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ÖNSÖZ

ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
166. Maddesinin 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 başladığı 1963 yılından bu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Birinci, 
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 
yapılan 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 5/1722 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 hazırlaklarına daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
kurulmuşlardır.



özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 
1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi ile 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 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir.

İlgili 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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I. GÎRÎŞ

Batıda, endüstri devriminin başlangıcından bu yana ve 
yirminci yüzyılda daha da kuvvetlenen bir eğilim, insan yaşam 
kalitesinin, salt ekonomik ve fiziksel koşulların iyileştirilmesi 
yoluyla artırılabileceği inancı olmuştur, Toplumların refahının 
bazı fiziksel faktörlerin ve ekonomik hedeflerin gerçekleşmesine 
(örneğin kişi başına düşen milli gelir, kişi başına düşen 
enerji, demir-çel'ik, çimento üretimi gibi) bağımlı olduğu kanısı 
yaygınlaşmıştır. Tüm bu fiziksel işlemler, dünyamızın kısıtlı 
olan doğal kaynaklarının bazı ürünlere dönüştürülmesi sonucunda 
gerçekleştirilir. Üretim, bu kısıtlı kaynaklar ile yine doğal ve 
kısıtlı kaynaklardan elde edilen enerjinin, emek ve sermaye 
katkısıyla son ürünlere dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir. 
Üretimin amacı ise tüketimdir. Ekonomik faaliyetler, doğal 
kaynakların üretim süreçleri aracılığı ile çeşitli ürünlere 
dönüştürülerek bunların tüketime sunulmasını amaçlamaktadır. 
Gerek üretim aşamasında ve gerekse tüketim sonucunda, doğadan 
elde edilen hammadeler er veya geç katı, sıvı ve gaz halindeki 
mamul, atık ve artıklara dönüşür ve yeniden kullanım değeri çok 
düşmüş bir biçimde tekrar doğaya verilir. Tüketim ise, kelime 
anlamının ifade ettiği gibi bir "yok. etme" veya "bitirme" işlemi 
değildir. Tüketilen madde veya enerji yok olmamakta, sadece şekil 
değiştirerek ve atıklara dönüştürülerek doğaya iade edilmektedir. 
Böylece doğadan alınan kullanım değeri yüksek hammadde ve enerji, 
kullanım değeri çok. düşmüş bir şekilde tekrar doğaya verilmekte 
ve döngü kapatılmış olmaktadır. Bu maddesel-ekonomik yaklaşım 
sonucunda yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla belki de 
zamanında iyi niyetle, fakat bilinçsizce yapılmış olan tüm 
girişimler, doğanın kendi oluşturduğu düzeni etkileyerek doğal 
olandan başka bir malzeme-enerji-biyolojik etkileşim biçiminin 
oluşmasına yol açmaktadır. Doğa, kendinden olmayan bu düzeni 
kendi biçimine dönüştürme işlevini yüklenmekte ve bu yükü yeteri 
hızla yerine getiremediğinde çevre kirliliği oluşmaktadır. Bugün 
giderek artan çevre kirliliği nedeniyle yaşam kalitesi üzerinde 
olumsuz etkiler görülmektedir.

Üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda doğaya verilen ve 
çevre kirliliğine neden olan unsurlar, ilk bakışta olağanüstü bir 
çeşitlilik göstermektedir, çevreye yaptıkları etkiler açısından, 
kimyasal yapı, doğada parçalanabi1me ve bozulma özellikleri de 
gözönüne alınarak bu unsurlar aşağıdaki şekilde
sınıflandırılabi1 i r:

- Patojenler
- Organik maddeler
- Endüstri atıkları
- Yağlar ve benzeri maddeler
- Sentetik deterjanlar
- Radyoaktivite



- Pestisid ve herbisidler
- Yapay organik kimyasal maddeler
- Anorganik tuzlar
- Yapay ve doğal tarımsal gübreler
- Atık enerji
- CO, C02.N0, S02 gibi gaz atıklar
- Hidrokarbonlar
- Gürültü
- Titreşim

üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda genel olarak 
yukarıda verilen maddelerden oluşan atıklar, hava, su ve toprakta 
kirlenmeye ve denge bozulmalarına sebep olurlar. Hava ve su 
akışkan ortamlardır. Bu özellikleri nedeniyle de söz konusu 
ortamlara deşarj edilen kirleticiler uzak mesaafelere taşınabilir 
ve olumsuz etkilerini kirlilik kaynağından çok uzaklarda dahi 
gösterebi1 i rler.

Kirliliğe sebep olan kaynaklar yerel oluşumlara göre 
"noktasal" ve "yaygın" kaynaklar olmak üzere iki gruba 
ayrılabilirler, örneğin bir kanalizasyonun çıkış ağzı noktasal 
bir kaynaktır. Diğer taraftan bir tarım arazisinde kullanılan 
gübrelerin nütrient bileşenleri (N,P) veya pestisidlerin yüzey 
akışlarıyla alıcı ortamları etkilemesi olayında yaygın bir 
kirlilik kaynağı sözkonusudur. Noktasal kaynaklar genellikle 
doğrudan alınacak teknolojik önlemlerle (örneğin atıksu arıtma 
tesislerinin kurulmasıyla) kontrol altına alınabilirler. Yaygın 
kaynakların kontrolü ise daha güçtür. Bu kaynakların alansal 
özelliği nedeniyle doğrudan teknolojik önlemlerle kontrol altına 
alınması yerine planlayıcı ve yönlendirici önlemler tercih 
edilmektedir, örneğin arazi kullanımının planlanması, yerleşim ve 
endüstri yer seçimlerinin çevresel boyutlarının da dikkate 
alınması bu türden önlemlerdir. Zaman zaman bunun gibi 
yönlendirici önlemler noktasal kaynakların kontrolünde de 
kul lanılabilir.

Kirlenme, geniş anlamıyla sisteme veya sistemin alt 
gruplarına giren ve çıkan maddelerin miktar, cins ve değişim 
hızlarının incelenmesiyle takip edilebilir.

Doğal olarak sınırlı olan bu değişim, ekonomik, faaliyetler 
dolayısıyla, hem alanca yayınlaşmış; hem de birim alan içinde 
şiddetini arttırmıştır. Kirlenmeye sebep olan faktörleri;

1) Fiziksel parametreler
2) Kimyasal parametreler
3) Biyolojik parametreler

olarak sınıflandırmak mümkündür.

Modern ve kalkınmış toplum!arda, ekonominin temel sektörü 
olarak sanayi görülmektedir. Bu nedenle, geri kalmış veya az 
gelişmiş ülkeler, gelişmişlik düzeylerini arttırmak ve kalkınma 
çabalarım sürdürebilmek için, hızlı bir şekilde sanayileşmek



zorundadırlar. Ancak insanın refah ve mutluluğunu arttırmaya 
yönelik ihtiyaçların karşılanması için üretim yapılırken, aynı 
insanın temiz ve sağlıklı bir çevreye de ihtiyaç duyduğu ve bu 
çabaların sürdürülebilmesi için gerekli olan doğal kaynakların 
bitmez tükenmez olmadığı, gelecek nesiller için de gerekli olduğu 
unutulmama!ıdır.

Çevre değerlerine önem vermeden sanayileşen ülkeler, bir 
yandan sanayinin neden olduğu kirliliği ortadan kaldırmak için 
büyük paralar harcarken, bir yandan da azalan doğal kaynaklar 
için çareler aramaktadırlar. Buna karşı sanayileşmemiş fakir 
ülkeler ise, nüfusla birlikte artan ihtiyaçlarım 
karşılayabilmek için toprağı, ormanı ve diğer doğal kaynakları 
aşırı bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu noktada kalkınmanın 
gereği olan sanayileşme ve çevre değerlendirmelerinin 
birbirlerine karşıt değil, tam tersine birbirlerini tamamlayan 
iki unsur oldukları anlaşılmaktadır. Nitekim sanayi ya da bir 
başka insani/ekonomik etkinliğin yol açtığı çevre kirlenmesi, 
kentleşme ve sanayi bölgelerinin daha çok su kaynakları, doğal 
güzellikler, tarım ve orman alanları gibi bölgelerde bulunması 
nedeni ile, sonunda insanın tarım, ormancılık, hayvancılık., 
turizm vb. gibi başka ekonomik etkinlikleri üzerinde zararlı 
etkilerde bulunmaktadır, çevredeki bu değişme, bir kirlenme 
niteliği taşısın taşımasın, yalnızca doğal yaşam dengesi ile 
sınırlı kalmayıp, çeşitli ekonomik çıkar grupları üzerinde de 
etkili olarak ayrıca sosyal sıkıntılara da neden olmaktadır. Bu 
nedenle günümüzde artık, kalkınma mı yoksa çevre mi önemlidir 
tartışmaları yerine, "çevre değerlerini koruyarak nasıl 
sanayileşebiliriz? Kalkınmanın devamlılığım sağlamak için azalan 
doğal kaynakları nasıl koruyabiliriz? Kısaca daha az kullanarak 
daha fazla nasıl üretebiliriz" sorularına cevap aranmaktadır.

İleri sanayi ülkelerinin geçirdikleri olumsuz deneyimler 
gözönüne alındığında, Türkiye gibi hızlı sanayileşmeye çalışan 
ve sanayileşmek zorunda olan ülkelerde, ekonomik kalkınma 
modelinin oluşturduğu toplumsal değişim ve hızlı sanayileşmenin 
sonucu olarak çevre sorunlarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu 
gerçeğin bilincinde olarak hareket etmek zorunda olan ulusal 
sanayi, çevre kirliliği konusunda üstüne düşen görevleri de 
yerine getirmekle yükümlüdür.

Burada bir noktanın daha vurgulanmasında yarar 
bulunmaktadır. Sanayi ya da bir başka insani/ekonomik etkinlik 
sonucu ortaya çıkan atıklar da insanoğlunun şimdiye kadar 
sağladığı bilgi birikimi çerçevesinde tanıdığı, saklanmaları, yok 
edilmeleri ya da başka ürünlere dönüştürülmelerini ya da 
yerlerine hangi başka malzemelerin kul lamlabileceğini bildiği 
malzemelerdir. Bu güne kadar daha temiz bir çevre oluşturacak 
biçimde bu insani/ekonomik. etkinliğini gerçekleştirmemiş olması, 
bağlı kaldığı ekonomik düşünce sisteminde hava, su vb bazı 
ürünlerin bedava/çok. ucuz olduğu gibi yargıların etkili biçimde 
yer almış olmasından kaynaklanmaktadır, şimdi bu ucuz kaynakların 
gerçekte ucuz olmadıkları aslında yaşamsal değere sahip olmaları
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nedeniyle çok daha pahalı olduklarının bilincine vararak ekonomik 
değerler sistemini değiştirmek durumunda kalmaktadır, çevre 
kirliliğinin giderilmesi (önlenmesi/engellenmesi) etkinliklerinin 
de birer sınai etkinlik olduğu bilincine varan gelişmiş ülkeler 
bu tür etkinliklere kolaylıkla başlamakta, fakat bunun kaynak 
israfı olduğu yanılgısına düşen az gelişmiş/gelişmekte olan 
ülkeler bu tür etkinlikleri kaynak israfı olarak 
görebilmektedirler. Bazı ülkelerin bu durumdan yararlanarak çevre 
kirlenmesi olgusunu, başka ülkelerin kalkınma girişimlerini 
yılgınlığa düşürerek baltalamak; çevre kirletici sanayilerini 
ihraç ederek kendilerini temizlerken başka ülkelerin kirlenmesine 
yol açmak; kir, kirletici ya da kirlenmenin kendisini ihraç etmek 
vb biçimlerde ekonomik bir silah olarak kullanma eğilimleri de 
bel irebiİmektedir. Bu durumda çevre kirlenmesine meydan 
verilmemesi, olan kirlenmenin temizlenmesi vb etkinliklerin de 
sanayileşme/kalkınma hareketinin ayrılmaz bir parçası olduğu 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

II. SANAYİ VE ÇEVRE POLİTİKALARINA GENEL BAKIŞ

II.1.Geçmiş Plan Dönemlerindeki Politikaların Değerlendirilmesi

Türkiye 1960’ 11 yıllara kadar, temelde bir tarım ülkesi 
olarak orman, toprak ve hayvan varlığının önemi ile uyumlu 
politikalara ağırlık vermiştir. Sürdürülen modernleşme, 
sanayileşme ve kalkınma çabaları 1961 Anayasası ile plana 
bağlanmış ve böylece yurdumuzda planlı kalkınma dönemi 
başlamıştır.

Planlı dönemde, kalkınmanın temeli ve itici gücü olarak 
sanayileşme esas alınarak plan ve programlarda, bu sektörün 
gelişmesi için daha çok kaynak ayrıldığı görülmüştür. 
Sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte sanayiden kaynaklanan çevre 
sorunları da artarak etkisini göstermeye başlamıştır. Artan çevre 
başkıları ve uluslararası ilişkiler, birtakım tedbirler almayı 
zorunlu hale getirmiştir.

II.1.1. I.ve II. Plan Dönemi (1963-1967 ve 1968-1972)

I. ve II. Beş Yıllık. Kalkınma Planlarında çok sekt-örlü 
ekonomik büyüme, daha çok üretim ve daha çok sanayileşme 
hedeflenmekte, ancak sanayileşmenin getireceği çevre sorunları 
dikkate alınmamaktadır. Bu dönemde sanayiden kaynaklanan olumsuz 
çevre etkilerinin kendini önemli ölçüde hissettirmediği 
görülmektedir.

II.1.2. III. Plan Dönemi (1973-1977 ve 1978 Ara Programı)

III.Beş Y ı l l ı k  Kalkınma Planının hedef ve stratejilerinde, 
sanayileşme sürükleyici sektör olarak görülmekte, çevre sorunları 
ise ilk defa ayrı bir bölüm olarak elde alınmaktadır. Çevre ile 
i l g i l i  politikalara yer verilmesinde, sanayiden kaynaklanan



kirliliğin artan baskıları yanında başta Stockholm Konferansı 
(1972) olmak üzere uluslararası ilişkilerin etkileri 
görülmektedi r.

Sanayi ve çevre ilişkileri ile ilgili olarak IIÎ. Planda yer 
verilen temel hedef ve stratejiler şunlardır:

- Yerel olarak, sanayi çevresinde hava, su ve kıyı 
kirlenmesinin varlığı planlamaya girdi olabilecek şekilde 
vurgu!anmaktadır.

- çevre sorunlarının farklı bakanlık ve kuruluşlarca ele 
alınması yerine merkezi bir kuruluş tarafından ele alınıp 
planlama sistemi içinde incelenmesi gereği belirtilmektedir.

- Kalkınma ve sanayileşmeye zarar verecek çevre 
politikalarının kabul edilmeyeceği vurgulanmaktadır. 
Sanayileşmenin varlığı ve hızlılığı sorunların temeli olarak 
görülmekte ve kurulacak sanayilerin daha önceden kirlilik 
tanımı- yapmaları öngörülmektedir.

Bu temel hedef ve stratejiler doğrultusunda III. Plan dönemi 
yıllık programlarında yer alan önemli politika tedbirleri şöyle 
özetlenebilir :

Kalkınma ve sanayileşmenin eş doğrultuda programlanması, 
(1973-1978 y.p.t.)

Sanayi tesislerinin yerleşiminin belirlenmesinde kuruluş 
yerinin çevre sorunu yaratmayacak biçimde seçilmesi, (1973 
ve 1974 y,p.)

Uzun dönemde sahip olunması planlanan sanayi kirlenme 
derecelerinin tahmin edilmesi, (1974 y.p.t. ve 1978 y.p.)

İthal edilecek teknolojilerin çevre kirliliği açısından 
değerlendirilmesi, (1977 y.p.)

Ülke şartlarına uygun Standard teknoloji, mekan 
planlaması, alternatif maliyet ve çevre sağlığı 
uygulamalarında karşılaşılan güçlükler konusunda, DPT 
koordinasyonunda araştırmaların yaptırılması, (1975 y.p.)

çevre sorunu konusunda halk eğitiminin yapılması, (1975 
y - p .  )

Akdeniz ve Karadeniz’de kirlenmenin önlenmesi 
anlaşmalarının izlenmesi, (1976 y.p. ve 1978 y.p.t.)

Marmara Denizi, İzmir, İskenderun ve Mersin Körfezlerinin 
kirlilik önleme çalışmalarının hızlandırılması, (1976 y.p. 
ve 1977 y.p.t.)



Çeşitli sosyal ve ekonomik faaliyetlerin planlanmasında 
teknoloji ve yer seçimi araçlarının uzun dönemli 
maliyetlerin en az düzeyde tutulması açısından 
değerlendirilmesi, (1978 y.p.t.)

Yöresel standartların belirlenmesine yardım etmek üzere, 
ülke düzeyinde bir alıcı ortam araştırmasına başlanılması, 
(1978 y.p.t.)

Çevre sorunlarının çözümünde, ilgili meslek dallarım 
bir arada karara götüren grup çalışması yapılması, (1978 
y.p.t.)

II.1.2.1. III.Plan Döneminin Genel Değerlendirmesi

Çevre sorunlarının tanımlanması ve kurumsal yapının ön 
şartlarının hazırlanması yönünde bir takım gelişmeler 
sağlanmıştır. 1978 yılında çevre sorunları ile ilgili, üst 
düzeyde koordinasyon ve yönetimden sorumlu bir Devlet Bakanlığı 
kurulmuş, çevre sorunları konusunda temel araştırmalar 
başlatılmış ve yurt dışındaki gelişmeler yakından izlenmiştir. Bu 
olumlu gelişmelere rağmen yaygın bir çevre bilincinin 
oluşturulmaması, teknik düzeyde yeterli bilgi birikiminin 
olmaması ve mevzuattaki boşluklar, sorunların çözümünü 
güçleştirmiştir. Sanayi kuruluşlarının yer seçimine ve çevreyi 
kirletmeyecek teknoloji seçimine hassasiyet gösterilmesine 
yönelik politika tedbirleri gerçekleştirilememiştir. Marmara 
denizi ile İzmit ve İzmir Körfezlerinin kirliliğinin önlenmesine 
yönelik politikaların uyulanamaması, daha sonraki yıllarda geri 
dönülemeyecek sorunlar yaratmış ve çözümleri daha ağır mali 
külfetler getirmiştir.

