara 

(Chamber of Architects) 

Şehir Plânlama Mimar ve Mühendisleri Odası, Ankara 
(Chamber of City Plarmers) 

Nakina Mühendisleri Odası, Ankara 
(Chamber of Machanical Engineers) 

İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara 
(Chamber of Civil Enginears ) 
Türkiye Tabiatını Koruma Demeği, Ankara 
(Associati; on for Conservation of Kature and 
Natural Resources) 

Yaban Hayatı Koruma Vakfı, İstanbul 
(Foundation for the Protection of Wildlife) 

Çevre Koruma Yeşillendirme Demeği, İstanbul 
(Envirönment and Woodlands Protection Society) 
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- Türkiye Peyzaj Derneği, Ankara 
(Turkish Assoeiation for the Protection of Land-
cape) 

- Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul 
(Assoeiation for the Conservation of WîlcLlife) 

Publications : 

- Marmara ve Boğazlar Dergisi 
(Publication of "Marmara and Straits" Municipali-
ties Union) 

Adres : Dar Sok» Akbank İŞ Hanı Kat: 2 No.4 İî’.MİT 

~ Su Ürünleri Dergisi 
(Publication of the General Directorate of 
Karine Products 

Adres : Su ürünleri Genel Müdürlüğü, Yüksel Cad. 

No. 9 Yenişehir-ANKARA 

- İnsan ve Tabiat Dergisi 
(Publication of the Assoeiation for Conservation 
of Nature and Natural Resources) 

- İller Bankası Dergisi 
(Publication of the Bank of Provinces) 

2) Governmental or Professional Agencies Concerned 

v/ith hong Range Planning or Design : 

- Devlet Plânlama Teşkilâtı, Ankara 

(State Planning Organisation) 
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- İmâr ve İskan Bakanlığı, Ankara 
(Ministry of Reconstruction and Re attlenment) 

- İller Bankası, Ankara 
(l&nk of Provinces) 

- Bayındırlık Bakanlığı, Ankara 
(Ministry of Public Works) 

- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Ankara 

(Ministry of Tourism and Information) 

- Orman Bakanlığı, Ankara 

(Ministry of Forestry) 
î 

- Köy İşler Bakanlığı, Ankara 
(Ministry of Rurâl Affairs) 

3) ' Student Organisations and Universities : 

- 'İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi-Çevre Bilimleri ve Tekno¬ 
lojisi Kürsüsü, İstanbul 
(Civil Engineering Faculty, İstanbul Technical 
University) 

- Ankara Üniversitesi Vfeteriner Fakültesi-Su Ürünleri, 
Balıkçılık ve AV Hayvanları kürsüsü, jlnkara 
(Marine Resources, Pisheries and GamesUiapartment 
of tbe Faculty of Veterinary, Ankara University) 

- O.D.T.Ü* Deniz Bilimleri Bölümü, Ankara 
(Marine Sciences Depertment of the Middle East 
Technical University) 

- O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara 
(Enviromental Engineering Department Of The Middle 
East Technical University) 
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Ege ühiversitesi-Mühendislik Bilimleri Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü, İzmir 
(Ajgean University, Faculty of Engineering Scien¬ 
ce s- Environaent al Engineering Department) 

Ege Üniversitesi-Ziraat Fakültesi, Bahçe Mimarisi 
Kürsüsü, İzmir 
(Afigean University-Faculty of Agriculturâ, Lands- 
cape Architecture Department) 

iğe Üniversitesi-Fen Fakültesi-Fiziko-Kimya Kürsü¬ 
sü, İZMİR 
(fegean University-Faculty of Sciences, pbysicai 
Chemistry Dapertment) 

Ege Üniversitesi-Fen Fakültesi-Deniz Biyolojisi 

Enstitüsü, İZMİR 
(Asgean University-Faculty of Sciences, Enstitute 
for Karine Biology) 

Boğaziçi Üniversitesi-Çevre Bilimleri Merkezi 
(The Bosphorous l&ıiversty-The Centre for Envi- 
ronmental Sciences) 

İstanbul Üıiversitesi-Hidrobiyoloji Enstitüsü 
(The İstanbul University-The Institute of Rydrobi- 
yoloğy) 
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