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össöz 

ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'mu 
166. Madde?inin amir hükmüdür. Anayasamızın bu hükmü gereğince 
Kalkınma Planları ile Yıllık Programların hazırlanması, 223 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı'nın yerine getirmekle sorumlu olduğu asli 
görevleri arasındadır. 

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun 
vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye haşladığı 1963 yılından hu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Eiritıci, 
İkinci, üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesinin yapılarak verimli 
şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızın 
gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal 
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara ilave olarak, piyasa 
ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili rol oynamıştır. 

1990-1994 dönemini kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nın, Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik için 
başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa mekanizmasının 
daha fazla etkinlik kazandığı ve KIT’leri özelleştirme 
çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu Plan için 
yapılen özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını daha da önemli bir 
hale getirmiştir, 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının ' hazırlanmasında 
olduğu gibi S/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzük gereğince "Özel ihtisas Komisyonları" kurulmuştur. 

Özel ihtisas Komisyonları, iktisadi ve Sosyal Sektörlerde, 
ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma 
yapmak, • tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teştilatma, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırl&klarma daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak v® ülkenin bütün Olanaklarını değerlendirmek üzere 
kurulmuşlardır. 



özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 torih ve 
1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi İle başlatılmıştır. 

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek 
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür. 

özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir "çalışma 
modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin 
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır. 

özel İhtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan 
büt;Un uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla 
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir. 

îlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini tayışan Özel İhtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliriz. 
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BAVA KALİTESİ YÖNETİMİ 

I. ÇALIŞMANIN ABACI: 

Bugüne kadar ülkenizde uygulanan hava kalitesi yönetimi politikaları, kirliliğin kaynakta önlenaesi için 
araştırma-geliştirme yapılandan ve kuruluşlar arası işbirliğine gidilaeden, sonucu iyileştiraeyi aaaçlayan 
faaliyetlerden ve uygulanması külfetli düzenlemelerden ibaret kakıştır. Nitekim yıllardır bu konu ile ilgili 
olarak değişik kuruluş, üniversite ve kişilerce yapılar, çalışaalar koordinasyonlu ve bir plan çerçevesinde 
gerçekleştirileaediginden genelde soaut bir sonuç elde edileaeuiştir. 

Bu noktadan hareketle bu çalışaanın anacı; hava kalitesinin optiaal bir düzeye getirilaes.i konusunda 
bugüne kadar yapılaış olan çalışaalar da değerlendirilerek ileriye yönelik olarak yapılacak çalışsalar için 
hazırlanacak bir aaster plan çerçevesinde ülkeniz koşullarını da dikkate alarak insan ve çevre sağlığının 
korur,aasma yönelik en uygun çözüşlerin tesbit edilsesi ve gerekli kamuoyunun oluşturulmasıdır. 

II. ÇALIŞMA I'ROCRAMl: 

A. BAVA KALİTESİ KOSDNMASI OBCANİZASYONO ESASLARININ TESBİT EDİLMESİ: 

Balen mevcut organizasyonun yetersizliği dolayısıyla bir merkez altında yeniden düzenlenmesi ve bu 
doğrultuda bölgesel organizasyonun yapılması. 

B. CENEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ: 

Her bir ilin kendi bünyesinde aşağıda belirtilen konularda gerekli verilerin tenin edilmesi: 
- Nüfus, 
- Topoğrafik yapı, 
- Ulaş ıs (Taşıt sayısı: Benşinli, Dizelli) 

Taşıtlarda kullanılan yakıt tip ve spesifikasyonlan, 
- Konut sayısı (kullanılan yakıt, cins, tip, tahsis edilen miktarları ve spesifikasyonlan) 

Yakıtların yakıldığı kazan ve soba tip, cins ve spesifikasyonlan, 
- Endüstriyel tesis sayısı, tahsis edilen yakıt cins, miktar ve spesifikasyonlan, 
- Tesislerin faaliyet alanları, kullanılan hammadde cins, miktar ve spesifikasyonlan, 
- Tesislerin üretim prosesleri ve kapasiteleri, 
- Baca yükseklikleri, 
- Yerleşim alanlarına uzaklıkları vb. 

C. EMİSYON ENVANTERİ: 

tilerden alınan verilerin de yardımıyla teorik emisyon envanterinin oluşturularak çalışma alanlarının 
spesifikasyonlan ile birlikte belirlenmesi. 

Bu belirleme aşağıda belirtilen sınıflandırmaya ğöre yapılabilir: 
1. Kentsel: Isınma 

Ulaşım amacı ile kullanılan yakıtlar. 
2, Endüstriyel: Yakacak 

Hammadde ve proses sonucunda oluşan emisyonlar. 