II.1.3. IV. Plan Dönemi (1979-1983)

Ülkemizde planlı dönemle birlikte başlatılan sanayileşme 
etkinliklerinin 1970’1 i yıllarda hızlı bir gelişme gösterdiği 
görülmektedir. Sanayide hızlı gelişme yanında yapısal değişmeler 
de olmakta, başta imalat sanayii olmak üzere çeşitlilik, artmakta 
ve sanayi yurt düzeyinde yayılmaktadır. Bu durum bir yandan 
sanayiden kaynaklanan kirlilik baskısının artmasına, bir yandan 
da kirliliğin çeşitli bölgelerde yayılmasına neden olmuştur, 
çevre sorunlarının ülke genelinde gittikçe ağırlığım 
hissettirmesi nedeniyle, IV.Planda geçmiş yıllara göre daha 
etkin tedbirlere yer verilmiştir.

Sanayi-ç-evre ilişkileri ile ilgili olarak IV. Planda yer 
alan temel hedef ve stratejiler şunlardır :

- Toplumsal değişim süreci ile birlikte çevre sorunlarının 
çözüme kavuşturulması ve uzun dönemde de geriye dönülmeyecek 
çevresel sorun yaratılmaması.

- Hızlı sanayileşmenin 
yaygınlaştırıİması.

insan-çevre kapsamında tüm yurtta



- Doğanın ve doğal kaynakların kul lam İmaları ve 
korunmalarında rasyonellik sağlanması.

- Sorunlara ilişkin, alternatif çözüm önerilerinin dikkate 
alınması, çevre sağlığı için yakın tehlike /aratan (Haliç, 
îzmit Körfezi gibi) öncelikli yörelerle ilgili projelerin 
uluslararası işbirliği ile çözümlenmesi.

- Arazi kullanım plam olmayan yörelerin ekolojik özellik ve 
çevre koruma önlemlerinin dikkate alınması.

- Çevre kararlarının yerel yönetimlere kaydırılıp merkezi 
yönetimle aralarında iletişim ağı kurulması.

Bu temel hedef ve stratejiler doğrultusunda, IV. plan 
dönemi yıllık programlarında yer alan önemli politika tedbirleri 
şöyle özetlenebilir :

. Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin yeniden gözden 
geçirilmesi. (1979 y.p.t.)

. çevre Kanunu tasarısı hazırlıkİ arına başlanması, ( 1982 ve 
1983 p.t.)

. çevre kanunun öngördüğü yönetmeliklerin hazırlanması, 
(1984 y.p.t.)

. Kamu ve özel sektörün yatırımlardaki yer seçimi 
kararlarının ekolojik ve havza özellikleri, teknoloji ve 
standart seçme kararlarının kaynak ve kirlilik açısından 
değerlendirilmesi, (1981 ve 1982 y.p.t.)

. Sanayi atıklarının meydana getirdiği çevre kirlenmelerinin 
incelenmesi ve giderilmesi ile ilgili proje çalışmalarına 
pilot bir bölge seçilerek başlanılması, (1982 y.p.t.)

. Çevre politikasının sektöre! boyutlarının geliştirilmesi, 
sektörde yapılacak yatırımların maliyet tahminlerine 
gerektiği hallerde çevre boyutunun katılmasına çalışılması, 
(1984 y.p.t.)

. Uluslararası kuruluşların gündeminde olan ve ülkemizi 
ilgilendiren çevre koruma stratejileri ve tedbirler 
konusunda çalışmalar yapılması, (1981, 1982, 1983 y.p.t.)

. Türkiye için bir çevre kirlilik envanterinin 
geliştirilmesi, (1979, 1981, 1982 y.p.t..).

II.1.3.1 IV. Plan Döneminin Genel Değerlendirmesi

çevre ile ilgili özel ihtisas komisyonu toplanarak 
ülkemizi ilgilendiren çevre sorunlarının tahlili ve çözümleri 
dile getirilmiş, kalkınma ve sanayileşme modeline çevre konusunun 
entegre edilmesi düşüncesi benimsenmiş, akademik kuruluşların



çevre ile ilgili bölümler açmaları ve proje çalışmalarına 
katılmaları sağlanmıştır. Bu dönemde kurumsal yapının 
geliştirilmesi yönünde önemli çalışmalar yapılmıştır. (1982 
Anayasa’sında çevre ile ilgili hükümlerin yer alması, Başbakanlık 
çevre Müsteşar! ığı ’mn kurulması, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 
çıkarı İması). 1981 yılında Barselona konvansiyonu, 1983 yılında
Uluslararası Uzun Menzilli Sınırlar ötesi Hava Kirlenmesi 
Sözleşmesi onaylanmıştır.

Bu olumlu gelişmelere rağmen düzensiz şehirleşme ve 
sanayileşme devam etmiş, hava, şehir ve körfez kirlilikleri 
yaygınlaşmış, çevre sorunları artmış, mevzuat yeterince 
geliştirilememiş ve yatırım kararlarında çevre faktörü istenilen 
ölçüde dikkate alınmamıştır. IV. Plan ve bu plan döneminin 
programlarında çevre sorunlarının teşhisi, tedbirleri ve 
politikaları arasında yeterli uyumun sağlanamaması, birbirini 
tamamlaması ve birlikte uygulamaya konulması gereken faaliyet ve 
araştırma çalışmaları arasında koordinasyonsuzluğun devam etmiş 
olması, bu dönemin önemli aksaklıkları olarak görülebilir.

II.1.4. V. Plan Dönemi (1985-1989)

1980’1 i yıllar, başta sanayiden kaynaklanan kirlilik
olmak üzere çevre sorunlarının büyük oranda kendini hissettirdiği 
bir dönemdir. Bazı bölgelerde yerel olarak görülen sanayi
kaynaklı aşırı kirlilik nedeniyle başta basın ve yayın organları 
olmak üzere kamuoyunun geniş tepkisi ve ilgisi konu üzerine 
yoğunlaşmıştır. Ayrıca Türkiye V. plan döneminde AT ile olan
ilişkilerini, ekonominin dışa açılma politikasına uygun olarak 
yeniden düzenlemeyi hedef olarak benimsemiştir.

Sanayiden kaynaklanan kirlilik ve yanlış yer seçimi 
nedeniyle karşılaşılan ekonomik kayıplar, kamuoyu baskıları, 
başta AT olmak üzere uluslararası ilişkiler ve kalkınmanın 
temelini oluşturan sanayinin kullandığı doğal kaynakların giderek 
azalması, V. Planın çevre politikalarına yön veren temel 
faktörler olarak görülmektedir.

Sanayi ve çevre ilişkileri ile ilgili olarak V. planda yer 
alan temel hedef ve stratejiler şunlardır :

- AT ile olan ilişkilerin gözden geçirilmesi,

- Arazi kullanım ve yatırım kararlarında, çevre faktörünün 
sistematik olarak değerlendirilmesi ve sanayi atıklarının 
denetlenmesi,

- Yatırımlarda proje, ön izin, tesis izni, proje 
değerlendirme ve üretim aşamalarında çevre faktörünün sistematik 
olarak değerlendirilmesi ve sanayi atıklarının denetlenmesi,

- Havza boyutunda su kalitesinin değerlendirilmesi ve su 
kaynaklarının kullanımında rasyonel bir düzenlemeye gidilmesi,



- Mevcut kirliliğin ortadan kaldırılması, muhtemel 
kirliliğin engellenmesi ve doğal kaynakların gelecek nesillerin 
de yararlanabileceği şekilde korunması,

- çevre ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 
öncelik tanınarak, ilgili üniversite ve kuruluşların 
desteklenmeleri.

Bu temel hedef ve stratejiler çerçevesinde V. Plan dönemi 
yıllık programlarında yer alan önemli politika tedbirleri şöyle 
özetlenebilir :

. Çevre koruma yönetmeliklerinin bölgesel farklılıklar 
dikkate alınarak hazırlanmaları ve gerekli ölçüm ve 
değerlendirme sistemi ile birlikte pilot uygulamalara 
geçilmesi, (1985 ve 1986 y.p.)

. çevre kanunu ve yönetmelikleri ile Gayrısıhhi Müesseseler 
Yönetmeliği arasında bütünlük sağlanması, (1985 ve 1986 
y .p.t.)

. Kamu kuruluşlarının, kendi yetki ve sorumluluk 
alanlarındaki uygulamalarda çevre boyutunu devamlı olarak 
dikkate almaları, gelişmeleri izleyip, değerlendirerek, 
alternatif çözüm önerileri getirmeleri. (1985, 1986, 1987 
y.p.t.)

. Sanayiin düzenli yerleşmesi için sanayi siteleri ve 
organize sanayi bölgelerinin teşvik edilmesi. Teşvik 
belgelerinin yer seçiminden sonra uygulamaya konulmaları 
için gerekli düzenlemelerin yapılması. (1987 p.t.)

. Atıkların tekrar kullanılmaları ve değerlendirilmeleri ile 
ilgili yatırımların, araştırmalar ve buluşların teşvik 
edilmesi, sanayi ve enerji üretiminde çevreye zarar 
verebilecek yan ürünlerin değerlendirilmesine öncelik 
verilmesi, (1987 p.t.)

. Yerel çevre kurullarının, aktif bir şekilde yörelerindeki 
çevre sorunlarının çözümü çalışmalarına katılmaları, 
(1987 p.t.)

. çevre ile ilgili güvenli ölçümlerin yapılabilmesi için 
laboratuvarlar arası kullanım protokollerinin yapılması, 
bunların personel, cihaz ve malzeme yönünden 
desteklenmeleri, (1987 p.t.)

. Ankara Çayı, Meriç, Seyhan ve Ceyhan Nehirleri kirlilik 
araştırma programlarina devam edilmesi ve yönetmelik 
kapsamında arıtım planlamalarının yapılması, (1987 p.t.)

. Kirletici sanayilerden ekonomik ömrünü dolduran 
tesislerin yer ve teknoloji değişikliği alternatiflerini 
dikkate alan bir master plan çalışması yapılması, (197 
p.t.)



. Avrupa Topluluğu Çevre Standartlarına uyum sağlanabilmesi 
amacı ile AT ülkeleri Çevre Standartlan ile Türkiye çevre 
Standartlarım mukayese eden ve bunların Türkiye’de 
uygulanmasının muhtemel etkilerini değerlendiren bir 
çalışmanın başlatılması, (1988 y.p.t.)

. Yabancı ülkelerden atık ithaline izin verilmemesi, 
Türkiye’de üretilen atıklarla ilgili yönetmeliklerin 
hazırlanması ve atıkların yönetmeliklere uygun olarak 
depolanması için gerekli tesislerin kurulmasının teşvik 
edilmesi, (1988 y.p,)

. Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliği ile Tehlikeli 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin tamamlanarak yürürlüğe 
konulması. (1989 y.p.)

II.1.4.1. V. Plan Döneminin Genel Değerlendirmesi

Çevre sorunlarına karşı kamuoyu duyarlılığının daha fazla 
arttığı V. Plan döneminde, çevre konusunda önemli çalışmalar 
yapılmıştır. Çevre Kanunu’nun öngördüğü, Su Kirliliği ve Hava 
Kalitesi Kontrol Yönetmeliği, Gürültü Kontrol Yönetmeliği ve 
Çevre Kirliliğini önleme Fonu Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur, 
çevre politikalarının oluşturulması amacı ile T.B.M.M. Çevre 
Araştırma Komisyonu kurulmuş olup, çalışmalarına devam 
etmektedir. Mart 1988’de 2872 sayılı Çevre Kanununda değişiklik 
yapılarak, çevre kirliliğine yol açan işletmeleri faaliyetlerine 
göre kümelendirip Bakanlar Kurulu Kararına sunmak üzere Merkez 
çevre Kurulu ve il çevre Kurulları düzenlenmiş, özel çevre Koruma 
Bölgeleri Başkanlığı kurulmuştur.

Mevzuat ve kurumsal yapı ile ilgili düzenlemeler yanında, 
proje çalışmaları sürdürülmüş, yönetmelikler gereği bir kısım 
tesislerin arıtma sistemlerini kurmaları ve çalıştırmaları 
sağlanarak, çevre ile ilgili yatırımlara ağırlık, verilmiştir.

Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin 
yaygınlaştırılarak, geliştirilmesi, sanayiin düzenli yerleşimi 
açısından olumlu bir gelişme olarak görülmektedir.

Bu olumlu gelişmelere rağmen, plan ve programlarda 
hedeflenen amaçların istenilen ölçüde gerçekleştirilemediği, 
bunun sonucu olarak çeşitli bölgelerde kirliliğin arttığı, 
mevzuattaki boşlukların giderilemediği, yönetmeliklerin tam 
olarak uygulanamadığı ve ilgili kuruluşlar arasında yeterli 
koordinasyonun sağlanamadığı görülmektedir.

II.2 Sanayi ve Çevre Politikaları için öneriler

Çevre sorunu disiplinlerarası bir sorundur. Ekoloji ve 
benzeri bilim dalları çevre sorununun belirlenmesi için gerekli 
olan yöntemleri sağlarlarsa da sorunun çözümü, ekonomi ve hukuk 
da dahil olmak üzere, çeşitli bilim dallarının ortaklaşa 
katkıları ile mümkün olabilir. Hukuki önlemler nasıl çevre



koruması için gerekli ise, mevzuat ve izlenen çevre 
politikalarının ekonomik bir değerlendirmesinin yapılması da o 
derece önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bir 
ülkede çevre sorunlarının çözümlenmesinde yapılacak ilk iş, o 
ülkenin kalkınma hedefleri ile uyumlu çevre politikalarının 
belirlenmesi ve bu politikaların etkili bir biçimde 
uygulanmasının sağlanmasıdır, çevre politikaları ülkenin sosyo
ekonomik yapısı, uygulanmakta olan sanayi, enerji, tarım, nüfus, 
turizm vb politikaları ile çok yakından ilişkilidir. Bu nedenle 
çevre politikalarının, bu politikaların tümünün birlikte dikkate 
alınarak ve kalkınma hedefleri ile uyumlu bir biçimde 
oluşturulmaları zorunlu olmaktadır. Böyle bir politika oluşturma 
aşamasında yaptırımların sağlıklı ve kalıcı olması için toplumun 
her kesiminden katılımın sağlanması ile bir tür "toplumsal 
mutabakat"ın ortaya konulması uygun olacaktır. Bu çerçevede 
düşünülebilecek kesimler arasında

- İlgili kamu kuruluşları,
- yerel yönetimler,
- sanayi kurum ve kuruluşları,
- bilim ve araştırma kurum ve kuruluşları,
- siyasi partiler, sendikal kuruluşlar ve diğer politika 

oluşturucu odaklar,
- meslek odaları,
- vakıflar ve gönüllü kuruluşlar

sayılabilir.

Türkiye’nin çevre politikalarının oluşturulmasında temel 
alınabilecek hususlar şöyle sıralanabilir :

1. Anayasamızın 56. maddesi ve çevre Kanunu’nun genel 
ilkeleri, Türkiye’nin çevre politikalarının temelini 
oluşturmalıdır. Yani, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre kirlenmesini 
önlemek Devletin ve yurttaşların ödevidir. “

Çevre Kanunu’nda belirlenen amaçlara ulaşabilmek için 
yapılacak düzenlemelerde ve alınacak, önlemlerde ülkenin sosyal ve 
ekonomik kalkınma çabalarının olumsuz yönde etkilenmemesi; 
bütün çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesi; gelecek 
kuşaklara temiz ve yaşanılır bir çevre bırakılması sanayi ile 
bağlantılı çevre politikalarının temelini oluşturmalıdır.

2. Çağımızın dinamik sorunlarından olan çevre konularında 
yasal ve yönetsel düzenlemeler, ihtiyaçlara göre ve zaman 
geçirmeden yapılmalıdır. Bu düzenlemelerde, uluslararası alanda 
ve özellikle Avrupa Topluluğunca uygulanan politikalar ve 
mevzuat yakından izlenerek, ülkemiz için belirlenecek çevre 
politikaları ve mevzuatının bunlar ile paralelliği sağlanmalıdır.



3. Ülkemiz şehirleşme, erozyon ve doğal afetler sonucunda 
oluşan çevre kirliliği ve sanayileşme ve tarımda çağdaşlaşmanın 
ortaya çıkardığı çevre sorunları ile karşı karşıyadır, çevre 
politikalarında genel yaklaşım, yalnızca mevcut kirliliğin 
ortadan kaldırılması ve olası kirlenmenin önlenmesi değil, fakat 
yaşamsal kaynakların gelecek kuşakların da yararlanabilecekleri 
en rasyonel biçimde kullanılmaları, gel iştiriİmeleri, korunmaları 
daha da önemlisi, kirlilik önleyici önlemlerin sürekli olarak 
gözetim altında tutularak yenilenmeleridir.

4. Türkiye sanayileşme sürecini tamamlamaya çalışırken, 
sanayi-çevre ilişkilerinde tutumunu sür’atle belirleyerek bu 
süreci daha önce tamamlamış ülkelerin deneyimlerinden 
yararlanmalı ve kalkınma atılımında ekonomik ve siyasal 
tercihlerini, doğal çevrenin korunması/ bu çevreden yararlanan 
diğer ekonomik çıkar gruplarının yararları / sanayileşme üçgeni 
arasında dengeli ve uyumlu bir ilişki kurulmasını sağlayacak ve 
bu dengeyi kollayacak biçimde yapmalıdır.

Kalkınmanın temel amacı insan refahım artırmak, olup bunun 
da temel unsurlarından biri olan doğal çevrenin, yine insanın 
kendi eliyle bozulması düşünülemez. Sonuçta, ekonomik kalkınma 
hedefleri ile birlikte doğal çevrenin korunması konusunda da 
dengeli ve kalkınma hedefleri ile uyumlu politikaların 
benimsenmesi kaçınılmaz olmaktadır. Aksi halde, sanayi sektörü 
lehine turizm, tarım, hayvancılık, vb sektörlere darbe vurulması, 
ya da asıl refahın götürülmesi amaçlanan insanın kendi yaşamsal 
tabanına zarar vermesi gibi bir sonuçla k.arş 11 aşı 11 rki bu da asıl 
önlenmek istenen bir sonuç olmaktadır.

