–1–

(S. Sayısı: 352 )
Yasama Yılı: 3

Dönem: 23

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Ülkemizde Yaşanan Çevre Sorunlarının Araştırılarak
Sürdürülebilir Çevre Politikası İçin Alınması Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU
RAPORU

Aralık 2008

Türkiye Büyük Millet Meclisi

DEMET

(S. Sayısı: 352 )

/

–2–

Türkiye Büyük Millet Meclisi

DEMET

(S. Sayısı: 352 )

/

–3–

TBMM

(S. Sayısı: 352 )

Dönem: 23

Yasama Yılı: 3

Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 Milletvekilinin
(10/3), Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 38 Milletvekilinin
(10/8), Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 Milletvekilinin
(10/12), Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 Milletvekilinin
(10/28), Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22
Milletvekilinin (10/31), Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve
22 Milletvekilinin (10/33), Konya Milletvekili Hasan Angı ve 19
Milletvekilinin (10/38), Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 28
Milletvekilinin (10/42), Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal
Cengiz ve 27 Milletvekilinin (10/47), Aydın Milletvekili Ahmet
Ertürk ve 21 Milletvekilinin (10/56), İzmir Milletvekili Selçuk
Ayhan ve 25 Milletvekilinin (10/59), Afyonkarahisar Milletvekili
Halil Ünlütepe ve 23 Milletvekilinin (10/62), İzmir Milletvekili
Mehmet Ali Susam ve 29 Milletvekilinin (10/64), Adıyaman
Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin (10/65), İzmir
Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 Milletvekilinin (10/68), Artvin
Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 23 Milletvekilinin (10/71),
Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan ve 21 Milletvekilinin
(10/84), Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 Milletvekilinin
(10/87), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23
Milletvekilinin (10/89), Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner ve
25 Milletvekilinin (10/98), İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22
Milletvekilinin (10/101), İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu
ve 39 Milletvekilinin (10/119), Van Milletvekili Fatma Kurtulan
ve 19 Milletvekilinin (10/145), Isparta Milletvekili Haydar Kemal
Kurt ve 23 Milletvekilinin (10/146), Ülkemizde Yaşanan Çevre
Sorunlarının Araştırılarak Sürdürülebilir Çevre Politikası İçin
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/3, 8, 12, 28, 31,
33, 38, 42, 47, 56, 59, 62, 64, 65, 68, 71, 84, 87, 89, 98, 101, 119, 145, 146) Esas
Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ DURDU ÖZBOLAT VE 20 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/3)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başta Afşin Elbistan Termik Santrali olmak üzere ülkemizde halen faaliyet göstermekte olan
tüm termik santrallerin çevreye verdiği zararların ve alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla
Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve
teklif ederiz.
Saygılarımızla.

1) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş)
2) Malik Ecder Özdemir (Sivas)
3) Fatma Nur Serter (İstanbul)
4) Eşref Karaibrahim (Giresun)
5) Tekin Bingöl (Ankara)
6) Hüseyin Ünsal (Amasya)
7) Tacidar Seyhan (Adana)
8) Esfender Korkmaz (İstanbul)
9) Hikmet Erenkaya (Kocaeli)
10) Şahin Mengü (Manisa)
11) Şevket Köse (Adıyaman)
12) Özlem Çerçioğlu (Aydın)
13) Mevlüt Coşkuner (Isparta)
14) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın)
15) Gökhan Durgun (Hatay)
16) Engin Altay (Sinop)
17) Canan Arıtman (İzmir)
18) Cevdet Selvi (Kocaeli)
19) Zekeriya Akıncı (Ankara)
20) Ali Arslan (Muğla)
21) Ahmet Ersin (İzmir)
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GEREKÇE
Günümüzün en önemli problemlerinden olan çevre kirliliği insan hayatını ve doğal yaşamı tehdit
etmektedir. Bugün dünyada her yıl on binlerce çocuk hava kirliliği nedeniyle ölmekte, yaşam
alanlarının yok olması nedeniyle canlı türlerinin beşte biri 20 yıl içerisinde yok olacaktır. 1,5 milyar
insan temiz su kaynaklarından yoksundur. Gelecekte çevre ve sularımızın kirlenmesi sonucu insan
hayatı ciddi tehdit altına girmiştir. Çarpık kentleşmenin, bilinçsiz sanayileşme sonucu kurulan
fabrikaların atıkları doğayı kirleten en büyük etmenlerdendir.
Ülkemizde birçok bölgeye kurulan fabrikalar bugün yararlarından çok çevreye verdiği zararlarla
gündemdedir. Bunların en başında Afşin Elbistan Termik Santrali gelmektedir. Afşin Elbistan havzası
Türkiye'nin en büyük linyit rezervine sahiptir. Santralde yakıt olarak kullanılmakta olan linyit çok
yüksek derecede kirlenmeye yol açıyor. Kükürtdioksit, azot gazları, karbondioksit, ozon,
hidrokarbonat ve kül oluşmaktadır.
Termik santral küllerinin toplanıp, üzerleri örtüIse bile radon gazının havaya ulaşması sonucu
çevreye radyoaktif madde yayılmaktadır. Bacadan atılan maddelerin içerisinde en önemli olan radyoaktif
madde uranyumdur. Bu durum Afşin Elbistan Termik Santrali için korkunç boyutlara ulaşmıştır.
Uzmanlara göre santralden Çernobil kazasının yaklaşık 2,5 katı kadar radyoaktif madde
yayılmaktadır. Diğer santrallerin ürettiği küller çimento sektöründe kullanılmasına rağmen, yüksek
radyasyon nedeniyle buradan çıkan küller hiçbir yerde kullanılmamakta, zamanla rüzgârın da etkisiyle
çevreye yayılmaktadır. Birkaç yıl önce Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanının belirttiğine
göre; bölgede 10 yıl içinde toplu ölümlerin olabileceği uyarısında bulunmuştur. Bu bölgeye yağan
karın rengini bile griye çeviren kirlilik sebebiyle, çevrede yaşayanlarda görülen kanser vakaları Türkiye
ortalamasının 15 katı artmıştır. 2004 yılında 4 bin 632 kişi kanser ve akciğer başta olmak üzere bu
kirlilikten kaynaklandığı şüphelenilen rahatsızlıklar sonucunda ölmüştür. Türkiye nüfus ortalamasına
göre Afşin'deki yıllık hasta sayısının 48 bin 200 olması gerekirken, 300 bin civarındadır. Yılda yaklaşık
15 milyon ton katı, sıvı, gaz ve radyoaktif madde içeren atık halkın üzerine saçılmaktadır.
1988 yılından bu yana santral sahasında hava kirlilik ölçümleri dahi yapılmamaktadır. Yatağan
Termik Santralinde bulunan erken uyarı sistemi bu santralde yoktur. Eğer bu erken sistem bulunsa
havadaki kükürtdioksit oranı 500 mg/m3 geçen santral otomatik olarak duracaktır.
Sık sık basında yer alan ve korkunç boyutlara ulaşan bu çevre kirliliğinin çözümü ile ilgili yöneticiler
tarafından zaman zaman açıklamalar yapılmaktadır. Fakat bugüne kadar hiçbir somut adım atılamamıştır.
2006 Şubat ayında hizmete açılan B termik santralini C ve D santrallerinin takip etmesi
planlanmaktadır. Hâlbuki bundan önce mevcut A termik santraline baca gazı kükürt arıtma sistemi
ve kül tutucu elektro filtre yapılmalı, bölgenin acilen kirlilik haritası çıkarılmalı, çevre kirlenmesini
önleyici tüm birimlerin katılacağı önlemler alınmalı, mobil hava kirliliği ölçüm cihazlarının çalışır
halde bulundurulması gibi önlemler alınmalıdır.
Önlem alınması için toplu ölümler mi beklenmektedir?
Tüm bu benzer çevre problemleri diğer termik santrallerde de görülmektedir. Başta Afşin
Elbistan Termik Santrali olmak üzere termik santrallerin çevreye verdiği zararların araştırılarak
alınması gereken önlemlerin tespiti amacı ile kurulacak Meclis Araştırma Komisyonunun çalışmaları
konunun tüm boyutları ile ortaya konulması ve hükümetin bu konuda gerekli çalışmaları yapması da
yararlı olacaktır.
Anayasanın 98., İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince "Başta Afşin Elbistan Termik Santrali
olmak üzere Türkiye'deki tüm termik santrallerin çevreye verdiği zararların araştırılması ve alınması
gereken tedbirlerin tespiti için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ENİS TÜTÜNCÜ VE 38 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/8)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Trakya bölgemiz, aldığı aşırı göç ve buna bağlı plansız imar uygulamaları yanında giderek
yoğunlaşan çarpık sanayileşme, tarımda yanlış toprak, su ve zirai ilaç kullanımı vb. nedenlerle
meydana çıkan sanayi, toprak, su ve hava kirliliğindeki boyutlar, yöredeki insan ve çevre yaşamını
tehdit eder noktaya ulaşmıştır.
Öte yandan Ergene Havzasındaki yer altı su seviyesi her yıl dört-beş metre düşmektedir. Istranca
suları, koruma altındaki su basar ormanları, Yıldız Dağları ve Trakya doğal hayatı tehlike altındadır.
Bu kaynakları besleyen Istranca derelerine, İstanbul'un su ihtiyacı için yıllar önce el konulmuş
durumdadır. Trakya'nın yakın gelecekte büyük bir susuzluk tehlikesiyle karşılaşması kaçınılmaz
görünmektedir.
Trakya'nın kanayan yarası olan Ergene Nehri ve Çorlu Deresi'nde, su yerine sanki zehir
akmaktadır. Kükürtdioksit kirliliği açısından Türkiye'deki en kirli iller sıralamasında Tekirdağ beşinci
sırada, Edirne sekizinci sıradadır.
Yukarıda değinilen bu sorunların önce kontrol altına alınması, daha sonra çözülmesi amacıyla,
Trakya Üniversitesi tarafından, Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı hazırlanmıştır.
Trakya Üniversitesince yapılan 1/100 000 ölçekli Ergene Çevre Düzeni Havza planı 2004 yılında
yani 59. Hükûmet döneminde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.
Bu planda 2020 yılı hedeflenmiş ve gecikmeyle de olsa, 1/25 000 ölçekli planın yapılması süreci
başlatılmıştır. Bu aşamada havza planının bir hükmü uyarınca oluşturulan su birliği -ki, daha sonra
Trakya Kalkınma Birliği, yani "TRAKAB" adını almıştır- küçük ölçekli planların yapılması için
ihaleye çıkarılmıştır. Ancak her nedense ihale daha sonra iptal edilmiş ve 1/25 000 ölçekli plan
hazırlama işi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (BİMTAŞ), hem de hukuka aykırı bir şekilde devir
edilmiştir. BİMTAŞ ise söz konusu planın yapılmasını kendisinin bir alt birimi olan İstanbul
Metropoliten Planlamaya aktarmıştır. Müteakiben, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TRAKAB ve
Çevre Orman Bakanlığı arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolde "1/100 000 ölçekli plan
üzerinde değişiklikler yapılabileceği" hükmüne yer verilmiştir.
Gelinen noktadaki endişe ve sorun, Ergene Çevre Düzeni Havza Planı'nın hazırlanma amacının
dışına kaydırılarak, İstanbul'un baş edemediği sorunların, dezavantajlı sanayilerin ve buna bağlı nüfus
fazlasının ivedilikle Trakya'ya kaydırılarak İstanbul'un rahatlatılması olasılığından kaynaklanmaktadır.
Çünkü, bu üç ilin tarımsal alanları, doğal kaynakları, ormanları, yer altı ve yer üstü suları, kıyıları ve
çevre değerleri esasen, şu anda dahi, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Bu çerçevede, Trakya'daki üç ili, İstanbul'un giderek ağırlaşan sorunlarının çözülmesinde ana
yüklenici konumuna dönüştürmek son derece yanlış, sakıncalı hatta tehlikeli bir tercih olacaktır.
Yukarıda değinilen sakıncaların ve doğacak sorunlarının tespiti ve bunların çözüme
kavuşturulması için gereken önlemlerin alınması ve doğru politikaların oluşturulması amacıyla,
Anayasanın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince
Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.
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1-Enis Tütüncü (Tekirdağ)
2-Algan Hacaloğlu (İstanbul)
3-Atila Emek (Antalya)
4-Bilgin Paçarız (Edirne)
5-Ahmet Küçük (Çanakkale)
6-Rasim Çakır (Edirne)
7-Tansel Barış (Kırklareli)
8-Faik Öztrak (Tekirdağ)
9-Turgut Dibek (Kırklareli)
10-Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri)
11-Abdurrezzak Erten (İzmir)
12-Ali İhsan Köktürk (Zonguldak)
13-Eşref Karaibrahim (Giresun)
14-Rahmi Güner (Ordu)
15-Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir)
16-Bihlun Tamaylıgil (İstanbul)
17-Ergün Aydoğan (Balıkesir)
18-Gürol Ergin (Muğla)
19-Malik Ecder Özdemir (Sivas)
20-Durdu Özbolat (Kahramanmaraş)
21-Vahap Seçer (Mersin)
22-Fevzi Topuz (Muğla)
23-Mehmet Fatih Atay (Aydın)
24-Ali Rıza Öztürk (Mersin)
25-Şükran Güldal Mumcu (İzmir)
26-Derviş Günday (Çorum)
27-Bayram Ali Meral (İstanbul)
28-Hulusi Güvel (Adana)
29-Ali Rıza Ertemür (Denizli)
30-Şinasi Öktem (İstanbul)
31-M. Akif Hamzaçebi (Trabzon)
32-Ali Oksal (Mersin)
33-Mehmet Ali Özpolat (İstanbul)
34-Sacid Yıldız (İstanbul)
35-Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar)
36-Metin Arifağaoğlu (Artvin)
37-Ensar Öğüt (Ardahan)
38-Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
39-Mevlüt Coşkuner (Isparta)
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KIRKLARELİ MİLLETVEKİLİ TANSEL BARIŞ VE 23 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/12)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bir tarafta, Kırklareli ili Pınarhisar ilçesinde halen faal olan çimento fabrikası mevcutken, diğer
tarafta Vize Evrencik Köyü civarında 200 dönüm arazi üzerinde yeni bir çimento fabrikası inşaatı
hızla devam ederken Vize Çakıllı Beldesinde bir başka çimento fabrikasının fizibilite çalışmalarının
yapıldığı duyumları alınmaktadır.
Bu bölgede yeni bir çimento fabrikasına hiç de ihtiyaç yokken, durup dururken Vize ilçesine
bağlı Çakıllı Beldesinde, daha önce askeri taburun bulunduğu 583 dönümlük hazine arazisi, Milli
Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 2 trilyon liraya, (Başbakana yakınlığı ve hemşehrisi olarak
medyamızda tanıtılan) Emrullah Turanlı'ya ait Avrupa Çimento Sanayi Anonim Şirketine çimento
fabrikasının kurulması ve iki yılda bitirilmesi planlanarak satıldığı söylenmektedir.
Bahse konu olan kamuya ait bu arazide, Ecevit Hükümeti döneminde cezaevi yapımı girişiminde
bulunulmuş, yöre halkının karşı çıkması ile bu işten vazgeçilmiş. Duyumlarımıza göre geçtiğimiz yıl
ise AKP'li bazı kişilerin hayvancılık yapmak üzere kiralamaya kalktıkları, "ALİ DİBO" olaylarının
patlak vermesi üzerine, halkın tepkisinden çekinerek bu girişimden vazgeçilmiş.
Daha önce askeri alan olarak kullanılan 538 dönümlük kamu arazisinin yapılan Emlak Vergi
Değerlendirilmesi sonucu 13 trilyon lira olduğu, buna karşın Başbakana yakınlığı ile tanınan
Emrullah Turanlı'ya ait Avrupa Çimento Sanayi Anonim Şirketine 2 trilyon liraya satıldığı, bu satışın
duyulması ile başta Vize halkı olmak üzere, kamuoyunda çok büyük endişe, rahatsızlık ve
huzursuzluk yaratmıştır.
Vize Mal Müdürlüğü tarafından emlak vergi değerine yönelik yapılan çalışma sonucu 13 trilyon
lira değer biçilmesine karşın, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Emrullah Turanlı'ya 2 trilyon liraya
satılması ile daha işin başında Emrullah Turanlı'ya 11 trilyon lira kâr sağlandığı görülmektedir.
Yöre halkımız, yeni iş alanlarının açılmasına, fabrikanın kurulmasına karşı değildir. Vize
ilçesinin çevresinin çimento fabrikaları ile kuşatılmasına tepkilidir. Çimento fabrikasının kurulacağı
bölge aynı zamanda Ergene Nehrinin de doğduğu yerdir. Bu bile bu bölgede çimento fabrikasının
kurulmasına engel iken, bir de çevreye verdiği zararların boyutlarını düşündüğümüzde yer seçimi
olarak da doğru olmadığı ortaya çıkmaktadır.
Bir taraftan çimento fabrikası için yer seçimi ile yöre halkımız üzerinde endişe, korku ve telaş
yaratılırken, diğer taraftan yetkili merciler tarafından emlak vergi değerinin 13 trilyon lira değer
biçtiği arazinin 2 trilyon liraya satılması karşısında, araziyi alan firmanın kayrıldığı, peşkeş çekildiği
düşünülerek, daha işin başında araziyi alan firmanın 11 trilyon lira kâra geçirildiği, bir de araziyi
alan firmanın başbakana yakınlığı ve hemşehrisi olarak son zamanlarda hızlı bir yükselişe geçen
işadamı Emrullah Turanlı olduğu iddiaları yer alınca, bu satış üzerindeki kuşkuları, şüpheleri,
huzursuzlukları artırmıştır.
İşte tüm bu endişe, kuşku, şüphe spekülasyon, kayırmacılık, peşkeş çekme gibi duyum ve
iddiaların araştırılması ile bu iddiaların ortaya çıkmasına neden olan sorumluların kusurları, kasıtları
varsa ortaya çıkarılması ve çevreye vereceği zararların tespit edilmesi ile alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla Anayasamızın 98., İçtüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri gereğince Araştırma
Komisyonu kurularak araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz.
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1) Tansel Barış (Kırklareli)
2) Enis Tütüncü (Tekirdağ)
3) Turgut Dibek (Kırklareli)
4) Ahmet Ersin (İzmir)
5) Malik Ecder Özdemir (Sivas)
6) Faik Öztrak (Tekirdağ)
7) Cevdet Selvi (Kocaeli)
8) Hikmet Erenkaya (Kocaeli)
9) Ali Arslan (Muğla)
10) Muharrem İnce (Yalova)
11) Çetin Soysal (İstanbul)
12) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul)
13) Gökhan Durgun (Hatay)
14) Zekeriya Akıncı (Ankara)
15) Durdu Özbolat (Kahramanmaraş)
16) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak)
17) Orhan Ziya Diren (Tokat)
18) Hulusi Güvel (Adana)
19) Osman Kaptan (Antalya)
20) Ali Oksal (Mersin)
21) Bülent Baratalı (İzmir)
22) Şevket Köse (Adıyaman)
23) Bilgin Paçarız (Edirne)
24) Mehmet Sevigen (İstanbul)
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ADANA MİLLETVEKİLİ NEVİN GAYE ERBATUR VE 23 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/28)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Lagün veya deniz kulağı, koylarda veya körfez ağızlarının kıyı okları ile kapanması sonucu kıyı
gerisinde oluşan göllerdir. Denizle yer altından veya yer üstünden bir su yoluyla bağlantısı bulunan,
denizden çoğunlukla da dar bir karayla ayrılmış olan göllerdir. Lagünler, ekolojik ve ekonomik
yönden önemli ekosistemlerdir.
Adana'da Akyatan, Tuzla, Çamlık, Yelkoma, Hurmaboğazı olmak üzere beş adet lagün
bulunmaktadır. Bu lagünler Adana için doğal birer zenginlik kaynağı olmasının yanında birçok canlının
da üreme, beslenme, korunma ve yaşama ortamı olması açısından da büyük önem taşımaktadır.
Ancak, günümüzde kirlilik ve diğer çevresel etkilerle Adana'da ismi sayılan lagünler hızlı bir yok olma
sürecine girmiştir. Nehirlere yapılan barajlar ve diğer müdahalelerle deltalarda geriye doğru aşınmalar başlamıştır.
Adana'nın doğal zenginlik kaynakları olan ve ekolojik denge açısından da büyük öneme sahip
olan lagünlerin karşı karşıya kaldığı tehlikeleri tespit etmek ve alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla, TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri, Anayasanın 98. maddesi
gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.
1- Nevin Gaye Erbatur (Adana)
2- Hulusi Güvel (Adana)
3- Tayfur Süner (Antalya)
4- Osman Kaptan (Antalya)
5- Şevket Köse (Adıyaman)
6- Rahmi Güner (Ordu)
7- Muharrem İnce (Yalova)
8- Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri)
9- Vahap Seçer (Mersin)
10- Çetin Soysal (İstanbul)
11- Mehmet Ali Özpolat (İstanbul)
12- Ahmet Ersin (İzmir)
13- Sacid Yıldız (İstanbul)
14- İsa Gök (Mersin)
15- Mustafa Özyürek (İstanbul)
16- Turgut Dibek (Kırklareli)
17- Rasim Çakır (Edirne)
18- Bilgin Paçarız (Edirne)
19- Erol Tınastepe (Erzincan)
20- Selçuk Ayhan (İzmir)
21- Mehmet Ali Susam (İzmir)
22- Suat Binici (Samsun)
23- Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
24- Tekin Bingöl (Ankara)
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BARTIN MİLLETVEKİLİ MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA VE 22 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/31)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ülkemizin çeşitli bölgelerine kurulması düşünülen termik santraller tüm dünyada olduğu gibi,
ülkemizde de taraf olanları ve karşı çıkanları ile tartışılmaya devam eden önemli bir konudur.
Son yıllarda ülkemizde termik santraller ile ilgili tartışmalar hızla devam etmekte, birçok kişi,
kurum ve kuruluş olumlu, olumsuz görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaya çalışmaktadır.
Bartın ili Amasra ilçesinde de termik santral kurulmasına yönelik çalışmalar olduğu 654,5 MW
m/640 MW e kurulu gücündeki, yerli taş kömürü/metan gazı yakıtlı ve akışkan yatak teknolojisiyle
çalışacak üretim tesisi için Hema Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna,
üretim lisansı başvurusunda bulunulduğu, gerekli işlemlerin tesis edilmesini takiben şirkete, 49 yıl süreli
ve EÜ/944-7/732 numaralı üretim lisansı verildiği, kurulması planlanan termik santralde yakıt olarak
Hema Endüstri A.Ş. ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ve Amasra
(B) maden sahasının işletilmesine ilişkin yapılan rödevans sözleşmesi çerçevesinde üretilecek taş
kömürünün kullanılmasının planlanmış olduğu herkes tarafından bilinmektedir.
Daha önceleri de Bartın'a mobil santral kurulması için girişimlerde bulunulmuş fakat
kamuoyundan gelen yoğun tepkiler, insan sağlığı ve çevre kirliliği açısından yaratacağı sakıncalar,
santralin yüksek derecede kükürtdioksit ve azotoksitler ihtiva etmesinin bilinmesi, yöredeki deniz ve
yer altı sularının santralden kaynaklanacak atıklardan olumsuz yönde etkilenerek zarar göreceği,
uygulamanın durdurulması için mahkemelere yapılan müracaatlar, bireylerin ve kuruluşların devletin
değişik makamlarına yaptığı kişisel başvurular, Bartın Deniz Üst Komutanlığı'nın santralle ilgili
olarak olumsuz görüş bildirmesi gibi nedenler yörede santralin kurulmasına engel olmuştur.
Bartın da yeniden termik santral kurulmasına yönelik bu girişimler, termik santrallerin zararsız
olduğu kanaatini doğurmamalıdır. Termik santraller sağlığa ve doğaya zararlı radyoaktif atıklar
üretmektedir. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun araştırmalarına göre, termik santrallerin
bacalarından çıkan partiküller ve kazandan alınan külde, radyoaktivite varlığı kanıtlanmıştır. Rüzgar
ve yağış etkisi ile küller çevreye yayılmakta veya toprak altına sızarak yer altı sularının kirlenmesine
neden olmaktadır. İnsanlarda merkezi sinir sistemi bozuklukları, anormal doğumlar, solunum yolu
hastalıkları, gelişme bozuklukları, öğrenme yeteneğinde azalma, kalp hastalıkları, cilt hastalıkları ve
kanser gibi vakalar görülebilmektedir. Ayrıca termik santrallerden çıkan maddeler (S02/kükürtdioksit)
asit yağmurları şeklinde havayı kirletmekte, toprak ve suyu etkilemekte, doğal bitki örtüsünü ve
ormanları yok etmektedir. Asit yağmurlarının diğer zararlı etkisi ise, bakır (Cu) ve kurşun (Pb) gibi
zehirli elementlerin içme sularına karışmasıdır.
Bartın ilimiz; Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde yer alan, doğuda Kastamonu,
güneyde Karabük, batıda Zonguldak illeri ve kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir. Yüzölçümü 2 143
km2 olup 59 km sahil şeridine sahip olup, ormanlarla örtülü dağ ve yaylasıyla, yeşil bir cennet olmanın
yanı sıra tertemiz deniziyle de mavi bir dünya görünümündedir.
172 000 civarında nüfusa sahip olan ilimizin ekonomisi tarıma, sanayiye ve turizme dayalıdır.
2 143 km2 olan yüzölçümünün % 46'sını ormanlar, % 35'ini tarımsal alanlar, % 7'sini çayırlar ve
meralar, % l2'sini de kültüre elverişsiz alanlar kaplamaktadır. Bartın'a kurulması düşünülen santralin
ilimizin tarımı, hayvancılığı, balıkçılığı ve turizmi dikkate alındığında götürdüklerinin
getirdiklerinden daha fazla olacağı da herkes tarafından bilinmektedir. Ayrıca santraller, güvenlik,
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maliyet ve verimlilik açısından çok sayıda soruya cevap verememektedir. Ülkemizde bulunan, doğal
kaynakların, enerji açığını kapatıp kapatmayacağı konusu da iyi araştırılmalıdır. Türkiye'nin güneş,
rüzgar, su gibi doğal kaynaklardan, yeterince yararlanamadığı ve bu kaynaklarımızın hayata
geçirilmesi gerektiği de bilinen bir gerçektir.
Bartın'a termik santral kurulması için daha önce yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığı
bilinmesine rağmen, yeniden bir firmaya 49 yıl süreli üretim lisansının verilerek termik santral
kurulmasının gündeme gelmesi için Bartın ilimizde değişenlerin ne olduğunun herkes tarafından
bilinmesi ve araştırılması gerekmektedir. Kurulması düşünülen termik santralin kamu yararı
anlayışına ters düşüp düşmediğinin, Bartın'a kazandıracaklarının ve çevreye, insan sağlığına
zararlarının çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Suyun, havanın toprağın kirlenmesi, tarımsal
alanların azalması, kuraklık, kıtlık tehlikesi, hastalıklar ve ölümlere neden olan termik santral
yatırımlarının yerine güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir kaynakların tercih edilmeme
nedenlerinin ve kurulması düşünülen termik santralin Anayasamızın amir hükümlerine ters düşüp
düşmediğinin çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu nedenlerle; Bartın Amasra'ya termik santral kurulması konusunun, ilimize sağlayacağı fayda ve
zararlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98. ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddelerine göre Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.
1- Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın)
2- Şevket Köse (Adıyaman)
3- Osman Kaptan (Antalya)
4- Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
5- Tayfur Süner (Antalya)
6- Hulusi Güvel (Adana)
7- Rahmi Güner (Ordu)
8- Muharrem İnce (Yalova)
9- Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri)
10- Vahap Seçer (Mersin)
11- Mehmet Ali Özpolat (İstanbul)
12- Ahmet Ersin (İzmir)
13- İsa Gök (Mersin)
14- Sacid Yıldız (İstanbul)
15- Erol Tınastepe (Erzincan)
16- Rasim Çakır (Edirne)
17- Mustafa Özyürek (İstanbul)
18- Turgut Dibek (Kırklareli)
19- Bilgin Paçarız (Edirne)
20- Selçuk Ayhan (İzmir)
21- Mehmet Ali Susam (İzmir)
22- Suat Binici (Samsun)
23- Tekin Bingöl (Ankara)
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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ AHMET KÜÇÜK VE 22 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/33)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Çanakkale ve Balıkesir illeri sınırları içinde yer alan Kaz Dağları, uçsuz bucaksız çam ormanları,
milyonlarca ağacı, zengin bitki örtüsü ile dünyada tek olma özelliği taşıyan 47 tür endemik bitkiyi
bünyesinde barındıran doğal yapısı ile önemli bir yer tutmaktadır. Kaz Dağlarımız tarihi, mitolojisi
ve kültürünün yanı sıra üzerinde barındırdığı flora ve fauna açısından ülkemizin çok önemli bir
bölgesidir.
Kaz Dağları bulunduğu coğrafyaya bereket dağıtırken son derece cömert davranmış, havasına
ayrı, suyuna ayrı, toprağına ayrı güzellik karıştırmıştır. Dünyanın en zengin oksijen bölgesi,
Türkiye'nin akciğerleri ve turizm cennetidir. Yer altı suyu kaynakları, kaplıcaları, geniş zeytinlikleri,
özel bitki örtüsü, barındırdığı yaban hayatı ve yaklaşık 1,5 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en önemli
yaşam alanlarından biridir.
Kaz Dağlarımız sadece altındaki madenler bakımından değil üstünde taşıdığı değerler açısından
çok daha zengindir. Bölge mitolojik, arkeolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan en zengin
alanlardandır.
Ancak tarım, orman, hayvancılık, turizm ve sağlık alanlarında çok önemli potansiyele sahip
olan bölge son günlerde bu özellikleri ile değil, altın ve diğer maden arama çalışmaları ile gündeme
gelmiştir.
Bu bağlamda:
1) Enerji Bakanlığı Maden Dairesinden bölgede arama, işletme ruhsatı ve işletme izni olan,
ayrıca arama, işletme ruhsatı olan sahalardan işletme izni aşamasına gelmiş başvuruların
belirlenmesi,
2) Bölgede yapılmakta olan madenciliğin özellikle altın madenciliğinin, insan, hayvan, bitki
örtüsü, su ve hava tabakası ve diğer tüm yönlerden çevreye verdiği ve vereceği maddi ve manevi
zararların tayin ve tespitinin yapılması,
3) Bugüne kadar arama ve sondaj faaliyetlerinin ne kadar alanda ve kaç noktada yapıldığı, bu
çalışmalar sonucunda tahrip olan orman ve bitki örtüsünün belirlenmesi,
4) Bölgenin ekonomik, tarihsel, sosyal yapısının incelenmesi,
5) Dünyadaki altın işletmeciliğinde kullanılan yöntemlerin ve siyanür kullanımına karşı alınan
önlemlerin araştırılması,
6) Altın madenciliği konusunda Türk mahkemeleri ve uluslararası mahkemelerde alınan
kararların ve yargı sürecinin incelenmesi,
7) Uzun vadeli olarak yer altı ve yer üstü zenginliklerinin kıyaslanması için tespitlerin yapılması
amacı ile;
Anayasamızın 98., İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince Araştırma Komisyonu
kurularak araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz.
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1- Ahmet Küçük (Çanakkale)
2- Ergün Aydoğan (Balıkesir)
3- Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir)
4- Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
5- Bihlun Tamaylıgil (İstanbul)
6- Tansel Barış (Kırklareli)
7- Ali Rıza Öztürk (Mersin)
8- İsa Gök (Mersin)
9- Şevket Köse (Adıyaman)
10- Ahmet Ersin (İzmir)
11- Gürol Ergin (Muğla)
12- Faik Öztrak (Tekirdağ)
13- Osman Kaptan (Antalya)
14- Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya)
15- Bülent Baratalı (İzmir)
16- Esfender Korkmaz (İstanbul)
17- Mustafa Özyürek (İstanbul)
18- Mehmet Akif Hamzaçebi (Trabzon)
19- Yaşar Tüzün (Bilecik)
20- Çetin Soysal (İstanbul)
2l- Zekeriya Akıncı (Ankara)
22- Ensar Öğüt (Ardahan)
23- Oğuz Oyan (İzmir)
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KONYA MİLLETVEKİLİ HASAN ANGI VE 19 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/38)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Kapalı Havzası’nda her geçen gün yer üstü ve yer
altı suları azalmaktadır. Ovanın gelecekte karşı karşıya kalabileceği susuzluk herkesi derinden
düşündürmektedir. 1 milyon kişinin yaşadığı şehirde insanların içme ve kullanma suyunun, tarımla
uğraşan 1 milyon kişinin de arazi sulama suyunun temini her geçen yıl daha da zorlaşmakta ve
gelecekle ilgili kaygıları daha da artmaktadır.
Yaklaşık 3.5 milyon hektar büyüklüğündeki ovada, yer altı sularının çekilmesine bağlı olarak
sekiz katlı bir apartmanın sığabileceği büyüklükte dev çukurlar oluşmaya başlamış ve sayıları da her
geçen gün artmaktadır. Diğer taraftan mevcut göller, barajlar ve göletlerin alanları sürekli küçülmekte
ve hatta kuruduğu görülmektedir.
Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Konya Kapalı Havzası’ndaki, yer altı ve
yer üstü su kaynaklarının; korunması, var olan problemlerin giderilmesi ve yaşanan kuraklığa ve
susuzluğa karşı gereken önlemlerin alınması amacıyla, Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105.
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
1) Hasan Angı (Konya)
2) Muharrem Candan (Konya)
3) Abdullah Çetinkaya (Konya)
4) Mevlüt Akgün (Karaman)
5) Kerim Özkul (Konya)
6) Özkan Öksüz (Konya)
7) Mustafa Kabakcı (Konya)
8) Haydar Kemal Kurt (Isparta)
9) Hüsnü Tuna (Konya)
10) Rıtvan Köybaşı (Nevşehir)
11) Orhan Erdem (Konya)
12) Mahmut Mücahit Fındıklı (Malatya)
13) Ali Rıza Alaboyun (Aksaray)
14) Harun Tüfekci (Konya)
15) Lütfi Elvan (Karaman)
16) Ayhan Sefer Üstün (Sakarya)
17) İrfan Gündüz (İstanbul)
18) Mehmet Yaşar Öztürk (Yozgat)
19) Metin Kaşıkoğlu (Düzce)
20) Ali Öztürk (Konya)
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GEREKÇE
İç Anadolu Bölgemizde yer alan Konya Kapalı Havzası, Türkiye'nin toplam alanının yaklaşık
%7'sine denk gelen 53 850 km2 'lik bir alanı kaplamaktadır. İç Anadolu Platosu'nun ana bölümünü
oluşturan Havza, 900-1050 m arasında değişen yükseklikteki çoğunlukla ovalık bir morfolojiye
sahiptir.
Özellikle kentlerin su ihtiyaçlarının sağlandığı ve kentsel yerleşim alanları içerisinde ve/veya
çevresindeki su kaynakları, sürekli kirlenme tehdidi altında bulunmaktadır. En kısa zamanda etkin
önlemler alınmadığı takdirde, 21. yüzyılda, birçok akiferimizden ve bazı nehir sularımızdan
faydalanma olanağı tamamen kaybolacaktır.
Konya'nın mevcut nüfus artışı, aldığı göç, gelişen ve büyüyen sanayi ve tarım faaliyetleri
sonucunda, bugün bile kentin ihtiyacının sadece % 8-10'luk kısmının sağlanabildiği Altınapa Baraj
Gölü yetmediğinden ihtiyacın % 90'ından fazlası yer altı suyundan desteklenmektedir. Bunun sonucu
Kentin yer altı su dengesinde bozulmalar oluşarak, temiz akifer ile nitelik olarak bozuk akifer karışma
noktasına gelmiştir.
Konya Kapalı Havzası'nda DSİ verilerine göre 30 000'i ruhsatlı 30 000'e yakını da kaçak olmak
üzere 60 000'e yakın yer altı suyu üretim kuyusu bulunmaktadır. Bunlardan çekilen yer altı suyunun
büyük bir çoğunluğu salma sulama (vahşi sulama) yöntemi ile tarımsal sulamada kullanılmaktadır.
Son 15-16 yıldır yağışların uzun yıllar ortalamasına göre azlık göstermesi, gün geçtikçe sayıları
artan sondajlar, uygun olmayan hidrojeolojik ortamlarda sürdürülen sondaj çalışmaları, ekonomik
olmayan/bilinçsiz sulama teknikleri ve tarımda hatalı bitki deseni seçimi, jeoloji mühendisi
müşavirliğinde açılmaması nedeniyle, koruma tedbirleri alınmamasından kullanıma elverişli yer altı
suyunun niteliksiz su seviyeleriyle karıştırılması sonucu suyun kirlenmesine, kullanılamaz hale
getirilmesine neden olunmuştur.
Konya Kapalı Havzası'nda DSİ verilerine göre yıllık yaklaşık 1.8 milyar m3'lük emniyetli su
rezervi bulunmakta ve yılda yaklaşık 800 milyon m3 su açığı verilmektedir.
Havza içerisinde yer alan sulak alanlar, göl ve sazlıklar yıllar öncesindeki durumunda değildir.
Çoğu yapılan yanlış ve bilinçsiz uygulamalar nedeniyle suyunun çoğunu kaybetmiş, bir kısmı da
tamamen kurumuştur.
Konya Havzası’ndaki önemli sulak alanlara genel olarak bakacak olursak; Beyşehir Gölü, zengin
su kaynağına rağmen yanlış işletmeler sonucu su seviyesi çok ciddi seviyede düşerek bugünkü
durumuna gelmiştir ve kurtarılmayı beklemektedir. Tuz Gölü ise son 35 yıldır kirlenme, besleniminin
engellenmesi ve diğer sebeplere bağlı olarak yarı yarıya küçülmüştür. Ereğli Sazlığı'nda ise yer altı
suları en alt seviyeye inmiştir. Eşmekaya Sazlığı (Aksaray) tamamen yok olmuş, Eber ve Akşehir
Gölleri ise kuruma noktasına gelmişlerdir. Alınacak tedbirlerde biraz daha geç kalınması durumunda
bölge gerçek anlamda bir felaketle karşılaşacaktır.
Gelecek nesillerin sağlıklı ve ekonomik içme ve kullanma suyuna sahip olabilmesi; tarımda
yeterli ve gerekli suyu kullanabilmek için, kısa zamanda etkin önlemler alınması ve uygulanması
gerektiğini düşünmekteyiz.
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KONYA MİLLETVEKİLİ ORHAN ERDEM VE 28 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/42)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Hızla gelişen ülkemizde, dünyada olduğu gibi artık kendi doğal varlıklarını ve zenginliklerini
istediği gibi kullanma, israf etmek lüksüne sahip değildir. Ülkemiz bir tarım ülkesidir. Ancak son
yıllarda gerek erozyona gerekse bilinçsizce atıklarımızın göle, nehre ve denize akıtmalarımız, gerekse
vahşi sulama yöntemleri sonucu çölleşme ile karşı karşıyayız. Yapılan araştırmalar sonucu yakın bir
zamanda çöl hâline gelecek bir dünyada topraklarımızın kıymetini bilmeli, bugünden gereken önlemi
almalıyız. Bugün ülkemizde de hızlı gelişme nedeni ile doğal kaynakların israfı söz konusudur. Doğal
çevrenin önemli bir parçası olan göllerin korunması ve yararlı hâle getirilmesi lüzumu artık
tartışılmayan bir konudur. Ancak bu lüzumu gereklerini yapma tüm çevre konularında olduğu gibi
kolay değildir. Özellikle Türkiye gibi gelişme aşamasındaki ülkeler için çevre sorunları zaman zaman
lüks bile görülmekte, iş ekseri gönüllü kuruluşların gayretine terk edilmektedir.
Türkiye'nin 12. büyük gölü olan Eber Gölü Afyonkarahisar ili Çay ve Bolvadin ilçesi sınırları
içerisinde 150 km2 yüzölçümüne sahip Eber Gölü, Akarçay ve Sultan Dağları’ndan gelen kaynak
suları ile beslenmektedir. Derinliği 3,98 m, denizden yüksekliği ise 966,98 m’dir. Göl eski zamanlarda
Akşehir Gölü ile birlikte büyük bir göl halindeydi. Fakat zamanla su kaynaklarının azalması ile Eber
Gölü Akşehir Gölü’nden ayrılarak ayrı bir göl oluştu. Eber Gölünden bir kanal vasıtasıyla Akşehir
Gölüne su akmaktadır. Günümüzde küresel ısınmanın etkisiyle, özellikle su kaynaklarının bilinçsiz
kullanımıyla göl küçülmeye başlamış. Bu nedenle Akşehir Gölü’ne su akıtılamamış ve Akşehir
Gölü’nün sularının çekilmesine sebep olmuştur.
Akşehir Gölü, Akşehir Ovasının Kuzeyinde Sultan Dağları’nın kuzeydoğu kenarı ile Emir
Dağları arasında yer alır. Akşehir Gölü’nün alanı 35 300 hektardır. Maksimum derinlik 7 m'dir. Ancak
son yıllarda 2-3 m'ye kadar düşmüş, şimdi ise tamamen kurumuştur. Akşehir Gölü Akarçay Kapalı
Havzası’nda yer alan Eber Gölü ile bağlantısı olan bir göldür.
Sular tatlı organik maddelerce zengin ötrofik bir göldür. Kuzey kıyıları dışında gölün tüm kıyıları
1-2 km genişliğinde çok sık kamış ve sazla, göl içindeki aynalar ise nilüferlerle kaplı tektonik bir göl
görünümünden bugün çöl görünümüne dönmüştür.
Göl havzasının güneyinde ise geniş meyve bahçeleri bulunur. Batı ve doğu kısımları ise tarım
alanları ile çevrilidir.
Akşehir ilçesi kendine has bir iklim yapısına sahiptir. Bunun sebebi de Akşehir Gölü’dür. İç
Anadolu karasal bir iklime sahip iken, Akşehir Gölü sayesinde oluşan mikroklima sayesinde birçok
ürün yetiştirilmektedir. Bu bölgeye özgü şekil, lezzet ve kaliteye sahip Akşehir kirazı meşhurdur.
Akşehir kirazı, Akşehir napolyonu veya 0900 Ziraat olarak bilinir, Türk Patent Enstitüsünce Akşehir
Kirazı adıyla tescil edilmiştir. Ayrıca balıkçılık ve kamış üretimi bölge halkının diğer geçim
kaynaklarıdır. Gölde sazlık alanların bulunması özellikle su kuşları açısından son derece uygun üreme,
beslenme, sığınma ve konaklama ortamı oluşturmaktadır. 200 den fazla kuş türü tespit edilmiştir.
Akşehir Gölü sınırları ve etkilediği mikroklima iklimi sayesinde, Akşehir-Tuzlukçu ve
Afyonkarahisar-Sultandağı, Çay ilçeleri ile 10 belde ve çok sayıda köylerin geçimini sağlayan
meyvecilik, balıkçılık, kamış üretimi ve tarıma dayalı sanayi ürünlerinin yetiştirilmesi
gerçekleştirilmektedir.
Eber Gölü, bir zamanlar kuş cenneti görünümünde ve yüzeyinde su çiçekleriyle bezenmiş bir
bahçe iken, bugün yanına yaklaşılmayacak kadar kirletilmiştir. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan
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ve kuş cenneti olarak adlandırılan, derinliği 21 metreye kadar ulaşan Eber Gölü'nde su seviyesi 1-2
metreye kadar düştü. Önlem alınmadığı takdirde daha da düşeceği bir gerçektir.
Eber Gölü'nü tehdit eden en büyük unsurlar, Afyonkarahisar şehrinin atıkları, süt endüstrisi, Şeker
ve Alkoloid Fabrikalarının atıklarıdır. Diğer bir tehdit unsuru da, atıkların Eber Gölü'nde biriktikten
sonra gölün arıtma vazifesi görmesi ve bu nedenle de süzülen temiz suyun Akşehir Gölü'ne akıtılmasıdır.
Gölde ekonomik değeri en yüksek olan kamış üretimi yapılmakta ve sazan, turna ve aynalı sazan
balığı bulunmaktadır. Sazlıkların kuruduğu gölde sular çekildikçe balık ölümleri de başladı. Artık bölgede
balıkçılık yapılmıyor. Bölgede bulunan kağıt fabrikası da işlenecek ham madde kalmadığı için çalışmıyor.
Bölge insanının geçimini ve geleceğini etkileyecek, bir havza içerisinde yer alan Akşehir Gölü ve
Eber Gölü’nün kirliliğinin önlenmesi ve korunması ile ilgili tedbirlerin alınması ve yasal düzenlemelerin
oluşturulması amacıyla Anayasanın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105.
maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz.
1- Orhan Erdem (Konya)
2- Ahmet Koca (Afyonkarahisar)
3- Kerim Özkul (Konya)
4- Muharrem Candan (Konya)
5- Agâh Kafkas (Çorum)
6- Hüsnü Tuna (Konya)
7- Ali Öztürk (Konya)
8- Ayşe Türkmenoğlu (Konya)
9- Sami Güçlü (Konya)
10- Harun Tüfekci (Konya)
11- Abdullah Çetinkaya (Konya)
12- Abdülkadir Aksu (İstanbul)
13- Murat Yıldırım (Çorum)
14- Ayhan Sefer Üstün (Sakarya)
15- Selma Aliye Kavaf (Denizli)
16- Mithat Ekici (Denizli)
17- Mehmet Daniş (Çanakkale)
18- Cahit Bağcı (Çorum)
19- Fatma Salman Kotan (Ağrı)
20- Zekeriya Aslan (Afyonkarahisar)
21- Hasan Ali Çelik (Sakarya)
22- Hamza Yerlikaya (Sivas)
23- Alev Dedegil (İstanbul)
24- Ali Küçükaydın (Adana)
25- Mustafa Ataş (İstanbul)
26- Rüstem Zeydan (Hakkâri)
27- İsmail Bilen (Manisa)
28- Hüsnü Ordu (Kütahya)
29- Polat Türkmen (Zonguldak)
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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ MUSTAFA KEMAL CENGİZ VE 27 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/47)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Çanakkale ili ile Balıkesir ili arasında her iki ile hayat veren, 5 bin yıldır insanlığa, medeniyete
ve canlı yaşamına kucak açmış mitoloji ile gerçek hayat arasında efsaneleşmiş Kaz Dağları, son
yıllarda maden ve altın arayanların hedefi olmuştur.
Kamuoyunda, basında, Çanakkale ve Balıkesir halkında büyük yankı bulan Kaz Dağları,
üzerinde oluşturulan şüphe ve endişelerin ortaya çıkarılması, kamunun aydınlatılması, Kaz
Dağlarındaki maden arama ve işletme çalışmalarıyla ilgili gerçeklerin halka sunulması amacıyla
Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereği, ekte gerekçesi sunulan sebeplerden
dolayı Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.
1 - Mustafa Kemal Cengiz (Çanakkale)
2 - Ahmet Duran Bulut (Balıkesir)
3 - Mümin İnan (Niğde)
4 - Hakan Coşkun (Osmaniye)
5 - Cemaleddin Uslu (Edirne)
6 - Kürşat Atılgan (Adana)
7 - İsmet Büyükataman (Bursa)
8 - Akif Akkuş (Mersin)
9 - Mustafa Enöz (Manisa)
10 - Recep Taner (Aydın)
11 - Behiç Çelik (Mersin)
12 - Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir)
13 - Oktay Vural (İzmir)
14 - Abdülkadir Aksu (İstanbul)
15 - Şenol Bal (İzmir)
16 - Kamil Erdal Sipahi (İzmir)
17 - Durmuşali Torlak (İstanbul)
18 - Yıldırım Tuğrul Türkeş (Ankara)
19 - Ümit Şafak (İstanbul)
20 - Atila Kaya (İstanbul)
21 - Ahmet Orhan (Manisa)
22 - Ali Uzunırmak (Aydın)
23 - Süleyman Latif Yunusoğlu (Trabzon)
24 - Alim Işık (Kütahya)
25 - Rıdvan Yalçın (Ordu)
26 - Hazma Hamit Homriş (Bursa)
27 - Yılmaz Tankut (Adana)
28 - Süleyman Nevzat Korkmaz (Isparta)
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GEREKÇE
Kaz Dağları, Biga Yarımadası'nın güneydoğusunda, esas ekseni Ayvalık/Balya yönünde,
Çanakkale ile Balıkesir il sınırları içinde kalan, Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi arasında, aynı
zamanda iki bölgeye hitap eden, Türkiye'nin en önemli dağıdır.
Kaz Dağlarının Çanakkale bölgesinde Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçeleri ile Balıkesir
bölgesinde ise Edremit, Havran, İvrindi ve Balya ilçeleri ile onlarca belde ve yüzlerce köyü bağrında
yaşatan Kaz Dağları büyük bir insan kitlesinin asırlardır yuvası ve yaşam alanı olmuştur.
Kaz Dağları yamaçları ve eteklerinde 8 adet ilçe, 20 adet belde ve yaklaşık 330 adet köyde
yaşam bütün canlılığıyla devam etmektedir.
Dünyanın en zengin oksijen üreten 2 nci dağı ve Anadolu'nun en zengin su yatakları ile insanlığın
en temel yaşamsal ihtiyaçlarını sunmuş olan Kaz Dağları, yüreğinde gizlediği değerli maden ve
altınların keşfiyle birlikte, bağrında yaşattığı insanlığın acımasızca hedefi olmuştur.
Kaz Dağları, yaklaşık 800 adet bitki türü ve 47 adet endemik bitki çeşidiyle dünyanın en zengin
florasını oluşturmaktadır.
40 adet hayvan türü ile de kendi faunasını yaratmış, canlı familyası ile dikkatleri çekmektedir.
Jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, zengin bitki türleri ile, Boğaz ve Edremit körfez rüzgârlarıyla
dünyanın İsviçre'deki Alp Dağlarından sonra ikinci zengin oksijen üreten dağı olarak dünya
literatüründeki yerini almıştır.
Agonya, Kocabaş, Kara Menderes, Akşin, Tuzla, Mıhlı, Edremit ve Menderes çayları ile geniş
alanlara bereket ve bolluk taşınırken doğal şelaleleri ise; Ayazma (Bayramiç), Handeresi (YeniceKaklım), Pınarbaşı (Edremit-Güre) ve Hasanboğuldu (Edremit-Zeytinli) şelaleleri turizm ve eko
turizm için diğer bölgelerle birlikte her zaman hazır olduklarını derin vadiler arasında haykırmaya
devam etmektedirler. Kaz Dağları bünyesinde 256 000 hektar alan içinde Edremit Körfezi’ne bakan
21 300 hektar alan 1993 yılında millî park olarak ilan edilerek koruma altına alınmış olup, jeolojik,
jeomorfojik, arkeolojik, mitolojik, faunustik, floristik ve kültürel açıdan en zengin bölümünü
oluşturan Çanakkale ili Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerindeki kalan en zengin ve en gözde
bölümler görülmemiş, görülmemeye devam etmekte ve bu alanların da millî park kapsamına alınması
ifade edilmemektedir. Bu bölgeler de devletimizin şefkatine ve korunmasına acilen ihtiyacı olan
bölgeler olarak, millî park olmayı beklemektedirler.
Bu bilgiler ışığında korunmaya muhtaç, dünya mirası olan, turizm için yaratılmış ulu bir dağ olan
Kaz Dağlarında arama ve işletme ruhsatı mahiyetinde yaklaşık 70 adet maden ruhsatı ile yol izinleri,
şantiye izinleri, tesis izinleri ve sondaj izinleriyle Kaz Dağları insanlığın saldırısına uğramıştır.
Bu tespitlerimiz ışığında;
1- Kaz Dağlarında oluşturulan maden çalışmalarının yerinde tespiti ve incelenmesi,
2- Kaz Dağlarında korunması elzem olan yeni alanların belirlenmesi ve millî park ilan edilmesi
gereken bölümlerin tespit edilmesi,
3- Kaz Dağlarının stratejik planının oluşturulması,
4- Bölgede yıllardır altın arama ve işletme amaçlı faaliyet gösteren, özellikle yabancı şirketlerin
çalışmalarının kapsam ve boyutunun tespit edilmesi,
5- Kaz Dağlarında madenler açısından oluşturulacak politikaya esas olmak üzere gerçeklerin
tespit edilmesi, halkımızın endişe ve beklentilerinin belirlenmesi için,
Meclis araştırması yapmanın tarihi bir görev olduğu inancıyla bu önerge Meclise sunulmuştur.
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AYDIN MİLLETVEKİLİ AHMET ERTÜRK VE 21 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/56)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aydın, Denizli ve Uşak illerimizi sosyo-ekonomik yönden etkileyen Büyük Menderes Nehri
kirliliğinin ve çevresel etkilerinin araştırılıp, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla
Anayasanın 98., Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince
Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 12.11.2007

1.Ahmet Ertürk (Aydın)
2.Zeyid Aslan (Tokat)
3.Mehmet Çerçi (Manisa)
4.İsmail Bilen (Manisa)
5.Cemal Yılmaz Demir (Samsun)
6.Mehmet Alp (Burdur)
7.Recep Yıldırım (Sakarya)
8.Atilla Koç (Aydın)
9.Mehmet Erdem (Aydın)
10.Durdu Mehmet Kastal (Osmaniye)
11.Recai Berber (Manisa)
12. Tuğrul Yemişçi (İzmir)
13.Hasan Ali Çelik (Sakarya)
14.Zülfikar İzol (Şanlıurfa)
15.Mehmet Yüksel (Denizli)
16.Mehmet Salih Erdoğan (Denizli)
17.Polat Türkmen (Zonguldak)
18.Ali İhsan Merdanoğlu (Diyarbakır)
19.Şevket Gürsoy (Adıyaman)
20. Fevzi Şanverdi (Hatay)
21.Özkan Öksüz (Konya)
22.İkram Dinçer (Van)
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GEREKÇE
Ege Bölgesi’nin en büyük akarsuyu olan Büyük Menderes Nehri’nin başlangıç noktası, Afyon'a
bağlı Dinar ilçesinin doğusundaki kireç taşı dikliklerinden doğan ve Karapınar suyu ile beslenen
kaynaktır. Afyon, Uşak ve Denizli illerindeki muhtelif dere ve çaylar güneye doğru akarak Nehre
katılırlar. Uşaktan gelen Banaz Çayı deri sanayi ve kimyevi atıklarla, Denizli ilinden gelen Çürüksu
Çayı tekstil ve endüstriyel atıklarla, Kızıldere Bölgesinden jeotermal kaynaklı sular da yüksek
miktarda borla Nehre katılır. Söke Ovası’ndan geçerek Akköy yakınlarından Ege Denizi'ne dökülür.
Uzunluğu 584 km'dir. Ayrıca, yaklaşık 25 bin km2 'lik havzaya düşen ortalama yıllık yağış toplamı
16 milyar m3 civarındadır. Ege Bölgesi’nin can damarı konumunda bir akarsudur.
Büyük Menderes Nehri, yöremiz çiftçilerinin tarımsal amaçlı su ihtiyaçlarını karşılayan çok
önemli bir kaynaktır. Ancak, Büyük Menderes Nehri, yerleşim birimlerinin evsel, sanayi merkezlerinin
endüstriyel, sağlık kuruluşlarından ise tıbbi atıklar nedeniyle yoğun kirlenmeye maruz kalmaktadır.
Valilikler ve birçok çevre kuruluşu tarafından yapılan tahlillerde, Büyük Menderes Nehri suyunun
içeriğinde çevre ve insan sağlığı açısından yaşamsal tehlike içeren maddeler tespit edilmiştir. Ayrıca;
Büyük Menderes Nehri’nde, yüksek bor değerleri mevcuttur. Bu değerler, Germencik'te 75 mg/l’e
kadar ulaşır. Kızıldere Jeotermal Santrali'nde kullanılan artık sular ortalama 32 mg/l bor içerirler ve
250 l/s debi ile Büyük Menderes Nehri’ne akıtılırlar. Bu kullanılan jeotermal sular 2 m3/s debisinde
bulunan nehirdeki bor içeriklerini 4,4 mg/l değerine kadar yükseltir. Büyük Menderes nehri sularının
kirlenmesi ile birlikte yörede jeotermal suların kullanılması, reenjeksiyon yapılamadığı sürece borun
zehirleyici özelliği nedeniyle ekonomik önemini azaltmaktadır. Büyük Menderes Nehri’ndeki yüksek
miktarda bulunan bor içerikleri narenciye gibi bitkilerde zehirleyici etkiler meydana getirmektedir.
Yukarıda açıklandığı gibi ülkemiz ve Ege Bölgesi için gerek çevresel, gerekse, sosyo-ekonomik
açıdan son derece önemli bir yer işgal eden Büyük Menderes Nehri’nin ve havzasının doğal
dengesinin korunması son derece hayati öneme sahiptir.
Sanayi tesislerinin gerekli çevresel önlemleri almadan gerekli arıtma işlemlerini gerçekleştirmeden
sanayi atıklarını Büyük Menderes Nehrine boşaltmaları sonucunda Nehirde canlı hayatı son bulmuştur.
Bunun yanında tarım arazilerinin bu suyla sulanması sonucunda üretimde verim kayıpları ve toprakların
çoraklaşması sonucuna doğru hızla gidilmektedir. Nehrin suyu ile temas eden insanlarda da değişik
deri hastalıkları ve diğer sağlık sorunları baş göstermektedir. Ayrıca, akarsulardaki debilerin çok
azalması, atık suların arıtılmadan Nehre bırakılmasının önlenmesini daha da önemli kılmaktadır.
Büyük Menderes Nehri’nin Ege Denizi’ne ulaştığı kıyılarda, 30 km uzunluğunda da bir delta
oluşmaktadır. Çok çeşitli tür ve sayıda kuşların barındığı delta, 1994 tarihinde millî park statüsüne alınmıştır.
Ayrıca, havzada yer alan Bafa Gölü’nde, başta su ürünleri olmak üzere, çok çeşitli ekolojik zenginlikler vardır.
Havzadaki tarım topraklarının önemli ölçüde kirlendiği ve verim düşüklüğüne uğradığı ayrıca,
Bafa Gölü ve Menderes Deltasındaki ekolojik zenginlikleri de son derece olumsuz etkilediği yapılan
değişik çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır.
Büyük Menderes Nehri’nin ve Deltası’nın bir an önce nedenleri bilinen bu çevre felaketlerinden
kurtarılması, ileride oluşacak sosyo-ekonomik problemlerin önlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma
anlayışı içerisinde havzanın master planının hazırlanması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Havzanın bir
bütün olarak ele alınması ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak önemli çevre sorunları ve
sosyo-ekonomik problemlerin bir an önce çözümlenmesi yönünde gerekli adımların atılması
gerekmektedir.
Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulacak Meclis Araştırması Komisyonunda
incelenmesi ve alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi hayati öneme sahiptir.
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İZMİR MİLLETVEKİLİ SELÇUK AYHAN VE 25 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/59)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Turizm potansiyeli açısından dünyanın önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Ege kıyılarımız,
plansız, programsız bir şekilde kurulan balık çiftliklerinin tehdidi altındadır. Ruhsatlı, ruhsatsız olarak
kurulan ve sayıları hızla artan bu çiftliklerin yarattığı çevre kirliliğinin önlenmesi hem turizm potansiyeli
hem de doğanın korunması açısından önem arz etmektedir. Konuyla ilgili gerekli tedbirler alınmadığı
takdirde, turizmimiz, doğal ve tarihi değerlerimiz geri dönüşü olmayan zararlarla karşı karşıya kalacaktır.
Diğer yandan kültür balıkçılığının geliştirilmesi, hem istihdam hem de ülke ekonomisine
sağladığı katkı açısından büyük önem taşımaktadır.
Turizm ile balık çiftliklerinin uyumlu bir biçimde birbirine ket vuran değil birbirini tamamlayan
birer sektör olarak organize edilmesi gerekmektedir.
Bölgede varolan çiftliklerin saptanması, bu çiftliklerin yarattığı kirlenmenin önlenmesi, turizm
ve balık çiftliklerinin uyumlu hale getirilmesi ve bu konuda gerekli politika ve uygulamaların hayata
geçirilmesi için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis
araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
1) Selçuk Ayhan (İzmir)
2) Ali Arslan (Muğla)
3) Gürol Ergin (Muğla)
4) Mevlüt Coşkuner (Isparta)
5) Şevket Köse (Adıyaman)
6) Ensar Ögüt (Ardahan)
7) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
8) Hulusi Güvel (Adana)
9) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak)
10) Akif Ekici (Gaziantep)
11) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın)
12) Turgut Dibek (Kırklareli)
13) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar)
14) Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir)
15) Birgen Keleş (İstanbul)
16) Nesrin Baytok (Ankara)
17) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
18) Suat Binici (Samsun)
19) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul)
20) Tekin Bingöl (Ankara)
21) Enis Tütüncü (Tekirdağ)
22) Canan Arıtman (İzmir)
23) Gökhan Durgun (Hatay)
24) Fevzi Topuz (Muğla)
25) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri)
26) Vahap Seçer (Mersin)
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GEREKÇE
Ege bölgemiz turizm potansiyeli açısından dünyanın sayılı yerlerinden biridir. Uzun yıllardır
bu bölgemizde turizmle ilgili ciddi yatırımlar yapılmıştır. Gerek yerli gerekse yabancı turistlerin
yoğun bir şekilde rağbet ettiği bu bölgede, son yıllarda ciddi çevre sorunları yaşanmaktadır. Bu
sorunların başında, sayıları hızla artan ve büyük kısmı ruhsatsız olarak kurulan balık çiftlikleri yer
almaktadır.
Binlerce yıllık tarihin yattığı doğa harikası bu koylar, izinsiz olarak faaliyet gösteren balık
çiftlikleri yüzünden doğa katliamıyla karşı karşıya kalmıştır.
Turizm Bakanlığı, doğal bir kaynak olarak gördüğü kıyıların korunması ve akılcı kullanımı için
yasal ve idarî düzenlemeleri gerekli görmelidir. Doğal, tarihî ve kültürel değerlerimizin korunması,
turizm politikamızın önde gelen hedeflerinden biri olmalıdır.
Maalesef, üç tarafı denizle çevrili ülkemizde, kirlenme ve bilgisizce avlanma gibi sebeplerle
balık nesli gün geçtikçe azalmakta hatta yok olmaktadır. Kültür balıkçılığının önem kazanmasıyla,
kıyılarımızdaki balık çiftlikleri, hızla ve kontrolsüz bir şekilde artmaktadır.
Turizm sektörüyle ilgili araştırmalar; turistlerin, alternatifleri değerlendirmede, çevre ve doğayı
ön planda tuttuğunu göstermektedir. Bilinmelidir ki, bilinçli turist, balık çiftliklerine yakın yerlerde
denize girmeyi tercih etmemektedir. Turizme ve çevreye zarar vermemek kaydıyla, balık çiftliklerinin
varlığını sürdürmesi hem ülke ekonomisine hem de istihdama ciddi katkılar sağlayacaktır. Balık
üretiminin arttırılması bir yandan insanımızın sağlıklı beslenmesi, diğer yandan da kültür
balıkçılığında, dünya piyasalarıyla rekabetimiz açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu nedenle kurulacak balık çiftliklerinin; başta turizm, tatil yerleşimleri, yat turizmi ve ulaşım
sektörleri gibi faaliyetlere engel ve kirliliğe neden olmayacak bölgelere kurulmalıdır.
Yukarıda belirtilen duyarlılıklar dikkate alınmadığında, balık çiftlikleri adı altında kıyıların
yağmalanması devam edecektir. Aynı zamanda kamuoyunda balık çiftliklerine karşı gelişen olumsuz
tepkilerde sektöre büyük zararlar verecektir. Bu önemli konuda, Turizm Bakanlığının görev ve
sorumluluğu ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görev ve sorumluluğunun sınırını çizmek
zorunludur. Bu iki bakanlığın arasında, bu konuda ciddi bir koordinasyonun olduğu söylenemez. Bu
yaşanan boşlukta, bazı valilerimiz, çiftlikleri belli merkezlerde toplama gibi girişimlerde bulunmuşsa
da uzun vadeli çözümler üretilememiştir.
Balık çiftliklerinin turizme olan olumsuz etkilerini gidermek, diğer yandan da, sektörü doğru bir
eksene oturtarak geliştirmek, su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerini etkin bir şekilde planlamak,
çevreye ve turizme zararlı etkilerini en aza indirgemek gerekmektedir.
Denizlerimizin kullanım planlarının oluşturulması, haritalarının çizilmesi ve yatırımların bu
planlara uygun olarak yapılması yaşamsal önemdedir.
Turizm sektörü ve balık çiftliklerinde yaşanan sorunların enine boyuna tartışılması, her iki
sektörde de varolan sorunların çözümü için etkin politikaların belirlenmesi, yasal ve idarî boyutta
bakanlıkların görev ve sorumluluklarının tekrar gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Çevrenin korunması, doğal, tarihî ve kültürel değerlerimizin gelecek kuşaklara sağlıklı bir
şekilde aktarılması için, su ürünleri yetiştiricilik faaliyetlerinin etkin bir şekilde planlanması, çevreye
ve turizme zararlı etkilerini en aza indirgemesi zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle balık çiftliklerinin
mevcut durumu ve geleceğine ilişkin bir Meclis araştırmasını gerekli görmekteyiz.
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AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ HALİL ÜNLÜTEPE VE 23 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/62)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölünde meydana gelen kirliliğin ve
çevresel etkilerinin araştırılması, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1. Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar)
2. Ali Arslan (Muğla)
3. Mevlüt Coşkuner (Isparta)
4. Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
5. Şevket Köse (Adıyaman)
6. Ensar Öğüt (Ardahan)
7. Hulusi Güvel (Adana)
8. Ali Rıza Öztürk (Mersin)
9. Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir)
10. Ali İhsan Köktürk (Zonguldak)
11. Suat Binici (Samsun)
12. Akif Ekici (Gaziantep)
13. Turgut Dibek (Kırklareli)
14. Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın)
15. Birgen Keleş (İstanbul)
16. Nesrin Baytok (Ankara)
17. Tekin Bingöl (Ankara)
18. Enis Tütüncü (Tekirdağ)
19. Canan Arıtman (İzmir)
20. Gürol Ergin (Muğla)
21. Gökhan Durgun (Hatay)
22. Fevzi Topuz (Muğla)
23. Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri)
24. Vahap Seçer (Mersin)
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GEREKÇE
20 kilometre çevre uzunluğuna ve yaklaşık 19 500 hektar alana sahip Eber Gölü, büyük bir
bölümü Afyon'un Bolvadin ilçesi sınırlarında yer almakla birlikte Çay ve Sultandağı ilçelerinin de
doğal sınırını oluşturmaktadır. Tektonik bir göl olup, Akarçay ve Sultan Dağlarının kaynak suları ile
beslenmektedir. Ahır Dağlarından doğan ve Eber Gölü’ne dökülen Akarçay, bu gölü besleyen tek
akarsudur.
Kıyılarında 17 yerleşim birimi bulunan Eber Gölü, çevresinde bulunan Bolvadin, Çay ve
Sultandağı ilçelerinin turizmi ve ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Göl çevresinde yaşayan
halkın büyük bir bölümü balıkçılık ve göl kamışı yetiştiriciliği ile geçimini sağlamaktadır.
Yakın zamana kadar sazlığı, yüzen adacıkları ve balık avcılığı ile ünlü olan bu göl, son
zamanlarda yanına yaklaşılmayacak kadar ciddi bir şekilde kirlenmiştir. 20 yıl öncesine kadar
flamingoların geldiği bu gölde, balık çeşitliliği ve miktarı yok denecek kadar azalmıştır. Özellikle,
Akarçay'ın göle döküldüğü noktada balık ölümleri yoğun bir şekilde görülmektedir. Gölün yüzeyinin
balık ölüleri nedeniyle zaman zaman beyaz bir örtü ile kaplandığı görülmektedir. Yaşamını bu gölde
veya çevresinde sürdüren bazı kuş türleri ile diğer canlılar da aynı akıbete uğramaktadır.
Gölde meydana gelen yoğun kirlenmenin yanında su seviyesi de % 3'e kadar düşmüş, gölün en
derin yeri 21 metreden 1,5-2 metreye kadar gerilemiştir. Gölün bugün içerisine düştüğü kötü
durumda; Akarçay yoluyla göle ulaşan endüstriyel kirlilik, şehir atıkları, kuraklık, gölün suyunu
besleyen kaynakların her geçen gün azalması ve gölden bilinçsiz bir şekilde tarımsal amaçlı su
çekilmesi etkili olmaktadır.
Göl çevresine yerleşmiş 17 yerleşim biriminde yaşayan insanlarımızın büyük bir bölümü
geçimini yine bu göl sayesinde sağlamaktadır. Bir kısmı göl kamışlarını keserek yaşamını sürdürmeye
çalışırken bir kısmı ise balıkçılık ile geçimini sağlamaktadır. Bu bakımdan bölgede yaşayan
insanlarımız Eber Gölü’ne ekonomik olarak bağımlı durumdadırlar. Bu nedenle gölün aşırı bir şekilde
kirlenmiş olması yöre halkını doğrudan olumsuz etkilemektedir.
Zengin yer altı su kaynaklarına sahip bulunan Bolvadin ilçemiz termal turizm açısından gelecek
vadetmektedir. Bu nedenle bu ilçemizin çevresiyle, doğasıyla, kültürel ve turistik varlıkları ile sağlıklı
bir bütün oluşturması gerekmektedir. Ancak gölün son durumu, bu sağlıklı yapıyı sağlayacak yerel
yönetim örgütlerinin olanaklarını aşmaktadır.
Ekolojik yaşamın neredeyse bitmek üzere olduğu gölde, özellikle yaz aylarında artan su kaybı
ile birlikte çevreye pis kokular artmaktadır. Aşırı kirlenme bu bölgedeki doğal yaşamı, insan ve çevre
sağlığını ciddi şekilde tehdit eder duruma gelmiştir. Bu nedenle, gerek insan sağlığına olan olumsuz
etkisi, gerekse doğal yaşamın yok olmasının önlenmesi bakımından ivedilikle hareket edilmesi
gerekmektedir. Eber Gölü’nün temizlenmesi konusunda, başta gölün bugünkü duruma gelmesinde
payı olanlar olmak üzere bu göl çevresinde yaşayan herkes elinden geleni yapacaktır. Çünkü artık bu
gölün yaşatılmasının kendi yaşamları ile doğrudan ilişkili olduğunun farkına varmışlardır.
Akılcı ve gerçekçi bir yaklaşımla kirliliğin sebeplerinin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması,
Eber Gölü ile iç içe yaşayan insanlarımızın sağlığının ve doğal hayatın korunması bakımından çok
önemlidir. Eber Gölü’nün kurtarılması sadece bugün için değil, gelecek kuşaklar için de büyük bir
hizmet olacaktır. Ayrıca küreselleşen dünyada, ekonomik kalkınmanın, bölgesel kalkınmadan geçtiği
ve Eber Gölü’nün de bölge ekonomisi için taşıdığı önem düşünüldüğünde kirliliğin önlenmesi
kaçınılmaz bir gereklilik halini almaktadır.
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İZMİR MİLLETVEKİLİ MEHMET ALİ SUSAM VE 29 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/64)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye'de yaklaşık 15 yıldır siyanür liçi yöntemiyle altın çıkarılma girişimine ve bu girişime
karşı yöre halkının mücadelesine tanık olmaktayız. Yaşadıkları yerde siyanür istemeyen
Bergamalıların mücadelesi, süreç içerisinde çeşitli mahkeme kararlarıyla zaferle sonuçlanmış olsa da
bu mahkeme kararları hiçe sayılmış, hukuk ayaklar altına alınarak maden çıkarma faaliyetleri
sürdürülmüştür. En son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini
Bergamalı köylülere tazminat ödemeye mahkum etmesine rağmen Bergama'daki madenIerde altın
çıkarma faaliyetleri durdurulmamış ve maden bitene kadar faaliyetler devam ettirilmiştir.
Bergama'da altınlı toprak bitince bölgeyi ağaçlandırıp, rehabilite etmeleri gereken şirketlerin
Gümüşhane'den bu bölgeye altınlı toprak taşımaya başladıkları, Havran-Küçükdere'de Koza
Madencilik firmasının. altın işletme tesisini bütün mahkeme kararlarına rağmen çalıştırdığı, altın
cevheri içeren toprağın, Küçükdere'den Bergama'ya kamyonlarla taşınarak Bergama'da işlendiği
kamuoyunca bilinmektedir.
Bununla birlikte Uşak'ın Eşme ilçesinde, yargı kararı sonucu Ağustos ayında ocakları
mühürlenen ve üretimi durdurulan Kışladağ Altın Madeni'nde işletmeci firmanın siyanür liçi sahasını
genişlettiği iddiaları da kamuoyuna yansımaktadır.
Eldorado-TÜPRAG şirketinin işlettiği Kışladağ Altın Madeni, 19.8.2007 tarihinde Danıştay
tarafından verilen izinlerin yürütmesinin durdurulması kararı ile kapatıldığı halde, gizli gizli
çalıştırılmaktadır. "Söğütlü köyü muhtarı ile şirket yetkililerinin Ulubey kaymakamı şahitliğinde
yaptığı rüşvet gibi protokol sonrası şirkete kiralanan 160 hektarlık alanın, maden kapatıldıktan sonra
tıraşlanıp, siyanürle işleme hazır hale getirildiği" iddiaları kamuoyuna yansımıştır.
"Söğütlü köyü ile Orman Bakanlığı arasında mahkemelik olan köy merasını konu alan söz
konusu protokolün, köy muhtarı ve TÜPRAG Halkla İlişkiler müdürü tarafından imzalandığı, madene
işçi alımı ve köye 125 bin YTL verilmesi gibi maddeler sonrası meranın şirkete kiralanmasını içerdiği,
Ulubey kaymakamının da protokolün altına imza attığı" bilgileri iddialar arasında yer almıştır. Ayrıca
maden kapalıyken yapılan bu çalışmalar Ulubey Sulh Yargıcı tarafından belirlenen iki bilirkişiye de
tespit ettirilmiştir. Bu tespitte madenin liç alanının büyütüldüğü, makilerin kesildiği, toprağın
taşlandığı, ayrıca madene yeni araçlar alındığı belirlenmiştir.
Bu bağlamda;
1) Altın madeni bulunan yörelerde bugüne kadar yapılan faaliyetlerin yasalara ve mahkeme
kararlarına uygunluğunun tespit edilmesi,
2) Yasalara ve mahkeme kararlarına aykırı olarak siyanür liçi yöntemiyle altın çıkarma
faaliyetlerini sürdüren maden şirketlerinin yöre halkı, bitki örtüsü ve hayvan popülasyonu ile su ve
hava tabakasında oluşturduğu olumsuz etkilerin tespitinin yapılması,
3) Mahkeme kararlarına rağmen söz konusu maden şirketlerinin faaliyetlerini nasıl sürdürebildikleri
ile varsa kamu idarecilerinin bu konuda görev ihmalleri ve kusurlarının tespitinin yapılması,
4) Bergama'daki madenlerde altınlı toprak bitmesine rağmen neden buraların yeşillendirilme
çalışmalarının yapılmadığı ve dışarıdan taşınan altınlı toprakların siyanür liçi ile burada işlenmesine
nasıl göz yumulduğunun belirlenebilmesi,
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5) Bu bölgelerde faaliyet gösteren yabancı altın madeni şirketlerinin veya yerli şirketlerin
yabancı ortaklarının, diğer ülkelerdeki faaliyetlerinin ve bu faaliyetler sırasında maden bölgelerinde
oluşturdukları tahribatın araştırılabilmesi,
6) Yürürlükte olan "Maden Yasası"nın oluşturduğu hukuksal boşlukların tespiti ve bu yasa
nedeniyle yapılan maden uygulamalarının çevreye verdiği zararların tespit edilebilmesi amacı ile;
Anayasamızın 98., İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince Araştırma Komisyonu
kurularak konunun araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz.
1) Mehmet Ali Susam (İzmir)
2) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
3) Abdurrezzak Erten (İzmir)
4) Tacidar Seyhan (Adana)
5) Nesrin Baytok (Ankara)
6) Turgut Dibek (Kırklareli)
7) Gürol Ergin (Muğla)
8) İsa Gök (Mersin)
9) Ahmet Ersin (İzmir)
10) Tansel Barış (Kırklareli)
11) Zekeriya Akıncı (Ankara)
12) Ergün Aydoğan (Balıkesir)
13) Selçuk Ayhan (İzmir)
14) Atilla Kart (Konya)
15) Enis Tütüncü (Tekirdağ)
16) Esfender Korkmaz (İstanbul)
17) Faik Öztrak (Tekirdağ)
18) Orhan Ziya Diren (Tokat)
19) Osman Kaptan (Antalya)
20) Abdülaziz Yazar (Hatay)
21) Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir)
22) Eşref Karaibrahim (Giresun)
23) Akif Ekici (Gaziantep)
24) Tekin Bingöl (Ankara)
25) Vahap Seçer (Mersin)
26) Atila Emek (Antalya)
27) Mevlüt Coşkuner (Isparta)
28) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul)
29) Şevket Köse (Adıyaman)
30) Fatma Nur Serter (İstanbul)
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ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ŞEVKET KÖSE VE 23 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/65)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün kirlilik nedenlerinin araştırılması ve Van Gölü
havzası turizminin geliştirilmesi için çözüm yollarının bulunması amacıyla, Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz
ederiz.
1) Şevket Köse (Adıyaman)
2) Turgut Dibek (Kırklareli)
3) Ali Arslan (Muğla)
4) Enis Tütüncü (Tekirdağ)
5) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
6) Mevlüt Coşkuner (Isparta)
7) Hulusi Güvel (Adana)
8) Ensar Öğüt (Ardahan)
9) Tekin Bingöl (Ankara)
10) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak)
11) Akif Ekici (Gaziantep)
12) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar)
13) Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir)
14) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın)
15) Birgen Keleş (İstanbul)
16) Nesrin Baytok (Ankara)
17) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
18) Suat Binici (Samsun)
19) Canan Arıtman (İzmir)
20) Gürol Ergin (Muğla)
21) Gökhan Durgun (Hatay)
22) Fevzi Topuz (Muğla)
23) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri)
24) Vahap Seçer (Mersin)