DPT 
Dokümantasyon ve Kütüpha:.: Ç„. 
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I). NETSOBOLOJtl ENVANTERİN TESBtT BSÎLKfSt: 

g. ALAS SINIKLARINIM TIS8İT EDİLMESİ: 

Oluşturulan eıısyon envamerinden alınacak genel verilere göre; 
1. ölçülecek ve irlenecek paraıetrelerin saptaması, 
2. Öncelikli bölgelerin seçilıesi ve sınrlarınm tesbiti, 
3. İlk aşaıada çalışıalarm pilot banda başlatılacağı kentsel, endüstriyel, ulaştırın ve bunların karışııından 

oluşan kirlilikleri içeren alanların ve sınırlarının tesbiti, 
1. Bu alanlarda epideıiyolojik çalışanların başlatılması. 

F. HAVA lALtTESİHiN TESBİÎİ: 

Alan sınırlaıası yapıldıktan sonra belirlenen illerde ve bölgelerde ölçülecek paraıetrelere göre hava 
kalitesinin tesbiti. 

Bunun için: 

ileriye yönelik olarak ve ekonoaik faydalar da gösönüne alınarak seçilecek yönteı ve cihazların 
saptaması. Bu aaaçla; 

1. Süt STOK ÖLÇENLERİ: 
- Sürekli ölçül ve denetil aaacı ile belli periyotlarla süreksiz olarak gerçekleştirilecek ölçül çalışıaları 

için bacalardan nuiune aiıa standartlarının tesbiti, 
- Tesis kapasiteleri ve kirlilik yüklerine bağlı olarak ölçül paraıetrelerinin saptaması ve ölçüş 

yöntemlerinin tesbiti, 
- Tesis kirlilik yüklerine bağlı olarak ölçülecek paraıetrelerin konsatrasyon aralıklarının tesbiti. 

2. HAVA KALİTESİ ÖLÇSSLEEİ: 
- Sınırları belirlemiş seçilen alanlarda ölçülecek paraıetrelerin saptaması, 
- Seçilen paraıetrelerin ölçül yönteılerinin belirlemesi, 
- Ölçül aralıklarının saptaması, 
- Cihaz yer seçilinde standartlara uygun kriterlerin belirlemesi, 
- îeleıetrik ölçül ağının kurulıası için gerekli ihtiyaçların saptaması. 

3. (ALİ3IASTOH ÜNİTESİ»!» SDİBLHASI: 
- Baku-onaru ve gezici kalibrasyon ünitelerinin oluşturulıası, 
- öncelikle serkezde tün cihazlara yönelik bakı* ve onanı sağlayacak çekirdek kadronun ve ihtiyaçlarının 

belirlemesi ve cihazların lenşei ülkesinde gerekli teknik eğitilin sağlaması, 

t. TÜH VESİLESİN TOPLAŞACAĞI BİS VIEİBAHIIN VE BERİKİ BİS REFERANS IALİ8RASTGN ÜNİTESİNİN RURBLHASI: 

G. (ONTSOL TEKNOLOJİSİNİN TATİNİ: 

Toplanan verilere ve ülke şartlarına uygun olarak kirliliği oluşturan öğelerin özelliklerine göre önleı 
teknolojilerinin belirlemesi. 

1. Notorlu taşıt araçlarına yönelik olarak yakıt, ıotor ve egsoz gazında kirliliği önleyici teknolojilerin 
saptaması, 

2. Evsel ve endüstriyel yakıtlara yönelik olarak kaynakta ve bacada kirliliği önleyici teknolojilerin 
saptaması, 

3. Tesislerde kirliliği oluşturan unsurlara yönelik olarak, işletil ve dizayn ıslahları konularında yapılacak 
işleıler ve teknolojilerin tesbit edilıesi. 
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H. Hm (ALİTESÎ SOSSJSMASI YÖNETMELİĞİMİN GELİŞTİRİLMESİ: 

1. Hava Kalitesi Korunsası Tönet«eliğİDİn yukarıda yapılan çalışıaların ışığı altında idari ve teknik açıdan 
yeniden gözden geçirilsesi. 

2. Deneti» aekaniztası esaslarının tesbit ediltesi. 

3. Yönetaeliğin bölgesel özellikler (Sanayi, turiza, yerleş in alanları vb.) dikkate alınarak bölge bazında 
uygulanacak şekilde yeniden düzenlemesi. 

4. Eıisyon ve kava kalitesi standartlarının bölgesel olarak yeniden tesbiti ve buna göre hedef değerlerin 
belirlenaesi. 

I. ELEMAH ROITİHÎ; 

Hava kalitesi yönetişinin her kadesesinde görev alabilecek eleaanlann yetiştirilsesi. 

J. HAYA SALÎTES! İLE İLGİLİ A8AŞTIISALAM DESTBELBNKESÎ: 

E. IOHTIOL ST8ATIJİLEBİNÎH GELİŞTİBİLMESİ: 

1. Keteorolojik tahsinlere bağıtlı olarak, daha önceki çalışsalar da dikkate alınarak bölgelere göre difüzyon 
sodelleıesinin oluşturulsası. 