5. Sanayi alanında kamu ve özel kesim girişimcileri doğal 
çevreyi korumanın sanayileşme çabalarına ters olmadığım kabul 
ederek, çevrenin standardlar ile belirlenecek, sınırlar dışında 
kirlenmesini önleyecek önlemleri almalıdırlar, ülkemizin ekonomik 
koşulları içinde, çevresel etki bakımından en uygun, elverdiğince 
az atıklı ya da atığının kolay ve ucuz arıtımı mümkün olan üretim 
ve atık arıtma teknolojilerinin seçimine özen gösterilmelidir. 
Sanayide çevreye zarar verici yan ürünlerin ekonomik biçimde 
değerlendirilmesine önem ve öncelik verilmeli, atıkların yeniden 
kullanılabilmesi alternatifleri üzerinde durulmalıdır.

6. Gerek, sanayi gerekse sanayi-dışı etkinliklerin ürünü olan 
ve çevre kirlenmesine yol açan atıkların elden geçirilme ve 
arıtılmalarının da yine bir başka sanayi dalının konusu olduğu ve 
bu nedenle, diğer sanayi dalları ile tamamen aynı boyutta, 
ekonomik, teknolojik, ve sosyal öneme sahip olduğu benimsenerek bu 
sanayi dalının da ülkemizde organize olması sağlanmalı ve teşvik 
edilmeli di r.

7. Kirlenmiş ve kirlenmekte olan bölgelerimizde öncelikle 
kirlenmenin durdurulması, sonra bölgenin temizlenmesi; 
sanayileşmeye yeni açılan bölgelerimizde kirlenmenin daha 
başlangıçta engellenmesi; demode olduğundan yenilenecek ya da 
tümüyle yeniden kurulacak sınai üretim tesisleri için çevresel 
değerlendirme yapılması; yeni çevre koruma kıstas ve



teknolojilerinin izlenmesi, geliştirilmesi, topluma iletilmesi ve 
ilginin canlı tutulması vb konularda üniversite ya da başka 
araştırma kuruluşlarında etkili bir araştırma/geliştirme 
faaliyetinin sürdürülmesi sağlanmalıdır.

8. Mevcut politikalar incelendiğinde ülkemizde "kaynakların 
büyük ölçüde kalkınma için kullanılması" ilkesinin yanında 
"mevcut kirliliğin ortadan kaldırılması", "kirlenme ve doğal 
tahribatın daha oluşmadan engellenmesi" ve nihayet, "kaynakların 
gelecek kuşaklara geliştirilerek bırakılmaları" ilkelerine 
yönelindiği anlaşılmaktadır. Bu tutum kuvvetlendirilerek 
sürdürülmelidir, öte yandan, bu iyi niyetli tutum çerçevesinde 
yine de çevre sorunlarının giderek artan boyutlarda yaşanması, 
politikaların iyi bel irlenmemesinden çok, iyi uygulanmamasından 
kaynaklandığına bir işaret sayılmalıdır.

özet olarak ele alındığında, çevre politikalarının temelde

- kalkınma politikaları ile bütünlük arzetmeleri;
- her türlü siyasi etkilerden arındırılmış, objektif olarak 

belirlenmiş, bilimsel ilke ve verilere dayalı olarak 
saptanmış devlet politikaları olmaları;

- oluşturulma ve yürütülmelerinde sanayi kurum ve 
kuruluşları, bilimsel kadrolar, meslek kuruluşları, vakıf 
ve dernekler ile yürütme ve denetleme organlarının 
işbirliğinin sağlandığı yapılaşmalara olanak sağlamaları;

- çevre sorun ve politikalarının ulusal ve uluslararası 
boyutlarının bir bütün olarak ele alınmalarım sağlayacak 
biçimde oluşturulmuş olmaları;

- saptanan politikaların, çıkarılan yasa ve yönetmeliklerin, 
oluşturulan mevzuat yapısının taraflarca kolay 
anlaşılabilir, bürokratik karı ş ı kİ ı kİ ardan arındırılarak, 
sadeleştirilmiş, kolay uygulanabilir olmaları;

özelliklerini taşımaları gereği ortaya çıkmaktadır, öte yandan 
çevre politikalarının oluşturulma çabalarım desteklemek amacı
ile

. amaç belirleme ve genel koordinasyon,

. yasal yapılanma,

. organizasyon ve örgütlenme,

. yürütme ve denetleme kadrolarının oluşturulması,

. finans kaynakları ve teşvik esasları,

. eğitim ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi,

. araştırma ve geliştirme çabalarının yönlendirilme ve 
gerçekleşti riİmesi, 

gibi konuların, ilgili kurum ve kuruluşların tümünün katılımında 
görüşülüp tartışılabileceği, ÇEVRE KURULTAYLARI ya da ÇEVRE 
ŞÜRALARI’mn düzenlenmesi uygun ve yararlı olacaktır. Sanayi 
sektörünün de ağırlıklı olarak katılacağı bu tür toplantılarda, 
bu konuda gelişmiş ülkelerin deneyimleri ile karşılaştırmalı 
çözüm yollarına gidilebilir.
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Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi konusunda yerel 
yönetimlerden başlanarak oluşturulacak yeni örgütlenme biçimleri 
ile; insan gücü, mali kaynak, araç ve gereç yönünden iyi 
donatılmış kadrolarla; planlama, yatırım, işletme, denetim ve 
yatırım, teşvik ve uygulama gibi alanlarda, atık üreten ve atık 
temizleyen kamu ve özel sanayi kuruluşları arasında yeterli 
düzeyde işbirliği ve eşgüdümün sağlanması SANAYİ - ÇEVRE 
ilişkisindeki başarıyı artıracak ve hızlandıracaktır.

III. YASAL VE KURUMSAL YAPI

III. 1. Yasal Durum

ülkemizde çevre ile ilgili olarak pek çok mevzuat 
bulunmaktadır. 1930’lu yıllara dayanan bu mevzuat çerçevesinde 
yasaların sayısı 120’yi, tüzük ve yönetmeliklerin sayısı ise 40’ı 
bulmaktadır. Son çıkarılan çevre Kanunu’na dayalı olarak bu sayı 
daha da artacaktır. Bir sanayi tesisinin kuruluşunda öncelikle

1380 sayılı Su ürünleri Kanunu,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
1590 sayılı Belediye Kanunu,
2634 sayılı Turizmi Teşvik. Kanunu,
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanunu,
2872 sayılı çevre Kanunu,
3030 sayılı Büyük şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun,
3194 sayılı imar Kanunu,
5442 sayılı îl idaresi Kanunu

çerçevesinde gerekli izin işlemleri yapılmakta ve 
ruhsatlandırılmaktadır. Ayrıca, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu'na dayanılarak çıkarılmış bulunan 508 Sayılı Gayri-Sıhhi
Müesseseler Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin ekinde bulunan Gayri- 
Sıhhi Müesseseler listesi; 2872 Sayılı çevre Kanunu’na dayalı 
olarak çıkarılmış Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği (Resmi 
Gazete 19269/02.11.1986) Su Kirliliği Yönetmeliği 
(R.G.20106/12.03.1989), Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
(R.G.19919/04.09.1988) 
(R.G.19308/11.12.1986)

Gürültü Kontrol Yönetmeliği
1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu’na dayalı 

olarak çıkarılmış Su ürünleri Tüzüğü; İSKİ Atık Su Deşarj 
Yönetmeliği (R.G.18340/13.03.1984) gibi yönetmelikler
bulunmaktadır. Ayrıca, Tarım alanlarının korunması amacıyla, 
Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair 
Yönetmelik 11 Mart 1989 tarih ve 20105 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin amacı, 3161 ve 
3202 sayılı kanunlar uyarınca tarım alanlarının gayesine uygun 
bir şekilde kullanılmasını sağlamak bakımından, bu alanların 
hangi hallerde tarım dışı gayelerle kullanılacağına dair prensip 
ve esasları belirlemektir. Bu yönetmeliğin bazı maddeleri, 23 
Şubat 1990 tarih ve 20442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
deği şti riİmi şti r.



Görüldüğü gibi, belirtilen yasa ve yönetmeliklerin 
herbirinde çevre yalnızca birer yönü ile ele alınmış, temel 
ilkeler açıklıkla ortaya konularak bir bütün olarak yalnızca 
çevre Kanunu’nda yer almıştır. Çevre kanunu, bu konudaki boşluğu 
gidermekle kalmayıp, OECD ve AT tarafından şimdiye kadar 
uygulamaya konulmuş dört adet çevre eylem planındaki ilkeler ile 
son olarak yürürlüğe konularak 1992 yılına kadar tek piyasa 
dönemine geçilmesini öngören Avrupa Tek Sözleşmesi’nin ilgili 
maddeleri ile de uyum halindedir. Bu yönüyle Çevre Kanunu, 
ülkemiz ve topluluk ilişkilerinde çevre hukuku alanındaki boşluğu 
dolduracak niteliktedir, çevre Kanunu’nun üstünlükleri yanında 
eksiklikleri de şöyle özetlenebilir.

1- çevrenin korunmasıyla ilgili olarak çeşitli Bakanlık ve 
kuruluşların yetki ve sorumluluğundaki dağınıklığı giderecek 
hiçbir hüküm bulunmaması,

2- çevre kanunu ile aynı amaçlar doğrultusunda çıkarılmış bulunan 
diğer kanunların (örneğin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
gibi) halen yürürlükte olması; dolayısıyla mevzuattaki 
dağınıklığın da devam etmesi.

3- Kanunun bazı maddelerinin açık ve kesin hükümler ihtiva 
etmemesi nedeniyle çeşitli yorumlara müsait olduğu hususunda 
hukukçuların eleştirileri sayılabilir.

çevre Kanunu’na dayanılarak çıkarılmış bulunan Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliklerinde; işletmelerin, atıklarını sürekli olarak 
kontrol etmeleri amacıyla "Çevre Kirliliği Denetleme Görevlisi" 
tayin etmeleri yükümlülüğü getirilmiştir. Prensip olarak 
işletmelerin oluşturdukları çevre kirliliğini kendilerinin 
izlemeleri olumlu bir yaklaşımdır. Bu amaçla işletmelerin ithal 
edecekleri kirlilik kontrol ekipmanlarına gümrük muafiyeti 
sağlanması ve çeşitli teşvik tedbirlerinden yararlandırılması 
yararlı olacaktır.

III. 1.1. Yasal Sorunlar

1- Çevre mevzuatında aynı konularda birden fazla yönetmelik, 
yasa, ceza vb. kısıtlamalar olmamalıdır. Sanayicinin uyması 
gereken koşullar yorumlara bağlı olmayıp netleştirilmelidir. 
Geliştirilmiş yasa ve yönetmelikler çıkarıldığı zaman aynı konuda 
daha önce çıkarılan yasa ve yönetmelikler iptal edilmeli veya 
i l g i l i  hükümleri değiştirilmelidir.



2- Avrupa Topluluğuna üye olmak ve ülke koşullarım Avrupa 
ülkeleri standardına çıkarmak amaçlanmakta ise de sosyal yaşam, 
gelir, kültür ve teknoloji düzeyi vb. konularda Avrupa 
ülkeleriyle aynı düzeye gelinmesi kısa zamanda mümkün 
görülmediğinden, çevre standartları açısından da AT ülkelerinin 
Standard!arı m aynen alıp uygulanmasını istemek mümkün 
görülmemektedir. Ancak bu standartların nihai standartlar olarak 
ele alınması ve aşamalı olarak uygulanması daha gerçekçi bir 
yaklaşım olacaktır. Kirlilik/zararlılık kriterleri veya 
standartları Çevre Müsteşarıığı’nca Avrupa topluluğu 
standartları da gözönüne alınarak makul ve gerek yanlış 
anlayışlara, gerekse tatbikatta zorluklara yol açmayacak şekilde 
tesbit ettirilmeli, mevcut mevzuat ile uyumu bir elden kontrol 
ettirildikten sonra vakit geçirilmeden uygulamaya konulmalıdır.

Büyük yatırım gerektiren, ulaşılması zor kriterlerin 
konularak yıllarca uygulanmasını beklemek yerine geçici, daha 
kısa zaman sürecinde, daha az yatırımla gerçekleştirebilecek 
düzenlemelere gitmek ve kesin olarak uygulanmasını sağlamak çevre 
açısından daha olumlu sonuçlar getirecektir.

3- Sanayide olduğu gibi, her sektörde yatırım yapacaklar gerek 
planlama gerek işletme veya kullanma devrelerinde kimden veya 
kimlerden ne gibi müsaadeler alacağım ve kimlerin ne gibi 
kontroluna tabi olacağım açık seçik bilmek imkanına sahip 
olma!ıdır.

Bu müsaade ve kontrol işi mümkünse bir veya özel bir saha 
ise, en çok iki makam tarafından aynı usul ve ölçülerle 
yapılmalıdır. şimdiye kadarki kontrol uygulaması geçerli 
mevzuat aynı olduğu halde, idarecilerin şahsi tutum ve 
zihniyetlerine göre değişik yerlerde değişik şekillerde 
yapılmakta veya hiç yapılmamakta idi.

Uygulamayı yapacak teşkilat, elemanları, laboratuvar ve 
gereçleri ile beraber mutlaka kurulmalı; çalışmaları sıkı 
denetim altında tutulmalıdır. Kadroları ekonomiklik açısından 
Valilikler ve Belediyeler bünyesinde teşekkül ettirilse de, 
uygulamanın genel kontrol ve teftişi çevre Müsteşarlığınca 
yapı İmalıdır.

4- çevre kirliliğinin önlenmesinde alınması istenilen önlemler 
sanayiciyi zor duruma düşürecek boyutta büyük yatırımlar 
gerektirmemeli, ceza uygulamalarının boyutları makul çerçeveler 
içinde, ancak net ve kesin olmalıdır.



5- Çevre konusunda politika saptama, uygulama, denetleme ve 
araştırma yapan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlanmalı 
ve bu kurumlar arasında yetki görev ve sorumluluk sınırları 
belirlenerek koordinasyon sağlanmalıdır.

- Sanayici için hangi konuda hangi kurumla muhatap olacağı 
bi1inmeli,

- Bilgi birikimi ve aktarımında optimum diüzeye gelinmeli,
- Aynı konuda birden fazla kurumun ilgilenmesinden doğacak 

gereksiz zaman, işgücü ve finansman kaybı önlenmeli: Her 
kurumun taşra teşkilatı ve laboratuvarı kurması, yeni 
organizasyona gidilmesi, yeni işgücü yaratarak eğitilmesi 
yerine, çevre konusunda her kurum ayrı uzmanlık alanına 
yöneltilmeli, hava kirliliği, toprak kirliliği, su 
kirliliği, gürültü, çevre düzenlemesi vb. konularda veya 
daha farklı bir dallandırma yapılmak suretiyle kurumların 
farklı alanlarda uzmanlaşması, yetki ve sorumluluk sahibi 
olması sağlanmalıdır.

6- Gerek çevre sağlığının korunması, gerekse uygulanan 
önlemlerden azami yararın elde edilmesi açısından mevcut yapı bir 
dezavantajdır. Az gelişmiş ülkelerin diğer bir dezavantajı da 
kaynak yetersizliğidir. Bu ülkeler sahip olduğu mali kaynakları 
öncelikli olarak sağlık, altyapı tesisleri, sanayileşme gibi 
konulara ayırmakta, çevre koruma yatırımlarına yeterli kaynak 
ayıramamaktadırlar. Buna karşılık az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler, çevre kirliliği oluşturan tesislere daha yeni yeni sahip 
olmaktadırlar veya olacaklardır. Bu nedenle daha kuruluş 
aşamasında iken, çevre önlemleri ve donatımım, yeni 
teknolojileri ve enerji biçimlerini devreye sokmak, ilk 
yatırımlarına dahil etmek avantajına sahiptirler. Ancak bu 
avantajın kullanılabilmesi titiz bir teknoloji seçimiyle çok 
yakından ilişkilidir.

III.2. Kurumsal Yapı

III.2.1. Türkiye’de çevre Kirliliği île İlgili Kuruluşlar

1. DEVLET KURULUŞLARI

B3-şbakanlık, i.
Çevre Müsteşarlığı, DPT, Atom Enerjisi Kurumu, D.M.î. 

Ener.ii ve Tabi i Kaynaklar Bakanlığı :
MTA, TPAO, E.I.E.î., T.K.î.

Tarım Orman ye Kövisleri Bakan!ığı :
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Turi zm Bakan!ığı.
Sanayi ve Ticaret Bakan!ığı,
Bavındırlık ve İskan Bakan!ığı :

DSÎ, îller Bankası 
Sağ 11k Bakan!ığı :

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Refik Saydam Merkez 
Hıfzıssıhha Enstitüsü 
Ulaştırma Bakan!ığı

Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü.



2. YEREL YÖNETİMLER (Belediyeler):
Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri ve Bunlara Bağlı Kuruluşlar,

İSKİ, ASKÎ, İZSU vb.

3. GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR
Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Türkiye Tabiatım Koruma 

Derneği, Türkiye Belediyecilik Derneği, Türkiye Çevre Koruma ve 
Yeşillendirme Derneği, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği vb.

4. BİLİMSEL KURULUŞLAR
TÜBİTAK, Ankara, Atatürk, Boğaziçi, Cumhuriyet, Dokuz Eylül, 

Ege, Fırat, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Teknik, Ondokuz 
Mayıs, Orta Doğu Teknik üniversiteleri.

Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi 
için planlama, yatırım ve denetim aşamalarının çok. iyi 
değerlendirilmesi ve birbiri ile entegre edilmesi gerekmektedir.

ülkemiz idari yapısı ve buna bağlı olarak mevcut mevzuat 
gözönüne alındığında çevre faktörünü ilgilendiren arazi kullanım 
kararı ve planlaması, yeraltı ve yerüstü sularının tesbiti 
planlaması ve kullanım kararı Bayındırlık, ve Iskan Bakanlığı ve 
bağlı kuruluşlar ile Tarım orman ve Köyişleri Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşları, Turizm Bakanlığı gibi kuruluşlarca yapılmaktadır. Bu 
kuruluşların mevzuatta verilmiş görev yetki ve sorumluluklarım 
alıp birbaşka kuruluşa vermek mümkün olmadığı gibi icracı 
kuruluşlar olarak Sanayi Bak.anl ığı ’mn, iller Bankası Genel 
Müdürlüğü’nün, mahalli idarelerin ve diğer benzeri kuruluşların 
mevzuatla verilmiş yetki, görev ve sorumluluklarım almak., 
ayrıca bu kuruluşların görevlerini yapmadığım, bahsedilen yetki 
ve sorumluluklarım bir başka kuruluşun daha iyi yapacağım 
düşünmek, de mümkün değildir. 3. ve son aşamada yer alan denetim 
görevinin ilk aşamada değinilen ve bugüne kadar istenilen şekilde 
yerine getirilemeyen hususlardan kaynaklanan problemleri tamamen 
çözmesini beklemek de mümkün değildir.