Türkiye Büyük Millet Meclisi

DEMET

(S. Sayısı: 352 )

/

– 31 –
GEREKÇE
Ekonomik, sosyal, kültürel ve doğal çevreyle sürekli etkileşim içerisinde çok yönlü bir faaliyet
alanı olan turizm; ulaşım, konaklama, yeme-içme, eğlence, alışveriş ve seyahat organizasyonu gibi,
tümünü içeren ve dünyanın en hızlı gelişen sektörüdür.
Turizm, döviz ve istihdam yaratıcı özellikleriyle global, bölgesel ve ulusal ekonomilere çok
önemli katkılar sağlamakta, doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 30'un üzerinde milli gelir, istihdam,
sermaye yatırımı ve vergi geliri yaratmaktadır.
2000'li yıllarda Türk turizmi yüzde 39,3, turizm geliri de yüzde 46,8 oranında büyümüş ve
dünyada en çok turist kabul eden 20 ülke arasına girebilmiştir.
Türkiye'deki turizmin gelişimi, bütün bölgelerde aynı oranda olmamıştır. Turizm Bakanlığının
"Turizmin Tüm Yıla Ülke Sathına Yaygınlaştırılması" politikası çerçevesinde, özel proje çalışmaları
başlatılmış bulunmaktadır.
Yayla turizmi,
İnanç turizmi,
İpek yolu turizmi,
Dağ ve doğa yürüyüşü,
Akarsu turizmi,
Mağara turizmi.
Projelerle turizmin tüm yurda yayılması hedeflenmiş ve bu kapsamda iller bazında çalışmalara
başlanmıştır. Tüm illerin turizm envanterleri ve turizmi geliştirme planları çıkartılmıştır. Van Turizm
Envanteri de, 1994 yılında hazırlatılmış ve Van ilindeki kültür ve turizm değerleri tespit edilmiştir;
ancak, bu değerlerin turizm amaçlı değerlendirilmesi, gerek kaynak yetersizliği gerekse ilgili
mercilerin duyarsızlığı nedeniyle gerçekleştirilememeştir.
Bilindiği üzere, ana geçim kaynağı hayvancılık ve tarım olan ilimizde, 22 yıl gibi uzun bir süre
uygulanan OHAL yönetimi, sıcak çatışma ortamı ve yayla yasağıyla, hayvancılık ve tarım bitme
noktasına gelmiş, sınır ticaretinin de yasaklanması sonucunda bölgenin geçim kaynakları tamamen
tükenmiş, işsizlik ve yoksulluk had safhaya ulaşmıştır.
Ancak, kaleler diyarı olarak da bilinen Van şehrimiz, Türkiye'nin en büyük gölü, 3 adet adası,
8 adet tarihî camii, 6 adet medresesi, 11 adet anıtmezarı ve kümbetleriyle, 5 adet kilisesi, 5 adet
köprüsü, Muradiye Şelalesi, volkanik Tendürek, Nemrut, Süphan, Erek ve Manda Dağlarıyla çevrili
bulunduğu tarihî ve doğal zenginlikleriyle dolu olan ilimiz, yayla, inanç, İpek Yolu, dağ ve doğa
yürüyüşü, akarsu ve mağara turizmine tamamen uygundur. Turizm Bakanlığınca, Van'da turizmin
geliştirilmesi konusunda ortaya projeler konulmuş; ancak, bugüne kadar gerçekleştirilememiştir.
Van Gölü’ndeki kirliliğin önlenmesi ise, Van merkez kanalizasyon projesine bağlıdır. İlimiz
kanalizasyon şebekesinin yapımına 1973 yılında İller Bankası kanalıyla başlamış ve 28 yıllık zaman
zarfında 270 kilometrelik kısmını tamamlamıştır. Ayrılan bu ödeneklerle bakıldığında, bu kısmın
İller Bankası eliyle yapımında tamamlanması ancak 74 yıl sürecektir. Bu ise, dünyaca önemi olan Van
Gölü’nün, geriye dönüşü olmayacak şekilde kirlenmesi demektir. Van Gölü havzasının bir bütün
olarak ele alınarak, bir paket program çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
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İZMİR MİLLETVEKİLİ BÜLENT BARATALI VE 26 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/68)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Tarihin ilk çağlarından beri insanoğlunun dikkatini çekmiş olan 175 km uzunluğundaki Küçük
Menderes Nehri verimli ve bereketli Ege Bölgesi toprakları için büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu
topraklarda başta tarımsal ihraç ürünlerimiz üzüm, incir, zeytin, pamuk ve tütün olmak üzere zengin
çeşidiyle değişik birçok tarımsal ürün yetiştirilmektedir. Ayrıca nehrin beslediği delta, sahip olduğu
irili ufaklı birçok göl, bataklık ve biyolojik canlılık açısından da çok zengindir.
Ege Bölgemizin can damarı sayılabilecek kadar önemli olan Küçük Menderes nehri, ne yazık ki
son yıllarda evsel ve endüstriyel atıkların tehdidi altında her geçen gün daha da kötüye gitmektedir.
Kiraz, Bayındır, Tire, Ödemiş ve Torbalı'daki sanayi kuruluşlarının atıkları kontrolsüz bir şekilde Küçük
Menderes'e akıtılarak nehir kirletilmektedir. Kirliliğin boyutları o kadar artmıştır ki nehirden tarımsal
sulama dahil hiçbir şekilde yararlanılamamaktadır. Doğa göz göre göre katledilmiştir. "Nehrin çeşitli
bölgelerinden alınan su örneklerinin yapılan analizlerinde kirliliğin üst düzeylere çıktığı, kimyasal ve
biyolojik oksijen ihtiyacı, canlıların ölümüne yol açacak derecede düşük kurşun, nikel ve çinko gibi ağır
metallerin en üst düzeyde olduğu, suyun asidik özellik gösterdiği ve sülfür oranının çok yüksek olduğu
İzmir Valiliği Çevre Kurulu tarafından tespit edilmiştir. Bu kadar tehlikeli olan suyla, üreticiler
bilmeden tarla ve bahçelerini sulamakta, topraklar hızla çoraklaşmakta, yer altı suları kirlenmektedir.
Öte yandan sulak alanların kurutulması, Küçük Menderes'in taşıdığı kirlilik ve balık avcılığı
deltadaki doğal yaşamı tehdit eden başlıca etkenlerdendir. Pamucak sahilindeki sulak alan ve kumul
ekosistemlerinin tahribi, sulak alanların turizm ve ikinci konut amaçlı yapılaşmaya açılması, taban
suyunu çeken okaliptus ağaçlarının dikilmesi baskı unsuru olmaya devam etmektedir.
Ülkemiz ve özellikle Ege bölgemiz için yaşamsal öneme sahip bulunan ve döküldüğü dünya cenneti
Pamucak sahillerini de kirleten Küçük Menderes'in acilen kurtarılması, kirliliğin gerçek boyutlarının
ortaya çıkarılması ve kirlenmesine neden olan unsurların tespit edilmesi, gerekli ıslah çalışmalarının
yapılması ve bir daha kirlenmemesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın 98., İçtüzüğün
104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Bülent Baratalı (İzmir)
2) Turgut Dibek (Kırklareli)
3) Ali Arslan (Muğla)
4) Mevlüt Coşkuner (Isparta)
5) Ensar Öğüt (Ardahan)
6) Şevket Köse (Adıyaman)
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7) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
8) Hulusi Güvel (Adana)
9) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak)
10) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar)
11) Fehmi Murat Sönmez (Eskişehir)
12) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın)
13) Akif Ekici (Gaziantep)
14) Birgen Keleş (İstanbul)
15) Nesrin Baytok (Ankara)
16) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
17) Suat Binici (Samsun)
18) Ahmet Ersin (İzmir)
19) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul)
20) Tekin Bingöl (Ankara)
21) Enis Tütüncü (Tekirdağ)
22) Canan Arıtman (İzmir)
23) Gürol Ergin (Muğla)
24) Gökhan Durgun (Hatay)
25) Fevzi Topuz (Muğla)
26) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri)
27) Vahap Seçer (Mersin)
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ARTVİN MİLLETVEKİLİ METİN ARİFAĞAOĞLU VE 23 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/71)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Artvin merkez ilçe sınırları içinde ve şehrin hemen üstünde bulunan Cerattepe son yıllarda altın
ve bakır arama çalışmaları ile gündeme gelmiştir.
Cerattepe ve Kafkasör mesire yeri Avrupa ve Kafkas bölgesinde doğal yaşlı ormanların en yoğun
olduğu kısımdır. Cerattepe yüksek boylu çam ormanları, onlarca endemik bitki türünü bünyesinde
barındıran doğal yapısıyla Artvin için çok önemlidir. Flora ve fauna açısından ülkemizin önemli bir
bölgesidir.
Bilindiği gibi Artvin Çoruh nehrinden yükselmeye başlayan Genya Dağı yamacında meyilli bir
arazi üzerinde kurulmuştur. Artvin ve Cerattepe bölgesinde arazi eğitimi çoğu yerde %100'ün
üstündedir. Bu önemli coğrafyada bakır ve altın madeni çıkaracak firmanın doğaya ve Artvin'de
yaşayanlara zarar vereceği yönünde halkın endişeleri vardır. Maden işletmeciliğinden dolayı Artvin'in
suyunun, toprağının ve havasının kirleneceği yönünde endişeler ve kuşkular bulunmaktadır.
Nitekim Artvin halkı 4 Kasım Pazar günü büyük bir katılımla gerçekleşen miting de Cerattepe’den
dolayı oluşan endişeleri kamuoyu ile paylaşmıştır. Cerattepe orman alanı, Hatila Milli Parkı ile
sınırlıdır. Bu nedenle Hatila Milli Parkının maden çalışmalarından zarar görmesi kuvvetle
muhtemeldir.
Artvin'in Murgul ilçesinde Etibank ve Karadeniz Bakır İşletmelerine ait bakır fabrikalarında
yıllarca blister bakır üretildi. Burada yapılan doğa tahribatının ve su kirliliğinin boyutlarını Artvinliler
iyi biliyorlar. Murgul’da yaşanan doğa tahribatını 100 yılda tamir etmek mümkün değildir. Karadeniz
Bakır İşletmelerinin özelleştirme ile satılmasından sonra özel sektör halen bakır üretimine devam
etmektedir. Ancak herhangi bir önlem alınmadan doğa tahribatı ve su kirliliği eskiden olduğu gibi
aynen devam etmektedir.
Madencilik konusunda Murgul'dan deneyimi bulunan Artvinliler Cerattepe’ de bakır ve altın
madeninin işletilmesinin insan sağlığına ve doğaya zarar vereceği gerekçesi ile istememektedirler.
Artvin Çoruh Üniversitesinde görevli 22 öğretim üyesinin Cerattepe’de işletilecek bakır
madeninden dolayı doğanın tahrip edileceği ayrıca su, toprak ve havanın kirleneceği yönünde
raporları bulunmaktadır.
Artvin şehrinin tepe noktasında bulunan Cerattepe'de yapılan maden çalışmaları Artvinlilerin
kuşkularını, endişelerini her geçen gün korkuya dönüştürmektedir. Artvin'deki gündem Cerattepe
maden sahasının doğal yaşamı etkileyeceği konusudur.
Bu nedenlerle:
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 2 adet
ruhsatlı sahanın yerinde incelenmesi,
2- Bölgede yapılmakta olan madenciliğin insan, hayvan, bitki örtüsü, yüksek boylu yaşlı
ormanlarımız, su, toprak, hava ve diğer tüm yönlerden çevreye verdiği ve vereceği maddi ve manevi
zararların tayin ve tespitinin yapılması,
3- Bugüne kadar arama ve sondaj faaliyetlerinin ne kadar alanda yapıldığı, bu çalışmalar
sonucunda tahrip olan orman ve bitki örtüsünün belirlenmesi,
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4- Şehre gelen su havzalarının maden çalışmalarından etkilenip etkilenmeyeceğinin belirlenmesi,
5- Eğimli coğrafya nedeniyle maden çalışmalarının ileride heyelanların oluşmasına sebebiyet
verip vermeyeceğinin tespit edilmesi amacı ile,
Anayasamızın 98., İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince araştırma komisyonu
kurularak araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz.
1) Metin Arifağaoğlu (Artvin)
2) Ahmet Küçük (Çanakkale)
3) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
4) Bilgin Paçarız (Edirne)
5) Ergün Aydoğan (Balıkesir)
6) Fatih Atay (Aydın)
7) Tansel Barış (Kırklareli)
8) Birgen Keleş (İstanbul)
9) Hikmet Erenkaya (Kocaeli)
10) Tayfur Süner (Antalya)
11) Hüsnü Çöllü (Adana)
12) Tacidar Seyhan (Adana)
13) Gökhan Durgun (Hatay)
14) Atila Emek (Antalya)
15) Şahin Mengü (Manisa)
16) Esfender Korkmaz (İstanbul)
17) İsa Gök (Mersin)
18) Osman Kaptan (Antalya)
19) Orhan Ziya Diren (Tokat)
20) Vahap Seçer (Mersin)
21) Necla Arat (İstanbul)
22) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul)
23) Mevlüt Coşkuner (Isparta)
24) Ahmet Ersin (İzmir)
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AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ABDÜLKADİR AKCAN VE 21 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/84)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bölge ekonomisini, doğal yaşamı ve bölge insanının geleceğini etkileyecek "Eber Gölünün
kirliliğinin önlenmesi ve gölün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve yasal
düzenlemelerin oluşturulması" amacıyla Anayasanın 98., TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105 inci
maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması hususunda gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla.
1) Abdülkadir Akcan (Afyonkarahisar)
2) Oktay Vural (İzmir)
3) Süleyman Latif Yunusoğlu (Trabzon)
4) Yılmaz Tankut (Adana)
5) Beytullah Asil (Eskişehir)
6) Recep Taner (Aydın)
7) İsmet Büyükataman (Bursa)
8) Ahmet Duran Bulut (Balıkesir)
9) Şenol Bal (İzmir)
10) Ertuğrul Kumcuoğlu (Aydın)
11) Mümin İnan (Niğde)
12) Muharrem Varlı (Adana)
13) Hüseyin Yıldız (Antalya)
14) Rıdvan Yalçın (Ordu)
15) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri)
16) Akif Akkuş (Mersin)
17) Mustafa Kemal Cengiz (Çanakkale)
18) Alim Işık (Kütahya)
19) Mustafa Enöz (Manisa)
20) Osman Durmuş (Kırıkkale)
21) Mehmet Serdaroğlu (Kastamonu)
22) Hasan Çalış (Karaman)
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GEREKÇE
Uygarlıkların beşiği olarak zengin bir kültürel ve tarihi mirasa sahip olan ülkemizin bu
zenginlikleri eşsiz doğal güzelliklerle de desteklenmektedir. Ancak özellikle 20. yüzyılın ikinci
yarısında baş döndürücü bir hıza ulaşan teknolojik ve endüstriyel gelişmeler çevresel değerlerin
tahribi ve çevre kirliliğini beraberinde getirmiştir. Yer altı su düzeylerinin inanılmayacak derecede
hızlı düşüşü, sanayide ve tarımda su kullanımının son derece artması ve yanlış tarımsal sulama
teknikleri ile gölden kontrolsüz su alımı, bunların beraberinde yaşanan kuraklık gibi nedenlerle doğal
kaynaklarımız hızla tükenme eğilimine girmiştir. Türkiye; doğal zenginlikleri arasında önemli bir
yere sahip olan göllerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Eber Gölü bu kötü kaderi yaşayan göllerimizden biridir. Türkiye'nin 12. büyük gölü olan Eber
Gölü Afyonkarahisar ilinin Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırları içinde bulunmaktadır. Göl
su seviyesi ve göl alanı mevsimlere ve yıllara göre farklılık göstermektedir. 1961-1991 yılları arasında
en düşük su seviyesi Ekim 1991' de görülmüştür. Buna göre su kotu 965,33 m, göl alanı 62 km2
olarak tespit edilmiştir. En yüksek su seviyesi Mayıs 1969'da; su kotu 967,61 m, göl alanı 164,5 km2
olarak tespit edilmiştir. Ortalama 150 km2 yüzölçümüne sahip olan ve derinliği 21 metreye kadar
ulaşan Eber Gölü'nde su seviyesi 1-2 metreye kadar düşmüştür. Göl eski zamanlarda Akşehir Gölüyle
büyük tek bir göl halindeyken su kaynaklarının azalması ile Akşehir Gölü Eber Gölü'nden ayrılarak
ayrı bir göl oluşturmuştur. Eber Gölü'nden Akşehir Gölü'ne su aktarmak için bir kanal bulunmaktadır.
Ancak Eber Gölü'nün küçülmesi sonucu su aktarılamamış bu da Akşehir Gölü'nün sularının
çekilmesine neden olmuştur. Gölün etkilediği alanda tarıma dayalı sanayi ürünleri, kamış üretimi,
balıkçılık gibi halkın önemli geçim kaynakları tükenme noktasına gelmiştir. 40 çeşit balık, 200'e
yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Eber Gölü ve çevresindeki canlı çeşitliliği de gün geçtikçe
azalmaktadır. Geçimini balıkçılıkla sağlayan balıkçı köyleri boşalmaya başlamıştır.
Gelişen dünya şartlarına karşılık gerileyen doğal kaynaklarda tarımın sürdürülebilir bir şekilde
yapılması için özel mikro havzalar oluşturulmaktadır. Özellikle kiraz üretiminde Eber Gölünün etkisi
ile oluşan mikro havzalarda üretilen kiraz, Sultandağı ve Çay ilçelerinden bütün dünyaya ihraç edile
gelmiş ve Eber'in bu havzalardaki rolü örnek alınarak Türkiye'de yeni mikro havza oluşumları için
çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar sürerken mikro havza olarak önderlik etmiş Eber'in yok olması
hem bir doğal varlığın yok oluşu, hem de buna dayalı olarak gelişen tarımsal üretimin istenilen
nitelikte yapılamaz hale gelmesi gerçekten üzücü ve önlem alınması gereken bir durumdur.
Sonuçlarının ise bölge halkının geçimini ve refahını doğrudan etkilemesi kaçınılmazdır.
Eber Gölü, Afyonkarahisar şehrinin atıkları başta olmak üzere, Afyonkarahisar ile Eber Gölü
arasında akan Akar Çay'a atıklarını deşarj eden ilçe ve beldelerin atıkları, bölgede yoğun faaliyet
gösteren et ve süt sanayilerinin atıkları, bu havzada faaliyet gösteren alkolid ve şeker fabrikaları ile
kirletilmiştir. Çiftçilerin yanlış sulama yapmaları ve yaşanılan kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesi
altındadır.
Yukarıda arz edilen nedenlerle Anayasanın 98., TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri
gereğince Meclis araştırması açılması gerekmektedir.
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VAN MİLLETVEKİLİ KAYHAN TÜRKMENOĞLU VE 19 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/87)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Van Gölü, bölgenin can gölü, yöresel adıyla Van Denizi olarak bilinir. Van Gölü muhteşem
manzarasının yanı sıra tarih ve kültürün iç içe geçtiği tabiatıyla da ön plana çıkmaktadır. Volkanik
Nemrut Dağı'nın patlamasıyla 3 713 km2’lik bir alanda oluşan bu göl, tarih boyunca hiçbir zaman
gündemden düşmemiştir. Bazen sodalı oluşu ile bazen sodalı suda yaşayan canlıların var oluşu ile
bazen de göl altında bulunan maden yatakları ve hatta Hazar Denizi ile bağlantılı olmasıyla hep
gündemde olmuştur. Ancak son yıllarda, dünyanın en orijinal maviliğine sahip olan bu muhteşem
güzellik yok olma aşamasına gelmiştir. Yıllarca bölge insanının, gölün kirliliğini haykırmasına rağmen
kulak tıkanmıştır. Bugün evsel ve kimyasal atıkların çöplüğü haline gelme tehlikesiyle karşı karşıya
olan Van Gölü oluşumundaki gizem turistik ve doğal mekanları, uranyum ve petrol rezervi, sodalı
ortama rağmen canlı türlerinin yaşayabilme gibi nedenlerden dolayı etraflıca araştırılmasını gerektiren
bir varlığa sahiptir. Bu açıdan Van Gölü’nde meydana gelen bu kirliliğin nedenlerinin, var olan doğal
ve turistik zenginlik ile maden yataklarının potansiyelinin ve sodalı suda canlı türlerinin yaşamasının
nedenlerinin araştırılması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün
104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve talep ederiz.
1) Kayhan Türkmenoğlu (Van)
2) Kerem Altun (Van)
3) Ali Güner (Iğdır)
4) Yaşar Eryılmaz (Ağrı)
5) Abdulmuttalip Özbek (Hakkâri)
6) Vahit Kiler (Bitlis)
7) Faruk Septioğlu (Elâzığ)
8) Gülşen Orhan (Van)
9) Tahir Öztürk (Elâzığ)
10) Mücahit Fındıklı (Malatya)
11) Cemal Taşar (Bitlis)
12) İkram Dinçer (Van)
13) Medeni Yılmaz (Muş)
14) Halil Mazıcıoğlu (Gaziantep)
15) Lütfi Elvan (Karaman)
16) Abdullah Veli Seyda (Şırnak)
17) Abdullah Çetinkaya (Konya)
18) Afif Demirkıran (Siirt)
19) Kazım Ataoğlu (Bingöl)
20) Cemal Kaya (Ağrı)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Dünya mirası Van Gölü hem tatlı su hem de deniz ekosistemlerinden farklı dünya da ender görülen
bir sucul ekosistemdir. Göl üzerinde feribotlarla Tatvan-Van arasında seferlerin yapılması, yolcu ve yük
taşımacılığı bakımından önemlidir. Elazığ-Muş demiryolu, Tatvan-Van feribot seferleriyle İran'a
bağlanır. Ayrıca karayolları ile çevreye bağlantıların olması, bölgenin ticaretine müsbet olarak tesir
eder. Van ili, adaları, tarihî camiIeri, medreseleri, mezar anıtları, kümbetleri, kiliseleri, köprüleri,
hanları ve hamamlarıyla tarihî ve kültürel yönden büyük öneme sahip bir ilimizdir. Bölgenin tarihî ve
turistik değerlerinin daha iyi şartlarda ortaya konulması, iç ve dış turizmi de canlandıracak bir ögedir.
Öte yandan yabancı firmaların yaptığı araştırmaya göre göl içerisinde petrol ve uranyum yataklarının
varlığı iddiası, ülkemizin günümüz ekonomik koşulları göz önüne alındığında, gelir hanemize
yazılacak ciddi bir kazanç olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca Hazar Denizi ile bağlantısının olduğu
varsayımları, gölün zaman zaman 5 metreye kadar yükselmesi, suyun renginin aralıklarla değişim
göstermesi yine ciddi bir araştırma konusudur. Gölün bir nevi ham maddesi olan sodanın kimya
sektöründe kullanılması ihtimali bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacaktır. Sodanın kendi özel
yapısına rağmen, göl içinde canlı türlerinin yaşamasının bir mucize olduğu da unutulmamalıdır.
Tüm bu zenginliğe rağmen cennet köşemiz, insanoğlunun marifeti ve sorumsuzluğuyla can
çekişmektedir. Van Gölü'nde son yıllarda önemli bir kirlilik yaşanmaktadır. Yıllardan beri çözülemeyen
kanalizasyon sorunu, evsel ve katı atıkların Van Gölü'ne bırakılması, dünyanın ender güzelliklerini
bünyesinde barındıran bu güzide köşemizin, çevre sorunlarıyla, felakete sürüklenmesine neden olmaktadır.
Bilim adamlarına göre, sahip çıkılmaması halinde Van Gölü'nün yirmi beş yıllık bir ömrü kalmıştır.
Van Gölü %40 kirlilik oranıyla çok ciddi bir tehlike altındadır. Tuzlu ve sodalı suyu ile 3 bin 900
he. alana sahip gölün ortalama derinliği 171 m, en derin yeri ise 451 metredir. Türkiye'nin en büyük
gölü Van Gölü, son yıllarda ciddi şekilde kirlenmektedir. 538 kilometrelik kıyı şeridine sahip olan
gölü başta yerleşim birimlerinden akan kanalizasyon (büyük bir bölümü arıtılmadan göle akıtılmakta),
ile göle kıyısı olan ilçelerin tonlarca çöpü arıtmaya tabi tutmadan göle akıtması ve arıtma tesisine
sahip yerlerin de tesislerinin verimli çalıştırılmaması ve düzensiz depolama sahaları kirletmektedir.
Van Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaların arıtma üniteleri bulunmamaktadır. Gölde
balıkçılık ve turizm amaçlı olarak kullanılan teknelerin atık su tankı bulunmamaktadır. Her türlü
atıklar doğrudan göle bırakılmaktadır. Dışarıya akışı olmaması ve kendini yenileyememesi nedeniyle
içine düşen her atık gölde kirlilik yaratmaktadır. Dolayısıyla gölün yerleşim yerlerine yakın kıyılarda
dışkı bulunması anlamına gelen kolibasili oranındaki artış, gölde yüzen insanların sağlığını ve gölde
yaşayan tek canlı olan inci kefalinin de yaşama alanını kısıtlamaktadır. Bu kirlilik devam ederse göle
karışan azot, fosfor parametreleri artarak oksijen miktarına etki edecek, ileriki zamanlarda ekosistem
değişecek ve Van Gölü'nün yaşamsal faaliyeti durmuş, etrafa pis kokular yayan büyük bir bataklık
olma ihtimali ortaya çıkacaktır. Kanalizasyon sistemi bulunmayan bölgelerde kullanılan foseptik
çukurlarıyla da atıkların depolanması, yer altı su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir. Gün geçtikçe
maviliği yitiren ve her gün biraz daha ölüme doğru giden Van Gölü alarm veriyor.
Van Gölü’ne dökülen derelere atılan katı atıklar, genelde açıkta akan dereler vasıtasıyla göle
çöpleri taşımaktadır. Son zamanlarda gölde su seviyesinde yaşanan düşüş, tuz konsantrasyonu ve
diğer bileşkelerin artması başta endemik tür olan inci kefali balığı olmak üzere suda yaşayan diğer
canlıları ve burada yaşayan kuşları da olumsuz etkilemektedir.
Bilinçsiz aşırı tüketim atık miktarlarını artırmakta, bölgemizde atıkları ulusal ekonomiye
kazandıracak, geri dönüşüm sağlayacak tesislerin bulunmaması sonrasında ise çevre sorunları günden
güne artmaktadır. Van Gölü'ndeki kirliliğin önlenmesi, çevresinin kurtarılması, yörenin turizm
potansiyelinin canlandırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis
araştırması açılması büyük yarar sağlayacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MEHMET AKİF PAKSOY VE 23 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/89)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başta Afşin-Elbistan Termik Santrali olmak üzere ülkemizde halen faaliyet göstermekte olan
tüm termik santrallerin çevreye verdiği zararların ve alınması gereken önlemlerin tespiti amacıyla
Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Melis araştırması açılmasını arz ve
teklif ederiz. 27/12/2007
1- Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş)
2- Behiç Çelik (Mersin)
3- Alim Işık (Kütahya)
4- İsmet Büyükataman (Bursa)
5- Kamil Erdal Sipahi (İzmir)
6- Metin Çobanoğlu (Kırşehir)
7- Ahmet Deniz Bölükbaşı (Ankara)
8- Kürşat Atılgan (Adana)
9- Hakan Coşkun (Osmaniye)
10- Durmuşali Torlak (İstanbul)
11- Abdulkadir Akcan (Afyonkarahisar)
12- Yılmaz Tankut (Adana)
13- Osman Ertuğrul (Aksaray)
14- Emin Haluk Ayhan (Denizli)
15- Hüseyin Yıldız (Antalya)
16- Recep Taner (Aydın)
17- Beytullah Asil (Eskişehir)
18- Hasan Özdemir (Gaziantep)
19- Mustafa Enöz (Manisa)
20- Osman Durmuş (Kırıkkale)
21- Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri)
22- Şenol Bal (İzmir)
23- Mustafa Kemal Cengiz (Çanakkale)
24- Erkan Akçay (Manisa)
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Son yıllarda gelişme yolundaki ülkeler hızlı bir ekonomik büyüme göstermişler ve enerji
tüketimlerini yaklaşık iki katına çıkarmışlardır. Ülkeler, artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için
kaynaklarının elverdiği ölçüde değişik üretim tekniklerine başvurmaktadırlar.
Dünya enerji ihtiyacının büyük bir kısmını fosil yakıt kaynaklarından, hidrolik enerji, nükleer
santraller, güneş ve rüzgar enerjisi tesisleri ile gidermektedir.
1970’li yıllar artan enerji ihtiyacının giderek hızlandığı yıllar olup; Türkiye'de bu yıllarda çabuk
yapılabilirliği, ucuza mal edilmesi ve dış kredi kaynaklarının kolay bulunabilirliği nedeniyle termik
santrallere yönelmiştir. O yıllarda termik santrallerin yapabileceği çevre sorunları konusunda
Türkiye'de ve dünyada yeterli bilgi birikiminin ve dolayısıyla kamuoyunun bu konuda hassas
olmaması nedeniyle çevre sorunları akla gelmeden ve önemsenmeden hızla termik santraller inşa
edilmeye başlanmıştır. Yapımları sırasında projelerinde hiç gözükmeyen birçok çevre sorunu termik
santraller ile Türkiye gündemine girmiştir.
Yüksek kullanım payına sahip fosil yakıtlı termik santrallerin hava kirliliği ekolojik dengenin
bozulmasına olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Kömüre dayalı termik santrallerin külleri atık olarak
sorun olmakla birlikte, toprak üzerinde depolanması sonucunda, kül içindeki zararlı bileşenlerin yağmur
suları ile toprağa sızması sonucu yer altı suları ile de geniş bir alanda zararlı etkisini sürdürme özelliği
bulunmaktadır. Termik santraller için gerekli madencilik ve taşıma faaliyetleri de yaratılan diğer çevre
sorunları da olmaktadır. Bütün bu olumsuz etkilerine rağmen kömür hala enerji üretiminde tercih edilen
bir kaynak olmayı sürdürmektedir. Bu gerçeği dikkate alarak mevcut termik santrallerin kontrollü ve
çevresi ile dost bir şekilde işletilmesine olanak sağlayacak yeni teknolojiler monte ettirilmelidir.
Afşin-Elbistan Termik Santrali de Türkiye'nin büyük santrallerinden biri olup, önemli ölçüde
çevre kirliliği yaratmakta ve bu çevre sorunları karşısında yalnız yöre halkı değil, yerel, resmi ve
özel kuruluşlar da sağlıklı olmayan tespitlerde bulunmuşlardır.
Afşin-Elbistan civarında düşük kaliteli linyit rezervini değerlendirmek amacı ile çevreye vereceği
zararlar hiç düşünülmeden kurulmuş olan termik santral baca gazı emisyonlarının ve santralden
sorumsuzca çevreye bırakılan uçucu küllerin santral çevresindeki insan, toprak, su, hava ve bitkilere
etkisi önemli safhalara ulaşmıştır.
Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda santralden her yıl Çernobil kazasının yaklaşık
2,5 katı kadar radyoaktif madde yayıldığı,
Çukurova Üniversitesinden gelen üç kişilik profesörler heyetinin verdiği raporda ise;
"Bu kül ve duman havaya böyle savrulması devam ettiği takdirde bölgede toplu ölümler olabilir"
denilmektedir.
Ancak ulusal kaynaklarımızı değerlendirmek zorunda oluşumuz ve diğer enerji kaynaklarına
göre kömürün elimizde bulunan en fazla potansiyele sahip enerji kaynağı olması nedeniyle, özellikle
linyitlerin çevreyi en az kirletecek şekilde kullanımı için yanma öncesi, yanma sırasında ve yanma
sonrasındaki teknolojilerin incelenmesi, geliştirilmesi ve ülke koşullarına uyarlanması gerekmektedir.
Yanlış alan ve yanlış teknoloji yüzünden, kurulduğundan bugüne değin çevresindeki tüm varlıklara
(insan, toprak, su, hava ve bitki) sürekli zarar vermekte olan Afşin-Elbistan Termik Santralinin
zararlarının en aza indirgenmesi zorunludur.
Anayasanın 98., İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince başta Afşin-Elbistan Termik Santrali
olmak üzere Türkiye'deki tüm termik santrallerin çevreye verdiği zararların araştırılması ve alınması
gereken tedbirlerin tespiti için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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ISPARTA MİLLETVEKİLİ MEVLÜT COŞKUNER VE 25 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/98)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Isparta ili sınırları içerisinde yer alan ve Göller Bölgesi'nin en büyük doğal zenginliklerinin
başında gelen; ayrıca balıkçılık, sulama ve enerji üretimi bakımından da son derece büyük önem
taşıyan Eğirdir Gölü, Hoyran Gölü, Kovada Gölü ve Beyşehir Gölleri'nin günümüzde ortak acil
çözüm gerektiren kirlilik nedenlerinin ve buna bağlı olarak çevresel etkilerinin araştırılması ve çözüm
yollarının bulunması amacıyla Anayasa'nın 98’inci maddesi ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri
gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
1) Mevlüt Coşkuner (Isparta)
2) Gürol Ergin (Muğla)
3) Atila Emek (Antalya)
4) Ahmet Ersin (İzmir)
5) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul)
6) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
7) Rahmi Güner (Ordu)
8) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak)
9) Bülent Baratalı (İzmir)
10) İsa Gök (Mersin)
11) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar)
12) Tekin Bingöl (Ankara)
13) Turgut Dibek (Kırklareli)
14) Hulusi Güvel (Adana)
15) Sacid Yıldız (İstanbul)
16) Ali Oksal (Mersin)
17) Faik Öztrak (Tekirdağ)
18) Ahmet Küçük (Çanakkale)
19) Orhan Ziya Diren (Tokat)
20) Fevzi Topuz (Muğla)
21) Ali Arslan (Muğla)
22) Vahap Seçer (Mersin)
23) Çetin Soysal (İstanbul)
24) Muharrem İnce (Yalova)
25) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın)
26) Abdülaziz Yazar (Hatay)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Eğirdir Gölü'nün kuzey tarafına doğru hoyran boğazıyla ayrılan ve daha küçük bir alanı kaplayan
kısmı Hoyran Gölü; güneyde kalan büyük kısmı potansiyel içme suyuna sahip Eğirdir Gölü olarak
adlandırılır ve Türkiye'nin 4. büyük gölüdür. Gölün Can Ada ve Yeşilada isimli 2 adacığı vardır. Bu
büyük göl 25 km uzunluğundaki bir kanalla bağlandığı ve Eğirdir'in güneyinde küçük bir göl olan
Kovada Gölünü beslemektedir.
Beyşehir Gölü ise, Türkiye'nin üçüncü büyük gölüdür. Büyük bir bölümü Konya İli'nde yer alan
Beyşehir Gölü'nün 1/7'si Isparta il sınırlarında bulunmaktadır. Küçük bir paya sahip olsa da Gölün
bu Isparta'da kalan kısmı çevresinde birçok köy bulunmakta olup köy halkının geçim kaynağı
Beyşehir Gölü’nden balıkçılıktır.
Eğirdir ve Beyşehir Gölleri'nin doğal yapıları dikkate alınmaksızın uygun olmayan ve sadece
ekonomik kazanç göz önünde tutularak; 8-10 yıl gelir getiren balıklar (sudak, Çin sazanı ve gümüş
balığı) göle bırakılmıştır. Bu durum göllerin doğal canlı yapısını büyük oranda yok etmiştir. Yıllar
önce göllere atılan sudak balığının yarattığı sorun bir örnek iken 2003 yılında gümüş balığının
atılması aynı hatanın tekrarı olmuştur. Birbiri ile uyum sağlamayan balık türlerinin bir araya
getirilmesi örneğin gümüş balığının diğer balık türlerinin larvalarından beslenmesi ve bu balıkların
türlerini yok etmesi sonucu bu göllerden balıkçılıkla geçinen yöre halkı da mağdur olmuştur. Öyle
ki; Beyşehir Gölü avlak sahasının kira bedelini yöre halkı ödeyemez hale gelmiştir. 1952 yılından
günümüze kadar olan dönemde sıraz, dudaklı balık, eğrez, sazan, ot balığı ve 77-85 yılları arasında
ciddi bir ihracat geliri getirmiş olan kerevit artık bu göllerde var olmamakta ya da yok denecek kadar
azdır. Bunun tek sebebi ise bilinçsizce yapılan balık üretimidir.
Diğer önemli bir sorun tarımsal alanların tamamına yakını "vahşi sulama" olarak adlandırılan salma
sulama sistemi ile sulanmasıdır. Oysa damla sulama sistemi ve göllerin çevresinde daha az su ihtiyacı
olacak fide ve fidanların dikimi ile alınabilecek ve uygulaması basit önlemler büyük fayda sağlayacaktır.
Göllerimiz her türlü atık bırakma yeri olarak görülmektedir. Evsel, tarımsal, endüstriyel atıklar
sözde arıtılarak bu alanlara bırakılmaktadır. Arıtma sistemlerinin var olması yeterli değildir. Aynı
zamanda arıtma sistemlerinin günün koşullarına göre düzenlenmesi, yenilenmesi ve çalıştırılması
gerekmektedir. Soğuk hava ünitelerinin temizlik dönemleri Mayıs-Eylül ayları arasındadır. Bu
dönemlerde göl ve kanallarda kitleler halinde balık ve diğer su canlıları ölümleri belirlenmiştir.
Göllerin kıyı çizgilerinin hala ihlal edilmesi, göl kenarlarının işgali diğer önemli bir faktördür. Çünkü
göllerde dolgu alanları oluşturarak tarım alanları, yerleşim ve endüstri alanları elde edildikçe
göllerdeki kirlilik artmaktadır.
Uzmanlardan alınan bilgilere göre göllerin kirliliğinde özellikle Eğirdir Hoyran Gölü'nde
kullanılan nitratlı gübreler ve zehirli ilaçlar ilk sırada yer almaktadır. Bu durum insan ve diğer canlı
türlerinin yaşamını tehlikeye attığı gibi göllerde otlanmayı da arttırmıştır. Özellikle mavi ve yeşil
alglerin çoğalması ayrı bir tehdit yaratmaktadır. Bu otlanma en kısa zamanda temizlenmeli hatta
göller etrafında ise ağaçlandırmaya gidilmeli ve ağır metalleri emen türdeki bitki örtüsü setler halinde
gölleri çevrelemelidir. Isparta ilinin sahip olduğu bu göller çok iyi içme su kaynaklarıdır aynı
zamanda. Ancak kirliliğin bu şekilde devam etmesi durumunda özellikle Eğirdir gibi değerli içme su
kaynaklarımız yakın bir gelecekte yok olup gidecektir. Bununla ilgili 4 Eylül 1988 tarihinde ve 19919
sayı ile Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu göllerin nasıl
korunacağı burada açık, net bir şekilde belirtilmiştir. Günümüzde bu yönetmeliğin 20 yıldan bu yana
uygulanmaması göllerimizin bu hale gelmesinde en önemli faktördür.
Yukarıda belirtilen sorunlar çözümü olan gerekli sağduyu ile üstesinden gelinebilecek sorunlardır.
Öncelikle yaşam kaynağı olan; yöre halkının geçiminde önemli rol oynayan; Kovada I ve II
Hidroelektrik Santralleri ile enerji üretimini sağlayan; tarımsal alanda sulamada fayda sağlayan ve
turizm açısından bölge ekonomisine katkıda bulunan göllerimizin yukarıda detaylı bir şekilde belirtilen
sorunlarına acil bir şekilde çözüm bulabilmek ve daha kötü bir hale gelmeden bir an önce tedbir almak;
yetkilileri harekete geçirmek için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması yerinde olacaktır.
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İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET ERSİN VE 22 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/101)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
26.4.2006 tarihli 5491 sayılı Çevre Yasasının 91/h maddesi, arkeolojik ve doğal SİT alanları ile
hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfezlerde balık çiftliği kurulamayacağını buyurmaktadır.
Çevre ve Orman Bakanlığının yasa gereği 24 Ocak 2007 tarih ve 26413 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren, Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan
Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğinde, söz konusu
tesislerin kıyıdan en az 1 100 metre uzaklıkta ve en az 30 metre derinlikteki yerlerde kurulabileceği
ve bu koşullara uygun olmayan, yasaya ve tebliğe aykırı olarak konuşlanmış olan balık çiftliklerinin
ise Bakanlık olarak 13.5.2007 tarihine kadar kapatılacağı belirtilmektedir.
Bulundukları yerlerden ayrılmak istemeyen balık çiftliği sahipleri, tebliğin iptali ve yürütmenin
durdurulması istemi ile Danıştay 6. Dairesinde dava açmışlardır. Mahkeme, sorunun tebliğle değil,
yönetmelikle çözülmesi gerektiği düşüncesi ile, 15.5.2007 tarihinde Bakanlık tebliğinin yürütmesinin
durdurulmasına karar vermiştir (Dosya No:2007/1447 E). Ancak, Bakanlığın itirazı üzerine, Danıştay
İdari Davalar Genel Kurulu, yürütmenin durdurulması kararını iptal etmiştir (Dosya No: 2007/521 K).
Yani, balık çiftliklerinin açık denize taşınmaları ile ilgili, Çevre Yasası hükümlerinin ve Bakanlık
Tebliğinin uygulanmasının önünde engel kalmamıştır.
Türkiye'de balık çiftlikleri ve neden oldukları görüntü ve deniz kirliliği, 2000'li yılların başından
itibaren tartışılmaya başlanmıştır. Bugün Muğla, İzmir, Antalya, Ordu, Trabzon, İstanbul, Edirne,
Mersin, Rize, Hatay, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere, 13 ilde toplam 350'ye yakın balık çiftliği
bulunmaktadır. Bunların %51'i Muğla'da %30'u ise İzmir'dedir. Ve %87'si Yasanın ve Tebliğin aradığı
koşullara aykırı olarak, kapalı koy ve körfezlerde, arkeolojik ve doğal SİT alanlarında ve kıyıya çok
yakın konuşlanmışlardır. Öyle ki, hemen hemen bütün koylarımız ve körfezlerimiz, balık çiftliklerinin
işgal altındadır.
Balık çiftliklerinde kullanılan aşırı kimyasal maddeler içeren yemlerin yosun miktarını artırdığı,
sudaki oksijen oranını azalttığı bilinmektedir. Bir ton balık üretimi sırasında 110 kg azot, 12 kg fosfat
ve 450 kg karbon denizlere karışmaktadır. Bu da deniz çayırlarını tahrip etmekte, ekosistemi
bozmakta ve suyun kalitesini düşürmektedir. Keza orkinos balığı besi çiftliklerinde, 1 000 ton
kapasiteli bir çiftlikte, 20 000 nüfuslu bir kentin kanalizasyon artıklarına eşit miktarda atığın denize
bırakıldığı tespitlidir .
Halbuki balık çiftliklerinin, yer seçimi ve işletimi en uygun standartlar göz önüne alınarak, çevre
ve deniz ekosistemine ve turizme zarar vermeden, en uygun şekilde yapılarak, ülke ekonomisine
katkıda bulunmaları esastır. Aksi kabul edilemez. Zira tersi durumlarda hem çevre sorunları ve hem
de ciddi ekonomik kayıplar ortaya çıkmaktadır. Nitekim geçtiğimiz günlerde Muğla'da, uzun süreden
beri ve kıyıya çok yakın konuşlanmış olan balık çiftliklerinde, yüz binlerce çipura balığı, oksijen
yetersizliğinden telef olmuştur. Bu ekonomik kayıp dahi balık çiftliklerinin denizlerde yarattığı
kirliliği ve denizin ekosisteminde neden olduğu tahribatı göstermektedir. Ayrıca bazı turizm şirketleri,
balık çiftliklerinin neden olduğu görüntü ve aşırı deniz kirliliği yüzünden rezervasyonlarını iptal
etmiştir.
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Üzülerek belirtmek gerekir ki, Çevre ve Orman Bakanlığı balık çiftlikleri konusunda samimi
davranmamaktadır. Yasaya aykırı olarak konuşlanmış olan balık çiftliklerinin, bulundukları yerlerden
açık denize taşınmalarında kararlı davranmamakta, ayak sürümektedir. Hatta, yasa yürürlüğe
girdikten sonra bile, örneğin İzmir'de yasaklanmış olan alanlarda üç adet balık çiftliği kurulmasına
olumlu ÇED kararı vermiş olması, Çevre ve Orman Bakanlığının soruna bakışını göstermektedir.
Bakanlığın bu ikircikli tutumu yüzünden, bugün itibariyle 20 aydan beri yürürlükte olan yasa, bu
sektörde uygulanamamakta, dolayısıyla Devletin otoritesi sarsılmaktadır. Ekonomik gücü yüksek
olan sektörün, etkili lobi faaliyetlerinin buna sebep olduğu iddiaları yoğundur.
Sonuç olarak, deniz dibi ve yüzeyinde aşırı kirliliğe neden olan ve denizin ekosistemini bozan
ayrıca görüntü kirliliği de yaratan ve böylece iç ve dış turizme ağır darbe vuran balık çiftliklerinin
yarattığı sorunlarla, yürürlükteki 5194 sayılı Çevre Yasasının bu sorunlarla ilgili hükümlerinin
uygulanmamasının nedenlerinin tespiti için Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri
gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.
1) Ahmet Ersin (İzmir)
2) Halil Ünlütepe (Afyonkarahisar)
3) Ali İhsan Köktürk (Zonguldak)
4) İsa Gök (Mersin)
5) Çetin Soysal (İstanbul)
6) Mehmet Ali Özpolat (İstanbul)
7) Mevlüt Coşkuner (Isparta)
8) Atila Emek (Antalya)
9) Gürol Ergin (Muğla)
10) Fatma Nur Serter (İstanbul)
11) Tekin Bingöl (Ankara)
12) Faik Öztrak (Tekirdağ)
13) Fevzi Topuz (Muğla)
14) Orhan Ziya Diren (Tokat)
15) Ali Arslan (Muğla)
16) Vahap Seçer (Mersin)
17) Muharrem İnce (Yalova)
18) Muhammet Rıza Yalçınkaya (Bartın)
19) Abdülaziz Yazar (Hatay)
20) Bülent Baratalı (İzmir)
21) Birgen Keleş (İstanbul)
22) Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya)
23) Erol Tınastepe (Erzincan)
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İZMİR MİLLETVEKİLİ AHMET KENAN TANRIKULU VE 39 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/119)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Denizlerimizdeki kirlilik ve kirliliğe neden olan etkenlerin araştırılarak, alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri
uyarınca araştırma açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.
1) Ahmet Kenan Tanrıkulu (İzmir)
2) Reşat Doğru (Tokat)
3) Oktay Vural (İzmir)
4) Hasan Çalış (Karaman)
5) Mehmet Şandır (Mersin)
6) Sabahattin Çakmakoğlu (Kayseri)
7) Ümit Şafak (İstanbul)
8) Mümin İnan (Niğde)
9) Süleyman Nevzat Korkmaz (Isparta)
10) Gürcan Dağdaş (Kars)
11) Münir Kutluata (Sakarya)
12) İzzettin Yılmaz (Hatay)
13) Mustafa Enöz (Manisa)
14) Akif Akkuş (Mersin)
15) Recep Taner (Aydın)
16) Mehmet Akif Paksoy (Kahramanmaraş)
17) Ali Uzunırmak (Aydın)
18) Durmuşali Torlak (İstanbul)
19) Osman Çakır (Samsun)
20) Hasan Özdemir (Gaziantep)
21) Atila Kaya (İstanbul)
22) Rıdvan Yalçın (Ordu)
23) Ertuğrul Kumcuoğlu (Aydın)
24) Yılmaz Tankut (Adana)
25) Emin Haluk Ayhan (Denizli)
26) Osman Ertuğrul (Aksaray)
27) Bekir Aksoy (Ankara)
28) Kamil Erdal Sipahi (İzmir)
29) Mustafa Kalaycı (Konya)
30) Ahmet Orhan (Manisa)
31) Erkan Akçay (Manisa)
32) Metin Çobanoğlu (Kırşehir)
33) Mehmet Günal (Antalya)
34) İsmet Büyükataman (Bursa)
35) Hakan Coşkun (Osmaniye)
36) Zeki Ertugay (Erzurum)
37) Necati Özensoy (Bursa)
38) Hamza Hamit Homriş (Bursa)
39) Süleyman Turan Çirkin (Hatay)
40) Mehmet Ekici (Yozgat)
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GEREKÇE
Denizlerimizde son yıllarda ortaya çıkan kirlenme ve buna bağlı olarak gerçekleşen balık
ölümleri, Türk turizmini olumsuz yönde etkilemektedir.
Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Körfezi'ndeki balık çiftliklerinde, iki hafta önce ortaya çıkan
çipura ölümleri aşırı kirlenmeden kaynaklanmıştır. Yer yer meydana gelen balık ölümleri turizmi de
vurmaktadır. Kirlenmeden dolayı ölen balıklar nedeniyle, Güllük Körfezi'nde bulunan otel ve tatil
köylerinde çok sayıda rezervasyon iptal edilmiştir.
Muğla'nın Milas ilçesinde bunlar yaşanırken, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nde görülen jeli
andıran beyaz tabaka, giderek daha geniş bir alana yayılmaktadır. Denizin yüzeyi yaklaşık altı aydır
bu madde ile kaplanmıştır. Dalgalanma ile zaman zaman yer değiştiren yüzeydeki tabaka denizin
altına doğru 15 m derine inmiştir. Denizlerimizdeki kirlilik boyutu her geçen yıl biraz daha
artmaktadır.
Türkiye bütçesinin önemli bir bölümünü turizm gelirleri oluşturmaktadır. Deniz, kum ve güneş
için ülkemizi her yıl milyonlarca yabancı turist ziyaret etmektedir. Ülkemizin mevcut yabancı turist
potansiyelini korumak ve daha da yukarılara taşımak için denizlerimizdeki kirlenme konusunda çok
ciddi önlemler alınarak uygulamaya konulmalıdır.
Dünya denizlerinde yaşanan kirliliğin nedenleri ve sonuçlarına ilişkin yapılan bir çalışma,
denizlerin dünyanın önemli çöp depolama alanlarından birisi haline geldiğini gözler önüne sermiştir.
Plansız ve düzensiz olarak artan balıkçılık, iyi planlanmadan deniz doldurularak yapılan limanlar,
otoyollar ve arazi kazanma çalışmaları denizlerimizin doğal zengin yapılarını bozmaktadır. Ayrıca
arıtılmadan denizlere akıtılan kirli sular ve katı atıklar da pek çok deniz alanlarının kirlenmesine
neden olmaktadır.
Deniz kıyısında bulunan kent merkezleri ve sanayi tesislerinden çıkan ve arıtılmadan denize
boşaltılan atıklar, tarımsal alanlarda erozyon sonucu akarsularla denize karışan toprak ve diğer
kirleticiler, denizlerde kurulmuş bulunan platform ve boru hatlarından oluşan sızıntılar, gemiler ve
diğer deniz araçlarından oluşan kirlilik, kıyılara yakın kurulan balık çiftlikleri, kıyı inşaat ve
atıklarının denize karışması deniz kirliliğine neden olan belli başlı faktörler arasında yer almaktadır.
Bütün bu ve buna benzer kirleticilerle ilgili araştırma yapılmalıdır. Bu unsurlardan denizlerimizin
ne kadar kirlendiği ortaya konulmalıdır.
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de meydana gelen kirlilikle ilgili önlemlerin alınması
konusunda Meclisimize büyük görev düşmektedir. Yüce Meclisimizin bu görevi yerine getirmesi
için Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
Komisyonu kurulması gerekmektedir.
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VAN MİLLETVEKİLİ FATMA KURTULAN VE 19 MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİ (10/145)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi Narlı Ovası’na kurulacak olan katı atık çöp depolama tesisinin
insan sağlığı başta olmak üzere çevreye, ekolojik dengeye, tarımsal alanlara ve doğal kaynaklara
vereceği zararların araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98.,
TBMM İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz
ederiz.

1) Fatma Kurtulan (Van)
2) Ahmet Türk (Mardin)
3) Selahattin Demirtaş (Diyarbakır)
4) Emine Ayna (Mardin)
5) Ayla Akat Ata (Batman)
6) Sebahat Tuncel (İstanbul)
7) Mehmet Nezir Karabaş (Bitlis)
8) Bengi Yıldız (Batman)
9) Sırrı Sakık (Muş)
10) M. Nuri Yaman (Muş)
11) Özdal Üçer (Van)
12) Aysel Tuğluk (Diyarbakır)
13) Pervin Buldan (Iğdır)
14) Gültan Kışanak (Diyarbakır)
15) Akın Birdal (Diyarbakır)
16) İbrahim Binici (Şanlıurfa)
17) Hasip Kaplan (Şırnak)
18) Sevahir Bayındır (Şırnak)
19) Şerafettin Halis (Tunceli)
20) Osman Özçelik (Siirt)
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GEREKÇE
Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Pazarcık-Narlı Ovası'nda, bölgedeki sekiz
belediyeye ait kentsel ve tıbbi atıkların depolanacağı bir katı atık depolama tesisi kurulması
çalışmaları hızla sürmektedir. Ülkemizin doğal, tarihi, kültürel ve ekonomik zenginliğe sahip seçkin
yörelerinden biri olan Narlı Ovası'na böyle bir tesisin kurulacak olması Kahramanmaraş halkı ve
çevre örgütleri tarafından da tepkiyle karşılanmaktadır. Zengin ve sulak tarım toprakları ile pamuk,
buğday, domates, karpuz, patates başta olmak üzere her türlü sebze ve meyve yetiştiriciliğinin
yapıldığı bu alanın katı atık çöp depolama tesisi için kullanılacak olması yöre halkını
kaygılandırmaktadır. Son yıllarda zeytinciliğin Avrupa Birliği'nden alınan teşviklerle hızla
yaygınlaşmaya başladığı, Türkiye'nin toplam biber ihtiyacının yüzde 80'inin de karşılandığı herkesçe
bilinen bir gerçektir. Ayrıca bölgede kurulu Kartalkaya Barajı ve sulama sistemi ovanın yüzde 90'dan
fazlasında sulu tarım yapılmasını sağlamaktadır. Bu sayede bölgenin neredeyse tamamına yakın
bölümü, 1'inci sınıf sulanabilir tarım alanı niteliği kazanmıştır. Pazarcık-Narlı Ovası'nda uluslar arası
anlaşmalara göre, korunması gereken bitki ve hayvan türleri de yaşamaktadır. Çöp tesisi faaliyete
başladıktan sonra yörede havanın, suyun ve toprağın kirlenmesi ve önemli sağlık sorunlarının
yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Depolanacak çöplerinden çıkacak metan gazının yakılacak
olmasından dolayı çöp tesisi, doğal iklim koşullarını da olumsuz etkileyecektir. Ayrıca zamanla
verimli tarım arazileri kullanılamaz hale gelecek, yörede tarıma dayalı endüstri çökecek ve geçimini
tarımdan sağlayan yöre halkı bundan olumsuz etkilenecektir. Katı atık çöp deposunun kurulduğu
yerde çevreye saçılacak zararlı gazlar, tarımsal üretimde verimi düşüreceği gibi üretilen ürünleri de
insan sağlığı açısından riskli hale getirecektir. Bununla birlikte tesisin kurulacağı alanın geçirgen bir
toprak yapısına sahip olması nedeniyle, mikroorganizmaların içme sularına karışması sonucu yöre
halkının çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalacağı aşikardır.
Ayrıca bölge maden sahası olarak kullanılmakta ve şu anda Nil-Ay İnşaat Tic. Tur. San. A.Ş.
krom madeni çıkarmaktadır. Katı atık depolama tesisi kurulacak alan Denizli, Halkaçayır,
Maksutuşağı köylerine çok yakın bir mesafede bulunmaktadır. Bölgedeki hâkim rüzgar yönü 10 bini
aşkın nüfusa sahip Narlı Kasabasına doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56. maddesinde
tüm yurttaşlara "sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı" tanınmıştır. Bu proje bu maddenin
açık bir şekilde ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca alan askerî tatbikatlar sırasında girişlere
kapatılıyor. Bu sürede çöplerin nasıl ve nerede bekletileceği de belirsizliğini koruyan bir başka sorun
olarak görülmektedir. Diğer yandan bölgede bir baraj projesi de ihale aşamasındadır. Kahramanmaraş
iline bağlı ilçe, belde belediye başkanları, köy muhtarları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri bu
tesisin bu alanda kurulmasına karşı çeşitli faaliyetlerde bulunmuş ve imza kampanyası başlatmışlardır.
Türkiye'nin en fazla hava kirliliği yaşayan illeri arasında bulunan Kahramanmaraş'ta kurulacak
katı atık çöp depolama tesisinin, başta insan sağlığı olmak üzere ilin ekolojik dengesine; Narlı
Ovasının doğal, tarihî, kültürel ve ekonomik zenginliğine vereceği zararların yerinde tespiti için bir
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.
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ISPARTA MİLLETVEKİLİ HAYDAR KEMAL KURT VE 23 MİLLETVEKİLİNİN
ÖNERGESİ (10/146)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Eğirdir Gölü, bilindiği üzere Isparta ili sınırları içinde yer alan ve Türkiye'nin ikinci büyük tatlı
su gölü olan bir su kaynağıdır. Dünyadaki su kaynaklarının son derece kısıtlı olması ve buna karşın
suya olan talep baskısının hızlı bir şekilde artması göz önüne alındığında, su rezervlerinin önemi bir
kez daha anlaşılacaktır.
Ülkemizde yer alan su havzalarında genelde olduğu gibi, Eğirdir Gölü ve Havzasında da; fazla
su tüketimi, evsel, tarımsal ve endüstriyel atıkların yol açtığı kirlilik, kontrolsüz avcılık, ötrofikasyon
tehdidi, su bitkileri ve su canlılarının yok olma riski gibi sorunlar hızla artarak tehlikeli boyutlara
ulaşmıştır.
Eğirdir Gölü ve Havzası’nda hızla artan ve tehlikeli boyutlara ulaşan kirlilik ve çevre
sorunlarının; “Havza Bazlı Su Yönetimi” esasları ile tespiti ve çözüm için gerekli önlemlerin alınması
amacıyla Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 104. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz
eder,
Saygılar sunarız.
1) Haydar Kemal Kurt (Isparta)
2) Süreyya Sadi Bilgiç (Isparta)
3) Mehmet Sait Dilek (Isparta)
4) Mustafa Demir (Samsun)
5) Mahmut Dede (Nevşehir)
6) İbrahim Yiğit (İstanbul)
7) Mustafa Ataş (İstanbul)
8) Mehmet Yaşar Öztürk (Yozgat)
9) Kerem Altun (Van)
10) Fehmi Hüsrev Kutlu (Adıyaman)
11) Cemal Taşar (Bitlis)
12) Halil Aydoğan (Afyonkarahisar)
13) Mehmet Mustafa Açıkalın (Sivas)
14) Hasan Kara (Kilis)
15) İkram Dinçer (Van)
16) Edibe Sözen (İstanbul)
17) Cumhur Ünal (Karabük)
18) Sedat Kızılcıklı (Bursa)
19) Ayşe Nur Bahçekapılı (İstanbul)
20) Bayram Özçelik (Burdur)
21) Hasan Fehmi Kinay (Kütahya)
22) Mehmet Ceylan (Karabük)
23) Mehmet Ocakden (Bursa)
24) Murat Yıldırım (Çorum)
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GEREKÇE
Eğirdir Gölü; Eğirdir ilçesi ve Isparta il merkezinin içme ve kullanma, havzasında yer alan
onlarca belde ve köyün tarımsal sulama ve kullanma suyu talebini karşılayan ülkemizin ikinci büyük
tatlı su kaynağıdır.
Eğirdir Gölü Havzası; sahip olduğu verimli topraklar nedeniyle, yoğun tarım faaliyetlerinin
baskısı altındadır. Tarımsal sulama için gölden aşırı su çekilmesi, yoğun pestisit ve gübre kullanımı
ve bunların bilinçsizce yapılması (ilaç ve gübre seçimi, kullanım miktarlarının tespiti, uygulama
zamanı ve sayısının belirlenmesi vb.) tarımsal atıkların havzada kontrolsüzce depolanması (yüzey ve
yer altı su kaynaklarının yakını ve kuru dere yataklarının tercih edilmesi) ve kontrol-denetlemenin
yeterli olmaması hususları bu baskıyı artırmaktadır.
Diğer yandan, göl havzasındaki yerleşimlerin evsel atıkları, havzadaki yüzey ve yer altı su
kaynakları için tehdit unsuru olmayı artarak sürdürmektedir. Özellikle yerleşimlerde kanalizasyon
sisteminin yeterli olmayışı ve foseptiklerin tercih edilmesi, arıtma tesislerinin yeterli olmaması, katı
atık ve çöp depolama sistemlerinde yer seçiminin doğru yapılmaması, havzadaki yerleşimlere ilişkin
kirliliğin tetikleyicisidir.
Havzada gelişen endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atıklar da önemli bir sorundur. Sanayi
tesislerine ait arıtma sistemlerinin olmaması veya yetersiz kapasiteyle çalışması, kontrol ve denetim
eksikliği sorunu daha da artırmaktadır.
Yine havza içinde yer alan, göl kıyısındaki sulak alanların kurutularak verimli tarım arazisi elde
etme çabaları, su kalitesi ve havza klimasını olumsuz etkilemektedir. Ayrıca; su kuşu, balıklar, su
kıyısı ve içi bitkilerin yaşam ortamı yok edilerek biyo çeşitlilik azaltılmaktadır.
Eğirdir Gölü'nde doğal su döngüsüne yapılan müdahaleler, su seviyesinde değişimlere neden
olmuştur. Arazinin eğimli olması ve önleyici tedbir alınmaması; erozyon ve sediment taşınmasına,
kıyı boyunca göl tabanının dolmasına neden olmaktadır.
Önceleri, havzada yaşayan yüzlerce ailenin geçim kaynağı olan balıkçılık; balık türlerinin ve
potansiyelinin giderek azalması nedeniyle ekonomik bir uğraş olmaktan çıkmıştır.
Yukarıda sıraladığımız ve benzer sorunların çözümü için çeşitli çalışmalar yapılmıştır, halen
devam eden çalışmalar da vardır. (TBMM Dilekçe Komisyonunun “Eğirdir Gölü ve Çevresinde
Yaşanan Çevre ve Kıyı Sorunlarının Giderilmesi” ile ilgili çalışmalar, Isparta İl Çevre Orman
Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Eğirdir Gölü Yönetim Planı” çalışması, Eğirdir Gölü
Özel Hüküm Belirleme Çalışmaları vb.) Ancak, bugüne kadar sorunlar çözülemediği gibi, ağırlaşarak
devam etmektedir.
Eğirdir Gölü Havzası'nda sorunlar kontrolden çıkmakta ve geri dönülemeyecek noktaya
gelinmektedir. Benzer sorunların çözümünde başarılı olan ülkelerin ve AB'nin su kaynakları
yönetiminde hareket noktaları 'Havza Ölçekli Yönetim'dir. (Hatta; üyelik müzakerelerini
yürüttüğümüz AB'nin 'Su Anayasası' sayılan "Su Çerçeve Direktifi"nin en önemli özelliği, havza
ölçekli yönetime dayanmasıdır.)
Eğirdir Gölü ve havzasından canlı ve cansız çevre için sağlanan faydanın devamı amacıyla;
doğal ortamın yeniden sağlanması, bunun için de; gerekli adımların yeni bir bakış açısıyla ve daha
fazla gecikilmeden atılması gerekmektedir.
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1. KOMİSYONUN İŞLEYİŞİ
1. 1. Araştırma Önergelerinin Özeti ve Konusu
23. Dönemde Meclis Araştırması Komisyonumuzun kurulmasına dayanak teşkil eden;
• Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat ve 20 milletvekilinin, termik santrallerin
çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/3),
• Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 38 milletvekilinin, Trakya ve İstanbul ilinde çevre
konularındaki gelişmelerin Ergene Çevre Düzeni Havza Planına etkilerinin araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/8),
•
Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 23 milletvekilinin, Kırklareli ili Vize ilçesindeki bir
arazi ile ilgili iddiaların ve bu arazi üzerinde kurulması planlanan çimento fabrikasının çevre üzerindeki
muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/12),
•
Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur ve 23 milletvekilinin, Adana’daki lagünlerin
karşı karşıya bulunduğu çevresel risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla (10/28),
•
Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya ve 22 milletvekilinin, Bartın’da
kurulması planlanan termik santralin olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/31),
•
Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 22 milletvekilinin, Kaz Dağları’ndaki
madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi için alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/33),
•
Konya Milletvekili Hasan Angı ve 19 milletvekilinin, Konya Kapalı Havzası’ndaki su
kaynaklarının karşı karşıya bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla (10/38),
•
Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 28 milletvekilinin, Akşehir ve Eber Göllerindeki
kirlilik ve diğer çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
(10/42),
•
Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz ve 27 milletvekilinin, Kaz
Dağları’ndaki madencilik faaliyetlerinin araştırılarak çevrenin korunması için alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/47),
•
Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 21 milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri’ndeki
kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/56),
•
İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan ve 25 milletvekilinin, balık çiftliklerinin çevreye ve
turizme olumsuz etkilerinin araştırılarak su ürünleri yetiştiriciliğinin çevreyle uyumlu
gerçekleştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/59),
•
Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 23 milletvekilinin, Eber Gölü’ndeki
çevre kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/62),
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İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 29 milletvekilinin, altın arama faaliyetlerinin
hukuki durumu ile çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla (10/64),
•
Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 milletvekilinin, Van Gölü’ndeki
kirlenmenin önlenmesi ve Van ilinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla (10/65),
•
İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ve 26 milletvekilinin, Küçük Menderes Nehri’ndeki
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/68),
•
Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu ve 24 milletvekilinin, Artvin-Cerattepe’deki
madencilik faaliyetlerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla (10/71),
•
Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan ve 21 milletvekilinin, Eber Gölü’ndeki
çevre sorunlarının araştırılarak Gölün korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi
amacıyla (10/84),
• Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve 19 milletvekilinin, Van Gölü’ndeki çevre
sorunlarının ve Gölün potansiyelinin araştırılarak korunması ve değerlendirilmesi için alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/87),
•
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy ve 23 milletvekilinin, başta AfşinElbistan olmak üzere termik santrallerin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/89),
•
Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner ve 25 milletvekilinin, Isparta ilindeki göllerin
çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/98),
•
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 milletvekilinin, balık çiftliklerinin çevre ve turizm
üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/101),
•
İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 39 milletvekilinin, denizlerdeki kirliliğin
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/119),
•
Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 milletvekilinin, Kahramanmaraş'ta Narlı
Ovası'na kurulması planlanan katı atık depolama tesisinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/145),
•
Isparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt ve 23 milletvekilinin, Eğirdir Gölü ve
Havzası'ndaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
(10/146),
vermiş oldukları araştırma önergeleri, konularının benzer olması nedeniyle birleştirilerek,
Genel Kurulun 6.5.2008 tarihli 99. birleşiminde görüşülmüş ve Ülkemizde Yaşanan Çevre
Sorunlarının Araştırılarak Sürdürülebilir Çevre Politikası İçin Alınması Gereken
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulması
kararlaştırılmıştır.
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Komisyonun kuruluşuna ilişkin 6.5.2008 tarihli 916 sayılı Kararda; araştırmayı yapacak
Komisyonun 21 üyeden oluşması, çalışma süresinin, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye
seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışma yapabilmesi
hususlarına yer verilmiştir. Komisyonun kuruluş kararı 13.5.2008 tarih ve 26875 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Bu kararı takiben Genel Kurulun 17.6.2008 tarihli 118. Birleşiminde Komisyon üye seçimi
yapılmış ve aynı tarihte, en yaşlı üye sıfatıyla Sakarya Milletvekili Recep YILDIRIM
başkanlığında yapılan Komisyon toplantısında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyeliklere
yapılan seçimler sonucunda aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir:
UNVANI
BAŞKAN

ADI ve SOYADI
NURİ USLU

BAŞKANVEKİLİ RECEP YILDIRIM

PARTİSİ

SEÇİM BÖLGESİ

AK PARTİ

UŞAK

AK PARTİ

SAKARYA

SÖZCÜ

KAYHAN TÜRKMENOĞLU

AK PARTİ

VAN

KÂTİP

BİRNUR ŞAHİNOĞLU

AK PARTİ

SAMSUN

ÜYE

MEHMET ERDOĞAN

AK PARTİ

ADIYAMAN

ÜYE

ŞEVKET KÖSE

CHP

ADIYAMAN

ÜYE

ABDÜLKADİR AKCAN

MHP

AFYONKARAHİSAR

ÜYE

ZEKERİYA ASLAN

AK PARTİ

AFYONKARAHİSAR

ÜYE

MEHMET HANİFİ ALIR

AK PARTİ

AĞRI

ÜYE

İLKNUR İNCEÖZ

AK PARTİ

AKSARAY

ÜYE

MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA CHP

BARTIN

ÜYE

MEHMET NEZİR KARABAŞ

DTP

BİTLİS
ÇANAKKALE

ÜYE

MUSTAFA KEMAL CENGİZ

MHP

ÜYE

MİTHAT EKİCİ

AK PARTİ

DENİZLİ

ÜYE

RASİM ÇAKIR

CHP

EDİRNE

ÜYE

ÖZLEM MÜFTÜOĞLU

AK PARTİ

GAZİANTEP

ÜYE

HAYDAR KEMAL KURT

AK PARTİ

ISPARTA

ÜYE

MEHMET AKİF PAKSOY

MHP

KAHRAMANMARAŞ

ÜYE

MAHMUT ESAT GÜVEN

AK PARTİ

KARS

ÜYE

HİKMET ERENKAYA

CHP

KOCAELİ

ÜYE

ÇAĞLA AKTEMUR ÖZYAVUZ

AK PARTİ

ŞANLIURFA

Bu seçime ilişkin 922 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı 21.6.2008 tarih ve 26913
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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- 66 1. 3. Komisyonun Görev, Yetki ve Süresi
17.6.2008 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon; Anayasanın 98., Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde görev yapmıştır.
Araştırma konusunun kapsamlı olması nedeniyle 16.11.2008 tarihine kadar olan 3 aylık süresi
içerisinde çalışmalarını tamamlayamayan Komisyonun 1 aylık ek süre almasına ilişkin, 11.11.2008
tarihli ve 931 numaralı TBMM Kararı 20.11.2008 tarihli ve 27060 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
1.4. Komisyonun Çalışmaları
Genel Kurul Kararı gereğince; Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı tarihten itibaren
çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, 17.6.2008 tarihli ilk toplantısında çalışma programını
belirlemiş ve bu çerçevede;
Komisyonun gerekli görmesi halinde yurt içinde ve yurt dışında Komisyon olarak ya da
oluşturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme ve araştırmalar yapılmasına,
Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından uzman
görevlendirilmesine, konuyla ilgili gerekli yazışmaların yapılması, davet edilecek kişi ve
kurumların tespiti hususlarında Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına,
Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına,
Komisyonun Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışma yapabilmesi için İçtüzüğün 35.
maddesi uyarınca Başkanlık Divanından izin istenmesine,
Komisyon çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan
gelebilecek olan konuya ilişkin her türlü bilgiye çabuk ulaşabilmek amacıyla internet sitesi
kurulmasına ve elektronik posta adresi alınmasına, karar vermiştir.
Komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına teknik katkıda bulunmak üzere;
TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü, Yasama Uzmanı Ramazan DOĞANAY,
Sanayi ve Ticaret Bak. AB Koor. Gn. Müd., Kimya Mühendisi Dr. Ali Rıza KARAGÖZ,
DSİ Genel Müdürlüğü, Çevre Mühendisi Aylin Kübra ONUR,
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Prof. Dr. Ayten KARACA,
İller Bankası Genel Müdürlüğü, Çevre Mühendisi Erol HORASANLI,
Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Müfettiş Nejat ÖZKAN,
Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED Planlama Genel Müd., Çevre Uzmanı Ali DURAK,
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Gen. Müd., Uzm. Yrd. Ahmet DAŞKIN,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. Enerji İşleri Gn. Müd., Çevre Mühendisi Nuray GÖK,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Şehir Plancısı Zümrüt KAYNAK,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yüksek Mühendis Ferah ELDEM,
Sağlık Bakanlığı Genel Sağlık Hiz. Gen. Müd., Şube Sorumlusu Yüksel SÖYLERİZ,
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- 67 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Planlama Uzm. Yrd. Rıza Fikret YIKMAZ,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müd., Uzman Osman ARI
Komisyonda uzman olarak görev almışlardır.
Komisyon, Ankara’daki çalışmaları süresince 19’u Ankara dışında olmak üzere toplam 35
toplantı yapmış; araştırma konusu hakkında bilgi edinmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından yetkililer, temsilciler ve akademisyenler davet ederek
görüşlerini almış, bilgi ve belge temin etmiştir.
1.4.1. Komisyon Toplantıları
Komisyon tarafından yapılan toplantılar ile bu toplantılara Komisyonu bilgilendirmek üzere
katılan kurum, kuruluş ve şahıslar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

TOPLANTI NO

KURUM VE KURULUŞLAR

KATILIMCILAR

1. TOPLANTI
17.06.2008
18.30

Komisyon Başkanlık Divanının
Seçimi

2. TOPLANTI
24.06.2008
15.30

Komisyon toplantı ve çalışma
programının görüşülmesi, rapor
yazımında görevlendirilecek
uzmanların belirlenmesi ile brifing
alınacak kişi ve kurumların tespiti,

3.TOPLANTI
25.06.2008
15.30

Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve
Planlama Genel Müdürlüğü

-Fevzi İŞBİLİR
Genel Müdür

Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü

-Mustafa Kemal YALINKILIÇ
Genel Müdür

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

-Lütfi AKÇA
Genel Müdür
-Recep ŞAHİN
Genel Müdür Yrd.
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26.06.2008
13.30

Devlet Planlama Teşkilatı
Sosyal Sektörler Koordinasyon
Genel Müdürlüğü

-Serkan VALANDOVA
Daire Başkan V.
-Arzu ÖNSAL
Planlama Uzmanı
-Sema BAYAZIT
Planlama Uzmanı
-Halit ÖZDİLEK
Planlama Uzmanı
-Hasan ÇOBAN
Planlama Uzmanı
-Rıza Fikret YIKMAZ
Planlama Uzman Yardımcısı

5.TOPLANTI
01.07.2008
15.30

DSİ Genel Müdürlüğü

-Akif ÖZKALDI
Genel Müdür Yrd.
-İsmail GÜNEŞ
Etüt Plan Dairesi Başkanı
-Ömer ÖZDEMİR
İçme Suları Dairesi Başkanı
-Fikriye BALTACI
-Aylin Kübra ONUR

İller Bankası Genel Müdürlüğü

-Bahattin KAPTAN
Genel Müdür Yrd.
-Adnan GÜMÜŞSOY
APK Dairesi Başkanı
-Faruk AYAN
Etüt Plan ve Yol Dairesi Bşk.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

-Sayit YANMAZ
Şube Müdürü
-Sibel ŞATANA
Şehir Plancısı
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02.07.2008
15.30

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğü

-Dr. Süleyman ÜLGER
Ziraat Müh. Çevre ve Afet İşl. Daire
Başkanı
-Rabia YAHŞİ
Ziraat Müh. Su Ürünleri
Daire Başkanı

Su Ürünleri Federasyonu
Başkanlığı

-Levent ŞEN
Yönetim Kurulu Üyesi
-Kamuran PATRONA
Genel Sekreter

Türkiye Turizm Yatırımcıları
Derneği Başkanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü
Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğü

7.TOPLANTI
03.07.2008
13.30

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı

Türkiye Çimento Müstahsilleri
Birliği Başkanlığı

Çevre Mühendisleri Odası
Başkanlığı
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-Koray YETİK
Genel Sekreter
-Cemil UĞURLU
Yönetim Kurulu Üyesi
-Doç. Dr. İbrahim BİRKAN
İcra Kurulu Üyesi
-Ayten METİNER
Tespit ve Emlak Daire Bşk.V.
-Ömer ÇAKIR
Kurullar Daire Başkanı
-Savaş BOZDAĞ
Genel Müdür Yrd.
-Muzaffer YAVUZ
Proje İnşaat Dairesi Başkanı
-Adnan ASLAN
Yatırım Geliştirme ve Plan
Daire Başkanı

-Handan DÖNMEZ
EÜAŞ Gen. Müdürlüğü
Çevre Şube Müdürü
-Nusret GÜNGÖR
Maden İşleri Gen. Müdürlüğü
Çevre Şube Müdürü
-Adnan İĞNEBEKÇİLİ
Birlik Başkanı
-Oğuz TEZMEN
Birlik Genel Koordinatörü
-Canan DERİNÖZ
Çevre Danışmanı
-Yılmaz KİLİM
Oda Başkanı
-Sevinç KARAKAYA
Oda 2. Başkanı
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Genel Sekreter
-Atilla HIŞIR
Oda Ankara Şube Başkanı
-Av. Baturay ALTINOK
Oda Avukatı
-Av. Mehmet HORUS
Oda Avukatı

Denizcilik Müsteşarlığı

8. TOPLANTI
08.07.2008
15.30

9.TOPLANTI
09.07.2008
15.30

-Dr. Özkan POYRAZ
Deniz Ulaştırma Genel Müd.
-Ergün ÖZGÜR
Genel Müdür Yrd.
-Ömer TIKTIK
Deniz Çevresi Dairesi Başkanı
-Neşe IŞIK
Şube Müdürü
-Yılmaz TAŞÇI
Şube Müdür V.
-Öcal ALTAY
Mühendis
-Nazan AYVARDI
Mühendis
-Burak AYKAN
Uzman Yrd.

Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü

-Abdülkerim YÖRÜKOĞLU
Genel Müdür Yrd.
-D.Serdar KARAHAN
Maden Analizleri Teknolojisi Daire
Başkanı
-Ahmet ACAR
Çevresel Etütler ve Değerlendirme
Koordinatörü
-Mehmet KARADENİZ
Maden Yüksek Mühendisi

Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanlığı

-Hatice AKGÜL
Çevre Koruma Daire Başkanı
-Fatih HATİPOĞLU
Sağlık İşleri Daire Başkanı
-Mahmut EMİRDOĞAN
ASKİ Genel Müdür Yrd.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Başkanlığı

-Dr. İsmail Hakkı ARIKAN
Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği
Daire Başkanı
-Bilgi YÜCEL
Çevre Güvenliği Şube Sorumlusu
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10.TOPLANTI
10.07.2008
13.30

11.TOPLANTI
15.07.2008
15.30

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

-Prof. Dr. Celal Ferdi GÖKÇAY
Çevre Müh. Bl. Öğretim Üyesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

-Yrd. Doç. Dr. Mehmet BEYHAN
Çev. Müh. Böl. Öğretim Üyesi

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı

-Doç. Dr. İbrahim DEMİR
Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanı
-Adnan Çelik
İstanbul Enerji A.Ş.
Genel Müdürü

Sağlık Bakanlığı

-Hasan IRMAK
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdür Yrd.
-Hüseyin ULUDAĞ
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
-Prof. Dr. Murat TUNCER
Kanser Savaş Daire Başkanı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

-Nurşen NUMANOĞLU
Sektörel ve Bölgesel Politikalar
Daire Başkanı
-Erol SANER
Uzman
-Burcu ALTINORDU
Uzman

Tema Vakfı Genel Müdürlüğü

-Ümit GÜRSES
Yönetim Kurulu Başkanı
-Mahir GÜRBÜZ
Tema Danışmanı

Peyzaj Mimarları
Odası Başkanlığı

-Prof. Dr. Oğuz YILMAZ
Peyzaj Mim. Odası 2. Bşk.
-Redife KOLÇAK
Genel Sekreter
-Prof. Dr. Şükran ŞAHİN
Peyzaj Mim. Odası Üyesi
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16.07.2008
15.30

13.TOPLANTI
17.07.2008
13.30

BM Kalkınma Programı
Temsilciliği

-Alper ACAR
Çevre Programı Uzmanı

Bölgesel Çevre Merkezi

-Sibel Sezer ERALP
REC Türkiye Direktörü
-Yunus ARIKAN
İklim Değişikliği Proje Yöneticisi
-Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK
Yıldız Teknik Üniv. Çevre Müh. Bl.
Öğr. Üyesi
(REC Yönetim Kurulu Üyesi)

İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanlığı

-Nizam ÖZEN
Gayri Sıhhi Müessese
İnceleme Kurulu Çevre Müh.

İstanbul Teknik Üniversitesi

-Prof. Dr. Cumali KINACI
Çevre Müh. Bölüm Bşk.

Greenpeace Akdeniz

-Uygar ÖZESMİ
Genel Koordinatör

Çevre ve Kültür Kuruluşları
Dayanışma Derneği (ÇEKÜD)

-Süleyman YORULMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
-Şenol YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi
-Ali İhsan GÜNEŞER
Genel Sekreter
-Doç. Dr. Eyüp DEBİK
Danışman
-Doç. Dr. İsmail KOYUNCU
Danışman

14.TOPLANTI
30.07.2008
15.30

-Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Hatay Milletvekili

15.TOPLANTI
08.10.2008
13.00

Yeni yasama yılındaki Komisyon
çalışmalarının planlanması ve rapor
üzerinde değerlendirme.
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13.11.2008
12.30

-Luc Marie GNACADJA
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile
Mücadele Sözleşmesi (UNCCD)
Genel Sekreteri
-Antonio Rodrigues PİRES
Genel Sekreter Baş Danışmanı
-Erdoğan ÖZEVREN
Ulusal Odak Noktası

1.4.2. Komisyonun Ankara Dışında Yaptığı Çalışmalar
Komisyon 17.06.2008 tarihli toplantısında aldığı karar kapsamında, sorunların yerinde tespiti
için Ankara dışında 5 bölgede, araştırma önergelerine konu olan çevre sorunlarının yer aldığı iller
başta olmak üzere toplam 19 ilde bazı incelemelerde bulunmuş ve toplantılar yapmıştır. Aşağıdaki
tabloda belirtilen tarihlerde yapılan incelemelerde, sorunlar yerinde gözlemlenmiş, alanın tüm
tarafları dinlenmiş ve önemli tespitlerde bulunulmuştur. Bu incelemelere ve tespitlere ilişkin
bilgiler raporun ilgili kısmında ele alınmıştır.
TARİH

İNCELEME YAPILAN İLLER

17 - 20 Ekim 2008

Van, Ağrı, Kars, Iğdır, Artvin

30 Ekim - 02 Kasım 2008

Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa

6 - 10 Kasım 2008

İzmir, Aydın, Muğla

21 - 23 Kasım 2008

Çanakkale, Edirne

30 Kasım - 2 Aralık 2008

Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Uşak
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2. GİRİŞ
Çevre, insanların ve diğer canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü ortam ya da
şartlar olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle çevre; toprak, su, hava, iklim gibi abiyotik
(cansız) faktörler ve insan, bitki ve hayvan gibi biyotik (canlı) faktörlerden oluşan bir
ekosistemdir.
Hava, su ve topraktan oluşan fiziki çevre; insan, bitki, hayvan ve diğer mikroorganizmalardan
oluşan biyolojik çevre; sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdan oluşan sosyo-ekonomik çevreden
söz etmek mümkündür. Çevre; en geniş anlamda evreni ve dünyayı içine alırken, dar anlamda ise
denizler, göller, akarsular, buzullar ve karasal ortamdan oluşan biyolojik ve fiziki çevreyi kapsar.
Sosyo-kültürel çevre; eğitim, kültür, alışkanlıklar, bilinç, farkındalık, tüketim, koruma-kullanma
dengesi, ekonomik durum gibi öğeleri içine alır. Fiziksel çevre ise; insanın ruhsal ve fiziksel
sağlığını oluşturan, kendi iç çevresi ile yaşam faaliyetinin sürekliliğini sağlamak için kullanılan
toprak, su, hava ile bunlar üzerinde gerçekleştirilen tarım, sanayi, enerji üretimi, turizm, balıkçılık,
ulaştırma ve ısınma gibi faaliyetleri de içine alır.
Çevre, bireylerin kullanımına sunulmuş sınırsız bir kaynak olmayıp, insanlığın bütününe
sunulan ve gelecek kuşaklara bırakılacak bir değerdir. Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın
gerçekleşmesinde çevre değerlerinin korunmasına önem verilmelidir. Çevrenin korunması ve
geliştirilmesi, temel olarak kamu yararını gözeten bir politikadır.
Çeşitli dengeler üzerine kurulu olan insan yaşamı içerisinde insanın çevresiyle oluşturduğu
doğal dengeyi meydana getiren zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar, zincirin tümünü
etkilemektedir. Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması,
genellikle insan kaynaklı faaliyetler ve bu faaliyetlerin doğal dengeleri tahrip etmesi ile
başlamıştır. İnsanlar, toplumsal yaşam ilişkileri içerisinde doğal kaynakları kullanma, teknolojiyi
geliştirme ve ekonomik faaliyetlerde bulunma ihtiyacı içine girmişlerdir. Bu faaliyetlerin gelişimi
ile oluşan çevredeki yaşam koşulları geliştirilirken, insanlar doğa ile sürekli bir ilişki içindedirler.
İnsan ve doğa arasındaki bu ilişki, ekolojik sistemin bir parçasıdır.
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insanoğlunun yeryüzünde yaşamaya ve kendisine ait bir çevre oluşturmaya başlamasından bu yana
insan ve doğa arasındaki denge gittikçe bozulmaktadır. Özellikle son yıllarda ekolojik dengeyi
süratle bozarak çevre sorunları yaratan insan, bu sorunların kendisine dönmesi ve sağlığını
olumsuz yönde etkilemesi üzerine çevreyi korumanın gerekliliğini kavramıştır.
İnsanoğlunun yaşam alanının, insanın göçebe hayatından yerleşik hayata geçmesi ve
teknolojinin artması, sanayileşme ve gelişme neticesinde, çevrenin ve doğanın dengesinde
bozulmalar başlamış, zaman içinde çevreye olumsuz etkilerde bulunan ve çevreyi kirleten
unsurların tür ve miktarında artışlar olmuştur.
Canlı ögelerin hayati aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen, fiziki çevre ögeleri üzerinde
yapısal zararlar meydana getiren kirletici maddelerin hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde
karışması olayına “Çevre Kirliliği” adı verilmektedir. Diğer bir deyişle çevre kirliliği,
ekosistemlerde doğal dengeyi bozan ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan ekolojik zararlardır.
Çevre sorunlarını oluşturan unsurların ve bu unsurları oluşturan ve yöneten insanın yaşam
alanı, köyler gibi küçük yerleşimler olabildiği gibi, kentler gibi büyük yerleşimler de
olabilmektedir. Yaşam alanı büyüdükçe sorunlar da büyümekte, çözümler daha da zorlaşmaktadır.
Yaşam alanlarının büyümesinde ve sorunların karmaşıklaşmasında nüfus artışı ve göç ana
etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Nüfus artışı daha fazla tüketim, bu da daha fazla üretim anlamına gelmektedir. İhtiyaçların
yeterli ve etkin karşılanamaması; doğal varlıkların yitirilmesine, ekolojik dengenin bozulmasına,
afetlerden olumsuz etkilenme riskinin artmasına, yaşadığımız çevrenin yaşam kalitesinin ve
niteliğinin düşmesine neden olmaktadır.
Nitekim hızla artan dünya nüfusu, ihtiyaçların da artışına neden olmuş, ihtiyaçların
karşılanması için gerekli olan üretim ihtiyacı, plansız sanayileşme ve kentleşme, tarımsal
üretimdeki yetersizlik ve hızlı tüketim yükselişe geçmiştir.
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geçen gün hızla artmaktadır. Bu gelişmelerin, gerek kırsal gerekse kentsel alanlarda doğal
kaynakları bozduğu, su, hava, toprak kirlenmesine yol açtığı, bitki ve hayvan varlığına zarar
verdiği son yıllarda yadsınamaz bir gerçek haline dönüşmüştür.
Son yıllarda yaşamı tehdit eden; hava, su ve toprak kirliliği, küresel ısınma, ozon tabakasında
incelme, don, kuraklık, erozyon, çölleşme, ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilikteki azalma ve
bozulmalar, tarım arazilerinin kirletilmesi ve yok olması, toprak kalitesinin bozulması, deprem,
asit yağmurları, buzulların erimesi, tsunami, içme suyu kaynaklarındaki azalma ve kirlenmeler gibi
nedenler, yaşamsal faaliyetlerin sürdürüldüğü çevrede yaşamı gittikçe zorlaştırmaktadır.
Küresel ısınma, ozon tabakasının delinmesi, asit yağmurları, ormanların ve yeşil alanların
azalması, canlı tür ve sayısının azalması, ham madde kaynaklarının azalması, yeni ve dayanıklı
mikroorganizmaların üremesi ile hızlı nüfus artışı küresel çevre sorunlarıdır. Hava, su, toprak ve
gürültü kirliliği, radyoaktif kirlilik, katı atıklar ve atık sular, bitki koruma ürünleri ve kimyasal
gübrelerin yol açtığı zararlar ise yerel çevre sorunlarıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56. maddesinde; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini
önlemek devletin ve vatandaşların görevidir.” hükmü yer almakla birlikte, ülkemizde de çevreye
ilişkin yaşanan sorunlar dünya ülkelerinden farklılık göstermemektedir.
Dünyada, özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de,
çevreyi oluşturan doğal unsurların kirlenmesinde, gürültü ve görüntü kirliliğinin oluşumunda ve
biyoçeşitliliğin yok olmasında, doğal kaynakların insan kaynaklı faaliyetler sonucu bilinçsiz
kullanımı ve tüketilmesinin neden olduğu görülmektedir. İnsanoğlunun kendi yaşam alanının yine
kendisi tarafından tahrip edilmesi, gelecek nesiller için yaşanılamaz bir dünyaya doğru gidişi
hızlandırmıştır.
Çevre sorunlarının ve çevrenin kirlenmesinin önlenebilmesi için bunlara neden olan
faaliyetlerin kontrol altına alınması gerekmektedir.
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- 77 Orman, tarımsal ve endüstriyel yangınlar, nükleer silah denemeleri, tanker ve deniz araçları
kazaları ile nükleer kazalar, ısıtmada kullanılan yakıt türü ve ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliği,
atmosferdeki O2 ve CO2 dengesinin bozulmasına ve enerji döngüsünün zarar görmesine neden
olmaktadır.
Havanın yanı sıra, önce toprağın daha sonra gerek yer altı gerekse yüzey sularının
kirlenmesine neden olan endüstriyel, evsel ve tıbbi atıklar, bitki koruma ürünleri, gübreler yanında
balıkçılık faaliyetleri, maden üretimi, enerji üretimini sağlayan nükleer, hidroelektrik ve termik
santraller gibi faaliyetler de çevreyi kirleten ve çevreye zarar veren etkenler olarak kabul
edilmektedir. Turizm ve sanayi tesisleri ile kentsel ve kırsal tüm yerleşimlerde atık su yönetiminin
olmayışı, yer seçiminde çevre koruma-kullanma dengesi ilkesinin gözetilmemesi ilave sorunlar
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Diğer yandan; çevresel risk yönetimi, çevre yönetimi, çevre koruma bilinci, planlama ve
teknik altyapı yetersizliği, çevreye duyarsız teknoloji, yetki karmaşası, katılım, koruma- kullanma
dengesi, denetim, izleme ve koordinasyon gibi yönetsel konularda yaşanan eksiklikler de mevcut
çevre sorunlarının çözümünü zorlaştırmaktadır.
Bu rapor, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının araştırılarak sürdürülebilir çevre politikaları
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Raporda
ilk olarak ülkemizde yaşanan çevrenin mevcut durumu verilmeye çalışılmış, Meclis araştırma
önergelerinde belirtilen hususları da içerecek şekilde ülkemizin çevre sorunlarına ilişkin yerinde
incelemelerde bulunularak değerlendirmeler yapılmış ve sorunlar tespit edilmiştir. Bu çerçevede
sürdürülebilir çevre politikalarına ilişkin öneriler getirilmiştir.
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3. TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM
3.1. Çevrenin Temel Unsurları
3.1.1. Toprak
Canlı türlerinin büyük bir bölümünün yaşam ortamı olan toprak, çevre ve insan açısından
önemli özellikler taşımaktadır. Toprak, canlıların besin kaynağını oluşturan ortam olarak, kendisi
doğal bir kaynaktır. Bir başka deyişle, canlı doğal kaynakların varlığını sürdürebilmesi için hava
ve su ile birlikte vazgeçilmez, cansız doğal bir kaynaktır. Toprak, su kaynaklarının potansiyelini
koruma, flora ve faunayı barındırma, çevre-bilimsel dengenin sağlanması açılarından temel çevre
ögesidir.
Toprak, doğal çevre değerlerinin yanı sıra, yapay çevreyi, insan uygarlıklarını da
barındırmaktadır. İnsanoğlu yaratılışından bu yana toprakla uğraşmıştır. Toprak sorunlarının bir
kesimi doğal olaylardan ya da toprağın yapısından kaynaklanırken, büyük bir kesimi de insan
müdahalesinden ileri gelmektedir.
Türkiye’nin en son hesaplamalar ile izdüşüm alanı (harita üzerinde yapılan hesaplama) 779
452 km², gerçek alanı ise 814 578 km²’dir. Harita üzerinde yapılan hesaplama sonucu elde edilen
izdüşüm alanı ile gerçek alan arasında 35 126 km²’lik bir fark bulunmaktadır [1]. İzdüşüm alanı ile
gerçek alanın arasındaki farklılık dağlık bir ülke olmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizin
toplam alanının %98,3’ü kara, %1,3’ü su yüzeyinden oluşmaktadır [2].
Sahip olduğumuz en büyük doğal varlık olan topraklarımızın korunması, dengeli kullanılması
ve geliştirilmesini amaçlayan girişimlerin; toprağın sahip olduğu değerlerin, gelişen bilim ve
teknolojinin imkânlarını da kullanarak detaylı bir şekilde tanımlanması, özelliklerinin çok iyi
belirlenmesi, haritalanması ve veri tabanı oluşturularak buna dayalı plânlamaların yapılması ile
mümkündür.
Türkiye, toprak kaynakları açısından yeterince zengin değildir. 1982-1984 yıllarında
güncellenen yoklama düzeyindeki toprak etütlerinin yorumlarına göre belirlenen arazi yetenek
sınıflarının özellikleri ve dağılımını gösteren veriler incelendiğinde, korunması gereken tarım
arazilerinin ülkemizin yaklaşık dörtte birini oluşturduğu görülmektedir. Her türlü tarıma elverişli
araziler ise %6,5 oranındadır. Dünyanın dağ kuşağı üzerinde bulunan Türkiye’de, ülke yüzeyi
genellikle çok dik ve sarp meyilli (%47,5) olup, düz ve düze yakın arazi çok azdır (%12,4). Toprak
derinliği genelde çok sığ ve sığ (%67,7) olup, derin topraklardan oluşan arazi azdır (%14,3).
Toprakların %86’sı organik maddece fakirdir. %31,5’inde taşlılık, %3,6’sında drenaj ve
%1,7’sinde çoraklık sorunları mevcuttur. Ülke topraklarının %63,2’sinde ileri derecede su
erozyonu görülmektedir. Rüzgar erozyonundan etkilenen alan ise %0,65’tir.
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KAYNAK

Tarım Arazisi

Çayır- Mera

Orman-Funda

Ülke Yüzölçümü

DİE (1980)

28,17

19,72

20,17

-

DİE (1991)

21,10

14,38

19,24

77,94

DİE (2001)

21,60

14,62

18,48

77,94

DSİ (1993)

28,06

21,51

23,25

77,95

KHGM (1987)

27,70

21,75

23,47

77,80

KHGM (1998)

28,05

21,50

23,23

77,89

-

-

20,20

-

OB (1994)

Kaynak: 9. Kalkınma Planı, DPT, 2006.

Tarım arazisi miktarının yaklaşık 28,1 milyon ha olmasına karşılık ekilebilir arazi miktarı
26,6 milyon ha’dır. Ekilebilir nitelikli 5 milyon ha arazinin çayır-mera, orman-funda ve yerleşim
alanı gibi değişik şekillerde kullanılması nedeniyle tarımda kullanılan gerçek arazi miktarı 21,6
milyon ha’a düşmektedir.
Ülkemizde tarım alanı olup da, tarım dışı amaçlı kullanılan arazi miktarı, sağlıklı veriler
olmamasına karşın, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) verilerine göre, 2004 yılı
sonu itibarıyla 1,7 milyon ha’dır. Tarım dışı kullanılan I. ve II. sınıf sulu tarım arazi miktarı ise
50 000 ha’dır. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tahminlerine göre, yüksek verimli tarım
alanlarının 1 257 000 ha’ı son on yılda tarım dışı amaçlara tahsis edilmiştir. Yaklaşık 1,8 milyon
ha ilâve yerleşim ve sanayi arazisinin 400 000 ha’ı izinli veya izinsiz önemli tarım arazilerinden,
1,2 milyon ha’ı diğer tarım arazilerinden, 200 000 ha’ı ise mera, orman ve terk edilen arazilerden
kazanılmıştır. Yerleşim ve sanayi için ayrılan bu arazilerin yaklaşık 500 000 ha’ı planlanmış
olmasına karşın henüz kullanılmamaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB)’na göre, ülkenin
gelişme seyri ve ihtiyaçları değerlendirildiğinde; nüfusun 100 milyon olması ve bunun yaklaşık
%90’ının kentlerde yaşaması varsayıldığında, ihtiyaç duyulacak ilâve tarım arazisi miktarı
1 milyon ha’ı geçmeyecektir.
Başta miras hukuku olmak üzere çeşitli nedenlerle, ülkemizde araziler tarımın ana amacı olan
verimliliği, kârlılığı gerçekleştiremeyecek derecede küçük parçalara bölünmüş ve dağılmıştır.
İşletme büyüklüklerinin bölgesine göre istenen değerlerin altına düşmesiyle ekonomik tarım
yapılması imkânsız duruma gelmektedir. Bunu önlemek amacıyla arazi toplulaştırması
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arazilerin yeniden düzenlenmesi, parsellerin suya ve yola kavuşturulması ve küçük arazilerin
birleştirilerek teknoloji ve girdi kullanımına uygun hale getirilmesi mümkün olmaktadır.
Türkiye, topografik yapısı, iklimi, uygulanan tarım yöntemleri, aşırı mera ve orman tahribatı
ve toprakların çoğunlukla erozyona duyarlı olması nedeniyle dünyada yüksek düzeyde erozyona
maruz kalan ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemiz topraklarının %78,7’si çeşitli derecelerde ve
önemli boyutlarda aşınmaya maruz bulunmaktadır. Türkiye’de erozyon oluşturma gücünü gösteren
yağış indislerinin belirlenmesi çalışmaları yürütülmektedir [3].
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 80 ili kapsayan (İzmir ili hariç) envanter sonuçlarına göre; 29
ilde vahşi depolama, 22 ilde sanayi, 17 ilde tarım ve 12 ilde kentleşme toprak kirliliğinde birinci
derecede rol oynamaktadır [4].
Herhangi bir kayacın doğal faktörlerin etkisi ile ayrışması ve bu ayrışma sonucunda 1 cm
kalınlığındaki bir toprak tabakasının oluşabilmesi için ortalama 100 ile 1000 yılın geçmesi
gerekmektedir. 1 cm toprağın bu kadar uzun yılda oluştuğu göz önüne alındığında, toprağın çok iyi
korunması gerektiği daha iyi anlaşılmaktadır.
3.1.2. Su
Dünyadaki toplam su miktarı yaklaşık 1,4 milyar km3 olmakla birlikte bu suyun sadece
%0,3’ü yenilenebilmektedir. Yıllık olarak dünyada hidrolojik çevrim içinde yer alan su 577 000
km3’tür. Bu suyun yeryüzüne düşen miktarı 119 000 km3 olup, bunun 74 200 km3’ü buharlaşarak
atmosfere geri dönmektedir. Kalan 44 800 km3 suyun 42 700 km3’ü nehir ve gölleri, 2 100 km3’ü
de yer altı suyunu beslemektedir. Bu miktarın yılda 9 000 km3’ü teknik ve ekonomik olarak
kullanılabilir durumdadır. Bu da kolaylıkla yararlanılabilecek tatlı su miktarının çok az olduğunu
göstermektedir [5].
20. yüzyıl boyunca dünya nüfusu, 19. yüzyıl sonuna göre üç kat artarken, kullanılan su
kaynaklarının miktarı altı kat artmıştır. Mevcut durumda dünyada kişi başına düşen kullanılabilir
su ortalaması yılda 7 600 m3’tür. Nüfus yoğunluğunun artması ve su kaynaklarının dünya
genelinde dengeli dağılmaması nedeniyle, yaklaşık 80 ülkede nüfusun %40’ında su arzı mevcut
talebi karşılayamamaktadır [5].
Türkiye’de su potansiyeli Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Elektrik İşleri Etüt
İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından yapılan ölçümlerle hesaplanmaktadır. Buna göre,
ülkemizin yer üstü su potansiyeli 158 milyar m³’ü akarsulardan, 28 milyar m³’ü pınarlardan ve 7
milyar m³’ü de komşu ülkelerden ülkemize gelen sulardan olmak üzere 193 milyar m³ olmaktadır.
Ancak, tüketilebilir yer üstü ve yer altı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m³’tür
(Şekil 1) [5].
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Kaynak: DSİ, 2008

Şekil 1 Türkiye’nin Su Kaynakları Potansiyeli
Dünya ortalamasına göre kişi başına düşen kullanılabilir su miktarları tablosu (Tablo 2) ile
dünyada kişi başına düşen su miktarına göre zenginlik durumu tablosunun (Tablo 3)
karşılaştırılmasından da görülebileceği üzere, 1 600 m3/yıl kişi başına düşen su miktarı ile Türkiye
su sıkıntısı olan ülkeler arasında yer almaktadır [6].
Tablo 2 Dünya Ortalamasına Göre Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Miktarı
Ülke
Türkiye
Asya Ortalaması
Batı Avrupa Ortalaması
Afrika Ortalaması
Güney Amerika Ortalaması
Dünya Ortalaması

Kişi Başına Düşen Su Miktarı (m3/yıl)
1 600
3 000
5 000
7 000
23 000
7 600
Kaynak: DPT, 2007.

Tablo 3 Dünyada Kişi Başına Düşen Su Miktarına Göre Zenginlik Durumu
Kişi Başına Su Tüketimi (m3/yıl)
>10 000

Zenginlik Durumu
Su zengini

3 000 – 10 000

Kendine yeten

1 000 – 3 000

Su sıkıntısı olan

< 1 000

Su fakiri
Kaynak: DPT, 2007.
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- 82 Dünyada kişi başına su tüketimi yılda ortalama 800 m3 civarındadır. Bu rakam Avrupa
ülkelerinde 530 m3, Türkiye’de ise 620 m3’tür (Şekil 2). Dünyadaki toplam su tüketimi, çeşitli
kaynaklara göre değişse de, yaklaşık %70’i sulama, %22’si sanayi ve %8’i içme ve kullanma suyu
olarak kullanılmaktadır. Avrupa’da sektörler itibariyle su kullanımına bakıldığında, kullanılan
suyun %33’ünün sulama, %51’inin sanayi, %16’sının içme ve kullanma amaçlı olduğu
görülmektedir. Ülkemizde ise kullanılan suyun %74’ü sulama, %11’i sanayi, %15’i içme ve
kullanma amaçlı olarak tüketildiği görülmektedir (Şekil 3). Ülkemizde çeşitli amaçlar için yüzey
ve yer altı sularından toplam su çekimi 40,1 milyar m3’tür. Yer altı suyu olarak tahsis edilen
miktar ise 12,09 milyar m3’tür [5].
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Kaynak: OECD, 2008.

Şekil 2 Su Tüketimi ve Tüketimin Kullanılabilir Su Kaynaklarına Oranı

Sektörler

Su (milyar
m3)

Sulama

29,6

İçme ve

6,2

Kullanma
Sanayi
Toplam

4,3
40,1
Kaynak: DSİ, 2008.

Şekil 3 Sektörel Su Tüketimleri
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Türkiye 25 adet nehir havzasına ayrılmıştır. Havzaların ortalama yıllık akışa geçen toplam su
potansiyeli 186 milyar m3’tür (Tablo 4). Yağış alanı 184 918 km2 olan Fırat-Dicle Havzası
ülkemizdeki en büyük nehir havzasıdır. Fırat-Dicle Havzası’ndaki 52,94 milyar m3’lük ortalama
yıllık akış miktarı toplam ülke su potansiyelinin yaklaşık %18,5’ini oluşturmaktadır. Ülkemizde en
küçük yağış alanına sahip nehir havzası 6 374 km2 ile Burdur Göller Havzası’dır. Bu havzada
yıllık ortalama akış 500 milyon m3 olup toplam ülke su potansiyelinin yaklaşık %0,5’ine karşılık
gelmektedir [5].
Tablo 4 Türkiye’deki Nehir Havzalarının Su Potansiyeli
Havza adı
(21) Fırat-Dicle Havzası
(22) Doğu Karadeniz Havzası
(17) Doğu Akdeniz Havzası
(09) Antalya Havzası
(13) Batı Karadeniz Havzası
(08) Batı Akdeniz Havzası
(02) Marmara Havzası
(18) Seyhan Havzası
(20) Ceyhan Havzası
(15) Kızılırmak Havzası
(12) Sakarya Havzası
(23) Çoruh Havzası
(14) Yeşilırmak Havzası
(03) Susurluk Havzası
(24) Aras Havzası
(16) Konya Kapalı Havzası
(07) Büyük Menderes
Havzası
(25) Van Gölü Havzası
(04) Kuzey Ege Havzası
(05) Gediz Havzası
(01) Meriç-Ergene Havzası
(06) Küçük Menderes
Havzası
(19) Asi Havzası
(10) Burdur Göller Havzası
(11) Akarçay Havzası
TOPLAM

Yağış
Alanı
(km2)
184 918
24 077
22 048
19 577
29 598
20 953
24 100
20 450
21 982
78 180
58 160
19 872
36 114
22 399
27 548
53 850

Ortalama
yıllık
Akış (km3)
52,94
14,90
11,07
11,06
9,93
8,93
8,33
8,01
7,18
6,48
6,40
6,30
5,80
5,43
4,63
4,52

Potansiyel
iştirak
oranı
18,5
8,0
6,0
5,9
5,3
4,8
4,5
4,3
3,9
3,5
3,4
3,4
3,1
2,9
2,5
2,4

Ortalama
yıllık verim
(l/s/km2)
21,4
19,5
15,6
24,2
10,6
12,4
11,0
12,3
10,7
2,6
3,6
10,1
5,1
7,2
5,3
2,5

24 976

3,03

1,6

3,9

19 405
10 003
18 000
14 560

2,39
2,90
1,95
1,33

1,3
1,1
1,1
0,7

5,0
7,4
3,6
2,9

6 907

1,19

0,6

5,3

7 796
6 374
7 605
779 452

1,17
0,50
0,49
186,86*

0,6
0,3
0,3
100

3,4
1,8
1,9

*Komşu ülkelerden gelen sular hariç
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- 84 Türkiye’de dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla doğal göl bulunmaktadır.
En büyük ve en derin göl olan Van Gölü’nün denizden yüksekliği 1 646 m ve alanı 3 712 km2’dir.
İkinci büyük göl İç Anadolu'daki Tuz Gölü’dür. Derin bir göl olmayan Tuz Gölü’nün denizden
yüksekliği 925 m, alanı ise 1 500 km2’dir. Türkiye’de göllerin toplandığı başlıca dört bölge vardır.
Bunlar; Eğirdir, Burdur, Acıgöl ve Beyşehir göllerinin yer aldığı Göller Yöresi, Sapanca, İznik,
Kuşgölü ve Uluabat göllerinin bulunduğu güney Marmara, Van Gölü ve çevresi ile Tuz Gölü ve
çevresidir. Türkiye’deki göllerin bazılarının derinliği 30 m’den fazladır, bazıları ise sadece birkaç
metre derinliktedir [7].
Türkiye’de DSİ tarafından 2008 yılı itibariyle 592 adet baraj ve 40 adet gölet inşa edilmiştir.
Mevcut barajların depolama kapasitesi 66 milyar m3’tür. Bunlardan Atatürk Barajı 817 km2,
Keban Barajı 675 km2, Karakaya Barajı 268 km2, Hirfanlı Barajı 263 km2, Altınkaya Barajı 118
km2, Kurtboğazı Barajı 6 km2 yüzey alanına sahiptir [5].
Türkiye’de DSİ tarafından yapılan düzenli ölçümlerle suların içme, sulama ve diğer
kullanımlara uygunluğu test edilmektedir. EİE ise akım gözlem istasyonlarından her ay su kalitesi
numunesi alarak, bunların sulama amaçlı kullanıma uygunluğunu değerlendirmektedir. Ayrıca,
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yüzey suyu kalite gözlem istasyonlarında nitrat kirliliği
ölçülmektedir. Ayrıca çeşitli kurum, kuruluş ve üniversitelerin yürüttüğü münferit çalışmalar
bulunmaktadır [5, 8, 9].
Ülkemizde su kaynaklarının kalite durumlarının değerlendirilmesinde kullanılan Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliğine (SKKY) göre kıta içi sular dört kalite sınıfına ayrılmaktadır. I. sınıf sular
(yüksek kaliteli sular), içme ve kullanma suyu için kullanılabilen sulardır. II. sınıf sular (az
kirlenmiş sular), ancak konvansiyonel arıtma işlemi sonrası içme amaçlı kullanılabilen suları
içermektedir. III. sınıf sular (kirli sular), kullanım amacının gerektirdiği şekilde arıtıldıktan sonra
kullanılabilen sulardır. IV. sınıf suların (çok kirlenmiş sular) ise herhangi bir amaç için
kullanılmaları tavsiye edilmemektedir [10].
Büyük nehirlerin denize karışmadan önceki son istasyonlarında yapılan kalite
değerlendirmesi; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Batı Akdeniz ile Sakarya Nehri hariç
Karadeniz Bölgesi’nde yer alan nehirlerin son noktalarında su kalitesinin II. ve III. sınıf olduğunu
göstermektedir. Doğu Akdeniz, Marmara ve Ege havzalarında ise, Ege Denizi’ne dökülen Küçük
Menderes Nehri hariç kalite sınıfları III. ve IV. sınıf olmaktadır [13]. En önemli turizm
merkezlerini kapsayan akarsu havzalarında ise yüzey suyu kaynakları bugün için kirli değildir [7].
Evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı atık suların arıtıma tabi tutulmadan veya yeterince
arıtılmadan alıcı ortamlara bırakılması nehir havzalarında kirliliğe yol açmaktadır. Bu nedenle
Türkiye’deki akarsuların birçoğunda yüksek oranda kirletici bulunduğu tespit edilmiştir. Erozyon
akarsulardaki kirliliğin diğer bir kaynağını oluşturmaktadır. Toprak erozyonu ile fosfor ve katı
maddeler yüzey sularına taşınmakta, böylelikle bir yandan akarsular kirlenirken diğer yandan da
toprak mineral madde kaybına uğramaktadır [7].
Su kalitesinin, nüfus artışı, şehirleşme ve sanayileşmenin sürdüğü batı bölgelerinde düşük
olduğu, bununla birlikte nüfus artışının ve sanayileşmenin az olduğu orta ve doğu bölgelerinde
kalitenin nispeten korunabildiği tespit edilmiştir. Genel olarak su kalitesi, su havzalarındaki
kullanım şekillerine ve alınan önlemlerin boyutuna bağlı olarak değişmektedir [11].
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Türkiye’de DSİ tarafından yapılan etütler neticesinde yaklaşık 13,85 milyar m3 yer altı suyu
rezervi tespit edilmiştir. Rezervin ovalara göre dağılımı Tablo 5 ile verilmektedir [5].
Tablo 5 Türkiye’de Yeraltı Suyu Rezervi
Bölge No. Sıra No.
I

1

OVA ADI VE ÜNİTELERİ
Bursa-Kocaeli ov.

İŞLETME
REZERVİ (hm3/yıl)
400,60

II

2

İzmir-Uşak-Manisa ov.

880,47

III

3

Eskişehir-Kütahya-Bilecik-Sakarya ov.

900,49

IV

4

Konya-Niğde-Karaman-Aksaray ov.

1753,17

V

5

Ankara-Çorum-Bolu-Çankırı-K.Kale ov.

493,90

VI

6

Adana-Hatay-İçel ov.

1379,01

VII

7

Samsun-Amasya-Giresun-Tokat-Sinop ov.

648,92

VIII

8

Erzurum-Ağrı-Erzincan ov.

419,52

IX

9

Elazığ-Malatya-Tunceli-Bingöl ov.

246,67

X

10

Diyarbakır-Siirt-Mardin ov.

386,20

XI

11

Edirne-Kırklareli-Tekirdağ ov.

428,70

XII

12

Kayseri-Kırşehir-Nevşehir-Yozgat ov.

682,73

XIII

13

Antalya ov.

556,40

XIV

14

İstanbul ov.

83,60

XV

15

Şanlıurfa ov.

1638,40

XVII

16

Van-Bitlis-Muş-Ağrı ov.

209,75

XVIII

17

Isparta-Afyon-Burdur ov.

574,57

XIX

18

Sivas ov.

24,28

XX

19

K.Maraş-G.Antep-Adıyaman ov.

421,44

XXI

20

Aydın-Denizli-Muğla ov.

748,07

XXII

21

Trabzon-Gümüşhane-Giresun-Artvin-Rize ov.

463,74

XXIII

22

Kastamonu-Zonguldak ov.

63,39

XXIV

23

Kars-Iğdır ov.

204,00

XXV

24

Balıkesir-Çanakkale ov.

246,54

BÖLGELER TOPLAMI

13 854,56
Kaynak: DSİ, 2007.
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- 86 13,85 milyar m3 olan yer altı suyu rezervinin, 4,01 milyar m3’ü sulamalara, 5,46 milyar m3’ü
içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyacına, 2,62 milyar m3’ü ise münferit özel sulamalara olmak
üzere toplam 12,09 milyar m3’lük bölümü tahsis edilmiş bulunmaktadır. Böylece toplam rezervin
yaklaşık %87’si tahsis edilmiş durumdadır [9].
Yer altı sularının miktar ve kalite olarak korunmasına ilişkin hususlarda 167 sayılı yasa ile
DSİ yetkili kılınmıştır. İller Bankası Genel Müdürlüğü DSİ’den yer altı suyu kullanma belgesi
almaktadır. Bununla birlikte, 3202 sayılı yasanın 40. maddesi uyarınca İl Özel İdareleri DSİ’den
kullanma belgesi almadan yer altı suyu tahsisi yapabilmektedir. Ayrıca, 16 Büyükşehir Belediyesi,
5216 sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında mücavir alan sınırları dahilinde “sular hakkında idari
ve teknik hukuksal tedbir almaktan sorumlu” olduğundan DSİ’ye sormadan yer altı suyu
kullanabilmektedir [12]. Görüldüğü üzere yer altı suyu tahsisinde çeşitli yasalarla farklı kurumlar
yetkilendirilmiştir.
Ayrıca, DSİ’nin bilgisi dışında kaçak kuyulardan su kullanımı olmaktadır. Örneğin Konya’da
15 yılda 66 000 kaçak kuyu açıldığı tespit edilmiştir. Benzer biçimde, Bodrum Kaymakamlığı
tarafından Komisyona yapılan sunumda Bodrum Yarımadası’nın DSİ tarafından kapalı bölge ilan
edilmiş olmasına rağmen sitelerin büyük çoğunluğunun kuyulardan kaçak su kullandığı
belirtilmiştir. Saha incelemeleri sırasında Komisyona yapılan sunumlarda Adana ve Gaziantep gibi
birçok ilde kaçak yer altı suyu kullanımı olduğu belirtilmiştir.
DSİ tarafından Komisyona yapılan sunumda şimdiye kadar Ankara Kazan, Balıkesir
Kuyuları, Kahramanmaraş Narlı Kaynakları, Adana Burnaz Kaynakları ve Kayseri Kaynakları için
içme suyu koruma havzalarının hidrojeolojik etütlerle belirlendiği, ancak ülke genelinde
hidrojeolojik etütlerin henüz tamamlanmadığı belirtilmiştir.
DSİ tarafından içme ya da sulama amaçlı olarak kullanılan yer altı sularının kalitesi
sistematik olarak izlenmektedir. Ancak, yapılan ölçümler ülke genelinde yer altı sularının
kalitesini tanımlamaya yetecek nitelikte değildir. TKB tarafından 2006 yılından itibaren düzenli
yer altı suyu kalite gözlemleri yapılmaya başlanmıştır [9].
Yer altı suyu kirliliğinin tarifinde kullanılan temel göstergelerden biri nitrat
konsantrasyonudur [10]. DSİ’nin Komisyona yaptığı sunumda, DSİ tarafından izlenmekte olan yer
altı sularında genel olarak şehir merkezlerinden uzaklaşıldıkça ve batıdan doğuya doğru gidildikçe
nitrat konsantrasyonlarının arttığı belirtilmiştir. TKB tarafından şu ana kadar yapılan su kalitesi
gözlem sonuçlarına göre yıllık ortalama nitrat değerlerinin yalnızca Burdur, Antalya, KonyaAksaray, Adana-Osmaniye, Şanlıurfa, Mardin, Erzurum civarlarında AB içme suyu zarar sınır
değeri olan 10 mg/l’yi geçtiği saptanmıştır [9]. Her iki kuruluşun ölçümlerinde nitrat değerleri
ülkemiz için tanımlanan zarar sınır değeri olan 50 mg/l’nin altında olmuştur.
Evsel ve endüstriyel katı atıklar ile sanayi ve hastanelerden kaynaklanan tehlikeli atıkların
gelişigüzel yığılması ve kötü tarım uygulamaları nedeniyle gübre ile pestisitlerin toprağa geçmesi
sonucu yer altı suyu kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Yer altı suları kirletilmiş yüzey sularıyla
etkileşimleri nedeniyle de kirlenmektedir. Özellikle serbest ve karstik akiferlerde ve akiferin
beslenme alanları üzerinde kirletici kaynaklar yer aldığında yer altı suyu kirliliği meydana
gelmektedir.
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Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olup, yaklaşık 8 333 km kıyısı bulunmaktadır. Her bir
kıyı, farklı yönetim yaklaşımları gerektiren farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizin güney ve batı
kıyılarını çevreleyen Akdeniz 2,5 milyon km2 yüzey alanı ile dünyadaki en büyük kıta içi su
kütlesidir. Akdeniz kıyıları 1 577 km’yi bulmaktadır. Ege kıyıları 2 805 km, Marmara Denizinin
güney kıyıları ise 663 km’dir. Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları göç eden türler
ve Atlantik orijinli balıklar için Karadeniz ve Ege arasındaki önemli bir “adaptasyon bölgesi”dir.
Karadeniz, Anzak Denizi dahil 461 000 km2 yüzey alanına ve 8 350 km kıyı şeridine sahiptir.
Karadeniz’in %90’ı oksijensiz olmakla birlikte, 50 m derinliğe kadar olan yüzey suları besin
bakımından zengindir. Plankton konsantrasyonunun yüksek olması sonucu Türkiye’nin balık
üretiminin büyük çoğunluğu buradan sağlanmaktadır. Karadeniz’den tek su çıkışı İstanbul ve
Çanakkale boğazları ile yüzey akışıyla olmaktadır. Akdeniz’in tuzlu suları ise Çanakkale ve
İstanbul boğazlarından ters yöndeki alt akıntı ile Karadeniz’e ulaşmaktadır [7].
Türkiye'nin üç tarafını çevreleyen denizler genellikle birbirinden farklıdır. Bu yapı su
alışverişini kısıtladığından kirlenmiş nehirlerle denizlere boşaltılan atık suların seyrelmesi veya
doğal dönüşümle temizlenmesi zordur. Ayrıca bu kısıtlamalardan dolayı, su kütlelerinin dikey
karışımı belli derinliğin altında kalmakta ve bu durum kirleticilerin katman içinde yoğunlaşmasına
neden olmaktadır.
Deniz sularının kalitesinin belirlenmesi, izlenmesi ve denetlenmesi hususları SKKY’de yer
almaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) Akdeniz Kirlilik İzleme Programı ile
Akdeniz’de, Karadeniz Kirlilik İzleme Programı ile Karadeniz’de su kalitesi izlenmektedir.
Akdeniz Kirlilik İzleme Programı kapsamında, Akdeniz kıyılarında askıda katı madde,
hidrokarbon, civa ve kadmiyum konsantrasyonlarının yüksek olduğu belirlenmiştir [7].
Marmara Denizi’nin su kalitesi geçtiğimiz on yılda alınan tüm tedbirlere rağmen kötüleşmeye
devam etmektedir. Marmara Denizi’nde yer alan izleme istasyonlarında bulanıklığın, biyolojik
kirlenmenin bir göstergesi olan biyokimyasal oksijen ihtiyacının (BOİ5) ve patojen
mikroorganizmaların arttığı görülmektedir [7].
Avrupa’daki Tuna, Don, Dinyeper ve Dinyester nehirlerinden Karadeniz’e kara kökenli
kirleticiler taşınmakta ve Karadeniz kirletilmektedir. Organik kirliliğin bir göstergesi olan
biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ5) bakımından değerlendirildiğinde Karadeniz’in kirlenmesinde
Türkiye’nin payının %10, Karadeniz’e kıyısı bulunan diğer ülkelerin payının ise %75 olduğu
görülmektedir. Bu göstergeler, Karadeniz’de kirliliğinin bertaraf edilmesinde en büyük
sorumluluğun Türkiye’den çok diğer ülkelere düştüğünü göstermektedir [7].
İçme Suları
Dünya nüfusunun yaklaşık %20’sine karşılık gelen 1,4 milyar insan yeterli içme suyundan
yoksundur. Sulardaki kirliliğin artması sağlıklı suya erişimi de zorlaştırmaktadır. Sağlıklı suya
erişen nüfusun toplam nüfusa oranının dünya ortalaması %82, dünyada su ile ilişkili hastalıklardan
ölenlerin sayısı ise yılda 7 milyon kişidir [6].
Türkiye’de nüfusun %96’sı sağlıklı suya erişebilmektedir [2]. Halkın %42’si içme suyu
şebekesinden arıtıma tabi tutulmuş suyu içmekte, arıtma tesislerinin olmadığı yerlerde içme suyu
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hastalıklarda görülen azalmanın içme suyu kalitesiyle direkt olarak ilgisi bulunmaktadır. Kırsal
alanlarda halen kaynak sularının herhangi bir arıtıma tabi tutulmadan kullanıldığı yerler
bulunmaktadır [13].
Türkiye’de, 2004 yılı Belediye İçme ve Kullanma Suyu Temel Gösterge Sonuçları’na göre;
3213 belediyenin 3159’unda içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği belirlenmiştir.
İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediyeler tarafından şebeke sistemi ile
dağıtılmak üzere 4,96 milyon m3 su temin edilmiştir [14]. Belediyeler tarafından temin edilen bu
su miktarının, %40’ı barajlardan, %28’si kuyu sularından, %27’si kaynak sularından ve %3’ü
akarsulardan sağlanmıştır.
İçme suyu temini ve kalitesinin korunması hizmetleri DSİ, İller Bankası, il özel idareleri,
belediyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığını (ÇOB) içeren çok sayıda
kuruluş tarafından yürütülmektedir.
ÇOB tarafından Komisyona yapılan sunumda, DSİ Genel Müdürlüğünce 2008-2012 İçme
Suyu Acil Eylem Planının hazırlandığı Ankara, Aydın, Çorum, Erzurum, Nevşehir, Sinop ve
Şırnak’ı kapsayan 7 il merkezinde hâlihazırda su açığı olduğu ve acil su teminine ihtiyaç
duyulduğu belirtilmiştir. Ayrıca ülke genelinde 40 il merkezinde temin edilen uygun kalitede su
miktarının en az 2023 yılına kadar yeterli olacağı, ancak 34 il merkezinde 2004-2010 döneminden
sonra içme suyu açığının ortaya çıkmasının beklenildiği belirtilmektedir.
Gelişmiş ülkelerde su kaybı %8-24 arasında, yeni sanayileşen ülkelerde %15-24 arasında,
gelişmekte olan ülkelerde ise %24-45 arasında olmaktadır [15,16]. Türkiye’de içme suyu şebeke
sistemine verilen suyun ortalama %50’si şebekede kaybolmaktadır. Ankara’da içme suyu dağıtım
şebekesinde su kaybı %50-58, İstanbul’da %30-35, İzmir’de %44 civarındadır.
Büyük kayıplar patlaklardan, bağlantı yerlerinin aniden kırılmasından ve yüksek basınçtan
ileri gelmektedir. Kaçak olarak kullanılan su miktarı ülkemizde önemli boyuttadır. Şebeke sistemi
üzerindeki fiziksel kayıplardan ileri gelen sızıntı suyu kaybı da dikkate değer miktardadır. Ayrıca,
evlerdeki bilinçsiz su kullanımlarından ve su tesisatlarının modernize edilememesinden dolayı
önemli boyutta su kayıpları olduğu tespit edilmiştir [17].
İçme suyu havzasının korunması, ham suyun arıtılması, arıtılmış suyun tüketiciye
ulaştırılmasını sağlayan şebeke sisteminin işletilmesi ve yenilenmesi, şebeke sistemindeki
sızıntıların önlenmesi, sayaçların okunması maliyetleri içme suyu bedellerine dahil
edilmemektedir.
Yürürlükte olan mevzuatta içme suyu kaynaklarının korunması ve kademeli olarak
iyileştirilmesi esas olmakta, ancak uygulamada gerekli izleme, raporlama ve denetlemelerin etkin
biçimde yapılamaması nedeniyle söz konusu koşulların sağlanamadığı görülmektedir. Yine
planlanan içme suyu projelerinde, ham su kaynağı olarak I ve II. sınıftan daha kötü kalitede su
kaynaklarının kullanılması gerekebilmektedir. Gerek içme suyu kaynaklarında, gerek arıtma
tesisleri çıkışlarında, gerekse şebekede farklı kurum ve kuruluşlar tarafından, mevcut laboratuvar
imkanlarıyla ölçülebilen parametreler yürürlükte olan mevzuatta belirtilen risk parametrelerinin
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arıtmalarda, risk parametrelerini gidermekte kullanılan ters ozmos, nano-filtrasyon, UV radyasyon
gibi ileri arıtım üniteleri bulunmamaktadır.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Komisyona yapılan
sunumda, Ankara’nın ihtiyacı olan 360 bin m3/gün suyun, Kesikköprü Barajı’ndan alınarak İvedik
Su Arıtma Tesisine gönderildiği ve batıdaki barajlardan alınan suyla harmanlanıp geleneksel
arıtıma tabi tutulduktan sonra kullanıma sunulduğu ifade edilmiştir. ASKİ tarafından Kızılırmak
suyunda bulunan sülfat, sodyum ve klorür değerlerinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki
Yönetmelikte izin verilen değerlerin üzerinde olduğu, söz konusu değerlerin harmanlama
neticesinde sağlanan seyreltme ile düşürüldüğü ifade edilmiştir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Komisyona yapılan sunumda, İzmir iline içme suyu
sağlayan kaynaklardan kuzey bölgede yer alan kuyularda arsenik konsantrasyonlarının Türkiye’de
kabul edilen 10 µg/l zarar sınır değerinin üzerinde olduğu belirtilmiştir. Bu kuyulardan 22 adedi
yüksek arsenik içermesi nedeni ile kapatılmıştır. Yüksek arsenikli sular, arsenik oranı düşük olan
sularla karıştırılarak arsenik değeri düşürülmektedir.
TBMM Meclis Araştırma Komisyonunun Ağrı ilinde yaptığı incelemelerde, valilikçe Balık
Gölü’nün hiçbir arıtıma tabi tutulmaksızın içme ve kullanma suyu olarak kullanıldığı ifade
edilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü, Ağrı civarındaki içme ve kullanma sularında 1 400 kadar su
analizinin yapıldığını ve bunlardan 400’ünde bakteriyolojik kirlilik bulunduğunu belirterek suların
dağıtılmadan önce klorlanmasının gerektiğini vurgulamıştır.
Komisyonun İzmir ilinde yaptığı incelemelerde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca
Efemçukuru Köyü civarında işletilmesi planlanan altın madeninin İzmir iline içme suyu sağlayan
Tahtalı Barajı nın uzun mesafeli koruma alanında kaldığı belirtilmiştir. Söz konusu alandan maden
çıkarılmasının başlaması ile Tahtalı Barajı su kalitesinin olumsuz olarak etkilenebileceği ifade
edilmiştir.
3.1.3. Hava
Hava, içindeki değişik gazlar, su buharı ve partiküller ile atmosferi dolduran renksiz ve
kokusuz bir gazdır. Hava içerisinde %78 azot, %21 oksijen ve %1 oranında da diğer gaz, toz, su
buharı gibi maddeler bulunmakta ve bunlara havanın doğal bileşenleri denilmektedir. Bu doğal
hava bileşenlerinin oranlarının değişmesi, havada yabancı maddelerin insan sağlığına, canlı
yaşamına ve ekolojik dengeye zararlı olabilecek yoğunluk ve sürede bulunması havanın
kirlenmesine neden olmaktadır. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu meydana gelen üretim ve
tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenerek, yeryüzündeki canlı
hayatı olumsuz yönde etkilemektedir [7].
Türkiye’de yoğun kentleşme, hızlı nüfus artısı ve sanayileşme, topoğrafik ve meteorolojik
şartlara göre şehirlerin yanlış yerleşmesi vb. nedenlerden dolayı büyük şehirlerimizde özellikle kış
mevsiminde hava kirliliği yaşanmaktadır. Ancak ısınmada doğal gazın ve kaliteli yakıtların
kullanılması sonucu özellikle büyük şehirlerde hava kirliliğinde 1990’lı yıllara göre azalma
olmuştur. Sanayi tesisleri kurulurken yer seçimindeki yanlışlıklar da hava kirliliğinin olumsuz
etkilerini artırmaktadır [18].
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Hava kirliliği parametre limit değerleri Dünya Sağlık Örgütü ve AB Direktifleri dikkate
alınarak ÇOB ile Sağlık Bakanlığınca belirlenmektedir. Şehirlerdeki hava kirliliğinin Hava
Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen limit değerleri aşması halinde
ÇOB, valiliklerle koordineli şekilde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktadır [7].
Hava kirliliğinin izlenmesi ve zamanında gerekli tedbirlerin alınması oldukça önemlidir. 2002
yılına kadar Sağlık Bakanlığına ait yarı otomatik cihazlar ve bazı büyükşehir belediyelerine ait 16
adet otomatik hava kalitesi ölçüm istasyonu ile izlenmekte iken 2008 yılı itibarıyla ÇOB tarafından
81 il merkezi, 3 ilçe merkezi olmak üzere toplam 111 noktada tam otomatik hava kalitesi ölçüm
istasyonu kurularak hava kalitesi değerleri sürekli izlenmekte ve değerleri internet sayfasında
yayımlanmaktadır. 2014 yılına kadar ülke genelinde 209 adet tam otomatik hava kalitesi ölçüm
istasyonu ile hava kalitesi ölçüm istasyonlarına hizmet edecek kalibrasyon laboratuvarı, bakımişletme, raporlama ve diğer altyapı hizmetlerini yerine getirecek 1 adet ulusal, 7 adet bölgesel
olmak üzere toplam 8 adet temiz hava merkezinin kurulması tamamlanmış olacaktır. ÇOB’na ait
istasyonların yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlık
Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezine ait istasyonlar da hava kalitesi izleme ağına
entegre edilmiştir. Bu istasyonlarda sürekli kükürtdioksit (SO2) ve partikül madde ölçümleri
yapılmaktadır [7].
Hava kirliliğini değerlendirmek için kullanılan başlıca parametreler partiküler madde (toz),
CO, SO2, NOx, HC, HF, Organik C, Hg, Cd+TI, I ağır metaller ve Dioxin- TE değeri gibi
maddelere ait konsantrasyon değerleridir.
2002-2006 döneminde il ve ilçe merkezlerinde ölçüm yapılan istasyonlardan elde edilen SO2
konsantrasyonlarının yıllık ortalama ve değişim oranları Tablo 6’da partikül madde yıllık ortalama
ve değişim oranları ise Tablo 7’de verilmektedir.
TBMM Meclis Araştırma Komisyonunun Güney Doğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde
yaptığı incelemelerde, özellikle kış aylarında ısınmada kullanılan yakıt kalitesinin düşük olması ve
doğal gazın yaygınlaştırılamaması nedeniyle oluşan hava kirliliğinin önemli bir sorun teşkil ettiği
gözlemlenmiştir.
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Konsantrasyonlarının Yıllık Ortalamaları ve Değişim Oranları
İl ve İlçe
Merkezleri

Afyon
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Aydın
Balıkesir
Bilecik (Merkez)
Bilecik
(Bozüyük)
Bingöl
Bolu
Bursa (Merkez)
Bursa
(Orhangazi)
Bursa (İnegöl)
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Hatay
(İskenderun)
Isparta

Kükürtdioksit (SO2)
Değişim Oranları
Ortalamaları
(µg/m³)
(%)
2002 2003 2004 2005 2006 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005
63
88
53
42
44
47
85
35
55

44
70
53
38
40
43
68
34
59

..
..
49
30
38
..
41
48
..

..
..
49
30
40
..
32
48
58

..
..
63
..
35
..
..
..
..

-30
-20
0
-10
-9
-9
-20
-3
7

..
..
-8
-21
-5
..
-40
41
..

..
..
0
0
5
..
-22
0
..

..
..
29
..
-13
..
..
..
..

90
39
65
..

110
46
84
..

101
32
97
61

..
36
73
73

..
46
57
52

22
18
29
..

-8
-30
15
..

..
13
-25
20

..
28
-22
-29

..
58
..
134
99
..
119
77
48
119
44
85
48
31

32
71
..
96
..
..
110
79
34
..
47
84
..
26

45
107
..
108
..
51
67
88
38
132
51
82
..
17

56
..
21
49
..
43
..
41
34
..
56
71
..
..

63
..
..
28
..
34
..
32
..
..
53
53
..
..

..
22
..
-28
..
..
-8
3
-29
..
7
-1
..
-16

41
51
..
13
..
..
-39
11
12
..
9
-2
..
-35

24
..
..
-55
..
-16
..
-53
-11
..
10
-13
..
..

13
..
..
-43
..
-21
..
-22
..
..
-5
-25
..
..

92

..

..

..

..

..

..

..

..
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- 92 İzmir (Merkez)
İzmir (Bergama)
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli (Merkez)
Kocaeli (Gebze)
Kocaeli (Gölcük)
Kocaeli (Körfez)
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Nevşehir
Niğde (Merkez)
Niğde (Bor)
Rize
Samsun
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Uşak
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Karaman
Kırıkkale
Yalova

42
..
48
87
42
68
..
..
..
..
49
144
67
43
54
54
60
20
119
64
115
46
87
152
..
..
..
85
..

36
19
45
70
..
64
23
28
19
13
..
128
49
81
52
82
73
..
94
55
117
..
63
52
..
54
..
64
..

41
..
54
84
..
..
20
31
22
11
42
162
..
84
53
76
50
..
28
55
100
..
93
38
..
62
38
76
..

38
..
46
81
..
..
14
16
14
12
38
114
..
61
50
77
82
..
36
45
98
45
75
51
50
52
..
67
87

37
..
..
58
..
..
12
15
15
13
48
101
..
59
49
..
..
..
20
39
..
42
..
..
46
69
..
65
..

-14
..
-6
-20
..
-6
..
..
..
..
..
-11
-27
88
-4
52
22
..
-21
-14
2
..
-28
-66
..
..
..
-25
..

14
..
20
20
..
..
-13
11
16
-15
..
27
..
4
2
-7
-32
..
-70
0
-15
..
48
-27
..
15
..
19
..

-7
..
-15
-4
..
..
-30
-48
-36
9
-10
-30
..
-27
-6
1
64
..
29
-18
-2
..
-19
34
..
-16
..
-12
..

-3
..
..
-28
..
..
-14
-6
7
8
26
-11
..
-3
-2
..
..
..
-44
-13
..
-7
..
..
-8
33
..
-3
..

Kaynak: Sağlık Bakanlığı
Not: İl ve ilçe merkezlerinde ölçüm yapılan istasyonlardan elde edilen kükürtdioksit (SO2)
konsantrasyonlarının yıllık ortalamaları ve değişim oranları hesaplanırken, o il veya ilçe merkezlerinde en az
dokuz ay boyunca her ay minimum 21 gün ölçüm sonucu olmasına dikkat edilmiştir.
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Madde Konsantrasyonlarının Yıllık Ortalamaları ve Değişim Oranları
İl ve İlçe Merkezleri Partiküler Madde (Duman) Ortalamaları
Değişim Oranları
(µg/m³)
(%)
2002
2003
2004
2005
2006 2003/ 2004/ 2005/ 2006/
2002 2003 2004 2005
Afyon
61
43
..
..
..
-30
..
..
..
Ağrı
55
43
..
..
..
-22
..
..
..
Amasya
33
28
31
34
51
-15
11
10
50
Ankara
68
56
47
50
..
-18
-16
6
..
Antalya
61
56
52
54
43
-8
-7
4
-20
Aydın
29
24
..
..
..
-17
..
..
..
Balıkesir
75
76
87
68
..
1
14
-22
..
Bilecik (Merkez)
23
25
23
16
..
9
-8
-30
..
Bilecik (Bozüyük)
28
29
..
27
..
4
..
..
..
Bingöl
50
61
54
..
..
22
-11
..
..
Bolu
37
44
28
34
43
19
-36
21
26
Bursa (Merkez)
58
54
49
43
48
-7
-9
-12
12
Bursa (Orhangazi)
..
..
65
71
47
..
..
9
-34
Bursa (İnegöl)
..
20
32
24
20
..
60
-25
-17
Çanakkale
..
13
11
..
..
..
-15
..
..
Çorum
82
68
85
46
48
-17
25
-46
4
Denizli
77
..
..
..
..
..
..
..
..
Diyarbakır
..
..
55
..
..
..
..
..
..
Edirne
15
19
16
..
..
27
-16
..
..
Elazığ
46
45
38
32
77
-2
-16
-16
141
Erzincan
39
33
36
33
..
-15
9
-8
..
Erzurum
56
..
42
59
44
..
..
40
-25
Eskişehir
44
39
38
35
42
-11
-3
-8
20
Gaziantep
57
68
63
69
64
19
-7
10
-7
Giresun
35
..
..
..
..
..
..
..
..
Hatay (İskenderun)
27
19
12
..
..
-30
-37
..
..
Isparta
82
..
..
83
77
..
..
..
..
İzmir (Merkez)
43
29
21
15
14
-33
-28
-29
-7
İzmir (Bergama)
..
19
..
..
..
..
..
..
..
İzmir (Ödemiş)
..
34
..
..
26
..
..
..
..
Kastamonu
42
38
57
41
..
-10
50
-28
..
Kayseri
88
72
77
75
63
-18
7
-3
-16
Kırklareli
41
..
..
..
..
..
..
..
..
Kırşehir
47
41
..
..
..
-13
..
..
..
Kocaeli (Merkez)
..
37
35
37
34
..
-5
6
-8
Kocaeli (Gebze)
..
44
49
57
53
..
11
16
-7
Kocaeli (Gölcük)
..
26
21
25
24
..
-19
19
-4
Kocaeli (Körfez)
..
24
22
28
45
..
-8
27
61
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Kütahya
Malatya
Manisa
Nevşehir
Niğde (Merkez)
Niğde (Bor)
Rize
Sakarya
Samsun
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Uşak
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale

63
111
51
36
14
19
20
83
..
17
79
25
34
27
31
..
..
..
..
32

..
89
34
45
12
38
41
..
..
20
52
26
..
18
13
..
50
..
..
28

48
109
..
45
12
47
45
..
..
33
50
25
..
27
10
..
57
..
15
28

53
90
..
34
14
23
27
..
12
50
42
23
16
25
14
55
46
..
23
14

60
91
..
41
14
..
..
..
..
49
27
..
12
..
..
39
59
86
25
23

..
-20
-33
25
-14
100
105
..
..
18
-34
4
..
-33
-58
..
..
..
..
-13

..
22
..
0
0
24
10
..
..
65
-4
-4
..
50
-23
..
14
..
..
0

10
-17
..
-24
17
-51
-40
..
..
52
-16
-8
..
-7
40
..
-19
..
53
-50

13
1
..
21
0
..
..
..
..
-2
-36
..
-25
..
..
-29
28
..
9
64

Kaynak: Sağlık Bakanlığı
Not: İl ve ilçe merkezlerinde ölçüm yapılan istasyonlardan elde edilen partiküler madde (duman)
konsantrasyonlarının yıllık ortalamaları ve değişim oranları hesaplanırken, o il veya ilçe merkezlerinde en az
dokuz ay boyunca her ay minimum 21 gün ölçüm sonucu olmasına dikkat edilmiştir.

2005-2006 yılları arası dönemi kapsayan “Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri
Değerlendirme Raporu”na göre 24 ilde hava kirliliği sorunu 1. öncelikli sorun olarak belirlenmiştir
(Tablo 8).
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Öncelik Durumu
Hava
kirliliğinin
1. öncelikli
sorun olduğu
iller

Hava
kirliliğinin 2.
öncelikli sorun
olduğu iller

Hava
kirliliğinin
3. öncelikli
sorun
olduğu iller

Hava
kirliliğinin
4. öncelikli
sorun olduğu
iller

ADIYAMAN
AĞRI
ANKARA
BURDUR
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ERZURUM
GAZİANTEP
HATAY
IĞDIR
ISPARTA
K.MARAŞ
KARABÜK
KARS
KAYSERİ
KIRIKKALE
KÜTAHYA
MALATYA
MARDİN
SİVAS
YOZGAT
ZONGULDAK

ADANA
A.KARAHİSAR
AKSARAY
BALIKESİR
BARTIN
BATMAN
BİNGÖL
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
GÜMÜŞHANE
İSTANBUL
KARAMAN
KIRKLARELİ
KONYA
MUĞLA
OSMANİYE
SAKARYA
TEKİRDAĞ
UŞAK

AMASYA
BAYBURT
BİLECİK
BOLU
DÜZCE
ERZİNCAN
GİRESUN
İZMİR
KIRŞEHİR
KOCAELİ
MANİSA
MERSİN
NEVŞEHİR
NİĞDE
RİZE
SAMSUN
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TOKAT
TRABZON

ANTALYA
EDİRNE
HAKKÂRİ
KASTAMONU
VAN

24

20

20

5

Hava
kirliliğinin
5. öncelikli
sorun
olduğu
iller
AYDIN
SİİRT

Hava
kirliliğinin
6. öncelikli
sorun
olduğu iller

Hava
kirliliğinin
7. öncelikli
sorun
olduğu iller

ARDAHAN ARTVİN
BİTLİS
ESKİŞEHİR
MUŞ
KİLİS
ORDU
SİNOP
TUNCELİ
YALOVA

2

3

7

Kaynak: ÇOB, 2008.
Not: Sorunların öncelik sırası Çevre ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından
belirlenmiştir.
TBMM Meclis Araştırma Komisyonunun Kahramanmaraş’ta yaptığı incelemelerde, AfşinElbistan A ve B Termik santralleri yerinde görülerek, Afşin-Elbistan A Termik Santralının sadece
elektrostatik filtrelerin tesis edildiği, partikül madde miktarının %99,5’inin elektrostatik filtrelerle
tutulduğu, buna karşın aynı santralin Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD) sisteminin henüz
kurulamadığından havaya verilen SO2 nedeniyle çevrede hava kirliliği yaşandığı gözlenmiştir.
Ayrıca, Komisyonun Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait bazı illere yaptığı incelemelerde Van,
Ağrı, Iğdır, Kars illerinde özellikle kış aylarında ısınmada kalitesiz linyit kömürü kullanımından
dolayı ileri derecede hava kirliliği yaşandığı yetkililerce ifade edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 96 1986 yılından itibaren ozon tabakasında tespit edilen lekeler nedeniyle, ozon tabakasını
incelten maddelerin göreceli olarak sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Bilindiği üzere ülkemizin
19 Aralık 1991 tarihinde taraf olduğu ve tüm değişikliklerini kabul ettiği Ozon Tabakasını İncelten
Maddelere Dair Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların izlenmesi ÇOB
koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Protokolün amacı, ozon tabakasını incelten maddelerin
üretim ve tüketimlerini kontrol altına almak, azaltma programı ve oranlarını belirleyerek söz
konusu maddelerin kullanımdan kaldırılmasını sağlamaktır.
3.2. ÇEVRENİN DİĞER DEĞERLERİ
3.2.1. Orman
Orman, çok sayıda bitki ve hayvan popülasyonlarından oluşan bir yaşama ortaklığı
(biozönose), yaşam birliği, ekosistem; hatta büyük bir canlı organizmadır. Türkiye’de yürürlükte
bulunan 6831 sayılı Orman Kanunu’nda “Tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve
ağaççık toplulukları yerleri ile birlikte orman sayılır” denilmektedir. Burada gerek bilimsel gerekse
yasal orman tanımlarında; ormanın sadece ağaç ve ağaççıklardan ibaret olmayıp bir yaşam birliği
olduğu belirtilmektedir.
Önceleri ormanlara, odun ham maddesi kaynağı olarak bakan insanoğlunun bu görüşü
zamanla değişmeye başlamış, ormanların bundan başka kollektif yararları ve ekolojik değerlerinin
de olduğu anlaşılmıştır. Bu anlaşıldığında dünya ölçeğinde ormanların büyük tahribata uğradığı
görülmüştür.
Türkiye ormanlarının genel durumu; 1963-1972 yılları arasında ilk defa ülke çapında tüm
ormanları kapsayacak şekilde tespit edilmiş ve 1980 yılında ilk orman envanteri yayımlanmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından orman envanteri 1997 yılında ikinci defa yapılmıştır.
Genel olarak değerlendirildiğinde, geçmişteki duruma göre bugünkü ormanlık alanlarımızın
saha ve serveti ile cari yıllık artımları artmakta, ormandan çıkarılması planlanan odun hasılası
azalmaktadır. Bu değişimde, son dönemlerdeki planlama ve uygulama faaliyetlerinde ormanın
odun üretimi dışında diğer ürün ve hizmet fonksiyonlarının dikkate alınması etkili olmuştur.
Ayrıca ormanların korunması ve geliştirilmesi için yapılan faaliyetler de etkili olmaktadır.
Ormanlarımızın büyüklüğü ve değişimleri bakımından, bugüne kadar gerçekleştirilen orman
envanter değerlendirme sonuçlarına göre genel ormanlık sahamızın büyüklüğü ilk envanter
sonucuna göre 20 199 296 ha (ülke genelinin %26,1’i), ikinci envanter sonucuna göre 20 703 122
ha (ülke genelinin %26,6’sı), 2004 yılındaki envantere göre ise 21 188 747 ha (ülke genelinin
%27,2’si) olarak tespit edilmiştir. Bu envanter sonuçlarına göre ormanlık alanda son 30 yılda
yaklaşık 990 bin hektarlık artış olduğu görülmektedir (Tablo 9).
Ormanların %95’inin orman kadastrosu yapılmış, bunun sadece %25’i orman olarak tapuya
tescil edilmiştir.
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Alan (ha)
Normal Koru Ormanı

8 940 214

Bozuk Koru Ormanı

6 499 380

TOPLAM KORU ORMANI

15 439 594

Normal Baltalık Orman

1 681 006

Bozuk Baltalık Orman

4 068 146

TOPLAM BALTALIK ORMAN

5 749 152

Açıklık Alan

56 657 254

TOPLAM ORMAN ALANI

21 188 746

Genel Saha

77 846 000

Ormanlık Oranı (%)

27,22
Kaynak: OGM, 2005.