2. Yine daha önce yapılan çalışsalar da dikkate alınarak bölgelere göre tahsin sodellerinin geliştirilnesi. 
3. Rüzgar, güneş enerjisi, biyogaz vb. gibi diğer doğal kaynaklar ile ilgili yapılsış çalışsalar da 

değerlendirilerek yeni çalışaalann yönlendirilesi. 
4. Pilot bazda seçilaiş bölgelerde yapılan çalışsalar sonucunda elde edilecek verilere göre standartların 

yeniden gözden geçirilmesi. 
5. Endüstrinin enisyon faktörlerine olan katkılarını belirleyerek ileriye yönelik kontrol stratejilerinin 

tesbit edilsesi. 
6. tsar planları yapısında bava kalitesi politikalarının gözönüne alınsası. 

Yukarıda kısa başlıklar halinde verilen Hava Salitesi Yönetişi planının uygulasaya konulsası ile ilgili 
detaylar aşağıda gösterilsektedir: 

A. HAYA SALÎTESt SOMASI ORGAHtZASYOHO ESASLARI»» TESBİT EDİLMESİ 

Halen sevcut organizasyonun yetersizliği dolayısıyla bir serken altında yeniden düzenlese ve bu doğrultuda 
bölgesel organizasyon yapılsası gerekmektedir. 

B. GENEL YERİ LEHLE HUE jDtLjjŞl 

Her bir ilin kendi bünyesinde aşağıda belirtilen konularda gerekli veriler tesin edilaelidir: 

ELDE EDİLECEK VERİLER VISÎLER1R BULUNABİLECEĞİ HEDLSSLAE 
- Süfus Devlet İstatistik Enstitüsü 
- Topoğrafik Yapı Harita Genel Küdürlüğü, TES, îîl, MTA ve diğer Kaau 

Kuruluşları 
- Ulaşıt-îaşıt Sayısı 11 Trafik Şube Müdürlükleri, Emniyet Genel Küdürlüğü, 

Devlet İstatistik Enstitüsü, Büyükşehir Belediyeleri, 
- Yakıt Ti? ve Petrol Ofisi, Ataş, Shell, Mobil 

Spesifikasyoniarı 

Kot: Diesel, Mortal ve Süper Benzinin 590’nın taşıtlardı kullanıldığı varsayılacaktır, (lef: Petrol Ofisi) 

- Eonut Sayısı Devlet İstatistik Enstitüsü, Valilikler, Belediyeler, 
İnşaat Mühendisleri Odası, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. 
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- Konutlarda Kullanılan Kakıt ve özellikleri 

(ölür; 
Fuel-Oil; 

Doğal Gat; 
Odun; 

Gazyağı; 

- Konutlarda Kullanılan Yakıcılar 

Kazan; 

Soba: 

- Endüstriyel Tesis Sayısı 

- Endüstri Tesislerinde Kullanılan Yakıt (TEK dahil) 

Köıûr; 

Fuel-Oil; 
Doğal Gaz; 

- ÎMÂsUrin Fs*üyet ilanları 
it» '• „/ 

fiaaıadde Cins ve Miktarları; 

- Tesislerin Öretia Proses ve 
Kapasiteleri; 

- Yaksa Tesisleri Cins ve Kapasiteleri 

- Baca Yükseklikleri 

- Yerleşin ilanlarına Uzaklık 

C. EMİ STOK IIMÎİIİ 

!. KENTSEL: 

a-'Isınaa: Genel verilerin elde edilaesî bölûıünden istenilen veriler alınabilir. Bu bilgilerden 
yararlanılarak aşağıdaki fomülden yaklaşık olarak euisyon liktarları (SOı, NO», vb, gibi) bulunabilir. 

Belediyeler, TKİ, TTK, Özel Şirketler, 
ÎÜPRAŞ (Kırıkkale, tzıit, Izair, Batsan), İTİŞ, PETROL 
OPtŞİ 
Belediyeler, BOTAŞ 
Tanı Onan ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanın ve 
Destekleıe Gn.Nd. 

TÜPRAŞ 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Odaları, Nakina 
Mühendisleri Odası, Kazancılar Birliği. 
Türkiye Madeni Eşya Federasyonu, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Tanı Orıan ve Köyişleri Bakanlığı, Odalar 
Birliği. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği. 

TTK, TKİ, Çisento Sanayi, Özel Şirketler, Belediyeler, 
Deıir-Çelik tşletıeleri (Sef. Anket Fonu)- 
TÜPRAŞ, ATAŞ, PETROL OFİSİ 
Belediyeler, BOTAŞ 

• -ry.rr 

Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği' - •  
✓ 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 11 Sağlık 
Müdürlükleri, Valilikler 

Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı. 

Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği 

Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği 

Valilikler, Belediyeler, Sağlık Bakanlığı. 