Burada üzerinde durulması gereken benzer mevzuatla çevre 
konusunda görev yetki ve sorumluluğu bulunan kuruluşlarda çevre 
biriminin oluşturulması, bu konudaki görev ve yetkililerin 
netleştirilmesi ve merkezi bir kuruluş tarafından koordinasyonun 
sağlanmasıdır.

Sağlık. Bakanlığı çevre kirliliğinin önlenmesi ve toplum 
sağlığının korunması amacına yönelik olarak denetim görevi 
yapmaktadır. Dolayısıyla mevcut problemlerin nedeni olarak. 1593 
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununu göstermek kesinlikle yanlış bir 
yargıya götürür. Bu nedenle yasal ve kurulacak, yapı birliğinde 
yer alan hususların bu çerçevede değerlendirilmesi ve çözüm 
önerilerine bu doğrultuda gidilmesinde zaruret vardır.



ülkemizde çevrenin korunmasıyla ilgili temel politikaların 
belirlenmesi, konuyla ilgili mevzuat, plan ve programların 
hazırlanması; bunların uygulanmasında ilgili Bakanlık ve 
kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla 
17.6.1982 tarih ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak. 8.6.1984 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca kabul edilen 
222 sayılı kararnameyle Çevre Genel Müdürlüğü kurulmuş ve daha 
sonra bu birim Çevre Müsteşarlığına dönüştürülmüştür. Çevrenin 
korunmasıyla ilgili mevzuat birçok Bakanlık ve kuruluşun yetki ve 
sorumluluğundadır. İlgili kuruluşlarca konu, yalnız kendilerini 
ilgilendiren yönüyle ele alınmaktadır. Oysa çevre birçok sektörle 
çok yakından ilişkisi bulunan bir kesit sektördür ve çevre 
korumadaki başarı ilgili diğer sektörlerdeki uygulamalara son 
derece bağımlıdır. Diğer bir önemli husus da koordinasyon birimi 
olarak kurulmuş bulunan çevre ile ilgili kuruluşların kuruluş 
kararları verilirken özellikle icraatçı olmalarından titizlikle 
kaçınılmış olmasına rağmen, konunun çok girift olması nedeniyle 
bu kuruluşlar zaman zaman koordinatör; zaman zaman da icraatçı 
bir kuruluş gibi hareket etmişlerdir. Bu durum, esasen uygulayıcı 
durumda olan diğer Bakanlık ve kuruluşların konuyla i l g i l i  
çalışmalarım önemli ölçüde etkilemiştir. Yaşadığımız bu 
uygulamalar, çevre teşkilatının mevcut yapısı ve fonksiyonlarıyla 
özellikle Çevre Kanunu’yİ a öngörülen sistemi kurmaya ve 
çalıştırmaya imkan olmadığım göstermiştir. Görevi, asli görev 
olarak kabul ederek yerine getirecek kuruluşlar olmadan sadece 
koordinasyon görevi fazla bir anlam ifade etmemektedir. 
Koordinasyon görevini üstlenen kuruluşun yetki, eleman ve kaynak 
bakımından diğer kuruluşları etkileyebilecek ve yönlendirebilecek 
seviyede olması gerekmektedir. Mevzuatın uygulanmasındaki başarı, 
uygulayıcıların durumuna bağlı olduğundan idari, teknik, hukuki 
ve mali açıdan güçlü bir merkezi otoritenin tesisi şarttır. Yine 
halen yürürlükte bulunan mevzuat, çevre korumada mahalli 
idarelere geniş yetkiler tanımaktadır. Çevre korumadan sorumlu 
kuruluşun mahalli idarelerin çalışmalarım yakından izleyebilmesi 
için öncelikli olarak sanayinin yoğun olduğu bölgelerden 
başlanmak üzere mutlaka taşra teşkilatları kurulmalı; personel, 
araç-gereç ve mali açılardan gerekli yatırım sağlanmalıdır.

Avrupa Topluluğu ve OECD ülkeleri, çevre korumayla i l g i l i  
idari yapı bakımından incelendiğinde; bunların birbirinden farklı 
değişik idari yapılara sahip oldukları görülmektedir. Bazı 
ülkelerde konuyla i l g i l i  çevre bakanlığı (örneğin Danimarka) 
kurulmuştur. Bazı ülkelerde konu değişik bakan!ıkİ arca 
yürütülmektedir. Ancak, bu ülkelerde dikkati çeken en önemli 
husus; mahalli idarelere kadar çok iyi teşkilatlanmış ve çok. iyi 
organize edilen bir çevre teşkilatına sahip olmaları hususudur. 
Ülkemizde de bu yapılaşmalara paralel bir idari yapı 
oluşturulması zorunludur. Bu amaçla bir Çevre Bakanlığı 
kurulabileceği gibi Amerika Birleşik. Devletlerinde kurulu bulunan 
EPA örneğinde olduğu gibi çevrenin korunmasıyla i l g i l i  hertürlü 
standardları, program ve planları hazırlayıp uygulayan ve 
denetleyen bağımsız bir çevre teşkilatı kurulabilir.



III.2.2. Organizasyon

1- İdari yap: bölümünde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, 
bugünkü koşullarda mevcut çevre teşkilatımızın bu yapısıyla çevre 
korumada etkili ve başarılı olması mümkün değildir. Bilhassa, tam 
üyelik için başvuruda bulunduğumuz Avrupa Topluluğu’na dahil 
edilmemiz halinde, mevcut çevre teşkilatımızla uyum sağlamamız 
imkansızdır. Gerek Topluluk, gerekse Dünya Bankası gibi
uluslararası finans kurumlan, kredi sağlarken, bundan böyle
çevre boyutunu da öncelikli olarak dikkate almaktadır. Bilhassa 
ileride toplulukla ilişkilerimizde her konuda karşımıza bir çevre 
problemi ile çıkılacağı bilinmeli ve buna göre şimdiden gerekli 
önlemler alınmalıdır.

Bu sebeple, Avrupa Topluluğu ülkeleri ve çevre korumada 
başarılı olmuş diğer ülke örneklerinden faydalanılarak çevre 
teşkilatımız ülkemiz şartlarına uygun olarak yeniden 
düzenlenmelidir. Kısa dönemde, yukarıda belirtilen teşkilatlanma 
tamamlanıncaya kadar, mevcut mevzuatımız ve ülkemizin içinde 
bulunduğu şartlar dikkate alınarak, çevre korumada, 67 ilde 
teşkilatı bulunan ve çevre sağlığı ile çok yakından ilgilenmek 
durumunda olan Sağlık. Bak.anlığı’mn daha etkin hale getirilmesi 
faydalı görülmektedir. Ancak, bu etkinliğin sağlanabilmesi için 
sözkonusu Bakanlığın araç-gereç, laboratuvar imkanları, personel
ihtiyaçları ve mali açıdan desteklenmesi zorunludur.

2- İlgili Bakanlık ve kuruluşların bünyelerinde çevre 
birimleri kurulmalı, çevre ile i l g i l i  yatırım kararlarının 
uygulanmasında mutlaka bu birimlerin görüşleri alınmalıdır.

Diğer bir önemli çalışma İSTANBUL SANAYİ ODASI bünyesinde 
uzun süredir çalışmalarına devam eden ve bugünlerde kurumsallaşma 
çalışmaları süren İSO ÇEVRE şiJBESİ’nin oluşturulmasıdır. Bu 
şubenin temel amacı: İstanbul’da yaşanan çevre sorunlarına,
kaynak israfına sebep olmaksızın ve sanayileşme hızına olumsuz 
etkileri asgariye indirerek çözüm bulmak ve bu konuda sanayie 
düşen görevleri tesbit. ederek koordine etmektir.

IV. SANAYİ VE ÇEVRE SORUNLARI

IV.I. Su K i r l i l i ğ i

Endüstri atıksuları, ayrışamaz yada güç ayrışabilir türden 
maddelerin yamsıra tok.sik maddeler de içerdiklerinden bu suların 
önlem alınmadan alıcı ortamlara boşaltılmalarının etkileri daha 
fazla olumsuz ve kalıcıdır.



Türkiye üç tarafı denizlerle çevrilmiş bir coğrafi 
konumdadır. Diğer yandan coğrafi iklim özelliği nedeniyle, tatlı 
su kaynaklarımız oldukça kısıtlıdır. Artan nüfus ve hayat 
standardı suya olan talebi arttırmaktadır. Ayrıca endüstrileşme 
ile birlikte kullanma ve soğutma suyu ihtiyacı önemli ölçüde 
artmaktadır. Başta tarımsal sulama, turizm ve balıkçılık, gibi 
etkiler iç ve kıyı sularımızın temiz kalmasını zorunlu 
kılmaktadır. Kısaca suların korunması, ekolojik ve estetik 
değerler yanında önemli bir ekonomik boyut taşımaktadır.

Başta DSİ olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından 
akarsularımızda yapılan ölçümler kirliliğin arttığım 
göstermektedir. Evsel ve diğer atıklar yanında endüstriden 
kaynaklanan atıklar nedeniyle, BOI, organik maddeler, toksik 
maddeler, renk bulanıklılık ve ağır metal parametreleri oldukça 
yüksek değerlere ulaşmaktadır. Akarsularımızın bir kısmı kirlilik 
yönünden III.sınıf(kirli) ve IV. sınıf (çok kirli) düzeyine 
ulaşmıştır. Bunlardın Ergene, Meriç, Gediz nehirleri IV. sınıf; 
Nilüfer, Simav, Nif, Porsuk Ankara ve Çark, suyu çayları IV.sınıf, 
Kocabaş, Gönen, Simav, Şeydi suyu ve Kocabay III.sınıf kirlilik 
düzeyindedir. Ayrıca, Sakarya, Kızılırmak., Seyhan ve Ceyhan 
Nehirlerinde yapılan ölçümler, kirliliğin arttığım
göstermektedir.

öte yandan tatlı su kaynakları olarak göllerimizin durumu 
şöyledir :
Saoanca Gölü : İçme suyu kaynağı olarak planlanan gölün her geçen 
gün, endüstriyel kaynaklardan kirlendiği gözlenmektedir.

Manvas Gölü : Avrupa Konseyi A sınıf diplomasına sahip tek kuş
cenneti milli parkımızdır. Gölde yapılan ölçümler kirliliğin 
aşırı miktarda arttığım göstermektedir.

İznik. Gölü : Kirlilik yüksek, değerlere ulaşmıştır.

Eber Gölü : Kirlilik yüksek değerlere ulaşmıştır.

Karamık Gölü : SEKA. Kağıt Fabrikası tarafından kirletilmektedir.

Burdur Gölü : Keçiborlu kükürt, şeker, süt. fabrikaları tarafından 
ki rleti lmek.tedi r.

Diğer göllerde de bazı parametreler yüksek değerlere 
ulaşmakta ve her geçen gün kirlilik artmaktadır.

Yoğun kirlenmeye uğrayan deniz ve kıyılarımızda sanayiden 
kaynaklanan kirletici parametreler önemli miktarlara ulaşmıştır. 
Örneğin bir çok. yerlerde ağır metal ve toksik maddeler yüksek 
değerlere ulaşmaktadır. özellikle, Marmara Denizi, îzmit 
Körfezi, İstanbul Boğazı ve Haliç, İzmir Körfezi, İskenderun 
Körfezi, Zonguldak, Samsun ve Trabzon Limanları çevresi 
kirliliğin yoğun olduğu böl gel erimizdir.



IV.1.1. Atıksu Arıtıım ile ilgili Sorunlar ve çözüm 
önerileri

Türkiye’de mevcut arıtma tesislerinin önemli bir kısmının arzu
edilen verimde çalışmadıkları bir gerçektir. Bunun başlıca
nedenleri şunlardır.

a) Arıtma tesisi yapabilme yetkisinin kime ait olduğu mevzuatta 
belirtilmiş değildir. Bunun neticesinde ehtiyetsiz kuruluşlar 
da arıtma tesisi yapmakta ve bu tesislerin bir çoğu neticede 
çalışmamaktadır. Bu daha çok. tesis yaptıranların bunu sadece 
yasak savmak ve en ucuza yaptırmak gayesini gözetmelerinden 
ileri gelmektedir. Arıtma teknolojisi seçiminde hata 
yapılmasını önlemek için konu ile ilgili mühendislik 
faaliyetlerinin hangi disiplin mensupları tarafından icra 
edilebileceği belirtilmelidir.

b) Arıtma tesislerinin işletilmesi ile sorumlu elemanların 
yetiştirilmesi için hiçbir girişim yapılmamış olmasından bir 
çok kez arıtma tesisleri ehliyetsiz elemanlarca 
işletilmektedir. Bu konuda meslek içi eğitime gereken önem 
verilmelidi r.

c) Atıksu arıtma tesislerinde kullanılacak ekipman hakkında 
gerekli standartlar tesbit edilmemiş olması, kalitesiz 
mamullerin kullanımına imkan vermekte ve bunun sonunda arıtma 
tesislerinin işletilmesi ya çok masraflı olmakta veya tesis 
işletilmemektedir. Arıtma ekipmanları ile ilgili standartların 
acilen çıkarılması gerekmektedir.

d) Kullanılan ekipmanın genelde dış kaynaklı olması tesislerin 
maliyetini lüzumsuz şekilde yükseltmekte ayrıca arıza halinde 
önemli yedek parça sorunu ile karşılaşıİmasına neden olmakta 
veya tedbir almak açısından alınan yedek parçaların bir kısmı 
bilinçsiz bir şekilde seçildiği için hiçbir zaman 
kullanılmamakta ve gereksiz bir şekilde maliyetlerin 
yükselmesine neden olmaktadır. Standartlar ışığında, gereğinde 
yabancı patentle arıtma için gerekli ekipmanların ülkemizde 
ekonomik bir şekilde imal edilmesi teşvik edilmelidir.

e) Ülkemizde yabancı uzmanlarca yapılan proje ve danışmanlık 
hizmetlerinde; bazan yerel şartları iyi bilmemelerinden, bazan 
da kendilerine veya ilişkileri bulunan ayrı yazılarak, diğer 
kuruluşlara kolaylıklar sağlamak amacıyla, çoğu zaman da
gerçekten uzman olmadıkları için gereken doğru yönlendirmeyi 
vermedikleri görülmektedir, örnek olarak; hazırladıkları ihale 
şartnamesi belli bir ülkeye veya gruba hitap etmekte ve bunun 
neticesinde yerli sanayinin gelişmesi önlendiği gibi, en doğru 
seçimin gerçekleşmesi de sağlanamamaktadır. Yabancı uzmanlar 
tarafından hazırlanan proje ve ihale şartnameleri yerli 
uzmanlarca gözden geçirildikten sonra uygulamaya sokulmalıdır, 
ihale şartnamelerinde uygulanabileceği her yerde yabancı 
standart belirtilmeden önce TSE’nin mevcut olup olmadığı 
incelenmeli ve mevcut olduğu hallerde onun uygulanması talep



edilmelidir. Diğer taraftan atık su arıtmanın yabancı 
ülkelerde yerleşmiş güvenilir teknolojileri -ki bizde bunlar 
uygulanmaktadır- ne çok yeni ne de çok ileri teknolojilerdir. 
Bu teknolojiler, yurdumuzda gerek bilimsel kuruluşlarımızda, 
gerekse bu sahada tecrübeli müteahhit firmalarımızda 
mevcuttur. Bu sebeple, şartnamelere yabancı firmalarla 
işbirliği yapmak mecburiyeti konulmamalıdır. çoğu zaman 
gereksiz olarak konulmuş olan bu mecburiyet, tesislerin 
maliyetini büyük ölçüde artırmaktadır.

f) Atıksu arıtma proseslerinin neticesinde çıkan çamur ve diğer 
katı atıkların uzaklaştırılmasına gereken önem verilmemekte ve 
birçok kez gelişigüzel bir şekilde çevreye atılan söz konusu 
maddeler kirlenmeye neden olarak, arıtma neticesinde elde 
edilen sonucu anlamsız kılmaktadır.

g) Arıtma sistemlerinin sanayi kolları bazında sınıflandırması 
yapı İmalıdır.

IV.2. Hava Kirliliği

Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği temelde, yanlış yer 
seçimi, yeterli teknik tedbirler alınmadan atık gaz ve tozların 
havaya bırakılması ve yanlış veya eski teknolojilerin seçiminden 
kaynaklanmaktadır. Son yıllarda alınmaya başlanılan tedbirlerle 
kirlilik azaltılmaya çalışılmaktadır. Hava kalitesinin korunması 
yönetmeliği 2 Kasım 1986 tarihli resmi gazetede yayımlanmış 
olduğu halde sorunun çözümlenmesi için bugüne kadar önemli hiçbir 
çalışma gerçekleştirilmemiştir. Sanayi kuruluşlarının çok az bir 
kısmı hava kirliliğinin önlenmesi için tedbir almakta büyük bir 
çoğunluğu denetim eksikliğinden faydalanarak çevreyi kirletmeye 
devam etmektedirler.

Halen İstanbul-izmit arası, Bursa, Adapazarı, Samsun, 
Murgul, İzmir, Hazar Gölü civarı, Adana-Tarsus-Mersin bölgesi, 
Karadeniz Ereğlisi, Karabük, Bartın, Herek.e ve Kırakk.ale 
endüstriden kaynaklanan hava kirliliğinin büyük oranlara eriştiği 
yer1 erdi r,

IV.2.1. Sektörlere Göre Hava K i r l i l i ğ i

1 ) Gübre Endüstri si: Kütahya, Samsun, Gemlik ve Elazığ Azot 
Fabrikaları, özel sektöre ait Bandırma-Bagfaş, Yarımca Gübre 
Fabrikaları, İskenderun, Mersin, Tekirdağ ve Trakya Gübre 
Fabrikaları havaya kirletici S02, H2S, CO, NH3, florlu gazlar, 
gübre tozları, uçucu kül ve çeşitli partikül maddeler 
yaymaktadırlar.

2) Demi r ve Gel i k Endüstri si: Karabük, Ereğli, İskenderun ve 
Sivas’ta kurulmakta olan demir ve çelik endüstrileri de baca 
gazları, duman, S02, karbon ve azot oksitler, aromatik 
hidrokarbonlar ve katran bileşikleri ile havayı 
ki rletmektedi r1 er.