Türkiye’de orman alanlarında tespit edilen bu artışın nedenleri; orman içi ve civarında
görülen nüfusun şehirlere göç etmesi nedeniyle, arazi kullanım değişikliklerinden kaynaklanan ve
orman ekosisteminin gelişimine uygun olan alanlarda doğal ormanların oluşması, orman
alanlarının çevrenin en önemli unsurunu teşkil ettiği ve orman ekosistemlerinin korunması
hususlarında halkın bilinç düzeyinin yükselmesi, hazine arazileri ve diğer potansiyel alanlarda
özellikle Orman Genel Müdürlüğü ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen başarılı ağaçlandırma faaliyetleri, ilk envanter çalışmalarında çok az da
olsa (genel ormanlık alanın %0,1’i kadar) bazı ormanlık alanların envantere alınamadığı ve
bunların sonraki envanter çalışmalarında tespit edilebilmesidir.
Ormanlık alanlardaki nitelik gelişimine bakıldığında, verimli orman alanlarının ilk envantere
göre 8 856 000 ha, 1997 yılında 10 548 000 ha, 2004 yılında ise 10 621 221 ha olduğu tespit
edilmiştir. Koruma ve ağaçlandırma faaliyetleri ile verimli ormanlık alanları artış göstermiştir.
Buna göre son 30 yıl içerisinde ormanlık alanda yıllık olarak yaklaşık 30 bin hektarlık bir
artış olmuştur. Ormandaki servet miktarı da geçen süre içerisinde artmıştır. Bunun sebebi iki
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hacim artımına karşılık, doğal veya insan müdahalesi yoluyla ormandan çıkan servet miktarının
daha az olması ve 1973 yılından sonra ormanların planlamasında odun üretimi dışında diğer orman
fonksiyonları dikkate alınarak uygulamada ormanların korunması ve geliştirilmesinin
benimsenmiş olmasıdır. Ormanlarımızda yaygın olarak bulunan ağaç türleri ve yayılış alanları
Tablo 10’da listelenmiştir.
Tablo 10 Başlıca Ağaç Türleri ve Yayılış Alanları
İğne Yapraklılar
Kızılçam
Karaçam
Sarıçam
Göknar
Ardıç
Sedir
Ladin
Sahil Çamı
Fıstık Çamı

Alanı (ha)
5 420 525
4 202 298
1 239 578
626 647
447 492
417 188
297 396
77 092
42 618

Geniş Yapraklılar
Meşe
Kayın
Kızılağaç
Kestane
Dişbudak
Gürgen
Kavak
Ihlamur
Sığla

Alanı (ha)
6 426 277
1 751 484
95 104
88 773
14 410
10 036
7 963
4 582
503

Kaynak: OGM, Orman Amenajman Planı, 2004

Orman ekosistemleri, karasal ekosistemler içerisinde en büyük biyokütleye sahip, en yüksek
düzeyde canlı-cansız organizasyona ulaşmış, ekosistemler yönünden en zengin öğeleri içeren,
yerküredeki karbon ve su döngülerini en çok etkileyen karasal sistemlerdir. Doğal olarak,
ormansızlaşma sorunu çevre sorunlarının en önemlilerinden birisidir.
Ormanlar açma, yerleşme, usulsüz kesim ve yangın nedeniyle tahrip olmaktadır. Ekonomik
refahın artması ve kırsaldan kente göç, açma, yerleşme ve usulsüz kesim suçlarında azalmaya
neden olmaktadır.
Akdeniz ülkeleri içerisinde orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke Türkiye’dir.
Ormanlar; ihmal, dikkatsizlik (söndürülmeyen piknik ateşi, sigara izmariti vb.) sonucu veya kasıtlı
olarak (tarla açma, kaçak yapılaşma vb.) yakılmaktadır. Orman yangınlarının %47’sinin sebebi
tam olarak belirlenememiştir. Sebebi belirlenen orman yangınlarının %48’inin kasten, %48’inin
dikkatsizlik ve tedbirsizlik, %4’ünün de doğal oluşumlar (yıldırım vb.) sonucu meydana geldiği
belirlenmiştir [19].
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Biyolojik zenginlik ya da biyolojik çeşitlilik, canlıların farklılığını ve değişkenliğini, içinde
bulundukları karmaşık ekolojik yapılarla, birbirleriyle ve çevreleriyle karşılıklı etkileşimlerini
ifade etmektedir.
Biyolojik çeşitlilik, ekosistemlerin insanlığın refahı için gerekli olan yaşam destek sürecini
sürdürebilme yeteneğinin ve sağlıklı çevrenin bir göstergesidir. İklim değişikliği, kirlenme ve
kaynakların aşırı ve sürdürülebilir olmayan kullanımı, geçen yüzyılda biyolojik çeşitliliği çok ciddi
bir biçimde tahrip etmiş ve bu durum insan yaşamını tehdit eder duruma gelmiştir.
Biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir kalkınmanın önemli parametrelerinden olan ve sacayağı
olarak tanımlanabilecek üç öğeden oluşmaktadır.
• Genetik çeşitlilik, kalıtsal olarak geçen ve var oluşun fiziksel ve biyokimyasal
özelliklerini belirleyen biyokimyasal paketler olarak tanımlanabilmektedir. Genetik çeşitlilik belli
bir tür, popülasyon, çeşit, alt-tür ya da ırk içindeki gen farklılığıyla ölçülür. Bu tür farklılıklar,
örneğin evcil hayvanların ve tarımsal ürünlerin üretilmesini ve yabanıl yaşamda değişen koşullara
uyumu sağlar.
• Tür çeşitliliği, belli coğrafi sınırlar içindeki türlerin toplam sayısını ifade eder. Bir grup
organizma genetik olarak benzerlikler gösterir ve karşılıklı olarak türer; bundan, türler olarak
adlandırılan üretken canlılar ortaya çıkar.
• Ekosistem çeşitliliği, bitkiler ve hayvanlar ile toprak, su, hava ve mineraller gibi cansız
varlıklardan oluşan ekosistemlerin farklılığıdır. Ekosistem çeşitliliğinde toplulukların kendi
içlerinde ve topluluklar ile çevreleri arasında karmaşık işlevsel ilişkiler söz konusudur. Bunlar su
dolaşımı, toprak oluşumu, enerji akışı gibi ana ekolojik süreçlerin de mekanizmasını oluşturur. Bu
süreçler canlı toplulukları için gerekli olan destek sistemlerini sağlar ve böylece kritik bir karşılıklı
bağımlılık oluşur.
1992’de gerçekleştirilen ve Rio Zirvesi olarak bilinen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma
Konferansı’nda İklim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleri imzaya açılmış, Türkiye’nin
de bulunduğu 156 devlet Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ni imzalayarak, kendi sınırları
içerisindeki bitkilerin, hayvanların ve mikrobiyolojik yaşamın çeşitliliğinin tam olarak korunması
sorumluluğunu üstleneceklerine, ayrıca biyolojik kaynakları sürdürülebilir kullanacaklarına ve
biyolojik çeşitlilikten sağlanan yararları eşit olarak paylaşmanın yollarını arayacaklarına ilişkin
taahhütte bulunmuştur.
Biyolojik çeşitlilik bakımından Avrupa ve Ortadoğu’nun en zengin ülkelerinden olan
Türkiye, bu açıdan Avrupa kıtasında dokuzuncu sıradadır. Ülkenin 7 coğrafi bölgesinin her biri
ayrı iklim, flora ve fauna özellikleri gösterir. Türkiye’de, her biri kendi endemik türlerine ve kendi
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Karadeniz iklim özelliğine sahip) ormanlarıyla Kuzeydoğu Anadolu kolşik florası; Orta
Anadolu’nun step tipi otlakları; dünyanın var olan en geniş yayılımlı Servi (Cupressus
sempervirens) ve Sedir (Cedrus libani) ormanları ile maki bitki örtüsü ve önemli kıyı yaşam
ortamlarıyla Akdeniz bölgesi bunlardan bazılarıdır.
Türkiye’nin coğrafi yapısının farklılığı ve iki önemli Vavilovyan gen merkezinin kesiştiği
noktada (Akdeniz ve Yakındoğu) yer alması, yüksek endemizm ve genetik çeşitliliği sağlar. Bu
konum tahılların ve bahçe bitkilerinin ortaya çıkışında da çok önemli bir rol oynar. Türkiye’de beş
ayrı “mikro-gen merkezi” bulunmaktadır. Son 30 yıl içinde yerel ve ithal soyların kullanımıyla
geliştirilen ve kayıtlara geçen tahıl çeşidi 256’dir; bunların 95’i buğday, 91’i mısır, 22’si arpa,
19’u pirinç, 16’sı süpürgedarısı, 11’i yulaf ve 2’si de çavdar çeşididir.
Türkiye, Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin %75’ini barındırmaktadır ve bunun üçte
birini endemik bitkiler oluşturur. Yaklaşık 3 000’i endemik olmak üzere, 9 000’den fazla bitki türü
içeren zengin Türkiye florasında 500’den fazla soğanlı bitki bulunur. Endemizm oranının yüksek
olduğu bu flora, tıbbi ve aromatik bitkiler açısından da zengindir. Bu yüksek endemizm düzeyi,
Türkiye’ye bu türlerin, özellikle de dünyanın büyük bölümünün bağımlı olduğu tahılların
türetildiği yabani türlerin yeterince korunması, tehlike altına girmemesi ya da yok olmaması
konusunda daha da büyük bir sorumluluk yüklemektedir. 19 ve 20. yüzyıllarda Türkiye’deki sekiz
endemik bitki türünün soyunun tükendiği kesinlik kazanmıştır. Bunlardan ikisi Keban Barajı su
toplama havzasının doldurulması sırasında sular altında kalarak, öbürleri ise aşırı otlatma ve
yerleşimin yol açtığı tahribat sonucunda yok olmuştur.
Türkiye faunası 80 000’in üzerindeki tür zenginliğiyle dikkati çekmektedir. Alageyik ve
sülünün anavatanı Anadolu’dur; bozayı, yaban domuzu, kurt, vaşak başta olmak üzere
memelilerin, 450’nin üzerinde kuş türü ve yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının izlerine
rastlanıldığı bilinmektedir. Akdeniz ve Ege kıyıları soyu tehlike altında olan Monachus monachus,
Caretta caretta ve Chelonia mydas’ın yaşam alanlarıdır.
Türkiye’de son araştırmaların sonuçlara göre 161 memeli, 460 kuş, 141 sürüngen, 480 deniz
balığı ve 236 tür tatlı su balığının yaşadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, Türkiye sulak alanlar
açısından zengin bir ülkedir. Türkiye’deki balık türlerinin 50’si tükenme tehlikesiyle karşı
karşıyadır. Kuşların göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle, Türkiye pek çok kuş türü için
anahtar ülke konumundadır ve bunların bir bölümü küresel olarak tehdit altındadır. Soyu tehlikede
olan tepeli pelikan (Pelecanus crispus), başta Manyas (Kuş) Gölü olmak üzere, Gediz ve Büyük
Menderes Deltalarında üremektedir. Bir başka tür ise, bazı yıllar dünya popülasyonunun yaklaşık
%70’i ülkemizdeki sulak alanlarda, özellikle de Burdur Gölü'nde kışlayan dikkuyruk ördektir
(Oxyura leucocephala). Flamingoların (Phoenicopterus ruber) Batı Palearktik bölgedeki en
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kolonisi bulunmaktadır. Öte yandan, Türkiye’de bu türleri ve yaşam ortamlarını barındıran orman,
step, sulak alan, kıyı-deniz ve dağ ekosistemleri vardır.
Türkiye, Akdeniz ülkeleri içinde, soyu tükenmekte olan Akdeniz fokunun yaşam alanlarına
sahip ender ülkelerdendir. Bütün koruma çalışmalarına karşın, Akdeniz fokunun Ege, Akdeniz ve
Karadeniz’deki popülasyonu sabit değildir ve bu tür Karadeniz ve Marmara’da yok olmak
üzeredir. Türkiye denizlerinde, 1970’lerde 150 ile 300 arasında birey olduğu tahmin edilirken,
bugün bu sayı 100’ün altına düşmüştür. Bu yok oluşun ana nedenleri arasında, özellikle balıkçılar
tarafından bilinçli öldürmeler, turizm ve aşırı kentleşme nedeniyle yaşam ortamlarının yok olması,
aşırı balıkçılık nedeniyle fok balıklarının yeterli besin bulamamasıdır.
Ekosistem düzeyindeki biyolojik çeşitliliğin korunması besin zincirinin (besin zinciri; güneş
enerjisini yaşama dönüştüren bitkilerle başlar, otobur, omnivorlar, etobur ve çürükçüller olarak
sıralanır) ve enerji akışının korunmasını kapsar. Bu düzeyde, yalnızca türlerin veya türlerin
oluşturduğu grupların değil, özelliklerin ve süreçlerin de korunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Orman ekosistemi canlı ve cansız çevrenin aralarında bulunan karşılıklı ve dinamik ilişkiler
nedeniyle doğal olayların bir düzen içinde gerçekleşmesinde ve tüm canlıların yaşam ve
gelişimlerinin sağlanmasında önemli fonksiyonlar yüklenmektedir. Ayrıca, insan yaşamı için
gerekli olan ekosistem hizmetlerini de içermektedir. İnsanların yüzyıllardır 6 000’den fazla
kullanım yeri ile odun gereksinimini karşılayan ormanlar; ormansızlaşma ve orman örtüsündeki
değişmeler sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklardan etkilenmektedir.
Step ekosistemleri, barındırdığı doğal bitki ve hayvan türleriyle biyolojik çeşitlilik açısından
yaşamsal öneme sahiptir. Bu türler tarıma, ilaç sanayisine ve bazı başka sanayilere önemli katkı
sağlar. Birçok tahıl yabanıl endemik türlerden yetiştirilmektedir. Tahılların büyük çoğunluğu
yalnızca Türkiye’ye özgü olan yabanıl türlerden yetiştirildiklerinden, step ekosisteminin ekonomik
açıdan belki de en önemli ekosistem olduğu görülmektedir. Ormanların giderek artan biçimde
yıkıma uğraması sonucunda, Anadolu’da step florası egemen duruma geçmiştir. Son 50 yılda ise,
tarım alanları açma, yanlış sulama yöntemleri ve yanlış arazi kullanımı gibi insan kaynaklı
sorunlar nedeniyle, step alanlarının da büyük bir bölümü dönüşümsüz olarak tahrip olmuş,
kalanların önemli bir kısmı da aşırı otlatma nedeniyle bozulmuştur. Step ekosisteminin bir parçası
olan ve 21 745 000 ha’lık alanıyla Türkiye’nin %28’ini kapsayan çayırların, 1935’te 44 300 000
ha, 1950’de ise 37 800 000 ha olduğu bilinmektedir. Bu alanlar artan nüfusun yiyecek
gereksinimini yeni tarım alanları açarak karşılama politikalarının bir sonucu olarak tahribata
uğramıştır. Günümüzde çayır alanlarıyla birlikte, tarımda kullanıma pek uygun olmayan marjinal
alanları da kapsayan step ekosistemlerinin kapladığı alan 28 000 000 ha’dır.
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gibi etmenlere bağlı olarak hem farklı orman florasını içermekte, hem de pek çok hayvan türüne
yaşam ortamı sağlamaktadır. Ekosistem çeşitliliği açısından ise dağlar, alpin çayırlar, subalpin
çayırlar, hareketli yamaç, dikenli yastık formasyonu stebi gibi alt ekosistemlere ayrılırlar ve her
ekosistemin floristik kompozisyonu birbirinden farklıdır. Yukarıda orman biyolojik çeşitliliği
altında verilen fauna türleri birçok dağ ekosistemi için de geçerlidir. Ancak dağ ekosistemleri için
fauna ve flora envanter çalışmaları yeterli olmadığı için detaylı bilgi vermek zordur.
Sulak alan ekosistemleri, baraj gölleriyle birlikte 1 851 000 ha’lık bir alan kaplamakta ve su
kuşları ile sucul türler için önemli bir yaşam ortamı oluşturmaktadır. Türkiye’de var olan 250 sulak
alandan 135’i uluslararası önemdedir ve bunlardan 18’i ‘A’ sınıfı sulak alan olarak uluslararası
düzeyde kabul görmüştür. 12’si ise Ramsar Sözleşmesi listesindedir. Türkiye’nin sulak
alanlarından 76’sı (1 240 000 ha) önemli kuş alanı olarak belirlenmiştir. Akarsuların çoğu denize
ulaştıkları kıyı alanlarında, lagünleriyle birlikte son derece verimli deltalara sahiptir. Bu deltalar,
başta su kuşları olmak üzere biyolojik çeşitlilik açısından, verimli topraklarıyla da ekonomik
bakımdan büyük önem taşır.
Dünyadaki üç önemli kuş göç yolunun ikisi (Batı Palearktik ve Afrika arasındaki)
Türkiye’den geçmektedir. Her yıl 200 000’den fazla yırtıcı kuş türü Türkiye’nin Doğu Karadeniz
Bölgesi’nden, Çoruh Vadisi’ni izleyerek Çoruh Irmağı üzerinden uçar ve Doğu Anadolu
Bölgesi’ndeki sulak alanlarda barınır. Bu göç dünyada, Batı Palearktik Bölge’deki en büyük yırtıcı
kuş göçü olarak bilinir.
Deniz ve kıyı ekosistemleri, deniz ve kıyı yaşamının varlığını destekleyen çeşitli yaşama
ortamlarını içerirler. Denizlerimizdeki yaşam, soluduğumuz oksijenin üçte birini üretir, değerli
protein kaynağı sunar ve küresel iklim değişikliğini dengeler. Ülkemizi çevreleyen denizlerin
birbirinden farklı özelliklere sahip olması, barındırdığı biyolojik kaynakların da farklılaşmasını
sağlamıştır. Türkiye kıyıları içinde en yüksek tuzluluk ve sıcaklık oranına sahip olan Akdeniz
biyolojik çeşitliliğin en zengin olduğu bölgedir. Akdeniz’in Türkiye sularında 388, Ege Denizi’nde
389, Marmara Denizi’nde 249, Karadeniz’de de 151 tür balık bulunmaktadır. İstanbul ve
Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi, Ege ile Karadeniz arasında birçok balık türü için
biyolojik koridor görevi görür.
Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında dünyada nesli tehlike altında olan Akdeniz Foku (Monachus
monachus) dahil 11 adet deniz memeli türü bulunmaktadır. Ayrıca Akdeniz’de 3 deniz
kaplumbağası türü bulunmaktadır ve bunların ikisi tehlike altındadır (Caretta caretta ve Chelonia
myda). Bu türler habitat tahribi, turizm faaliyetleri, kirlilik ve bilinçli öldürme nedeniyle tehdit
altındadır.
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türlerinden biridir. Bu tür, zemini tutan yapısı, besin zincirindeki yeri, birçok canlıya ev sahipliği
yapması, türler arası ilişkiye ortam oluşturması ve önemli bir oksijen kaynağı olması (1 m2’de
günde 10-14 lt arası oksijen üretir) açısından önemlidir. Ancak, trol, kirlilik, iklim değişikliği ve
yayılımcı yabancı türler deniz çayırlarını tehdit etmektedir.
Tarımsal biyolojik çeşitlilik, gıda ve tarım ile ilgili olan tüm biyolojik çeşitlilik bileşenlerini
ve tarımsal ekosistemi teşkil eden biyolojik çeşitliliğin tüm bileşenlerini içeren kapsamlı bir
terimdir. Tarımsal biyolojik çeşitlilik bitki, hayvan, mikroorganizma ve mantar genetik
kaynaklarını içeren ve gıda ve tarım için önem taşıyan genetik kaynakları; besin döngüsü, organik
madde ayrışması, tozlaşma, zararlı ve hastalık yönetimi, hidrolojik döngünün sürdürülmesi, karbon
tutulumu gibi ekolojik servisleri ve bu süreçlere katılan organizmaları; toprak ve su gibi abiyotik
faktörleri; geleneksel bilgileri ve diğer sosyo-ekonomik faktörleri içerir.
Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin zengin olduğu alanların korunmasına yönelik olarak, gerek
kamu gerekse sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından milli park, tabiatı koruma alanı, tabiat
parkı, yaban hayatı koruma alanı, özel çevre koruma alanı, doğal sit, doğal varlık, gen koruma ve
yönetim alanı gibi yerinde (in-situ) koruma ve tohum ve koleksiyon bahçesi, arboretum, botanik
bahçesi ve gen bankası gibi yapay (ex-situ) koruma program ve projeleri gerçekleştirilmektedir.
Türlerin kendi yaşam ortamları içinde korunmalarına yönelik çalışmalar, 1950’li yıllarda, henüz
yerinde koruma kavramı geniş kabul görmeden önce başlamıştır.
Yapay koruma, kolleksiyon bahçeleri, gen bankaları, tohum bankaları, hayvanat bahçeleri ve
botanik bahçeleri kurulması ve bu kuruluşların uzun süre yaşayabilmesi için gerekli önlemlerin
alınmasıyla gerçekleştirilmektedir. Yerinde korumanın tersine, yapay korumada genetik
malzemeler denetimli koşullarda korunmaktadır.
3.2.3 Sulak Alanlar
Sulak alan kavramı, doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, acı,
tatlı veya tuzlu denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen
derinlikleri kapsayan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbalıkları ifade eder. Sulak alanlar, biyolojik
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sahip, tropik ormanlarla birlikte yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleridir.
Sulak alanlar, taşkınların yok edici etkisini azaltır ve taban suyunu dengeleyerek bulundukları
bölgenin su rejimini düzenler. Bulundukları çevrenin nem oranını yükselterek başta yağış ve
sıcaklık olmak üzere yerel iklim elemanları üzerinde olumlu etki yapar. Tortuları, besin
maddelerini ve zehirli maddeleri alıkoyarak su kalitesini yükseltir. Ayrıca, sulak alanlar başta su
kuşları olmak üzere çok zengin bir yaban hayatı barındırır. Yerli ve kıtadan kıtaya göç eden
milyonlarca göçmen kuşun okyanusları aşmadan önce yumurtlama, yavrulama ve mevsimlik
yaşama alanları olduğu için ekolojik açıdan son derece önemli habitatlardır.
Sulak alanlar balıkçılık, tarım, hayvancılık, saz üretimi ve rekreasyonel kullanımlar açısından
yüksek ekonomik değere sahiptir ve ekonomiye katkı sağlar. Tüm bu özellikleri nedeniyle sulak
alanlar dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilmektedirler. Ancak içinde
bulunduğumuz yüzyılda, dünyadaki sulak alanların %50’si sazlıkların kesilmesi, tarımsal amaçlı
kurutma, çevre kirliliği, içme suyu amaçlı kullanım, büyük baraj inşaatları ve yapılaşma nedeniyle
yok edilmiştir. İnsanoğlu, ormanlara zarar vererek, nehirler üzerinde barajlar inşa ederek, sulak
alanları tahrip ederek, iklimin istikrarını bozarak, karmaşık bir ekolojik güvenlik ağının iplerini
çözmektedir. Sulak alanlar ekosistemin bir parçasıdır ve yok olmaları ekosistemin bozulması
demektir.
Günümüze kadar yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizde toplam büyüklüğü 2 000 000 ha’ı
aşkın 135 adet uluslararası öneme sahip sulak alan bulunmaktadır (Tablo 11). Bunun dışında
uluslararası kriterlere uymayan 500’ü aşkın sulak alan olduğu tahmin edilmektedir. Kayseri’deki
Sultan Sazlığı, Balıkesir’deki Manyas (Kuş) Gölü, Kırşehir’deki Seyfe Gölü, Mersin’deki Göksu
Deltası, Adana’daki Akyatan Lagünü, Samsun’daki Kızılırmak Deltası, Bursa’daki Uluabat Gölü,
İzmir’deki Gediz Deltası, Burdur Gölü, Konya’daki Kızören Obruğu ile Meke Gölü olmak üzere
12 alan, sulak alanların korunmasına ilişkin Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak
Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi, bilinen adıyla Ramsar
Sözleşmesi listesine dahil edilmiştir.
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Tablo 11 Türkiye’nin Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Listesi
ADI

STATÜSÜ

ALANI (HA)

YERİ

Meriç Deltası

TKA

2 369

Edirne

Meriç Deltası

DS

7 000

Edirne

İğneada

YHKS, TKA, DS

5 399

Kırklareli

Kocaçay Deltası

YHKS

4 200

Bursa

Gediz Deltası

YHKS, DS, RA

14 900

İzmir

Küçük Menderes Deltası

YHKS, DS

1 500

İzmir

Büyük Menderes Deltası

MP, DS

9 800

Aydın

1 400

Muğla

YHKS, DS, RA

21 700

Samsun

YKS

3 000

Samsun

15 000

İçel

2 800

Adana

Güllük Deltası
Kızılırmak Deltası
Yeşilırmak Deltası
Göksu Deltası
Tuzla Gölü

YHKS, DS, ÖÇKB,
RA
YHKS

Akyatan Lagünü

YHKS, RA

14 700

Adana

Ağyatan Lagünü

YHKS, RA

2 200

Adana

Yumurtalık Lagünü

TKA; DS

16 430

Adana

Büyük Çekmece Gölü

İSR

2 850

İstanbul

Küçük Çekmece Gölü

İSR

1 500

İstanbul

İznik Gölü

DS

29 880

Bursa

Ulubat Gölü

RA

19 900

Bursa

Kuş (Manyas) Gölü

YKS, DS, MP, RA

Marmara Gölü
Bafa Gölü

DS, TKA

20 400

Balıkesir

6 800

Manisa

12 281

Aydın, Muğla

Köyceğiz Gölü

YKS, ÖÇKB

8 000

Muğla

Sapanca Gölü

DS

4 700

Adapazarı, Kocaeli

Sarıkum Gölü

TKA, DS

Gavur Gölü
Işıklı Gölü
Acı Göl

YHKS

Yarışlı Gölü
Burdur Gölü

YHKS, RA
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836
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YHKS

1 190

Burdur

Eğirdir Gölü

İSR, DS

47 250

Isparta

Eber Gölü

DS

16 800

Afyon

Akşehir Gölü

DS

35 300

Konya, Afyon

Balıkdamı

DS, YHKS

1 470

Eskişehir

Mogan Gölü

ÖÇKKB

973

Ankara

Samsam Gölü

DS

830

Konya

Kozanlı Gölü

DS

630

Konya

Kulu Gölü

DS

860

Konya

Ereğli Sazlıkları

DS, TKA

5 600

Konya, Karaman

Bolluk Gölü

DS

1 150

Konya

Tersakan Gölü

DS

6 400

Konya

Tuz Gölü

DS, ÖÇKA

260 000

Ankara, Konya, Aksaray

Çorak Gölü

1 150

Burdur

Salda Gölü

DS,

4 370

Burdur

Karamık Sazlığı

DS

4 500

Afyon

Çavuşcu Gölü

DS

1 200

Konya

Uyuz Gölü

DS

15

Konya

Çöl Gölü

1 045

Konya

Tödürge Gölü

750

Sivas

Hazar Gölü

7 000

Elazığ

Palas Gölü

DS

2 720

Kayseri

Sultan Sazlığı

YHKS, DS, TKA, RA

17 200

Kayseri

Seyfe Gölü

DS, TKA, RA

10 700

Kırşehir

Beyşehir Gölü

MP, DS

73 000

Konya, Isparta

Erzurum Ovası

3 300

Erzurum

Sarısu Ovası

4 800

Ağrı

Haçlı Gölü

2 500

Muş

Bulanık Ovası

8 000

Muş

Aktaş Gölü

ASB

Çıldır Gölü
Kuyucak Gölü

YHKS

Çalı Gölü
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8 750

Ağrı

Sodalı Gölü

1 500

Bitlis

Erçek Gölü

9 520

Van

Van Gölü

390 000

Van, Bitlis

24 900

Hakkâri

3 400

Ağrı

Nemrut Gölü

4 500

Bitlis

Demir Köprü Barajı

5 060

Manisa

Yüksekova Sazlığı
Balık Gölü

Sarıyar Barajı

İSR

YHKS

Hirfanlı Barajı
Yedikır Barajı

YHKS, DS

Keban Barajı
Fırtına Deresi

MP

Kara Dere

8 400

Ankara

26 300

Ankara, Kırşehir

593

Amasya

12 500

Elazığ
Rize
Rize

Not: RS: Ramsar Alanı, DS: Doğal Sit, MP: Milli Park, TKA: Tabiatı Koruma Alanı, TP: Tabiat Parkı,
YHKS: Yaban Hayatı Koruma Sahası, ÖÇKA: Özel Çevre Koruma Alanı.
*Değerlendirme Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (Ramsar Sözleşmesi) kriterlerine göre
yapılmıştır.

Türkiye’nin coğrafi yapısının çeşitlilik göstermesi ve nehirlerin dağlık bölgelerle birbirinden
ayrılmış olması, türlerin yayılmasını büyük ölçüde engellemiş, yüksek endemizm ve genetik
çeşitliliğe neden olmuştur. Akarsu ekosistemlerinde yaşayan omurgasızların büyük çoğunluğu bu
nedenle endemiktir.
Köyceğiz-Dalyan bölgesindeki suların tuzluluk oranları sıfırdan aşırı tuzluya kadar
değişkenlik gösterdiğinden habitat ve tür çeşitliliği arasındaki ilişki açısından iyi bir örnek teşkil
eder. Lindenia tetraphylla Türkiye’de yeni bir türdür ve bu türün neslinin Yugoslavya’da
tükenmek üzere olduğu kaydedilmiştir. Burdur Gölü’nde yaşayan ve farklı koşullara adapte olmuş
olan Artodiaptomus burduricus endemik bir omurgasız türüdür ve genetik çeşitlilik açısından
önemlidir. Yine Burdur Gölü'nde yaşayan Aphanius burduricus da göl şartlarına uyum sağlamış
endemik bir balık türüdür. Benzer şekilde, Van Gölü’nde yaşayan endemik bir balık türü olan inci
kefali de bu gölün aşırı koşullarına adaptasyon sağlamıştır. Bu hassas ekosistemler çevresel
değişikliklerin etkisiyle kolayca tahrip olabilirler.
Türkiye sulak alanlarında saz, kamış, hasırotu, kofa gibi bitkiler geniş topluluklar
oluştururlar. Ayrıca su yüzeyini kaplayan nilüfer gibi bitkilerin yanısıra derin olmayan göllerde
yetişen ördek otu, ördek ve su mercimeği gibi su altı bitkilerine rastlanır.
Türkiye’deki balık türü sayısı 472’dir ve bunların 50’si tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda, tatlı su balıklarından 26 familyaya bağlı 192 tür
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kefal, kızılkanat, sudak, tatlı su levreğidir. Kuş göç yolları üzerinde bulunması sebebiyle, Türkiye
pek çok kuş türü için anahtar ülke konumundadır. Ülkemizde yaklaşık 457 kuş türü olduğu
bilinmektedir. Leylek, flamingo, kaşıkçı, uzunbacak, kılıçgaga, turna ile balıkçıllar ve ördekler
Türkiye’nin sulak alanlarında yaygın olarak görülmekte olan su kuşu türleridir.
Çoruh Vadisi göç rotası ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nden Türkiye’ye giren 200 000’den fazla
yırtıcı kuş Çoruh Nehri üzerinden uçarak Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki sulak alanlarda barınırlar.
Türkiye üzerindeki bu göç, Batı Palearktik Bölge’deki en büyük yırtıcı göçüdür.
Karadeniz’in Batısında Trakya üzerinden ülkemize girerek İstanbul Boğazı üzerinden
Anadolu’ya geçen boğaziçi göç rotası, 200-700’lük gruplar halinde 250 000’in üzerinde leyleğin
geçiş güzergâhıdır.
Avrupa’da küresel olarak tehlike altında kabul edilen pek çok tür Türkiye’de üremektedir.
Örneğin Dünya’daki dikkuyruk ördek popülasyonunun %70’ine yakını kışlarını Türkiye’de
geçirir. Akdeniz bölgesinde yalnızca belirli bölgelerde rastlanan ve sayıları gittikçe azalan saz
horozu da, ülkemizde özellikle Göksu Deltası’nda üremektedir. Ülkemiz sulak alanlarının
pekçoğunda bulunan su samurları nesli tehlikede olan ve tüm Avrupa'da koruma altına alınmış bir
türdür. Amik Gölü'nün tarım amacıyla kurutulması sonucu Türkiye için endemik bir tür olan
yılanboyun kuşunun soyu tükenmiştir.
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ile sulak alanlarla ilgili konuların görüşülerek karara
bağlandığı, koruma bölgelerinin ve yönetim planlarının onaylandığı ve uygulamalarının takip
edildiği, ulusal ve uluslararası gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması konusunda
çalışmaların yapıldığı Ulusal Sulak Alan Komisyonu kurulmuş ve çalışmalarını sürdürmektedir.
Sulak alanların korunma bilincini arttırmak ve kurumlararası işbirliğini geliştirmek amacı ile 2
Şubat, Dünya Sulak Alanlar Günü olarak kabul edilmiştir.
3.2.4 Milli Parklar ve Özel Çevre Koruma Alanları
Doğa koruma, bugün çevre korumanın vazgeçilmez bir bölümü durumundadır. Doğa koruma,
insanlar, hayvanlar ve bitkiler için yaşamın temeli olan doğanın, her türlü zararlı etkilerden,
tahriplerden veya yok edilme tehlikesinden korunması ve iyileştirilmesini kapsayan önlemlerin
bütünüdür.
İnsan faaliyetlerinin sebep olduğu olumsuz etkiler, doğadaki ekolojik dengeyi bozmaktadır.
Bozulan bu denge canlıların varlığını tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle doğadan faydalanmanın
sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Gelecek 20-30 yıl içinde dünyamızda 1 milyondan fazla bitki ve
hayvan türünün insanların etkisi ile kaybedileceği tahmin edilmektedir. Bu kayıp tahminlere göre
doğal koşulların neden olduğu kaybın 1000 misli kadardır. Bu da her bitki ve hayvanın aynı risk
altında bulunduğunun göstergesidir.
Korunan alan, koruma öncelikli kullanımların öngörüldüğü, öncelikle biyolojik çeşitliliğin,
doğal ve kültürel kaynakların sürekliliğini ve korunmasını sağlamak amacıyla, yasalar ve diğer
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parçalarıdır.
Yurdumuzda 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na göre 4 adet koruma statüsü bulunmaktadır.
Bunlar;
• Milli Park, bilimsel ve estetik bakımdan ulusal ve uluslararası ender bulunan doğal ve
kültürel kaynak değerleri ile korunan, dinlenme ve turizm potansiyeline sahip doğa parçasıdır.
• Tabiat Parkı, bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde
halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun doğa parçasıdır.
• Tabiat Anıtı, doğa ve doğa olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel
değerlere sahip milli park esaslarında korunan tür, cins, birey veya ekosistemlerdir.
• Tabiatı Koruma Alanı, nadir, tehlike altında veya kaybolmaya yüz tutmuş, ekosistemler,
türler ve doğal olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri barındıran, içerisinde hiçbir faaliyete
izin verilmeyen ve mutlak korunması gereken doğa parçasıdır.
Doğal kaynakların korunması amacıyla ortaya çıkan alansal koruma kavramlarının başında
“milli parklar” gelmektedir.
Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Konseyi, bilimsel ve estetik yönden
olağanüstü biyolojik (bitki örtüsü ve yaban hayatı), ekolojik, jeolojik, coğrafi ve benzeri doğal
yapısı ve arkeolojik, etnografik, antropolojik, mitolojik, tarihi ve benzeri kültürel özellik ve
güzelliklerden bir veya bir kaçına sahip; bilimsel, eğitsel, estetik, sportif, eğlence ve dinlenme
bakımlarından ulusal ve uluslararası düzeyde öneme sahip en az 1 000 ha genişliğinde, kara ve su
alanlarını milli park olarak tanımlamaktadır.
Uluslararası Milli Park Komitesinin genel ilkelerine göre, milli parklara yabancı türlerin
(egzotik) bitkilerin, ağaçların, hayvanların konması ve alana yabancı canlıların yerleştirilmesi
yasaktır.
Türkiye’de milli ve milletlerarası değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı
koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına,
geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esaslar 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu hükümlerine
göre düzenlenmektedir.
İsveç’te 28, İngiltere’de 11, İspanya'da 13, Fransa’da 5, Portekiz’de 1 adet milli park olduğu
görülürken, Türkiye’de 40 adet milli park bulunmaktadır. Ancak sayıdan çok milli park alanının
büyüklüğü ve doğal kaynak değerlerinin yoğunluğu önem taşımaktadır. Türkiye’nin milli parkları
Tablo 12’de, tabiat parkları Tablo 13’te, tabiatı koruma alanları ise Tablo 14’te gösterilmektedir.
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NO

ADI

İL

1

Yozgat Çamlığı Yozgat

2

Adana

3

Karatepe –
Aslantaş
Soğuksu

4

Kuşcenneti

Balıkesir

5

Uludağ

Bursa

6

Yedigöller

Bolu

7

Dilek Y. – B.
Menderes D.

Aydın

8

Spil Dağı

Manisa

9

Kızıldağ

Isparta

10

Antalya

11

Güllük Dağı Termessos
Kovada Gölü

12

Munzur Vadisi

Tunceli

13

Beydağları
Sahil M.P.

Antalya

14

Gelibolu
Yarımadası
T.M.P
Köprülü
Kanyon
Ilgaz Dağı

Çanakkale

15
16
17

Başkomutan
T.M.P

Ankara

Isparta

Antalya
Kastamon
u
Çankırı
Afyon

ALANI
(ha)

TESCİL
TARİHİ

KARAKTERİSTİĞİ

264 05.02.1958 Tabii bitki ve hayvan toplulukları
dinlenme ve eğlenme
7 715 29.05.1958 Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki
toplulukları, dinlenme ve eğlenme
1 195 19.02.1959 Tabii bitki toplulukları, dinlenme ve
eğlenme
24 047 27.07.1959 Zengin ve çeşitli kuş toplulukları,
06.06.2005 tabii bitki toplulukları, kuş gözlem
12 732 20.09.1961 Jeolojik yapı ve tabii bitki
(İptal) 06.06.1996 toplulukları, dağ ve kar sporları
01.04.2006
2 019 29.04.1965 Tabii bitki ve hayvan toplulukları,
manzara, dinlenme
27 675 31.03.1994 Akdeniz’in en iyi korunan maki
florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve
hayvan toplulukları, dinlenme.
6 694 22.04.1968 Jeolojik yapı ve tabii bitki ve hayvan
toplulukları, dinlenme ve eğlenme
59 400 09.05.1969 Tabii bitki toplulukları, dinlenme ve
eğlenme
6.702 03.11.1970 Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki
toplulukları, dinlenme
6 534 03.11.1970 Tabii bitki ve hayvan toplulukları,
manzara, dinlenme
42 000 21.12.1971 Jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan
toplulukları
30 969 16.03.1972 Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki
02.09.2005 toplulukları, manzara, dinlenme ve
ekosistem özelliği
33 000 22.11.1973 Harp tarihi, tabii bitki ve hayvan
toplulukları ile jeomorfolojik
oluşumlar
36 614 12.12.1973 Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki
toplulukları, jeolojik oluşumlar
1 088 02.06.1976 Tabii bitki toplulukları, dağ ve kar
1 118
sporları, manzara, dinlenme ve
eğlenme
40 742 08.11.1981 Kültürel değerler
13.07.2000 Sınır değişikliği
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Göreme T.M.P

19

Altındere Vadisi Trabzon

20

Çorum

21
22

Boğazköy –
Alacahöyük
Nemrut Dağı
Beyşehir Gölü

23

Kazdağı

Balıkesir

24

Kaçkar Dağları

Rize

25

Hatila Vadisi

Artvin

26

Artvin

28

Karagöl –
Sahara
Altınbeşik
Mağarası
Honaz Dağı

29

Aladağlar

30

Marmaris

Niğde,
Adana,
Kayseri
Muğla

31

Saklıkent

32
33

Troya T.M.P
Kastamonu –
Bartın Küre
Dağları
SarıkamışAllahuekber
Dağları

27

34

Nevşehir

Adıyaman
Konya

Antalya
Denizli

9 572 25.11.1986 Tarihi eski yerleşimler (kiliseler,
şapeller, ve peri bacaları gibi) jeolojik
oluşumlar, dinlenme ve eğlenme
4 800 08.10.1987 Kültürel değerler (Sümela Manastırı)
tabii bitki toplulukları, manzara,
dinlenme ve eğlenme
2 634 21.09.1988 Arkeolojik kalıntılar (Hititlerin
Merkezi)
13 850 07.12.1988 Tarihi Açık Hava Müzesi
88 750 11.01.1993 Tarihi kalıntılar, jeomorfolojik
oluşumlar, tabii bitki ve zengin kuş
toplulukları ve hidrolojik özellikler
21 300 17.04.1994 Bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik ve
fauna zenginliği
51 550 31.08.1994 İlginç jeolojik ve jeomorfolojik
yapı,bitki ve yaban hayatı zenginliği,
geleneksel yaylacılık
17 138 31.08.1994 Jeolojik, jeomorfolojik oluşumlar ve
yaban hayatı zenginliği
3 766 31.08.1994 Hidrografik yapı ve vejetasyon
zenginliği, geleneksel yaylacılık
1 156 31.08.1994 Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar
9 616 21.04.1995 Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar,
29.04.1998 arkeolojik kalıntılar ve endemiklerce
zengin bir flora
54 524 21.04.1995 Jeomorfolojik bir yapı, flora ve fauna
zenginliği, ekolojik özellikler

33 350 07.03.1996 Jeomorfolojik bir yapı, flora ve fauna
zenginliği
Muğla
12 390 06.06.1996 Jeomorfolojik bir yapı, flora ve fauna
zenginliği, hidrolojik yapı
Çanakkale 13 350 07.11.1996 Tarihi kalıntılar ve jeomorfolojik yapı
Kastamonu, 37 172 07.07.2000 Doğal yaşlı orman, biyolojik çeşitlilik,
Bartın
jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar,
kültürel yapı ve arkeolojik kalıntılar.
Kars,
22 980 19.10.2004 Tarihi özellikleri (1914 yılında 90.000
Erzurum
askerimizin donarak şehit olması),
sarıçam ağaç türünün ülkemizde
yayılış gösterdiği en yüksek rakım,
yaban hayatı zenginliği
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Ağrı Dağı

Ağrı, Iğdır

36

Gala Gölü

Edirne

37

Sultan Sazlığı

Kayseri

38

Tek Tek Dağları Urfa

39

İğneada Longoz Kırklareli
Ormanları

40

Yumurtalık
Lagünü

Adana

87 380 17.11.2004 Zengin flora ve fauna
Ağrı Dağı, 5137 m yüksekliği ile
ülkemizin ve Avrupanın en yüksek
dağı, dünyadaki 2. büyük göktaşı
çukuru ve Nuh’un gemisi kalıntıları
bulunmaktadır.
6 090 05.03.2005 Sulak saha, göl ve orman
ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde
barınan çeşitli canlı türlerini ihtiva
etmesi, 111 kuş türünün varlığı, nesli
tehlikeye düşmüş veya nadir türleri,
özellikle tepeli pelikan, çeltikçi ve
küçük karabatak gibi nesli son derece
azalmış türleri barındırması kaynak
değerlerini oluşturmaktadır.
24 523 17.03.2006 Sulak saha, göl ekosistemi ve bu
ekosistemde barınan çeşitli canlı
türlerini ihtiva etmesi, birçok kuş
türünün varlığı, nesli tehlikeye
düşmüş veya nadir türleri
barındırması kaynak değerlerini
oluşturmaktadır.
19 335 21.06.2007 Tarihi ve arkeolojik özellikleri (Hanel Ba’rur Kervansarayı, Şuayb Şehri
Harabeleri ve Somatar Harabeleri),
flora (yabani Antep Fıstığı) ve fauna
(Ceylan ve dev kertenkele) türlerinin
varlığı MP nin kaynak değerlerini
oluşturmaktadır.
3 155 13.11.2007 Çok sınırlı yayılışa sahip, yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya bulunan
subasar (alüvyal) ormanları, Avrupa
çapında nadir ve eşsiz bir örneği ile
zengin bir yaban hayatını ihtiva
etmesi, sulak saha ve orman
ekosistemleri kaynak değerini
oluşturmaktadır. (TKA iken
13.11.2007 tarihinde 3155 ha. olarak
MP ilan edildi.)
16 430 06.12.2008 Göl lagünleri, kıyı kumulları, Halep
çamı
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NO

ADI

İLİ

ALANI
(ha)
14 781

İLAN
TARİHİ
29.06.2000

1

Akdağ

DenizliAfyon

2

BorçkaKaragöl

Artvin

368

14.08.2002

3

Çamkoru

Ankara

215

09.04.2008

4

Kurşunlu
Şelalesi

Antalya

586,5

21.05.1991

5

İncekum

Antalya

27,1

08.12.2006

6

Güver
Kanyonu

Antalya

4 044

28.03.2007

7

Bafa Gölü

AydınMuğla

12 281

08.07.1994

8

Balıkesir

17 950

21.04.1995

9

Ayvalık
Adaları
Abant Gölü

Bolu

1 150

21.10.1988

10

Çatak

Çorum

387,5

01.06.1983

11

Akdağ

DenizliAfyon

14 781

29.06.2000

12

Artabel
Gölleri

Gümüşhane

5 859

22.12.1998

13

Yazılı
Kanyon

Isparta

600

05.09.1989
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KARAKTERİSTİĞİ
Endemik Ehrami Karaçam,
jeolojik ve jeomorfolojik
oluşumlar (dağ, kanyon)
Jeolojik, jeomorfolojik
özellikler, flora ve fauna
zenginliği ve peyzaj ögeler.
Doğal sarıçam ve karaçam
ağaç türleri ile Çamkoru
Göleti
İrili ufaklı şelaleler, flora,
fauna ve özellikle nilüferli
gölüyle peyzaj güzelliği
Kızılçam türleri ile palmiye,
okaliptus, zakkum, Kıbrıs
akasyası, defne, sandal ve
meşe türleri de
bulunmaktadır.
Travertenler ve kanyon
niteliğinde vadiler, flora ve
fauna türleri
Nesli tehlike altında bulunan
birçok kuş türüne üreme ve
kışlama ortamı yaratmakta,
zoo-plankton ve su bitkileri
Denizaltı topografyası, birçok
manastır
Bitki örtüsü ve yaban hayatı
ile manzara
Bitki örtüsü, peyzaj güzelliği
ve yaban hayatı
Ehrami Karaçamı, jeolojik ve
jeomorfolojik oluşumlar (dağ,
kanyon)
Jeolojik ve jeomorfolojik
oluşumlar (V tipi vadiler,
keskin sırtlar ve krater gölleri)
yaban hayatı
Bitki örtüsü, yaban hayatı
çeşitliliği ve manzara
güzelliği

(S. Sayısı: 352)
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Gölcük

Isparta

5 925

05.07.1991

15

Gelincik
Dağı

Isparta

2 764

14.12.2005

16

Polonezköy

İstanbul

3 004

15.07.1994

17

Türkmenbaşı

İstanbul

5,6

07.05.1998

18

Balıklayalar

Kocaeli

1 847

06.09.1995

19

Beşkayalar

Kocaeli

1 154

27.02.1998

20

Kocakoru

Konya

329,5

07.08.1998

21

ÖlüdenizKıdrak

Muğla

950

01.12.1983

22

Hamsilos

Sinop

67,9

24.08.2007

23

Ballıca
Mağarası
Uzungöl

Tokat

483

23.03.2007

Trabzon

1 625

03.10.1989

24
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Jeolojik ve jeomorfolojik
oluşumlar, bitki örtüsü ve
yaban hayatı
Sedir(Cedrus libani) ve
Karaçam (Pinus nigra)
ormanları
Flora, peyzaj güzellikleri,
yaban hayatı
Bitki örtüsü, rekreasyonel
alanlar
Jeomorfolojik yapı, peyzaj
güzellikleri, rekreasyonel
alanlar, flora ve fauna
Jeomorfolojik oluşumların
(Kanyon) bitki örtüsü, yaban
hayatı
Bozkır ormanı, Karaçam ve
Toros Göknarı
Flora zenginliği, doğal peyzaj
(orman, deniz ve sarp
kayalıklar)
Orman dokusu, deniz, kıyı
(Ülkemizin tek fiyordu park
içerisindedir)
Kristalleşmiş kireçtaşlarından
oluşmuş sarkıt ve dikitler
Doğu Ladini, Doğu Kayını,
yaban hayatı

(S. Sayısı: 352)
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1
2

Dandindere
Dibek

Afyon
Antalya

ALANI
(ha)
260
550

3

Çığlıkara

Antalya

15 889

05.07.1991

4

Alacadağ

Antalya

427

01.10.1990

5

Çamburnu

Artvin

180

31.12.1993

6

CamiliEfeler

Artvin

1 453

24.03.1998

7

CamiliGorgit
Kazdağı
Göknarı
Kökez

Artvin

490,5

24.03.1998

Balıkesir

240

15.06.1988

Bolu

324

30.12.1987

Kale-Bolu
Fındığı
Sülüklü Göl

Bolu

460

05.10.1988

Bolu

809,5

25.03.1987

Bolu

174

16.08.1988

Burdur

88,5

27.07.1987

Sığla ağacı

14

Akdoğan ve
Rüzgarlar
Ebe Çamı
Kargı Sığla
Ormanı
Kartal Gölü

Denizli

1 309

23.12.1994

15

Demirciönü

Düzce

430

12.04.1994

16

Örümcek
Ormanı

Gümüşhane

263

07.01.1998

17

TekkozKengerlidüz
Habibineccar

Hatay

172

29.05.1987

Buzul Vadisi, orman
ekosistemi, anıt ağaç
Orman ekosistemi,
flora ve fauna
En boylu ve çaplı
göknar, ladin ve kayın
ağaçları
Doğu Kayını

Hatay

118

31.12.1993

Kasnak
Meşesi

Isparta

1 300,5

27.07.1987

NO

8
9
10
11
12
13

18
19

ADI

İLİ
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İLAN
TARİHİ
31.08.1994
31.12.1993

KARAKTERİSTİĞİ
Toros sediri
Bitki örtüsü ve yaban
hayatı, anıt ağaç
(sedir türleri)
Sedir, anıt ağaç (sedir
ve ardıç türleri)
Nadir orman ağacları,
arboretum
Sarıçamın sahile
inebildiği nadir
yerlerden
Avrupa’nın tek insan
eli değmemiş orman
ekosistemi
Anıt özelliğine sahip
ağaçlar, yaşlı orman
Kazdağı göknarı,
yaban hayatı
Uludağ göknarı ve
kayın
Bolu fındığı
Sulak saha ve orman
ekosistemleri
Ebe çamı, yaban
hayatı

Kayalara oyulmuş
Sen Piyer Kilisesi,
Karon (Charon) Anıtı
Kasnak meşesi
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İstanbul

46,5

02.12.1987

K.Maraş

580

31.12.1993

Kasatura
Körfezi
Seyfe Gölü

Kırklareli

329

18.04.1987

Kırşehir

10 700

26.08.1990

Konya
Kütahya

6 787
685

21.04.1995
08.06.1988

Kütahya

134

05.02.1991

Muğla

760

17.08.1988

Samsun

86

24.04.1987

29

Akgöl
Vakıf
Çamlığı
KasaliçDomaniç
SırtlandağıHalepçamı
Hacıosman
Ormanı
Sarıkum

Sinop

785

30.07.1987

30
31

Kavaklı
Çit Dere

Zonguldak
Zonguldak

334
721,5

23.12.1987
29.12.1987

21
22
23

24
25
26
27
28

Beykoz
Göknarlık
Körçoban

Orman ekosistemi
(göknar meşceresi)
Toros Göknarı,
Lübnan Sediri ve
karaçam
Orman ekosistemi
(karaçam)
Toy ile angut
kuşlarının yaşadığı
habitat, flamingo
üreme alanı
Su kuşu türleri
Ehrami karaçamı
Kayın, karaçam, titrek
kavak ve meşe
Halep Çamı
Subasar (alüvyal)
orman ekosistemi
Deniz, kıyı, kum, göl,
sulak alan ve orman
ekosistemleri
Orman ekosistemi
Istranca meşesi,
orman ekosistemi ve
yaban hayatı

Yukarıdaki koruma alanları dışında çeşitli illerimizde toplam alanı 5 286 ha olan 104 adet
Tabiat Anıtı bulunmaktadır.
Özel çevre koruma alanları, ekolojik yönden önemli, tarihi, arkeolojik ve kültür zenginliğine
sahip, kara ve su ekosistemlerini içeren kendine has biyolojik zenginliğin bulunduğu sahaların
korunması amacına yönelik koruma alanlarıdır.
Akdeniz Eylem Planı (AEP) 1988’de yürürlüğe konduğunda, planın genel hedeflerine
ulaşılması amacıyla Çevre Koruma Konseyi oluşturulmuş ve Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇK)
kavramı yasal statü kazanmıştır. Çevre Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca belirlenen ÖÇK’ların
çevresel değerlerinin korunması, mevcut çevresel sorunları ile ilgilenilmesi ve sahip oldukları
biyolojik ve ekolojik kaynakların yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerinin de korunması ve
geliştirilmesi amacıyla 1989 yılında 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe
konmuştur. Günümüze kadar ülkemizde tescil edilmiş 14 ÖÇK bulunmaktadır. Bu alanlar, başta
deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanları ve Akdeniz foklarının yerleşim/yaşam alanları
olmalarından dolayı biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı açısından büyük
önem taşımaktadır. Türkiye’nin ÖÇK’ları Tablo 15’te gösterilmektedir.
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NO
1

Belek

Antalya

İLAN
TARİHİ
22.10.1990

2

Foça

İzmir

22.10.1990

3

DatçaBozburun
FethiyeGöcek

Muğla

22.10.1990

Muğla

12.06.1988

5
6

Gökova
Göksu
Deltası

Muğla
Mersin

12.06.1988
18.01.1990

7

Gölbaşı

Ankara

22.10.1990

8

Ihlara

Aksaray

9

KaşKekova

Antalya

18.01.1990

10

Muğla

12.06.1988

11

KöyceğizDalyan
Pamukkale

Denizli

22.10.1990

12

Patara

18.01.1990

13

Tuz Gölü

14

Uzungöl

AntalyaMuğla
AnkaraKonyaAksaray
Trabzon

4

ADI

İLİ

14.09.2000
07.01.2004

KARAKTERİSTİĞİ
Arkeolojik sit alanı, kıyı kumulları, maki ve
fundalık
Akdeniz foku (Monachus monachus) doğal ve
kentsel sit alanları, Gediz Deltası göçmen
kuşları, balık türleri
Arkeolojik, kentsel, doğal, tarihi sit alanı, yat
turizmi, kumullar, ormanlık alanlar
Koylar, körfezler, adalar, deniz
kaplumbağaları (Caretta caretta ve Chelonia
mydas), arkeolojik sit
Sedir Adası, zengin flora ve fauna
Göçmen kuşların kışlama ve kuluçka alanı,
Akgöl ve Paradeniz Lagünleri, yer altı
hidrolojik kaynaklar, deniz kaplumbağaları,
Saz Horozu
Mogan-Eymir Gölleri, sulak-bataklık alanlar,
ekolojik ve rekreasyonel alanlar, kuşların
barınma, üreme, konaklama alanı
Kapadokya, doğal ve arkeolojik sit, yanardağ
külleri ve tüflerinden oluşan litolojiler,
Arkeoloji turizmi, antik kentler, adalar, koylar
denize gömülmüş eski kent surları, kale
kalıntıları, lahitler, kaya mezarları
Antik kentler, kumullar, kaplıcalar, deniz
kaplumbağası (Caretta caretta)
Pamukkale Travertenleri, Hierapolis, termal
sular, sağlık ve turizm merkezi
“Patara Kumsalı”, Akdeniz kaplumbağaları
(Caretta caretta ve Chelonia mydas)
A sınıfı sulak alan, su kuşları kışlama ve
kuluçka alanı
Uzungöl, dağ yürüyüşü, kuş gözlem, botanik
turlar, yaban hayatı
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Yaban hayatı, doğal yetişme koşullarında yaşayan evcil olmayan tüm hayvanlar ile bu
hayvanların yaşam ortamları olup, kendi içerisinde kuralları olan dinamik bir yaşam birliğidir. Bu
yaşam birliğinde flora ve faunanın birbirleri ile olan rekabetleri ve mücadeleleri doğal dengeyi
oluşturmaktadır. Bu doğal dengeyi bozan ve haksız rekabeti yaratan ise insandır. Bu nedenle yaban
hayatı yönetiminde insan müdahalesinin en aza indirgenmesi ve faydalanmanın hasat yaklaşımı ile
planlanması gerekmektedir.
Türkiye’nin en önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması,
geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimi için değişen koşullara cevap verebilecek yasal zemini
sağlamak üzere uluslararası sözleşmeler ve AB mevzuatı da göz önüne alınarak 4915 sayılı Kara
Avcılık Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Ülkemizde, ÇOB tarafından belirlenen 152’si memeli,
459’u kuş ve 106’sı sürüngen olmak üzere toplam 717 yaban hayvanı türü bulunmaktadır. Bu
türlerden, 12’si memeli ve 134’ü kuş olmak üzere toplam 146 tür av hayvanı olarak belirlenmiştir.
Türkiye’de büyük memeli av hayvanı popülasyonlarının güncel ve olması gereken durumları
Tablo 16’da verilmektedir.
Tablo 16 Ülkemizdeki Büyük Memeli Av Hayvanı Popülasyonlarının Güncel ve Olması
Gereken Durumları
Türler
Kızıl Geyik
Karaca
Alageyik
Çengelboynuzlu
Dağ Keçisi
Yaban Keçisi
Yaban Koyunu
Ceylan
Yaban Domuzu

Yaşam
Ortamı
(Milyon
ha)
2,5
7,5
2,5
1,5

Mevcut
Popülasyon
Büyüklüğü
(Birey Sayısı)
6 000 – 7 000
15 000 – 20 000
100 – 150
4 000 – 5 000

Hedeflenen
Yoğunluk
(Birey Sayısı/100
ha)
4
8
4
5

Hedeflenen
Popülasyon
Büyüklüğü
(Birey Sayısı)
100 000
600 000
100 000
75 000

3,5
0,5
1
15

25 000 – 30 000
1 500 – 2 000
2 500 – 3 000
250 000 – 300
000

5
5
6
4

175 000
25 000
60 000
600 000

TOPLAM

1 735 500
Kaynak: ÇOB, 2006.

Günümüzde başta büyük memeliler olmak üzere birçok türün yayılış alanını genişletmek bir
yana mevcut yayılış alanını koruyamadığı ve türlerin her geçen gün yok olma tehlikesi ile daha
fazla yüz yüze geldikleri görülmektedir. Örneğin, Anadolu Parsının son 20-30 yıllık bir zaman
diliminde yok olduğu düşünülmektedir.
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3.3.1 Doğal Afetler
Doğal olaylar sonucu meydana gelen ve büyük can ve mal kayıplarına sebep olan
felaketlerdir. Türkiye, büyük ölçüde can ve mal kayıplarına neden olan, insan faaliyetlerini
durdurarak veya kesintiye uğratarak normal yaşamı önemli ölçüde etkileyen doğal kökenli afetlerle
sıkça karşılaşmaktadır. Türkiye’de başta depremler olmak üzere, heyelanlar, su baskınları,
erozyon, kuraklık, kaya ve çığ düşmeleri başlıca doğal afetlerdir [20].
Türkiye, tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topoğrafyası ve meteorolojik özellikleri gibi
nedenlerle, her zaman doğal afet riskine sahip olan bir ülkedir. Ülkenin fiziksel ve sosyal zarar
görebilirliğinin de yüksek olduğu dikkate alındığında, meydana gelen doğal olaylar büyük ölçüde
can kayıpları, yaralanmalar, mal kayıplarına yol açmakta ve afet sonucunu doğurmaktadır.
Ormanların tahribi ve buna bağlı olarak meydana gelen şiddetli erozyon, bir yandan büyük ölçüde
çevre sorunları ve ekonomik kayıplara yol açarken, diğer taraftan da mevcut doğal tehlikelerin
etkilerini arttırmaktadır [20].
20. yüzyılın başından bu yana, Türkiye’de meydana gelen doğal afetler sonucunda 87 000 kişi
hayatını kaybetmiş, 210 000 kişi yaralanmış ve 651 000 konut yıkılmış veya ağır hasar görmüştür
[20]. 1950-2008 yılları arasında meydana gelen afetlerin %43’ü heyelan, %18’i deprem, %13’ü su
baskını olup, kaya düşmesi, çığ ve diğer afetlerin oranı %15’tir (Şekil 4) [21].

Kaynak: Gökçe, Demir, Özden, 2008:121-135.
Şekil 4 1950-2008 Yılları Arasında Türkiye’de Meydana Gelen Afetler
1950-2008 yılları arasındaki 60 yıl içerisinde, afetzedelerin %50’sinin depremden, %22’sinin
heyelandan, %8’inin su baskınından, %8’inin kaya düşmesi ve %2’sinin de çığdan etkilendiği
tespit edilmiştir (Tablo 17) [21].

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 120 Tablo 17 1950-2008 Yılları Arasında Türkiye’de Afetin Türüne Göre, Olay Sayısı ve
Afetzede Sayılarının Dağılımı
AFETLER

AFET OLAY
SAYISI (1)
13.746

AFET OLAY
SAYISI
(Yüzde)
43

Heyelan

AFETZEDE
SAYISI
61.472

AFETZEDE
SAYISI
(Yüzde)
22

Kaya düşmesi

2.977

9

20.224

8

Su baskını

3.997

13

20.500

8

Deprem

5.604

18

136.084

50

Diğer afetler

1.134

4

7.723

3

Çığ

782

2

4.340

2

Çoklu afetler

2.256

7

17.634

7

Tasnif
edilmemiş

1.286

4

98

0

Toplam

31.782

100

267.879

100

Kaynak: Gökçe, Demir, Özden, 2008
Not: Afet İşleri Genel Müdürlüğü (AİGM) Afet Etüt ve Hasar Tespit Dairesince hazırlanan afet etüt
raporlarından derlenmiştir.

Deprem, Türkiye’de çok sayıda yerleşim yerini tahrip etmesi, dolayısıyla geniş alanlardaki
nüfusu etkilemesi, büyük can ve mal kayıplarına yol açması nedeniyle doğal afet türlerinin en
başında gelmektedir.
Depremler; su, kanalizasyon, enerji ve ulaşım altyapıları ile kimyasal madde, petrol depoları
ve nükleer santraller gibi endüstri tesislerine zarar vererek, çevre kirliliğine, yangınlara, kimyasal
ve nükleer sızıntılara neden olmakta, çevreye ve insan sağlığına önemli zararlar vermektedir.
Ayrıca deprem sırasında oluşan heyelan ve toprak kaymaları, doğal bitki örtüsünün yok olmasına,
yer yüzeyinin yapısının değişmesi ise göl ve nehirler gibi su kaynaklarının oluşması ya da yok
olmasına neden olmaktadır [22].
1990 yılından günümüze meydana gelen önemli afetlerden etkilenen bireylerin yüzde 84,4’ü
depremlerden etkilenmiştir. Can kaybı ve yaralanmalar açısından depremin önemi daha da
fazladır. Oluşan can kayıplarının yüzde 96,7’si ve yaralanmaların yüzde 99,4’ü yine deprem
nedeniyledir (Tablo 18) [21].
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1990’dan Bu Yana Meydana Gelen Büyük Afetler

Olay
(Bölge)
Deprem
(Erzincan)
Çığ
(Güneydoğu
Anadolu)
Çığ Düşmesi
(Doğu ve
Güneydoğu
Anadolu)
Çamur Seli
(SenirkentIsparta)
Deprem (Dinar)
Sel (İzmir)
Deprem
(ÇorumAmasya)
Sel
(B.Karadeniz)
Deprem
(Ceyhan)
Deprem
(Marmara)
Deprem
(Düzce)
Deprem
(Sultandağı)
Deprem
(Bingöl)
Toplam

Tarih

Can
Kaybı

Evsiz
Etkilenen
Kalanların
Birey
Sayısı
Sayısı

Yaralı
Sayısı

Toplam
Hasar
(milyon$)

1992

653

3 850

95 000

250 000

750

1992
(14 Olay)

328

53

11 600

30 000

25

1993
(31 olay)

135

95

1 100

300

10

13.07.1995

74

46

2 000

10 000

65

01.10.1995
04.11.1995

94
63

240
117

40 000
6 500

120 000
300 000

100
1 000

14.08.1996

0

6

9 000

17 000

30

21.05.1998

10

47

40 000

1 200 000

1 000

27.06.1998

145

1 600

88 000

1 500 000

500

17.08.1999

17 480

43 953

675 000 15 000 000

13 000

12.11.1999

763

4 948

35 000

600 000

750

03.02.2002

42

327

30 000

222 000

95

01.05.2003

177

520

45 000

245 000

135

19 964

55 802

1 078 200 19 494 300

17 460

Kaynak: JICA, 2004.

Su baskını, 1950-2008 yılları arasında Kırklareli ili hariç bütün illerde yaşanmıştır. 19552008 yılları arasında su baskınları sebebiyle 1 235 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 500 kişi
etkilenmiştir [21]. Türkiye’de yaygın ve şiddetli olarak devam eden ormansızlaşma ve doğal bitki
örtüsünün tahribinin yol açtığı erozyon, Türkiye’nin birçok bölgesinde, ani su baskınlarının
meydana gelmesine neden olmaktadır. Bu tür çevre bozulmaları, ani sellerin akış hızını ve
şiddetini artırmakta ve yoğun heyelanlara yol açmaktadır. Küresel iklim değişiklikleri de,
beklenmeyen su baskınlarının bir diğer nedenidir. Bu değişimler yağışların zamanları, süreleri,
şiddetleri, yağan yağmur miktarları ve havza üzerindeki etkileri açılarından doğru tahmin
edilememektedir [20].
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stabilitesinin bozulmasına ve toprak kaymalarına yol açmakta, kanalizasyon sistemlerinden ve
arıtma tesislerinden atık sular taşmasına neden olarak su kirliliği oluşturmaktadır. Sel nedeniyle
verimli tarım toprakları taşınmakta, tarım alanlarındaki ürünler, bitki örtüsü ve canlıların doğal
yaşam alanları ciddi zararlar görmektedir [22].
Heyelanlar, en fazla Karadeniz (Trabzon, Rize, Artvin, Bartın ve Zonguldak) ve Doğu
Anadolu (Erzurum ve Malatya) Bölgelerimizde meydana gelmektedir. Ancak, tüm ülke
heyelanlardan da belirli derecelerde etkilenmektedir. Heyelanların meydana gelme sıklığının en
çok görüldüğü yerler yağışların bol olduğu yerler ve aktif fay bölgeleridir. Heyelanlar sebebiyle
1950 yılından bu yana 197 kişi hayatını kaybetmiş ve 61 472 kişi etkilenmiştir [21].
Çığ, eğimi yüksek kayalık ve otlu satıhlara düşen aşırı kar yağışlarının kaygan satıhtan
kopması ile aşağı kısımlara doğru hızını ve miktarını arttırarak akması olayıdır. Bu kar kitlesi
önüne gelen insanların ölümüne neden olabildiği gibi ev, ahır, sanayi tesisi vb. gibi yerlere zarar
vererek kara ve demiryollarını kapatabilmektedir. Çığ, genellikle Doğu Anadolu ve Kuzeydoğu
Karadeniz bölgelerinin yüksek kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin rakımı yüksek
bölgelerinde yaşanmaktadır. 1950 yılında bu yana çığ sebebiyle 1 039 kişi hayatını kaybetmiştir
[21].
Çığ ve heyelan gibi afetler yaşamı olumsuz etkilemesi yanında erozyona, toprağın
stabilitesinin bozulması ve verimli toprakların kaybı gibi problemlere neden olmakta, orman
alanlarının bitki örtüsü zarar görmektedir [22].
Kuraklık, yağışın yetersiz olması veya dağılımındaki düzensizlikten kaynaklanan ve uzun
sürede oluşan bir afet türüdür. Ekosisteme ve tarıma olumsuz etkileri olan kuraklık, çok uzun
süreli olabileceği gibi, kısa süreli bir kuraklık da çok büyük zararlara yol açabilmektedir. Kuraklık
uzadıkça, çevre şartları kötüleşir ve bölge insanına etkileri artar. Hayvanların ölümü, verimin
azalması, doğal yangınlar, endüstriyel kullanımlar için su kaynaklarının azalması, çölleşme, kum
fırtınaları, toprak kalitesinin bozulması, yanlış beslenme, su kaybı, toplumsal huzursuzluk, kitle
göçleri, su ve gıda gibi doğal kaynaklar için savaşlar, soğutma suyu veya ana kuvvet olarak suyun
azalması sonucu elektrik üretiminin azalması, kuraklığın en yaygın ekonomik çevresel ve
sosyolojik etkileridir.
Erozyon, tabiatın normal süreci içinde meydana geliyorsa normal erozyon; insanın tabiattaki
toprak, su ve bitki arasındaki dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleleri sonucu meydana geliyorsa
hızlandırılmış erozyon adını almaktadır. Normal erozyon, genellikle insan müdahalesi olmayan
yerlerde görülür ve çok yavaş olarak gelişir. Meraların aşırı derecede otlatılması, ormanların tahrip
edilmesi ile daha az korunan toprak, su ile kolayca taşınabilmekte ve erozyon hızlanmaktadır.
Toprak erozyonu topoğrafik koşullar nedeniyle önemli arazi bozulması etkenidir. Eğimli
oluşu nedeniyle Türkiye toprakları erozyon riski taşımaktadır. Ülkemizde erozyon sonucu her yıl
500 milyon ton verimli toprak kaybolmaktadır [23]. Toprak oluşumunun çok yavaş olduğu
koşullar göz önünde bulundurulduğunda, 50–100 yıllık bir zaman dilimi içerisinde, 1 ton/ha/yıl
olarak belirlenen toprak kaybı, geri-dönüşümü olmayan bir sorun olarak düşünülebilir.
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ve kalite düşmektedir. Ayrıca, erozyonla taşınan toprak, gölet ve barajlarda birikerek bu yapıların
ekonomik ömrünün kısalmasına neden olmaktadır.
Özellikle ülkemizde tahribatı büyük boyutlara ulaşan su erozyonu, erozyon çeşitleri içerisinde
en önemlisidir. Su erozyonu, diğer erozyon çeşitleri içerisinde en yaygın ve en etkili olanıdır.
Bunun için, toprak erozyonu denildiğinde akla suyun neden olduğu erozyon gelmektedir. Su
erozyonundan sonra diğer erozyon çeşitleri rüzgar ve buzul erozyonudur.
Rüzgar erozyonu sonucu, verimli toprakların kaybı, buharlaşmanın hızlanmasıyla toprak
nemliliğinin azalması, bitki büyümesinin yavaşlaması, ulaşımın aksaması ve verimin düşmesi gibi
olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır.
Ülkemizdeki erozyon Avrupa'dan 12, Afrika'dan 17 kat daha fazladır. Ülkemiz topraklarının
%14’ünde hafif, %20’sinde orta ve %63’ünde şiddetli ve çok şiddetli derecede erozyon tehlikesi
mevcuttur. Sadece %3’lük kayalık alan erozyona maruz bulunmamaktadır [23]. Türkiye’de toplam
tarımsal arazinin %73’ü ve temel tarım arazilerinin %68’i, esas olarak su erozyonu (%71) ve aynı
zamanda rüzgar erozyonu (%2) olmak üzere erozyon riskiyle karşı karşıyadır. Erozyonun yüksek
oranları özellikle iklim ve dik topoğrafya gibi doğal şartlardan (toplam arazinin yarıdan fazlasında
yükselti 1 000 metrenin üzerindedir), bazı bölgelerde ise aşırı otlatma ve anız yakma gibi uygun
olmayan toprak işleme ve sulama yönetim uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Ülkenin doğu
kısmında mera alanlarının yaygın olarak bulunması nedeniyle erozyon tehlikesi daha azdır.
Bununla beraber aşırı otlatma ve uygunsuz mera yönetim uygulamaları özellikle Akdeniz ve
Marmara bölgelerinde arazinin %60’ını erozyon riski taşır hale getirmiştir [11].
Türkiye’de erozyona meyilli sahalarda toprak erozyonu önleme çalışmaları yalnız %4’lük
arazide yapılmış, fakat bazı tarım arazilerinin ağaçlandırılması, özellikle 1993 yılından bu yana,
Ulusal Ağaçlandırma Programının etkisiyle erozyonla mücadeleye yardım etmiştir [11].
3.3.2 Sektörel Faaliyetler
3.3.2.1 Tarım
Türkiye’de mevcut arazinin ancak üçte biri tarıma elverişlidir (%35,6). Verimli olarak
nitelenebilecek tarım arazisi ise toplamın ancak sekizde biri kadardır. Arazinin %13,5’i sarp,
%17,2’si çok dik, %14,7’si dik, %13,6’sı orta eğimli, %10,3’ü az eğimli ve ancak %11,3’ü düzdür.
Tarım arazisinin üçte ikisi, bitki gelişimi için zorunlu olan organik madde bakımından fakirdir.
Topoğrafya arazi kullanımı bakımından sınırlayıcıdır. Ortalama arazi yüksekliği, yaklaşık 1 132
metredir. Tarım için belirleyici olan toprak derinliği arazinin çoğunluğunda yetersizdir. Uygun
derinlik yaklaşık 90 cm olmasına rağmen, arazilerin üçte ikisinin derinliği 50 cm’den daha azdır.
Toprakların %13,6’sında taşlılık, %9’unda drenaj ve %3,8’inde çoraklık sorunları bulunmaktadır.
Kara yüzeyinin %86,5’inde, tarım arazisinin ise %73’ünde yoğun erozyon yaşanmaktadır. Tarım
dışı kullanılan araziler, Çukurova, güney sahil şeridi, Marmara, Ege ve Trakya bölgeleri gibi en
verimli arazilerde yoğunlaşmaktadır. Bu nedenle 1970’li yıllarda 4,4 dekar olan kişi başına düşen
tarım arazisi, günümüzde 3 dekarın altına inmiştir. Tarım arazileri, kentleşme, sanayi, enerji,
altyapı gibi süreçlerden kaynaklanan atıklarla hızla kirlenmekte, üretim güçleri zayıflamakta ve
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hızlanmaktadır. Yoğun ve yanlış tarım, toprağı yorgun düşürmekte, yanlış toprak işleme ve yanlış
sulama da arazinin üretim yeteneğini olumsuz etkilemektedir [24].
Tarım sektörünün gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı 1980’de %24 iken, 2005 yılında
%12’nin altına düşmüştür [6]. Bu oran 2007 yılında %7,5’lere kadar gerilemiştir [25]. Bu
gelişmeye paralel olarak, tarım sektöründeki istihdam da azalmıştır. Tarım sektöründeki
istihdamın 1990 yılı toplam aktif nüfusa oranı %53,6 iken, 2007 yılında %26,4’e düşmüştür.
Sektör; gıda üretimi ve beslenme ile doğrudan ilgili olması, aktif nüfus ve işgücünün yüksek
değerler göstermesi, milli gelire katkısı ve sanayi sektörüne sağladığı ham madde ve sermaye
yanında, sağlıklı çevrenin oluşması ve korunması, ekolojik dengenin kurulması ve
sürdürülebilirliği açısından ekonomik ve sosyal bir sektör olmasıyla öne çıkmaktadır.
Ülkemizde sulu tarım ve bahçe arazileri toplamı olan 4,9 milyon ha arazide fiilen sulu tarım
yapılmaktadır. Bağ ve özel ürün yetiştiriciliği olarak da 1,9 milyon ha arazide tarım yapılmaktadır.
Ülkemizde teknik ve ekonomik olarak, sulu tarım yapılacak olan arazi varlığı 8,5 milyon hektar
olarak kabul edilmektedir.

1: 2001 yılı verisi, 2: 2001-03 yılları verisi, 3: 2004 yılı verisini göstermektedir.