Yak.Yakıt Kik,(Ton) 
(Köıür türleri, Kg (S(yanan)NOı, vb) 
Petrol,D,gaz) ı   

ton yakıt 

Bacadan atılan 

(S, NO.) Miktarı (Kg) 
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b- Ulaşıa: Isıma'da olduğu gibi gerekli veriler genel verilerin elde edilaesi bölüşünden alınarak aşağıdaki 
foraülle enisyon siktarları yaklaşık olarak bulunabilir. 

Araç Yakıtı (Ton] Kg (S,S,Pb,vbt Trafikten Atılan 
(Bensin, Kotorin, vb) i  -  = (S,K,Pb, vb) kiktarı (Kg) 

ton yakıt 

2. ESPSSTKİYSL: 

Yakıt hassadde ve proses sonucunda oluşan eaisyonlar- ölçüş yapan endüstrilerden alınır yada yıllık 
tüketilen yakıt siktarlarıyla teorik olarak hesaplanır. Hesaplanan bu esisyonlar iilke şartlarına göre 
belirlensiş eıisyon faktörleri de gösönüne alınarak iyileştirselere gidilir. 

D. KETSOBOLOJU SflVAllîgilîK ÎESBİTİ 

Bu konuda Keteoroloji Genel Küdürlüğünden yararlanılacaktır. 

E.F. ALAS ŞmilAjlM E BAYA lAUTİŞİllt TESBİTİ 

Alan sınırlarının tesbit edilaesinde rol oynayacak en önesli etkenler olan bölgedeki kirlilik seviyeleri, 
nüfus yoğunluğu, topografik yapı, seteorolojik etıenler, hali hasırda sevcut olan ve hedeflenen arasi kullanışı 
vb. ve Sevcut Hava Kalitesi Koruması Yönetseligi de dikkate alınarak; 

İlk aşaaada alan sınırları, 

!. YERLEŞİK MERKEZLERİ 
2. EHDÜSTRİYEL BÖLGELER 
3. KIRSAL BÖLGELER 
olsak ürere üç kategori içinde değerlendirilerek öncelikli bölgeler belirlemelidir. 

Buna göre; 

1. YEKLEŞİR RESKEÎLSSİ 

a- Yerleşis Herkeslerinin genel verilere göre öncelik sırasına konulaası; 
b- Seçilen aerkeslerde incelese alanlarının tesbit edilsesi; 

Bu tesbit sırasında; 
- Süfus yoğunluğu, 
- Topoğrıfik yapı, 
- Meteorolojik Etıenler, 
- Endüstriyel kaynakların dağılın vb. gibi faktörlerin gösönünde bulundurulsası, 

c- Seçilecek inceleae alanlarında ölçülecek ve islenecek parasetrelerin saptaması; 

Bu anaçla ölçülaesi ve islemesi gerekli faktörler: 
- Kükürt oksitleri (SOı) 
- Partiküler aadde (PR) 
- Karbon Ronoksit (00) 
- Asot oksitleri (SO, SO:, HOr) 
- Oson (Oı | 
- Reaktif Hidrokarbonlar (SBC) 
■ Seteorolojik faktörler (Sûsgar hm, yönü, sıcaklık, nisbi neı vb.) dir. 
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- Seçilecek incelese alanı içinde kurulacak olan iîleae ağında her bir istasyonda öncelikli olarak 
kükürtdioksit ve partiküler sadde ve bunun yanısıra en u birisinde yukarıda belirtilen tün paraıetrelerin 
dlçölıesi; 

- Ekonoaik koşullara bağıılr olarak ölçül afi içindeki diğer kirletici paraıetrelerin sayısının saaan 
içinde genişletilsesi; 

- Yukarıda belirtilen' parasetreler için ölçün yönteslerinin ülkeniz koşullan da gönönûnde 
bulundurularak yeniden düzenlenecek Bava Kalitesi Koruması Yönetsel iğ ine -göre belirlenaesi; 

Ölçüa ciharlarında kullanılacak ölçül aralıklarının seçilecek yönteme göre saptaması; 
- Yöntea ve cihar seçilinde; işletil sırasında gerekli olacak bakıs-onaru, yedek parça ve sarf 

lalreıeleri telinindeki kolaylığı sağlasak üsere yurt çapında aynı yöntea ve ciharların kullanılma dikkat 
gösterilerek standardizasyonun sağlaması; 

d- Seçilen incelese alanlarında irleae ağının oluşturulıası; 

- Her yerleşil »erkesinden elde edilen nüfus yoğunluğu, ulaşıı, topoğrafik yapı, meteorolojik etıenler 
ve bunların yerleşil nerheri içindeki dağılımları gibi genel verilere göre; gerekli ılnisuı istasyon sayısı ve 
yerleşil yerlerinin belirlemesi; 

- Ciharların istasyon içerisindeki konuıunu belirlemek ürere ölçülecek parasetreye bağlı olarak 
uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerin görönünde bulundurulması; 

e- Bakın-Onariî ünitelerinin oluşturulması; 