2.3
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3) Kağıt ve Selüloz Endüstrisi: îzmit-, Dalaman, Taşucu, Bolvadin 
ve Çaycuma’da faaliyet gösteren fabrikaların, atmosfere 
bıraktıkları yakıt ve baca gazlan, toz ve duman gibi 
parametrelerle kirlilik yaratmaktadırlar (ısı kazanları).

4) Seker Fabrikaları: Yurdumuzun çeşitli yörelerine dağılmış olan 
bu fabrikaların özellikle buhar santrallerinden çıkan S02, karbon 
ve azot oksitlerle toz ve dumanları kirlilik yapmaktadır.

5) Çimento Fabrikaları: Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde çok 
sayıda fabrika faaliyet göstermektedir. Bunların büyük bir kısmı 
yerleşim alanlarından uzak bulunmaktadırlar. Ancak, istanbul- 
Büyükçekmece, Kartal, Çorum, Elazığ, Ankara gibi bir kısım 
fabrikalar kent içi veya yakınında kalmıştır, çimento fabrikaları 
bacalarından çıkan başta toz ve S02 gibi parametrelerle havayı 
ki rletmektedirler.

6) Teksti 1 Endüstrisi: Başta Çukurova, Ege ve Marmara 
bölgelerimiz olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinde faaliyet 
gösteren fabrikaların bacalarından havaya duman, toz ve S02 
yayılmaktadır.

7) Petrok.imva Fabrikaları: Yarımca, Aliağa ve Kırıkk.alede bulunan 
fabrikalar üretim sırasında, S02, duman, hidrokarbonlar ve 
amonyak çıkararak havayı kirletmektedir.

8) Tarımsal Mücadele İlaçları Fabrikaları: özellikle İstanbul,
İzmit ve İzmir’de bulunan bu fabrikaların üretimleri sırasında 
reaksiyona girmeyen maddelerin iyi tutulmaması sonucu çıkan baca 
gazlarım atmosfere bırakarak havayı kirletmektedirler.

9) Deri Fabrikaları: Genellikle İstanbul ve İzmir civarında 
yoğunlaşan bu fabrikalar kötü kokuları ile havayı 
ki rletmektedi rler.

10) Eneri i üretimi (Termik Santraller): Faaliyetleri sonunda
baca gazları ile çevreye önemli miktarda, S02, NOx ve CO, C02,
toz, kül ve duman yaymaktadırlar. Kömür ve fuel-oille
çalışanların yanında, havagazı fabrikaları da önemli kirlilik 
yaratmaktadır1 ar.

IV.2.2. Hava Kirliliğinin önlenmesi ile ilgili Sorunlar ve çözüm 
önerileri

a. Hava kirliliğini önleyecek ekipman hakkında yeterli 
standartlar bulunmamaktadır. Konu ile ilgili standartların acilen 
hazırlanması gerekmektedir.

b. Hava kirliliğini etkin bir şekilde ölçecek veya denetleyecek 
teşkilat ve ekipmanın olmaması sorunun süregelmesine neden 
olmaktadır. Büyükşehir1 ere öncelik verilerek Türkiye genelinde 
hava kirliliği denetimine yeterli ölçüm cihazları ile 
baş lam İmal ıdı r.



c. Ciddi bir hava kirliliği envanteri yapılmamış olması, değişik 
kirlilik kaynaklarının toplam kirliliğe katkıları hakkında bilgi 
yetersizliğine neden olmakta, bu ise çözüm bulunmasını daha zor 
hale getirmektedir. Bir hava kirliliği envanterinin 
çıkarılabilmesi için sistematik veri toplama çalışmaları 
başlatıİmalıdır.

d. Yakıt kalitesi ve kullanma alanları hakkında sınırlayıcı 
standartların yeterli olmaması kirliliğe önemli bir katkı 
yapmaktadır.

e. Yakma teknolojisi hakkında gereken hassasiyet gösterilmemesi 
hava kirliliğine ek bir neden olmaktadır.

f. Hava kirliliğini kontrol yönetmeliği karmaşık olduğundan 
uygulayıcıların bundan istifade etmesi çok zor olmaktadır. Bu 
nedenle yönetmelik gözden geçirilerek daha kolay anlaşılır ve 
uygulanır şekle getirilmelidir.

g. Hava kirliliği kontrolü için kullanılacak cihazların 
Türkiye’de imal edilebilecek olanları için teşvik verilmelidir.

IV.3. Toprak Kirliliği

Toplam 27.503.000 hektar olan tarımsal alanlarımız, 
ülkemizin değişik jeolojik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle, 
çeşitli toprak yapısına sahiptir.

Tarım topraklarımızın % 18.9’u (5.012.537 Ha.) I.sınıf tarım 
arazisidir. % 25.5.’i (6.758.702 Ha.) II.sınıf arazi, % 28.5’i
(7.574.330 Ha.) III.sınıf arazi, % 27.1’i (7.201.016 Ha.) kısıtlı 
işletmeye elverişli olan IV.sınıf arazidir.

îşlenen arazilerin 95 71.1.’inde erozyon sorunu
bul unmaktadır.

Tarım arazilerinin, özellikle 1,11 ve III. sınıf nitelikli 
toprakların şehirleşme, turizm yatırımları ve sanayileşme 
amacıyla kullanımı sonucunda ortadan kalkması, ülkemizdeki çevre 
sorunlarının en önemlilerinden biridir.

Türkiye’de amaç dışı arazi kullanımının nedenleri de diğer 
ülkelerden çok farklı değildir. Sanayileşme sürecinin
başlamasıyla, kırsal alandan şehirlere ve sanayi bölgelerine akın
eden nüfus bu olumsuz gelişmeyi hızlandırmıştır.

Kamu ve özel sektöre ait sanayi yatırımlarının yer 
seçimlerinde, yatırımı en ucuza mal etmek, alt yapı ve ulaşım 
imkanlarının kolaylığı gibi faktörler ön plana alındığından, bu
yatırımlar çok defa verimli tarım arazilerinin üzerine 
kurulmuştur. Bugün sanayi tesislerimizin % 60’ının yerleşim
alanları içinde kaldığı ve % 95’inin imar planı olmadan, i l g i l i



mevzuat hükümlerine aykırı olarak yapıldığı belirtilmektedir. 
Sanayi tesisleri genel anlamda, fabrikalar ve fabrika-atelye 
komplekslerinden oluşan küçük ve organize sanayi bölgeleri olarak 
düşünülmektedir. Geniş bir atelye niteliğinde olan tuğla ve 
kiremit üreten tesisler de bu grup içinde yer almaktadır.

İstatistiklere göre 1970 yılında fert başına 4.4 dönüm tarım 
arazisi düşerken, bu değer 1980 yılında 3.66 dönüme düşmüştür. 
1990 yılında ise fert başına 3 dönüm tarım arazisi düşeceği 
tahmin edilmektedir. Bu değerlendirmeye göre, fert başına düşen 
tarım arazisi miktarında, nüfusun da hızlı artışı nedeniyle % 
68’lik bir azalma olacağı tahmin edilmektedir. Yapılan diğer bir 
değerlendirmeye göre, 1990 lı yıllarda, yerleşim alanları, 1980 
yılı verilerine kıyasla iki kat artarak 1.5 milyon hektara 
ulaşacaktır.

1 numaralı tabloda, 1974-1982 yılları arasında, 1757 Sayılı 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununun yürürlükte kaldığı Temmuz 1973 
ile Mayıs 1978 tarihleri arasında yapılan arazi tahsisleri 
görülmektedi r.

Tablo-1 1974-1982 Yılları Arasında, Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığınca Yapılan Tahsis ve Etüdler

Yapılan işlem Mayıs 1978’e 
kadar

Alan (Dekar)

Mayıs 1978/ 
Eylül 1982 
Arası

Alan (Dekar)

T op1am
Alan
(Dekar)

Tarım Dışı Amaca 
Tahsis

551.087 92.186 643.273

Hazine Arazisi 
Tahsisi

74.597 70.230 144.827

Hâzinenin Tasar
rufuna Bırakılan

39.772 - 39.772

Etüd-Envanter 1.827.036 397.500 2.224.536

Bazı illerde arazi tahribatı daha da hızlı ve büyük çapta 
seyretmiştir. Buna örnek olarak Adana ili gösteri lebi 1 ir. 1976
yılında ilin kapladığı yerleşim alanı 3200 hektar olmuştur. Bu 
miktarın 2726 hektarım tarıma elverişli topraklar teşkil 
etmektedir. ilde % 10’u I.sınıf arazi üzerinde olan 700
Ha.organize sanayi bölgesi vardır. Tesbit edilen 8 tuğla kiremit 
tesisi ile yılda 60 milyon adet tuğla kiremit üretilerek yaklaşık 
350.000 ton toprak yok edilmektedir. Bu miktar toprak ile 1m 
kalınlığında 180 dekar arazi yok oluyor demektir.



Tarım dışı amaçlı arazi kullanımının en yaygın olduğu 
illerimizden biri de Bursa’dır. Ovada 1969-1978 yılları 
arasındaki sürede 5070 Ha.’lık I ve II sınıf arazinin yerleşim 
alanı ve sanayi tesislerine kaydığı ve 100 hektarı merkezde, 270 
hektarı İnegöl’de olmak üzere, tamamı I. ve II. sınıf olan 
arazilerin sanayi bölgesi yapıldığı bilinmektedir. Ovada her yıl 
ortalama 400-500 hektar I. ve II. sınıf sulanabilir arazi tarım 
dışı amaçla kullanılmaktadır. İnegöl, Karacabey, Kemalpaşa, İznik 
ve Orhangazi’de de amaç dışı arazi kullanımı kontrolsüz olarak 
hızla artmaktadır.

Kent alanının en hızlı geliştiği illerimizden biri de 
Mersin’dir. Mersin’in yerleşim alanı 1975 yılında 7211 dekar 
iken, aynı yılda Tarsus’un yerleşim alanı 4791 dekar idi. Beş yıl 
sonra, 1979 yılına gelindiğinde, Mersin yerleşim alanının 31740 
dekara çıktığı ve bu genişliğe son 22 yılda 26180 dekar artarak 
geldiği belirlenmiştir. Artan bu 26180 dekar alanın tümü tarıma 
elverişli araziler aleyhine olmuştur.

Sanayi tesislerinden çıkan atık maddeler toprağı çeşitli 
şekilde etkilemektedirler, çeşitli kaynaklardan gelen kükürt 
dioksit emisyonları, kuvvetli asitlerle toprakta pH düşmesine, 
besin maddesi ve biyolojik aktivite dengelerinin değişmesine 
neden olmaktadır. Kireçli topraklarda asit yağışların etkisi uzun 
süre tamponlanabilmekte ise de, Doğu Karadeniz Bölgesi toprakları 
gibi asit karakter taşıyan topraklarda, kısa zamanda üretimin ve 
ekolojik dengenin bozulmasına neden olacak sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır. Samsun’da fabrikalar çevresindeki topraklarda bu tür 
pH değişimleri tesbit edilmiştir.

Endüstriyel emisyonların büyük kısmım çeşitli bileşimler 
gösteren katı maddeler oluşturmaktadır. Kireç ve çimento 
fabrikalarından çevreye yayılan tozlar alkali karakterde 
olduklarından topraklardaki besin maddelerini etkilerler. Samsun 
yöresinde yapılan analizlere göre, fabrika çevresinde 3-6 km. 
uzaklıkta, toprak yüzeyinde aşırı düzeyde demir ve bakır 
elementlerinin biriktiği tesbit edilmiştir. Bu tür birikimler 
zamanla toprakta biyolojik aktiviteyi ve bitki gelişimini 
etkileyecek düzeye ulaşabilmektedir.

Ülkemizde evsel ve endüstriyel atık sular çoğunlukla hiçbir 
arıtma yapılmaksızın iç sulara ve denizlere verilmektedir. Bu 
sular kirlenmeye neden olmaktadırlar. Bu şekilde kirlenmiş 
suların bahçe ve tarlada sulama amacı ile kullanılması 
topraklarda ve kültür bitkilerinde çeşitli sorunlar 
oluşturmaktadır. Bu tesirler şöyle sıralanabilir: Toprağın besin 
maddesi dinamiğinin değişmesi, sulardaki askı da katı maddelerin 
topraklara devamlı yığılması ile permeabilite gibi fiziksel 
niteliklerin bozulması, çeşitli organik maddelerin (fenoller, 
deterjanlar vs.) toprakta yığılarak kültür bitkilerine ve oradan 
da diğer tüketicilere geçmesi, ağır metallerin gıda zinciri 
yoluyla insanlara kadar ulaşması, zararlı maddelerin toprak 
mi k.roorgani zmal ar ı y la onların aktivitelerini bozması.



Baca gazları içinde bulunan S02, NOx ve flor emisyonları, 
bitki ve toprak üzerine olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca 
emisyonlar içinde bulunan Cu, Zn, Fe, Cd gibi ağır metaller 
toprak ve bitki üzerinde yığılmaktadır. Bunların en önemli 
etkileri asit yağmurları şeklinde olmaktadır.

Samsun Gübre ve Karadeniz Bakır işletmeleri, Murgul Bakır 
işletmeleri, Yatağan Termik Santralı çarpıcı örnekleridir.

Endüstriyel katı atıkların bir kısmı evsel katı atıklardan 
farklılıklar göstermektedir. Bunlardan, toksik ve radyoaktif 
olanlar oldukça büyük tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca, arıtma 
sistemleri çamurları ve maden çıkarma ve işletme sonunda açığa 
çıkan atıklar toprak kirliliği açısından önem kazanmaktadır. 
Tarımsal mücadele ilaçları ve atıklar da çevre için büyük 
sorunlar oluşturmaktadır.

IV.3.1. Katı Atıklardan Kaynaklanan Toprak Kirliliğinin 
önlenmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm önerileri

a) ülkemizde sanayiden kaynaklanan katı atıklar çok önemli 
bir kirletici kaynağı olmasına rağmen bu konuda bugüne kadar 
hiçbir çalışma yapılmamıştır. Endüstrilerden kaynaklanan 
tehlikeli atıkların miktarı hakkında hiçbir bilgi olmamasından 
başka şimdiye kadar nereye atıldıkları veya nasıl 
uzaklaştırıldıkları hakkında da bilgi yoktur.

Sanayi atıklarının bir envanteri çıkarılmalı, söz konusu 
atıkların uzaklaştırılması bir denetim mekanizması içinde 
yürütülme!idi r.

b) üretilen yeni mamullerin atığa dönüştükleri zaman 
yaratacakları sorunlar peşinen düşünülmeli ve çevrenin bu 
atıklardan korunması için gereken tedbirler alınmadan piyasaya 
çıkarılması önlenmelidir.

c) Katı atık konusunda hiç bir yönetmelik bulunmaması, keyfi 
bir davranışa neden olmaktadır. Konu ile i l g i l i  mevzuat en kısa 
zamanda çıkartılmalıdır.

d) Az atıklı veya atıksız teknolojiler teşvik edilmelidir.



Sanayiden kaynaklanan çevre sorunlarının nedenleri genel 
olarak şöyle özetlenebilir:

a- Ekonomik tercihlere öncelik verilmesi 
b- Yer seçimi kriterlerinin olmaması
c- Yatırım projelerinde çevre kriterlerinin gerektiği

şekilde dikkate alınmaması 
d- Kaynak yetersizlikleri
f- Yeterli monitoring (1aboratuvar) sisteminin bulunmaması 
g- Standartların eksikliği
h- Yeterli envanter ve istatistik bilgilerin olmaması 
i- Politikaların uygulanabilmesi için gerekli tedbirlerin 

alınmaması

IV.4. Diğer Sorunlar

ülkemizin karşılaştığı diğer bir önemli sorun, ülkemize 
getirilmeye çalışılan ve yabancı sermayeyle desteklenen kirli 
teknolojilerdir. İlk ânda ilginç görünen bu "yabancı sermaye 
girdisi", çevrede yaratabileceği zararlar ile kardan ziyade zarar 
getirebilmektedir. Bu nedenle Türkiye’de kurulacak olan ve 
yabancı sermayeye dayanan tüm kuruluşlara en azından kendi 
ülkelerinde aranan "çevre koruma" önlemlerini ülkemizde de 
uygulama mecburiyeti getirilmelidir.

Uluslararası kuruluşlarca çevre korumayla ilgili olarak 
yürütülen çalışmalar yakından izlenmeli;i 1 gi 1 i bakanlık ve 
kuruluşların bu çalışmalara aktif olarak katılması ve 
uluslararası düzeyde elde edilen bilgi ve dokümanların yurt 
içinde ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılması sağlanmalıdır.

Bu çalışmalar, 1960’lı yıllardan itibaren hızla artmaya 
başlamıştır. Sanayileşmiş ülkeler, bir yandan kendi sınırları 
içerisinde, çevreyi koruyucu tedbirlere ağırlık verirken, bir 
yandan da çevre koruma tedbirlerinin maliyeti arttıracağı 
düşüncesinden hareketle, rekabeti koruyabilmek için, başta 
kendileri olmak üzere, çevre tedbirlerinin diğer ülkelerce 
alınmasını sağlayacak dünya çapında kararlar üzerinde çalışmaya 
başlamışlardır. Konu başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, 
çeşitli uluslararası kuruluşların gündemine girmiş, beraberinde, 
arıtma teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu teknolojiler için 
pazar yarışım da başlatmıştır.

Endüstrileşme sürecini tamamlamış ülkelerde, doğa son derece 
kirletilmiş bulunduğundan çevre ve çevre sağlığının korunması 
amacıyla çok sıkı tedbirler alınmış veya alınmaktadır. Alınan bu 
önlemler üretim maddelerinin, yani ürün maliyetlerinin önemli 
ölçüde yükselmesine neden olmaktadır. Gelişmiş ülkeler, buna 
çözüm olarak daha önce kurulmuş ve halen çalışmakta olan 
fabrikaları, çevreye daha az zarar veren bir durumda çalışmaları



için gerekli önlemleri alacaklarına, kar oranını düşürmemek için, 
endüstriyel büyümeye ihtiyaç duyan, gelişmekte olan ülkelerde 
kurmaya başlamışlardır. Asbest, arsenik, civa, kurşun, çinko, 
pestisitler, benzidin boyaları ve çelik üretimi ile ilgili 
endüstri kuruluşları, dış satımına başlanan ve çevreye zararlı 
olanlar arasında en önde gelen örneklerdir. Bunlardan örnek 
olarak çelik, üretiminde karşı karşıya kalınan bazı çevre 
problemleri detaylı olarak incelendiğinde durum daha iyi 
anlaşılacaktır. Bilindiği üzere, çelik üretim tesislerinde 
bulunan kok fabrikalarından çevreye önemli ölçüde toz 
kirleticiler yayılmaktadır. Bu kirleticiler, özel filtrelerle 
belirli bir seviyeye kadar denetlenebilmektedirler. Ancak, bu 
tesislerden çevreye yayılan kükürt ve azot dioksit gazlarının
zararsız hale getirilebilmeleri için çok büyük yatırımlar
gerek.mektedir. Böylece üretilen malın maliyeti yükseldiği için 
çelik üreten gelişmiş ülkeler, kendileri için gerekli kok
kömürünü, gelişmekte olan ülkelerde kurulmasını sağladıkları 
fabrikalardan almakta ve bu durumda kendi doğal çevrelerini
korumaktadırlar.