Kaynak: OECD, 2008

Şekil 5 Türkiye Ulusal Tarım - Çevre Ekonomik Profili
Türkiye yüzölçümünün %35,6’sını işlenen tarım alanları oluşturmakta, nüfusun önemli bir
bölümü (%34,3) de geçimini tarımsal faaliyetlerden sağlamaktadır. Bu yönüyle tarım sektörü tüm
sektörlerle etkileşim içerisindedir. Tarım sektörünü ilgilendiren bir politika veya uygulama,
çevreyi etkileyeceği gibi çevreye ilişkin alınacak kararlar da tarımı doğrudan etkileyebilecektir. Bu
etkileşim çerçevesinde, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevresel etkiler ve bu etkilerin
giderilmesine yönelik tedbirler, her ülkede olduğu gibi Türkiye için de oldukça önemlidir. Bu
amaçla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çeşitli destekler verilmektedir.
Tarımsal destekleme araçları arasında Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması
(ÇATAK) Programı Destekleri yer almaktadır. ÇATAK Program Desteğinde, “erozyon ve
olumsuz çevresel etkilere maruz kalan tarım arazilerinde, işlemeli tarım yapan üreticilerin,
arazilerini doğal bitki örtüleri, çok yıllık yem bitkileri, organik tarım ve ağaçlandırma gibi
yöntemleri kullanmalarını teşvik etmek üzere, talep etmeleri durumunda tarım tüzel kişileri/üretici
grupları ile devlet arasında en az beş yıl süreyle ve birim alan başına belirlenen yıllık ödemelere
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yer almaktadır. ÇATAK Programı Desteği’nin tarımsal destekleme bütçesi içerisindeki payı %5
olarak belirtilmiştir [26].
Tarım arazilerinin önem sınıflaması, son dönemde tarım arazilerini korumaya yönelik bir
sınıflandırma sistemi olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca ülkemizde de uygulamaya
konulmuştur. Ağırlıklı olarak 1982-1984 verilerini yorumlayan bu sisteme göre, her türlü tarıma
elverişli olan ve tarım dışında kullanılmaması gereken mutlak tarım arazisi miktarı, toplam tarım
arazisinin %39’unu oluşturmaktadır. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile
bu arazilerin belli istisnalar dışında amaç dışı kullanılmasını önlemeye yönelik yaptırımlar
getirilmiştir.
Organik tarım, 1994 yılında Organik Tarım Ulusal Tüzüğü ile AB mevzuatına uygun olarak
başlatılmıştır. 2004 yılında yürürlüğe giren 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile de tüzük
geliştirilerek organik tarım yasal güvence altına alınmıştır.
Uygulanmakta olan İyi Tarım Uygulamaları (İTU) başta çevreyi koruma amaçlı olup
gönüllülük esasına dayanmaktadır. Üreticiler kendi istekleri doğrultusunda İTU kapsamında
tarımsal faaliyette bulunmaktadırlar. İTU gereğince, faaliyette bulunan üreticiler/müteşebbislere
%60 faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmaktadır. Bununla birlikte Tarım ve
Köyişleri Bakanlığınca, 2009 yılı içerisinde İTU yapan üreticilere alan bazlı destekleme ödemesi
planlanmaktadır [27].
Doğal yapının bozularak tarımsal alanlara dönüştürülmesi, doğal yapıyı bozan tarımsal işleme
teknolojilerinin kullanılması, üretim artışı amacıyla yoğun kimyasal girdi kullanımı ve ürünlerin
verimi ve kalitesini artırmak amacıyla genetik amaçlı yapılan müdahaleler tarımsal verimi
artırmakla birlikte toprak, su ve hava unsurlarının mevcut durumu üzerinde önemli bozulmalara
neden olmuştur. Tarımsal kaynaklı çevre kirliliğinin etkilerinin uzun süreçte ortaya çıkması,
ekosistemin bu etkileri ne şiddette olursa olsun tolere edebileceği ve tarımsal kirliliğinin noktasal
olmayan geniş kaynaklı olması, tarımsal kaynaklı çevre kirlenmesini, endüstriyel kirlenmeye göre
daha az sorumlu bir konuma getirmiştir. Endüstriyel kirlenmenin etkilerine karşı artan endişeler,
bu konuda araştırma yapılmasına yol açmış ve geliştirilen teknolojiler ile konulan çevresel
standartlar sayesinde endüstriyel kirliliğin kontrol edilmesine başlanılmıştır. Ancak tarımsal
kaynaklı kirlilik olabildiğince hızlı bir şekilde çevreyi kirletmeye devam etmektedir. Dünya
üzerinde tarımsal faaliyetlerin çok geniş yer kaplaması ve bunun dağınık olması, vazgeçilemeyen
kimyasallar ve geleneksel tarım kültürü gibi nedenler, tarımsal üretim üzerinde, endüstriyel
kirlenmeye karşı gösterilen reaksiyona benzer bir tepkinin gelişememesine neden olmuştur.
Hayvancılık, azotlu gübre kullanımı ve çeltik üretimi nedeniyle sera gazı emisyonları
artmaktadır. Toprağa ya da suya uygulanan yapay ya da hayvansal gübreler, amonyak ve azot
oksitlere indirgenmekte ve bu kimyasallar daha sonra diazotmonoksite (N2O) dönüşmektedir.
Sürekli sulama yöntemi ile çeltik üretimi yapılan alanlarda metan gazı salımı olmaktadır. Ancak,
bu alanlar Türkiye toplam çeltik üretim alanının %20’sini oluşturduğundan bu şekilde oluşan
metan gazı salımı fazla olmamaktadır.
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- 126 Türkiye’de tahıl hasadından sonra anızların yakılması, hem metan (CH4), hem de N2O
salımlarına yol açmaktadır. Türkiye’de anız yakma konusunda yasal mevzuatın varlığına rağmen,
anız yakımı devam etmektedir. Ülkemizde hububat hasadından sonra verimin yüksek olduğu ve
saman sıkıntısı olmayan yıllarda, hububat alanlarının yaklaşık %30’unun anızı yakılmaktadır.
Anızın çok kolay, çabuk ve masrafsız olarak yok edilmesinin sebebi; zararlı böcekler ile çeşitli
hastalıkların azaltılması, toprak işlemede kolaylık sağlaması ve daha yüksek verim beklentisidir.
OECD tarafından 2008 yılında hazırlanan “1990’dan Günümüze Tarımın Çevre Performansı”
raporuna göre; Türkiye’de tarımsal amonyak emisyon verisi düzenli olarak toplanamamaktadır.
Tarımsal amonyak emisyonlarının ana kaynakları, canlı hayvan ve azotlu gübre kullanımıdır. Metil
bromür kullanımı 1990’larda Montreal Protokolü ile önemli ölçüde azaltılmıştır. Metil bromür
bahçecilik sektörünce özellikle toprak dezenfektanı olarak geniş oranda kullanılmaktadır. 2006 yılı
itibariyle de metilbromürün tarımsal kullanımı yasaklanmıştır.
Türkiye’de tarımsal sera gazı emisyonları 1990-1992 ve 2002-2004 arasında %21 azalmıştır.
Tarım emisyonlarındaki azalma büyük oranda metan emisyonlarını azaltan sığır, koyun ve keçi
sayılarında azalmadan kaynaklanmıştır. Aynı zamanda yüksek gübre kullanımı ve mahsul
üretiminden dolayı da emisyon bir miktar yükselmekle birlikte emisyon miktarı genel olarak düşüş
göstermiştir. Mera alanlarının daha iyi yönetimi ile emisyonların daha da indirilmesi mümkün
olacaktır [11].
Tarımsal faaliyetlerin önemli akifer konumunda olan alanlarda yoğunlaşması ve buna paralel
olarak tarımsal ilaç ve gübre kullanımının da giderek artması yer altı suyunun pestisit ve
türevleriyle kirlenmesine neden olmaktadır. Toprak erozyonu sonucunda; fosfor ve katı maddeler
tarım arazilerinden yüzey sularına taşınarak ötrofikasyona neden olmaktadır [7]. Tarımsal
faaliyetlerde kullanılan kimyasal gübrelerin su kaynaklarına ulaşması sonucunda, su
kaynaklarındaki azot ve fosfor konsantrasyonları artmakta, buna bağlı olarak da organik madde
miktarının artmasıyla sularda ötrofikasyon meydana gelebilmektedir.
Türkiye’de arıtılmış atık sularda bulunabilecek koliform bakteri miktarı için mevzuattaki sınır
değeri sulama suyu için düşük, havuz suyu için daha yüksek olarak belirlenmiştir. Bu durum, AB
ülkeleriyle çelişki teşkil etmektedir.
Türkiye tarımında, özellikle, giderek artan kimyasal gübre ve bitki koruma ürünleri kullanımı
biyoçeşitliliği olumsuz etkilemektedir. Geçmişte, detaylı bir çalışma yapılmadığından bugün hangi
türlerin kaybolduğu bilimsel olarak ifade edilememektedir.
Tarımda kimyasal kullanımındaki artış ve verimli alanlarda yoğunlaşması, tüm bölgelerin
ekolojisini değiştiren büyük kırsal kalkınma projelerinin inşası ve sulama suyunun akış yönünün
değişmesinden dolayı sulak alanlarda bozulmalar gibi nedenler biyoçeşitlilik üzerinde baskı
oluşturmaktadır [28].
Artan nüfusun hayvansal kaynaklı protein gereksinimini yeterli düzeyde karşılayabilmek
amacıyla, hayvancılığın yoğun şekilde yapılması zorunlu hale gelmiştir. Ancak bu durum yerleşim
merkezlerine yakın işletmelerde çevre kirliliği açısından birtakım sorunları da beraberinde
getirmiştir.
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- 127 Hayvansal üretimin çevre üzerine yaptığı en olumsuz etki, bulaşıcı hastalık etkenlerinin
kaynağını oluşturmasıdır. Hayvanlardan kaynaklanan bazı hastalık etkenlerinin doğada yaklaşık 1
hafta ile 3 yıl canlı kalabilmeleri, çevrede oluşacak kirliliğin çok uzun zaman etkin olabileceğini
göstermesi bakımından önemlidir.
Hayvan barınaklarından kaynaklanan kirlilikte, miktarı ve etkileri açısından gübre önemli bir
etkendir. Bir hayvansal atık materyali olarak tanımlanabilen gübre, barınaklarda iç ve dış ortamda
büyük oranda çevre kirliliği yaratmaktadır. Gübre taşıma sistemi, iç ortamdaki kokunun ve
kirliliğin yayılımı ile doğrudan ilgilidir. Dış ortamda gübrenin yanlış taşınması ve uygun şekilde
depolanmamasından kaynaklanan etkiler de kirliliği birinci derecede etkileyen ve artıran nedenler
arasındadır.
Türkiye’de devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan mera, yaylak ve kışlakların kullanma
hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Çayır ve meralarda bulunan bitki ve hayvan
türleri, bu alanların biyolojik değerini arttırmakta, üzerinde ve içinde yaşadıkları toprağın
oluşmasına, gelişmesine, olgunlaşmasına katkıda bulunmaktadırlar. Bu şekilde topraklar, çayırmera kültürü sayesinde korunmakta, birçok canlı türü için daha elverişli bir yaşama ortamı haline
gelmektedir. Çayır ve meralar bir yandan bitki besin maddelerinin kaynağını teşkil ederek, diğer
yandan da erozyon kontrolü ve toprak ıslahında fayda sağlamakta, ekim nöbetinde rol oynayarak
toprak verimliliğini arttırmaktadırlar. Çayır ve meralar toprak ıslahı ve korunması için de
önemlidir. Binlerce yıldan beri doğal otlatma alanları sayısız bitki ve hayvan türüne yaşam ortamı
sağlamaktadır [29].
Çayır-mera vejetasyonunu oluşturan bitki türleri azot ve mineral madde bakımından zengin
olan toprak üstü ve toprak altı organları ile toprağın organik madde miktarını arttırırlar. Bu şekilde
özellikle kurak ve yarı kurak bölge topraklarındaki başlıca problem olan su tutma kapasitesini
yükseltirler. Hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve en
kolay temin edildiği kaynaklar, çayır ve mera alanlarıdır. Günümüzde bu alanların doğal hayata
sağladıkları katkının daha iyi anlaşılması ile özellikle gelişmiş ülkelerde çayır ve meralara özel bir
değer verilmeye başlanmıştır.
Sürdürülebilir hayvansal üretimin sağlanmasının yanında, çayır ve mera alanlarımız ile yem
bitkileri ekim sahaları, toprağı yerinde tutarak, rüzgâr ve su erozyonunu önleyen ve sürdürülebilir
çevreyi sağlayan en önemli unsurlardır.
Bitkisel üretimde yeterli karlılık ve verimliliğin temin edilememesi, yetersiz ve dağınık
mevzuatlar, bu yetersiz ve dağınık mevzuatları yürüten kurumlar arasında eşgüdüm bulunmaması
sonunda, çayır ve mera alanlarının sınırlarında önemli daralmalar olmuş, çayır ve mera alanları 44
milyon hektardan, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1970’li yıllarda yapılan envanter
çalışmalarına göre 21,7 milyon ha, 1991 Tarım Sayımı Sonuçlarına göre de 12,3 milyon ha
düşmüştür [7].
Bunun yanında, uzun yıllar devam eden zamansız, aşırı, düzensiz otlatma ile ıslah ve
bakımlarının yapılamaması, kullanıcılara yetki ve yükümlülük verilmemesi, eğitim eksikliği,
amacı dışında kullandırılması nedeniyle meraların verimliliklerinde de önemli oranda azalmalar
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dekardaki verim 45-100 kg arasında değişmektedir [29].
Türkiye, iç su ve deniz açısından su ürünleri yetiştiriciliğine çok uygun olup, büyük bir
potansiyele sahiptir. Ancak, son yıllarda kapasite ve sayı olarak hızlı bir artış içinde olan su
ürünleri yetiştiriciliği işletmeleri, hızlı artışa paralel olarak daha geniş alanlara yayılmış, üretim
faaliyetlerinin modernleşmesi ve teknolojilerinin ilerlemesi ile daha fazla su, yem, kimyasal
maddeler kullanarak bunları çevreye daha fazla deşarj etmeye başlamışlardır.
Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Organizasyonu (FAO) verilerine göre, doğal balık stoklarında
görülen azalma nedeniyle artan nüfusun su ürünleri talebini karşılamak amacıyla su ürünleri
yetiştiriciliği hızla büyümektedir. 2030 yılında avcılık ve yetiştiricilikle elde edilecek miktarın
eşitleneceği, diğer bir deyişle balık yetiştiriciliğinin hızla büyümeye devam edeceği
öngörülmektedir [27].
Su ürünleri üretimi, 2007 yılında yüzde 17’lik artışla 772 bin ton olarak gerçekleşmiş olup,
toplam üretimin %82’si avcılık faaliyeti ile sağlanmıştır. Yetiştiricilikte, uygulanmakta olan
desteklerle önemli artışlar sağlanmıştır. 2006 yılında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda yapılan
değişiklikle denizlerdeki balık çiftliklerinin kurulabileceği alanlara ilişkin getirilen düzenlemeler,
söz konusu artışın ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğinin sağlanması için sektörün gelişimiyle
ilgili mekansal planlamanın gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde; beslemenin oranı, kalitesi ve kontrolü, yetiştiricilik sisteminin
tipini belirlediği gibi yetiştirilen ürünün kalitesi, pazar boyuna ulaşma süresinin de belirleyici
faktörüdür. Besleme ve yemleme işletme faaliyetleri içinde oldukça önemli yer tutmaktadır.
İşletme giderlerinin %45-65’nin yem giderlerinden oluşması besleme faaliyetlerinin yoğunluğunu
ve önemini kanıtlamaktadır.
Yemi oluşturan tüm bileşenler aynı zamanda metabolizma ürünleri olarak atık haline
gelmektedirler. Bu atık ürünler; organik karbon, organik nitrojen (karbonhidrat, lipid, protein),
amonyum, üre, bikarbonat, fosfat, vitaminler ve pigment maddelerinden oluşmaktadır. Dışkı ve
metabolik atıkların miktarı stok yoğunluğuna ve kullanılan yemin kalitesine göre değişmektedir
[30]. Stok yoğunluğu arttıkça ortama bırakılan toplam atık miktarı ve bunun sonucunda çevreye
olan olumsuz etki artmaktadır.
Su değişiminin uygun olduğu, akıntının yeterli olduğu alanlarda tüm çevresel parametrelerin
dikkate alınmasıyla yapılan bir yetiştiricilik Türkiye’ye büyük faydalar sağlayacaktır. Balık
gelecekte sağlıklı nesiller yetiştirilebilmesi için en önemli gıda kaynağıdır. Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne ihraç ettiği tek hayvansal ürünün balık olduğu unutulmamalıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 129 3.3.2.2 Sanayi
1980’li yıllardan itibaren sanayi sektörü büyük bir gelişme göstermiş, kalkınmanın temel
dinamiklerinden ve ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olmuştur. Ana ihracat kalemleri içinde
gıda, tekstil-giyim ve demir çelik gibi sektörler ağırlıklı olarak bulunmaktadır.
Sanayinin; çevre normlarına uygun üretim yapan, tüketici sağlığını ve tercihlerini gözeten,
yerel kaynakları harekete geçiren, yüksek nitelikli işgücü kullanan, stratejik yönetim anlayışını
uygulayan, Ar-Ge’ye önem veren, teknoloji üreten, özgün tasarım ve marka yaratarak uluslararası
pazarlarda yerini alan bir yapıya kavuşturmak, Türkiye’nin sanayi politikasının temel
hedeflerindendir [31].
9. Kalkınma Planı’nda, sanayi ve çevre politikalarının uyumu gözetilerek büyümenin
sürdürülebilirliğinin sağlanması, sanayide, insan sağlığına ve çevre kurallarına uygun üretim
yapılması ve sosyal sorumluluk standartlarının gözetilmesine önem verilmesi ülkemizin temel
kalkınma politikalarından biri olarak belirlenmiştir. Ayrıca, tüm sektörlerde yatırım, üretim ve
tüketim aşamalarında kirleten ve kullanan öder ilkelerini dikkate alan araçların etkili bir biçimde
kullanılacağı, sanayide çevre dostu tekniklerin uygulanmasıyla ham madde kullanımındaki
etkinliğin artırılarak daha verimli üretim gerçekleştirileceği ve atıkların azaltılacağı
vurgulanmaktadır [2].
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre sorunlarının en önemli nedenlerinden biri enerji
tüketimi ve enerji üretim sistemlerinde kullanılan yakıt türüne bağlı oluşan çevre kirliliği ve sera
gazı emisyonlarındaki artışlardır. Nüfus artışı, nüfus artışına bağlı sanayileşme ve çarpık
kentleşme çevre sorunlarının temelini oluşturmaktadır.
Türk sanayisi, ağırlıklı özel sektör faaliyetlerinden oluşmaktadır. Son yıllardaki
özelleştirmeler neticesinde kamu sektörünün imalat sanayi içindeki payı azalmaya devam
etmektedir. Demir-çelik, çimento, gıda, kâğıt, otomotiv, tekstil sektörlerinde özelleştirme
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Özelleştirme sonucunda kullanılmakta olan eski teknolojiler terk
edilerek yerine çevreye duyarlı teknolojiler getirilmektedir.
Sanayi tesisleri; endüstrinin yoğunlaşması, sanayideki yer seçimindeki yanlış tutum ve
şehirlerin plansız büyümesi gibi nedenlerden dolayı daha önce şehirlerin dışında yer alırken bugün
şehirlerin içinde kalmıştır. Günümüzde, sanayi bölgelerinde gelişigüzel yatırım isteklerinin önüne
geçmek için girişimciler organize sanayi bölgeleri (OSB) ve küçük sanayi siteleri (KSS) ile
yönlendirilmektedirler.
Sanayileşme denilince akla ilk olarak üretim yapmak yani kaynak tüketmek gelmektedir.
Sanayide girdi olarak büyük oranda doğal kaynaklardan sağlanan ham maddeler kullanılmaktadır.
Bazı ara ürünler ve tüketim sonrası geri kazanılan artıklardan da yararlanılmaktadır. Bir maden,
sanayi girdisi oluncaya kadar arama, tespit, hazırlık çalışmaları, yer altından çıkarma,
zenginleştirme ve metalürji gibi işlemlerden geçmektedir. Madenler, metaller gibi endüstriyel ham
maddeler olabildiği gibi kömür, petrol, uranyum gibi enerji ham maddeleri de olabilmektedir.
Bunların elde edilmesi aşamalarının her birinde su, hava ve toprak kirliliği gibi çevre sorunları
meydana gelebilmektedir.
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- 130 Üretim sırasında kömür, doğal gaz, elektrik ve petrol gibi enerji kaynaklarını yoğun kullanan
demir-çelik sanayi, en fazla enerji tüketen sektörlerin başında gelmektedir. Demir ve çelik
üretiminde kullanılan kömür, demir cevheri peletleri, parçacıklar ve kireç gibi ham maddelerin
kazılarak çıkarılması ve taşınmasında kullanılan enerji dahil ortaya çıkan CO2’de dahil olmak
üzere, demir ve çelik sanayisinden kaynaklanan CO2 emisyonu, küresel CO2 emisyonunun
yaklaşık %10’unu teşkil etmektedir.
Çimento sektörü ise tüm sanayi alt sektörleri içerisinde, en fazla enerjiyi tüketen ve sera gazı
emisyonları ile partikül madde yoğunluğunu artıran sektörlerden birisidir. Bu enerjinin tamamına
yakını kömür, doğal gaz, elektrik ve petrol gibi fosil kaynaklı yakıtlardan karşılanmaktadır. Doğal
olarak CO2 emisyonunun azaltılması, fosil kaynaklı yakıtların kullanımının azaltılmasını
gerektirmektedir. Bu da enerji değeri olan katı ve tehlikeli atıkların ek yakıt olarak çimento
fabrikalarında lisanslı kullanılması ile mümkün olabilecektir.
Endüstriyel kaynaklı hava kirliliği; sanayi tesislerinde kullanılan düşük nitelikli yakıtlar ve
çevreye duyarsız üretim tekniğinden kaynaklanmaktadır. Demir-çelik, çimento, kağıt ve kağıt
hamuru, seramik, cam, tekstil, gıda, otomotiv, petro-kimya ve temel kimyasallar gibi enerji yoğun
sektörlerde büyük emisyon azaltma gayretleri sarf edilmiş olmasına rağmen, uluslararası rekabetin
bu sektörlerde yoğun olması ve yüksek maliyetleri de beraberinde getirmesi nedeniyle, birçok
sanayi sektöründe emisyon sınır değerlerinin altına bir türlü inilememektedir.
Sanayileşme ile birlikte artan nüfus ve buna bağlı artan yapılaşma; sanayi-konut yerleşiminin
iç içe olması sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Neticede kent içi ulaşım yolları yetersizleşmiş,
otopark sorunu artmış ve yeşil alanlar yetersiz kalmıştır. Bu bağlamda, sanayinin ilk gelişim
evresinde gecekondulaşmanın yüksek boyutlara ulaştığı, hızlı kentleşme ile birlikte endüstriyel ve
evsel atık su miktarının da aynı oranda arttığı görülmüştür. Önemli miktarda endüstriyel atık su
boşaltan sanayi sektörleri; gıda, içki, maden, cam, tekstil, petrol, deri, kâğıt, kimya, otomotiv ve
imalat sanayileri ile sanayi bölgeleri, metalürji tesisleri ve diğer endüstriyel nitelikli atık su deşarj
eden tesislerdir. Bu kaynaklardan boşaltılan atık suların verildiği alıcı ortam bazen bir dere,
akarsu, göl ya da deniz olabilmektedir. Sanayi işletmelerinin arıtmadan bıraktıkları atık sular su
kirliliğine yol açarak tehlike yaratmayı sürdürmektedir.
Birçok şehirde küçük ve orta ölçekli endüstrilerin neden olduğu endüstriyel kirlilik evsel atık
sular ile karışmaktadır. Bu yüzden de evsel atık suyun kalitesi etkilenmekte, arıtma tekniklerinin
farklı olmasından dolayı arıtma maliyeti olumsuz yönde etkilenmektedir. Ağır metaller gibi kalıcı
kirleticiler, arıtma çamurunda birikip, çamur yönetimini zorlaştırmakta ve arıtma çamurunun
tarımda kullanılmasını güçleştirmektedir.
Endüstriyel atık sular, civa, kurşun, krom ve çinko gibi ağır metaller içermektedir. 2004
yılında yapılan imalat sanayi atık envanteri anketi kapsamındaki 4 030 işyeri toplam 1,145 milyar m3
atık su deşarj ederken, bunlardan 2 112’si yılda 760 milyon m3 sanayi atık suyunu arıtmadan alıcı
ortamlara deşarj etmektedir. Sanayi tesislerinden 1 918’i ise 385 milyon m3 atık suyu arıtarak alıcı
ortamlara deşarj etmektedir. Bu sonuçlardan imalat sanayi kaynaklı atık suyun yaklaşık yüzde
66’sının hiç arıtılmadan alıcı ortama verildiği gözlenmektedir. Ayrıca TÜİK’in 2004 yılında
gerçekleştirdiği son İmalat Sanayi Anketi’ne göre, 17,5 milyon ton endüstriyel katı atık
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edilmiş, %47’si bertaraf edilmiştir [32].
Sanayi tesislerinden ya da yerleşim yerlerinden kaynaklanan katı atıkların yeniden
kazanılması konusunda yerel yöneticilerin ve halkın bilinçli olmaması, önemli ölçüde bir ekonomi
kaynağının değerlendirilememesi anlamına gelmektedir. Kimi belediyelerde başlatılan pilot
çalışmalar, henüz ülke geneline yaygınlaştırılamamıştır. Türkiye’de katı atık sorununa çözüm
olarak en sık başvurulan yöntem, çöplerin uygun görülen bir alana yığılarak vahşi depolanmasıdır.
Düzenli depolama, kompostlaştırma, yakma ya da geri kazanma yöntemleri yaygın değildir. Çöp
depolama alanları için yer seçimi de her zaman önemli sorunlardan biri olarak göze çarpmaktadır.
Büyük şehirlerde birçok fabrikanın dış görünüşü, çıkardıkları duman tabakaları, sıvı ve katı
atıklar, hurda yığınları ve gelişigüzel atılmış çöp depoları da görüntü kirliliğine neden olmaktadır.
Ayrıca sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelerde gürültü kirliliği de önemli bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır.
OSB modeli ülkemizin planlı kalkınma anlayışı içerisinde takip ettiği bir sanayileşme şekli
olduğu gibi sanayileşmenin çevreye vereceği zararları en aza indirebilmek amacıyla uygulanan bir
modeldir. OSB’de çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler yer aldığından dolayı atık
türleri de farklılık göstermektedir. OSB’nin sadece yüzde 14'ünde arıtma tesisi olmakla birlikte,
bunların da arıtma tesisleri ya yetersiz çalışmakta ya da hiç kullanılmadan alıcı ortama deşarj
yapılmaktadır. Pek çok değişik sektörü barındıran OSB’den çıkan atık sular verildikleri dere,
nehir, göl vb. gibi alıcı ortamları kısa sürede kirletmekte ve bu suların geçtiği yerlerdeki tarım
alanlarının zarar görmesine ve yer altı sularının kirlenmesine neden olmaktadır.
Tablo 19 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kredi Desteği ile Tamamlanmış OSB, KSS, EB ve TG
Bölgeleri
Sanayi
Alanları
OSB

Faaliyette Olan
(adet)

Arıtma Tesisi Sayıları (adet)
47 (27 OSB kendisinin, 20
OSB Belediye arıtma tesisine
bağlı)
KSS’ler kurulu bulunduğu
Belediyelerin kanalizasyon
şebekelerine bağlıdır.

107

KSS

416

EB

1 (Ceyhan Enerji EB)

TGB

28 (10 TGB’nin
altyapı çalışmaları
devam ediyor)
Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,2008.

Not: EB: Enerji bölgeleri, TGB: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri.
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- 132 OSB’de özellikle deri, tekstil, süt ve mamulleri peynir altı suyu ve zeytin karasuyu gibi son
derece kirli ve yağlı endüstriyel atık suların modern arıtma tesislerine verilmesine rağmen
sanayicilerin yüksek bulduğu işletim maliyetlerinden dolayı atık suların yeterince arıtılmadan
deşarjı yapılmaktadır.
Dünyada her alanda olduğu gibi sanayide de rekabetin şiddeti ve şartları değişmektedir.
Verimliliği artırmak, yenilikler yapmak, farklılaşmak, markalaşmak hayatta kalabilmenin ön
koşulu haline gelmiştir.
Verimlilik ve tasarruf birbirleri ile iç içe olmasına rağmen, karıştırılmaması gereken
kavramlardır. Enerji verimliliği, yaşam standardı, hizmet ve üretim kalitesi ile miktarında düşüşe
yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması, aynı işi daha az zamanda daha az enerji kullanarak
yapmaktır. Enerji kaynaklarının korunması bakımından enerjinin ekonomik ve yüksek verimlilikte
üretilmesi ve enerji kullanımında verimliliğin artırılması, dünyanın maruz kaldığı kirlenme,
küresel ısınma ve gaz emisyonları gibi zararların en düşük seviyede kalmasını sağlayacaktır.
Bunun sonucunda enerji güvenliği arttırılarak, enerji yatırım ihtiyaçlarımız ve ithalat
bağımlılığımız azalacak, ekonomik büyümenin iyileştirilmesine ve çevrenin korunmasına önemli
katkılarda bulunulacaktır.
Türkiye’nin sanayi sektörü, enerji tüketimi yoğun bir sektör olup, 2006 yılı içerisinde
tüketilen 77,3 milyon ton eşdeğer petrol (TEP) toplam nihai enerjinin yaklaşık %40’ı sanayi
tarafından tüketilmektedir. Herhangi bir ülke için bu değerin yüksek olması, o ülkenin
sanayileşmekte olan bir ülke olduğu anlamına gelebileceği gibi sanayisinin enerji yoğun bir yapıda
olduğu anlamına da gelebilir. Gelişimini tamamlamış Avrupa ülkelerinde bu değerin %25-30
civarında olduğu, OECD ülkeleri ortalamasının %19, Japonya için %9 olan enerji yoğunluğunun
Türkiye için %38 olması, Türk sanayisinin enerji yoğun bir yapıya sahip olduğunun ve enerjinin
yeterince verimli kullanılmadığının bir göstergesidir [33].
Günümüzde endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği bilincini oluşturmak, enerji tasarrufu
odaklarını, miktarlarını tespit etmek ve etkili bir enerji yönetim sistemi kurulmasına yardımcı
olmak amacıyla izleme, kontrol ve benzeri enerji yönetimi uygulamaları, yalıtım, yanma kontrolü,
atık ısı kullanımı, aydınlatmada gün ışığından daha fazla yararlanma ve yüksek verimli armatür
kullanımı, kompanzasyon, elektrik motorlarında değişken hız sürücüsü uygulamaları gibi az
yatırımlı önlemlerle %10’lar mertebesinde enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde tüketicilerin enerjiyi verimli kullanan alet ve makineler
konusunda bilgilendirilmeleri için söz konusu cihazların üzerine görünür şekilde etiketlerin
konulması zorunlu kılınmıştır. Türkiye’de tüketicilerin enerji verimliliği konusunda
bilinçlendirilmesi ile enerji verimliliği ve etiketleme konusunda 12 adet AB direktifi
uyumlaştırılarak Türk hukuk sistemine kazandırılmıştır. Bu bağlamda, bazı elektrikli ev aletlerinde
enerji verimliliğine yönelik etiketleme standartlarına dair bir dizi yönetmelik yayımlanmıştır [33].

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 133 3.3.2.3 Enerji
Enerji, yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli temel ihtiyaçlardan biridir. Isıtmada,
aydınlatmada, elektrikli aletlerin çalıştırılmasında, taşımacılıkta, sanayide vb. birçok alanda enerji
kullanılmaktadır.
Türkiye 2005 yılında, dünya geneline benzer bir şekilde birincil enerji tüketiminin büyük
bölümünü sırasıyla petrol, doğal gaz ve kömür (taş kömürü ve linyit) kaynaklar yoluyla
karşılamıştır. Yenilenebilir kaynaklardan (hidrolik ve diğer kaynaklar) üretilen enerji ise toplam
ihtiyacın %11’ine denk gelmiştir.
Türkiye’nin son yıllarda nüfus ve kalkınma alanında kaydettiği gelişmeler enerji tüketimine
de yansımıştır. Son 15 yılda ülkemizde enerji talebi yıllık ortalama %3,7; elektrik talebi ise
%7,2’lik artış göstermiştir. 2004 yılında 90,1 MTEP olan birincil enerji tüketiminin 2020 yılına
kadar 2,5 kat büyüyeceği tahmin edilmektedir.
Geleceğe yönelik gelişme ve bu gelişmenin sürdürülebilir olması artan nüfusun artan
gereksinimlerine uygun oranda enerjinin varlığına, güvenli ve sağlam kaynaklardan elde
edilmesine bağlıdır.
Dünya’da kullanılan enerji kaynakları fosil yakıtlı ve yenilenebilir alternatif enerji kaynakları
olmak üzere ikiye ayrılır. Başlıca fosil yakıtlı enerji kaynakları; petrol, doğal gaz, kömür, asfaltit
ve diğer fosil yakıtlı kaynaklardır. Güneş, rüzgar, dalga, biyokütle, hidrojen enerjileri ile jeotermal,
hidrolik ve nükleer enerji yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarını oluşturmaktadır.
Enerji, giderek pahalılaşan işgücü, sermaye ve toprak gibi üretim faktörleri arasında yerini
alarak yüzyılımızın en önemli ihtiyaçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ihtiyacın
karşılanması bir üretim süreci gerektirmektedir. Bütün üretimlerde olduğu gibi cinsi ne olursa
olsun, enerji üretim sürecinin de çıktıları ve atıkları mevcuttur.
Dünya Enerji Komitesi’nin belirtmiş olduğu gibi, “riski olmayan hiçbir enerji kaynağı
bulunmamaktadır” [34]. Bir ülkeye en uygun enerji kaynak veya kaynaklarını belirlemek için
öncelikle, o ülkenin mevcut ve nüfus artışı da göz önünde bulundurularak gelecekteki enerji
ihtiyacını, kaynaklarına göre ülkenin enerji üretim potansiyelini, kaynakların temiz ve
yenilenebilir olma özelliklerini, enerji üretim teknolojileri ve ekonomisi ile özellikle çevreye
verdiği zararları iyi bilmek gerekmektedir.
Özellikle ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmayı da içeren sürdürülebilir bir yaşam kalitesi
için çevre faktörü önemlidir. Bu kalitenin sağlanmasında enerji politikalarının rolü oldukça
fazladır. Diğer dünya ülkeleri gibi Türkiye’nin de enerji politikası “enerjiyi zamanında, yeterli,
güvenli yollarla, asgari maliyetle ve çevresel etkileri göz önünde tutarak sağlamaktır” [35].
Enerji Sektörünün Kaynaklar Bazında Çevreyi Etkileme Durumu
Fosil Kaynaklı Yakıtlar
Kömür, yerel bir kaynaktır ve işletilmesiyle katma değer oluşturur. Elektrik enerjisi
üretiminde kwh başına ucuz bir ham madde olup diğer kaynaklara göre daha emniyetli
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- 134 taşınabilmektedir. Bu gibi avantajlar, kömürü en çok kullanılan fosil enerji kaynağı haline
getirmektedir. Ancak, fosil yakıtlar arasında çevreye en çok olumsuz etkisi bulunan yakıt türüdür.
Enerji sektöründe kömür, termik santrallerde ham madde olarak kullanılmaktadır. Termik
santral reaktöründe toz halindeki linyit kömürünün yanması sonucu kömürde bulunan mineral
maddeler yanmayıp uçucu kül olarak reaktörü terk edebilmektedir. Reaktör çıkışında bulunan
elektro filtreler normalde tozların %99,4’ünü tutabilmektedir. Elektro filtrelerle tutulamayan uçucu
küller baca dumanı ile havaya yayılarak ağırlıklarına ve atmosferik olaylara göre bacadan itibaren
belirli mesafelerde yere çökerler. Bu esnada içerdikleri kobalt (Co), kadmiyum (Cd), çinko (Zn),
kurşun (Pb), bakır (Cu) gibi metal bileşikleri baca dumanındaki SO2 ve NOx gazlarının toksin
etkisini artırır ve asit yağmurlarına dönüşmesinde katalizör etkisi gösterirler [36]. Yerli linyitlerin
kükürt içeriklerinin yüksek ve ısıl değerlerinin düşük olması nedeniyle, linyite dayalı termik
santrallerden kaynaklanan SO2 emisyonlarının yüksek olması durumunda Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliğinde (HKKY) verilen sınır değerlerin aşılması, önlem alınmasını gerektiren
en önemli çevre sorunlarından biri olarak karşımıza çıkabilmektedir.
Baca gazı bileşenlerinin zamanla yere çökmesi, çevresindeki alanlarda toprak kirliliğine
neden olabildiği gibi, yanma sonucu linyit kömüründe %35–55 oranında bulunan kül de toprak
üzerinde depolanarak toprak kirliliği oluştururlar. Ayrıca, kömürün çıkarılması sırasında büyük
alanlardan toprağın alınarak kömür olmayan alanlara yığılması da araziye zarar vermektedir [36].
Termik santrallerin soğutma sularını deşarj ettikleri su ortamındaki normal sıcaklık zamanla
yükselerek, doğal halinden farklı yeni bir sıcaklık dengesi oluşur. Sıcaklık, sulardaki canlıların
metabolizmaları üzerinde hızlandırıcı, kısıtlayıcı ve öldürücü etkilerde bulunmakta, sudaki
çözünmüş oksijen konsantrasyonunun azalmasına neden olmaktadır [36].
Ülkemizde kömüre dayalı elektrik enerjisi üretimi toplam üretimin %20’sini, kurulu güç ise
toplam kurulu gücün %21,5’ini oluşturmaktadır. Türkiye, zengin linyit kaynaklarına sahip olup,
toplam linyit rezervi 9,3 milyar ton olarak tahmin edilmektedir. Ancak, Türkiye’de elektrik
üretiminde kullanılan linyit kömürünün %50’den fazlası düşük kalorilidir (1 500 kcal/kg’dan az).
Son yıllarda dünyada çevresel duyarlılıklarla sera gazı yaratan enerji kaynaklarından kaçınma
yönündeki eğilimler kömüre dayalı üretim aleyhine kamuoyu oluşturmaktadır. Bu bağlamda Kyoto
Protokolü gibi bazı uluslararası antlaşmalar da gündeme gelmiştir. Ancak Kyoto Protokolü
Dünya’da en fazla sera gazı salımı yapan belli başlı ülkeler tarafından henüz imzalanmamıştır.
Ülkemiz ise imzalama kararı almış olup, imzalama sürecini henüz tamamlamamıştır.
Tablo 20’de 2004 yılında bazı ülkelerin birincil enerji tüketiminde kullandıkları kömür
miktarları karşılaştırılmıştır.
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Bazı Ülkelerin Birincil Enerji Tüketiminde Kullanılan Kömür Miktarları
ÜLKELER

KÖMÜR (Milyon TEP)

ABD

564,3

Kanada

30,5

Almanya

85,7

Polonya

57,7

Rusya Federasyonu

105,9

Güney Afrika

94,5

Avustralya

54,4

Çin

956,9

Hindistan

204,8

Japonya

120,8

Türkiye

23,0

OECD Ülkeleri

1163,2

Dünya Toplamı

2778,2

Kaynak: Dünya Enerji Konseyi Dünya ve Türkiye Enerji İstatistikleri

Türkiye, kömür tüketimi dünya toplamında sadece binde 8’lik küçük bir paya sahiptir. ABD
ve Çin gibi Kyoto Protokolünü henüz imzalamamış ülkeler yanında Türkiye’nin kömür kullanımı
çok düşük bir düzeydedir. Birincil enerji kaynakları bakımında fakir sayılan ülkemizde en önemli
yerli kaynak olan linyit kömürünün enerji üretiminde değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.
Diğer taraftan sera etkisi yaratan gazların salımını azaltmaya yönelik Kyoto Protokolü’nün
imzalanmasından sonra çevresel duyarlılıkların artması ve iklim değişikliği belirtilerinin de
etkisiyle ya kömür kaynaklarının kullanımının kısıtlanması ya da çevre dostu teknolojilerin
kullanımı olası görülmektedir.
Petrol
Ekonomide üretimden tüketime kadar pek çok sektörde kullanılan petrol ve ürünleri ülke
ihtiyacının çok önemli bir kısmını karşılamaktadır. 2006 yılı sonu verilerine göre ülkemizin yıllık
petrol tüketimi 30 milyon ton civarındadır. Mevcut rezervimiz ise yaklaşık 45 milyon ton
civarında olup bu miktar ancak 1,4 yıllık tüketimimizi karşılayabilecek düzeydedir. 1980 yılları
öncesi akaryakıt ithal eden ülkemiz, günümüzde 5 adet rafineri ile ham petrolü işlemektedir. Petrol
taşınması, işlenmesi aranması ve kullanılması sırasında çevre kirliliğine yol açmaktadır.
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Milyon ton
1200

962

900
600
300
0

165

YERİNDE REZERV

ÜRETİLEBİLİR
REZERV

126

ÜRETİM

39
KALAN REZERV

Kaynak: ETKB, 2006.

Şekil 6 Türkiye’nin Petrol Rezerv Durumu
Doğal Gaz
Dünyada ve ülkemizde kullanımı hızla yayılmakta olan doğal gaz, diğer fosil enerji
kaynaklarının yerini hızlı bir şekilde almaktadır. Dünyada doğal gaz kullanımının yaygınlaşmaya
başlaması 1960’lara dayanmaktadır.
Dünya toplam doğal gaz tüketimi 2006 yılında %2,5 artmıştır. 2020 yılında tüketimin 4,72
trilyon m3 e ulaşacağı tahmin edilmektedir. AB ülkelerinde 2006 yılında yüksek fiyatlar ve görece
ılıman bir iklim yaşanmış olması nedeniyle doğal gaz tüketim miktarı düşerken, Çin ve Rusya’da
artmıştır. Dünya çapındaki artışın %40’ı Rusya’dan kaynaklanmıştır. Doğal gaz üretimi ise 2006
yılında %3 oranında artarken, Rusya yine en büyük doğal gaz üreticisi olma konumunu
sürdürmüştür. Mevcut rezerv ve üretim trendine göre dünya doğal gaz rezervleri için öngörülen
ömür yaklaşık 67 yıldır.
Türkiye’de görünür doğal gaz rezervleri ve fiili üretimi sınırlıdır. Ancak TPAO son yıllarda
arama ve üretim çalışmalarına önem vermeye başlamış olmakla birlikte, bu çalışmalar yeterli
değildir. Doğal gaz kullanımını tüm ülkeye yaygınlaştırmak amacıyla doğal gaz dağıtım şebekesi
bulunmayan kentlerin kent içi doğal gaz dağıtım lisansı ihale çalışmaları EPDK tarafından
sürdürülmektedir.
Alternatif birçok yakıta göre ucuzluğu, kullanım kolaylığı, stoklama sorununun olmayışı, vb.
üstünlükleri doğal gaza talebi hızla artırmıştır. Doğal gazın ilk kullanıma başlandığı 1987 yılında
522 milyon m3 olan tüketim 18 yıl içinde 51,5 kat aratarak 2005’te 26,865 milyon m3’e ulaşmıştır.
Doğal gazın elektrik enerjisi üretiminde ve doğal gaz kullanımına yeni geçecek çok sayıda kent ve
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talebinin hızlı bir şekilde artması beklenmektedir.
Ancak Türkiye, acil ihtiyaç durumunda devreye sokabileceği depolama tesislerine sahip
değildir. Kış aylarını sıfır depo ile geçirmektedir. Bu durumda kaynak çeşitlendirilmesinin
sağlanması ve yer altı depolama projelerine hız verilmesi önem kazanan konulardandır. En yaygın
uygulama eski gaz sahalarına depolama şeklindedir. Gelişmiş ülkelerde tüketimin en az %10 unun
depolandığı göz önüne alındığında günümüzde asgari 2,5 milyar m3 lük doğal gaz deposuna
ihtiyacımız bulunmaktadır.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları:
Yenilenebilir enerji kullanımı;
• Çevreyi korur,
• Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde yeni teknoloji transferleri sağlanabilir ve yeni
buluşlara kapı açar,
• Enerji kaynaklarını çeşitlendirir. Böylece sadece bir enerji kaynağına bağlı kalınmadığı
gibi, öz kaynakların korunmasını da sağlar. (Termik santraller düşük kapasitede çalıştırılarak
kömür rezervinin uzun süreli korunması sağlanır),
• Ekonomik gelişmeye paralel olarak sosyal gelişmeyi sağlar,
• CO2 emisyon oranının düşmesini sağlar,
• Yeni iş imkânları yaratarak ekonominin gelişmesini sağlar,
• Isınmada kullanılan odun miktarını azaltarak ormanların tahribatını önler. Bu nedenle
yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki payının arttırılması büyük önem taşımaktadır.
Güneş Enerjisi
Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970’li yıllardan sonra hız
kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme
göstermiş, güneş enerjisi çevresel açıdan temiz bir enerji kaynağı olarak kabul edilmiştir [37].
Güneş enerjisi görüntü kirliliği dışında çevre kirliliğine yol açmayan, tükenmez bir enerji
kaynağıdır. Son yıllarda görülen yakıt fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle birkaç yıl öncesine
kadar ekonomik görülmeyen güneş enerjisi, bazı kullanım alanlarında oldukça ekonomik duruma
gelmiştir. Petrol ve kömür gibi birincil enerji kaynaklarına alternatif olarak güneş enerjisi çok
umut vericidir [37].
Güneş enerjisinin günümüzde önem kazanan uygulamaları; oldukça yaygınlaşan güneşli su
ısıtıcılarının dışında, güneşle ısınan binaların yapımı, güneş enerjisinin elektriğe çevrilmesi, güneş
enerjili su pompalarının tarımsal sulamada kullanılması, geleceğin yakıtı olan hidrojenin sudan
üretiminde güneş enerjisinden yararlanılması biçiminde sıralanabilir. Ayrıca güneş enerjisinin
kullanıldığı alanlara hesap makineleri, radyo, TV ve uydu alıcıları, radar ve meteoroloji
istasyonları, havaalanları ve helikopter pist ışıklandırmaları, denizcilik uygulamaları, mobil
telefonlar, karavanlar, sokak ve bahçe aydınlatmaları ilave edilebilir [37].
Güneş enerjisinin avantajları arasında; doğrudan güneş enerjisini kullanması, doğal ısıtma ve
soğutma sistemleri kullanarak binaların gereksiz ve aşırı ticari enerji tüketimlerini önlemesi, doğal
ve sağlığa zararsız malzemeler kullanılması, elektrik şebekesinin ulaşımının zor olduğu yerleşim
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olmaması sayılabilir [37]. Güneş enerjisinin dezavantajları, güneş panelleriyle olası görüntü
kirlilikleri, ilk yatırım maliyetinin çok yüksek olması ve güneş pillerinin düşük verimle
çalışmasıdır.
Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok
ülkeye göre şanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut
bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden
yararlanarak Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) tarafından yapılan çalışmayla tespit edilmiştir.
Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama
toplam ışınım şiddeti 1 311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir.
Aylara göre Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi değerleri ise Tablo 21’de
verilmiştir.
Tablo 21 Türkiye'nin Aylık Ortalama Güneş Enerjisi Potansiyeli
AYLAR

OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
ORTALAMA

AYLIK
TOPLAM
GÜNEŞ
ENERJİSİ
(Kcal/cm2-ay)
(kWh/m2ay)
4,45
51,75
5,44
63,27
8,31
96,65
10,51
122,23
13,23
153,86
14,51
168,75
15,08
175,38
13,62
158,40
10,60
123,28
7,73
89,90
5,23
60,82
4,03
46,87
112,74
1311
308,0cal/cm2-gün
3,6 kWh/m2-gün

GÜNEŞLENME
SÜRESİ
(Saat/ay)
103,0
115,0
165,0
197,0
273,0
325,0
365,0
343,0
280,0
214,0
157,0
103,0
2640
7,2 saat/gün

Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin en fazla güneş alan bölgesi Güney Doğu Anadolu Bölgesi olup, bunu Akdeniz
Bölgesi izlemektedir (Şekil 7). Güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresi değerlerinin
bölgelere göre dağılımı da Tablo 22’de verilmiştir.
Ancak, bu değerlerin, Türkiye’nin gerçek potansiyelinden daha az olduğu, daha sonra yapılan
çalışmalar ile anlaşılmıştır. 1992 yılından bu yana EİE ve DMİ, güneş enerjisi değerlerinin daha
sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla enerji amaçlı güneş enerjisi ölçümleri almaktadırlar. Devam
etmekte olan ölçüm çalışmalarının sonucunda, Türkiye güneş enerjisi potansiyelinin eski
değerlerden %20-25 daha fazla çıkması beklenmektedir.
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Kaynak: EİE.

Şekil 7 Türkiye’nin Güneş Enerjisi Atlası

Tablo 22 Türkiye'nin Yıllık Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Bölgelere Göre Dağılımı
BÖLGE

TOPLAM GÜNEŞ
ENERJİSİ
(kWh/m2-yıl)

GÜNEŞLENME
SÜRESİ (Saat/yıl)

G.DOĞU
ANADOLU

1460

2993

AKDENİZ

1390

2956

1365

2664

1314

2628

EGE

1304

2738

MARMARA

1168

2409

KARADENİZ

1120

1971

DOĞU
ANADOLU
İÇ ANADOLU

Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü.
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- 140 Ülkemizde çoğu Akdeniz ve Ege bölgelerinde kullanılmakta olan, güneş enerjisini ısı
enerjisine dönüştüren sıcak su üretme sistemleridir. Halen ülkemizde kurulu olan güneş kolektörü
miktarı yaklaşık 12 milyon m² olup, yıllık üretim hacmi 750 bin m²’dir ve bu üretimin bir miktarı
da ihraç edilmektedir. Güneş enerjisinden ısı enerjisi yıllık üretimi 420 bin TEP civarındadır. Bu
haliyle ülkemiz dünyada kayda değer bir güneş kolektörü üreticisi ve kullanıcısı durumundadır.
Güneş kolektörlerinin ürettiği ısıl enerjinin birincil enerji tüketimimize katkısı yıllara göre
değerleri Tablo 23’te yer almaktadır.
Tablo 23 Güneş Kolektörlerinin Ürettiği Isıl Enerjinin Yıllara Göre Birincil Enerji
Tüketimine Katkısı
Yıl

Güneş Enerjisi Üretimi (bin TEP )

1998

210

1999

236

2000

262

2001

290

2004

375

2007

420
Kaynak: EİE Genel Müdürlüğü

Rüzgâr Enerjisi
Rüzgârdan elde edilecek enerji tamamen rüzgârın hızına ve esme süresine bağlıdır. Rüzgâr
enerjisinin desteklenmesinde, çevresel ve enerji üretimi hedeflerinin yanında endüstriyel ve
ekonomik büyüme ve bunlara paralel olarak iş gücü yaratımı hedefleri de büyük önem
taşımaktadır. Genel olarak, elektrik hizmet sektörünün merkezi yönetimin kontrolünde olduğu
ülkelerde daha çok büyük/orta ölçekli rüzgar tarlalarının kurulması tercih edilirken, serbest piyasa
ekonomisinin hâkim olduğu ülkelerde küçük ölçekli, bağımsız özel kullanımların yaygın olduğu
görülmektedir. Rüzgâr enerjisinden elektrik üretim sürecinin karbondan bağımsız olması, yani
atmosfer kirliliğine sebebiyet vermemesi nedeniyle bu kaynak temiz enerji olarak
nitelendirilmektedir. Rüzgâr enerjisi problemlerinin çevreye uyumlu, duyarlı gelişmelerinin
sağlanmasında; yerel ve bölgesel fiziksel planlama çalışmaları, haritalar, arazi kullanım
yaklaşımları, planlama ve tasarım kriterleri önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün
en çok üzerinde durulan konu rüzgâr santrallerinin veya türbin gruplarının görsel etkisidir. Temel
kriter, doğaya uyumlu, bütünleşmiş bir görsel etkinin oluşturulmasıdır. Rüzgâr enerjisinin
desteklenmesindeki temel amaç, çevresel kaygılardan çok, enerji gereksinimini karşılamada
kaynak çeşitliliğine gitmek ve yerel kaynaklardan yararlanmaktır [38].
Rüzgâr enerjisinin avantajları arasında; kararlı, güvenilir ve sürekli bir kaynak olması, dışa
bağımlı olmaması ve gelişen teknoloji ile birlikte enerji birim maliyetlerinin düşmesi sayılabilir.
Rüzgar türbinleri için geniş alanların ve sürekli rüzgar alan bölgelerin gerekmesi, görsel ve estetik
olarak olumsuz olmaları, gürültülü çalışmaları, kuş ölümlerine neden olmaları, radyo ve TV
alıcılarında parazitlenme yapmaları rüzgar santrallerinin dezavantajlarıdır.
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- 141 Rüzgâr enerjisinin dünya elektrik üretimindeki payı oldukça sınırlıdır. Rüzgâr, gerek rüzgara
bağlı olarak sürekli enerji üretememesi, gerekse kapasite faktörünün düşüklüğü nedeniyle diğer
enerji kaynaklarına kıyasla sistem açısından daha az güvenilirdir. Bu nedenle rüzgâr santralleri
ancak fosil veya hidroelektrik kaynaklarla desteklendiği sürece ekonomik olarak kullanılabilen bir
enerji kaynağıdır. Ancak yine de dünyada ve ülkemizde rüzgâr enerjisine olan talep hızla
artmaktadır (Şekil 8). Çok verimli bir rüzgar sahasında, örneğin bin megavatlık rüzgâr santralinden
yılda elde edeceğimiz enerji 3,5 milyar kWh, aynı kurulu güçteki termik santralden elde edilecek
üretim 6,5–7 milyar kWh, aynı güçte bir nükleer santralden elde edilecek üretimin ise 8 milyar
kWh olduğu,
rüzgar santralleri ile emisyon salmayan temiz bir enerji elde edileceği
belirtilmektedir.

Şekil 8 Dünya’da Rüzgar Enerjisi Gelişimi
AB başta olmak üzere önemli gelişmeler beklenen alanlardan birisi de denizlerdeki rüzgâr
enerjisi üretimidir. Henüz maliyetleri kara sistemlerine göre daha yüksek de olsa, kapasite
kullanımının daha yüksek olması daha verimli üretim imkânı sağlamaktadır. Denizlerdeki rüzgâr
enerjisi konusundaki araştırmalara bilim adamlarımızın, enstitülerimizin ve özel sektörümüzün
yeterli ilgiyi göstermedikleri gözlenmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için, denizlerdeki
potansiyel rüzgâr atlası ile hem ülkemizde hem de Avrupa’da yayınlanmıştır. Bu alanda mevcut
AR-GE ve devlet teşvik imkânları ile gelişmelerin hızlanması gerekmektedir. Türkiye Rüzgâr
Atlası denizlerdeki potansiyelimizi de içerecek şekilde çıkarılmıştır (Şekil 9). Özellikle Çanakkale,
İzmir, Hatay ve Mersin civarı kıyılarımızda ve açık denizde potansiyelin yüksek olduğu
görülmektedir [35].
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- 142 Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli belirlenmiş kriterlerin ışığında rüzgar sınıfı iyi ile sıra dışı
arasında 4 849,44 MW olarak belirlenmiştir. Bu araziler Türkiye toplamının %1,30’una denk
gelmektedir [39].

Kaynak: EİE, 2006

Şekil 9 Türkiye Rüzgar Atlası, 1989
Biyokütle Enerjisi
Biyokütle; elektrik ve diğer enerji şekillerinin üretiminde kullanılan, yenilenebilen ve önemi
gittikçe artan bir kaynaktır. Biyokütle, güneş enerjisinin depolandığı organik madde olarak tekrar
enerjiye dönüştürülebilir. Biyokütle yakacakları, biyo-yakacak, katı, sıvı ya da gaz olarak
biyokütle kaynağından elde edilebilir. Tarımsal bitkiler ve atıklar, endüstriyel odun ve tomruk
atıkları, çiftlik hayvanı atıkları ve yöresel organik madde atıkları biyokütle kaynaklarıdır [40].
Biyokütle yakıtları hemen hemen hiç sülfür emisyonları üretmezler, asit yağmurlarını
azaltırlar, atmosferik karbonun döngüsünü sağlarlar ve küresel ısınmayı azaltırlar. Atmosfere
salınan CO2 miktarı, biyokütlenin büyüme sürecinde alınan miktarına eşittir. Biyokütlenin yanması
sonucu kömüre kıyasla daha az kül oluşur ve külün ortamdan uzaklaştırılması kolay ve ucuz olur,
depolanma alanı gereksinimi azalır. Biyokütle külü tarım alanlarında toprak iyileştiricisi olarak
kullanılabilir. Kışa dayanaklı enerji bitkileri geleneksel çiftçilik bahçelerine kıyasla daha az
yetişme ortamı faktörleriyle yetinebilirler. Enerji bitkileri daha az gübreleme ve herbisit (bitkilere
karşı zararlı ve etkili kimyasal maddeler, özellikle yabani otlarla mücadelede kullanılmaktadır)
uygulaması gerektirirler ve yıl boyunca vejetatif büyüme (ağaç türlerinin kütük ve köklerinden
sürgün gelişimi ile büyümesi) sağlarlar, toprak erozyonuna karşı koruma sağlayarak havza
kalitesini artırırlar. Ayrıca yaban hayatını geliştirirler. Çöp toplama merkezlerinde oluşan metan
emisyonlarının yararlı enerjiye dönüştürülmesi projeleri uygulanmaktadır [40].
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Jeotermal enerji yer kabuğunun derinliklerinden gelen, yenilenebilir ve temiz bir enerji
kaynağıdır. Enerji değişim teknolojileri yardımıyla, sıcak su ve buhardan elektrik üretimi
sağlanırken ısınma amaçlı da kullanılmaktadır. Jeotermal enerji yerinde kullanılabilen bir enerji
kaynağıdır ve uzak mesafelere nakli sınırlıdır (en fazla 100 km civarında). Jeotermal enerji kısa
mesafelere, yalıtkan borular içinde nakledildiğinden olumsuz çevresel etkisi yok denecek kadar
azdır.
Bugün jeotermal enerji kullanımı sonucunda, fosil yakıtların tüketimi ve bunların
kullanımından doğan sera etkisi ve asit yağmuru gazlarının atmosfere atımından dolayı meydana
gelen zararlı etkiler azaltılmıştır. Modern jeotermal santrallerde, yoğunlaşmayan gazları buharın
içinden alıp, kullanılmış jeotermal akışkan ile birlikte yer altına geri veren reenjeksiyon sistemleri
vardır. Bu jeotermal santraller ile jeotermal ısıtma sistemleri tarafından dışarı hiçbir şey atılmaz
[41].
Jeotermal alanın özelliklerine ve kullanım amacına göre çevresel etkiler ile jeotermal alanın
hazırlanması, kuyu açma ve testlerin yapımı ile işletimindeki çevresel etkilerdir [42]. Jeotermal
enerjinin avantajları; çevre dostu olması, suyun ısıtılması ve buharlaştırılması için fosil enerjiye
ihtiyaç duymaması ve doğal kaynaklar kullanıldığı için dışa bağımlı olmamasıdır. Hidrojen sülfür
ve karbondioksit gibi gazların açığa çıkması nedeniyle reenjeksiyon gerektirmesi, jeotermal
enerjinin dezavantajlarından biridir (Tablo 24).
Jeotermal enerji kaynakları sıcaklıklarına bağlı olarak başta elektrik üretimi olmak üzere,
ağırlıklı olarak ısıtmada (konut, sera, termal tesis ısıtması), endüstriyel uygulamalar, termal
turizm-tedavi ve kültür balıkçılığında kullanılmaktadır.
Türkiye'de bilinen 1000 dolayında sıcak su ve mineralli su kaynağı ile jeotermal kuyu
mevcuttur. Sıcaklığı 40 °C'nin üzerinde olan jeotermal sahaların sayısı ise 170'dir. Bunların 11
tanesi yüksek sıcaklıkta saha olup konvansiyonel olarak elektrik üretimine uygundur (AydınGermencik 232 °C), Manisa-Salihli-Göbekli (182 °C), Çanakkale-Tuzla (174 °C), Aydın-Salavatlı
(171 °C), Kütahya-Simav (162 °C), İzmir-Seferihisar (153 °C), Manisa-Salihli-Caferbey (150 °C),
Aydın-Yılmazköy ( 142 °C) İzmir-Balçova (136 °C) İzmir-Dikili (130 °C).
Türkiye'nin muhtemel jeotermal ısı potansiyeli 31 500 MW olarak tahmin edilmektedir. 2005
yılı sonu itibariyle MTA tarafından yapılan jeotermal sondajlara göre muhtemel potansiyelin 2 924
MW'ı görünür potansiyel olarak kesinleştirilmiştir. Türkiye'deki doğal sıcak su çıkışlarının 600
MW olan potansiyeli de bu rakama dahil edildiğinde toplam görünür jeotermal potansiyel 3 524
MW’a ulaşmaktadır.
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- 144 Tablo 24 Türkiye’de Jeotermal Enerjinin Mevcut Durumu
DEĞERLENDİRME
Jeotermal merkezi ısıtma
(şehir, konut, termal tesis, sera
v.b.)
Kaplıca kullanımı
Toplam doğrudan ısı
kullanımı
Elektrik üretimi

Karbondioksit üretimi

KAPASİTE
103 000 KONUT EŞDEĞERİ (827
MWt)
215 KAPLICA (402 MWt)
1 229 MWt
- 20 MWe'lik Denizli-Kızıldere santrali
işletiliyor.
- Aydın-Salavatlı'da 7,9 MWe Binary
Cycle jeotermal elektrik üretim santrali
kurulmuş olup Mart 2006'da üretime
başlamıştır.
-Aydın-Germencik'te 25/40/(100)
MWe kapasiteli jeotermal elektrik
üretim santrali inşaatı devam
etmektedir.
- Kızıldere Jeotermal Santralinin atığı
olan 140 °C’lik jeotermal sudan 5,5
MWe kapasiteli bir jeotermal elektrik
santrali inşaatı başlamıştır.
- Çanakkale-Tuzla jeotermal alanında
7,5 MWe kapasiteli bir jeotermal
santral kurulması için üretim lisansı
alınmıştır.
- 10 MWe kapasiteli Simav Jeotermal
Elektrik Üretim Santrali ise proje
aşamasındadır.
120 000 ton/yıl

Şekil 10 Türkiye’de Jeotermal Potansiyel Oluşturan Sahaların Yüzde Oranları
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Hidroelektrik enerji, termik ve nükleer santraller gibi ısınmış su, hava emisyonları, kül ve
radyoaktif atıklara neden olmayan önemli bir alternatif enerji kaynağıdır. Hidroelektrik enerji
kaynakları özellikle havaya “0” emisyon vermeleri bakımından ele alındıklarında çevre dostu
sistemler olarak değerlendirilmekte, birçok çevreci gönüllü kuruluş tarafından da büyük destek
görmektedirler.
Hidroelektrik enerjinin avantajları arasında; kirlilik oluşturmaması, pik enerji ihtiyacında çok
hızlı devreye girmesi, acil durumlarda hızla devreden çıkarılabilmesi, dışa bağımlı olmaması ve
sadece enerji amaçlı değil, sulama-taşkın amaçlı olarak da kullanılabilmesi sayılabilir. Yatırım
maliyetlerinin fazla olması, toplam inşaat süresinin uzun olması, tarıma elverişli arazilerin,
yerleşim yerlerinin veya tarihi öneme haiz bölgelerin su altında kalması ve yağışlara bağlı olarak
olumsuz etkilenmesi hidrolik enerjinin dezavantajları arasında sayılabilir.
Enerjinin ülke ekonomisindeki önemi ve çevrenin korunması göz önünde bulundurulduğu
zaman, hidroelektrik enerji santralleri çevre dostu enerji üretim santralleridir [43]. Ayrıca
hidroelektrik santrallerin diğer santral türlerine göre bazı avantajları vardır. Bunlar:
• Hidroelektrik santraller yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Tesisin yapımından önce
faydalanılamayan su, santralle birlikte ülke ekonomisine katılmaktadır. Ayrıca hidroelektrik
santrallerin kuruluş, işletme, onarım maliyetleri dışında, ham madde masrafı bulunmamaktadır.
• Enerji üretiminde kullanılan yöntem çevre ile dosttur. Üretim aşamasında çevreye zararlı
hiçbir atık oluşmaz.
• Biriktirmeli hidroelektrik santraller enerji talebindeki değişmelere kısa zamanda ayak
uydurabilirler.
Termik santraller meydana getirdikleri CO2 emisyonları ve bu gazın küresel ısınmaya olan
etkileri nedeniyle son 10 yılda oldukça gündemdedir. Termik santraller ve nükleer santrallerin
devreye sokulup çıkarılmaları uzun zaman almakta ve bu süre zarfında elektrik üretimine
katılamayan enerji boşa harcanmaktadır. Bu nedenle biriktirmesiz hidroelektrik santraller ve
termik vb. santraller devamlı çalıştırılırken, biriktirmeli hidroelektrik santraller çalışmakta olan
santrallerin ürettiği elektrikten daha fazla talep geldiğinde devreye sokulurlar [44].
Hidroelektrik enerji üretiminin doğal, tarihi ve kültürel varlıklar ve sosyoekonomik çevre
üzerinde boyutları projeden projeye değişen etkileri mevcuttur. Barajlı projelerde etki çoğunlukla
su altında kalan taşınmazlar ve yöre halkının yeniden iskanı, orman varlığının azalması, nadir ve
nesli tehlikedeki bitki ve hayvan türleri konularında ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, tesislerin
yer seçiminde titiz davranılmaması çevresel açıdan hassas yörelerde birçok projenin iptalini
gündeme getirebilmektedir. Karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de uzun tünel alternatifleri ve
baraj yapısından santrale kadar olan nehir kesitine yeterli miktarda su bırakılmamasıdır. Bu güne
kadar, özel sektör tarafından başvurulan kurulu gücü düşük çok sayıda ardışık HES olması ve
bunların kümülatif etkilerinin değerlendirilememesi nedeniyle uygulamada ciddi sorunlar
yaşanabilecektir.
TBMM Meclis Araştırma Komisyonu’nun Artvin’de yaptığı incelemelerde, Çoruh Nehri
üzerinde kurulan enerji amaçlı Borçka ve Deriner barajları yerinde incelenerek önceki paragrafta
bahsedilen çevresel etkiler değerlendirilmiştir.
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almakta, kurulu gücü yüksek olan ve ÇED’e tabi olan tesisler için ÇED prosedürü lisans
alınmasından sonra başlamaktadır. ÇED aşamasında fizibilite raporlarında öngörülemeyen
etkilerin ortaya çıkması ise ciddi zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
Artık büyük göllü barajlar yaparak verimli tarım alanları ve tarihsel dokuyu yok eden elektrik
üretimi yerine, küçük kapasiteli çok sayıda hidroelektrik santraller tercih edilmekte ve
önerilmektedir [45].
Hidroelektrik santrallerin üretimi, yağış koşullarına bağımlı olduğundan her yıl toplam üretim
içindeki payı değişim göstermekle birlikte, Türkiye’de elektrik enerjisinin yaklaşık %20-30’u
sudan üretilmektedir.
Ülkemizin 2006 yılı başı itibariyle tespit edilen teknik ve ekonomik hidroelektrik enerji
potansiyeli 129,9 milyar kWh’dir. Bu potansiyel; en az ilk etüt seviyesindeki hidroelektrik
projelerle, istikşaf (ön inceleme), mastır plan, fizibilite (planlama-yapılabilirlik), kesin proje, inşa
ve işletme aşamalarından oluşan 747 adet hidroelektrik projenin toplam enerji üretim kapasitesini
ifade etmektedir. Ülkemiz 129,9 milyar kWh ekonomik olarak yapılabilir potansiyeli ile Avrupa
ekonomik potansiyeli içinde yaklaşık %15 hidroelektrik potansiyeline sahip bulunmaktadır [37].
Hidrojen, doğada serbest halde bulunmaz, bileşikler halinde bulunur. En çok bilinen bileşiği
sudur. Hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı enerji sistemlerinde, atmosfere atılan ürün sadece su
ve/veya su buharı olmaktadır. Hidrojen petrol yakıtlarına göre ortalama 1,33 kat daha verimli bir
yakıttır, bilinen en hafif gazdır ve yanıcı özelliğe sahiptir. En önemli özelliği yanarken, diğer
yakıtların çıkarttığı karbondioksit gibi zararlı gazları çıkarmaması ve geriye sadece saf su
bırakmasıdır. Hidrojenden enerji elde edilmesi esnasında su buharı dışında çevreyi kirletici ve sera
etkisini artırıcı hiçbir gaz ve zararlı kimyasal madde üretimi söz konusu değildir.
Hidrojen gazı farklı yöntemlerle elde edildiği gibi su, güneş enerjisi veya onun türevleri
olarak kabul edilen rüzgar, dalga ve biyokütle ile de üretilebilmektedir. Araştırmalar, mevcut
koşullarda hidrojenin diğer yakıtlardan yaklaşık üç kat pahalı olduğunu ve yaygın bir enerji
kaynağı olarak kullanımının, hidrojen üretiminde maliyet düşürücü teknolojik gelişmelere bağlı
olacağını gösterir.
Hidrojen hala kullanılan konvansiyonel yakıtlar gibi, motorlarda ya da buharlaştırıcılarda, ısı
ve güç sağlamada yakıt olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca yakıt pillerinde oksijen ile kimyasal
reaksiyona girerek elektrik üretiminde kullanılabilmektedir. Eğer normal yanma reaksiyon
adımları gerçekleştiği takdirde, yüksek sıcaklıklarda hava azotu ile NOx bileşenlerinin oluşumu
fosil yakıtlara göre oldukça önemli miktarlarda düşük olmaktadır. Tam tersine, konvansiyonel
yakıtlar karbon içermekte ve böylece yanma sırasında CO2 açığa çıkmaktadır. Yerleşim
bölgelerinde araçlardan kaynaklanan emisyonlar oldukça önemli miktarlarda olmaktadır.
Hidrojenin araç ve elektrik üretimi uygulamalarında yakıt olarak kullanılmasının yararları oldukça
açıktır. Yakıt olarak kullanımında, yüksek sıcaklık işlemlerindeki çok az miktarlarda üretilen
emisyon hiç üretilmemektedir. Hidrojenin yaygın bir şekilde kullanılması ile oldukça belirgin
kirlilik azalma etkileri olacağı bilinmektedir [46].
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- 147 Hidrojen karbon içermeyen bir yakıt olduğundan, fosil yakıtların neden olduğu türden bir
kirliliğe yol açmaz. Hidrojen kullanım teknolojilerinin gelişmesi ve fosil enerji kaynaklarının yakıt
hücresi gibi farklı teknolojilerle kullanılması halinde, fosil yakıtların çevresel zararları daha da
azaltılabilecektir [37].
Nükleer Enerji
Nükleer teknoloji, dünyanın elektrik gereksinmesinin %17’sini karşılamanın yanı sıra, tıpta
ve endüstride kullanılan birçok izotopun üretilmesi ile de insanlığın hizmetindedir. Hem araştırma
yapmak hem de tıpta ve endüstride kullanılan izotopları üretebilmek için 59 ülke toplam 273
araştırma reaktörü işletmektedir.
Bir nükleer reaktör, yakıtın hazırlanmasından radyoaktif atıkların saklanmasına kadar uzanan
ve dikkatle örgütlenen bir teknoloji zincirinin temel halkasını oluşturur. Üstünlüğü, uzun vadeli
programların uygulanmasına uygun olması ve gelecekte ona dayalı yeni organizasyonların
yapılabilmesini mümkün kılmasıdır. Türkiye, nükleer enerji tartışmalarıyla Mersin'in Gülnar
ilçesine bağlı Akkuyu'da yapılması düşünülen nükleer santralin ihale edilmesinin ardından
tanışmıştır [37].
Nükleer enerji, içerdiği risk faktörleri ve atık sorunu nedeniyle üzerinde çok tartışılan ve
toplum tarafından şüpheyle yaklaşılan bir konu olmuştur. BMİDÇS ve Kyoto Protokolü
kapsamında önerilen bir araç olmamakla beraber, çevreye zarar veren CO2 ve NOx gazlarını
salmayan tek olgun ve gelişmiş elektrik üretim teknolojisi olması nedeniyle, küresel ısınma ile
mücadelede emisyonların azaltılması için IPCC 4. Değerlendirme Raporu’nda öne sürülen
teknolojilerden en güçlü bir araç olarak gösterilmektedir.
Nükleer elektrik tüketiminin toplam elektrik üretimi içinde payı, dünya ortalaması %17
olmak üzere, Fransa’da %78, İsveç’te %50, İsviçre, G. Kore ve Slovenya’da %40, Almanya’da
%28, Japonya’da %25, İspanya ve İngiltere’de %24, Amerika’da %20, Rusya’da %17
civarındadır. Eski doğu bloğu ülkelerinden Litvanya’da ise bu değer %80 ile dünyadaki en yüksek
düzeyine erişmiştir [47]. Ülkemizde ise bugüne kadar nükleer enerji üretimi bulunmayıp,
santrallerin kurulmasına yönelik adımlar henüz atılmaya başlanmıştır.
Nükleer enerji en yaygın olarak Fransa’da kullanılmakta olup üretiminin yüzde 78’ini bu
enerji türünden karşılamaktadır. Buna karşılık, Fransa’da kişi başına düşen enerji tüketimi 10 bin
kw/saatten daha fazla iken Türkiye’de bu değer 2 bin kw/saat seviyelerindedir.
Türkiye’nin uranyum rezervi ortalama 8 400 ton olup bu rezerv dünya uranyum potansiyeli
içinde %0,41 gibi çok küçük bir paya sahiptir. Türkiye, toryum madeni açısından oldukça zengin
olup, 380 000 ton ile dünyadaki en zengin kaynaklara sahiptir. Toryum kaynaklarımızın dünya
rezervleri içerisinde yaklaşık %21’lik bir payı bulunmaktadır (Tablo 25). Ancak toryumun elde
edilmesinde bazı teknolojik güçlükler bulunması nedeniyle şu an için ekonomik görülmemekte
ama bu büyük potansiyelin ilerideki yıllarda değerlendirilebileceği beklenmektedir.
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Enerji Kaynaklarının Çevresel Etkileri Açısından Karşılaştırılması
Enerji üretim sürecine bakıldığında aslında ham maddenin çevreden alındığı ve sürdürülebilir
bir enerji üretiminin çevrenin mümkün mertebe daha az tahribine bağlı olduğu görülmektedir.
Buna göre sürdürülebilir enerji üretimi için Tablo 26-A’dan da anlaşılacağı gibi önceliğin başta
güneş olmak üzere yenilenebilir ve temiz kaynaklara verilmesi gerekmektedir.
Tablo 26-A Enerji Üretim Sistemlerinin Çevresel Etkiler Açısından Kıyaslanması

Petrol
Kömür
Doğal Gaz
Nükleer
Hidrolik
Rüzgar
Güneş
Jeotermal

İklim
Değişikliği
X
X
X
X
-

Asit
Yağmuru
X
X
X
-

Su
Kirliliği
X
X
X
X
X

Toprak
Kirliliği
X
X
X
X

Gürültü

Radyasyon

X
X
X
X
-

X
X
-

Kaynak: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

Yukarıdaki tabloda enerji kaynaklarının çevreye olası etkileri özetlenmiştir. Tablo 26-B’de
ise bu etkilerin neler olabileceği açıklanmıştır. Çevreye olumsuz etkisi olmayan hiçbir enerji
kaynağı bulunmamaktadır. Bu olumsuz etkilerin karşılaştırılması tercih önceliğinin belirlenmesine
yardımcı olabilmektedir. Tabloda nükleer enerjiye dair bilgilere yer verilmemiştir. Bunun sebebi
Türkiye’de henüz nükleer enerjinin kullanılmamasıdır. Emisyon salınımının yok denecek kadar az
olduğundan ve geleceğin enerji kaynağı olarak değerlendirildiğinden Türkiye’nin de bu konuya
duyarsız kalması düşünülemez.
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- 149 Tablo 26-B Enerji Kaynaklarının Görünen ve Potansiyel Çevresel Etkileri
Enerji
Kaynakları

Hava

Su

Toprak

Doğa ve Yaban
Hayatı/Peyzaj

Fosil Yakıtlar

-Yanma→
Artan düzeyde
sera gazları→
İklimsel etkiler

-Elektrik
üretimi→
Termal
sızıntılar

-Madencilik
faaliyetleri,
santraller, boru
hatları→
Çevreye
yayılma→
Arazi
kaynakları
üzerinde
baskılar

-Fosil
yakıt
üretimi→
Doğal habitat
bozulması,
yüzey
madenciliği için
yaban hayatı ve
doğal çevrenin
tahribi

-Yanma→
Partiküller, toz,
SO2, H2S, NOx,
CO, CO2, CH4
ve
ağır
metallerin
emisyonu

-Madencilik
faaliyetleri→
Su kaynakları
üzerinde
baskılar

-Asitli
bileşiklerin
toprağa
bırakılması→
Toprak
asitliliğinin
artması

-Asitli
bileşiklerin
toprağa
bırakılması→
Asitleşme→
Flora ve fauna
üzerinde etkiler

-Gazın
depolanması ve
taşınması→
Sızmalar,
patlamalar ve
yangınlar

-Kömür
madenciliği→
Asitli ve tuzlu
sıvı maden
atıkları→ Su
kirliliği

-Kömür
madenlerinden
katı atık ve kül
birikimi→ Yer
altı suyu ve
toprak kirliliği

-Petrol
kazaları→
Yaban hayatı ve
kıyı alanlarında
tehdit

Kömür
yıkama→ Su
kirliliği

-Kömür
madenciliği
faaliyetleri→
Toprak
çökmeleri

-Madencilik,
elektrik üretimi,
atık yığılımı ve
ulaştırma→
Peyzaj üzerinde
görsel etkiler
Soğutma
kuleleri ve
iletim hatları→
Görsel etkiler

-NOx,
SO2emisyon→
Depolanması→
Suların
asitlenmesi ve
ötrofikasyonu
-Soğutma
Kuleleri→
Mikroklimatik
etkiler

-Kömür
depolama
alanları→ Su
kirliliği
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- 150 -Petrol
dökülmeleri→
Su kirliliği
-LPG’nin
yanması→ Sıvı
artıkların depo
sorunu
Hidrolik Enerji

Diğer
yenilenebilirler
(Biyokütle,
jeotermal,
güneş, rüzgar
vb.)

-Barajlar→
Mikroklimatik
etkiler

-Barajlar→
Hidrolojik
çevrim, su
kalitesi ve
güvenilirliği
üzerinde etkiler

-Barajlar→
Seller
vasıtasıyla
toprağın verimli
tabakasının ve
ormanların yok
olması

-Seller→
Habitat
değişiklikleri,
balık göçleri

-Rezervuar
yapmak
amacıyla toprak
hafriyatı→
CH4→ Küresel
ısınma

-Sel riskleri

-Baraj inşaatı→
Toprak kayma
riskleri

Barajlar ve
ilgili altyapı→
Görsel kirlenme
ve peyzaj
değişiklikleri

Biyokütle
yanması→ CO,
VOC8, NOx ve
partikül madde
emisyonları

Biyokütle
dönüşümü→ Su
kirliliği

-Enerji
santralleri,
rüzgar çiftlikleri
ve güneş
parkları→
Arazi kullanımı
üzerinde
baskılar

-Yenilenebilir
kaynaklar→
Bazı habitat ve
yaban hayatının
zarar görmesi

Jeotermal
enerji→
Havaya
emisyonlar

- Jeotermal
enerji→ Suya
emisyonlar

-Fotovoltaiklerin
parçalanması→
Toksik kirlenme

-Rüzgar
çiftlikleri ve
güneş
parkları→
Görsel kirlenme

-Barajlar→
Erozyon ve
sediment
birikiminin
hazırlanması

Kaynak: Doktora tezi, Kent mekansal formunun enerji etkinlik analizi.