Bu ünitelerin oluşturulması ve çalışanların sağlıklı olarak yürûtülebilaesi için aşağıda belirtilen 
konuiar görönünde bulunduruhalıdır: 

- Bakıa-Onana ünitesi organizasyonunun cihar satın alışından önce gerçekleştirilmesi; 
- Ciharların satın ahnuası aşmasında bu ünite elemanlarının da katkısının sağlanması; 
- Ciharların bakın onarın işinin, öncelikle merkezde bu konuda deneyini! bir kuruluş tarafından 

yürütülmesinin sağlanması; 
- Ciharların yerinde bakı» ve anarınım sağlamak iirere «erkeni bakı» onan» ünitesinin yanısıra gerici 

bir ünitenin oluşturulması: 

f- Kaiibrasyon Ünitesinin Oluşturulması; 

- Öncelikie nerkerde' sabit bir kaiibrasyon ünitesinin oluşturulması; 
- Diğer ölçüm istasyonlarındaki rutin kaiibrasyon kontrollerinin ciharları İşletenler tarafından 

gerçekleştirilmesi, ancak kaiibrasyon değerlerinde bir sapaa gözlendiğinde bunun kontrolü ve düzeltilmesi için 
ciharların merkezi üniteye getirilmesi; 

g- Tüm verilerin toplanacağı ve gerektiğinde ilgili kuruluşlarda da dinamik olarak kullaniiinı sağlasak 
ürere telesetrik olarak «erkere bağlı bilgisayar ağını içeren bir veri tabanı yönetişi sisteminin 
oluşturulıası; 

- Tû» verilerin toplanacağı veri bankasının ve verilerin geçerliliğini kontrol edecek bir ünitenin bu 
konuda deney imli bir kuruluş (örneğin Devlet Keteoroloj i İşleri Genel Müdürlüğü gibi) bünyesinde oluşturulması; 

- Verilerin geçerliliğini kontrol edecek olan referans ünitenin veri bankasına giren verilerin 
değerlendirmesini yaparak, iaboratuvarlar arası inter-ve intra kaiibrasyon kontrollerini organise eUesi; 

h- Hava kalitesi ile ilgili araştırmaların desteklenmesinin sağlaması; 

2. EMDÖSTBÎ YEL BÖLGELES 

- Endüstriyel kaynaklara yönelik emisyon ve hava kalitesi ölçümleri için kaynak çevresinde 
gerçekleştirilecek çalışsalar, ölçüş sıklığı ve süresinin yeniden düzenlenecek Hava Kalitesi Korunsası 
Yönetmeliğine göre tesbit edilsesi; 



7 

- Endüstriyel tesislerde gerçekleştirilecek eıisyon ölçü» çalışıaları için bacalardan nunune alia 
standartlarının belirlenaesi; 

- Eıisyon ölçüşlerinde kullanılacak olan ölçü» yöntemleri ve ölçü» aygıtlarının teknik 
spesifikasyonlarının tesbit edilmesi; 

-Endüstriyel kaynaklardan elde edilen tüm verilerin (g| aaddesinde açıklanan veri bankasına dahil 
edilmesi, ölçü» yapan kuruluşlar arasındaki inter ve intra kalihrasyon ekzersizlerinin yine (g) Haddesinde 
açıklanan referans ünite tarafından yapılması; 

3. USSAL BÖL6ELIB 

- Kirleticilerin referans (background) düşeylerinin belirlemesi ve usun mesafeli taşını» modellerinin 
hassasiyetinin tesbiti için veri sağlaaak a»acı ile ülke çapında bir kaç istasyonun kurulması; 

- istasyon yeri seçilinde, topofraf ik, »eteorolojik emenler, yerleş is, ulaşı» kaynaklarından uşaklık gibi 
faktörlerin gösönünde bulundurulması; 

- Halen çeşitli kuruluşlar tarafından değişik aıaçlarla kurulıuş bulunan istasyonların bu aaaca yönelik 
kullanılabilirlik duruıunun incelemesi; 

- Seçilecek istasyonlarda ölçülecek paraıetreier: 

g/p SOı, NOz 
Sûr1 
Oı 

HHOı (g) t «Oı - (P) 
Mi (g) ı KHı i (P) 
Diğer fotokiıyasal oksidantlar (g) 
Ağır »etaller (P) 