Gelişmiş ülkeler, sanayileşme süreçleri aşamasında kazanmış 
oldukları zengin deneyimlerle, doğal çevrenin korunması ve çevre 
sağlığına gittikçe daha büyük önem vermeye başlamışlardır. Alınan 
kararlar, çıkarılan yasalar, kamuoyunun artan duyarlılığı, bu 
alanda topluma öncülük eden kişi ve kurumlanın çabaları, 
değişmenin hem göstergesi hem de hazırlayıcısı olmuştur. Ancak 
bütün bu etkinliklerin dayandığı temel, en başta bilimsel 
verilerin değerlendirilmesi olmaktadır.

Gelişmekte olan ve bu süreçte dış yatırıma açılmış 
ülkelerin, gelişmiş ülkelerin yapacakları yatırımları büyük, bir 
titizlikle denetlemeleri ve kirlilik dış alimim önlemeleri 
gerekmektedir. Bu gerçekleştirilmezse gelişmiş ülkelerin yıllarca 
önce düştükleri yanlışlığa düşülmüş ve çevre sorunlarına daha 
büyük boyutlar kazandırılmış olacaktır.

Ayrıca uluslararası kuruluşlarca çevre korunmasıyla ilgili 
olarak yütürülen çalışmalar yakından izlenmeli, ilgili Bakanlık, 
ve kuruluşların bu çalışmalara aktif olarak katılması ve 
uluslararası düzeyde elde edilen bilgi ve dokümanların yurt 
içinde ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi sağlanmalıdır.

V. TÜRKİYE’DE ARITIM TEKNOLOJİLERİNİN DURUMU

Doğal çevrenin korunması politikası içerisinde yer alan 
önemli konulardan biri de arıtma yöntemleri ve teknolojilerinin 
geliştirilmesiyle bunların uygulanmasının sağlanması hususudur.

Arıtma teknolojileri üreten sektörün devletçe desteklenmesi 
hem yeni bir sanayi kolunun gelişmesi sebebiyle istihdam 
politikasına yardımcı olacak, hem de arıtım tesislerinin daha 
yaygın olarak kullanılmasını sağlayacaktır.



Kirlilik kontrollerinin masrafı ister kirleten kuruluşlar, 
isterse devlet tarafından karşılansın, uzun dönemde mal ve hizmet 
sağlamak için yapılan endüstriyel maliyetlere yansıyacaktır. 
Dolayısıyla sanayi kuruluşlarına ekonomik olmayan yaptırımları 
uygulamak genelde toplumun yararına olmayacaktır. Bu nedenle 
sanayi kuruluşlarının kirlilikleri kontrol altına alınırken 
gerekenden fazlasını yapmaları veya gerekenden daha pahalı 
teknolojileri seçmeleri önlenmelidir. Konuyla ilgili olarak 
teknoloji üretimi, proje, mühendislik, müşavirlik hizmetleri 
alanında Türkiye’nin dış ülkelere açılması sağlanmalı, ülkemizde 
mevcut teknolojilerin potansiyelinden de azami ölçüde 
faydalanılmasına önem verilmelidir.

Çevre teknolojisi ülkemiz için yeni bir konudur. Bu nedenle 
gerek maliyet, gerek uygulanabilirlik açısından uygun teknoloji 
seçimine büyük önem gösterilmeli kaynak israfı önlenmelidir.

Sanayide küçük, spesifik misallere inildiği zaman bazı 
ekonomik neticelerin, çevre koruma tedbirlerine zorlanılma 
sonunda elde edildiği görülmüştür. örneğin, asitli sularım 
dereye, kanala akıtarak kirlilik yaratmak yerine, onu geri 
kazanarak hem su sarfiyatım hem de imalat firesini büyük oranda 
azaltarak ekonomi sağlayan projeyi uygulayan ilk nikelaj-kromaj 
fabrikası (İngiltere’de) bu bilinen prosesi ancak belediyenin 
kapatma kararı üzerine tatbik etmiştir, ülkemizde de benzeri 
tesislerin aynı uygulamaya yönelik çalışma yapmaları sayesinde 
ekonomik problemlerin en aza indirilmesi sözkonusu olacaktır.

Sanayici ve ülke ekonomisi açısından büyük önem arzeden 
sanayi bölgelerinde yapılacak arıtma tesislerinin yapımı ve kredi 
temini konusunda devlet desteğine duyulan ihtiyacın gerekliliği 
gözardı edilemez bir gerçektir.

Yurt içinde nelerin yapılmış veya yapılabilir olduğunu 
tetkik etmeden "Bu Teknoloji bizde mevcut olmadığından ...." diye 
başlayarak, hemen dış teknoloji aramaya gitmek ve dış teknoloji 
şartım şartnamelere koymak alışkanlığından vazgeçilmelidir. Bu 
alışkanlık, yerli olarak mevcut ve başarı ile tatbik edilmiş olan 
teknolojilerin dahi yeniden dışardan getirilmesine ve tesis 
maliyetlerinin %50’ye varacak derecede yükselmesine sebep 
olmaktadır. Arıtma sahasında yabancı iştiraki ile uygulanmakta 
olan teknolojilerin *>90 kadarı yerli olarak mevcuttur. Bunlar 
için yeniden dışa yönelmek, maliyetin yükselmesinden başka, yerli 
teknoloji ve ekipman imalatının gelişmesine de mani olmaktadır. 
"Dış teknoloji getiriyoruz" diye, ehliyetsiz bazı yabancı 
firmaların peşine takıldığımız da çoktur.

Belediyelerle ortaklaşa arıtma tesislerinin yapılmasının 
daha ekonomik olacağı düşüncesi ile, devletin arıtma tesisi 
projelendirilmesinde rehberlik görevi yüklenerek, proje büroları 
için yeni bir çalışma alanı yaratı İmalıdır. Arıtma tesislerinin 
tek başına mikro düzeyde bir firmanın tesis edeceği bir altyapı 
değil, i l i n bu konuda mak.ro olarak imar planlan içinde mütalaa 
edilmesi gereken bir belediye ve devlet hizmeti olduğu düşüncesi 
ile çalışmalar yapılmalıdır.



Ayrıca atık sular için her sanayinin ayrı arıtım tesisi 
kurması yerine, yöresel toplu arıtım tesisleri kurulması, yatırım 
maliyeti ve işletme giderleri açısından avantaj sağlayarak 
işletme bakım ve denetim kolaylığı getireceğinden sanayici ve 
ülke ekonomisi açısından katkı sağlayacak ve çevre kirlenmesinin 
önlenmesinde daha etkin sonuç alınabilecektir.

1971 yılında çıkarılan 1980 sayılı Su ürünleri Kanunu ve 
onunla ilgili olarak yayınlanan yönetmelikte belirtilen 
parametreler gerçekçi olmadığından, söz konusu mevzuat arıtma 
faaliyetlerinin başlatılması için yeterli olamamıştır. 1983 
yılında Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının, Su ürünleri 
Kanunu ile ilgili olarak yayınladığı ve her yıl Şubat, ayının 
sonunda yenilettiği ve kirlilik parametrelerinin limitlerini 
veren sirkülerin daha gerçekçi olması neticesinde arıtma 
faaliyetleri başlamıştır. Bunu takiben yayınlanan Su Kirliliği 
Kontrol Yönetmeliği ve değişik belediyelerin yöresel 
yönetmelikleri, konuyu daha fazla güncelleştirmiştir. Kirliliğin 
artması ve halkın su kirliliği konusunda bilinçlenmesi arıtma 
tesisi yapımım az da olsa hızlandırmıştır. Türkiye’de atık su 
arıtma tesisleri başlangıçta yabancı şirketler tarafından 
yapılmaya başlanmış, ancak kısa bir zaman içinde yerli firmalar 
da bu tür çalışmalara katılmıştır. Yerli firmaların bu sahadaki 
faaliyetleri, önceleri yabancı uzmanlarca hazırlanan projelerin 
uygulanması şeklinde olmuş, ancak daha sonra ufak ve orta boy 
atık su arıtma tesisleri ile ilgili proje, danışmanlık, inşaat, 
ekipman ve işletme işlerini bütünüyle kendi başlarına 
gerçekleştirmeye başlamışlardır. Bu girişimleri sırasında inşaat 
işlerinin tamamı Türk firmalarınca yapılmakta, ekipmanın bir 
kısmı yerli piyasada bir kısmı ise yurtdışından tedarik 
edilmektedi r.

Bugün Türkiye’de kurulmuş olan ve sanayi kuruluşlarına 
hizmet veren atık su arıtma tesislerinin kesin sayısı 
bilinmemekle birlikte, yaklaşık 500 civarında olduğu 
sam İmaktadı r.

VI. FİNANSMAN DURUMU VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

Çevre kirliliğinin önlenebilmesi için yapılacak yatırımlar, 
bu yatırımı yapacak kurum ve sanayici için kar getiren bir 
yatırım değildir. Sanayicinin bir yatırıma karar verirken ilk 
gözönünde bulunduracağı kriter, kar getirip getirmeyeceğidir. 
Çevre yatırımlarının yapı 1 mamasındaki temel neden de budur. Oysa, 
çevre yatırımları makro düzeyde düşünüldüğünde karlı 
yatırımlardır.

Çevre yatırımlarının, sanayici tarafından isteğe bağlı 
olarak yapılmasının mümkün olmaması nedeni ile çevre kirliliğinin 
önlenmesi için devlet politikası gereğince belirlenecek kural ve 
standartlara uymak üzere yapılacak yatırımların devletçe teşvik 
edilmesi benimsenmelidir.



ülkemizde genellikle döviz kazandırmaya yönelik, 
uluslararası rekabet gücü sağlayan, ileri teknoloji getiren veya 
kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılacak yatırımların teşvik, 
edilmesi amaçlanmıştır. çevre kirliliğinin önlenmesi için 
yapılacak yatırımların da genel olarak teşvik tedbirleri 
kapsamına alınmasının ve çevre yatırımı yapacak yatırımların da 
tüm teşvik, olanaklarından yararlandın İmasının devlet politikası 
olarak benimsenmesinde yarar görülmektedir.

- çevre konusunda ölçüm, analiz, araştırma için gerek 
duyulan cihazların ve çevre yatırımlarında kullanılacak cihaz ve 
makinaların ithalatı doğrudan teşvik edilen Yatırım Malları 
Listesine alınmalıdır.

- Çevre yatırımlarının, Teşvik Belgesi almış yatırımların 
yararlanabileceği tüm teşviklerden yararlandırılması (yatırım 
tutarına, yatırım bölgesine, kamu yatırımı niteliği taşıyıp 
taşımamasına, döviz kazandırıcı niteliği olup olmamadığına 
bakılmaksızın) gerekli görülmektedir.

Çevre yatırımlarının yapılması konusunda sanayiciye çevre 
kirliliğini önleme fonundan destek sağlanması teşvik, edici bir 
unsur olacaktır. Çevre kirliliğini önleyici ve çevreyi 
iyileştirici faaliyetlerde kullanılacak olan her türlü araç-gereç 
alımı, bu araçların bakımı, onarımı ile bu tür araç gerecin 
yapımı için kurulacak tesisler teşvik tedbirlerinden 
yararlandırıİmalı, Çevre Kirliliğini önleme Fonuna işlerlik, 
kazandırılarak, bu tür yatırımlara devletçe kredi desteği 
sağ 1anmalıdır.

çevre Kirliliğini önleme Fonuna işlerlik, kazandırılması da 
bu fonda birikim sağlanması ile mümkündür. Çevreyi kirleten 
ürünlerin üreticilerinden ve tüketicilerden Çevre Fonuna katkı 
sağlanabilir.

öte yandan, mevcut tesislere yapılacak arıtma veya önleyici 
ek tesisler için uygun ve kötüye kullanılamayacak teşvik 
tedbirleri (ucuz yatırım kredisi, kurulu güç. oranında tenzilatlı 
elektrik vb.) getirilip tatbik, edilmelidir.

Çevre sorunlarının çözümünde yasal yapılanma, yalnız kanun 
ve yönetmeliklerle tesbit edilen hususlar değildir. Sorunlar 
ortaya çıktıkça ve yasaların uygulanması ile, bugünkü hukuk 
yapımızla çözülmesi mümkün olmayan hususlar gündeme gelmektedir. 
"Kirleten öder" yaptırımı sanayi kuruluşlarına sadece ceza 
uygulamaları ile sınırlı kalmıştır. Haksız rekabeti önleyecek, 
kurallar ile kredi ve teşvik imkanlarının uygulamaya konulması 
başar 11 amamıştır. Keza ulusal ve uluslararası ilişkilerde çevre 
kirliliğinden kaynaklanan sorunların çözümü için son yıllarda 
ortaya çıkan çevre hukukunun, ülkemiz hukuk sisteminde de yerini 
alması ve yasal düzenlemelerin olayların gerisinde kalmaması
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sağlanmalıdır. Finansman ve Teşvik hususunda mevcut durum 
incelenecek olursa, konuya ilişkin bazı problemlerin varolduğu 
görülecekti r:

- Sanayici çevre korumaya ilişkin yapacağı arıtma konusunda 
finansman sıkıntısı içerisindedir.

- Konuyla ilgili özel bir kredi yoktur.

- Alınabilecek krediler, normal piyasa koşullarına göredir.

- Teşvik Belgeli yatırımlar reeskont kredisi alabilirlerse 
de, bankalar aracılığı ile kullanım hususunda zorluklarla 
karşılaşmaktadırlar.

- Yurt dışında ucuz kredi ve hibe temini olanakları mevcut 
olsa bile bunlardan faydalanma hususu gerçekleşememektedir.

- Çevre Kirliliğini önleme Fonu’nun sanayiciye 
kullandırılması için hazırlıklar varsa da henüz somut bir işlem 
yoktur.

- Yeni projeler hariç, arıtma tesisleri için teşvik, 
uygulamasının olmaması da bir başka sorundur.

Kredi ve teşvikler konusu gündeme geldiğinde, ülkemizde 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak bilinen uygulamalar ve 
sanayi sektörünün durumu, sorunları konusuna açıklık getirmek 
üzere, OSB’lerinin genel değerlendirilmeleri hususunda 
oluşturulacak görüşler, 6. Beş Yıllık. Kalkınma Planı ’mn ana 
hedeflerine ışık tutacaktır.

ülkemizde O.S.B. olarak bilinen uygulamalar, özellikle 
sanayi sektörünün geliştirilmesi ve düzenli şehirleşme amacıyla 
uygulamaya konulmuştur.

OSB’lerinin hedefleri konusunda gözününde bulundurulması 
gereken en önemli ilkeler aşağıda sıralanmıştır.

* İşgücü, pazar, hammadde üretim, pazarlama için gerekli 
olanaklar bulunduğu ve belli bir sanayileşme potansiyelinin 
olduğu metropol itan alanlara bağlı küçük yerleşimlerde sanayi 
bölgeleri oluşturmak şeklinde gerçekleşmelidir.

* Ayrıca kıt kaynaklarımızdan olan topraklarımızın 
rasyonel kullanımı, için O.S.B. ile sanayi siteleri yapımına önem 
verilmeli, şehir imar planları, toprak kaynaklarımızın 
tassarruflu bir biçimde kullanılmasına imkan sağlayacak şekilde 
düzenlenme!idi r.



* O.S.B.’nde yerleşecek sanayilerin üretim, ölçek ve 
sanayi türleri açısından birbiriyle uyumlu üretim yapmaları ve 
endüstrilerin ya aynı üretim dalında faaliyet göstermeleri ya da 
birbirlerinin tamamlayıcıları veya yan sanayileri niteliğinde 
olmaları gerekmektedir. O.S.B. ve ihtisaslaşmış O.S.B.’ler teşvik 
edilmelidi r.

* Sanayi tesislerinin küçük sanayi siteleri ve 
O.S.B.’nde toplanmalarına gayret edilmelidir. Bu amaçla daha 
fazla mali kaynak sağlanarak sanayi siteleri ve O.S.B. yapımı 
hızlandırılmalıdır. Böylece bu bölgelerde toplanmış olan sanayi 
tesislerine, aynı zamanda ortak arıtım tesisi kurma imkanı da 
sağlanmış olacaktır.

* Girişimcilerin O.S.B.’nde yatırım yapmalarım özendirmek 
gerek ekonomik, gerek sosyal ve gerekse kentlerin düzenli 
gelişmesi, sanayinin modernleşmesi gibi pekçok sosyo-ekonomik 
faydayı da beraberinde getirmektedir. O.S.B.’Terinin getirdiği 
sayısız faydalara mukabil olarak özendirici ve selektif teşvikler 
tammlanmal ıdı r.

a) Türkiye genelinde uygulanan Belgeli Teşvik için gerekli 
beş milyar TL.’sı minimum yatırım koşulu, O.S.B.’lerinde daha 
aşağıya çekilerek ayrıcaklıklı teşvik sağlanmalıdır.

b) O.S.B.’leri teşvik sistemi içinde özel bir statüde teşvik 
edilmelidir. Bu nedenle münhasıran bu bölgelere, gerek Kaynak 
Kullanımı Destekleme Primi ve Yatırım indirimi oranları 
arttırılmalı ve gerekse özkaynak katkı oram düşürülmek suretiyle 
daha fazla ayrıcalık tanınmalı ve teşvik edilmelidir.