Elektrik Enerjisi
Genel enerji kavramı gibi elektrik kullanımı da, toplumsal gelişmişliğin genel kabul görmüş
önemli ölçütlerinden biridir. Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme dünyada elektrik enerjisi talebini
artırmaktadır.
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- 151 Dünya ortalamasında enerji talebi 2003 yılı itibariyla 2,428 kWh olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’de ise 1,653 kWh ile dünya ortalamasının oldukça altında kalmıştır [48]. Günümüzde ise
2007 verilerine göre dünya ortalaması yaklaşık 2,71 kWh olmuştur [48].
2003 yılı sonu itibariyle, dünya elektrik enerjisi üretiminde fosil yakıtlar %66,4, hidrolik
kaynaklar %15,9, nükleer kaynaklar %15,8, katı biyokütle ve yenilenebilir kaynaklar %1,9’luk
paya sahiptir. Son yıllarda çevresel duyarlılıklardaki gelişmelere de paralel olarak, gelişmiş
ülkelerde enerji verimliliğini artıran ve enerji yoğunluğunu azaltan teknolojilerin kullanılması
politikaları benimsenmektedir. Ayrıca yenilenebilir kaynaklara doğru hızlı bir yönelme olmaktadır.
Henüz, biyokütle kaynaklarından yapılan üretimin düşük verimli ve yüksek maliyetli olduğu
bilinmektedir [48]. Bu bağlamda yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim yöntemlerine yönelik
bilimsel çalışmalara ağırlık ve destek verilmesi gerekmektedir.
Türkiye, 2006 yılında elektrik üretimini %43’lük payla doğal gaz, %27,7’lik payla kömür,
%25,2’lik payla hidroelektrik, %3,9’luk payla petrol ürünleri ve %0,2’lik payla diğer yenilenebilir
kaynaklardan elde etmiştir.
2005 yılında, dünya geneline benzer bir şekilde birincil enerji tüketiminin büyük bölümü
Türkiye’de de sırasıyla petrol, doğal gaz ve kömür (taş kömürü ve linyit) kaynaklarının
kullanılması yoluyla karşılanmıştır. Son 15 yılda ülkemizde enerji talebi yıllık ortalama %3,7,
elektrik talebi ise %7,2’lik artış göstermiştir (Şekil 11) [35].
Türkiye Birincil Enerji Arzı, 2005
90.3 MTEP

Linyit
13%

Diğer
7%

Hidrolik
4%
Doğal Gaz
28%

Taş Kömürü
14%

Kaynak: ETKB, 2007

Petrol
34%

Şekil 11 Kaynaklarına Göre Türkiye Birincil Enerji Arzı, 2005
Birincil enerji arzında da Türkiye, dünya ülkelerindeki genel gidişatı takip etmekte ve yerli
kaynaklara yönelim gittikçe artmaktadır. 2006 yılı itibariyle ülkemizde tespit edilmiş 129,9 Milyar
kWh’lik ekonomik hidroelektrik potansiyelin %35’i devreye alınmış, %9’luk kapasiteye denk
gelen bölümün ise ekonomiye kazandırılması yönünde inşaat çalışmaları devam etmektedir.
Yaklaşık 22 Milyar kWh1 (2007 yılı elektrik tüketimimizin %11’i) olarak tahmin edilen ekonomik
1
10 000 MW ekonomik rüzgâr potansiyeli ve yıllık ortalama 2.200 saat çalışma süresi varsayımı ile
hesaplanmıştır. Yıllık çalışma süresinin artması ve örneğin 3 000 saat olarak gerçekleşmesi durumunda
ekonomik potansiyel değeri de 30 Milyar kWh’e kadar çıkacaktır.
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- 152 rüzgâr potansiyelinin ise 2007 sonu itibariyle çok küçük bir bölümü devreye alınabilmiştir.
Özellikle Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun devreye girmesiyle beraber önemli miktarda
hidroelektrik, rüzgâr ve diğer yenilenebilir kaynak potansiyelinin kullanıma alınmasına yönelik
çalışmalar bulunmaktadır (Şekil 12).
2004-2020 yılları arasını kapsayan, “Türkiye Birincil Enerji Arz Projeksiyonu” çalışması,
2020 yılında birincil enerji talebinin 222,3 Mtep’e ulaşacağını göstermektedir. Bu değer 2004 yılı
birincil enerji tüketimi olan 90,1 Mtep’in %150 fazlasıdır. Diğer bir ifadeyle birincil enerji talebi
2020 yılına kadar 2,5 kat büyüyecektir. Kişi başı enerji talebinin ise 2020 yılında 2583 Ktep
değerine ulaşması öngörülmektedir.
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Şekil 12 Kaynaklarına Göre Toplam Birincil Enerji Arzı, 2003-2020
2020 yılında oluşacak olan enerji talebi kaynaklar bazında değerlendirildiğinde ise kömür,
petrol ve doğal gazın sırasıyla ilk üç sırayı alması beklenmektedir (Şekil 13). Yenilenebilir
kaynaklardan yapılacak enerji üretiminin ise toplamda %10’luk bir pay alacağı öngörülmektedir.
Ayrıca nükleer enerjinin de enerji arz deseni içerisine girerek %4’lük bir pay alacağı tahmin
edilmektedir.
Diğer Yenilenebilir
Hidrolik
5%
5%

Nükleer
4%

Doğalgaz
23%

Kömür
36%

Petrol
27%

Kaynak: ETKB, 2006.

Şekil 13 Kaynaklarına Göre Birincil Enerji Üretimi Tahmini, 2020
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- 153 Ekonomik büyümenin ve refah artışının gerektirdiği talep artışının herhangi bir olumsuz etkisi
olmaksızın azaltılması, ancak israf edilen enerjinin tasarruf edilebilmesi, enerji verimliliğinin
artırılması ve talep tarafı yönetimi gibi tedbirler ile mümkündür [35].
2000-2007 yılları arasında elektrik üretimi kurulu gücü yaklaşık %50’lik bir artışla 27 264
MW değerinden 40 835 MW’ye çıkmıştır (Tablo 27). 13 571 MW’lık bu ilave güç, başta yüksek
verimli doğal gaz kombine çevrim santralleri olmak üzere kojenerasyon özellikli santraller,
akışkan yataklı kömür santralleri, yüksek kalorili kömür santralleri ile hidroelektrik ve rüzgâr
santrallerinden oluşmaktadır [35], [48].
Tablo 27 Türkiye Kurulu Gücünün 2000-2007 Yılları Arasındaki Gelişimi
YILLAR
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

TERMİK
(MW)
16070,0
16640,6
19586,0
22989,4
24159,7
25917,3
27380,1
27294,5

HİDROLİK
(MW)
11194,1
11691,8
12259,8
12597,6
12664,3
12926,2
13121,7
13541,2

TOPLAM
(MW)
27264,1
28332,4
31845,8
35587,0
36824,0
38843,5
40564,8
40835,7

Kaynak: TEİAŞ-Üretim Kapasite Projeksiyonu, 2007

Türkiye elektrik üretimine bakıldığında en düşük payın rüzgâr enerjisine ait olduğu
görülmektedir (Tablo 28). Bunun nedeni, rüzgâr enerjisinin kesikli çalışma gerektirmesi, rüzgârın
yeterli olmaması ve yeni bir enerji çeşidi olmasından dolayı üretim-iletim-dağıtım aşamalarındaki
teknik sıkıntılardır. Ülkemizde 2007 yılı itibariyle rüzgâr enerjisinin kurulu gücü, toplam kurulu
gücün %0,3’ünü oluşturmaktadır (Tablo 29). 4 628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5346 sayılı
Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle bu enerji çeşidine de talebin arttığı
görülmektedir.
Hidrolik santrallerin başlangıçta yatırım maliyetlerinin fazla olması, toplam inşaat süresinin
uzun olması, tarıma elverişli arazilerin, yerleşim yerlerinin veya tarihi öneme haiz bölgelerin su
altında kalması ve yağış yetersizliğinden olumsuz etkilenmesi gibi nedenler dolayısıyla üretimdeki
payı %18,7’yi aşamamıştır. Ancak üretim aşamasında çevreye olumsuz etkilerinin fazla olmaması
ve özellikle acil durumlarda devreye girebiliyor olması nedenleriyle üretimdeki payı rüzgâr
enerjisine oranla artmıştır.
Özellikle yerli kaynakların kullanımı dışa bağımlılığı azaltıp, ülke ekonomisine daha fazla
fayda sağlamaktadır. Zengin kömür kaynaklarına sahip olan Türkiye’de termik santraller, elektrik
üretimindeki %81,1’lik pay ile ilk sırayı almaktadır. Üretim teknolojilerinin geliştirilmesi itibariyle
çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilerek, zengin kömür yataklarının değerlendirilmesi
ülke ekonomisi bakımından yararlı olacaktır.
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Tablo 28 Türkiye Elektrik Üretimi, 2007
Üretim (Milyar kWh)
Termik
Hidrolik
Rüzgâr
Toplam Üretim

Toplam İçindeki Payı (%)

155,031
35,816
358
191,205

81.1
18.7
0.2
100

Kaynak: Küresel Isınma Etkileri Meclis Raporu.

Doğal gaz kullanımının giderek yaygınlaşması sonucunda Türkiye’de tüketilen doğal gazın
büyük bir bölümü elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Çevreyi tahrip etmeyen ve temiz
enerji olarak kabul edilen doğal gaz kullanımının giderek artacağı da beklenmektedir.
Tablo 29 Türkiye Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı, 2007
Toplam İçindeki Payı (%)
Doğal Gaz

31,6

Linyit

20,2

Taş Kömürü
İthal Kömür
Jeotermal
Fuel-Oil
Motorin
Lpg
Nafta
Biogaz
Rüzgâr
Hidrolik

0,8
4
0,06
4,4
0,5
0
0,05
0,1
0,3
32,9

Diğer
Toplam

5
100
Kaynak: ETKB,2008.

Kurulu gücü Tablo 30’da özetlenen elektrik enerjisi üretim-tüketim durumu incelendiğinde;
2006 yılına göre 2007 yılında üretimi 176 299,8 GWh olan toplam enerji üretimi, %8,7 artarak
191 558,1 GWh’a yükselmiştir. 864,3 GWh yurtdışından alınarak toplam 192 422,5 GWh elektrik
enerjisi tüketime sunulmuştur. Bu miktarın 190 000,3 GWh’i yurt içinde tüketilmiş kalan 2 422,2
GWh enerji yurt dışına satılmıştır.
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Türkiye’de tahmini parasal değeri yıllık 4,5 milyar YTL olan, toplam tüketimin yaklaşık %25
civarında enerji tasarruf potansiyeli bulunmaktadır. Bu tasarruf potansiyelinin %30’u inşaat
sektöründe, %20’si sanayi sektöründe ve %15’i ise ulaştırma sektöründe bulunmaktadır [35].
Ülkemizde enerji yoğunluğu değerine yönelik hedef sadece maliyetlerin düşürülmesine odaklı
bir tasarruf anlayışından çıkarak, üretkenliği ve çevreyi gözeten verimlilik kavramı ile birlikte,
yüksek katma değerli ürünlere yönelmiş, enerji yönetimi anlayışı hayata geçirilerek, enerji
yoğunluğu değeri orta vadede 0,38'den 0,25’e, uzun vadede ise 0,15'e indirmek olarak
hedeflenmiştir [49].
Bu hedef doğrultusunda; tüm enerji zincirinde verimliliğin artırılması, nihai tüketimde enerji
yoğunluğunun azaltılması, iletim ve dağıtımda kayıp ve kaçakların azaltılması, üretimde verimlilik
artırıcı teknolojilerin uygulanması ve iyileştirme yatırımları gibi yüksek katma değerli sektörlere
yönlendirecek çalışmalar ile enerji yoğunluğunun düşürülmesi sağlanabilecektir. Bütün bunlar
çevrenin korunmasına yardımcı olarak çevre sorunlarını azaltacaktır.
Dağıtımdaki yüksek kayıp-kaçak ile düşük tahakkuk/tahsilât oranları açısından Türkiye’deki
mevcut durum irdelendiğinde; 2006 yılı itibariyle Türkiye’de elektrik dağıtımında kayıp-kaçak
oranının %15,1 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bu oran OECD ülkelerinde ortalama %4,
Dünyada ise %6 civarındadır. Karşılığı olmayan enerji tüketimi, kontrolsüz tüketimi getirmektedir,
bu durum da çevre kaynaklarının tahrip edilmesi anlamına gelmektedir.
Kayıp-kaçaklar ülke ekonomisinin yanı sıra çevrenin de verimsiz kullanımına neden
olmaktadır. TEDAŞ’ın verilerine göre kayıp- kaçak oranı 2007 yılı verilerine göre %14,8 olmuştur
(Şekil 14).

%14,8

%85,2

NET TÜKETİM

KAYIP-KAÇAK

Kaynak: TEDAŞ, 2007

Şekil 14 Türkiye Kayıp-Kaçak Oranları
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Ulaşım, merkezinde insan hareketliliği ve yük taşımacılığı olan, altyapı ve üstyapısı ile bütün
olan bir hizmettir [50]. Ulaştırma ise ulaşımın niteliksel ve niceliksel durumudur. Ulaşım ve
ulaştırmada öncelik erişilebilirlik olup, erişilebilirliğin ise ulaşım mekanizmalarının her türlü
aktiviteye doğru zaman, yer, miktar, nitelik ve nicelikte kullanılması ile mümkündür. Amaç değil,
bir araç olan ulaşımın bu aracılığı, aktivitelere ve kentsel kullanımlara erişim ve dolayısıyla
kentlinin yaşam kalitesine ve kentsel çevre kalitesine hizmet edilmesidir.
Dünyada her yıl yaklaşık 24 milyon civarında motorlu taşıt trafiğe çıkmaktadır. Dünyadaki
motorlu taşıt sayısı 2000 yılı itibarı ile 751 milyondur. 1000 kişiye düşen taşıt sayısı AB’nin 25
üye ülkesinde 460, Türkiye’de ise yaklaşık 145 civarındadır [51].
Türkiye’de 2005 yılı verilerine göre; 6,1 milyon binek otomobil bulunmaktadır ve toplam
karayolu araç sayısı (otomobil, minibüs, otobüs, kamyon toplamı olarak), 2004 yılında yaklaşık 10
milyon civarına ulaşmıştır. Bu araçların yaklaşık 5,5 milyonu otomobildir. Ülkemizde 2004 yılı
itibari ile toplam 61 000 km karayolu bulunmaktadır [52]. İngiltere’de 360 000 km, İtalya’da
570 000 km ve Fransa’da ise 870 000 km karayolu bulunmaktadır [53].
1950-2004 yılları arasında nüfus yaklaşık %50 artarken, toplam yol uzunluğu %150 artmış,
motorlu araç sayısı yaklaşık 300 kat, km başına düşen taşıt sayısı ise 100 kat artmıştır (Tablo 31).
Tablo 31 Türkiye Ulaşım İstatistikleri
YIL

1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2002
2004

Toplam
nüfus
(milyon)

Toplam
Yol
uzunluğu
(km)

Toplam
motorlu
araç sayısı

20,9
27,7
35,6
44,7
56,4
60,6
67,8
69,6
71,7

47 080
61 542
59 620
60 059
59 128
59 999
61 090
61 368
61 814

36 028
123 588
369 798
1 696 681
3 750 678
5 922 859
8 320 449
8 655 170
10 236 357

Taşınan yolcu sayısı
Otomobil

OtobüsKamyon

2 721
11 393
83 929
158 345
171 625
263 260
452 401
414 687
479 605

6 036
25 289
78 235
109 986
250 643
252 567
241 590
204 290
199 170

Toplam
Yolcu

Taşıt/
100 km

8 757
36 682
162 164
268 231
422 268
515 827
693 891
618 977
878 774

558
1 563
6 477
15 343
27 041
34 833
56 151
51 664
57 767

Not: Yol uzunlukları ile ilgili veriler yıl sonu itibariyledir.
Kaynak: Karayolu Ulaşım İstatistikleri, 2004

Dünyada hemen hemen her ülkede, demiryolu, denizyolu, karayolu ve havayolu ulaşımının
yanı sıra, ülkelerin coğrafi konumlarına göre boru hatları ve iç su yolu ulaşımından da
yararlanılmasına rağmen Türkiye’de gerek yolcu, gerekse yük taşımacılığında ulaşım
faaliyetlerinin tamamının hemen hemen karayolu aracılığı ile yapılmaktadır. Türkiye’de yolcu ve
yük taşımacılığı büyük oranda karayolu ile gerçekleşmektedir. 1990 ve 2004 yılında yolcu
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- 158 taşımacılığının %96’sı, yük taşımacılığının ise %92’si karayolu ile gerçekleştirilmiştir [54]. Yolcu
taşımacılığında denizyolunun payı ise 2004 yılında %0,01’dir.
AB ülkelerinde ise yük taşımacılığının büyük bölümü karayolu ve suyolu ile yapılmaktadır.
AB-25’te özellikle yük taşımacılığında denizyolunun ve iç suyollarının payı neredeyse karayolu
taşımacılığı ile aynı seviyede bulunmaktadır. Buna göre; denizyolu ile yük taşımacılığının
oranının 2005 yılı itibarı ile AB ülkelerinde %42,4’ü bulduğu görülmektedir. Yolcu
taşımacılığında ise karayolunun ağırlık kazandığı görülmekle beraber denizyolu, havayolu ve
demiryolu sektörleri de %15 gibi toplam bir paya sahiptir (Şekil 15) [51].

AB-25 Yük Taşımacılığı Dağılımı (2005)
Denizyolu
42,4%

Boru hattı
3,4%

Havayolu
0,1%

Karayolu
44,2%

AB-25 Yolcu Taşımacılığı Dağılımı (2004)

Demiryolu
6%

Havayolu
8%

Denizyolu
1%

Karayolu
85%

Demiryolu
10,0%

Kaynak: Eurostat 2007

Şekil 15 AB-25’de Yük ve Yolcu Taşımacılığı Dağılımı
Türkiye’de yolcu taşımacılığındaki demiryolunun payı ise 2004 yılında %2 olmuştur.
Türkiye’de demiryolu ile yük taşımacılığı 2006 yılında %5 değerindedir. 2007-2013 döneminde
yurtiçi demiryolu yük taşımacılığında yıllık ortalama %12’lik bir artış planlanmıştır. Denizyolu ile
yük taşımacılığının payı 2006 yılında %3 olmuştur. Havayolu ile yük taşımacılığının oranı ise
2006 yılında %0,2 olmuştur. Karayolunun yük taşımacılığında payı ise 2006 yılında %92’dir.
Yolcu taşımacılığında havayolu taşımacılığının payı 2004 yılında %2,1 olarak görülmektedir.
Tablo 32
Sayıları
YIL
2000
2001
2002
2003
2004

2000-2004 Yılları Demiryolları Uzunlukları ile Demiryolları ile Taşınan Yolcu
Demiryolu Uzunlukları (km)
10 922
10 940
10 948
10 984
10 984

Taşınan Yolcu Sayısı
24 131
24 284
24 500
27 342
26 050
Kaynak: TCDD İstatistik Yıllığı, 2005.

Tablo 32 verilerine bakıldığında ise; 2000-2004 yılları arasında demiryolu uzunluklarında
ciddi bir artış olmadığı görülmektedir. 1950-1985 yıllarında ise karayolu uzunluğu %80,
demiryolları uzunluğu %11 artmış, ulaştırma sektörleri içinde karayoluna %50, demiryoluna
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[55]. Bu durum; karayolu taşımacılığına ağırlık verildiğinin göstergesi olup, karayolu
taşımacılığının çevre üzerindeki baskısını artırmıştır.
Yine ulaşım paylarının yüksek oranda karayoluna ayrılmasına rağmen, toplam yol
uzunluklarında artış bulunmadığı görülmektedir. Bu durumun nedeni yeni yol açımından ziyade
mevcut olan yolların rehabilitasyonu ve duble yol yapımı olarak değerlendirilebilir (Şekil 16).

Kaynak: Karayolu Ulaşım İstatistikleri, 2004

Şekil 16 Türkiye’de Taşıt-Km, Toplam Yol Uzunlukları Karşılaştırması
1000 km2’ye düşen karayolu ve demiryolu uzunlukları, 10 000 nüfusa düşen karayolu ve
demiryolu uzunlukları ve nüfusun demiryolu ile seyahat sıklığı açısından ülkemizin diğer ülkeler
ile karşılaştırılması Tablo 33’te yapılmaktadır.
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ÜLKELER

Türkiye
İngiltere
Almanya
İtalya
Hollanda
Fransa

1000 km²’ye
düşen karayolu
(km)

454
1 525
1 803
1.592
3 031
1 794

1000
km²’ye
düşen
demiryolu
(km)
11
69
101
54
67
53

10 000
nüfusa
düşen
karayolu
(km)
49
62
78
83
77
164

10 000
nüfusa
düşen
demiryolu
(km)
1,2
2,9
4,4
2,8
1,7
4,9

Nüfusun
demiryoluyla
seyahat sıklığı
(%)
1,1
17,4
20,4
9,6
19,1
14,7

Kaynak: TCDD İstatistik Yıllığı, 2005
Dünyanın en gelişmiş ülkesi olarak kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri’nde %40
kullanım oranı ile birinci sırayı deniz ulaşımı, %30 kullanım oranı ile ikinci sırayı karayolu
almaktadır. Aynı öncelik sıralaması Almanya için de geçerlidir. Üç tarafı denizlerle çevrili
8 500 km’ye yakın sahil şeridine sahip, körfezleriyle ve boğazlarıyla bir örneğine az rastlanır
ülkemizde ise yolcu taşımacılığında deniz ulaşımının sahip olduğu oran %0,5 civarındır [56].
Demiryolu ulaşımında bir birimlik artışın, diğer sektörler üzerinde 2 203 katlık olumlu etkiye
neden olduğunun tespit edilmesi de gerek maliyet ve enerji tüketimi, gerek erişim ve arazi
kullanımı, gerekse çevre üzerindeki olumlu etkileri bakımından dünya genelinde demiryollarına
yönelik ulaşım kararları ve politikalarının geliştirilmesini hızlandırmıştır [57].
Küresel ölçekte bakıldığında ulaşımın tüm dünyadaki petrol ürünleri toplamının %60’ından
fazlasını tükettiği bilinmektedir. Ulaşımda kullanılan enerjinin %98’i petrolden sağlanmaktadır.
Ulaşım sektörü içinde motorlu ulaşımın kullandığı petrol oranı %80’in üzerinde iken, hava
ulaşımında bu oran %15 civarındadır. Kalan kısım ise demiryolu ve denizyolu ulaşımı için
kullanılmaktadır [58]. Bu tüketim oranı, ulaşım türlerinin fosil yakıt kullanımı neticesinde havaya
saldıkları CO2 emisyonları açısından büyük önem taşımaktadır.
Ulaştırma sektöründen havaya salınan sera gazlarının azaltılması konusunda tüm dünyada
ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Ancak emisyonlarda önemli bir azaltım kaydedilememiş, 1990 ile
2005 yılları arasında toplam dünya emisyonunun içerisinde ulaştırmanın payı %22’den %24’e
yükselmiştir [59]. Bu emisyonun önemli bir bölümü, karayolu ulaşımından kaynaklanmaktadır.
Karayolu araçlarının seyir hızları arttıkça, hava kirliliği ve CO2 salımları çoğalmakta, kent
içindeki araç hızını artıran ve ulaşım süresini kısaltan karayolu kavşak ve yol genişletme
uygulamaları, sağladığı kısa vadeli kolaylıkların yanı sıra çevresel açıdan sorun oluşturmaktadır.
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Endüstriyel
kullanımlar:
%8

Atıklar:
%3

Tarım:
%9

Ulaşım:
%21

Çözücü
kullanımı ve
diğerleri:
%0.2

Ulaşım dışı
enerji:
%59
Kaynak: Avrupa Çevre Ajansı, 2008.

Şekil 17 Dünyada Sera Gazı Salımının Sektörel Payları
Yukarıdaki şekil, ulaşımın sera gazı emisyonlarına olan etkisinin boyutuna ilişkin önemli bir
veri oluşturmaktadır. Yıllar içerisinde karayolu, havayolu, denizyolu gibi ulaşım modlarından
kaynaklanan sera gazı emisyonları salım oranları da ciddi oranda artmaktadır. 2005 yılında,
Dünyada CO2 emisyonlarının sektörlere göre dağılımında ulaştırma sektörünün (karayoluhavayolu-denizyolu-diğer ulaşım modları) toplamdaki payı %24’tür (Şekil 18).
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Yerleşim
8%

Karayolu
18%

Diğer
5%

Havayolu
3%
Denizyolu
2%

San.- İnş.
18%

Diğer Ulaşım
1%

Karayolu
Havayolu
Denizyolu
Diğer Ulaşım
Enerji
San.- İnş.
Yerleşim
Diğer

Enerji
45%
Kaynak: UEA, 2005.

Şekil 18

2005 Yılı Verilerine Göre Dünya CO2 Emisyonlarının Sektörel Dağılımı

AB’ye üye ülkelerde, 1990-2005 yılları arasında en fazla sera gazı emisyonu artışı ulaştırma
sektöründen kaynaklanmıştır. AB-15 ülkelerinde ulaşımdan kaynaklı sera gazı emisyonu bu
dönemde %26 oranında artmıştır. Bu süre içerisinde yolcu taşımacılığında %28, karayolu ile yük
taşımacılığında da %62 oranında emisyon artışı kaydedilmiştir [60].
Avrupa Çevre Ajansına üye ülkelerdeki toplam otobüs sayısı 1993 ve 2004 yılları arasında
%23 artarak 1,1 milyondan 1,3 milyona ulaşmıştır. Bu artışın önemli bir bölümü Türkiye’den
kaynaklanmaktadır. Nitekim ülkemizdeki toplam otobüs artışı 1993-2004 yılları arasında %76’dır.
Avrupa Birliğine üye 15 ülkede 1995 ve 2004 yıllarında arasında bu artış oranı sadece %9,4 olarak
kalmıştır.
Dünyada ulaşımdan kaynaklanan toplam sera gazı emisyonlarının %13’ü denizyolu
ulaşımından kaynaklanmaktadır. 2001-2020 yılları arasında %35-45 arasında denizyolu ulaşımının
kullanım oranının artacağı öngörülmektedir. Bu artışın bir nedeni de, Kyoto Protokolü’nde yer
alan yükümlülüklere denizyolu ulaşım faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 salımlarının dahil
edilmemesidir.
Avrupa ve bazı Asya ülkelerinde karayolu ulaşımı yerine diğer ulaşım türleri olan demiryolu,
denizyolu ve havayoluna verilen önemin artmasına neden olan en önemli faktör, ulaşım konusunun
sürdürülebilirlik çerçevesinde yeniden ele alınmasıdır. Öyle ki, ulaşım türlerini arazi üzerinde
kapladığı yüzey, harcanan enerji, hava kalitesi üzerindeki etkileri, ortamda oluşturdukları ses
düzeyi, kullanıcılar üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etki gibi faktörlerin de etkisiyle, “ulaşımda
sürdürülebilirlik”, “sürdürülebilir ulaşım politikaları” kavramları tüm dünyada tartışılmaya ve
çeşitli uluslararası anlaşma, sözleşme, kongre, yönerge, doküman ve bildirgelere konu olmaya
başlamıştır.
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- 163 Ulaşımın çevre ile olan ilişkisinin uluslararası platformda nasıl kurgulandığını vurgulamak
açısından AB Cardiff Zirvesi ile başlayan Cardiff Süreci son derece önemli bir zirve olarak
değerlendirilmektedir. Bu süreç içinde, çevre kavramının ilgili tüm faaliyetlere entegrasyonu
öngörülmüş ve Avrupa düzeyinde ve uluslararası düzeyde temel uygulama alanları olan iklim
değişikliği, doğa ve biyolojik çeşitlilik, çevre ve sağlık, doğal kaynaklar ve atıklar ile birlikte
ulaştırma sektörünün de çevre ile entegrasyonu öngörülmüştür. Kyoto sözleşmesi ile de ulaşımı
kullananlar, kullandıkları ulaşımın neden olduğu dışsal maliyeti ödemek zorunda bırakılmışlardır
[61].
Ancak ülkemizde, ulaştırma sektörünün çevre alanına entegrasyonuna ilişkin çalışmalar çok
kısıtlıdır. Nitekim söz konusu Zirve’de alınan ve temiz hava, temiz ve yeterli su, sessizlik, sosyal
güvenlik gibi çevre ve yaşam kalitesinin ve sürdürülebilir ulaşımın sağlanması için benimsenen;
• İnsanların bu gün ve gelecekte hakları olan kaynakların etkin kullanımını dikkate almak,
• Çevre duyarlı ulaşım sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak,
• Gelecekteki ulaşım ihtiyaçları tahmin edilerek, bu ihtiyaçları karşılayacak önlem ve
yatırımlara, kentin arazi kullanım yapısını ve gelişimini ulaşım türleri ile bir bütün içinde
yönlendirmek,
• Ulaşım türleri arasında gerek ekonomik, gerekse işlevsel ve mekansal bütünlük
oluşturmak,
• Arazi kullanım kararlarının ve ulaşıma dönük kararların uyumunu sağlamak,
• Mevcut ya da oluşmuş ulaşım talebini karşılayabilmek ve yeniden yönlendirmek,
• Ulaşım sorunlarını diğer nedenler ile bir bütün içinde ele almak,
• Toplu taşımın, yürüyüşün ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bütünleşik
kullanılmasını sağlamak [61],
üzerine kurulu ilke ve esasların, ülkemiz ulaştırma sektörü içinde çok önemli bir yer
kaplamadığı, gerçekleşmediği ve uygulama alanı bulamadığı görülmektedir.
Küresel ölçekte, enerji de dâhil olmak üzere, kaynakların sınırlı olduğu gerçeğinden yola
çıkılarak Avrupa Konseyi tarafından Avrupa Kentsel Şartı’nda da ulaşım politika ve önlemlerine
değinilmiştir. Söz konusu Şart’ta 2000’li yıllarda, otomobil ya da kentten birini seçmemizin
zorunlu olacağı, yeni düzenlemeler getirilmezse, araç trafiğinin, sadece kentleri tahrip etmekle
kalmayıp, ‘sera etkisi’ ile tüm çevrenin zarar görmesine de hatırı sayılır bir katkıda bulunacağı,
araçların, kentleri, gürültü, rahatsızlık, ruhsal ve fiziksel tehlike, çevre estetiği ve sosyal alanların
yok olması, hava kirliliği gibi sorunlarla tehdit ettiği hususlarının üzerinde önemle durulmuş ve bu
kapsamda 5 temel ilke kabul edilmiştir [70]. Bu ilkeler;
• Özellikle bireysel ulaşım türüyle (özel araçlarla) yapılan yolculukların azaltılması,
• Hareketliliğin, yaşanabilir bir kent oluşturmaya yönelik biçimde düzenlenmesi ve çeşitli
ulaşım alternatiflerine izin vermesi,
• Sokakların sosyal mekân olarak algılanması ve düzenlenmesi,
• Değişim ve dönüşüme yönelik olarak sürekli eğitim ve öğretim çabası içinde olunması,
• İletişimin ve kamu ulaşımının tüm insanlar için yapılabilir ve erişilebilir olmasıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 164 Bisiklet kullanımı ve yaya mekanlarının genişletilmesinin yanı sıra, seyahat biçimi, yönü,
sıklığı ve çevreye duyarlı ulaşım türlerinin ve sistemlerinin kurgulanmasında önemli bir aktör olan
ulaşım planlamasının, bütünleşik arazi kullanımı ve mekansal planlama ile birlikte yürütülmesi,
kentsel tasarımın ve sektörel kullanımların ulaşım yapısına ve biçimine yön vermesi büyük önem
taşımakta, bunun için yerel idareler ile merkezi idareler arasında kapsamlı bir işbirliğine ihtiyaç
duyulmaktadır [60].
Türkiye’de geliştirilen ulaşım uygulamalarına bakıldığında, arazi kullanımı ile
bütünleştirilmemiş, parçacı yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Nitekim komisyon tarafından
yapılan teknik gezi incelemeleri sırasında, ulaşım planlaması ile arazi kullanım planlarının
bütünleşik bir yaklaşımla gerçekleştirilmediği, ulaşımın çevre duyarlı bir yaklaşım içinde ele
alınmadığı tespit edilmiştir.
2002 Ulaşım Beyaz Dokümanında da sürdürülebilir ulaşım bağlamında Avrupa’da;
yolculukların, kişilerin günlük fiziksel aktivitesi için yeterli bir miktar olan yaklaşık 15 dakika
sürmesi için, ortalama yürüyüş ile yapılan 1,5 km ve bisiklet ile 3,5 km’lik mesafeler dikkate
alınarak, bütünleşik ulaşım sistemleri uygulanması öngörülmüştür [61].
Ülkemiz ulaştırma vizyonu da, uluslararası belgeleri referans alarak Ulaştırma Bakanlığınca;
“Kişi hak ve gönencinden ödün verilmeyen, can güvenliğinin yüzde yüz sağlandığı, çağdaş
teknolojiye ve uluslararası hukuk ve kurallarla uyumlu, çevrenin en üst düzeyde korunduğu bir
ortamda, kentler arası ulaşımın en çok 1,5 saat, kent içi ulaşımın ise 30 dakikada (yük
taşımacılığında ise bu süreler iki katıdır) sağlanabilmesi” olarak tanımlanmıştır [62].
AB’ye uyumuna yönelik hazırlanan Türkiye Ulusal Programında; imar planları ile paralel
ulaşım ana planlarının hazırlanması için mevcut idari, hukuki ve teknik altyapının yeniden ele
alınarak yeni bir yapılanmaya gidilmesi, yapı, kent merkezlerinde otoyol, hız yolu ve zincirleme
katlı kavşak düzenlemeleri yerine toplu taşımı güçlendirici, raylı sistemleri teşvik edici, yaya ve
bisiklet yolu gibi düzenlemelerin yapılması ile bunlara finansal destek sağlanması amaç
edinilmiştir.
9. Kalkınma Planında [2];
• Enerji, çevre, ekonomi, konut, arsa ve arazi politikaları ile tutarlı, sürdürülebilir, kamu
kesimini bağlayıcı, özel sektörü yönlendirici geniş kapsamlı bir ulusal kentiçi ulaşım stratejisinin
oluşturulması,
• Toplumun tüm kesimlerine eşit fırsatlar sunan, katılımcı, kamu yararını gözeten, yurtiçi
kaynakların kullanımına özen göstererek dışa bağımlılığı en aza indiren, çevreye duyarlı,
ekonomik açıdan verimli, güvenli ve sürekli yaya hareketinin sağlanmasını esas alan kentiçi
ulaşım planlamasının yapılması,
• Arazi kullanım kararlarının her ölçekte ulaşım etkileri ile birlikte değerlendirilmesi her
kentin özgün yapısı, dinamikleri ve potansiyelleri göz önüne alınarak, kentiçi ulaşım türlerinde
çeşitlilik ve bütünleşme sağlanması,
• AB’ye uyum sürecinde sürdürülebilir bir kentiçi ulaşım sistemi oluşturmaya yönelik
olarak yaya ve bisiklet ulaşımı ile toplu taşımaya öncelik verilmesi,
• Ulusal ve yerel düzeyde kentiçi ulaşım karar, politika, uygulama ve denetiminden
sorumlu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan gerekli düzenlemelerin yapılması
konuları vurgulanmıştır.
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- 165 TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Vizyon 2023 Panelinde, çevreyi en az kirleten, mevcut
enerji kaynaklarını kullanan, tüketilen enerjiyi minimize eden, bakım-onarım kolaylığı sağlayan
ulaştırma türlerinin tercih edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Deniz ulaşımının çevreyi olumsuz etkileyen yönleri bulunmaktadır. Petrol taşıyan tankerlerin
Karadeniz’den hareket ederek boğazlardan geçmesi, özellikle deniz kazaları nedeniyle
oluşabilecek çevre sorunları açısından büyük önem taşımaktadır. Denizlerdeki tanker trafiği
arttıkça, kaza ve petrolle kirlenme riski de artmaktadır. Bu güne kadar dünyada meydana gelen
önemli deniz kazalarından ikisi Türkiye’de meydana gelmiştir.
Denizcilik Müsteşarlığı tarafından komisyona yapılan sunumda, Nassia-Shipbroker kazasında
boğazlara 90 bin ton ham petrol yayıldığı ve bir buçuk ay yandığı ifade edilmiştir. Kaza yapanın
bir LPG tankeri olması durumunda yaklaşık 8 kilometrelik bir şerit içerisinde atom bombası etkisi
yapabileceği belirtilmiştir. Aynı sunumda, Boğazlarda özellikle İstinye’de tahsisi yapılmış olan
ancak kesin tahsise çevrilmesi gereken eski İstinye tersanesi alanının acil müdahale merkezi olarak
dönüştürülmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek, uluslararası sözleşmelerin ivedilikle iç hukuka
transfer edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sunumda özellikle 1978 yılında taraf olunan Denizlerin
Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’nin (MARPOL),
1985 yılında düzeltildiği, MARPOL Sözleşmesinin ve eklerinin ivedilikle ulusal mevzuata
aktarılması gerektiği de belirtilmiştir.
Mevcut durumda yürürlükte olan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle
Kirlenmesine Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair 3/3/2005 tarih ve
5312 sayılı Kanun, acil durumlarda gemilerden ve kıyı tesislerindeki faaliyetlerden kaynaklanan
kirlenme tehlikesini ortadan kaldırmak veya kirlenmeyi azaltmak ve gidermek üzere uygulanacak
müdahale ve hazırlıklı olma esaslarını, olay sonucu ortaya çıkan zararların tespit ve tazmin
esaslarını, Kanun kapsamına giren kişilerle, kurum, kuruluş, gemi ve tesislerin görev yetki ve
sorumluluklarını belirlemektedir.
Söz konusu Kanun gereğince; genel koordinasyon, acil müdahale planlarının hazırlanması
kıyı alanları acil müdahale planlarının uygulanması, kirlenmenin türü ve etkilerinin belirlenmesi,
çevreye olan zararların tespiti ve olay sonrası kirlilikten etkilenen alanların rehabilitasyonundan
ÇOB; deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik acil müdahale
planlarının uygulanması, hazırlıklı olma, kirliliğe müdahale, zararların tazmini ve mali sorumluluk
garantilerinin bildirimi konularının icrasından Denizcilik Müsteşarlığı; asayiş ve kolluk
görevlerinin yürütülmesinden ise Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumlu bulunmaktadır.
TBMM Meclis Araştırması Komisyonunun 20 ilde yaptığı incelemelerde, genel olarak tüm
illerde ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliği sorunu dile getirilmiştir. Gaziantep ilinde, raylı
sisteme dayalı ulaşım planlarının yapıldığı belirtilmiştir. Anılan il dışındaki tüm illerde, ulaşım
kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesine yönelik yapılan tek çalışmanın, egzoz emisyon
ölçümlerinin düzenli yapılması olduğu belirtilmiş, gerek karayolu gerekse havaalanı olan illerde
ulaşımın neden olduğu gürültü kirliliğinden bahsedilmiş ancak söz konusu gürültü kirliliğinin
önlenmesine yönelik herhangi bir çalışma yapıldığına dair bilgi verilmemiştir.
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İnsanlığın bugünkü yaşam düzeyine ulaşmasında madenlerin de büyük ölçüde etkisi
bulunmaktadır. Günümüzde insanların günlük hayatta kullandıkları dikiş iğnesinden kaşık-bıçağa,
buzdolabından çamaşır makinesine, uçaktan otobüse, bilgisayardan uzay mekiğine kadar her türlü
araç ve gereçler üretilirken madenler kullanılmaktadır. Örneğin, bir otomobil üretilirken yaklaşık 5
ton maden tüketilmektedir.
Madenler, ülke ekonomileri bakımından önemli ve stratejik doğal kaynaklardır. Ancak diğer
sektörler gibi maden işletmeciliğinde yer seçme veya organize sanayi bölgelerinde çalışma imkânı
bulunmamaktadır.
Madencilik dünyanın her yerinde yer kabuğunun kazılmasıyla yapılan bir faaliyettir,
dolayısıyla maden işletmeciliğinin de diğer tesisler gibi çevresel etkileri bulunmaktadır. Ancak
madencilik geçici bir faaliyettir, rezervi biten yerler rehabilite edilerek doğa ile uyumlu hale
getirilebilmektedir [63].
Türkiye’de maden yatakları yaygın olmamakla birlikte değerli ve stratejik madenlerimiz
bulunmaktadır (Tablo 34). Kişi başına düşen maden tüketimi ile yaşam standardı ele alındığında
aralarında doğrusal bir ilişki olduğu görülmektedir (Tablo 35). Dünya genelinde maden tüketimi
ortalama yirmi yılda ikiye katlanmıştır.
Madencilik faaliyetlerini,
• Madenin aranması,
• Madenin çıkarılması (açık ocak işletmesi, yer altı işletmesi, çözelti madenciliği),
• Cevher hazırlama tesisleri (kırma-eleme, öğütme, yıkama),
• Cevher zenginleştirme tesisleri (biyolojik, kimyasal, ısıl işlem)
şeklinde gruplandırmak mümkündür.
Bu faaliyetlerin tamamı bir maden işletmesinde bulunabileceği gibi, yalnızca bir veya birkaç
tanesi de bulunabilmektedir [7].
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- 167 Tablo 34 Türkiye Maden Rezervleri
Cinsi

Rezerv
(Gör+Muh)(Ton)

Cinsi

ALTIN
ALÜNİT
ANTİMUAN
ASBEST
ASFALTİT
BAKIR
BARİT
BENTONİT
BİTÜMLÜ
ŞİST
BOKSİT
BOR

338
4.000.000
106.306
29.646.379
82.000.000
1.697.204
35.001.304
250.543.000
1.641.381.000

KİL (Ser+Ref)
KROM
KURŞUN
KUVARS KUMU
KUVARSİT
KÜKÜRT
LİNYİT
LÜLETAŞI
MANGANEZ

87.375.000
1.805.709.953

MANYEZİT
MERMER

CİVA
ÇİNKO
DEMİR
DİATOMİT
DİSTEN
DOLOMİT
FELSPAT
FOSFAT
FLUORİT
GRAFİT
GÜMÜŞ
KAOLEN
KAYA TUZU

3.820
2.294.479
132.100.000
44.224.029
3.840.000
15.887.160.000
239.305.500
70.500.000
2.538.000
90.000
6.062
89.063.770
5.733.708.017

PERLİT
POMZA
PROFİLLİT
SEPİYOLİT
SODYUM SÜLFAT
STRONSİYUM
TALK
TAŞKÖMÜRÜ
TORYUM
TRONA
URANYUM
VOLFRAM
ZEOLİT
ZIMPARA

Tablo 35 Kişi Başı Yıllık Maden Tüketimi
Ülke
ABD
Avrupa
Türkiye

Maden Tüketimi
(Ton)
21
15
5
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Rezerv
(Gör+Muh)(Ton)
354.362.650
25.931.373
860.387
1.307.414.250
2.270.287.821
626.000
8.300.000.000
(Sandık)1.483.000
4.560.000
111.368.020
5.161 Milyon
m3 (13.933 Mil.Ton)
5.690.027.600
(m3) 1.479.556.876
6.644.000
13.546.450
16.536.000
665.082
482.736
1.126.548.000
380.000
233.317.680
9.137
36.719
345.148.875
3.725.082

- 168 Madenlerde üretim, genel olarak açık işletme ve yer altı işletmesi olmak üzere iki yöntemle
yapılmaktadır. Ayrıca uygun madenlerde çözelti madenciliği yöntemi de kullanılmaktadır.
Madenler çıkarılıp, cevher elde edildikten sonra farklı cevher hazırlama ve zenginleştirme
yöntemleri ile sanayide farklı amaçlarla kullanılmaktadır.
Üretim yöntemlerinin seçiminde; madenlerin türü, örtü tabakası kalınlığı, kaya
formasyonlarının sertliği, basma dayanımı, kazılabilirlik parametreleri, ilk yatırım sermayesi ve
birim üretim maliyetleri gibi faktörler belirleyici olmaktadır. Her üretim yöntemi de kendi içinde
farklı üretim sistemlerinin uygulanmasını içermektedir.
Açık işletme yönteminde, eğer varsa öncelikle örtü tabakası kaldırılmakta, daha sonra cevher
kazanılmaktadır. Hem örtü kazısı hem de cevher kazısı ekskavatörlerle yapılmaktadır. Madenin
veya yan kayacın fiziksel özelliklerine bağlı olarak patlatma ile gevşetme yapılabilmektedir.
Genelde açık işletme yönteminde basamaklar oluşturularak üretim yapılmaktadır.
TBMM Meclis Araştırma Komisyonu’nun Uşak İli’nde yaptığı incelemelerde TÜPRAG
Madencilik (Eldorado Gold) Şirketi tarafından Kışladağ mevkiinde yürütmekte olan altın
madenciliği faaliyeti yerinde incelenmiştir. Son teknolojilerle işletilmekte olan açık ocak ve yığın
liçi yöntemiyle çalışan altın madeninin çevresel etkileri ve alınan önlemler hakkında bilgi
alınmıştır.
Yer altı işletme yönteminde, açık işletmecilikte olduğu gibi, cevherin yapısı (kalınlık, eğim,
sertlik, uzunluk vb.), yan kayaçların yapısı, tektonizma, hava sıcaklığı, metan gazı içeriği, günlük
üretim, drenaj vb. kriterler yönünden çeşitlilik göstermektedir. Yer altında cevherin bulunduğu
bölgeye açılan yollarla, galeriler ile ulaşılarak cevher kazanmaktadır.
Çözelti madenciliği ise, çökelti tipi yataklarda baskın olmak üzere, çeşitli oksitli cevherlerin
ve hatta diğer tip maden yataklarının işletilmesinde kullanılmaktadır. Bu yöntemde yatırım
maliyetleri düşük, çevresel riskler daha azdır. Yöntem, temelde, yeryüzünden açılan bir sondaj
kuyusu ile cevher yatağına ulaşarak, cevher karakteristiğine uygun bir çözücü yardımıyla liçleme
yapılması ve cevherin çözelti halinde yeryüzüne pompalanması esasına dayanmaktadır [7].
Madencilikte kirletici nitelik taşıyan atıklar alıcı ortamlara katı, sıvı ya da gaz atıklar halinde
verilirler. Atık sular hem kendi karakteristikleri, hem de karıştıkları alıcı ortamın taşıma özelliğine
bağlı olarak yayılma eğilimi gösterirler.
Madenlerden kaynaklanan örtü tabakası, yan kayaç ve zenginleştirme prosesleri sonrasında
ortaya çıkan kısım da genelde katı atık olarak kabul edilmektedir. Ancak, mineraller açısından
olaya bakmak gerekirse, günün koşulları içinde düşük tenörleri dolayısıyla ekonomik değer
taşımayan mineraller ve henüz hiçbir ekonomik önemi olmamakla birlikte teknolojik gelişmelerle
ekonomik değer kazanması muhtemel diğer mineraller bu konu altında atık değil “artık” olarak
ifade edilmiştir.
Her sektörde olduğu gibi madencilik sektöründe de işletme sırasında çevre açısından
oluşabilecek olumsuz etkiler, çalışma başlamadan önce belirlenmekte, projenin uygulanmasına
ancak ÇED olumlu belgesi alındıktan sonra müsaade edilmektedir.
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- 169 Açık saha ve yer altı madenciliği arazinin yapısında, üzerindeki bitki örtüsünde, yaban
hayatında ve arazinin görünümünde yapısal değişikliklere ve tahribatlara neden olmaktadır. Açık
maden işletmeleri gürültü kirliliğine de yol açarak fiziksel anlamda kirlilik oluşturabilmektedir
[64]. Ayrıca,
• Cevher hazırlama (zenginleştirme) sonucu, toprak ve çevrenin bozulup kirlenmesi,
• Yüzey madenciliği sonucu meydana gelen arazi bozulmaları,
• Sıyırma madenciliği sonucu oluşan arazi bozulması,
• Açık maden işletmeciliği sonucu meydana gelen toprak ve arazi bozulmaları,
• Yer altı (kapalı) maden işletmeciliğine bağlı olarak ocak çökmeleri ve ocak ağızlarında
biriken atıkların sebep olduğu arazi ve çevre bozulması,
• Artık ve posaların yüzey sularına sürüklenmesi nedeniyle dere yataklarının tahrip olması
ve su kalitesinde bozulmalar oluşabilmektedir.
Islahı gereken madencilik alanlarında ise;
• Maden ocaklarının işletme süreleri,
• Madencilikle ilgili arazi bozulma biçimleri,
• Madencilik sonrası, hafriyat yer ve atık yığınlarının şekilleri,
• Arazi ve toprağın iyileştirilmesi ve eski haline getirilme yöntemleri,
• Su rejimi dikkate alınarak ıslah uygulamaları yapılmaktadır.
Madencilik faaliyetleri ile bozulan alanların iyileştirilmesine yönelik bazı çalışmalar
yapılmaktadır. İyileştirmedeki başlıca amaç, madenciliğe bağlı olarak bozulan ve etkilenen
alanlara ekolojik ve ekonomik değerlerini mümkün olduğu ölçüde geri kazandırmak olmalıdır.
Yeniden kazanma arazinin güzel bir peyzaj görünümüne sahip olması kadar, bu alanlardan
ekonomik olarak yararlanmayı da hedefler. Bu maksatla sığ hafriyat yerleri suyla doldurulup balık
yetiştirmeye uygun hale getirilebilir. Derin ocak alanları ise, su tutma yerleri olarak kullanılacağı
gibi eğlence, dinlenme yerleri olarak da düzenlenebilir. Çok derin hafriyat yerleri dik eğimleri
nedeni ile yalnızca su tutma yapıları olarak kullanılabilir. Taş yığınları, posa barajları aynı
zamanda kuru hafriyat yerleri ve çökmüş ocaklar, tarım ve ormancılık amaçları için iyileştirilebilir.
Uygun amaçlar için iyileştirilmiş arazide tarımsal gelişme, gerekli röliyef, toprak ve su ilişkilerinin
geliştirilmesi için, arazinin uygun biçimde düzenlenmesine, toprağın verimliliğinin eski haline
getirilmesine, eğimin azaltılmasına ve yol inşası gibi benzer faaliyetlere ihtiyaç gösterir.
Ormancılık daha çok toprak besin maddesi zayıf ve fazla geçirgen topraklarda planlanmalıdır.
Zehirli ve termal yönden faal topraklarda iyileştirilmeden sonra tarım tercih edilmelidir. Çünkü bu
tür topraklar üzerine 100-150 cm humuslu-gübreli toprak malzemenin örtülmesi ile ot ve tahıl
ürünlerinin yetiştirilmesi sağlanabilir. Madencilik yapılmış bazı alanlar konut yerleri, spor alanları,
kentsel yeşil alanlar ve benzeri amaçlar için geri kazanılabilir.
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ve ekonomik iyileştirmeler için geri kazanma çalışmaları yapılmaktadır. Geri kazanma
çalışmalarıyla;
- Tarım (bahçe, çayır, mera, hayvancılık v.s.),
- Orman (ticari ve ticari olmayan),
- Rekreasyon (eğlence ve dinlenme yerleri, parklar, halka açık alanlar),
- Su kullanımı (balıkçılık, toplumsal ihtiyaçlar için),
- İnşaat (hafif endüstriyel binalar, konut ve hizmet binaları),
-Yaban hayatı (doğal koruma alanları olarak ayrılabilir) gibi faaliyetler için sahalar yeniden
kazanılabilmektedir.
Madencilik faaliyetleri esnasında ve sonrasında sebep olunan çevresel olumsuzlukların
giderilmesi veya yeniden kazanımına yönelik iyileştirme ve kullanım için planlar yapılmalı ve
ocağın işletmeye açılmasıyla beraber bu plan programlı olarak uygulanmalıdır. Endüstride
kullanılan ham maddelerin büyük bir kısmı yer altı kaynaklarından sağlanmaktadır ve giderek
artan talepler, madencilik teknolojisindeki ilerlemeler madencilik alanlarının genişlemesini ve
düşük tenörlü maden yataklarının da işletilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu durum ise arazi ve çevre
bozulmalarını daha da yaygınlaştırmaktadır. Ayrıca teknolojik gelişmelerin arazi üzerindeki
olumsuz etkileri çok daha belirgin olan açık maden işletmeciliğinde daha fazladır. Madenciliğin
çevre üzerindeki doğrudan etkisi, toprak ve bitki örtüsünü yok etmesidir. Madencilik yapılan
alanlarda çoğu zaman peyzajda önemli olumsuzluklar meydana geldiği görülür. Aynı zamanda
madenciliğin bitişik alanlar üzerinde dolaylı etkileri de vardır. Bunlar cevher, bitki örtüsü ve atık
yığınları ile madencilik binaları ve tesislerinin bulunduğu arazilerde meydana gelir. İyileştirme ve
yeniden kazanma çalışmaları üretim süreci çerçevesinde planlanmalıdır. Bu şekilde geri kazanma
çalışmaları daha ekonomik olabilmekte ve minimum zaman kaybı ile iyileştirme
gerçekleştirilebilmektedir. İyileştirme çalışmalarına başlamadan önce jeolojik, hidrojeolojik,
meteorolojik, klimatolojik, arazi kullanımı gibi ön araştırmalara gerek vardır [64].
MTA tarafından yapılan bir araştırmaya göre günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit
madenden bugüne kadar sadece 13'ünün ülkemizde varlığı saptanamamıştır. Ülkemiz, geri kalan
50 çeşit maden açısından zengin ya da çok zengin, 27 çeşit maden bakımından ise yetersiz
kaynaklara sahiptir. Ancak, var olan maden yataklarının birçoğunda, en azından bugün için,
bilinen rezerv miktarları veya cevher kaliteleri ekonomik işletmecilik için yeterli veya uygun
değildir. Özellikle, enerji ham maddeleri açısından Türkiye'nin zengin olduğunu söyleyebilmek
zordur. Buna karşılık başta bor, trona, mermer, feldspat, manyezit, alçıtaşı, pomza, perlit,
stronsiyum ve kalsit olmak üzere Türkiye dünyanın sayılı zengin ülkelerinden birisi
konumundadır.
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İLLER
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir

Toplam Ruhsat
Alanı (Hektar)
469 708,64
127 858,46
309 648,92
270 122,14
184 915,88
316 118,64
3 169 206,77
348 028,63
16 369,97
357 840,36
349 434,22
977 835,03
31 086,93
24 434,62
104 146,74
321 757,46
62 460,91
151 883,18
133 349,73
394 436,99
498 977,93
701 358,55
657 630,64
295 384,32
279 513,39
132 157,11
29 568,78
206 654,32
256 935,88
230 720,98
544 432,77
638 343,29
106 085,93
296 974,04
347 587,70
192 260,04
187 332,97
8 071,03
479 148,52
317 818,12
403 437,02
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Sayısı (Adet)
669
287
815
168
207
336
1 773
1 706
18
225
672
1 309
179
23
157
684
55
135
229
968
1 065
1 032
558
373
777
435
95
299
524
270
580
899
257
217
258
148
348
11
694
789
876
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- 172 Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Toplam

538 043,97
41 797,66
186 530,36
58 118,26
191 175,79
935 037,73
203 479,69
218 267,90
237 318,61
7 114,18
73 238,40
1 330 530,94
960 473,47
294 903,73
604 915,11
67 007,41
234 334,53
540 453,01
37 568,84
159 958,07
235 850,11
256 267,97
35 380,82
114 942,82
155 663,53
180 924,29
103 480,22
22 690,50
1 340 192,83
12 725,30
104 786,14
293 122,42
208 259,31
198 704,28
158 600,09
234 690,50
316 374,73
35 076,84
384 624,80
1 320 679,35
27 564 342,06

664
176
872
71
414
1 257
182
319
291
20
402
1 778
926
623
873
149
766
1 404
43
254
354
251
124
76
350
360
121
75
1 276
96
113
418
382
175
113
436
297
149
416
189
38 375

Kaynak: ÇOB Çevre Durum Raporu, MİGEM (Arama, önişleme, işletme ruhsat sayıları toplamıdır), 2007.
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- 173 Türkiye Madencilik Sektöründe Çevresel Durum ve Yapılan Çalışmalar
Sektörün henüz gelişme aşamasında olması nedeniyle, telafisi mümkün olmayan veya
çözümü çok yüksek maliyet gerektiren çevre sorunlarının henüz az olması, çevre açısından daha az
sorunlu enerji kaynaklarının (jeotermal vb.) mevcut olması, toplumsal çevre duyarlılığının
artmasına bağlı olarak, maden işletmelerinde sorunları ortaya çıkmadan önce önleme bilincinin
önemli ölçüde gelişmiş olması, madencilik sektörünün güçlü taraflarıdır.
Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Komisyona yapılan sunumda, altın madenciliğinin
diğer madenlerde olduğu gibi özel bir aranma yöntemi olmadığı ancak analizlerde bazı detaylar
bulunduğu, cevherin yer altında aranması, aranan cevherin yeryüzüne çıkarılması ve
zenginleştirilmesi olmak üzere üç aşamada değerlendirildiği, genelde altının aranmasında da diğer
madenlerde olduğu gibi jeolojik prospeksiyonun (çevreyle ilgili literatür toplama işleminin)
yapıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca altın aramacılığında spekülasyonlar yapılarak halkın yanlış
bilinçlendirildiği belirtilerek siyanürün altın aramacılığında değil sadece üretim aşamasında
kullanıldığı, bu işlemin de kapalı ortamlarda gerçekleştirildiği ve işletme sırasında çevreye zarar
vermediği ifade edilmiştir. İşletme faaliyeti sonucunda, atık haldeki siyanürün özel atık
havuzlarında bertaraf edildiği ve siyanürün burada en geç 59 gün içerisinde doğal bozulmaya
uğrayarak yok edildiği belirtilmiştir.
Dünyadaki altın üretiminde en yüksek paya sahip ülkeler Şekil 19’da verilmektedir.
Ülkemizin dünya üretimindeki payı “diğerleri” sınıfında yer alırken Avrupa’da ise birinci sırada
yer almaktadır (Şekil 20).

Şekil 19 Dünya Altın Üretim Sıralaması

Şekil 19 Dünya Altın Üretim Sıralaması
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Şekil 20 Avrupa Altın Üretim Sıralaması
3.3.2.6 Kültür ve Turizm
Kültür; bir toplumun maddi ve manevi alanlarda oluşturduğu ürünler, araç-gereçlerle
uygulanan teknikler; düşünceler, beceriler, inançlar; dinsel, geleneksel, siyasal ve toplumsal
düzenler, kurumlar; duygu, düşünce, davranış, örf, adet, folklor, yeme içme ve yaşama
biçimlerinin tümüdür.
Uygarlık ve doğa tarihinin ürünleri olan ve devirlerinin simgeleri niteliğindeki kültürel ve
doğal varlıkların, ulusal ve evrensel anlamda taşıdıkları özgün ve üstün özellikleri nedeniyle,
korunması gerekli insanlık mirası olarak tespitinin yapılması, planlı ve kontrollü bir biçimde
bakımı, onarımı, iyileştirilmesi ve değerlendirilmesi, gerekirse bilimsel araştırmalar dışında tüm
müdahalelerin kısıtlanması ve bu gibi tedbirlerle sürekliliklerinin sağlanması için korunması
gerekmektedir.
Dünyada ilk koruma faaliyetleri, dini, ulusal, ideolojik simge durumundaki yapıların işlevsel
sürekliliğini sağlamak amacıyla bir gereksinim olarak ortaya çıkmıştır.
Geçmişten günümüze kadar birçok kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan ülkemiz
toprakları, değişik kültürler zincirine ait sayısız korunması gereken taşınır ve taşınmaz kültür ve
tabiat varlıklarına sahiptir. Bir anlamda tüm insanlığa ait olan bu dünya mirasının gelecek
kuşaklara aktarılması zorunluluğu bunun da belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını gerekli
kılmıştır.
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girmesiyle kültür ve tabiat değerlerimizin korunması yasal güvence altına alınmıştır. İllerde
faaliyet gösteren kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları korunması gereken kültür ve tabiat
varlıklarını 1., 2. ve 3. derece sit alanları olarak koruma altına almaktadır. Buralarda yapılacak
faaliyetler sit alanının derecesine göre değişiklik göstermektedir. Bunlardan 1. derece sit alanları
hiçbir yapılaşmaya müsaade edilmeyen mutlak korunması gereken alanlardır.
Turizm, kişilerin ikamet ettiği yer dışındaki bir yere bir yılı aşmamak üzere boş zamanlarını
değerlendirme, iş ve benzeri amaçlarla yaptıkları seyahatlerdir. Turizm olayının öznesi olan
insanın, seyahat etmesi, dinlenmesi, eğlenmesi, spor yapması ve kültürünü geliştirmesi doğal ve
vazgeçilmez isteğidir.
Turizmin çevreye olumsuz etkileri olduğu gibi, çevre sorunlarının da turizm sektörüne
olumsuz yönde etkileri bulunmaktadır.
İnsanların turizm olaylarına katılmaları dünya turizm pazarının gelişmesi, dünya ekonomik
refahındaki artış, ulaştırma araç ve olanaklarındaki artış, iletişimdeki gelişme, dünya barışının
büyük ölçüde güvence altına alınması, tek düze yaşamın yarattığı monotonluk ve sıkıntılardan
kurtulma arzusudur.
Turizm, döviz ve istihdam oluşturan özelliği ile “ekonomik”, insanların dinlenme ihtiyacını
karşılama ve farklı kültürleri bir araya getirme özelliği ile “sosyo-kültürel”, meydana getirdiği
kaynak kullanımı talepleri ile de “çevreyi etkileyen” önemli bir faaliyettir.
Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlanan “Turizm 2020 Vizyon” araştırmasından elde
edilen bulgulardan bir tanesi ve en önemli olanı da; çevreye duyarlı turizm etkinliklerinin ve
sürdürülebilir turizm kavramının geliştirilmesidir [65].
Turizm birçok ülkede ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmenin önemli bir göstergesidir.
Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri” incelendiğinde, çevresel
göstergelerin önemli bir yer tuttuğu görülebilir. Bu göstergeler; atmosfer, toprak, okyanus-deniz ve
sahiller, tatlı su kaynaklarıdır [66].
Turizmin geliştiği ülkelerde Gayri Safi Milli Hasıla’nın (GSMH) belirleyici alt sektörlerinden
birisi konumuna gelmiş olan turizm sektörüne ilişkin yeni eğilimler incelendiğinde; turistlerin
tercihlerinin “deniz-kum-güneş” üçlüsünden (3S), “eğlence-eğitim-çevre” (3E) üçlüsüne kaydığı
gözlenmektedir. Bu durum ülkelerin turizm faaliyetlerini sezonluk olmaktan çıkarıp, tüm yıla
yayma zorunluluklarını da beraberinde getirmektedir.
2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası ile turizm sektörünü dinamik bir yapı ve işleyişe
kavuşturacak düzenlemeler getirilmiştir. Turizm anlayışındaki yeni yaklaşımla çevrenin korunması
ve kollanması önemsenmektedir. Koruma-kullanma dengesini sağlayan planlama anlayışı
benimsenmektedir [67], [68].
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri (KTKGB)’nin seçiminde organize turizm
faaliyetlerinin geliştirilebileceği alanlar tercih edilmekte; bu alanlarda mülkiyet, altyapı ve çevre
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bölgelerde koruma-kullanma dengesi kurularak sektörel kalkınma ve planlı gelişmeyi sağlamak
ana hedeftir. Geliştirilecek varış noktalarının sadece kitle turizmi değil, termal, yayla, kültür,
kongre, eko-turizm, inanç ve gastronomi gibi turizm çeşitleri ile desteklenmesi hedeflenmektedir.
Bugüne değin 26 adet Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmiştir [69].
Turizm planlama çalışmalarında, ulusal mevzuat ile taraf olunan uluslararası antlaşmalar göz
önüne alınmaktadır. Bu planlama çalışmalarında, çevresel etkiler, sosyal etkiler, kültürel miras,
ekonomik ve finansman değişiklikleri değerlendirilmekte, yapılan planlamanın olabilecek olumsuz
etkileri bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. “Dengeli Kalkınma” ya da “Sürdürülebilir Gelişme”nin
yolu, ancak yatırım öncesi çevreyi korumayı göz önüne alan iyi bir planlama çalışmasından geçer.
KTKGB, Turizm Merkezleri, Turizm Kentleri gibi turizm potansiyeli yüksek olan bölgelerde,
altyapı sorununun çözümüne yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile turizm
üstyapısının sağlıklı bir altyapı ile bütünleştirilerek çevrenin korunması hedeflenmektedir.
Bu doğrultuda, 1982 yılından günümüze değin, Türkiye genelinde; atık su arıtma tesisleri,
kanalizasyon kolektör hatları ve şebekeleri, içme suyu isale hatları ve şebekeleri, enerji hatları,
yollar, telekomünikasyon tesisleri, katı atık bertaraf tesisleri planlanmakta ve yapılmaktadır.
Turizm Alan ve Merkezleri dışında, turizm hareketlerinin yaşandığı yörelerde teknik altyapı
donanımı yeterli olmayan mahalli idarelerin kanalizasyon, içme ve kullanma suyu temini, cadde,
park, tretuvar, plaj düzenlemesi gibi hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla çevreye duyarlılık ve
sosyal fayda ilkesi kapsamında, mahalli idarelere proje ve maddi destek sağlanmaktadır [70].
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ile altyapı
hizmetlerinin yeterli olmadığı yerleşim yerlerindeki turistik tesisler ile yerleşim bölgelerinden
uzakta, mevcut altyapı tesislerine bağlanması teknik olarak mümkün olmayan turistik tesislere
“paket arıtma tesisi” yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu tesislerin denetimi Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı elemanlarınca koordineli olarak sağlanmaktadır. Yine
anılan yönetmelik ile katı atıklar ile ilgili olarak; belediye sınırları içerisindeki turistik tesisler
çöplerini belediye toplayana dek, belediye sınırları dışındaki turistik tesisler ise çöplerini koku,
sinek, haşarat, pislik yapmayacak şekilde muhafaza ve bertaraf etmekle yükümlü kılınmıştır [71].
Turizmin yoğun olarak geliştiği alanlarda, altyapının güçlendirilmesinin yanında turizm
sektörünün yaşadığı sorunların çözümünde de etkin rol oynayacak altyapı birliklerinin kurulması
teşvik edilmektedir.
Kültür ve Turizmi Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinde, alanın bütüncül
bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik
altyapısının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamak amacı ile alandaki bütün mahalli
idarelerin katılımı ile “Mahalli İdare Birliği” kurulmaktadır. Bu birlikler giderlerini kendi
gelirlerinden karşılamaktadırlar [72].
Mavi Bayrak, temiz deniz, donanımlı ve kontrol edilebilen plajlara verilen Uluslararası bir
çevre ödülü olup gönüllülük esasına dayanır. Turizm, çevre ve eğitim sektörlerinde yerel, bölgesel
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turizm pazarlanmasında Mavi Bayrak’ın önemli bir yeri bulunmaktadır [73], [74].
Turistik işletmelerin çevreye duyarlılıklarının geliştirilmesi amacı ile turizmde çevreye
duyarlılık kampanyası düzenlenmiş olup, bu çerçevede konaklama tesislerine “çam”, yat
limanlarına “çapa” ve yat işletmelerine “yunus” sembollerinden oluşan plaketler ve “Çevre Dostu
Kuruluş Belgesi” verilmesi uygulaması devam etmektedir [75].
Kültür ve Turizm Bakanlığınca sürdürülebilir turizm kapsamında çevrenin korunması, çevre
bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye duyarlı tesisler olarak turizme kazandırılması
amacı ile bu tesislerin sınıflandırılıp belgelendirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Bu
belgelendirme işlemi sırasında yatırımcıdan; işletmenin çevre politikası ve eylem planı, işletme
tarafından çevre bilincinin arttırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin
etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler istenilmektedir [76].
Turizm gelişmesinde tüm taraflar, sağlam, sürekli ve sürdürülebilir ekonomik büyüme
perspektifinde doğal çevreyi korumakla yükümlüdür.
Ekoturizm kavramı, turizm çevre ilişkilerinin önem kazanması ve sürdürülebilirlik
tartışmaları ile birlikte gündeme gelip popüler olmuş yeşil turizm, alternatif turizm, doğa turizmi,
yabanıl turizm, macera turizmini kapsamaktadır. Son yıllarda sıkça kullanılmaya başlanmış olan
ekoturizm, çevresel, ekonomik ve sosyal ilişkiler bütünüdür [77]. Ekoturizm kitle turizminin
aksine, turizmi yıl içine yaymakta, doğal çevreye yapılan baskıyı azaltmakta, tahribatı önlemeye
yönelik planlama ve uzun vadeli ekonomik çıkarları gözetmektedir.
Türkiye’de çalışmaları sürdürülen Doğal Kaynak Envanteri’nin tamamlanması halinde
ekolojik taşıma kapasiteleri belirlenecek, ekolojik verimliliğe ilişkin çalışmalar daha sağlıklı bir
hale gelebilecektir [78], [79].
Gerçekleştirilmesi planlanan turizm projelerinin yeri seçilirken, önemli tarım arazileri,
ormanlık alanlar, su kaynakları ve sulak alanlar, nesli tükenmekte ve/veya tehlike altında olan
türleri barındıran habitatlar gibi alanların proje alanı kapsamında yer alıp almadığı belirlenerek bu
alanların projeden zarar görmemesi sağlanmaktadır.
Özellikle golf alanları ile ilgili yatırımlarda, yer altı suyu kapasitesinin yeterli olup olmadığı
araştırılmaktadır. Yer altı suyunun kullanımı sınırlı ise bu tesislerin yapılmasına izin
verilmemektedir. Ayrıca, arıtma tesisinden çıkan suyun özellikleri incelenip golf sahasının
sulanmasında kullanılması sağlanmaktadır.
Turistik beldelerimizde, su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması amacıyla atık suyun
arıtıldıktan sonra yeniden kullanımı sağlanmaktadır [7].
Yat limanlarında bulunması gerekli asgari üstyapı nitelikleri arasında, çöplerin liman dışına
atılması, atık su ve katı atıklardan çevrenin etkilenmemesini sağlayacak tasfiye tedbirlerinin
alınmasına ilişkin hükümler bulunmaktadır. Ayrıca üstyapı üniteleri arasında kullanılmış atık
yağların geçici olarak depolanacağı depolama ünitesinin yapılmasına dair hususlarda
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yatırımcısına yönetmelikte yer alan çevre korumaya yönelik hususları yerine getirmesi zorunlu
kılınmıştır [80].
Ekonomik bir faaliyet olan su ürünleri tesislerinin diğer sektörleri etkilemeden istikrarlı
gelişiminin sağlanması, üretiminin arttırılması, bürokratik işlemlerinin azaltılması ve
basitleştirilmesinin Türkiye ekonomisine sağlayacağı faydalar açısından yararlı ve gerekli
görülmektedir.
12-14 Nisan 2002 tarihleri arasında düzenlenen II. Turizm Şurası’nda alınan kararlar arasında
“off-shore” su ürünleri üretiminin özendirilmesi hususu da yer almıştır. II. Turizm Şurası
sonrasında yaşanan sorunların ortadan kaldırılması konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar, sektör
temsilcilerinin katılımı ile toplantılar düzenlenerek, “off-shore balıkçılığa” geçilmesinin
desteklenmesi ve özellikle ruhsatsız çalışan balık çiftliklerinin kaldırılarak planlı alanlara
kaydırılması hususları kabul edilmiştir.
Ancak, su ürünleri üretim tesisi kurmak isteyen yatırımcıların ilgili bakanlıklardan izin alma
sürecinin uzun olması, bu sürecin uzunluğundan dolayı sorunlar yaşanması, kurumlar arası işbirliği
ve koordinasyon olmaksızın bazı su ürünleri üretim tesislerin uygun olmayan alanlara kurulmasına
izin verilmesi ile gerek kültür balıkçılığı gerekse turizm faaliyetleri olumsuz yönde
etkilenmektedir.
Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından Komisyona yapılan sunumda, akuakültür sistemine
yem girdisi olarak verilen yemlerdeki karbonun %23’ünün, azotun %21’inin ve fosforun
%53’ünün dip sedimentinde biriktiği, bunun sonucu olarak ortaya çıkan çevresel etkinin özellikle
balık çiftliklerinin bir kilometresine kadar olan mesafelerde etkili olduğu, en önemli çevresel
etkinin ise denizin dibindeki çözünmüş oksijen ihtiyacının azalması şeklinde görüldüğü ve toksik
gazların oluşumu ile deniz balık çeşitliliğinde bir azalma meydana gelebileceği ifade edilmiştir
[81].
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi raporunda; turizmin Türkiye ekonomisine çok
büyük katma değer ve döviz sağladığı, Türkiye’nin yurtdışındaki imajının oluşumunda önemli rol
oynadığı, sektörün ekonomi içindeki payının yüzde 5 düzeyinde olduğu, Türkiye’deki 311 balık
çiftliğinin yerleşim yerlerinin illerimize göre yüzde dağılımına bakıldığında çok büyük bir
bölümünün turizm bölgelerinde olduğu, Muğla ilinde % 51, İzmir ilinde %30, Aydın ilinde %6,
diğer yerlerde ise %13 olan kültür balıkçılığı faaliyetleri nedeni ile kıyı-deniz turizmi için büyük
önem taşıyan deniz suyu kalitesinin bozulabileceği ve turizmin bu durumdan olumsuz
etkilenebileceği belirtilmiştir.
Bu nedenle, her iki sektör arasındaki olumsuz etkilerin giderilmesi ve sorunların çözümüne
yönelik olarak 2008 yılının başından itibaren Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre ve Orman
Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında teknik toplantılar ile ilke kararlarının
uygulanmasına ilişkin toplantılar düzenlenmiş, alan incelemeleri yapılmış, mevzuat ve üretim
teknikleri açısından yurt dışı uygulamaları incelenmiştir.
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- 179 TBMM Meclis Araştırma Komisyonu’nun İzmir ve Muğla illerine yaptığı incelemelerde, su
ürünleri üretim alanlarının büyük bir bölümünün kıyıya yakın alanlarda konuşlandırılması nedeni
ile turizm yatırımlarının ve ikinci konutların bu alanlardaki balık çiftliklerinden olumsuz yönde
etkilenebileceği, bu nedenle su ürünleri üretiminin bilimsel temellere dayalı olarak seçilen yeni
alanlarda yapılanması gerektiği vurgulanmıştır.
İlgili kuruluşlarca yapılan çalışmalar ve alınan kararlar gereği, Muğla, İzmir, Aydın ve
Mersin illeri başta olmak üzere su ürünleri üretimi için uygun bulunan alanların 1/100 000 ölçekli
çevre düzeni planlarına “su ürünleri üretim alanı” olarak işlenmesi, “Denizlerde Balık
Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının
Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” gereğince yerleri uygun olmayan balık üretim tesislerinin su
ürünleri üretim alanı olarak belirlenen alanlara taşınmasının sağlanması ve tüm bu aşamalardan
sonra su ürünleri ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi kabul edilmiştir [82].
Yapılan bu düzenlemelerle kültür balıkçılığı ile turizm sektörünün birbirleri ile olumsuz
yöndeki etkileşimlerinin giderilmesi hedeflenmektedir.
3.3.2.7 Yerleşme ve Yapılaşma
Türkiye nüfusu 72 milyon civarındadır. TÜİK 2006 verilerine göre, 1995 yılında %56,9 ve
2006 yılında %67,9 olan kent nüfusunun toplam nüfus içindeki payının 2010 yılında ülke
genelinde %70’e ulaşması beklenmektedir [2].
Tablo 37’de nüfusu 20 000 ve üzerinde olan yerleşmelerde yaşayan kentli nüfus oranları
görülmektedir. Tabloya göre kentlerde yaşayan nüfus hızlı bir oranla artmaktadır.
Tablo 37 Nüfusu 20 000 ve Üzerinde Olan Yerleşmelerde Yaşayan Kentli Nüfus Oranı
Yıl
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2001
2002
2003

Kentli nüfus oranı (%)
28,7
32,9
35,9
45,9
51,3
59,1
59,6
60,2
60,8
Kaynak: DPT, 2007.

Tablo 38’de görüldüğü gibi, nüfusu 20 000’e kadar olan belediyelerin oranı, toplam
belediyelerin yaklaşık %88’i iken, bu belediyelerde yaşayan kentli nüfus oranı toplamın sadece
%25’i civarındadır. Nüfusun bölgesel dağılımına gelince, 1990-2000 döneminde yedi coğrafi
bölgenin tamamının nüfusu artmaktadır [83].
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Nüfus grubu
0-2000
2001-5000
5001-10.000
10.001-20.000
20.001-50.000
50.001-100.000
100.001-250.000
250.001-500.000
500.000’den fazla

Toplam
belediye sayısı
içindeki oranı (%)
11
51,3
17,4
8,5
5,7
2,6
1,9
1,2
0,4

İçerdiği nüfusun
toplam belediye
nüfusuna oranı (%)
1,1
9,7
7
7
10,8
10,9
18
23,3
12,2

2007 yılı nüfus verilerine göre ülkemizde 58 538 501 kişi belediye sınırları içerisinde
yaşamaktadır. Bu oran, toplam nüfusun yaklaşık olarak %83’üne tekabül etmektedir (Şekil 21).