Yağış PH/H'. SOr1 
NOş-■ «Ht*, Ca"- 
tletkenlik 

Cl-, Kg*1, Ra*, S* 
Ağır »etaller 

g Gaz 
P Partikül 

- «eteorolojik verilerin derlenerek hava hareket modellerinin incelen«esi; 
- b'sun iesafeli taşını» modellerinin geliştirilmesi; 
- ölçü» yöntemleri, örnekle» sıklığı, periyodu vb. kriterlerin belirlenmesi; 
- Ülkemiz için henüs yeni olan bu konuda bilimsel çalış»alar ve araştırnaların desteklenaesi gereklidir, 

t 

G. AOHTSÜL TEf.HOİOİlSİKİS TATİ8İ 

1. «otorlu taşıt araçlarına yönelik olarak; 
- Yakıt standartları AT standartlarına benser şekilde yenilenmeli bu a»açla rafineriler ve TSE arasında 

işbirliği sağlamalı, 1992’de Avrupanın ulaşacağı hedefe bir plan ve progras içerisinde yaklaşılaalıdır. 
- kurşunsuz benzinle çalışan araç kullanın belli bir plan dahilinde teşvik edilmelidir, 
- Rotor bakı» ve onarın disiplinize edilmelidir. 
- Kotorlu araçların fenni ve teknik »uayenesi yetkili servis istasyonları ile yap.ılıalıdır, 
- Yeni ve ileri teknolojiyi kullanarak ölçü kontrol (HC, CO, NOı) uygulanabilecek şekilde aotor üretecek 

firmalar teşvik edilmelidir. 
- Teknik Eğiti» Fakülteleri ile Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinde ileri otonotiv teknoloji eğitimine 

geçilseli, çevre kirliliğini önieıe fonunda belli bir kaynak bu tür eğiti» için aktanlıahdır. 



2. Evse 1 ve endüstriyel taşıt araçlarına yönelik olarak; 
Evsel yakıtlarda özellikle doğal gaza geçilmeli, 
Yakışa öncesi, yakma esnası ve sonrasında kirliliği önleyici teknolojiler geliştirilmesi ve üretilir hale 
getirilmesi için TÜBİTAK, Üniversiteler ve Sanayi kuruluşlarının işbirliği koordine edilerek güdümlü projeler 
oluşturulmalıdır. 

3, Tesislerde kirliliği oluşturan unsurlara yönelik olarak; 
- hevcut tesisleri işletecek elemanlar hizmet içi eğitine tabi tutularak eğitilmeli, tesisler eğitilmiş 

eleıanlar tarafından işletilmeli, ayrıca kirliliği, önlemeye yönelik teknoloji ıslah çalışanlarına hız 
verilmeli, yukarıda belirtilen doğrultuda beşeri kaynakların planlamasına paralel olarak iş tanım, iş 
testi, diploma ve sertifika konuları hışla ele alınmalıdır. 

- Tasana ıslahları ülkemizdeki iş i etmelerin şartlarına göre Üniversite veya araştırma kumalarına 
projelendirme şeklinde yaptırılmalıdır. 

B. BAVA KALİTESİNİN I0BBİ1HASI TONETHELlSlHtH GELİŞTİ BİLMESİ 

- Hava Kalitesinin Koruması Yönetmeliği 2 KASIH 1986 yılında yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
Yönetme 1ikte, Kurua ve Kuruluşların bu tarihten itibaren 6 ay içinde emisyon izni alsak üsere Valiliklere 
başvurmaları istemiş ve isin taleplerinin ! yıl içinde incelenerek yanıtlanacağı hükme bağlanmıştır. Şu ana 
kadar bu ! yıllık süre aşılmış olaasına rağıen, yetkili makat tarafından başvuruların çok asına yanıt 
verilebilmiştir. Ayrıca, yönetmeliğin 3. böiüı !6, madde 3, bendinde sözü edilen isin alsa süreci de tas 
olarak işletilememiştir. 

- Yönetmeliğin uygulanmasını sağlayacak yeterli alt yapının (teknik personel, teknik donanım ve bunların 
gerektirdiği finansman) oluşturulamaması bu durumun en önemli nedenlerinden biridir. Altyapı yetersizliği, aynı 
samanda, yerel olarak değerlendirilmesi gereken verilerin bile' merkeze aktarılmasını getirmiş, aynı altyapı 
yetersizi iğ ine sahip merkezin ise, bu yükün altından kalkabilmesini çok güçleştirmiştir. 

- Yönetmeliğin uygulanması, "yetkili makas” olarak tanımlanan kuruluşlara (ilgili yasalara atıfta 
bulunularak) bırakılmıştır. Ancak işleyişin ne olacağı, hangi aşamada hangi yetkili makamın, ne biçimde yer 
alacağı, açık bir biçisde belirtilmesiştir, Ayrıca; 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri haklındaki yasanın 6. 
madde (e) fıkrası 1 5 93 sayılı U a u a i Hıfzıssıhha Kanunu’nun Sağlık Bakanlığı * na tanıdığı bası yetkileri (Gayri 
sıhhi Küesseseiere ruhsat verme) Büyükşehir Belediyelerin? aktarmışken, Yönetmelikte Büyükşenir Belediyelerine 
herhangi bir atıfta bulunulmamaktadır. 