VII. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

Proje, plan, politika ve programların, çevre üzerine 
yapabilecekleri olumlu-olumsuz, geri döndürülebi1 ir-döndürülemez 
ve kısa, orta, uzun vadeli etkilerinin sistematik olarak 
irdelenip, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ile karar alıcılara 
alternatifler sunulması işlemine "çevresel etki değerlendirmesi" 
adı verilmektedir.

2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre, "Gerçekleştirmeyi 
planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol 
açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler bir 'çevresel Etki 
Değerlendirme Raporu’ hazırlamak" durumundadır1 ar. Ancak bu 
raporun nasıl ve kim tarafından hazırlanacağı, hangi faaliyetler 
için hazırlanacağı ve hazırlanan raporun kim tarafından 
değerlendirileceği konusuna açıklık getirecek bir "Çevresel Etki 
Değerlendirme Yönetmeliği" yürürlüğe konamamıştır. Beş y ı l ı aşkın 
süredir hazırlıkları sürdürülen sözkonusu yönetmeliğin henüz 
çıkarılamamış olması bazı sorunları da beraberinde getirmektedir.



Başta kamu yatırımları olmak üzere, proje bazında dahi, 
alınacak kararların çevre üzerindeki etkileri incelenmemektedir. 
Oysa sanayie ilişkin yer seçimi, teknoloji seçimi ve kapasite 
seçimi kararlarında projenin çevreye yapabileceği olumsuz 
etkilerin incelenmesinin büyük önemi bulunmaktadır.

Burada gözden kaçırılmaması gereken bir husus, çevresel etki 
değerlendirmesinin gerçekleştirilmesinde tek eksikliğin 
"yönetmelik" olmadığı hususudur. Çevrenin halihazır durumunu 
tesbit eden bir ölçüm-izleme ağının bulunmaması, mevcut kurumsal 
yapıda böyle bir çalışmayı yürütebilecek altyapının bulunmayışı, 
ÇED raporu sonuçlarım izleyebilecek bir sistemin kurulması 
gereği gibi sorunlar da uygulamayı geçiktiren darboğazlar olarak 
görülmektedi r.

Yasal ve kurumsal yapıda gerekli düzenlemelerin yapılarak 
ÇED uygulamasına geçilmesi, daha planlama aşamasında iken çevreyi 
koruyucu önlemlerin alınmasını sağlayabilecektir.

VIII. EGÎTÎM

Çevre bilimi, çok. farklı bilim dallarının ilgi alanlarım 
bünyesinde toplamak durumunda olan çok. yönlü, disiplinlerarası 
bir bilim olarak, gelişmektedir. Uygulama açısından ise çevre 
insanoğlunun hemen hemen bilinen tüm uğraş alanlarım kapsamak 
durumundadır. Aynı şekilde sanayi de, insanoğlunun ihtiyaç 
duyduğu mamul, yarımamul maddelerin tümünün topluca, bol miktarda 
ve organize bir biçimde üretilmeleri konusunu işlediğine göre 
Sanayi-çevre ilişkileri çok. yönlü olmak zorundadır. Bu alanda 
yapılacak eğitim, bu çok yönlülük isteğini karşılamak 
durumundadır.

Çevre bilimi, diğer bilim dallarının şimdiye kadar sağladığı 
bilgi birikimine dayalı olarak gelişmektedir. Gerek, şimdiye kadar 
insanoğlunun çevre üzerinde gerçekleştirdiği değişiklik, gerekse 
yeni etkinliklerinin çevre üzerindeki etkileri hep bu diğer bilim 
dallarında gelişen kurallara göre ölçülecek ve
değerlendirileceklerdir. çevre üzerindeki bu etkilerden 
istenmeyenleri de yine bu diğer bilim dallarındaki bilgi ve 
beceri birikimi ile çözümlenecektir, çevre eğitim programları, bu 
noktayı da dikkate almak, durumundadır.

Gelişmelerini önceden tamamlamış bu bilgi dallarına 
bağımlılığı bu denli büyük olan çevre bilim ve uygulaması, o 
bilim dallarında bulunan tüm olanaklar ile tüm sı mrlamal ardan 
etkilenmek durumunda olan yeni bir anlayışla etkinliğini 
sağlayacaktır. Bu anlayış, insanoğlu için çevre i) artık bedava 
değildir, ii) artık, kısa süre içinde kendini yenileyebilir 
değildir ve iii) yalnızca bir zaman dilimi içinde ya da bir 
yörede yaşayanlara ait değildir, yani kelimenin tam anlamıyla 
EVRENSELdir. Bu nedenle herhangi bir ekonomik, çıkar grubu, bir 
ülke ya da yöre halkı, herhangi bir nesil vb. yararına çevrenin 
tahrip edilmesine göz yumulamayacağı bilinci içinde eğitim 
yapılmak durumundadır. Çünkü, kirletilen bir çevre doğrudan insan



yaşamına yönelik bir tehdit oluşturmakta, fakat kirletilen bir 
çevrenin temizlenmesinin toplumsal maliyeti, onun kirlenmesini 
önlemenin maliyetinden daha yüksek olmaktadır. Bu nedenle çevre 
eğitimi, örneğin tıp, mühendislik, hukuk gibi alanların tümüyle 
tersine, toplumun tümüne maledilmek durumundadır.

Yukarıdaki üç paragrafta belirtilen temeller çerçevesinde 
çevre eğitimi çeşitli düzeylerde planlanmak zorundadır:

i) Kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında başka 
bilim/uygulama alanlarında yetişmiş insangücü, mevcut tesislerde 
kirliliğin önlenmesi ve azaltılması, yeni sanayi kuruluşu 
girişimlerinde kirliliğin ve kirletmenin engellenmesi bilinci 
verilmek üzere meslek-içi eğitime tabi tutulmalıdır. Bu eğitim 
türü için üniversite-sanayi işbirliği, kongre ve seminerler, özel 
vakıf kuruluşlarının düzenleyeceği yayın, gösteri ve work-shop 
benzeri etkinlikler teşvik edilmelidir.

ii) Yüksek öğretim kurumlarında çevre eğitimi, gerek bu 
alanda ihtiyaç duyulacak yetişmiş insangücü sağlamak amacıyla, 
gerekse başka alanlarda yetiştirilecek insangücüne çevre bilinci 
vermek amacıyla düzenlenmelidir. Bu cümleden olarak çevre 
mühendisliği gibi bölümlere ek olarak, her eğitim programına, o 
programa uygun biçimde düzenlenmiş zorunlu çevre dersleri 
konul malıdır.

iii) Çevre Mühendisliği bu alandaki etkinliği tam olarak 
yansıtmamaktadır. Bu alanın mühendisliğe ek olarak hukuk, 
ekonomi, hijyen, turizm, uluslararası ilişkiler gibi boyutları 
da bulunduğundan bu adla anılan Uneversite bölümlerimizin yeniden 
organize olmaları sağlanmalıdır, örneğin, gelişmiş ülkelerin 
kirlilik ihracı, çevre kirlenmesini diğer ülkelerin sınai ya da
ekonomik gelişmelerine karşı bir silah gibi kullanma eğilim ya da
girişimleri karşısında bu eğitim alanının mühendislik 
çerçevesinde ele alınışı etkinliği azaltacaktır.

iv) İlk ve orta eğitim düzeyinde okullara çevre bilincini 
aşılayacak derslerin zorunlu ders olarak konulması, Milli Eğitim 
Bakanlığına önerilmelidir.

v) Yine orta öğretim düzeyinde çevre ile ilgili meslek 
liseleri açılarak bu sektörde ihtiyaç duyulacak ve sağlık,
kirlilik, ölçüm ve denetleme (izleme), kirlilik önleme vb.
alanlarda uzmanlaşmış teknisyen ve uzman işçi düzeyinde ara 
insangücü yetiştirilmelidir.

vi) Basın ve yayın organları kanalıyla topluma çevre bilinci 
(çevrenin yaşam üzerindeki etkisinin nasıl gerçekleştiği, 
çevrenin nasıl ve neden korunması gerektiği, çevre korumanın ve 
korumamanın maliyeti vb.) verilmek üzere bilgi aktarımı, filmler, 
konferanslar, radyo ve TV programları vb. yoluyla aktarılmalıdır.

vii) Çok.-disipl ini i konferanslar, kurultaylar vb.
toplantılar ile değişik bilim alanlarından bilim adamları,
örneğin bir yöreye (Haliç, GAP bölgesi, Bursa Organize Bölgesi



Sanayi vb.) bir konuya (örneğin hava kirlenmesi, belirli bir 
sanayi dalındaki kirlenme, uluslararası bir konu vb.) yönelik 
olarak sık. sık biraraya getirilerek ÇEVRE konusunun çok yönlü 
olarak ele alınması ve ilginin sürekli olarak canlı tutulması 
sağlanmalıdır.

viii) Sayılan konularda gerek devletin ilgili birimlerinin, 
gerekse özel teşebbüs, meslek odaları ve gönüllü kuruluşların 
etkinlik göstermeleri ya zorunlu olarak ya da çeşitli teşvik 
tedbirleri ile sağlanmalıdır.

çevre koruma ancak, çevre koşulları arasındaki hassas 
dengenin bilinmesiyle sağlanabilir. Bu sebeple, çevre konusunda 
nesilden nesile geçecek kollektif bir davranış şekli 
oluşturabilecek bir eğilimin kazandırılması büyük önem 
taşımaktadır, çevre kirlenmesinin meydana gelmemesi için insan 
faaliyetlerinin düzenlenmesi ve mevcut kirlenmenin önlenmesi 
amacıyla çeşitli seviyelerde meslek içi eğitime ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu sebeple;

1- Kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında; 
kirliliğin önlenmesi ve azaltılması çalışmalarım yürütecek ve 
denetleyecek yöneticilerin ve ilgililerin konuya ilişkin 
gelişmeler ve uygulamalar konusunda eğitilmeleri sağlanma!ıdır.

2- Orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında konuyla 
ilgili yeteri kadar bölüm açılarak., bu sektörde ihtiyaç duyulan 
çevre sağlığı teknisyeni ve çevre mühendisi yetiştirilmesi 
sağlanmalı; kurum ve kuruluşların çevre birimleri bu 
ihtisaslaşmış kadroyla güçlendirilmelidir.

3- Ana okullarından, ilkokullardan başlayarak bütün eğitim 
sistemlerinde doğal çevrenin hangi yollarla tahrip edildiği ve 
nasıl korunabileceği hususlarında temel ve uygulamalı bilgiler 
verilmeli di r.

a- Basın ve yayın organları kanalıyla topluma çevre koruma 
konusunda doğru, aydınlatıcı, eğitici ve yapıcı bilgi iletilmesi 
sağlanmalı; kısa ve yol gösterici filmler yapılmalı, konferanslar 
düzenlenmeli, radyo ve televizyon yoluyla ilgili programlara 
ağırlık, vermelidir.

5- Meslek odaları ve gönüllü kuruluşların kamuoyu 
bilinçlendirmesi konusunda katkıları desteklenmelidir.

IX. ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Sanayi çevre ilişkileri açısından yapılması gereken pek çok 
araştırma bulunmaktadır.

1) Bu araştırmalardan belki de en başta geleni, üzerinde 
yoğun biçimde tartışılan ve kirliliğin giderilmesi ya da 
engellenmesi konusunda ekonomik yükümlülüğün,



(i) devlet/yerel yönetimler kanalı ile kamu tarafından
karşılanması,

(i i) kirleten tarafından karşılanması, ("KİRLETEN ÖDER” 
prensibi)

(iii) kirletmeye yol açan ürünü kullanan tarafından 
karşılanması, ("KULLANAN ÖDER" prensibi)

politikalarından birinin seçimine temel oluşturacak olan maliyet 
analizidir. Siyaset merkezlerinin, halkın özgür iradesine dayalı 
olarak tercih edeceği bu ya da benzeri bir politikanın temelini 
oluşturacak başlıca soru, yapılacak herhangi bir yatırımın çevre 
üzerindeki etkileri kanalıyla oluşturacağı toplumsal maliyetin, o 
yatırımdan beklenen gelir ile karşılanıp karşılanamayacağının 
belirlenmesidir. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) adı ile 
anılan bu tür analizlerin yapı 1abi1 irliği/uygulanabi1 irliği 
üzerinde ciddi tartışmalar bulunmakta ve kamuoyuna yansımış 
biçimi ile bilinen ÇED uygulaması yerine, yapılacak faaliyetin 
çevre üzerine getireceği yükün belirlenmesinin, uygulanabilirliği 
daha yüksek olduğu gerekçesi ile, tercih edilmesi önerilmektedir.

2) Yine aynı bağlamda, herhangi bir sınai/belediye atık 
temizleme yatırımının maliyetleri artırıcı etkisi nedeni ile, 
sanayileşme girişimlerini engelleyici olduğu görüşünün açıklığa 
kavuşturulması gerekmektedir. Bu nedenle çevre koruma amaçlı 
yatırımların, mak.ro düzeyde toplumsal getirisi ile toplumsal 
götürüşü arasındaki denkliğin (bilanço), o sınai/beledi yatırım 
maliyeti içindeki atık toplama/elden geçirme/arıtma yatırım ve 
işletme maliyetleri oranı ile karşılaştırıldığında hangi önem 
düzeyinde olduğu, şimdiye kadar yapılan uygulamalara 
dayandırılarak bilimsel olarak ortaya konulmalıdır. Yabancı 
ülkelerde yapılmış bazı sınırlı çalışmalara göre, çevre koruma 
amaçlı yatırımların toplam yatırım içindeki payları *20-80 
arasında değişmekte; "KULLANAN ÖDER” ilkesi doğrudan ya da 
dolaylı bir biçimde devreye girerek ürün fiyatlarının başlangıçta 
bir miktar yükselmesine yol açmakta; fakat yatırımın diğer 
bölümlerinde olduğu gibi çevre amaçlı yatırım da kendini kısa 
süre içinde finanse ettiğinden fiyatlardaki bu yükselme, toplumun 
kolaylıkla tolere edebileceği biçimde ve esasen pek düşük 
ölçülerde olan işletme maliyetleri ile sınırlı kalmaktadır. Bu 
durum yapılacak araştırmalar ile aydınlatılmalıdır.

9

- Bazı hallerde, çevre koruma amacı ile yapılacak bir 
tesisin işletme maliyetini artırmak değil, bilakis düşürmesi 
mevzuubahis olduğu halde, bu gibi tesisler dahi ancak çevre 
koruma otoriteleri tarafından zorlandığı zaman
yaptırılabi1 miştir. Galvanoplasti endüstrisinde yıkama sularının 
ve hatta bazı kimyasal maddelerin geri kazanılmasındaki ekonomi 
ve teknoloji bilindiği halde, bunu sağlayacak tesis ilk defa 40 
sene kadar evvel İngiltere’de ancak lokal bir belediyenin 
zorlanması ile yapılmıştır. Ne yazık ki, bu bilinen teknoloji 
yurdumuzda da mevcut olduğu halde, bazı teşekküller bunu



uygulamak için hala zorlanmayı beklemektedirler. Deterjan 
endüstrisinde de likit sülfürik asit yerine gaz ile pulverasyon 
yapmakta böyle ehemmiyetli bir ekonomi var iken, çok uzun seneler 
bu tatbik edilmemiş, «60-65’lik. atık sülfürik asit yaptığı 
terleme derecede su ve hatta toprak kirlenmesine ve ekonomik 
zarara seyirci kalınmış, fakat ancak bazı zorunluluklar 
karşısında, yurt’da mevcut olmayan teknoloji dahi geliştirilerek, 
bu geçiş sağlanmıştır. Eğer, çevre mevzuatı zorlaşa idi, bu geçiş 
çok daha önceleri yapılabilirdi.

3) Az atıklı, az kirleticili ve az enerji tüketen 
teknolojilerin seçilmesi ve bunlardan eskimiş olanlarının 
yenilenmesi ya da yeni kurulacak tesislerimizde uygulanması için 
veri tabam (data base) oluşturulmalı; yeni ve mevcut tesislerde 
atıkların yeniden kullanılmasını sağlayacak teknolojilerin 
belirlenmesi amacı ile araştırmalar yapılmalıdır.

4) Arıtma sistemlerinin seçilip kurulmasında öz 
kaynaklarımızdan yararlanma imkanı olan, kolay işletilebilir ve 
denetlenebilir arıtım sistemlerinin geliştirilmesine ait 
çalışmalar yapılmalıdır.

5) Kirletici unsurların insan ve çevre sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkileriyle ilgili araştırmalar yapılıp, kamuoyunun 
bilgisine sunulmalıdır.

6) Emisyonları zehirli maddeler (gaz ya da değil) içeren 
sanayi kuruluşları için bu maddelerin ekonomik olarak
tutulabilecekleri düzenekler araştırıİmal idir.

*

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve alıcı ortamlarda arzu edilen 
kirlilik standartlarım sağlamak için uygun ıslah yöntemlerinin 
ve arıtma teknolojilerinin seçimi konusunda stratejilerin tesbit. 
edilmesinde matematik modeller önemli rol oynayabi1 irler, Bu 
modeller, göl, körfez, haliç gibi alıcı su ortamları için tatbik 
edilebildikleri gibi, alıcı hava ortamı ve atmosfer kirliliği 
için de uygulanabilir, özellikle hava kirliliği kontrol 
stratejilerinin karşılaştırılmasında önem kazanabilirler. 
Böylelikle, insan ve çevre sağlığı açısından uygun stratejiler 
tesbit edilip aralarında sağlık açısından yararlı ve en ekonomik 
olanı seçilebilir.

Devlet bilim kuruluşlarına, bu konudaki yabancı teknolojik 
araştırmaların güncel takibi ve değerlendirilmesi ve gerekirse 
işbirliği yapılarak veya ayrı olarak o konuda geliştirmelere 
geçmek, teknolojinin yurda rftaledi 1 meşine çalışmak için destek 
verme!i di r.

X. SONUÇ VE ÖNERÎLER

* Çevre sorunlarının çözümü doğrultusunda atılacak adımlar 
ilk bakışta ekonomiye yük gibi görünmekte, hem mali kaynak 
tüketimine, hem de maliyet ve fiyat artışlarına yol açacağı



varsayılmaktadır. Daha ayrıntılı bir çözümleme, durumun tam 
anlamıyla böyle olmadığım, konunun başka olumlu yönlerinin de 
bulunduğunu göstermektedir.