Şekil 21 Belediye Nüfusunun Genel Nüfus İçindeki Oranı
Ülke nüfus artış hızı son on yılda belirgin bir şekilde azalmasına rağmen, kentlerde yaşayan
nüfusun hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir (Tablo 39). 1990–2000 yılları arasında kentlerdeki
yıllık nüfus artış hızı %2,68 iken, köylerde %0,42 düzeyinde kalmıştır [83].
Tablo 39 1950-2004 Arasında Türkiye’de Kentsel Nüfus Oranı
Yıllar
Kent
Nüfusu
Oranı
(%)

1950

1960

1970

1980

1985

1990

2000

2001

2002

2003

2004

14

22

28,7

35,9

45,9

51,3

57,3

58,0

58,8

59,6

60,3

Kaynak: DPT, 2007

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 181 Artan nüfusa paralel olarak artan belediye sınırları içinde yaşayan kentli nüfusunu ve bu
nüfusun ihtiyaç olduğu teknik ve sosyal altyapı ihtiyaçları da artmaktadır. Gerek ihtiyaçların talebe
karşılık gelecek şekilde karşılanamaması, gerekse çevre koruma bilincinin olmayışı, artan kentsel
nüfusun çevre üzerindeki olumsuz etkilerini arttırmaktadır.
Diğer yandan büyük kentlerimizde yer alan yapıların %50-60'ı, imar mevzuatına aykırılıklar
taşımaktadır. Mülga Başbakanlık Konut Müsteşarlığı'nın 2002 yılında yaptığı "2000-2010 Dönemi
Konut İhtiyacı Analizi ve Konut Politikaları" konulu araştırmasına göre, Türkiye'de toplam konut
stoku içerisinde ruhsatsız konutların ya da başka bir deyişle mevzuat hükümlerine tümden ya da
bir bölümüyle aykırı kaçak konutların oranı % 38'e ulaşmıştır. Söz konusu araştırmaya göre 2000
yılı itibariyle, iller bazında konut ihtiyacı, konut stoku ve konut açığına ilişkin yapılan çalışma
neticesinde, toplamda 9 789 145 olan konut ihtiyacının 6 972 264’ü inşaat ruhsatı almış olan
yapılardan oluşurken, geriye kalan 2 816 881’inin ise ruhsatlı konut açığı olduğu ortaya çıkmıştır.
Söz konusu araştırmaya göre 2000 yılı nüfus verisinden elde edilen konut ihtiyacı, ruhsatlı konut
stoku ile karşılaştırıldığında Türkiye genelinde toplam konut stokunun %62'si ruhsatlı olup, inşaat
ruhsatları değil de yapı kullanım izinleri dikkate alındığında, bu oran Türkiye genelinde %33
olmaktadır. Bu sonuç illere göre farklılık göstermekte ve az da olsa bazı illerde ruhsatlı konut
fazlasına rastlanmaktadır. İnşaat ruhsatı bulunan konutların ise ancak yüzde 54’ü yapı kullanım
izni alabilmiştir. Bu durum, mevzuata aykırı yapılaşmanın, çevre sorunları oluşturan unsur olarak
değerlendirilmesine neden olmaktadır [84].
Kentlerin geçtiğimiz yüzyılın başından bu yana büyümeye devam etmesi ile birlikte, altkentler/banliyöler şeklinde yayılan alanlar pek çok yerlerde kırsal alanlarla birleşmeye başlamış ve
buralarda konut ve ticari gelişmeleri ortaya çıkarmıştır. Kentlerin yayılması ile kentsel arazi
büyürken, bu alanlara altyapı sağlanarak kaynak kullanımının etkinliği azalmaktadır; örneğin kişi
başına gereken sokak uzunluğu ve kanalizasyon sisteminin uzunluğu artmaktadır. Büyümenin
uygun sistemlerle denetlenmediği durumlarda da, yeşil alanlar, biyoçeşitlilik ve diğer yerel
değerler de tehdit edilmektedir [85].
Yürürlükte olan mevzuata göre 3 farklı kurum tarafından gerçekleştirilen Çevre Düzeni Planı
kavramı, büyük bir yetki karmaşası ile içiçe olunmasına neden olmaktadır. Bu planlardan ilki;
2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince çevrenin korunması amacıyla ülke fizikî mekanında,
sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, koruma-kullanma dengesi gözetilerek kentsel ve
kırsal nüfusun barınma, çalışma, dinlenme, ulaşım gibi ihtiyaçlarının karşılanması sonucu
oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek amacıyla nazım ve uygulama imar planlarına esas teşkil
etmek üzere bölge ve havza bazında 1/50 000-1/100 000 ölçekli olmak üzere Çevre ve Orman
Bakanlığınca yapılacağı, yaptırılacağı ve onaylanacağı hüküm altına alınan çevre düzeni
planlarıdır.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca da il çevre düzeni planı; valinin
koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel
idaresi ile birlikte yapılabilmektedir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi ile kamu
yatırımları ile ilişkili her tür ve ölçekte re’sen plan yapma ve onama yetkisi bulunmaktadır. Buna
ilave olarak, Turizm Bakanlığı, 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca
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yapmaya, yaptırmaya, re`sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkilidir [74]. Diğer yandan, organize
sanayi alanlarına ait plan yapma yetkisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aittir.
Dünyada kişi başına günde ortalama 110 litre su kullanıldığı ve bir sifon çekiminde ortalama
9 litre su harcandığı düşünüldüğünde, kullanılan toplam suyun %30’unun tuvaletlerden akıtıldığı
görülmektedir. İçeride kullanılan suyun %65'i ise gri sudur. Son zamanlarda tuvalet dizaynında
yapılan yeni düzenlemelerle bir sifon çekiminde kullanılan su 11 litreden 4 litreye kadar
indirilebilmiştir. Son teknolojilerle, düşük hacimdeki kullanımlar için bu miktarın 2-3 litreye
indirilebilmesi mümkün kılınmıştır. İngiltere Çevre Ajansının rakamlarına göre, söz konusu
dizaynın yasal olarak zorunluluk haline getirildiği yeni binalarda kullanılan toplam suyun %20’sini
tuvaletlerde kullanılan sular oluşturmaktadır [86].
Arıtılmış evsel atık suların sulamada kullanımı yalnızca Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerinde
değil diğer ülkelerde de sık rastlanan bir uygulamadır. Özellikle tuvaletlerden kaynaklanan sular
dışındaki evsel atık suları içeren gri suların sulamada, çoğunlukla da bahçe sulamasında
kullanıldığı çok sayıda örnek bulunmaktadır. Örneğin, İsrail, Almanya, İngiltere, Japonya,
Danimarka ve İspanya gibi ülkelerde uygun arıtım ve çiftçi eğitimi ile hiçbir sağlık problemi
saptanmaksızın atık suların sulamada kullanıldığı “iyi uygulamalar” bulunmaktadır. Bunlardan
İsrail ve Japonya’da on yıllardır sular herhangi bir sağlık problemi yaşanmaksızın kullanılmıştır.
Yine, 1999 yılında ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde arıtılmış atık suların %48’i sulamada
kullanılmıştır [87].
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Komisyona yapılan sunumda, duş teknesinden ve
çamaşır makinesinden gelen suların tuvalet rezervuarlarına yönlendirilmesiyle yeniden kullanım
sağlanabileceği, bu şekilde suyun yaklaşık %27’sinin tasarruf edilebileceği belirtilmiştir. Buna
göre, örneğin İstanbul’un günlük su tüketiminin 2 milyon m3 mertebesinde olduğu ve yeniden
kullanımla yaklaşık 550 000 m3 su tasarrufu sağlanabileceği ifade edilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sunumda ise Belediye tarafından, armatür
üreten firmaların desteğiyle, pilot bölgelerde su tasarruflu musluk dağıtımına başlandığı ve uygun
armatür kullanılması, bulaşıkların makinede yıkanması gibi önlemlerle evlerde %30’lara varan bir
su tasarrufu sağlanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, mevcut durumda büyük vitrifiye firmalarıyla
görüşüldüğü, fiyatlar makul seviyeye düşürülebilirse, İmar Yönetmeliği’nde yeni yapılarda 7 litre
yerine 2,5 litre su boşaltan sifonların kullanılmasına ilişkin düzenlemelerin yapılabileceği,
böylelikle eski binalarda da belli bir periyotta sifon değişimi sağlanabileceği ifade edilmiştir.
Söz konusu sunumda, Büyükşehir İmar Yönetmeliği’nde halk arasında sarnıç diye bilinen
yağmur suyu biriktirme haznelerinin zorunlu kılındığı, yeni binaların inşaat projeleri onaylanırken
yağmur suyu biriktirme haznelerinin istendiği belirtilmiştir. Ancak söz konusu uygulamanın ülke
geneli için uygulanması zorunlu mevzuat niteliğinde olmadığı ifade edilmiştir.
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Katı Atıklar
Atık, en basit tanımı ile üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan sağlığı ve
çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan
her türlü madde olarak ifade edilir. Sanayide, ulaşımda, tarımda, turizmde, inşaat sektöründe,
üretim yaparken, hizmet verirken, çok sayıda madde ve malzeme biçim değiştirir. Bu faaliyetler
için enerji sağlarken ve enerji kullanırken, gaz, sıvı ve katı halde çeşitli atıklar ve artıklar ortaya
çıkar. Bu atıkların bir bölümü nihai olarak bertaraf edilirken, bir bölümü geri kazanılarak yeniden
kullanılabilir.
Türkiye’de katı atık yönetiminin mevcut durumunun belirlenmesi 2005 yılında uluslararası
şirketler tarafından hazırlanmış olan Türkiye için Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının
Planlaması (YMÇYP) AB Projesi’nde ele alınmıştır. Bu proje kapsamında Türkiye’nin katı atık
sektörü alanında mevcut durumu belirlenmiş ve AB Düzenli Depolama Direktifi ile Ambalaj ve
Ambalaj Atıkları Direktifi’ne uyum için finansman ihtiyacı analizi yapılmıştır. YMÇYP Projesi’ne
göre Türkiye’de atık, yaygın olarak kaldırım kenarına bırakılan plastik torbalar ve çok katlı
binalarda yaşayan insanlara hizmet veren büyük atık konteynırlarında biriktirilme şeklinde
toplanmaktadır. Türkiye’de evsel atıklar büyük kentlerde her gün toplanırken küçük yerleşimlerde
haftada 1–3 defa toplanmaktadır. Belediyenin hizmet alanında yer alan nüfusun yaklaşık olarak
tümü düzenli atık toplama hizmetlerinden yararlanmaktadır. Nüfusu 2 000’in altındaki yerleşim
yerlerinde ise düzenli atık toplama hizmeti verilmemektedir.
Türkiye’de genellikle atıklar kontrolsüz bir şekilde vahşi (düzensiz) depolama alanlarına
dökülmektedir. Toplam 2 000 küçük ölçekli ve 50 büyük ölçekli düzensiz depolama sahası
bulunmaktadır [88]. 2007 yılı düzenli atık toplama hizmeti verilen şehir ve kırsal kesimdeki nüfus
Tablo 40’ta verilmektedir.
Tablo 40 2007 Yılı Düzenli Atık Toplama Hizmeti Verilen Nüfus
2007 Yılı Nüfusu
Toplam

Şehir

Kırsal

70 586 256

49 747 859

20 838 397

Hizmet Verilen Nüfus *
67 460 496

*[Hizmet Verilen Nüfus = Şehir Nüfusu + (0,85 * Kırsal Nüfus)]

Kaynak: ÇOB.

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında ise mahallin en büyük
mülki amiri; evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını
sağlamak, çevre kirliliğini azaltmak, katı atık depo sahalarından azami istifade etmek ve
ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla, evsel katı atıklar içindeki değerlendirilebilir katı atıkları
kaynağında ayırarak toplamak ve bunlarla ilgili tedbirleri almakla yükümlüdürler.
Türkiye için Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlaması (YMÇYP) Projesi’nin
çıktılarını baz alarak yapılan çalışmaları bir adım daha ileriye götürmek amacıyla 2006 yılında
Çevre ve Orman Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda “Katı Atık Ana Planı Projesi”
gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile katı atık bertarafı için Türkiye genelinde belediyeler arası bölgesel
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Tesisi Projeleri geliştirilmesi ve projelerin bir plan dahilinde uygulanmasının sağlanması amacıyla
ilgili mevzuatta öngörülen şekilde, düzenli depolama tesislerinin kurulması, katı atık miktarının
azaltılması, geri kazanımın sağlanması, katı atık taşıma giderlerinin düşürülmesi ve gerekli olduğu
hallerde uygun teknolojiye sahip transfer istasyonlarının kullanılmasına yönelik planlar
oluşturulmuştur.
Çevre ve Orman Bakanlığının 2006 yılında düzenli depolama tesislerinde yapmış olduğu
çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre üretilen katı atığın %69,4’ü biyolojik olarak
parçalanabilir atıklardan (biyobozunur), %22,6’sı geri kazanılabilir atıklardan, %14,4’ü ambalaj
atıklarından ve %19,1’i diğer atıklardan oluşmaktadır (Şekil 22).

Diğer; 19,1

Biyobozunur

Ambalaj; 14,4

Geri kazanılabilir
Biyobozunur; 69,4

Ambalaj
Diğer

Geri kazanılabilir;
22,6

Kaynak: ÇOB.

Şekil 22 2006 Yılı Katı Atık Kompozisyonu*
*Bazı katı atık bileşenleri birden fazla kategoriye dahil edilmiştir. Örneğin ambalaj kağıdı, hem biyolojik
olarak ayrışabilir atık, hem geri dönüştürülebilir atık, hem de ambalaj atığı olarak 3 defa sayılır. Bu nedenle
grafikteki kesişim kümesi oluşturan bileşenlerin toplamı %100’den fazladır.

Evsel atıklar, yakma, düzenli depolama, kompostlaştırma ve biyogazlaştırma gibi işlemlere
tabi tutularak bertaraf edilirler. Söz konusu yöntemlerden düzenli depolama, nihai bertaraf
metodudur, diğer yöntemlerde malzeme ve enerji geri kazanımı sağlanabilmektedir.
Türkiye’de bir yılda oluşan atıkların yaklaşık olarak 12 419 195 tonu düzenli depolama
sahalarında depolanmakta, 299 250 ton ise kompost tesislerinde işlenmektedir [88].
Katı atık kompozisyonu içinde %50’den fazla bir oranla ilk sırayı alan organik maddelerin
kompost yapılarak geri kazanılması nihai bertaraf edilecek atık miktarını azaltacağı gibi, ortaya
çıkan ürünün toprak iyileştirici madde olarak tarım amaçlı kullanılmasını da sağlamaktadır.
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nüfus ve bertaraf ettikleri atık miktarı Tablo 41 ve Tablo 42’de verilmektedir.
Tablo 41 Türkiye’de Kompost Tesisleri
İLLER

Kapasite (ton/yıl)

İZMİR

182.000

İşlenen Atık Miktarı
(ton/yıl)
91.250

İSTANBUL

360.000

162.000

ANTALYA-Kemer

54.750

45.000

DENİZLİ

3.000

1.000

TOPLAM

599.750

299.250
Kaynak: ÇOB, 2008

Tablo 42 Türkiye’de Faaliyet Göstermekte Olan Düzenli Depolama Sahaları
HİZMET
İLLER

ATIK MİKTARI (ton/yıl)
NÜFUSU

1

AKSARAY

324.150

106.500

2

ANKARA

3.832.000

1.777.000

3

ANTALYA

1.043.800

380.900

4

AYDIN

323.900

137.150

5

BOLU

150.000

49.275

6

BURSA

2.174.260

984.070

7

CİHANBEYLİ

182.180

62.500

8

DATÇA

13.950

5.900

9

DENİZLİ

390.000

180.000

10

DİDİM

180.000

76.200

11

ERZURUM

364.644

126.525

12

FETHİYE

157.353

66.623
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FOÇA

30.549

14.272

14

GAZİANTEP

1.228.500

421.500

15

GÖCEK

15.000

6.350

16

HATAY

350.000

115.000

17

ISPARTA-BURDUR

389.207

127.855

18

İSTANBUL-1

7.819.633

3.653.333

19

İSTANBUL-2

3.480.646

1.626.158

20

İZMİR

2.776.556

1.297.188

21

KOCAELİ

485.892

219.915

22

KOCAELİ-Dilovası

587.255

265.791

23

MANAVGAT

151.000

55.100

24

MARMARİS

66.668

28.277

25

ORTACA

65.750

27.830

26

PATARA

33.000

12.500

27

SAKARYA

476.517

215.672

28

SAMSUN

498.566

171.58

29

SİNOP

78.978

25.944

30

ŞEREFLİKOÇHİSAR

51.387

16.900

31

TRABZON-RİZE

761.544

250.167

32

YOZGAT

264.148

86.800

TOPLAM

28.747.033

12.419.195
Kaynak: ÇOB, 2008.
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- 187 Türkiye’de kişi başına üretilen ortalama günlük evsel atık miktarı 1,06 kg’dır. 2007 nüfusuna
göre yıllık üretilen atık miktarı 27,3 milyon tondur. TÜİK 2004 belediye katı atık istatistiklerine
göre, toplanan katı atığın yaklaşık %29’u düzenli depolama sahalarında, % 45’i düzensiz
depolama sahalarında (belediye çöplüğü), %15’i büyükşehir belediyelerinin düzensiz depolama
sahalarında, %3’ü diğer belediyelerin düzensiz depolama sahalarında, %1’i kompost tesislerinde
ve %7’si diğer yollarla (gömme, nehir ve göllere dökme, açık alanda yakma) bertaraf edilmektedir
(Şekil 23).

29%

1%

7%

45%
Belediye Çöplüğü
Büyükşehir Belediyesi
Çöplüğü
Diğer Belediye Çöplüğü
Düzenli Depolama

3%

Kompostlaştırma

15%

Diğer

Kaynak: TÜİK, 2004

Şekil 23 TÜİK’in 2004 Yılı Verilerine Göre Atık Bertaraf Yöntemleri
2007 yılı verilerine göre evsel katı atıkların yüzde 45’i düzenli depolama ve kompostlaştırma
gibi mevzuata uygun yöntemlerle bertaraf edilmektedir. Düzenli depolama tesislerinden
faydalanan nüfusun hizmet alan nüfusa oranı ise %43’e ulaşmıştır.
Diğer bir bertaraf yöntemi olan yakma, Türkiye’de atık kompozisyonu içindeki organik
madde yüzdesinin yüksekliği, kışın artan kül oranı, buna bağlı olarak çöpün kalori değerinin düşük
olması ve ayrıca yüksek yatırım ve işletme maliyetleri nedeniyle, uygun bir bertaraf yöntemi
olarak değerlendirilmemektedir.
Ambalaj Atıkları
Değişen tüketim alışkanlıkları, nüfus artışı, yükselen hayat standardı, ambalajlı ürün
satışındaki artış ile birlikte katı atık kompozisyonu da değişmektedir. Katı atıkların ağırlıkça
%30’unu, hacimce %50’sini ambalaj atıkları oluşturmaktadır. Atık kompozisyonundaki değişim
daha çok atığın içindeki kağıt, karton, cam, plastik, metal gibi ambalaj atıklarının artması ile
sonuçlanmıştır. Satın alınan pek çok ürünün kağıt, metal, cam ve plastik ambalaj malzemesi içinde
sunulduğu dikkate alındığında, katı atıkların kaynağında ayrı toplanarak bu malzemelerin
ekonomiye tekrar kazandırılması katı atık yönetiminde önemli bir adım oluşturmaktadır. Sağlıklı
ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi, ambalaj atıklarının diğer atıklarla karışmadan
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 188 kaynağında ayrı toplanması ve organize bir yapı içerisinde geri kazanım sürecinin
gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Geri kazanım çalışması ile doğal kaynakların korunması,
kaynak israfının önlenmesi ve bertaraf edilmesi gereken katı atık miktarının azaltılması mümkün
olmaktadır. Bu nedenle, geri kazanım çalışmalarının ilk adımını kaynakta ayrı toplama
oluşturmaktadır.
Atıkların toplanmasından, taşınmasından ve bertarafından sorumlu kuruluş belediyelerdir.
Ambalaj atıklarının kaynakta ayrı olarak toplanmasından da birinci derecede belediyeler
sorumludur. Büyükşehir belediyelerinde ise ilçe ve ilk kademe belediyeleri sorumludurlar.
2007 yılında yaklaşık 100 belediyede kaynakta ayrı toplama çalışması yürütülmektedir. Bu
belediyelerde yaşayan nüfus 3 489 044’tür. Bu nüfus toplam şehir nüfusunun yaklaşık %7’sine
tekabül etmektedir. Bu oran düşük görünse de toplanan ambalaj atığı miktarı yüksektir. Bunun
yanı sıra kaynakta ayrı toplama çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde bulunan sanayi nüfusu ve
buralardan kaynaklanan ambalaj atığı miktarı bilinmemektedir.
Tablo 43’te 1992-2004 yılları arasında gerçekleşen geri kazanım miktarları verilmektedir.
Buna göre 1992 yılında piyasaya 128 483 ton ambalaj atığı sürülmüş, bunun 60 634’ü geri
kazanılmıştır. 1992’den 2004 yılına kadar toplam olarak 1 220 228 ton ambalaj atığı toplanılarak
geri kazanımı sağlanılmıştır.
Tablo 43 1992-2004 Yılları Arasında Gerçekleşen Geri Kazanım Miktarları
YILLAR
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
TOPLAM

Piyasaya Sürülen
Ambalaj Miktarı (Ton)
128.482
143.192
174.571
187.654
223.015
251.444
287.405
328.070
335.231
347.382
366.875
401.646
440.826
3.615.794

Hedef
(Ton)
30.969
47.628
75.620
80.846
89.931
92.777
94.334
106.136
107.488
100.061
106.005
123.284
137.192
1.192.271

Geri Kazanılan
Amb. At. Mikt. (Ton)
60.634
72.704
58.799
55.818
71.221
98.525
91.232
92.409
110.558
117.943
130.525
123.740
136.120
1.220.228
Kaynak: ÇOB.

Oluşan ambalaj atıklarının biriktirilmesinde iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi
poşetle yapılan biriktirme yöntemi diğeri ise kumbara veya konteynırlarda yapılan biriktirmedir.
Biriktirme yönteminin belirlenmesinde; güvenlik, tüketici alışkanlıkları, konut yapıları, ekonomik
yapı, yerleşim planı, ambalaj miktarı, yol durumu gibi ölçütler dikkate alınmaktadır. Yerleşim
bölgesinde yapılacak ayrı toplama çalışmalarında her iki yöntem birlikte veya ayrı ayrı
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- 189 kullanılabilmektedir. O yerleşim bölgesinde bulunan ambalaj atığı üreticilerinin tamamı,
oluşturdukları ambalaj atıklarını ambalaj atığı yönetim planında belirtildiği şekilde biriktirmek
zorundadır.
Kapıdan toplama yöntemi; ağırlıklı olarak toplayıcının aktif rol oynadığı, tüketicinin pasif
kaldığı ve tüketici tarafından diğer evsel katı atıklardan ayrı bir poşette biriktirilen ambalaj
atıklarının belirli dönemlerle toplanması şeklinde uygulanan bir yöntemdir. Bırakma merkezli
toplama yöntemi ise ağırlıklı olarak tüketicinin rol oynadığı, toplayıcının pasif kaldığı ve
tüketicinin ayırdığı malzemeleri belirli bir mesafe kat ederek kumbara ya da konteynırlara
bırakması şeklinde uygulanan bir yöntemdir.
200 m²’den büyük kapalı alana sahip marketler satış noktası olarak tanımlanmaktadır. Satış
noktaları, gerek yüksek miktarlarda dış ambalaj atığının oluşması, gerek her gün binlerce
tüketicinin girip çıkması nedeniyle ambalaj atıklarının toplanmasında önemli bir role sahiptirler.
Kırklareli

Sinop
Bartın

Edirne
Tekirdağ

Zonguldak

İstanbul

Kocaeli

Çankırı

Bolu

Nevşehir

Denizli

Isparta

Aydın
Muğla

Konya

Kayseri
Malatya

Muş

Bitlis
Diyarbakır

Kahramanmaraş

Mardin

Gaziantep

Karaman

Van

Siirt

Adıyaman

Adana
Antalya

Iğdır

Bingöl

Elazığ

Aksaray

Burdur

Kars
Erzurum
Ağrı

Tunceli

Niğde

Ardahan

Sivas

Kırşehir
Afyonkarahisar

Uşak

İzmir

Gümüşhane
Erzincan

Yozgat

Kütahya

Rize

Trabzon
Bayburt

Tokat
Kırıkkale

Eskişehir

Manisa

Giresun

Çorum

Ankara

Balıkesir

Ordu

Amasya

Bilecik

Bursa

Artvin

Samsun

Düzce

Sakarya
Çanakkale

Kastamonu

Karabük

Şırnak

Hakkari

Şanlıurfa

Mersin
Hatay

(Haritada koyu renkli olarak gösterilmektedir)

Kaynak: ÇOB

Şekil 24 Kaynakta Ayrı Toplamanın Yapıldığı İller
Ambalaj atıklarını geri kazanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler Çevre ve Orman
Bakanlığından lisans almak zorundadırlar. Amaç, ambalaj atıklarını toplayan, ayıran ve geri
dönüştüren tesislerin belirli bir standarda göre çalışmalarını sağlamaktır. Lisans, toplama-ayırma
tesisi lisansı ve geri dönüşüm tesisi lisansı olmak üzere iki şekilde verilmektedir. Lisans
uygulaması ilk olarak 2003 yılında başlatılmıştır. 2003’ten 2007’ye kadar olan dört yıllık süreçte
Çevre ve Orman Bakanlığınca lisanslandırılan ayırma tesislerinin yıllara göre artışı Şekil 25’te
gösterilmiştir. Buna göre, 2003 yılında 15 olan ayırma tesisinin sayısı, 2007 yılı itibariyle 81’e
yükselmiştir. 2008 yılında ise ilk 6 ay itibari ile 84 tesis lisanslandırılmıştır.
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Kaynak: ÇOB.

Şekil 25 Lisanslı Ayırma Tesislerinin Sayısı
Toplanan, ayrıştırılan ambalaj atıklarının geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ekonomiye
tekrar kazandırılması sağlanmaktadır.
Çoğunlukla sıvı ürünlerin piyasaya sürülmesi amacıyla kullanılan polietilen teraftalat (PET)
ambalajından geri dönüşüm tesislerinde elyaf elde edilmekte ve bu ürün birçok sanayi dalında
kullanılmaktadır. Bazı ürünler için kullanılan polietilen (PE) ambalajları ise geri dönüşüm
tesislerinde granül yapılmakta ve bu ikincil ürün birçok sektöre ham madde olarak girdi
sağlamaktadır. Kullanılan metal ambalajlar, geri dönüşüm tesislerinde ergitme işlemine tabi
tutularak tekrar üretim sürecine alınmaktadır.
Ambalaj üretiminde ilk sırayı alan kağıt, karton ambalaj atıkları kağıt geri dönüşüm
tesislerinde işlemden geçirilmek suretiyle yeniden kağıt elde edilmektedir. Bu işlem sonucunda
ekonomiye ciddi oranda girdi sağlanmaktadır.
2003 yılında başlatılan lisans uygulamasının beş yıllık sürecinde Çevre ve Orman
Bakanlığınca lisanslandırılan geri dönüşüm tesisi sayısı Şekil 26’da gösterilmiştir. Buna göre 2003
yılında 13 olan geri dönüşüm tesisi sayısı, 2007 yılı itibariyle 56’ya yükselmiştir. Bu tesislerin
18’i kâğıt geri dönüşüm tesisi, 6’sı cam geri dönüşüm tesisi, 27’si plastik geri dönüşüm tesisi, 3’ü
metal geri dönüşüm tesisi ve 2’si de kompozit geri dönüşüm tesisidir. 2008 yılında ise ilk 6 ay
itibari ile 61 tesis lisanslandırılmıştır.
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Kaynak: ÇOB.

Şekil 26 2003'ten 2008'e Lisanslı Geri Dönüşüm Tesisi Sayısı
Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı olarak toplanmasından esas olarak belediyeler sorumlu
tutulmakla birlikte, bu çalışmaların maliyetlerinin piyasaya sürenler tarafından karşılanması
zorunlu tutulmuştur. Kirleten öder prensibine göre bir atığın sahibi onu piyasaya sürendir,
dolayısıyla mali sorumluluk ambalajlı ürünleri piyasaya sürenlere verilmiştir. Bunun için yıllar
itibari ile bazı hedefler getirilmiş olup bu hedefler Tablo 44’te verilmiştir [88].
Tablo 44 Ambalaj Atığı Geri Kazanım Hedefleri
Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%)
Yıllar

Cam

Plastik

Metal

Kağıt/Karton

2005

32

32

30

20

2006

33

35

33

30

2007

35

35

35

35

2008

35

35

35

35

2009
2010
2011

36
37
38

36
37
38

36
37
38

36
37
38

2012

40

40

40

40

Marka sahipleri; piyasaya sürdükleri ürünlerin, kullanım sonucu oluşan ambalaj atıklarının
yukarıda verilen hedefler doğrultusunda toplanmasını ve geri kazanılmasını sağlamakla ve
bunlarla ilgili masrafları da karşılamakla yükümlüdürler. Masraf; piyasaya sürmüş oldukları
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bilgilendirilmesini, eğitim çalışmalarının yürütülmesini yani ambalaj atığı yönetim planının
desteklenmesini ifade etmektedir.
Ambalaj atıklarının yönetiminde, 1991 yılından günümüze kadar devam eden süreç özellikle
son üç yılda büyük bir ivme kazanarak gelişim göstermiştir. Tesislerin işletmeciliği, lisans
uygulaması ile birlikte amatör çalışmadan profesyonel çalışmaya doğru yönlendirilmiş, tesisler
çevre mühendisi çalıştırır duruma gelmiş, tesise giriş çıkışlar kayıt altına alınmış, altyapı
iyileştirilmiş, toplama ve taşıma ekipmanları arttırılmıştır. Bu suretle Türkiye de yeni bir sektörün
oluşması sağlanmıştır. Bu sektör, piyasaya sürenler, ambalaj üreticileri, lisanslı işletmelerden
oluşmaktadır. 2005 yılından itibaren, ambalaj üreticilerinden, ambalajlı ürünleri piyasaya
sürenlerden ve lisanslı işletmelerden ambalaj üretim, satış ve geri dönüşüm miktarları gibi tüm
veriler bu programda kayıt altına alınmaya başlanmıştır.
Ambalaj üreticisi ile piyasaya sürenler ekonomik işletme olarak tanımlanmaktadır.
Türkiye’de kayıt altına alınan ekonomik işletmelerin sayısal artışı Şekil 27’de verilmiştir. Buna
göre 2005 yılında kayıtlı olan ekonomik işletme sayısı 926 iken 2006’da yaklaşık 2 500’e, 2007
yılında 3 600’e, 2008 yılı ilk altı ayı itibari ile 3 900’e çıkarılmıştır [88].

3500
3000
İşletmelerinSayısı

BakanlıkVeri TabanınaKayıtlı Ekonomik

4000

2500
2000
1500
1000
500
0
2005

2006

2007

YIL

Kaynak: ÇOB.

Şekil 27 Kayıtlı Ekonomik İşletme Sayısı
Şekil 28’de verilen 2005 ile 2007 arasındaki veriler temel alınarak ileriye dönük tahminler
yapılmış ve 2008 ile 2012 yıllarını kapsayan Atık Yönetimi Eylem Planı hazırlanmıştır. Söz
konusu planda ambalaj atıklarına ilişkin il bazında hedefler belirlenmiştir. Buna göre büyükşehir
belediyelerinde oluşan ambalaj atığının, %40–45 arasında bir miktarının kaynakta ayrı olarak
toplanacağı öngörülmüştür (Şekil 29).
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TOPLAM AMBALAJ ATIKLARI MİKTARI (TON)
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Kaynak: ÇOB.

Şekil 28 Toplam Ambalaj ve Ambalaj Atığı Verileri

Kaynak: ÇOB.

Şekil 29 Yıllara Göre Oluşması Beklenen Ambalaj Atığı Miktarı
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Türkiye'de ortaya çıkan sanayi atıklarının türleri, gelişmiş ülkelerdeki atık türlerinden farklı
değildir. Endüstriyel atıkların miktar ve dağılımlarını belirlemek ve bu atıklardan ortaya çıkan
çevre sorunlarını incelemek amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çeşitli yerel yönetimler
ve sanayi kuruluşları (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - TOBB, İstanbul ve Kocaeli Sanayi
Odaları) 1991-95 sürecinde sanayi kökenli atıkların envanterlerinin hazırlanması için çalışmalar
başlatmışlardır. Değerlendirmelere göre, TÜİK tarafından hazırlanan "1994, 1995, 1996, 1997 ve
2004 İmalat Sanayi Atık Envanterleri", tüm ülkeyi kapsaması açısından eksikliklerine rağmen,
halen Türkiye'de mevcut yegâne kullanılabilir bir atık envanteri/veri bankası özelliğindedir.
Türkiye'de TÜİK tarafından 2004 yılı için yapılan imalat sanayi atık envanterine göre,
sektörel atık türü ve bu atıkları üreten sektörlere göre, atık üretim ve bertaraf edilen miktarlara
ilişkin veriler değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara varılmaktadır:
• Türkiye’de imalat sanayi tarafından yılda 20 milyon tonun üzerinde atık üretilmektedir.
Bu miktarın yaklaşık 1,12 milyon tonu tehlikeli atıktır.
• Bu miktarın %8’i geri kazanılmakta, %47’si bertaraf edilmekte ve %45’lik kısım ise
yeniden kullanılmaktadır (Şekil 30).

Kaynak: ÇOB.

Şekil 30 Türkiye’de Üretilen Tehlikeli Atık Miktarı ve Bertaraf Yüzdeleri (TÜİK 2004)
Biri Ankara’da diğeri Kocaeli’de olmak üzere 2 adet lisanslı tehlikeli atık depolama tesisi
bulunmaktadır. Ayrıca tehlikeli atıkların taşınması için 219 adet firmaya ait 512 adet lisanslı araç
bulunmaktadır (Tablo 45).
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İl

Firma

Araç

Adana

7

15

Adıyaman

1

1

Aksaray

1

2

Ankara

7

14

Batman

1

1

Bilecik

4

7

Bursa

9

15

Çorum

1

3

Denizli

1

2

Elazığ

1

1

Eskişehir

8

30

İstanbul

42

72

İzmir

30

90

Kayseri

5

16

Kırıkkale

1

2

Kocaeli

84

210

Konya

2

3

Manisa

3

5

Mardin

1

1

Mersin

3

12

Osmaniye

2

5

Sakarya

4

4

Tekirdağ
TOPLAM

1
219

1
512
Kaynak: ÇOB.

Türkiye'de imalat sanayinde öncelik, üretim, ürün kalitesi ve maliyete verilmiş olduğundan,
atık azaltma ve geri kazanma uygulamaları ikinci planda kalmıştır. Ancak, 1993 sonrasında daha
etkili olarak gelişen çevre koruma bilinci, yasal yaptırımlar, atık bertarafında karşılaşılan güçlükler
ve en önemlisi uluslararası ticarette üretim sırasındaki çevre koruma önlemlerinin de önem
kazanması, temiz teknolojilerin kullanılmasını ve atık azaltılmasını önemli konuma getirmiştir.
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yönetimi daha kolay olan ambalaj atıklarına yönelmiştir. Tehlikeli atıkların tekrar kullanılması,
geri kazanılması yönündeki çabalar, genellikle toplanması ve kullanılması basit teknolojiler
gerektiren atıklar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bertaraf edilecek sanayi atıklarının miktarını
azaltma ve atıkların tekrar kullanılabilmesi için, Çevre ve Orman Bakanlığı desteğiyle Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sanayi odaları bünyesinde atık borsaları
kurulmuştur. Atık Geri Dönüşüm Borsası, işletmelerde üretim sonucu ortaya çıkan atıkların geri
kazanılmasını ve daha fazla ikincil ham madde olarak değerlendirilmesini; nihai bertaraf edilecek
atıkların miktarını azaltmayı sağlayan bir aracılık sistemidir. Türkiye’de kurulan atık borsalarıyla
da geri kazanım sağlanmaktadır.
İstanbul Kemerburgaz’da 29 000 ton/yıl kapasiteli gazlaştırma yoluyla tehlikeli atık geri
kazanım lisansı almış pilot ölçekli bir tesis faaliyete geçmiş bulunmaktadır.
Çimento fabrikaları; kullanılmış lastikleri, I. ve II. kategori atık yağları, boya çamurlarını,
solventleri, plastik atıkları vb. belirli tür atıkları bertaraf edebilmektedir. Çimento fabrikaları enerji
geri kazanım amaçlı olarak bu tür atıkları alternatif yakıt olarak kullanmaktadır. Çimento
tesislerine R1 (Enerji Geri Kazanım) Lisansı verilmekte olup 22 tesis lisanslandırılmıştır (Tablo
46, Tablo 47).
Ülkemizde geçici çalışma izni ve lisans almış bulunan geri kazanım tesislerinin sayısı Kasım
2007 tarihi itibari ile 89’dur. 6 aylık periyotlarla güncellenen geri kazanım faaliyetine karşılık tesis
sayısı tablosunun verileri Haziran 2007 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Bu verilere göre Haziran
2007 tarihi itibariyle tehlikeli atık geri kazanım tesislerinin toplam kapasitesi Tablo 48’de
verilmektedir [88].
Tablo 46 Çimento Fabrikalarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanılan Atıkların Türlerine
Göre Dağılımı-Kasım 2007
Atık Türleri

Lisanslandırılan Miktar (ton/yıl)

I. ve II. Kategori Atık Yağ
Kullanılmış Lastik
Bulaşmış (Kontamine) Atık
Atık Plastik
Petrol Rafineri Atığı
Petrol Dip Çamuru
Boya Çamuru
Sıvı Yakıt Slaçı
TOPLAM

214 226
106 458
61 884
51 866
24 120
18 902
16 964
4 020
498 440
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Geri Kazanım Kodu
R1 (Enerji Geri Kazanımı)
R2 (Solvent geri kazanımı)
R3 (Solvent dışı organik madde ıslahı)
R4 (Metal ve bileşiklerinin ıslahı)
R5 (Anorganik Madde ıslahı)
R9 (Atık yağ rafinasyonu)
R11 (R1-R10 işlem atıklarının kullanımı)
R12 (R1-R11 işlemlerden biri için değişim)
TOPLAM

Lisanslı Tesis
Sayısı
22+1
3
7
17
4
11
3
7
75

Toplam Kapasite
(ton/yıl)
527 460
9 350
17 477
113 442
1 955
82 452
14 570
24 415
791 121

Tablo 48 Geri Kazanım Faaliyetine Karşılık Kapasitelerin 2006 Yılındaki Fiili Kullanım
Değerleri

R1 (Enerji Geri Kazanımı)

Toplam Kapasite
(ton/yıl)
15 480,11

R2 (Solvent geri kazanımı)

2 805

R3 (Solvent dışı organik madde ıslahı)

7 865

Geri Kazanım Kodu

R4 (Metal ve bileşiklerinin ıslahı)

73 837

R5 (Anorganik Madde ıslahı)

1 007

R11 (R1-R10 işlem atıklarının kullanımı)

5 310

R12 (R1-R11 işlemlerden biri için değişim)

14 510

TOPLAM

120 814,11

Tablo 49 Lisanslı Bertaraf Tesisi İZAYDAŞ’ta 2006 ve 2007 Yılı Fiili Bertaraf Miktarları
Bertaraf Yöntemi
Yakma
Düzenli Depolama
Sanayiden kaynaklanan tehlikesiz atık D.D.

2006
21 862 ton
18 825 ton
20 806 ton

2007
24 650 ton
20 205 ton
12 640 ton

Türkiye’de hali hazırda endüstriyel atıkların bertarafı için kurulmuş ve lisans almış tesisler
Tablo 50’de verilmiştir. Bu tabloda verilen yakma kapasiteleri kurulu kapasite olup, uygulamada
fiili olarak yaklaşık %80’i kullanılmaktadır. Ayrıca yakma tesislerinden çıkan 5 586 ton kül ve
cüruf da düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilmektedir. PETKİM atık yakma kapasitesi
17 500 ton/yıldır. Fakat tesis kapasitesinin ancak 10 000 ton/yıllık bölümünü sanayicinin
hizmetine sunabilmektedir. Geri kalan kısmı PETKİM’in kendi ihtiyacını karşılamak için
kullanılmaktadır (Tablo 50).
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Firma Adı
İZAYDAŞ (depolama)*

Kapasite
790 000 m3
(doluluk oranı %20)

İZAYDAŞ (Yakma)

35 000 ton/yıl

PETKİM (yakma)

17 500 ton/yıl

TÜPRAŞ (Yakma)
(kendi atıkları için)

7 750 ton/yıl

ERDEMİR (depolama)
(kendi atıkları için)

6 084 ton/yıl

İSKEN (depolama)*
(kendi atıkları için)

115 000 m3

* Toplam Kapasite

Kaynak: ÇYGM-7.

Türkiye genelinde sağlıklı bir atık envanterinin oluşturulması amacıyla, Çevre ve Orman
Bakanlığı ve TÜİK arasında yapılan protokol dahilinde Tehlikeli Atık Beyan Formu internet
üzerinden doldurulabilir şekle getirilmiştir. 2008 yılından itibaren Türkiye genelinde internet
tabanlı (online) atık beyan sisteminde pilot uygulama çalışmaları devam etmekte olup, 2010
yılında gerçek verinin toplanması hedeflenmektedir.

Kaynak: AB İstatistik Kurumu-EUROSTAT
Şekil 31 Türkiye Tehlikeli Atık/Toplam Atık Oranlarının AB Ortalamaları ile
Karşılaştırması
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kullandığı atık kategorilerine göre tehlikeli atıkların toplam atık içerisindeki oranları Tablo 51’de
verilmektedir.
Tablo 51 Sanayi Ana Kategorisi (Kaynaklara Göre Farklı Kategori Kodlamalarının
Eşleştirilmesi) (2006)

TOBB Kategorisi

TÜİK Kategorisi

Metal eşya, makine ve teçhizat
im. muhasebe bilgi işl. mak. im.
Radyo, TV haberleşme cihaz.
imal.
Tıbbi, hassas ve optik aleti. saat.
im.
Taşıt ve ulaşım araçları imalatı
Kok köm. rafine edilmiş
Kimya, petrol, kömür, petr.ür.im.
kauçuk ve plastik
Kimyasal madde ürünleri
imalatı
sanayi
Plastik-kauçuk ürünleri imalatı
Tekstil, örme,
Tekstil ürünleri, giyim eşyası
konfeksiyon ve deri imalatı
sanayi
Derinin işl. bavul çanta vb.
Metal ana sanayi
Ana metal sanayi
Gıda, içki, tütün
Gıda, içecek ve tütün ürünleri
sanayi
imalatı
Ağaç-mantar ür.imal.
Kağıt, kağıt ürünleri
(Mob.hariç)
ve baskı sanayi
Kağıt, kağıt ve basım ürünleri
Ağaç, mantar,
Mobilya imalatı, b.y.s. diğer
mobilya sanayi
imalat
Metal Dışı Ürünler
San. (Petrol, Kömür Metalik olmayan diğer
min.mad.im.
Ürünleri Hariç)
toprak, taş, cam
Metal eşya, makine ve
gereç, ulaşım aracı,
ilmi ve mesleki ölçme
aletleri sanayi
(Otomotiv)
Diğer imalat sanayi
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Atık İZAYDAŞ
TAKY Kodu
Payı
Payı
(bu kategorilerden
(TÜİK (İZAYDAŞ kaynaklanabilecek
Verisi) 2006 Verisi) atık türü)

%6

%33

08, 11, 12, 15

%12

%30

06, 07, 08

%2

%2

04

%44

%4

11, 12, 13, 15

%25

%1

02

%2

%2

03, 08, 09
03

%9

%1

-
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Şekil 32 İZAYDAŞ’ta Bertaraf Edilen Atıkların Sektörel Dağılımı (2006)
Yakma, tıbbi atıkların bertarafında en güvenli yöntem olmakla birlikte, ülkemizde İzmit
Büyükşehir Belediyesi İzmit Atık ve Artıkları Arıtma ve Yakma Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ)
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Koruma ve Atık Mad. Değ. San. ve Tic. A.Ş.
(İSTAÇ A.Ş.) Tıbbi Atık Yakma Tesisi dışında tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edilebileceği bir
tesis bulunmamaktadır.
TÜİK’in sanayi grubuna göre oluşan tehlikeli atık miktarları Tablo 52’te verilmiştir.
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Sanayi grubu

Türkiye
Gıda ürünl. ve içecek imalatı

Geri kazanılan
ve yeniden
kullanılan
Miktar (ton/yıl)
1.196.404*
71.282
Toplam

Yeniden
kullanılan

Bertaraf
edilen

248.352

876.770

262.284

16

219.873

42.395

Tütün ürünleri imalatı

7.918

4.623

7

3.288

Tekstil ürünleri imalatı

4.945

1.040

2.594

1.311

Giyim eşyası imalatı
Derinin işl., bavul çanta vb.

1.625
1

-

1.511
-

114
1

443

1

421

21

3.232

1

48

3.183

209

-

208

1

Kok köm.,rafine edilmiş petr.ür.im.

114.128

299

501

113.328

Kimyasal madde ürünleri imalatı

289.110

7.939

6.240

274.931

Plastik-kauçuk ürünleri imalatı

2.763

190

781

1.792

Metalik olmayan diğer min.mad.im.

33.630

897

1.847

30.886

Ana metal sanayi

327.986

2.895

3.056

322.035

5.951

21

3.817

2113

B.y.s. makina ve teçhizat imalatı

814

205

346

263

B.y.s. elektrikli makina cihaz.im.

64.594

48.349

876

15.369

Radyo,TV haberleşme cihaz. imal.

4.669

64

4.147

458

Tıbbi,hassas ve optik aletl.,saat im.
Taşıt araçları ve karoseri imalatı
Diğer ulaşım araçları imalatı

26
71.792
144

1
4.739
-

2
2.041
14

23
65.012
130

Mobilya imalatı, b.y.s. diğer imalat

140

2

22

116

Ağaç-mantar ür.imal.(Mob.hariç)
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
Basım ve yayım imalatı

Metal eşya sanayi, mak.teçh. hariç

1.196.404 (ton/yıl) = 1,12 milyon ton/yıl tehlikeli atık üretimi ve 0,8 milyon ton/yıl tesis içerisinde geri
kazanılan tehlikeli atıkların TOPLAM değeridir.
Kaynak:TÜİK, 2004.
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Atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geçici depolanması konusundaki sorumluluklar
sağlık kuruluşlarına, atıkların geçici atık depolarından alınarak taşınması, sterilizasyon işlemine
tabi tutulması ve bertaraf edilmesi konularındaki sorumluluklar ise belediyelere aittir.
Devlet ve özel hastanelerden çıkan toplam katı atık miktarı, fiziksel kompozisyon dağılımı
açısından incelendiğinde, devlet hastanelerinde yatak başı günlük 1,92 kg tıbbi, 0,38 kg evsel katı
atık ve 0,09 kg geri kazanılabilir madde olmak üzere toplam 2,39 kg atık oluşurken, özel
hastanelerde 2,01 kg tıbbi, 1,35 kg evsel katı atık ve 0,98 kg geri kazanılabilir madde olmak üzere
toplam 4,34 kg atık oluşmaktadır. Poliklinik başı günlük tıbbi katı atık miktarı ise devlet
hastanelerinde 0,05 kg, özel hastanelerde 0,18 kg olarak belirlenmiştir. [88].
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’de hem toplam, hem de il bazında oluşan tıbbi
atık miktarının belirlenmesi için TÜİK ve Sağlık Bakanlığının da verileri kullanılarak bir çalışma
yapılmıştır. Tıbbi atık miktarı belirlenirken yataklı tedavi kurumları ile yataksız tedavi
kurumlarında oluşan tıbbi atık miktarları ayrı ayrı hesaplanmıştır.

795

293
53
Sağlık Üniversite
Bakanlığı

42

Özel

MSB

15

Diğer Kamu

Kaynak: Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı, Sağlık Bakanlığı, 2005

Şekil 33 Yataklı Tedavi Kurumlarının Kuruluşlara Göre Dağılımı
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113.764

29.014

Sağlık Üniversite
Bakanlığı

14.729

Özel

8.787
MSB

1.225

Diğer Kamu

Kaynak: Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı, Sağlık Bakanlığı, 2005

Şekil 34 Hastanelerin Yatak Kapasitelerine Göre Dağılımı
Sağlık Bakanlığının 2005 yılı verilerine (Sağlık Bakanlığı, Yataklı Tedavi Kurumları
İstatistik Yıllığı, 2005) göre ülkemizdeki toplam hastane sayısı 1 198, bu hastanelerdeki toplam
fiili yatak sayısı ise 167 519’dur. İllere göre yatak doluluk oranları dikkate alınarak yapılan
hesaplamalar sonucu yataklı tedavi kurumları ile ayakta tedavi hizmeti veren sağlık
kuruluşlarından günde 238,26 ton yılda ise 86 968,3 ton tıbbi atık oluşmaktadır (Tablo 53).
Tablo 53 2007 Yılında Yataklı ve Ayakta Tedavi Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarında
Oluşan Tıbbi Atık Miktarı

Yataklı Tedavi Kurumları
Ayakta Tedavi Hizmetleri
TOPLAM

Tıbbi Atık Miktarı
(ton/gün)
212,58
25,68
238,26

Tıbbi Atık Miktarı
(ton/yıl)
77593,21
9375,09
86968,3

Tıbbi atık miktarının, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan yeni yatak
yatırımlarına paralel olarak 2012 yılında 113 274 tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Çevre ve
Orman Bakanlığı tarafından önümüzdeki yıllarda Ülkemizde oluşması tahmin edilen tıbbi atık
miktarının belirlenmesine yönelik olarak bir çalışma yapılmıştır. Bu noktada 2012 yılına kadar
yıllar itibari ile oluşması tahmin edilen tıbbi atık miktarları Şekil 35’te gösterilmektedir.
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Yıllara Göre Tıbbi Atık Oluşumu (ton/yıl)
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Şekil 35 2006-2013 Yılları Arası Tıbbi Atık Projeksiyonu
Tıbbi atık projeksiyonunda, Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki yıllarda yapılması
planlanan ilave yatak yatırımları esas alınmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan
ve 2007-2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı’nın “Sağlık Hizmetlerinde Hedefler”
başlıklı tablosunda 2013 yılına kadar toplam 39 430 adet ilave yatak yatırımının yapılmasının
planlandığı belirtilmektedir [2]. Bu rakamın yıllara göre dağılımı Tablo 54’te verilmektedir. Tıbbi
atık projeksiyonunun yapılmasında ilave yatak sayılarının yanı sıra, ortalama yatak doluluk oranı
%65, poliklinik hizmetlerindeki yıllık artış oranı ise %15 olarak kabul edilmiştir.
Tablo 54 2007-2013 Sağlık Kuruluşları Yatak Sayıları
Yıllar

Yatak Sayısı (Adet)

2008
2009
2010-2012

5328
10862
14616

2013

8624

TOPLAM

39430
Kaynak: DPT, 2006.

Sağlık kuruluşlarında oluşan atıklar; tıbbi atıklar, tehlikeli atıklar, evsel nitelikli atıklar ve
ambalaj atıkları olarak sınıflandırılmakta ve birbirleri ile karışmadan kaynağında ayrı olarak özel
torba ve kutular ile toplanmaktadır.
Tıbbi atıklar; kırmızı renkli, üzerlerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT
TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan özel plastik torbalarda ayrı biriktirilmektedir. Tıbbi atıkların bir alt
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kartondan yapılmış, üzerlerinde aynı uyarı işaretleri bulunan özel kutular içinde toplanmaktadır.
Atıklar geçici atık deposu veya konteynırlar içinde en fazla 48 saat bekletilebilmektedir.
Geçici atık deposu içindeki sıcaklığın 4 oC’nin altında olması durumunda bekleme süresi bir
haftaya kadar uzayabilmektedir.
Tıbbi atıkların geçici atık depoları ve konteynırlar ile küçük kaynaklardan alınarak bertaraf
tesisine taşınmasından büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise belediyeler ile
yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar sorumludur.
Tıbbi atıklar özel olarak tasarlanmış araçlarla taşınması gerekmektedir. Tıbbi atık taşıma
araçları için ilgili valilikten taşıma lisansı alınması gerekmektedir. Bu kapsamda 2007 yılı sonu
itibari ile 140 adet araca tıbbi atık taşıma lisansı verilmiştir (Şekil 36).

Şekil 36 Tıbbi Atıkların Lisanslı Araçlarla Taşındığı İller
Tıbbi atıklar düzenli depolanarak veya yakılarak bertaraf edilmekte veya sterilizasyon
işlemine tabi tutularak zararsız hale getirilmektedir.
Çevre ve Orman Bakanlığı verilerine göre Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Denizli, Malatya
ve Erzincan illerinde yılda toplam 21 646 ton tıbbi atık düzenli depolanmak suretiyle bertaraf
edilmektedir. Bu rakam ülkemizde oluşan toplam tıbbi atığın yaklaşık %25’ine karşılık
gelmektedir (Tablo 55).
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SIRA
NO

İL

1

ANKARA

TIBBİ ATIK MİKTARI
kg / gün
kg / yıl
24.945,04
9.104.939,40

2

BURSA

8.320,94

3.037.144,85

3

İZMİR

14.464,19

5.279.430,32

4

GAZİANTEP

4.949,62

1.806.611,45

5

DENİZLİ

2.954,79

1.078.498,81

6

MALATYA

2.891,64

1.055.448,41

7

ERZİNCAN

778,32

284.085,29

TOPLAM

59.304,54

21.646.158,53

BERTARAF
YÖNTEMİ

TESİS SAHİBİ

Düzenli
Depolama
Düzenli
Depolama
Düzenli
Depolama
Düzenli
Depolama
Düzenli
Depolama
Düzenli
Depolama
Düzenli
Depolama

Ankara Büyükşehir
Belediyesi
Bursa Büyükşehir
Belediyesi
İzmir Büyükşehir
Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi
Denizli Belediyesi
Malatya Belediyesi
Erzincan Belediyesi

Kaynak: ÇOB.

Bunun dışında, 47 866 ton tıbbi atık ise (toplam tıbbi atığın %55’i) evsel atık depolama
sahalarının ayrı bir yerinde açılan çukurlarda üzerleri sönmemiş kireç ile kaplanmak suretiyle
gömülmektedir.
Çevre ve Orman Bakanlığı verilerine göre, İstanbul, Kocaeli ve Adapazarı illerinde yakılarak
bertaraf edilen tıbbi atık miktarı 17 456 ton/yıl olup, bu rakam ülke genelinde oluşan tıbbi atıkların
%20’sine karşılık gelmektedir. Adapazarı’nda yakma tesisi bulunmamakla birlikte, bu il
merkezinde oluşan tıbbi atıklar İZAYDAŞ’a taşınarak bertaraf edilmektedir.
Tablo 56 Tıbbi Atıklarını Yakarak Bertaraf Eden İller
SIRA İL
NO

TIBBİ ATIK MİKTARI
kg / gün
3.645,82

BERTARAF
YÖNTEMİ

TESİS SAHİBİ

kg / yıl
1.330.724,91

Yakma

Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi
Sakarya Büyükşehir
Belediyesi
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi

1

KOCAELİ

2

SAKARYA 1.659,54

605.733,75

Yakma

3

İSTANBUL 42.519,27

15.519.534,69

Yakma

TOPLAM

17.455.993,35

47.824,63
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Şekil 37 Tıbbi Atıkların Bertaraf Durumu, 2007

Şekil 38 Mevcut Tıbbi Atık Bertaraf Tesisleri
Halihazırda 10 belediyede toplam 3 180,1 ton/yıl tıbbi atığın düzenli depolanarak bertaraf
edilmesi, 67 belediyede ise 53 152,6 ton/yıl tıbbi atığın sterilize edilmesine yönelik çalışmalar
devam etmektedir [88].
Bu kapsamda, mevcut bertaraf tesislerine ilave olarak işletmeye alınması planlanan yeni
tesisler ile 2008 yılı sonu itibari ile toplam tıbbi atığın %27’sine karşılık gelen 25 230 ton tıbbi
atığın sterilize edilerek zararsız hale getirilmesi, toplam tıbbi atığın %2’sine karşılık gelen 1 785
ton tıbbi atığın ise düzenli depolanarak bertarafı öngörülmektedir (Şekil 39).
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Bertaraf Yöntemlerine Göre Tıbbi Atık Miktarı, 2008, (ton/yıl)
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Şekil 39 2008 Yılı Sonu İtibari İle Tıbbi Atıkların Bertaraf Durumu

Şekil 40 2008 Yılında İşletmeye Alınacak Tıbbi Atık Bertaraf Tesisleri
Yapılması planlanan bertaraf tesislerinin işletmeye alınması ile 2012 yılı sonunda toplam
tıbbi atığın %84’ünün uygun şekilde bertaraf edilmesi, bir başka ifadeyle 2007 yılında %55 olan
gömme yoluyla bertaraf oranının 2012 yılında %16’ya kadar indirilmesi hedeflenmektedir (Şekil
41, Şekil 42).
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Bertaraf Yöntemlerine Göre Tıbbi Atık Miktarı, 2012, (ton/yıl)
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Şekil 41 2012 Yılı Sonu İtibari İle Tıbbi Atıkların Bertaraf Durumu

Tıbbi Atık M iktarları v e Be rtaraf Y önte mle rinin Karşılaştırılması, ton/yıl,
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Şekil 42 Tıbbi Atık Miktar ve Bertaraf Yöntemlerinin Karşılaştırılması 2008-2012
Atık Pil ve Akümülatörler
Ülkemizde her yıl yaklaşık 10 000 ton pil piyasaya sürülmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle
ve refah düzeyinin artmasıyla pil kullanımı sürekli yaygınlaşmaktadır (Şekil 43). Türkiye’de kişi
başına düşen pil miktarı yaklaşık 135 gramdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 210 -

11.500
12.000

9.179

9.297

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

TON
2004

2005

2006

Şekil 43 Piyasaya Sürülen Pil Miktarları (Ton)
Kota kapsamında yapılan uygulamalara göre 2006 ve 2007 yıllarında yaklaşık 200 ton/yıl atık
pil kaynakta ayrı toplanarak uygun olarak bertaraf edilmiştir [88].
Atık pillerin toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı üretici sorumluluğundadır.
Bunun yanı sıra atık pillerin evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmesi konularındaki
sorumluluklar ise belediyelere aittir.
Tablo 57 2006 ve 2007 Yıllarında Bertaraf Edilen Atık Pillerin Miktarları ve Bertaraf
Yerlerine İlişkin Bilgiler
YIL

İZAYDAŞ
(ton)

İHRACAT BELEDİYE PİL
(ton)
DEPOLAMA
ALANI**

TOPLAM
(ton)

2006
2007

12,8
0,1

52
41

198,8
199,1

134
158

** Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği- TAP tarafından toplanan atık pillerin geçici depolanması
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Kemerburgaz Katı Atık Depolama sahasında TAP tarafından yaptırılan 4
depoda (8 hazneli) yapılmaktadır. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalı Katı Atık Sahasında benzer
bir depo (2 hazneli) faaliyete alınmıştır.

İnşaat-Yıkıntı ve Hafriyat Atıkları
İnşaat atıkları; konut, ticari ve belediye binalarının ve yolların/köprülerin yapımı esnasında
ortaya çıkan katı atık maddelerdir. Yıkıntı atıkları; her türlü konut, ticari ve belediyeye ait binalar
ile yol ve köprülerin tamiratı, tadilatı, yenilenmesi ve yıkımı esnasında ortaya çıkan katı atık
maddelerdir.
İnşaat ve yıkıntı atıkları bileşenleri; inşaat tekniğine, inşaatta kullanılan malzemelerin cinsine
bağlı olarak değişmekle birlikte, tipik olarak betonarme, beton, sıva, tuğla, briket, tahta, cam,
metal parçası (çelik, alüminyum, bakır, pirinç), alçı kartonpiyer, kiremit, plastik, elektrik
malzemeleri, borular ve asfalt gibi malzemeler içermektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 211 Deprem, fırtına, sel gibi doğal afetler sonucu önemli miktarda inşaat/yıkıntı atıkları
oluşmaktadır. İnşaat ve yıkıntı atıkları aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: [89].
• Kazı malzemeleri: Kazı esnasında oluşan toprak, kum, çakıl, kaya parçaları, kil ve
kazıdan çıkan tüm diğer malzemeler girebilir. Kazı esnasında bu tür atıklar oluşabilir. Bu tür
atıklar ayrıca taşkın, heyelan gibi doğal afetler sonucunda oluşur. Bu malzemelerin kimyasal
yapısı, kazının yapıldığı yerin doğal yapısına da bağlıdır.
• Yol Yapımı ve Bakım Malzemeleri: Asfalt, kum, çakıl, metal, beton ve yol kazısından
gelen kazı malzemeleri olabilir. Bu malzemeler, şehirlerde yer altı su ve atık su kanallarının ve
elektrik malzemelerinin döşenmesi esnasında da oluşabilir.
• Yıkıntı Atıkları: Toprak, çakıl, beton parçaları, kireçli sıva, briket, kaplama plakaları, alçı
taşı, kum, işlenmiş taş ve porselenden ibarettir. Yıkıntı atıkları homojen değildir. Binaların ve
diğer yapıların yıkımı esnasında oluşur. Atığın kompozisyonu, binanın/yapının tipine, yapısına,
yapısında kullanılan malzemeye, yaşına, modeline ve boyutuna bağlıdır. Aynı zamanda tarihi,
kültürel ve ekonomik değerine bağlı olarak da değişmektedir.
• Çalışma Bölgesi Atık Malzemeleri: Tamir, destekleme, büyütme, genişleme ve yenileme
işlemlerinden oluşan tahta, plastik, kağıt, cam, metal, lastik, boya, emaye, kaplama, tutkal ve diğer
malzemelerden oluşmaktadır.
İnşaat/yıkıntı atıkları, eski yapıların yıkılması veya yenilenmesi, mevcut yapıların tamiratı ve
tadilatı, asfaltların yenilenmesi ve köprülerin tamiratı esnasında şehir içi bölgelerde düzenli olarak
oluşmaktadır. Bu atıklar, tipik olarak inert olan çimento, briket, tuğla, tahta, beton, betonarme ve
diğer yapı malzemeleri içermektedir. Ayrıca sanayileşmiş ülkelerde, inşaat/yıkıntı atıkları asbest
ve PCB gibi bazı zararlı malzemeleri içerebilmektedir.
Doğal afetler (deprem, fırtına, sel v.b.) sonucu yapılarda (binalar, köprüler, yollar v.b.)
önemli oranda tahribatlar ve yıkıntılar oluşur. Yıkılan yapının türüne bağlı olarak yıkıntı atığı
bileşenleri değişmektedir.
Tarımsal Atıklar
Tarımsal atıklar, bitkisel ve hayvansal ürün elde edilmesi ve işlenmesi sonucunda ortaya
çıkan atık ve artıklardır. Üretilen katı atıkların miktarı ve içerik özellikleri topluluk ya da
toplumların sosyo-ekonomik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, gelenekler, coğrafya, meslekler
ve iklim gibi değişik şartlardan etkilenmektedir. Tarımsal atıklar, bitkisel ve hayvansal atıklardan
oluşur ve ölçü birimi ise belirli bir alana oranlanmış yaş veya kuru atık kütle miktarıdır. Yakıt
olarak kullanılabilecek 2 kg bitkisel lifli kaynak, 1 kg maden kömürüne eşdeğerdir.
Türkiye kaynak olarak çok büyük buğday ve diğer tahıl sapları, kendir sapları, ayçiçeği ve
pamuk sapları, tütün ve haşhaş sapları gibi pek çok tarımsal atık potansiyeline sahiptir. Tarımsal
atıklar, yüksek potansiyelinden dolayı ülkemiz için önemli bir biyokütle kaynağıdır.
• Bitkisel üretim sonucunda arta kalan atıklar; ekili alan, orman, nadas alanı, meyve ve
sebze ekili alanlarda yapılan bitkisel üretimler sonucunda ürün olarak nitelendirilemeyen bitkisel
kütle atık olarak değerlendirilir. Bu atıklar saman, sap, sömek, kabuk, çekirdek, budama atığı
olarak gruplandırılabilir. Atık miktarını önemli ölçüde etkileyen faktör verimdir.
• Hayvansal üretim sonucu oluşan atıklar; hayvan dışkıları ve kesim işlemi sonucu kalan
iç organlardır. Hayvan dışkıları yakıt olarak (tezek) ve gübre olarak kullanılmaktadır. İç
organlardan oluşan atıkların ise kompost gübre olarak kullanımı mümkündür.
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kullanıma geçmeden önceki işlemleri (öğütme, ayıklama, kurutma vb.) sonucu ortaya çıkan
atıklardır. Bunlar sap, saman, kabuk, çekirdek gibi kullanımı olmayan atıklardır.
Dünya'da her yıl büyük miktarda tarımsal atık açığa çıkmaktadır. Bunlar, pirincin %25'ini
oluşturan kabuk kısmı, şeker kamışı atığı (lifleri), hindistan cevizi kabuğu, palm yağı lifleri, yer
fıstığı ve fındık kabukları, tahıl sapları vb. atıklardır.
Türkiye’nin ekonomik olarak kullanılabilir biyokütle enerji potansiyeli 25 MTEP/yıl olarak
belirlenmiştir. Türkiye zengin tarımsal potansiyeli ile gelişmekte olan bir ülkedir ve bu
potansiyelinden dolayı tarım alanlarından büyük miktarlarda tarımsal atık çıkmaktadır. Toplam
tarımsal atık miktarı kuru bazda yaklaşık olarak 40–53 milyon ton olarak hesaplanmıştır. Tarımsal
atıkların ortalama enerji eşdeğeri 17,5 MJ olduğu için tarımsal atıkların yıllık enerji eşdeğeri 470
PJ ile 620 PJ arasında değişmektedir.
Biyokütle enerji kaynağı olarak kullanılabilecek oldukça fazla açığa çıkan hayvansal atık
mevcuttur. Bunların başlıcalar inek, tavuk gibi hayvanların pislikleridir. Bu hayvanlar bir bölgede
yayıldıkları için yayıldıkları saha içerisinde bol miktarda atık açığa çıkmaktadır. Önceleri bu
atıklar gübre olarak değerlendirilmekteydi. Ancak çevre kontrollerinin sıkılaştırılması, su ve koku
kirlilikleri üzerindeki sınırlamalar bu atıkların gübre olarak kullanımını azaltmıştır. Günümüzde
daha çok bu atıklar biyoenerji üretimi için kullanılmaya çalışılmaktadır. Modern köy projesi gibi
projelerle bir merkez gübreden üretilecek gaz ile tüm köyün ısı ve enerji ihtiyacı karşılanmaya
çalışılmaktadır.
Biyokütleden enerjinin yanı sıra mobilya, kâğıt, yalıtım maddesi yapımı gibi daha birçok
alanda yararlanılmaktadır. Biyokütlenin enerji olarak değerlendirilmesinde ise, katı, sıvı ve gaz
yakıtlar elde etmek için çeşitli teknolojiler kullanılır. Biyoetanol, biyogaz, biyodizel gibi yakıtların
yanı sıra, yine biyokütleden elde edilen, kompost gübre, mangal kömürü ve odun briketi gibi daha
birçok yakıt türü saymak olanaklıdır.
Biyogaz; organik bazlı atık/artıkların oksijensiz ortamda (anaeorobik) fermantasyonu sonucu
ortaya çıkan renksiz - kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan ve bileşiminde organik
maddelerin bileşimine bağlı olarak yaklaşık; %40-70 metan, %30-60 karbondioksit, %0-3 hidrojen
sülfür ile çok az miktarda azot ve hidrojen bulunan bir gaz karışımdır.
Biyogaz, ucuz ve çevre dostu enerji ve gübre kaynağıdır. Atıkların geri kazanımını sağlar.
Biyogaz üretimi sonucu hayvan gübresinde bulunabilecek yabancı ot tohumları çimlenme
özelliğini kaybeder. Biyogaz üretimi sonucunda hayvan gübresinin kokusu hissedilmeyecek
ölçüde yok olmaktadır. Hayvan gübrelerinden kaynaklanan insan sağlığını ve yer altı sularını
tehdit eden hastalık etmenlerinin büyük oranda etkinliğinin kaybolmasını sağlamaktadır.
Piroliz; biyokütleden gaz elde etmek için uygulanan en eski ve basit bir yöntem olup,
oksijensiz ortamda atığın 900 oC’ye kadar ısıtılması ile oluşan kimyasal ve fiziksel olaylar dizisi
olarak tanımlanır. Piroliz sonucunda; gazlar, katran, organik bileşikler, su ve odun kömürü gibi
maddeler elde edilir.
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- 213 Biyokütlenin gazlaştırılması; katı yakıtların ısıl çevirim teknolojisiyle yanabilen bir gaza
dönüştürülmesi işlemidir. Biyokütle gazlaştırmasında çıkan koku hidrojen sülfür, amonyak ve
karbon oksi-sülfit kokularına benzemektedir. Biyokütle gazlaştırma işleminde katı yakıt deposu,
yanabilen tozlar, yakıtın kurutulması ve üretilen gaz temel risk faktörlerini oluştururlar. Renksiz ve
kokusuz olan karbon monoksit gazı solunduğunda tehlikeli bir toksik etki yaratır.
Kompostlaşma; uygun sıcaklık ve nem miktarlarının sağlandığı havalı ortamlarda mikrobiyal
canlılar tarafından organik materyalin biyolojik olarak ayrışma ve yeniden yapılanmalarından
oluşan işlemdir. Kompostlamada ana hedef, üretilen katı atıkların miktarının azaltılması ve organik
atıkların değerlendirilmesidir. Katı atıkların azaltılması durumunda, belediye çöp havzaları için
gereken arazi miktarı da daha küçülecektir. Kompost gübre, doğal gübre olması nedeniyle sentetik
gübrelere göre daha çevre dostu olma avantajına da sahiptir.
Kompostlamada yaygın olarak kullanılan ham maddeler; karton, sığır gübresi, mahsul
atıkları, gübre ve üre, bitmiş kompost, balık işlemeden kaynaklanan atıklar, yiyecek üretiminden
kaynaklanan atıklar, sebze ve meyve atıkları, çimen kırpıntıları, at dışkısı, yapraklar, kireç, gazete,
çiftlik hayvanlarının dışkıları, kağıt fabrikalarından kaynaklanan atıklar, çürümüş yosun, kümes
hayvanlarının dışkıları, testere ve rende talaşı, yosun ve diğer su bitkileri, septik ve pis su
çamurları, mezbaha ve et paketleme atıkları, saman ve kuru ot, saman, domuz dışkısı, ağaç
kabuğu, tahta tozu, odun yongalarıdır.
Ülkemizde her yıl çok büyük miktarlarda organik atık çıkmasına rağmen bu atıklar herhangi
bir şekilde değerlendirilmeyip ya anız olarak yakılarak yada çöp alanlarına atılarak bertaraf
edilmektedir.
Atık Yağlar
Türkiye’de piyasaya arz edilen madeni yağ miktarı yaklaşık 350 000 ton, oluşan atık yağ
miktarı ise 150 000 ton civarında tahmin edilmektedir. Yönetmelik yayımlandıktan sonra Çevre ve
Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen envanter çalışmaları neticesinde 2007 yılında kayıt altına
alınan toplam atık yağ miktarı 34 280 ton olarak tespit edilmiştir. Bu miktar yönetmelik
yayımlandıktan sonra tespit edilen en yüksek toplama miktarıdır.
2007 yılında yönetmeliğe uygun olarak toplanan atık yağ Türkiye genelinde oluşan atık yağ
miktarının yaklaşık %20’sine karşılık gelmektedir. Şekil 44’te yer alan veriler dikkate alındığında
her yıl toplama miktarında %5’lik bir artış beklenmektedir.
Çimento fabrikalarında I ve II. kategori atık yağlar yakılarak bertaraf edilebilmektedir.
Çimento fabrikaları enerji geri kazanım amaçlı olarak bu tür kalorifik değeri yüksek atıkları
alternatif yakıt olarak kullanmaktadır. Böylece enerji eldesi için fosil yakıt kullanımı azaltılarak
hem kaynak israfı engellenmiş hem de atmosfere yapılacak olan sera gazı salımı azaltılmış
olmaktadır.
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YILLARA GÖRE MADENİ YAĞ MİKTARLARI İLE ATIK YAĞ GERİ KAZANIM VE
BERTARAF MİKTARLARI (Ton)
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Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008

Şekil 44 Yıllara Göre Madeni Yağ Miktarları
Türkiye’de her yıl yaklaşık 1,5 milyon ton bitkisel yağ tüketilmektedir. Özellikle kızartma
işlemlerinden sonra 150-350 bin ton civarında kızartmalık atık bitkisel yağ oluştuğu tahmin
edilmektedir.
Bitkisel yağlar yüksek sıcaklıkta kolaylıkla okside olmakta, kullanım ömürlerini
tamamladıktan sonra ekotoksik özellikler göstermektedir. 1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu
kirletebilmektedir. Kullanılmış bitkisel atık yağlar evsel atık su kirliliğinin yaklaşık %25’ini
oluşturmaktadır.
Bu atık yağlar, atık su toplama sistemlerinin (kanalizasyon, kollektörler vs.) daralmasına ve
tıkanmasına neden olmaktadır. Bu etkilerin en aza indirilmesi amacıyla belediyelere 2008 yılından
itibaren konutlardan kullanılmış kızartmalık yağların toplanması yükümlülüğü getirilmiştir.
Yönetmelik ile bitkisel atık yağlardan biyodizel üretimi esas alınmış ve bu yönde
lisanslandırmalar yapılmıştır. Yapılan lisanslandırmalar sonucunda toplanan bitkisel atık yağ
miktarı aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
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Şekil 45 Toplanan Kızartmalık Yağ Miktarı (Ton)
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Şekil 46 Toplanan Rafineri Atığı Bitkisel Yağlar (Ton)
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Şekil 47 Lisanslı Geri Kazanım Tesisi
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Şekil 48 İzinli Geçici Depolama Alanı Sayısı
Tablo 58 Geçici Depolama Yapan İller ve Depo Sayıları
Geçici depolama yapılan iller

Geçici depo sayısı

Adana
Ankara
Antalya
Denizli
İzmir
Kırklareli
İstanbul

1
3
5
1
2
1
1

Not: 2007 yılı verileri Kasım ayı sonu itibariyledir.
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- 217 Yönetmelik gereğince konutlardan toplama faaliyetlerinin 2008 yılından itibaren başlayacak
olması nedeniyle toplanacak bitkisel atık yağ miktarlarına ilişkin projeksiyon 2008 yılından sonra
üretilebilecektir.
Evsel Atık Sular
Evsel nitelikli atık sular; tuvalet, mutfak, banyolarda oluşan atık sulardır. Evsel nitelikli sular
arıtıldıktan sonra bahçe sulamasında kullanabilmektedir. Evsel atık su, fiziksel, kimyasal ve
biyolojik unsurları içermektedir. Evsel nitelikli atık sular için genellikle biyolojik arıtma
yöntemleri kullanılmaktadır. Biyolojik arıtma yöntemi, herhangi bir kimyasal madde
kullanmaksızın atık su içerisinde yetiştirilecek olan mikroorganizmalar sayesinde, kirliliğe
sebebiyet veren maddelerin bertarafına dayanan bir arıtma şeklidir. Yerleşim alanlarından
kaynaklanan evsel atık suda bulunan başlıca parametreler Tablo 59’da verilmektedir.
Tablo 59 Evsel Atık Suların Parametreleri
Parametre
Toplam Katı Madde (TKM)

Ortalama
Konsantrasyon
(mg/lt)
700

Toplam Çözünmüş Katılar

500

Sabit

300

Uçucu

200

Askıda Katı Madde (AKM)

200

Sabit

55

Uçucu

145

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ)

200

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

500

Toplam Azot

40

Fosfor

10

Klorürler

50

Alkalinite (CaCO3)

100

Yağ ve Gress

100

Atık suyun fiziksel özellikleri; toplam katı madde, koku, ısı ve renk olarak sıralanmaktadır.
Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de kullanılmakta olan standart değerlere göre evsel atık
sular ortalama olarak 720 mg/l toplam katı madde içermektedir. Toplam katı maddenin (TKM)
yaklaşık 500 mg/l’si çözünmüş halde geri kalanı ise askıda katı madde (AKM) formunda
bulunmaktadır. Çözünmüş ve askıdaki katılar sabit ve uçucu halde olabilirler. Arıtma işlemlerinin
çoğu, askıdaki katı madde ve uçucu çözünmüş katı maddelerin uzaklaştırılması için tasarlanır.
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- 218 Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ), oksijenli ortamlarda mikroorganizmaların sudaki
organik maddeleri ayrıştırmaları için gerekli oksijen miktarı olarak tanımlanmaktadır. Kimyasal
oksijen ihtiyacı (KOİ) ise asidik ortamda kuvvetli bir kimyasal oksitleyici ile oksitlenebilen
organik madde miktarının oksijen eşdeğeri cinsinden ifadesidir.
Yüksek azot ve fosfor konsantrasyonları ile ağır metaller ve mikroorganizmalar, evsel atık
suların içeriğinde bulunan diğer önemli parametrelerdir. Atık su arıtımında temel hedef, atık suyun
deşarj edildiği ortamlarda halk sağlığına ve ekolojik dengeye olabilecek olumsuz etkilerin en az
düzeye indirilmesidir. Geleneksel atık su arıtımında gerçekleşen temel aşamalar;
•
•
•
•
•

Askıdaki katı maddelerin uzaklaştırılması,
Zararlı ağır metal ve zehirli bileşiklerin uzaklaştırılması,
Biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin uzaklaştırılması,
Alıcı ortam durumuna bağlı olarak azot ve fosforun uzaklaştırılması,
Patojenik organizmaların yok edilmesidir.