- Bilindiği gibi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca çıkarılan Gayri Sıhhi Hüesseseier 
Yönetmeliği halen yürürlüktedir. Bu yönetmeliğe göre çevre sağlığını etkileme derecelerine göre 3 sınıfa 
ayrılmış müesseseler, mahallin en büyük amirine başvurarak ruhsat alsak durumundadır. Bu ruhsat, tesisin her 
türlü çevresel etkisi gözönüne alınarak verilmektedir. 

Çevre Kanunu uyarınca çıkarılan Hava Kalitesinin Korunması Yönetıeliğ ince kirletici vasıflarına göre A ve 
B'.gruplarına ayrılan tesislerin emisyon izni; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine göre ise yine farklı bir 
gruplandarmaya tabi tutulan tesislerin deşarj izni almak üzere aynı makama başvurmaları gerekmektedir. 

Bu ise. aynı tesis için, aynı gerekçelerle ve aynı amaç için, iş leşlerin tekrarını gerektirmekte, emek ve 
zaman kaybına neden oiarak kargaşaya yol açmaktadır. 

Bu nedenle, Yönetmelikler arasında (Su ve Gürültü Yönetmelikleri dahil) uyumun sağlanması, gerekirse her 
türlü izin ve ruhsat işlemini içeren tek yönetmelik haline getirilmeleri, hem yüklenici, hem de denetleyici 
açısından uygulamayı kolaylaştıracaktır. 

- Yönetmelik, bölge ayırımı yapmaksızın, her bölge için emisyon limitleri öngörmekte, bu ise getireceği 
mail yük açısından Yönetmeliğin uygulanabilirliğini azaltmaktadır. Bu nedenle yönetmeliğin yeni bir felsefe ile 
gözden geçirilmesi; gerekirse pilot ve çok kirlenmiş bölgelerden başlayarak geçiş dönemlerine yer veren 
kademeli uygulamalarla gerçekçi ve ülke koşullarında uygulanabilir bir yönetmelik ortaya çıkarılması 
zorunludur. 
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- Tönetaelikte 57-82, aaddelerde ataması istenen hava kalitesi denetleme görevlisinin atama ve çalışma 
koşullan gözönüne alındığında; bu görevlilerin yetki ve sorumlulukları, tesisi işletenin kadrolu elemanı 
olması nedeniyle kendisine yönetmelikte yüklenen denetleyici görevini tarafsız olarak yapmasının 
olanaksızlığından dolayı gerçekçi gözükmemektedir, 

- Sıisyon ölçüm cihazlarında kullanılacak yöntemler ve bacalardan numune alma standartlarının henüz 
belirlenmemeği nedeniyle cihaz seçiminde güçlüklerle karşılaşılmaktadır, 

- Ek-11 4.3 ve 4,4’de talep edilen sürekli ölçümlerde kullanılacak sürekli ölçüm cihazlarının 
kalibrasyonunun kimin tarafından yapılacağı, ölçümlerin güvenilirliğinin nasıl saptanacağı konulan açık 
değildir. 

- Yönetmelikte atıf yapılan ve Çevre Genel Hüdürlüğü'nün görevleri hakkmdaki Kanun Hükmünde Kararnamede 
yeralan mahalli çevre kurullarının bileşimi, bu kurullardan beklenen teknik danışma kurulu özelliğiyle 
uyuşmamaktadır. 

- Yönetmelik, uygulayıcılar ve yükümlüler açısından yeterince yol gösterici, izlenebilir ve sistematik bir 
biçimde düzenlenmemiş olup yoruma açık noktalar kalmıştır, 

- Yönetmeliğin birçok maddesinde "olabildiğince* kelimesi ve "-labilir" fiili kullanılmaktadır. Bu 
sözcükler uygulamada keyfiliğe yol açacak ve uygulayıcıya olumlu yada olumsuz adeta sonsuz takdir hakkı 
verebilecektir. Bu ifadelerin uygulayıcının kararının kesinliğini belirtecek biçimde düzeltilmesi uygun 
olacaktır. 

Yukarıda sözü edilen aksaklıklar gözönüne afınarak yönetmeliğin Çevre Genel Hûdûrlüğü tarafından yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. Yeniden düzenlenen yönetmelik taslağı aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların 
görüşüne sunulmalıdır. 

- Devlet Planlama Teşkilatı 
- İçişleri Bakanlığı 
- Sağlık Bakanlığı 
- Ulaştırma Bakanlığı 
- Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
- Kal iye ve Gümrük Bakanlığı 
- Üniversite temsilcileri 
- İlgili meslek birlikleri ve gönüllü kuruluşlar 
- İlgili endüstriyel kuruluşlar 

/ 

I. ıijBM MtTM 

Hava Kalitesi Yönetimi, alanında, özellikle Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin uygulanması, yani 
esisyon izni başvurularının değerlendirilmesi ve emisyon izni verilmesi, gerekli "denetimlerin yapılması; 
atmosferik ve emisyon ölçümlerinin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi; ileriye yönelik kirlilik önleyici 
projelerin hazırlanması, yürütülmesi ve kısa vadeli önlemlerin alınması alanlarında çalışacak eğitilmiş eleman 
eksikliği vardır. 