* Çevre koruma yatırımları başlıca iki grupta toplanabilir. 
Bunlardan birincisi atıkların temizlenmesi olup, genellikle atık 
olarak çıkan maddelerin değerlendirilip işlenmesini 
kapsamaktadır, ikinci grup ise sanayinin ayrılmaz bir parçası 
olan enerji kullanımında klasik tür enerjilerin doğal çevreyi 
kirletmelerine karşı alınan önlemleri kapsamakta, yeni ve temiz 
enerji kaynakları arayışından, enerji tasarrufu amacıyla 
geliştirilen tekniklere kadar değişmektedir. Her iki alandaki 
yatırımların ortak olumlu noktaları ise,

(i) hammadde ve enerji tasarrufu sağlanması,

( i i ) yeni sanayi dallarının kurulması için etkili bir talep 
ve pazarın oluşturulması ve dolayısıyla yeni istihdam ve iş 
alanlarının yaratılması,

( i i i )  yeni teknolojilerin denenmesi ve yaygın olarak 
kullanımına fırsat hazırlanması,

şeklinde sıralanabilir.

* Doğanın kirletildikten sonra temizlenme ve bozulan 
dengesinin yeniden oluşturulmasının maliyeti, önceden tahmin 
edilerek, alınacak olan koruma tedbirlerinin maliyetine oranla 
çok yüksektir. Bu nedenle önceden korumaya yönelik politikalara 
önem verilmelidir. Bu politikalar,

(i) ekonomik politikalarda çevre boyutunun dikkate 
alınması,

( i i ) bütün yatırım projelerinde çevre kriterlerine yer 
veriİmesi,

( i i i )  sanayi kuruluşlarına yer seçiminde çevre faktörlerinin 
iyi değerlendirilmesi,

biçiminde sıralanabilir.

* Kaynaklarımızın hangi amaçlar için kullanılabilecekleri 
açıklıkla belirlenmeli; koruma önlemleri de bu amaçlara uygun 
olarak alınmalıdır, öncelikli olarak arazi kullanım planları 
hazırlanmalıdır. Yatırım kararları ve arazi kullanımında çevre 
kriteri, yatırımın planlama aşamasından başlayarak her 
kademesinde dikkate alınacak şekilde mevzuatta gerekli 
düzenlemeler yapılmalı, bu kriterlere uymayan tesislerin 
kurulması kesinlikle önlenmelidir.

* K i r l i l i k  hem üretim hem de tüketim aşamasında 
görülebilmektedir. Bu nedenle yüksek k i r l i l i k meydana getiren 
sanayi ve teknolojilerden kaçınılmalı, daha az kullanarak., daha 
çok üreten temiz teknolojiler üretilmeli veya tercih edilmelidir.



* Teknoloji transferleri ve üretim prosesleri seçiminde, 
çevresel etki bakımından en uygun proses ve teknolojilerin 
seçimine özen gösterilmelidir. özellikle teknoloji 
transferlerinde başta DPT ve Çevre Müsteşarlığı olmak üzere 
Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
ilgili diğer bakanlık ve kuruluşlar, DPT koordinatörlüğünde 
çevresel etki bakımından en uygun teknoloji transferi 
kriterlerini belirlemelidirler. Alternatif teknolojilerin 
ekonomik analizleri sonucunda optimum teknolojilerin seçilmesi, 
az kirletici, az enerji tüketen, atıkları tekrar kullanılabilen, 
arıtım sistemlerinde öz kaynaklardan yararlanma imkanı olan, 
kolay işletilebilir ve denetlenebilir teknolojilerin seçimine 
özen gösterilmelidir. Bu sebeplerle, mevcut yerli teknolojinin 
tatbikine ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine ve hatta makul 
ölçülerde ödenecek patent hakları ile yerli olarak tatbik 
edilmesine en yüksek tercih ve teşvik tanınmalıdır.

* ülkemizde mevcut kirletici sanayilerden ekonomik ömrünü 
dolduran tesisler için alternatif yer ve teknoloji değişimi 
çalışmaları ve giderek belirli bir program dahilinde, sözkonusu 
sanayilerde gerekli yer ve teknoloji değişimleri 
gerçekleştirilmelidir. Yukarıdaki DPT koordinatörlüğünde ilgili 
Bakanlıklardan oluşacak çalışma grubu bu çalışmaları da 
yapma!ıdır.

* Herhangi bir mamul madde üreten bir sanayi dalının mutlaka 
en az bir atığının da olması ve bunun da elden çıkarılması 
kaçınılmaz olduğuna göre, bu atıkların en aza indirilmesi 
zararsız hale getirilmesi ve/veya yeniden kullanılabilir hale 
getirilmesi ve giderek elden çıkarılması gibi alanlarda 
uzmanlaşmış arıtım sanayiinin kurulması, gelişmesi özenle teşvik 
edilmelidi r.

* Yenilenemez kaynaklardan, yenilenebilir kaynaklara 
yönel i nmelidi r.

* Doğal kaynakların korunması ve kullanımının denetlenmesi 
politikası içerisinde devletin öncülüğü ve yönlendiriciliği büyük 
önem taşımaktadır. Yönetim, eğitim ve denetim üçlü sac ayağının 
ayrılmaz bir bütün olduğu görüşü çerçevesinde konuya sistemli bir 
yaklaşımla bakılmalı, yapılan işlerin takibi, alınan sonuçların 
yararlarının ve eksikliklerinin ortaya konması, kamu bilinç 
düzeyinin yükseltilmesi yanında yapılan ve yapılacak işlerin 
kamuoyunca izlenmesi ve katkıda bulunulması sağlanmalıdır.

* Uygulanabilir çevre standartları belirlenmeli, kurulacak 
denetim örgütlerinde sanayinin de temsili sağlanmalıdır. Böylece 
sanayide çevresel oto-k.ontrol sistemi oluşturulmalıdır.

* Avrupa Toplu!uğunca bugüne kadar uygulamaya konulmuş 
bulunan düzenlemeler de dikkate alınarak ülkemizde ihtiyaç 
duyulan çevre standartları belirlenmeli, belirli bir program 
dahilinde hazırlanarak zorunlu olarak uygulamaya konulmaları



sağlanmalıdır. Bir yandan eksik çevre standartları tamamlanırken 
aynı zamanda mecut standartlar da gözden geçirilmeli, çelişkileri 
giderilmeli ve uygulanabilir hale getirilmelidir.

* çevre kirliliğinin boyutlarım ülke çapında ölçme ve 
izleme imkanı sağlayacak modern bir ölçüm şebekesinin kurulması 
zorunludur. Bu amaçla, öncelikle bir referans laboratuvar 
oluşturulmalı, daha sonra da mevcut laboratuvarların imkanları 
araştırılarak, bunların çok amaçlı kullanımları için 
modernizasyon çalışmaları yapılmalıdır. Devlet kuruluşları 
dışında ihtiyaç duyulan bölge ve havzalardaki ölçüm ve izleme 
çalışmalarında üniversiteler, meslek odaları, gönüllü kuruluşlar 
ile bu konuda ihtisas sahibi mühendisİ ik-müşavirlik firmalarından 
yararlanılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

* Devletin, çevre kirliliği ile ilgili uygulamaları 
denetleyebilmesi için gerekli ölçüm aletleri ile donatılmış 
laboratuarlara ve ihtisaslaşmış bir kadroya ihtiyaç vardır, 
özellikle mevcut mevzuatla mahalli idarelere geniş yetkiler 
tanınmıştır. Mahalli idarelerin, bu yetkilerini etkili ve yaygın 
bir şekilde kullanabilmeleri için en kısa zamanda ihtisaslaşmış 
bir kadroya sahip çevre birimlerini oluşturmaları ve gerekli 
ölçümlerin yapılabileceği laboratuarları kurmaları gerekmektedir.

* Ülkemizde çevre kirliliğinin bir envanteri yapılmalı, bu 
envanter sonuçları doğrultusunda çevre kirliliğinin ülke 
genelinde izlenebileceği bir kirlilik haritası oluşturulmalıdır. 
Ayrıca, ülkemizde çevre ile ilgili kararlara esas teşkil edecek 
bilgiler de her kuruluşta bulunmamaktadır. Bu sebeple, çevre ile 
ilgili bilgileri ihtiva eden bir bilgi bankası kurulmalıdır.

* ülkemizde çevre kirliliğinin bir envanteri yapılmalı, 
envanter sonuçları ve uygulamadaki deşarj standartları da dikkate 
alınarak., sektörler itibariyle ihtiyaç duyulan arıtım sistemleri 
bel i rlenmelidi r.

* Türkiye, çevre konusunda uluslararası çalışmalara 
katılmalı, gelişmeleri takip etmeli, ayrıca bu konularda ön 
planda rol oynayan bir ülke haline gelmelidir. Başta Avrupa 
Topluluğu olmak üzere, diğer uluslararası gelişmeler takip 
edilmeli, uluslararası yükümlülüklerimiz özellikle sınırlar ötesi 
kirlilik taşınması faaliyetleri dikkatle izlenmeli, Dünya Bankası 
ve diğer uluslararası finans kaynaklarından yararlamlabilmesi 
için gerekli tedbirler alınmalıdır. Uluslararası katılım, hem 
ülkemiz menfaatlerinin korunması, hem de gelişmelere uyum 
sağlanabilmesi açısından devletçe desteklenmelidir.

* Enerji üretiminde çevre kirliliğine neden olmayacak uygun 
teknolojiler seçilmeli ve bu yönde araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine önem verilmelidir. Enerji tasarrufu için 
araştırmaların teşviki ile çevre kirliliğini başlangıçta 
azaltacak önlemler alınmalıdır.

* Atıkların geri kazanılarak ekonomik değere dönüştürüle
bilmesi için çalışmalara ağırlık verilmelidir.
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* Tehlikeli ve zararlı atık ve kimyasal maddelerin
kullanılması, taşınması ve depolanması denetim altında
t.utulmal ı dı r.

* Arıtma teknolojileri ve kirlilik kontrol sistemleri 
gel işti riİme!idi r.

* Mevzuat kargaşası kaldırılmalı, mevcut mevzuatın tam 
olarak uygulanamaması ve öngörülen sonuçların elde edilememesi 
gibi sık karşılaşılan durumlarda uygulama mekanizması 
sağlamlaştırıİmalıdır.

* Evsel ve endüstriyel çöplerin, geri kazanma ilkesi ön 
plana alınarak toplanma sistemi kurulmalı, çöp imha tekniklerinin 
ülke şartlarına uygun olanları tesbit edilmeli veya plastik, pet, 
polietilen tipi ambalaj malzemelerinin kullanımı kısıtlanmalı, 
daha az ve geri döndürülebi1 ir ambalajlama sistemlerinin 
uygulanması teşvik edilmelidir,

* özellikle AT ülkelerinde kullanımı kısıtlanan ve 
yasaklanan zararlı kimyasalların ülkemize ithali ve kullanımım 
kontrol edebilmek ve sanayiciyi yönlendirmek amacıyla bir kontrol 
ve araştırma merkezi kurulmalı ve bu kuruluşça ilgili kamu 
kuruluşları yönlendi rilmelidi r.

* Mevcut ve kurulacak tesislerde çevre kirliliğini önleyici 
tedbirlerin alınması zorunluluğu çeşitli mevzuatla getirilmiştir. 
Ancak hazırlanan her yeni mevzuatta çeşitli geçiş süreleri 
verilmek suretiyle bir önceki mevzuatla çelişki yaratılmakta ve 
idare zaafa uğratılmaktadır. Bu durumun önlenmesi ve mevzuat 
hükümlerinin tam olarak uygulanabilmesi için kesin ilke ve 
prensipler belirlenmeli ve bunlara uygulayıcı ve yükümlülerin 
uyması kesinlikle sağlanmalıdır,

* Eski tesislerin, atıklarım çevreye zarar vermeyecek 
şekilde arıtmaları veya başka yollarla bertaraf etmeleri 
mecburiyeti kaçamaklara meydan verilmeyecek, kısa vadeli 
pazarlıklara konu edilmeyecek şekilde tatbik edilmelidir. Para 
cezaları ağır olsa da, sadece tatbikattaki gecikmeler için ve 
kısıtlı müddetler için uygulamalı fakat ceza ödeyerek gerekli 
koruma önlemlerinden kaçınmak, mümkün olmamalıdır, (Arıtma tesisi 
kurup kurmama kararım idarenin senelik ceza miktarım ilanına 
kadar bekleten fabrikaların bulunduğu saptanmıştır.)

* Çevre ve arıtma teknolojileri ülkemizde yeterli olmakla 
birlikte geliştirme çalışmalarına gerek bulunmaktadır. Yerli 
arıtma teknolojileri araştırma-geliştirme yolu ile 
i 1er1 etilmelidi r,

* Proje ve eğitim çalışmalarına önem verilmelidir.

* Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve 
özellikle ihtisaslaşmış organize sanayi bölgelerinin teşkili, 
sanayiden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesinde büyük rol



oynayacaktır. Dolayısıyla bu sanayi bölgelerinin teşvik, edilmesi, 
geliştirilmesi ve desteklenmesi hususları detaylandırıİmalı ve 
netleştirilmelidir. Buralarda ortak arıtma tesislerinin kurulması 
teşvik edilmelidir.

* Sanayiciye atık, arıtma tesisleri için düşük faizli kredi 
temin edilmelidir. Bankalar teşvik belgesi olmasa dahi arıtma 
tesislerine reeskont kredisi vermelidir. Reeskont kredisi Çevre 
Fonu ile sübvanse edilebilir.

* Sanayileşmiş ülkelerin, kirli sanayi ve zararlı 
artıklarını çeşitli şekillerde başka ülkelere kaydırma çabaları 
dikkatle takip edilmelidir.

* Ulaşımla ilgili, kurşunsuz benzin, katalitik konvertör ve 
taşıtlarda fenni muayene ve denetimlerin "altyapısı" sağlanmalı, 
büyük kentlerde metro ve alternatifi gündeme alınmalıdır.

* Uluslararası ucuz kredi ve hibeler için Türkiye Kalkınma 
Bankası ve iller Bankası tarafından bir çalışma yapılmalıdır.

* Teşvik sisteminde arıtma tesislerine daha geniş imkanlar 
tanınmalıdır. (örneğin gelişmiş yörede arıtma tesisi yapanların 
kalkınmada öncelikli yöreler için getirilen teşviklerden 
faydalanması gibi.)

* özet olarak çevre kirliliğinin önlenmesinde tek çıkar yol, 
yeryüzünde muntazam bir düzenleme işlevini üstlenen ekolojik 
sistemleri sağlıklı bir durumda tutabilmektir. Bunun 
sağlanabilmesi için önemli ekonomik boyutlara sahip üç farklı 
çözüm düşünülebilir:

(i) Birinci çözüm, üretim ve tüketimin frenlenerek atık ve 
artık miktarlarının en düşük düzeye indirilmesi ve böylece 
ekolojik sistemler üzerindeki baskıların hafifletiİmesidir. 
Ancak, bu tür radikal ve büyük ölçüde fedakarlıklar isteyen bir 
çözümün günümüz toplumlarına ve özellikle bizim gibi kalkınarak, 
daha fazla üretip, daha fazla tüketerek maddi refah düzeyini 
artırma özlemi içinde olan toplumlara k.abul ettirilmesi mümkün 
görülmemektedi r.

(ii) İkinci çözüm, artan nüfus ve gelişen teknolojinin 
neden olduğu çevre kirliliğinin önlenmesinde yine teknolojinin ve 
bilimsel bulguların uygulanmasıdır. Günümüzde, teknolojik 
önlemlerle, atıkların arıtılması ve zararsız hale getirilmesi 
büyük, ölçüde mümkün olabilmektedir. Ancak bu önlemler önemli 
miktarlarda ilk. yatırım ve işletme maliyetleri getirmektedir. Bu 
nedenle yapılacak, harcamalar, arıtılması düşünülen atıkların 
ekolojik. sistemler üzerindeki etkileri ve sağlanacak, marjinal 
faydalar gözönüne alınarak yapılmalıdır, özellikle ekosistemler 
üzerinde tok.sik ve kalıcı etkiler yapan endüstri atıkları (ağır 
metaller, mineral yağlar, radyoaktif maddeler, çeşitli zehirli 
gazlar) kontrol altına alınmalı ve öncelikli olarak bunların 
arıtımına gidilmelidir.



(i i i) Ekolojik sistemleri sağlıklı durumda tutabilmenin 
diğer bir yolu rasyonel ve çevre boyutunu da dikkate alan bir 
planlamadır. Genel ilkeleriyle toplumsal ve ekonomik gelişmeyi 
hedef alan proje ve faaliyetlerin, önceden çevresel baskıları 
azaltacak yer seçimi, kaynak kullanımı, üretim teknolojisi ve 
alınacak uygun kirlilik kontrol teknikleriyle birlikte 
irdelenerek kararlaştırılması akılcı ve ekonomik bir yaklaşım 
olacaktır.

* "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA", "ÇEVRE DOSTU SANAYİ" gibi 
sloganlarla hedeflenen, çevreyi kirletmeden, doğal kaynakları 
tüketmeden kalkınma hamlelerinin gerçekleşmesi, sanayicinin en 
büyük özlemidir. Ancak, ulusal sanayimiz bir taraftan kısıtlı 
mali kaynakları ile dış rekabete açılıp, yeni teknolojilere ayak 
uydurma savaşı verirken, diğer taraftan çevre sorunlarının ağır 
yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmakta, zaman zaman da duygusal 
ve haksız tepkilere muhatap olmakta ve yalnızlığa itilmektedir. 
Halbuki çözüm çok boyutlu bir işbirliği gerektirmektedir.

* Sanayiden kaynaklanan atıklar arıtılsalar dahi sonuçta 
yine bertaraf edilmesi gereken atıklar oluşacaktır. Bu atıkların 
bir kısmı değerlendirilemeyecek. cinsten ise de, büyük bir kısmı 
az veya çok. ekonomik değeri olan maddelerdir. özellikle 
sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelerimizde bu tür atıklar halen 
büyük bir sorun olmaktadır. Bu atıkların değerlendirilmesi mümkün 
olanların değerlendirilmesinde görülen güçlükler, öncelikle 
yeniden kazanma teknolojilerinin bilinmemesi, ekonomik olmayan 
yatırımlara ihtiyaç göstermesi, değerlendirilinceye kadar bu 
atıkların muhafaza edilmesi sorunlarıdır. Bu konularda ilgili 
kamu kuruluşları ile üniversitelerin işbirliği yapmasında ve 
sanayiciye yol göstermesinde büyük yarar bulunmaktadır.

,/SEMCEV/
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