Bu alandaki eleman eğitimi politikası, uygulanacak çevre politikası, ve bu politikanın gerektirdiği 
organizasyona bağlı olarak oluşturulmak durumundadır. 

Ancak, Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonunun hazırladığı master plan çerçevesinde öngörülen pilot bölge 
kapsamında, aşağıda anahatları belirtilen uygulamanın gerçekleştirilmesi önerilebilmektedir. 

- Yetkili merci, üniversitelerin ilgili mühendislik dallarında eğitim yapan bölümleri, konu üzerinde 
araştırma ve çalışma yapan bilim kuruluşları ve eğitim projelerini destekleyen Uluslararası Kuruluşlar 
ile ilişkiye geçerek bir çekirdek kadro oluşturmalıdır. 
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- Bu çekirdek kadro, Elektronik, Kiraya, Fizik, Çevre, Heteoroloji, Ziraat vb, dallarda nûhendislik efitiıi 
göraüş eleaanlardan seçilmelidir. 

- Gerekli görülen konularda çekirdek kadronun «İmalımın, »ülkünse yurt içinde, değilse yurt dışında 
eğitilmeleri sağlamalıdır, 

- Bu çekirdek kadro, ilk aşamada, bir merkezi laboratuvar ve eğitim ünitesinin kurulıasmda görev alaalı, 
daha sonra ihtiyaç duyulan bölgelerin donatıhasında ve elejan eğitiminde görev yapmalıdır. 

- Eğ iti* proğrasiarı, mühendis, teknisyen ve iaborant olmak iizere üç ayn düzeyde, ihtiyaca göre ya 
gruplar halinde "iş üstü grup eğ it im i" şeklinde ya da özel şartlara göre 'kişisel eğiti»' şeklinde 
teorik ve uyguiasaiı olarak düzenlemelidir. Ayrıca değişen teknoloji ve yöntemlere paralel olarak 'uyu» 
kursları* düzenlemelidir. 

J. HAVA KALİTESİ İLE İLGİLİ ABASTIBMALA81S DİSTEKLEKMESt 

S. I0HT80L STÜATEJtLEBÎHH GELÎS7Î8İLHESİ 
- Tesbit edilecek Pilot Bölgeler için dağıln ve taşını» modelleri üniversite, kamu ve özel sektör 

işbirliği içerisinde oluşturuİmalıdir. 
- Dağılım ve taşıma modelleri (dispersiyon) ile ilgili ön çalışmalara başlanılmalı, ülkemizde ve yurt 

dışında yapılan çalışıalar esas alınarak seteorolojik veriler ile kirletici eaisyon değerleri esaslarına 
göre dağılıl ve taşımı modelleri geliştirilmelidir. - . 

- hava kalitesini olumlu ve oiuıauz yönde etkileyen parametreler tesbit edilmeli, azaltıcı ön bilgiler 
sağlamalıdır. 

- Pilot bazda seçilmiş bölgelerde yapılar, çalışmalar sonucunda elde edilecek verilere göre standartlar 
yeniden gözden geçirilmelidir. 

- Motorlu taşıt araçları ve endüstriye yönelik eaisyon faktörleri.hesaplamalı ve buna göre euisyanu 
azaltıcı kontrol stratejileri tesbit edilerek, belirlenecek periyotlar talinde teşvik dahil gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 

- fuar planlarının yapmada detaylı meteorolojik analizlerden yararlanıimalı ve Hava Kalitesi Tönetisi 
politikaları gözönüne alımlıdır. 

- özellikle yeni yerleşil bölgelerinde baki» rüzgar yönü gözönüne alınarak konutlaşmaya gidilmelidir. 
Taşıtlardan ve ıs maadan ileri gelen kirlenmenin atmosferde dağılımı için binalar arasında hava 
sirkülasyonunu sağlayıcı b'ir yapılaşmaya özen gösterilme!idir. 

■ Kış aylarında güneş enerjisinden aza»; istifadeyi sağlayıcı imar planları yapıiıahdır. 
- Süzgar enerjisinden yararlansa potansiyeli araştırılsalı ve teşvik edici tedbirler alınmalıdır. 
- Kirliliği azaltıcı alternatif kaynaklar araştırılmalı, özellikle güneş enerjisi hususunda araştırsa 

çalışsalarına hız verilmeli ve teşvik edilmelidir. 
- Büyük çiftliklerin bulunduğu yörelerde çiftlik sahiplerini biyogas üretişine özendirmek alıcıyla teşvik 

edici tedbirler alınmalıdır. 
- Teni yerleş im merkezlerinde »erkesi ısıtmayı teşvik edici ve sorunlu kılıcı tedbirler alımlıdır. 
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