Atık su parametrelerinden hangisinin ne derece arıtılacağı, kanun ve yönetmeliklerle tespit
edilmektedir. Alıcı ortamların kirlilik özümseme kapasitelerine bağlı olarak belirlenen deşarj
standartları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilmektedir. Çevre Kanununa göre çıkarılan “Su
Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliği”nde toplam nüfusa bağlı olarak değişik arıtma metotları için
evsel atık su deşarj standartları belirtilmiştir. Aynı yönetmelikte endüstriler için ve deniz ortamına
yapılacak atık su deşarjları için de standartlar yer almaktadır.
Atık sular, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri ile arıtılmaktadır. Fiziksel arıtma
atık sudaki katı maddelerin ön filtreleme ve çöktürme gibi işlemlerden geçirilerek atık sudan
ayrıştırılması yöntemidir. Kimyasal arıtma, kirlilik unsurunun kimyasal özelliklerine bağlı olarak,
dışarıdan kimyasal madde eklemek suretiyle yapılan arıtma şeklidir. Biyolojik arıtmada ise
biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticiler
uzaklaştırılmaktadır.
İnsanlara ve çevreye zarar verebilecek yağmur suları ile yerleşim birimlerinde oluşan atık
suların uzaklaştırılıp zararsız hale getirilmesi için yapılan şebeke ve arıtma tesisi ünitelerinin
tamamına kanalizasyon denilmektedir. Toplu halde yaşayan insanların fizyolojik gerekleri olarak
dışarıya çıkardıkları katı ve sıvı maddeler, yıkanma ve yıkama suları, endüstrilerin atık suları, zirai
ilaçlamalar, çöpler ve hayvan dışkıları kirlenmeye neden olan belli başlı unsurlardır.
Atık sular çevre için tehlike ve mahsur yaratmadan zararsız hale getirilmelidir. Kanalizasyon
tesislerinin sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi için, öncelikle beldenin fenni içme suyu tesislerine
sahip olması ve konutların helâ ve sağlık tesisleri bakımından belirli bir düzeye erişmiş olmaları
gerekmektedir. Yerleşim yoğunluğu, beldenin pis sularının bir arada uzaklaştırılabilmesini
sağlayacak teknik ve ekonomik şartları gerçekleştiriyor ise, ağ biçiminde bir mecra sistemi ile pis
sular toplanır ve belde dışına atılır. Kullanılmış suların, şebeke ile toplanarak doğrudan doğruya
akarsu, göl ve denizlere verilmesinin çevreye olan sakıncaları anlaşıldığından 1980’li yılların
başından itibaren atık suların arıtılarak alıcı ortamlara deşarj edilmesi esası getirilmiştir.
Evsel atık su arıtma tesisleri ile kanalizasyon şebekelerinin yapımı ve işletilmesinden
belediyeler sorumludur. Arıtma tesisi çıkış parametreleri ÇOB tarafından denetlenmektedir.
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- 219 Kanalizasyon tesisleri, kentin gelecek 35 yıllık gelişimi ve erişeceği nüfus potansiyeli göz
önüne alınarak ekseriyetle ayrık sistemde projelendirilmektedir. Kanalizasyon tesislerinde yüksek
yatırım giderlerinden dolayı yağmursuyu sistemi müşterek düşünülmemektedir. Yağmur suyu
sistemi sadece kentin su baskınına maruz kalabileceği bölgelerinde uygulanmaktadır.
En basit atık su arıtma yöntemi olan stabilizasyon havuzları; işletmesinin ve bakımının kolay
oluşu, çok az enerjiye ihtiyaç göstermesi nedeniyle özellikle küçük nüfuslu, arazinin kıymetli
olmadığı ve iklim özelliklerinin müsait olduğu beldelerde tercih edilmektedir. Stabilizasyon
havuzlarının bir modifikasyonu olan havalandırmalı havuzlar da basit işletme özellikleri
dolayısıyla tercih edilen ve uygulamaya konulan diğer bir sistemdir.
Damlatmalı filtre ve aktif çamur sistemleri gibi bütün dünyada yaygın kullanım alanı bulmuş
geleneksel arıtma sistemleri ise yüksek işletme giderleri ve kalifiye işletme personeline ihtiyaç
göstermesi gibi sakıncalarına karşı, arıtma verimlerinin yüksek olması, iklim koşullarından fazla
etkilenmemesi ve oldukça az yer işgal etmeleri gibi nedenlerle özellikle büyük nüfuslu yerleşimler
tercih edilmektedir.
Türkiye’de 2004 yılı verilerine göre atık su arıtma tesisi mevcut durumu Ek 1-A tablosunda
verilmiştir.
Tüm belediyelere uygulanan 2006 yılı Belediye Kanalizasyon İstatistikleri Anketi sonuçlarına
göre, 3225 belediyeden 2321'ine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildiği tespit edilmiştir.
Deşarjın büyük çoğunluğu denizlere ve akarsulara yapılmaktadır. 2006 yılında kanalizasyon
şebekeleri ile toplanan 3,37 milyar m3 atık suyun %45,2'si denize, %41,9'u akarsuya, %3,6'sı
baraja, %3,6’sı araziye, %1,4'ü göl-göletlere ve %4,3'ü diğer alıcı ortamlara deşarj edilmiştir. Atık
suların %64’ü arıtılarak deşarj edilmektedir. Arıtılan atık suyun %56,8’i denize, %1,3’ü göl ve
gölete, %33’ü akarsulara, %0,6’sı araziye, %3,9’u baraja ve %4,4’ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj
edilmiştir.

Şekil 49 İllere Göre Deşarj Edilen Atık Su Miktarı
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- 220 2006 yılı itibariyle belediyelere ait 184 atık su arıtma tesisi bulunmakta ve bu tesisler ile 362
belediyeye hizmet verilmektedir. Bu şekilde Türkiye nüfusunun %72’sine, belediye nüfusunun
%87’sine hizmet götürülmektedir. Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 3,37 milyar m3 atık
suyun 2,14 milyar m3'ü atık su arıtma tesislerinde arıtılmıştır. Arıtılan atık suyun %43,3'üne
biyolojik, %33,4'üne fiziksel ve %23,3'üne gelişmiş arıtma uygulanmıştır. Belediye atık su arıtma
tesisleri ile hizmet verilen nüfus, Türkiye nüfusunun %42’si, belediye nüfusunun da %51’idir.
Kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi kullanım durumlarına göre belediye sayıları ve hizmet
verilen nüfus yüzdeleri Ek 1-B tablosunda verilmiştir.
Tablo 60 Kanalizasyon Şebekesi ve Arıtma Tesisi Olan Belediye Sayıları ve Nüfusa Oranı
Atık Su
Arıtma
Tesisi sayısı
(ikincil +
ileri)

Arıtma
Tesisi
İle Hizmet
Alan Nüfus

Arıtma
Hizmeti
Alan Nüfus
Oranı (%)

Nüfus

Belediye
Sayısı

Belediye
nüfusu

Kanalizasyon
sebekesi olan
belediye
sayısı

>100.000

58

29.772.881

58

46

20.554.995

69

77

5.344.259

74

15

1.073.804

20

450

9.309.091

403

43

1.770.561

19

2.206

8.929.928

1 396

33

449.956

5

<2.000

345

578.891

208

1

27.114

5

TOPLAM

*3.136

53.935.050

2.139

**140

23.876.430

44

100.000 50.000
50.00010.000
10.0002.000

**Büyükşehir Belediyesinden hizmet alan ilçe ve alt kademe belediyeleri büyükşehir
nüfusuna dahil edilmiş olup toplam belediye sayılarına katılmamıştır.

Kaynak: TUİK, 2004.

* Fiziksel ve Derin Deniz Deşarjı Dahil değildir.

Son yıllarda kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısında artış olmasına
rağmen, kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranında aynı
seviyede artış görülmemiştir. TÜİK Başkanlığı tarafından, belediye teşkilatları kurulmuş tüm
belediyelerden elde edilen “Belediye Atık Su Temel Gösterge Sonuçları”na göre; atık su arıtma
tesisi ile hizmet verilen belediye sayısı, son yıllarda artış göstermiştir. Atık su arıtma tesisi ile
hizmet verilen belediye sayısı 2001 yılında 238, 2004 yılında ise 322 olarak belirlenmiştir.
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Deniz Deşarjı (97)

Fiziksel Arıtma (34)

İleri Arıtma (4)
Biyolojik Arıtma (136)

Kaynak: ÇOB.

Şekil 50 Belediyelerin Arıtma Türleri

Ülkemiz’
lkemiz’deki Evsel Atı
Atıksu Arı
Arıtma Tesisleri

Atı
Atıksu arı
arıtma tesisi olan iller (39)
Atı
Atıksu arı
arıtma tesisi olmayan iller (26)
Arı
Arıtma tesisi fizibilite, ihale, ve inş
inşaat aş
aşaması
amasında olan iller (16)

Kaynak: ÇOB.

Şekil 51 Evsel Atık Su Arıtma Tesislerinin Dağılımı
Yukarıda yer alan harita yalnız il merkezlerinde yer alan atık su arıtma tesislerini göstermekte
olup ilçelerden kaynaklanan atık suların tamamının arıtma işlemine tabi tutulduğunu
belirtmemektedir. Bu şekille tüm ildeki ilçelerde atık su arıtma tesisi olduğunu söylemek mümkün
değildir.
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Ülkemizdeki Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi
ile Hizmet Verilen Nüfusun Toplam Nüfusa Oranları

70
60
50
40
30
20

Atıksu Arıtma Tesisi

10

Kanalizasyon
1994 1995 1996 1997 1998 2001 2002 2003 2004
YIL

Kaynak: TÜİK, 2004.

Şekil 52 Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi İle Hizmet Verilen Nüfusun Toplam Nüfusa
Oranı
2007 yılı itibari ile inşası bitmiş atık su arıtma tesisi sayısı 194’tür. Türkiye’de uygulanan atık
su arıtma yöntemleri; ön veya fiziki arıtım, mekanik veya birincil arıtım, biyolojik veya ikincil
arıtım ve ileri arıtım yöntemleridir. Bunlardan azot ve fosforun giderildiği arıtım ileri arıtımdır.
Türkiye’de atık suların bir bölümü derin deşarj uygulaması ile bertaraf edilmektedir. Bu sulardaki
kirleticilerin yoğunluğunun azaltılarak deşarjı uygun görülmektedir.
.
milyon m3

Ülkemizdeki Atıksu Miktarı ve Arıtım
Durumu
2004 yılındaki toplam atıksu
3
miktarı 2.9 milyar m /yıl

3 000
2 750
2 500
2 250
2 000
1 750
1 500
1 250
1 000
750
500
250

2004 yılındaki arıtılan atıksu
miktarı 1.90 milyar m3/yıl

Deşarj Edilen Atıksu
Miktarı
Arıtılan Atıksu Miktarı

1994

1996

1998 2

2002

2004

YIL

Kaynak:ÇOB,2007.

Şekil 53 Atık Su Miktarı ve Arıtım Durumu
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Çevre Yatırımları Toplam Finansman İhtiyacı (2007-2023)
(Milyon €)

Su Sektörü
33.969 €
58%

EKK
14.878 €
25%
Katı atık
9.560 €
16%

Hava kirliliği
428 €
1%

TOPLAM : 59.000 €

*EKK: Endüstriyel Kaynaklı Kirlilik

Kaynak: ÇOB.

Şekil 54 Çevre Yatırımları Finansman İhtiyacı
Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifinin, “nüfusu 2 bini geçen yerleşim yerlerine atık su arıtma
tesisi yapılması” zorunluluğu getirilmiş olup Türkiye’de bu oran %60’tır. Su Çerçeve Direktifi’ne
göre 3 milyar Avro’luk bir yatırım yapılmış olup yapılması gereken kamusal yatırım konusunda
devlet bütçesinden çevreye ayrılan %0,5’lik payın devam etmesi ve 2023 yılına kadar ortalama 2,5
milyon Avro/yıl yatırım yapılması gerekmektedir.
1,0%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,0% 1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2000

Kamusal çevre yatırımları (GSMH % olarak)

Kaynak: COWI

Şekil 55 Devlet Bütçesinden Kamusal Çevre Yatırımlarına Ayrılan Payın GSMH İçindeki
Miktarı
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- 224 Belediyeler, imalat sanayi ve enerji üretimi tesisleri tarafından deşarj edilen toplam atık su
miktarının alıcı ortam için dağılımı ele alındığında; deniz ortamının, %66 oranı ile öncelikli atık su
deşarj ortamı olduğu, denizleri ise %25 oranı ile akarsuların izlediği anlaşılmaktadır.
İller Bankası tarafından belediyelere yapılan atık su arıtma tesis sayısı 60’tır. Ancak, bu
tesislerin işletme boyutunda belediyelerde eleman yetersizliği ve kaynak yetersizliği sorunu
yaşanmaktadır. Bu tesislerde enerji maliyeti önemli boyuttadır. 24 saat çalışan bu tesislerin
personel maliyeti de dikkate alınmalıdır. Nüfus bazında bakılırsa nüfusun yaklaşık %40’ının atık
suyu arıtılmaktadır. Kanalizasyon şebekesi olan nüfus da yaklaşık %75’tir.
Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği hükümleri gereğince de nüfusu 2000 kişiden fazla olan
yerleşim yerlerinden kaynaklanan atık suların kanalizasyon sistemi ile toplanması, taşınması ve
atık su arıtma tesisi ile arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi gerekmektedir. Ancak nüfusu 2000
kişiden az olan köy niteliğindeki yerleşim yerleri atık sularının, bir kanalizasyon sistemi ile
toplanıp, taşınıp, atık su arıtma tesisi ile arıtılarak bertaraf edilme zorunluluğu alıcı ortam
özelliklerine bağlıdır.
Buna bağlı olarak, hâlihazırda köy niteliğindeki küçük yerleşim yerlerinin atık sularını
toplamak için kanalizasyon sistemi yapma çalışmaları bazen gereksiz olmakta, çevrenin korunması
ve su kirliliğinin önlenmesinde fayda sağlamamakta ve kaynakların sağlıksız kullanılmasına neden
olmaktadır. Bunun yanında kanalizasyon sistemi ile toplanan ve taşınan atık suyun, bir atık su
arıtma tesisi ile arıtılarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. Kanalizasyon sistemi yapılsa dahi
maddi nedenlerden ötürü çoğu zaman, köy niteliğindeki küçük yerleşim yerleri atık su arıtma
tesislerini yapamamakta, bunun neticesinde atık suyun ve kirlilik yükünün tamamının bir bölgeye
toplanması daha fazla çevre kirliliğinin oluşmasına neden olmaktadır. Kanalizasyon sistemi ve atık
su arıtma tesisi yapıldığında ise bu tesislerin işletilmesi sırasında gerekli teknik personel
ihtiyacının ve işletme maliyetlerinin karşılanamaması, köy niteliğindeki küçük yerleşim yerlerinde
çeşitli sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
Tablo 61 İller Bankası’nca Yapımı Tamamlanan Projeler
Sektör

Kuruluşundan Bugüne Kadar (adet)

İçme suyu

Şebeke

3902

Arıtma

83

Şebeke

309

Arıtma

62

Deşarj

45

Kanalizasyon

Toplam

4.401
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- 225 2004 yılında belediyelere ait atık su arıtma tesisleri enerji giderlerinin %50’sinin karşılanması
uygulaması başlatılmıştır. 2004-2006 yıllarında 59 belediyeye arıtma tesislerinin enerji giderleri
karşılığı 7 milyon 730 Milyon YTL ödeme yapılmıştır. 2006 yılında tamamlanan bu proje ile
belediyelere destek olunarak ülkemizin kısıtlı kaynakları ile yapılan ancak işletme giderleri
karşılanamadığı için çalıştırılamayan atık su arıtma tesislerinin atıl vaziyetten kurtarılması ve
usulüne uygun olarak çalıştırılması sağlanmıştır. Ancak, bu desteğin kalkması sonucu arıtma
tesislerinin yeterice çalıştırılamaması problemi ortaya çıkmıştır.
TÜİK Belediye Atık Su Temel Gösterge Sonuçlarına göre; 2001 yılında, 3215 belediyeden
2003 belediyede kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilmiş; 2004 yılında ise, 3225 belediyeden
2226 belediyede kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilmiştir. Kanalizasyon şebekesi ile hizmet
verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı, 2001 yılında %63,5 iken 2004 yılında bu oran
ancak %68’e ulaşmıştır. TÜİK tarafından, belediye teşkilatları kurulmuş tüm belediyelerden elde
edilen “Belediye Atık Su Temel Gösterge Sonuçları”na göre; atık su arıtma tesisi ile hizmet
verilen belediye sayısı, son yıllarda artış göstermiştir. Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen
belediye sayısı 2001 yılında 238, 2004 yılında ise 322 olarak belirlenmiştir.
ÇOB tarafından Komisyona yapılan sunumda, 2008 yılı itibarıyla Türkiye’deki toplam
belediye nüfusunun %60’ının atık sularının atık su arıtma tesislerinde arıtıldığı belirtilmiştir.
Sunumda ayrıca, ÇOB tarafından yapılan atık su eylem planında 2012 yılı sonuna kadar atık su
arıtma hizmeti verilen nüfusun %80’e çıkarılmasının hedeflendiği ifade edilmiştir. Bu hedef
belirlenirken nüfusu 2 000’in altında olan Belediyelerin dikkate alınmadığı, AB Atık Su
Direktifinde de olduğu gibi, 2 000’in altındaki nüfuslara arıtma tesisi hizmeti götürülmesinin
ancak çevresel açıdan bir zorunluluk oluştuğunda gündeme gelebileceği belirtilmiştir.
Türkiye’deki il merkezlerinin (ilçeler hariç) evsel atık su tesisi durumları Şekil 56’da
görülmektedir. Ülkemizde halen yoğun su kirliliği görülen bölgelerdeki atık su arıtma tesisleri
inşaatı tamamlanmıştır. Ancak, tesislerin işletilmesine ilişkin ciddi sıkıntılar bulunmaktadır.
Örneğin, yüksek elektrik maliyetleri nedeniyle tesislerin işletilmesinde sıkıntı yaşayan çok sayıda
belediye bulunmaktadır.
Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin Komisyona yaptığı sunumlarda
belediyelerin elektrik faturalarını karşılamakta zorlandıkları, bu nedenle atık su arıtma tesislerinin
sağlıklı olarak işletilmesinde sorunlar yaşandığı belirtilmiştir.
Ülkemizde sanayilerin genel olarak şehirlere entegre olması nedeniyle, küçük ve orta ölçekli
endüstrilerin tüm atık suları evsel atık sular ile kanalizasyon sistemlerine deşarj edilmektedir. Söz
konusu atık suların kompozisyonunun farklı olması nedeniyle evsel atık su arıtma tesislerinin
işletilmesinde sorunlar yaşanabilmektedir.
Bu nedenle, ülkemizdeki suların kalitesinin irdelendiği Bölüm 4.2’den de görülebileceği gibi,
bu bölgelerdeki yüzey sularının kalitesinde arıtmalardan kaynaklanan dikkate değer iyileşmeler
görülememektedir.
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21

Kaynak; ÇOB, 2008.

Şekil 56 Türkiye’de Atık Su Arıtma Tesisi Olan İl Merkezleri
Evsel nitelikli atık suların, 2001 yılında kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 2 300
milyon m3 atık suyun, %51,9’u olan 1,193 milyon m3 atık su arıtma tesislerinde arıtılmıştır. Bu
miktar giderek artış göstermiş ve 2004 yılında ise; kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 2,922
milyon m3 atık suyun, %65’i olan, 1,901 milyon m3 atık su arıtma tesislerinde arıtılmıştır. Ancak,
oluşacak atık su miktarının da azaltılmasına hizmet vermek üzere evlerde su tasarrufunun
özendirilmesine ya da bu suların yeniden kullanılmasına ilişkin uygulamalar ve sağlıklı
araştırmalar bulunmamaktadır.
Ülkemiz kıyılarında, turizm ve ikinci konutlar nedeniyle oluşabilecek kirlenmelerin
giderilmesi, yalnızca buradaki doğal yaşamın korunması bakımından değil, turizmin ve rekreasyon
amaçlı faaliyetlerin sürdürülebilirliği bakımından da büyük önem taşımaktadır. Şekil 56’dan
özellikle güney ve batı kıyılara direkt ya da dolaylı atık su deşarj eden yerleşimlerin bazılarının
atık su arıtma tesislerinin tamamlanamadığı görülmektedir.
Düzensiz katı atık depolama tesislerinden kaynaklanan süzüntü suları yüksek organik madde
içeren son derece güçlü sular olup yüzey ve yer altında ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Bu
nedenle, çevreye etkilerin irdelendiği ve işletme sırasında da olası olumsuzlukların sağlıklı olarak
izlendiği düzenli katı atık depolama sahalarının oluşturulması büyük önem taşımaktadır.
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- 227 ÇOB tarafından Komisyona yapılan sunumda, mevcut durumda 32 katı atık depolama tesisi
ile nüfusun %43’üne hizmet verildiği belirtilmiştir. Henüz taslak halinde olan katı atık eylem
planında bu hedefin de önüne geçilerek 2012 yılı itibarıyla 57 milyon nüfusun katı atığını düzenli
depolama tesislerinde bertaraf edilebilir hâle getirilmesinin planlandığı ve 2012 yılın kadar
nüfusun %77’sinin katı atıklarının düzenli depolama alanları vasıtasıyla bertarafının mümkün
olabileceği ifade edilmiştir.
Endüstriyel Atık Sular
Türkiye’de kullanılan suyun %11’i sanayide tüketilmektedir. Türkiye’de son 10 yılda
arıtılmadan deşarj edilen endüstriyel atık su miktarı %10 azalmıştır. 650 milyon m3 imalat sanayi
atık suyunun %40’ı sanayi tesislerinin kendi imkânlarıyla arıtılmakta, %7’si evsel atık su arıtma
tesislerine verilmekte, %6’sı nehirlere, %47’si ise denizlere arıtıma tabi tutulmaksızın deşarj
edilmektedir. Yüksek miktarda atık su deşarj eden sektörler; metalürji (%51), içecek (%13), tekstil
(%12) ve kimya (%9) sanayidir [90].
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Üst Kurulu 2008 verilerine göre ülkemizde tüzel kişilik
kazanmış 251 adet OSB’den 131’i tamamlanarak faaliyete geçmiş durumdadır. Bu bölgelerden 36
tanesinde arıtma tesisi mevcut olup, 14 OSB’nin atık suyu arıtma tesisi olan belediye
kanalizasyonuna deşarj edilmektedir. Faaliyette olan 50 OSB’nin içerisinde ise sınırlı sayıda
sanayi tesisi bulunmakta olup, doluluk oranı düşüktür [4].
Atık su arıtımı konusunda, kirliliği kaynağında azaltma, geri kazanım, temiz üretim ve ölçek
ekonomisinin kullanılarak sistem çözümü yaklaşımları uygulanarak önemli neticeler alınmaya
başlanmıştır.
“Organize Sanayi Bölgesi Atık Temel Gösterge Sonuçları”na göre; atık su arıtma tesisi
kullanan OSB’lerde, 2003 yılında yaklaşık 146 000 ton, 2004 yılında ise yaklaşık 161 000 ton
arıtma çamuru oluşmuştur. 2004 yılında, OSB’lerden çıkan arıtma çamurunun % 56,14'ü düzenli
depolanarak, % 28,75'i belediye çöplüğünde, % 14,72'si ise araziye atılarak bertaraf edilmiştir.
TBMM Meclis Araştırması Komisyonunun Uşak’ta yaptığı incelemelerde, Gediz
Havzası’ndaki endüstriyel kirliliğin önemli kaynaklarından olan Uşak Organize Sanayi
Bölgesi’nde, Merkezi Atık Su Arıtma Tesisinin işletmeye alınması ile bölgeden kaynaklanan
endüstriyel kirliliğin önemli ölçüde ortadan kalktığı gözlenmiştir. Ancak havzanın aşağı kısmında
yer alan Manisa bölgesinde yerleşik özellikle deri sanayiinden kaynaklanan endüstriyel kirliliğin
devam ettiği belirtilmiştir. Bu durumun arıtma tesisi olan ve olmayan sanayi kuruluşları arasında
ekonomik olarak haksız rekabet oluşturduğu, bu nedenle, bölgeden kaynaklanan kirliliğin bir an
önce çözüme kavuşturulmasının Gediz Havzası için büyük önem taşıdığı ifade edilmiştir. Böylece
atık sularını yüksek maliyetler ödeyerek arıtan sanayi kuruluşlarının adeta cezalandırılmakta
olduğu belirtilmiştir.
Büyük Menderes’in kolu olan Banaz Çayına karışan Dokuzsele Deresi’ni kirleten işletmelerin
06.08.2004 tarihinde alınan Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne
taşınmaları veya kapanmalarının gerçekleştirilmiştir. Taşınan tesislerin atık suları Karma Organize
Sanayi Bölgesi’nin atık su arıtma tesisine verilmektedir. Söz konusu bölgede yeterince işletme
bulunmadığından tesis %30 kapasite ile çalışmaktadır.
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- 228 Gediz Havzası’nda yer alan bazı sanayilerin arıtma tesisleri mevcuttur. Bu tür sanayi tesisleri
arasında Manisa ili, Demirci’de halı endüstrisi, Salihli’de deri endüstrileri ve Turgutlu’da da
mezbahalar sayılabilir.
İzmir ili Kemalpaşa ilçesindeki OSB dahilindeki tüm endüstrilerin atık su arıtma tesislerinin
bulunmasına rağmen Nif Çayı’ndaki su kalitesi, bu arıtma tesislerinin yeterince işletilmediğini
göstermektedir.
Gediz Havzası’nda yetiştirilen zeytinlerin %60’ı sofralık kullanım %40’ı endüstriyel olarak
işlenmektedir. Zeytinyağı üretimi, Gediz Havzası’nda önemli bir endüstri koludur. Zeytin
işlemenin ürettiği atık suyun (karasu) yönetimi ile ilgili problem, evlerde işlenen ve üretimin
%60’ını kaplayan gizli endüstriden ortaya çıkmaktadır. Deşarjlar, evsel atık sularla birlikte
yönetildiğinden boyutlandırma ve işletme konularında problemler yaşanmaktadır. Ana üretim
merkezi olan Akhisar’da, evsel işletmenin yasaklanması konusunda bir program hazırlanmaktadır.
Sanayileşme ve hızlı kentleşme ile endüstriyel ve evsel atık su miktarı da artmıştır. Bu
durumun yaşandığı bölgelerden biri de Ergene Havzası’dır. Bölgedeki atık sular, uluslararası su
niteliğinde olan Meriç Nehri’nin en önemli kolu olan Ergene Nehri ve bu suyla sulama yapan
bölgede yer alan verimli tarım topraklarının kirlenmesine ve verimsizleşmesine yol açmaktadır.
Tablo 62 Atık Su Altyapı Yönetimlerinin İş Termin Planı Sunmak ve AAT’yi İşletmeye
Almak İçin Aşılmaması Gereken Süreler (Yıl)
NÜFUS
Belediyeler (100.000’den fazla)
Belediyeler (100.000 -50.000)
Belediyeler (50.000-10.000)
Belediyeler (10.000-2.000)
OSB, Endüstri Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Turizm
Tesisleri, Yerleşim Alanlarından Kopuk Olarak Yapılmış
Münferit Endüstri Tesisleri, Tatil Köyü, Tatil Sitesi vb.

İTP Sunma
İşletmeye
Süresi
Alma
(En son tarih
Süresi
13.05.2007)
1
3
1
5
1
7
1
10
1
2
Kaynak: ÇOB

Tablo 63 İş Termin Planları
2006/15 sayılı İş Termin Planı Genelgesi (İTP) Gereğince
İTP SUNAN
İNŞAAT HALİNDE OLUP İTP SUNAN
İNŞAAT HALİNDE OLUP İTP SUNMAYAN
İTP SUNMAYAN
A.A.T'YE BAĞLI BELEDİYE
2000<NÜFUS
TOPLAM

1690
40
32
787
322
354
3225
Kaynak: ÇOB
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- 229 Atık su arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmamış belediyeler ile hâlihazırda
faaliyette olup, atık su arıtma tesisini kurmamış organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları
ile yerleşim birimleri, bu tesislerin kurulmasına ilişkin iş termin plânlarını bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 13 Mayıs 2007 tarihine kadar Çevre ve Orman Bakanlığına
sunarak belirtilen sürelerde işletmeye almak zorundadır.
Belediyeler, organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim yerleri bu
hükümden yararlanmak için 13 Mayıs 2006 tarihinde yayımlanan Kanunun yayımı tarihinden
itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığına başvurmak zorundadır.
2006/15 sayılı İş Termin Planı kapsamında zamanında başvuru yapmayan ve İş Termin
Planını sunmayan belediyelere Çevre Kanununun 20. maddesinin (f) bendine göre idari para cezası
uygulanması ve 15. maddesine göre bu Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklere
aykırı davrananlara söz konusu aykırı faaliyeti düzeltmek üzere 1 (bir) yılı aşmamak üzere süre
verilmesi gerekmektedir.
Belediye nüfusu 2000’in altında kalan yerleşim birimlerinde belediye başkanlıklarının atık su
altyapı kurma yükümlülükleri devam etmekte olup, ancak atık su altyapı tesisleri yapılıncaya kadar
geçen sürede oluşan atık suların fosseptiklerde toplanarak veya doğal arıtım yöntemleri
uygulanarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir.
3.4 TÜRKİYE’DE ÇEVRE MEVZUATI VE KURUMSAL ÇERÇEVE
Temiz ve sağlıklı bir çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması tek başına Çevre ve Orman
Bakanlığının çabalarıyla gerçekleştirilemez. Çevre içerisinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlar bu
konuda görev ve sorumluluk üstlenmelidir.
Değişik kurum ve kuruluşlar kendi mevzuatları çerçevesinde çevre üzerinde görev ve
sorumluluk üstlenerek faaliyette bulunmaktadır.
Kurum ve kuruluşların çevre konusundaki görev, sorumluluk ve bakış açılarının farklı oluşu
zaman zaman kurumları karşı karşıya getirmekte, bu durum da iş ve işlemlerin yürütülmesinde
darboğazlara yol açmakta, faaliyetlerin kesintiye uğramasına, duraklamasına neden olmaktadır.
Değişik kanunların vermiş olduğu görev ve yetki nedeniyle su ile ilgili 8 kurum
bulunmaktadır. Suyun yönetimindeki bu çok başlılık nedeniyle suyun etüd-planlama ve
kullanılmasından, korunmasına kadar olan süreçte yetki karmaşası oluşmaktadır.
Benzer durumla milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, özel çevre koruma alanı gibi
korunan alanlarda ve diğer konularda da karşılaşılmaktadır.
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun aynı hizmetin tek elden
yürütülmesini öngörmektedir. Hizmetin etkin, verimli ve ekonomik olarak yerine getirilebilmesi
amacıyla yasaların birbirleriyle örtüşen, çelişen ve çatışan bölümlerinde yeni düzenlemeler
yapılırken aynı paralelde de kurumsal yapılarda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Çevre mevzuatıyla ilgili kanun ve yönetmelikler EK-2’de, uluslararası sözleşme ve
anlaşmalar EK-3’te, çevreyle ilgili kurum ve kuruluşlar ise EK-4’te verilmektedir.
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4. ÇEVRE SORUNLARI VE NEDENLERİ
4.1 TOPRAK KİRLİLİĞİ
Türkiye’de toprakla ilgili sorunlar toprak varlığının tespiti aşamasında başlamaktadır. Toprak
ve arazi potansiyeli tespit çalışmalarının doğruluk derecesi, toprak etütlerinin tipi ile yeterlilik ve
doğruluk derecesine bağlı iken, mevcut envanter sağlıksızdır ve güncelliğini yitirmiştir. Bazı yöre
ve havzaların bir bölümünde yapılan ve yaygın olmayan detaylı toprak haritalarının dışında, ülke
genelinde toplu değerlendirme yapabilmesi için sadece mülga Toprak Su Genel Müdürlüğü
tarafından 1966-1971 yıllarında yapılan ve 1982-1984 yılları arasında güncelleştirilen yoklama
düzeyinde toprak etütleri mevcuttur. Toprak Su Genel Müdürlüğü ve devamında Köy Hizmetleri
Genel Müdürlüğü (KHGM) tarafından yürütülen bu çalışmalar, halen ülke toprakları ve
arazilerinin kullanımı sorunları hakkında başvurulacak yegâne kaynak niteliğini taşımakta olup, bu
verilerin dünyada geçerli olan son sistemlere göre yenilenmesi gerekmektedir.
Toprak kirliliği, genel bir tanımla, insan etkinlikleri sonucunda, toprağın fiziksel, kimyasal,
biyolojik ve jeolojik yapısının bozulmasıdır. Toprak kirliliği, yanlış tarım tekniklerinin
uygulanması, yanlış ve fazla gübre ile tarımsal mücadele ilaçlarının kullanımı, atık ve artıkların,
zehirli ve tehlikeli maddelerin toprakta birikmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Pek çok kimyasal madde içeren pestisitlerin su ve toprak kirlenmesinde önemli payı vardır.
Bunlar, besin zincirinde daha ileri organizmalara geçtikçe, her aşamada giderek artan oranda
yoğunlaşır ve giderek zincirin son halkasını oluşturan etçillere önemli zararlar verir. Yani zararlı
kimyasal maddeler, basit organizmalarda çok küçük miktarlarda bulunur, bu organizmalar daha
karmaşık organizmalarca yendikçe yoğunlaşır; otçulları yiyen etçillere ulaştığında ise zararlı
boyutlara ulaşmıştır. Özellikle şahin, atmaca, kartal gibi yırtıcı kuşlarda ve pelikan, karabatak gibi
balıklarla beslenen kuşlarda zararlı ilaçların olumsuz etkileri gözlenmiştir. Pek çok böcek türü bu
maddelere bağışıklık kazanmış durumdadır; ayrıca, kalıtım yoluyla sonraki kuşakların zehirli
ilaçlara karşı direnci artmaktadır. Öte yandan bu kimyasal maddelerin sürekli olarak kullanılması,
bazı bölgelerde de önceden bulunmayan zararlı toplulukların türemesine yol açmıştır. Bunun
başlıca nedeni, tarım ilaçlarının, otçul böcek popülasyonunu denetim altında tutan etçil böcekleri
yok etmesidir.
Aşınma sonucu biriken tortullar, toprağın bozulmasına ve suların bulanıklaşmasına yol açan
bir başka etmendir. Tortul üretimi, orman ve tarım alanlarının kötü kullanımından kaynaklanan ve
giderek boyutları büyüyen bir sorundur. Madencilik ve inşaat etkinlikleri de bu alanda rol oynar.
Hayvan dışkısı ve mezbahalardan gelen atıklar, toprak kirlenmesinin en önemli
kaynaklarındandır. Sığır, domuz, koyun ve tavuk gibi çiftlik hayvanları, toplam insan nüfusundan
1000 kat daha çok dışkı üretir. Geçmişte besin maddeleri, otlak ya da çiftlikteki hayvanların
aracılığıyla yeniden toprağa dönerken, günümüzde kullanılan yöntemler bu atıkların belli alanlarda
yoğunlaşmasına neden olmaktadır.
Tarımsal ve mineral atıklar, yeryüzündeki toplam katı atıkların önemli bir bölümünü
oluşturmakla birlikte, kirletici olarak diğer kirleticilere göre daha az zararlıdır. Bunun başlıca
nedeni de, yerleşim bölgelerinden ve sanayiden kaynaklanan atıklar gibi belli noktalarda
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- 231 yoğunlaşmış olmayıp daha geniş alanlara yayılmalarıdır. Mineral katı atıkların başlıca kaynağı,
madencilik etkinlikleri ve ilgili sanayilerdir. Özellikle açık kömür işletmeciliğinin yol açtığı
kirlenme, akarsuları ve su toplama havzalarını etkilediği gibi, toprağın da kıraçlaşmasına yol
açmaktadır.
Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin (TKKY) kapsamı, toprak kirliliğine neden olan
faaliyetler ile tehlikeli maddeler ve atıkların toprağa deşarjına, atılmasına, sızmasına yönelik
teknik, idari ve cezai yaptırımlar açısından yetersizdir. AB Çevre Genel Müdürlüğünün
koordinasyonu ile yapılan Toprak Koruma Stratejisi çalışmaları, TKKY’nin tam anlamıyla kirlilik
boyutuyla ele alınmasını ve yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir [91].
Topraklar kirli hava ve suyun taşımış oldukları unsurlar tarafından kirlendiği gibi, tarımsal
uygulamalar ile evsel ve endüstriyel aktivitelerle de yaygın veya yerel ölçeklerde nitelik
değiştirmektedir.
Endüstriyel faaliyetler sırasında meydana gelen su ve hava kirlilikleri kimyasal yollarla
toprağa karışma eğilimindedir. Bunun yanı sıra çeşitli endüstri artıklarının fabrikalar yöresinde
veya daha açıkta bir yere yayılması alışıla gelmiş bir uygulamadır. Şeker endüstrisi gibi bazı
endüstri kollarında toprağın üstüne atılan posa maddesi oluşmaktadır. Bakır işletmeciliği,
mermercilik gibi bazı uğraşlar da önemli derecede kirleticiliğe sahiptir.
Maden ocaklarının işletilebilmesi için, ocak üstündeki örtü tabakasının kaldırılması
gerekmektedir. Örtü tabakasının kaldırılması, buradaki bitki örtüsünün bozulmasına, topoğrafik
yapının değişmesine neden olmaktadır. Maden ocağı açılan yerlerde çevrebilimsel dengenin
bozulmaması için arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısına uygun çevre düzenlemelerine gidilmeli,
toprağın kaybolmaması için bitki örtüsü zenginleştirilmelidir.
Endüstrinin toprak kirlenmesine yol açan önemli unsurlarından bir tanesi yer seçimi
kriterlerine uymakta özen gösterilmemesidir. Ele geçirilen herhangi bir arsa üzerine kurulan bir
fabrika kirlilik meydana getirmekte ve çevresindeki toprağın canlı yaşamını tahrip ederek verimini
düşürmektedir.
Endüstriyel faaliyetler, termik santraller, egzoz ya da ısınma kökenli kirletici gazların yol
açtığı hava kirliliği toprağın ekolojik yapısına etki etmektedir. Termik santraller, kömür, akaryakıt
veya gaz gibi fosil yakıtların yakılması yolu ile ısıtılan suyun çıkardığı buhar basıncından
yararlanarak enerji üreten fabrikalardır. Türkiye’de en çok bulunan fosil kaynaklı yakıt, düşük
kaliteli linyit olup yüksek derecede kirliliğe yol açmaktadır. Türkiye linyit bakımından zengin bir
ülke olduğundan, ülke için enerji üretiminin belkemiğidir. Ancak bu kömürün kullanımı sonucu
yüksek miktarlarda kükürt oksitler (SOX), azot oksitler (NOX), karbon monoksit (CO), ozon,
hidrokarbonlar, partikül madde (PM) ve kül meydana gelmektedir. SOX ve NOX gazları asit
yağmurlarının oluşumunda temel sorumlu gazlardır. Havaya verilen zehirli gazların neden olduğu
asit yağmurları, toprağı kirletmektedir. Asit yağmurları, toprağın kimyasal yapısı ve biyolojik
koşulları üzerinde etkide bulunarak, bu topraklar üzerinde yetişen bitkilere zararlı olmaktadır.
Toprağa erişen sülfürik asit, toprak çözeltisinin asitliğini yani aktif hidrojen iyonlarının
yoğunluğunu arttırmaktadır. Miktarı artan hidrojen iyonları, toprağın koloidal kompleksleri olan
kil mineralleri ve humus kolloidleri tarafından tutulmakta olan başta Ca olmak üzere K, Mg ve Na
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- 232 gibi bitki besin elementlerinin yerine geçerek, bu elementlerin topraktan taban suyuna karışmak
üzere yıkanmalarına neden olmaktadır.
Fosil yakıtların ağır metal içerikleri, diğer kirleticilerde olduğu gibi yakıtın cinsine ve
kaynağına göre değişmektedir. Yakıttaki elementin konsantrasyonu, kazan tipi baca gazı emisyonu
kontrol aygıtının yapısı, termik santralden atmosfere verilen ağır metal emisyon miktarlarını
belirler. Kirletici gazların içinde bulunan partikül maddelerin taşıdığı ağır metaller ve elementler
ile havaya karışan radyoaktif atıklar da toprağa ulaşmakta ve toprakta ağır metal ve radyasyon
kirliliğine neden olmaktadır. Gübrelerden, atık çamur kullanımından veya kentsel ve endüstriyel
atık bileşenlerinin yanı sıra, kömürle çalışan termik santrallerden dolayı pek çok ağır metal toprağa
ilave olmaktadır [92].
Ham maddesi toprak olan sanayi türlerinin toprağa olumsuz etkisi bulunmakta, toprak
kaybına neden olmaktadır. Tuğla ve kiremit endüstrisi ham madde olarak arazi yüzeyindeki 40-50
cm’lik en verimli toprakları kullanmaktadır. Geriye kalan kısmın arazi yapısı bozulmakta, tarıma
elverişli olma özelliğini de kaybetmektedir.
Petrol boru hattı taşımacılığı sırasında patlama, dökülme veya sızıntı gibi olaylara bağlı
olarak toprak ve su kaynakları geri dönüşümü çok zor veya imkânsız olarak elden çıkabilmektedir.
Geçtiğimiz üç yıl sürecinde Şanlıurfa kırsalında meydana gelen büyük ölçekli patlama ve sızıntı
olayları bu tehlikenin en iyi örnekleridir. Her iki kaza sonrasında da Atatürk Baraj Gölü’ne ham
petrol bulaşmış ve bazı canlı türleri zarar görmüştür. Onbinlerce ton petrol bulaşmış tarım toprağı
kazınarak doğal dokuya zarar verilmiştir. Bu gelişmeler kadar önemli diğer bir konu ise petrol
bulaşmış toprağın arındırılması veya bertarafı ile ilgili yeterli bilgi birikiminin olmayışı ve bu
konuda BOTAŞ gibi ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen uygulamaların yetersiz oluşudur.
Kentleşmenin yoğun bulunduğu bölgelerde toprak niteliği hissedilir ölçüde bozulmaktadır.
Bunda arazinin kötü kullanılması, inşaat tekniklerinin kirliliği, altyapı yetersizlikleri dolayısıyla
kirli su ve kanalizasyonun toprağa karışması ve çöp birikmesi rol oynamaktadır. Kent çevresinde
toprak kirliliğine yol açan diğer bir konu da hava kirliliğidir. Gerek kentin ısınması sırasında
bacalardan çıkan zehirli gazlar, gerekse taşıtların egzoz gazları yoğunlaşarak toprakla kaynaşmakta
ve topraktaki canlı yaşamı öldürmektedir. Kent çevresinde toprak kirliliğine yol açan en önemli
nedenlerden birisi de foseptiklerde toplanan kent artıklarının toprakta biriktirilmesidir. Bu yolla
yoğunlaşan kirlilik, toprağın daha derin tabakalarına sızarak yer altı sularını da kirletmektedir.
Kentsel ve endüstriyel atık sular arıtılmadan su kaynaklarına bırakılmakta, dere, ırmak, göl
gibi yüzeysel suları kirletmektedirler. Su kaynaklarının kıt olması nedeniyle, bu sular tarımsal
sulamada kullanılmaktadırlar. Böylece kirli sular içindeki kirletici ve zararlı maddeler toprağa
birikmekte ve toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını bozmaktadırlar. Topraktaki
kirlenme zamanla besin zincirini etkilemektedir.
Bazı nehirler, sanayiden, yerleşimlerden ve drenajdan kaynaklanan atık sularla
kirletilmektedir. Toprağın kirletilmesinde sulama suyu olarak kirli su kullanım faaliyetleri
önemlidir. Kentsel atık suların topraklar üzerinde zararlı etkilerinin bulunduğu uzun zamandan
beri bilinmektedir. Bu sularda endüstriyel kimyasal maddeler, hastalık yapıcı virüs, bakteri ve
parazitler, değişik cins ve miktardaki tuz ile ağır metaller gibi zararlı olan maddeler
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- 233 içerebilmektedir. Bunlar ayrıca protozoa, bağırsak solucanı, tenya gibi parazitlerin kendilerini veya
yumurtalarını da taşıyabilmektedir. Bu parazitler tarım toprağından veya çiğ yenen sebzelerden
hayvan ve insana geçerek çeşitli bağırsak hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
Tuzlu suların sulamada kullanılması toprakları etkilemektedir. Tuzlulaşma yani kök
bölgesinin tuzluluk düzeyinin verim ve kaliteyi olumsuz etkileyecek kadar artması, toprağın
verimlilik potansiyelini doğrudan yönlendirici bir unsur olmaktadır. Kök bölgesinin ve buna bağlı
olarak bitki veriminin tuzlulaşmadan etkilenme düzeyi, iklim, sulama suyu kalitesi, toprak
özellikleri, bitki çeşidi, tarım şekli, sulama yöntemi ve drenaj yöntemi gibi etmenlerin
kontrolündedir. Kök bölgesindeki tuzluluğun en önemli faktörü, sulama suyunun tuz
konsantrasyonu ya da yüksek tuzluluktaki taban suyu olabilir. Sulanan alanlarda gözlenen tuzluluk
problemi çok sık olarak 1-2 metre derinlikte yer alan kontrol edilmeyen taban suyu nedeniyledir.
Toprakların bir süre nadasa bırakıldığı özellikle sıcak iklime sahip bölgelerdeki bu şekildeki
tuzlulaşma daha hızlı olmaktadır.
Sürekli monokültür, münavebenin gereği gibi yapılmaması söz konusu ürünlere zarar
veren hastalık ve zararlıların aşırı çoğalmalarına neden olmuştur. Mücadele etmek için bilinçli
olarak kullanılmayan sentetik kimyasal pestisidler, bazı faydalı ırkların kaybolmasına neden
olmuş ve biyolojik mücadele ortamı tahrip edilmiştir. Verimliliği artırmak için toprakların aşırı
şekilde kimyasal gübrelerle gübrelenmesi, özellikle çabuk yıkanan azotlu gübrelerin yer altı
sularına karışmasına, fosforlu gübrelerin aşırı kullanımı sonucunda da toprakların kadmiyum
metalince kirlenmesine neden olmaktadır. Konvansiyonel tarımda ürünün kalitesinin ikinci
plana atılması ekonomik üretim yapmak için mekanizasyonun artırılması ve özellikle bilinçsiz
uygulamalar, toprağın canlı tabakasını yok etmiştir. Toprakta oluşan sert tabakalar, sıkışmalar
yaratarak erozyonu teşvik etmiştir. Verim artışı sağlanırken, üretimde ekolojik denge bozulmuş,
iyi tarım toprakları elden çıkmış ve toprağın canlı kısmı ölmüştür. Topraktan kaybolan bu
maddelerin tekrar telafisi çok pahalıya mal olmaya başlamış ve bazen de imkânsız hale
gelmiştir. Bilinçsiz sulama ve kimyasal kullanımı, anız yakımı, tarım topraklarının amaç dışı
kullanımı, hayvan artıkları, seracılık vb. tarımsal faaliyetlerin toprak dâhil olmak üzere doğal
kaynaklar üzerinde yapmış olduğu etkiler konusunda ayrıntılı bilgi “4.4 Sektörel Çevre
Sorunları- Tarım” bölümünde verilmiştir.
Tarım ekosistemleri insan müdahalesinin en fazla olduğu sistemlerdir. Bu ekosistemlere
gübreleme, ilaçlama, sulama ve toprak işleme gibi müdahalelerle etki edilmektedir. Özellikle
doğal sistemlerdeki bu bozulma Yeşil Devrim ile birlikte maksimum düzeye ulaşmıştır. Birim
alandan maksimum ürün almayı amaçlayan yeşil devrim birçok çevresel sorunu da günümüze
taşımıştır. Tarım dışı alanlar tarım alanına dönüştürülmüş, orman ve mera alanları tahrip edilmiş
ve kapladıkları alanlar azalmıştır. Sulak alanların ve çeşitli ekosistemlerin tahribi sonucu biyolojik
çeşitlilik zarar görmüştür. Bu süreçte dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak gıda
ihtiyacındaki açığın büyümesi, çölleşme ve arazi bozulmalarının bir sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır. Çölleşme ve buna bağlı arazi bozulmalarının nedenleri ise; iklim değişikliği,
ormanların tahribi, aşırı otlatma, sağlıksız sulama ve toprağın aşırı kullanımıdır.
Çölleşme; kurak, yarı kurak ve az yağışlı alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de
dâhil olmak üzere, çeşitli faktörlerden kaynaklanan toprak bozulması olarak tanımlanmaktadır.
Türkiye çölleşme sürecine oldukça açık yapıda olan bir ülkedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu
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hassasiyetini artırmaktadır.
Çölleşme kavramını, "toprakların üretkenlik yeteneğini yitirmesi" olarak tanımladığımızda;
toprak erozyonu, toprak kirliliği, toprağın yanlış kullanılması ve tarım dışı amaçlı arazi kullanımı
(imar ve arsa politikaları) gibi toprak varlığını yok eden dört ana sorunun, ülkemizde yoğun olarak
yaşandığını görmekteyiz.
Çölleşmeyi oluşturan ve toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin
bozulmalarına veya yitirilmelerine neden olan birçok etmenden bir bölümünün ülkemizdeki
boyutunu gösteren yeterli bilimsel veri bulunmamasına karşın; doğal olaylar dışında, tarım
alanlarımızdaki çoraklaşma, ormanlık ve mera alanlarımızdaki tür çeşitliliğinin ve doğal yapının
bozulması, yanlış ve amaç dışı arazi kullanımı uygulamalarından kaynaklanan tarım, orman ve
otlakçılık gibi farklı sektörlerin yanlış arazi üzerinde yapılanışı ve turizm, sanayi, toprak sanayi,
kentleşmedeki inşaat gibi sektörlerin de verimli ve iyi nitelikli tarım toprakları üzerinde
betonlaşması, toprak kirliliğinin devam ediyor olması, erozyon ve toprak kaybının önemli
boyutlara varması, ülkemizin çölleşme riski yüksek olan bir kara parçası durumunda olduğunu
ortaya koyan gerçeklerdir.
Toprak erozyonunun iklim, toprak, yer şekilleri ve bitkisel örtü ile karşılıklı etkileşimleri göz
önünde bulundurulduğunda, birçok neden-sonuç kümesi toprak erozyonundaki farklılaşmayı
açıklamada önümüze çıkabilir. Ancak, Türkiye açısından su erozyonunun önemi düşünüldüğünde,
iklim değişikliğinin su erozyonu üzerindeki en önemli etkisi iklimsel erozyon tehlikesinin
değişmesidir; yani “yağışların erozyon oluşturma gücü”nün değişime maruz kalmasıdır. Küresel
sera etkisinin sadece sıcaklıkları yükselteceği değil, aynı zamanda, yağış karakteristiklerini de
önemli derecede etkileyeceği beklenilmektedir. Yükselen yağış şiddeti ve daha yüksek yağış
miktarları toprak erozyonunu artırabilir. Bu yüzden, iklim değişikliği ile yağış enerjisi ve yağış
şiddeti gibi yağış erozyon parametrelerindeki değişimlerin analiz edilmesi, gelecekteki toprak
erozyonunun tahmin edilmesi ve gerekli toprak ve su koruma önlemlerinin zamanında alınması
açısından önem taşımaktadır.
Çölleşme nedeniyle çeşitli sosyal, ekonomik ve çevresel sonuçlar oluşmaktadır. Bu sonuçlar
şu şekilde açıklanabilir:
1. Artan nüfus sonucu uygun olmayan kaynak kullanımı, arazinin bozulması,
üretkenliğinde düşüşe ve buna bağlı olarak yetersiz besin arzı nedeniyle yoksulluğun artmasına ve
göç oranının artmasına neden olmaktadır.
2. Çölleşme ve buna bağlı arazi bozulması, hem bölge hem de küresel enerji dengesizliğine
neden olmakta, karbon fiksasyonunu ve depolanmasını azaltmakta ve karbon salımını
artırmaktadır.
3. Arazi bozulması, sedimentlerin kirliliği, tuzlulaşma ve genel çevresel bozulmalar yoluyla
verimlilik kayıplarına ve sulak alanlarda ekosistemlerin bozulmasına, yağışa dayalı tarım
sistemlerinde (kuru tarım) gen ve tür çeşitliliğinin kaybına neden olmaktadır.
Kuraklık; yağış, atmosferdeki su buharının miktarı ve su buharı bulunduran hava kütlesinin
yukarı doğru taşınım kuvveti ile ilgilidir ve bunlardan birinin azalması sonucu oluşur. Kuraklığa
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 235 etki eden faktörler; hâkim yüksek basınç sistemlerinden daha yüksek değerler, okyanustan ziyade
karasal hava kütlelerini taşıyan rüzgârlar, El Nino veya diğer okyanus kaynaklı sıcaklık döngüleri,
ormanların azalması ve küresel ısınma şeklinde sıralanabilir.
Kuraklık uzadıkça, çevre şartları kötüleşir ve bölge insanına etkileri artar. Kuraklık son
noktaya varmadan üç aşamada ilerler;
 Meteorolojik kuraklık; genelde diğer kuraklık çeşitlerinin başlangıcı olup, ortalama
yağıştan daha düşük değerlerin uzun süreli görüldüğü kuraklıktır.
 Tarımsal kuraklık; bitkisel üretimi veya bölge ekolojisini etkileyen kuraklıktır.
 Hidrolojik kuraklık; yer altı suyu kaynakları, göller, rezervuarlar gibi su kaynaklarının
istatistik olarak ortalamanın altına düştüğü kuraklıktır.
Ekosisteme ve tarıma çok büyük etkileri olan kuraklık, çok uzun süreli kalıcı olabileceği gibi,
kısa süreli etkili bir kuraklık çok büyük zararlara yol açabilmektedir. Hayvanların ölümü, verimin
azalması, doğal yangınlar, endüstriyel kullanımlar için su kaynaklarının azalması, çölleşme, kum
fırtınaları ve toprak kaybı, yanlış beslenme ve su kaybı, toplumsal huzursuzluk, kitle göçleri, su ve
gıda gibi doğal kaynaklar için savaşlar, soğutma suyu veya ana kuvvet olarak suyun azalması
sonucu elektrik üretiminin azalması kuraklığın en yaygın ekonomik çevresel ve sosyolojik
etkileridir.
Kuraklık öncelikle tarımsal üretimi etkileyecektir. Bu nedenle olası kuraklık döneminde
özellikle temel ürünlerin üretim tahminlerinin yapılması son derece önemlidir. Kurak dönemlerde
üretim tahmini için gelişmiş modeller geliştirilip kullanılabilir, ancak bu gün için en pratik yol
geçmiş yıllarda yaşanan kuraklık dönemlerindeki üretimleri incelemek olacaktır. Ülkemizde 1950
yılından 2006 yılına kadar, yıllık toplam yağış miktarı esas alındığında, en kurak geçen yıl 1989
yılıdır. 1989 yılını yıllık yağış ortalamasına göre 1990, 1973, 1956, 1957, 1993, 1972, 1982, 1984
yılları takip etmektedir. Tarım yılı toplam yağış miktarı esas alındığında en kurak yıl 1973 yılı
olmaktadır.
Çölleşmenin tek ana nedeni yoğun tarım değildir. Yoğun tarım, nüfus artışını sağlamış ve
artan nüfus çölleşme sürecini başlatan çevresel sorunları oluşturmuştur. Bununla birlikte doğal ya
da insan faaliyetleri sonucu oluşan diğer faktörlerin etkilerini de unutmamak gerekmektedir.
Ülkemiz 31 Ağustos 1998 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesi’ne resmen taraf olmuştur. Bu sözleşme gereği, çölleşmeyle mücadele ve/veya
kuraklığın etkilerinin hafifletilmesi için oluşturulacak ülkesel programların hazırlanmasından,
uygulamasından ve karar alınmasından; halkın, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin
katılımı sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, çölleşmeden etkilenen alanlarda, sürdürülebilir
kalkınmanın oluşumunu sağlamak, her düzeyde etkin eylemler yoluyla uyumlu bir uluslararası
işbirliği ve ortaklık yaklaşımları sağlamak, hem arazinin üretkenliğini artırmak hem de arazi ve su
kaynaklarının rehabilitasyonunu, korunmasını ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak için kısa ve
uzun dönemli stratejiler belirleyerek özellikle yerel toplulukların yaşam koşullarının
iyileştirilmesini sağlamak ve sosyoekonomik kalkınmaya yardımcı olmaktan sorumludur.
Çölleşme sürecindeki alanlarda, çölleşmenin ülkesel olarak engellenmesi için kuraklık erken uyarı
sisteminin oluşturulması gerekliliği vardır.
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bulunmaktadır. Türkiye bir anlamda etkilenen ülkelerden sayılmakta, ancak diğer taraftan gelir ve
gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında, yardım alacak ülkeler sınıfında yer almamaktadır. Bunun
anlamı; ülkemizdeki çölleşme ile ilgili sorunların giderilmesi için büyük ölçüde kendi öz
kaynaklarımıza başvurulması ve ülkemizdeki mevcut bilgi birikimi ve deneyimin önce ülke
içindeki sorunların ve daha sonra da diğer etkilenen ülkelerdeki sorunların çözümünde
kullanılması zorunluluğudur.
BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi gereğince Türkiye Çölleşmeyle Mücadele Ulusal
Eylem Programı hazırlanmıştır. Bu çerçevede Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu
uygulamaya alınmıştır. Son dönemde yoğunlaşan kuraklık periyotları üzerine Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı koordinatörlüğünde, Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve
İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Tarımsal Kuraklık Eylem Planı tamamlanmıştır.
Hazırlanan Tarımsal Kuraklık Eylem Planı içerisinde kısa, orta ve uzun vadede yapılması
öngörülen birçok doğru ve yerinde hedef belirlenmiş ve bu hedeflere ulaşmak için Bakanlıklara,
Genel Müdürlüklere, Demokratik Kitle Örgütlerine, Sivil Toplum Kuruluşları gibi çeşitli kurum ve
kuruluşlara farklı sorumluluklar verilmiştir. Bununla beraber, bu kurum ve kuruluşların mevcut
altyapı, araç, gereç ve donanım, teknik eleman, uzman vb. sorunları herkes tarafından
bilinmektedir. Bu nedenle öncelikle Bakanlıkların kapasitelerinin belirlenmesi ve eylem planına
yönelik geliştirilmesi gerekmektedir.
4.2 SU KİRLİLİĞİ
Su Yönetimine İlişkin Yasal ve Yönetsel Sorunlar
Türkiye’de su miktar ve kalitesini bir arada değerlendiren, öncelikleri ve koruma önlemlerini
belirleyen kapsamlı bir su yasası bulunmamaktadır. Suyla ilgili görev ve sorumluluklar çok sayıda
kurum ve kuruluş tarafından yürütülmektedir. Birbiriyle çatışan ve çelişen uygulamalar nedeniyle
ciddi bir zaman ve kapasite kaybı oluşmaktadır. Dolayısıyla etkin bir su yönetimi
uygulanamamaktadır.
Yönetim kolaylığı ile teknik ve ekonomik kapasitenin verimli kullanımını esas alan “birlik”
modelleriyle bir ya da daha fazla nehir havzasının bir arada yönetimi sağlanamamış, şu ana kadar
kurulan birlikler de etkin olarak çalışmaya başlayamamıştır.
Türkiye’de kaynakların sağlıklı biçimde planlanması, kullanımı ve denetiminde
kullanılabilecek kapsamlı bir su envanteri bulunmamaktadır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca
derlenen bilgiler dijital ortamda yer almamakta, bunların depolanıp sorgulanabileceği, ayrıca
paylaşılabileceği veri tabanları bulunmamaktadır. Ayrıca, envanter eksikliğini gidermek üzere
sağlıklı bir izleme programı yürütülememektedir.
Su ekosistemlerinin jeomorfolojik, biyolojik ve kimyasal göstergelerinin izlendiği sağlıklı bir
izleme programı bulunmamaktadır. Ayrıca, su kalitesini izlemekten sorumlu kurum ve
kuruluşlarda biyolojik göstergelerin belirlenmesi ve izlenmesi için gerekli teknik altyapı
bulunmamaktadır. Bu durum su kaynaklarının uluslararası standartlarda kategorize edilmesine ve
korunmasına engel olmaktadır.
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planlar sağlam bilimsel temellere dayandırılamamakta, planların uygulanması sırasında sorunlarla
karşılaşılmaktadır. Danıştay’a intikal eden ve uygulaması durdurulan çevre düzeni planları
nedeniyle, su yönetimi ile ilgili belirsizlikler yaşanmaktadır.
Türkiye’de tek havza yönetim aracı olan ÇED Yönetmeliği ile münferit faaliyetler için
çevresel etkiler değerlendirilebilmekte, ancak aynı yerdeki birden fazla faaliyetin su kaynaklarına
olan kümülatif çevresel etkileri değerlendirilememektedir. Çevresel unsurların üst ölçekli plan ve
programlara entegre edilmesine olanak veren Stratejik ÇED Yönetmeliği henüz çıkarılmamıştır.
Bu durumda, planlanan büyük su yatırımlarının havzalarında gerçekleşen diğer faaliyetlerin
kümülatif etkileri nedeni ile su kaynakları olumsuz etkilenmektedir.
Yüzey Sularının Korunmasına İlişkin Sorunlar
Su havzalarında yer alan ve değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin atık sularına
ilişkin yeterli izleme, raporlama ve denetlemenin sağlanamaması nedeniyle atık deşarjlarının su
ortamlarına olumsuz etkileri sürmektedir. Atık su arıtma tesislerinin işletme masraflarının yüksek
olması nedeniyle, bu tesisler tam kapasite çalıştırılmamakta, bu nedenle yeterli olarak arıtılmadan
deşarj edilen sular su kaynaklarını kirletmektedir. Atık su arıtma tesislerinin maliyetlerinin yüksek
olması bu tesislerin inşasında caydırıcı etki yapmaktadır.
Evsel ve endüstriyel kullanımlarda su tasarrufu, atık suların geri kazanılması ve yeniden
kullanılmasına yönelik uygulamalar yaygınlaştırılamadığından sular israf edilmekte ve su
kaynakları kirletilmektedir.
Son zamanlarda sulamada su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi,
sulama faaliyetlerinin sulama birliklerine devredilmesi, arazi toplulaştırması gibi hususlarda
önemli aşamalar kaydedilmesine rağmen, sulama amacıyla aşırı su çekimleri ve tarım kaynaklı
sulamalardan dönen suların taşıdığı azot, fosfor ve mikro kirleticiler nedeni ile su kaynakları hızla
tüketilmekte ve kirletilmektedir.
Jeotermal suların enerji üretiminde kullanılması sonrası yüzey sularına deşarj edilmesi sonucu
yüzey sularının kalitesinde bozulmalar oluşmaktadır.
Yeterli tedbir alınmaksızın yürütülen madencilik faaliyetleri sonucu, dere yataklarına
sürüklenen hafriyat artıkları ve posalar su kaynaklarını kirletmektedir.
Su havzalarına yakın yerleşimlerde katı atıkların toplanması ve bertarafı sağlıklı olarak
yapılamadığından atıkların dere ve çaylara boşaltılması sonucu, yağışlı dönemlerde atıkların bu
dereler marifetiyle büyük nehirlere, göllere ve baraj rezervuarlarına taşınması ile ciddi çevre
sorunları oluşmaktadır.
Toprak erozyonu önlenemediğinden toprak tanecikleri ile bunlara tutunan fosfor yüzey
sularına taşınmakta ve su kaynaklarını kirletmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 238 Yer Altı Sularının Korunmasına İlişkin Sorunlar
Ülke genelinde hidrojeolojik etüdlerinin tamamlanamaması, yüzey ve yer altı sularının
birbirleriyle etkileşiminin sağlıklı olarak irdelenememesi, yer altı suyu potansiyeli ile alınması
gereken koruma önlemlerine ilişkin belirsizlik oluşturmaktadır.
Su ihtiyacının fazla su kaynaklarının kıt olduğu bölgelerde, kaçak kuyu açılmasının önüne
geçilememekte, bu nedenle yer altı suları sürdürülebilir olarak kullanılamamakta, ayrıca zeminde
çökmeler meydana gelmektedir.
Kırsal kesimde hayvan dışkılarının gelişigüzel depolanması nedeniyle yer altı suları
kirlenmektedir. Ayrıca, katı atıkların ve tehlikeli atıkların depolanması sırasında, çöplerin yer altı
suyu akiferleriyle etkileşimleri sonucu yer altı suyu kalitesi bozulmaktadır.
Kıyıların ve Denizlerin Korunmasına İlişkin Sorunlar
Kıyılar ve denizler; kara kökenli kirleticiler (kıyılarda yapılanan sanayi tesisleri, ikincil
konutlar, turistik tesisler ve otellerden direkt olarak veya akarsularla taşınan kirleticiler), deniz
ulaşımı ve kazaları, ayrıca kıyıya yakın olan, akıntının ve derinliğin müsait olmadığı yerlerde
faaliyet gösteren balık çiftlikleri nedeniyle kirletilmektedir.
Uluslararası antlaşmalara taraf olma sürecinin uzun olması ve taraf olunan antlaşmaların
uygulama kanunlarının eş zamanlı çıkartılmaması uygulamaları olumsuz etkilemektedir.
Deniz kazalarının önlenmesine yönelik olarak Acil Eylem Planlarının tamamlanmaması,
ayrıca müdahalelere yönelik olarak kurumlar arasında yetki karmaşası bulunması aksaklıklara yol
açmaktadır.
Kıyılarda bulunan limanların büyük çoğunluğunda atık kabul tesislerinin mevcut olmaması,
atık alım tesisleri ile bertaraf tesisleri arasında uzun mesafeler bulunması, atık nakliye
masraflarının yüksek olması, sabit atık alım ücreti uygulaması olmaması nedeniyle atıkların
tamamı bertaraf edilememektedir. Aynı miktardaki kirliliğe gemi boyutuna göre farklı cezalar
kesilmesi, kesilen cezaların kurum payına aktarılmaması da bu konudaki diğer sorunlardır.
İçme Sularının Korunmasına İlişkin Sorunlar
İçme suyu isale ve şebekelerindeki patlaklar, bağlantı yerlerindeki kırılmalar, yüksek basınç,
kaçak kullanımlar, fiziksel kayıplardan ileri gelen sızıntı suyu kaybı, evlerdeki bilinçsiz su
kullanımları ve su tesisatlarının modernize edilememesi nedenleriyle şebeke sistemine verilen
suyun büyük oranda kaybolması, su tasarrufu bakımından sorun teşkil etmektedir.
İçme suyu bedellerine; içme suyunun temin edildiği havzanın korunması, ham suyun
arıtılması, arıtılmış suyun tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan şebeke sisteminin işletilmesi, şebeke
sisteminin yenilenmesi, şebeke sisteminde sızıntıların önlenmesi, sayaçların okunması ve
tüketiciye faturalanması maliyetlerinin tam olarak yansıtılmaması nedenleri ile su israfı
sürmektedir. Halen nüfusun %4’ü sağlıklı suya ulaşamamaktadır.
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kuruluşlar tarafından ölçülebilen parametrelerin, yürürlükte olan mevzuattaki parametrelerin
tamamını içermemesi nedeni ile uygun arıtım alternatiflerinin seçiminde sorun yaşanmaktadır.
Yürürlükte olan mevzuat ile içme suyu kaynaklarının korunması ve kademeli olarak
iyileştirilmesi amaçlanmakla birlikte, uygulamada gerekli izleme, raporlama ve denetlemelerin
etkin biçimde yapılamaması nedeni ile içme suyu kaynakları kirletilmekte, kirlilik riski taşıyan su
kaynakları için yapılan arıtma tesisleri ters ozmos, nano-filtrasyon, UV radyasyon gibi ileri arıtım
ünitelerini içermemektedir.
4.3 HAVA KİRLİLİĞİ
Hava kirliliği; doğal olaylar, sosyal ve ekonomik etkinlikler sonucu oluşan is, duman, toz,
gaz, buhar ve aeresol biçimindeki kirleticilerle havanın doğal bileşimi ve yapısının olumsuz yönde
etkilenmesi olarak tanımlanabilir. Hava kirliliğinin oluşmasında; rüzgar durumu, sıcaklık, sis, nem,
basınç, inverziyon gibi meteorolojik değişkenler, topografik yapı gibi doğal faktörlerin yanı sıra
plansız sanayileşme, kırsal alanlarda kentlere göç olaylarının sonucu ortaya çıkan nüfus artışı ve
buna bağlı plansız kentleşme, hızla artan sayıdaki kalorifer kazanı ve soba gibi ısınma araçlarında
kullanılan linyit, kok, fuel-oil gibi fosil yakıtlar, gittikçe artan sayıdaki motorlu araçların
egzozlarından çıkan gazlar, yeşil alanların azalması gibi faktörler de büyük ölçüde önem
taşımaktadır.
Kirletici maddelerin bazıları doğrudan doğruya kirletici kaynaktan atıldıkları şekilde hava
içinde bulunurlar. Birincil kirlenmeyi oluşturan bu kirleticiler “Birincil Kirleticiler” olarak
adlandırılır. Hava kirliliğine sebebiyet veren belli başlı birincil kirleticiler; partikül madde, kükürt
oksitler (SO2 ve SO3), azotoksitler (NO, NO2), karbon dioksit (CO2), karbon monoksit (CO),
kükürtlü hidrojen (H2 S)’dir.
Birincil tip kirletici gazlar atmosferde bulunan oksitleyici ozon maddesiyle ve fotokimyasal
tepkimelerle daha ileri oksitlenme seviyelerine yükseltgenebilirler. Böylece oluşan ara maddeler
atmosferdeki su buharı ile birlikte sülfürik asit, nitrik asit, karbonik asit gibi doğaya zarar veren
ürünleri ile asit yağmurlarını oluşturarak ikincil kirlenmeye neden olurlar. Otomobil egzozlarından
bırakılan bileşikler özellikle ikinci tip kirleticilerin oluşmasında büyük önem arz etmektedir.
Hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı illerimiz başta olmak üzere birçok ilimizde ve
yerleşim birimlerimizde gerekli tedbirlerin alınmaması neticesinde hava kirliliği sorunu
yaşanmakta ve kritik meteorolojik şartların oluşması durumunda hava kirliliği çevre ve insan
sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır.
Bu hususlar göz önünde bulundurularak; ÇOB Kuruluş Kanunu, Çevre Kanunu, Isınmadan
Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği, Trafikte Seyreden Motorlu Kara
Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik ve Hava
Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir.
Özellikle kış aylarında konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi
daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan
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iyileştirilme işlemine tabi tutulmadan kullanılması, yanlış yakma tekniklerinin uygulanması ve
kullanılan kazanların işletme bakımlarının düzenli olarak yapılmaması şeklinde sıralanabilir.
Ancak ısınmada doğal gazın ve kaliteli yakıtların kullanılması sonucu özellikle büyük şehirlerde
hava kirliliğinde 1990’lı yıllara göre azalma olmuştur.
5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununda katı yakıtlarla ilgili parasal cezai
işlem bulunmamaktadır. IKHKK Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen yakıt kalitelerini
sağlamayan üretici ve ithalatçıya parasal cezai işlem uygulanamamaktadır. Parasal cezai işlem
olmaması hava kirliliğinin önlenmesi konusunda gerekli mücadele yapılmasını engellemektedir.
Tip Emisyon Belgesi ile ilgili olarak, IKHKK Yönetmeliğinin 16. maddesinin (f) bendinde
belirtilen; formların yıllık ölçümler ve tip emisyon belgesi bilgilerini içerecek şekilde
düzenlenmesi, yakma tesislerinin test edilmesi ile ilgili maddelerin TSE standartlarına uygunluk
kapsamında düzenlenmesi, IKHKK Yönetmeliğinin Bakım, Onarım, Baca Temizleme ve Emisyon
Ölçüm Yetkilisi ile ilgili yükümlülüklerinin bir tebliğ ile belirlenmesi hükmü çerçevesinde bir
tebliğin düzenlenmesi, ısıl gücü 1000kW üzerinde olan yakma tesislerinin aynı dosya içerisinde
nasıl değerlendirileceğine ilişkin düzenlemenin yapılması, tip emisyon belgeleri ile ilgili
başvuruları değerlendirecek personelin eğitimlerinin tamamlanması gerekmektedir.
Kentlerde yaşanan hava kirliliğinin bir başka boyutu motorlu taşıtların yol açtıkları
kirlenmedir. Son yıllarda motorlu taşıtların sayısının artmasıyla zararlı egzoz gazları
emisyonlarında ciddi artışlar olmuştur. Genellikle kent merkezlerindeki karbon monoksit (CO)
emisyonlarının %70-90’ı, azot oksit (NO) emisyonlarının %40-70’i, hidrokarbon (HC)
emisyonlarının yaklaşık %50’si ve şehirlerde kurşun emisyonlarının %100’ü özellikle motorlu
taşıtlardan kaynaklanmaktadır [18].
Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla tüm
illerimizde trafikte seyreden araçların egzoz gazı emisyonlarının ölçülmesi düzenli olarak
yapılmakta ve ölçüm sonuçları ilgili Yönetmelikle belirlenen sınır değerlere uymayan araçların ise
gereken tamir ve bakımlarının yaptırılarak sınır değerlere uygun emisyon üretmesi sağlanmaktadır.
Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması için alınması gerekli diğer
tedbirler de akaryakıt kalitesinin iyileştirilmesi ile ilgilidir. Tüm ülkede kullanılan akaryakıtın
iyileştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatları ile birebir uyumlu hazırlanan “Benzin
ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği” ile kurşunlu benzinin ithalat, üretim, temin ve sunumuna 2006
yılı itibari ile son verilmiş olup; piyasaya arz edilen benzin ve dizel yakıtların kükürt içeriklerine
dair düzenlemeler yapılmıştır.
Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerinde olabilecek zararlı etkilerini önlemek veya
azaltmak için hava kalitesi değerlendirme ve yönetim sisteminin oluşturularak hava kalitesi
hedeflerini sağlamak amacıyla hazırlanacak olan Temiz Hava Eylem Planlarının, Hava Kalitesi
Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde uygulama takvimleri belirlenmiş olup, 2014 yılına
kadar tüm Türkiye için hava kalitesi alanında ön değerlendirme çalışmalarının yapılması, bölgesel
ağ merkezlerinin kurulması, laboratuvar altyapısının oluşturulması ve hava kalitesi
değerlendirmesi ve yönetim sisteminin oluşturularak 2014 yılında Avrupa Birliği hava kalitesi
limit değerlerine uyum sürecinin başlatılması gerekmektedir.
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• Tüm Türkiye için hava kalitesi ön değerlendirme çalışmalarının tamamlanması,
• Bölge ve alt bölgelerin belirlenmesi ve listelenmesi,
• Ölçüm istasyonlarının kurulması (209 adet),
• Bölgesel ağ merkezlerinin oluşturulması (İstanbul, Samsun, Konya, Adana, İzmir,
Diyarbakır, Erzurum, Ankara merkezli bölgesel temiz hava merkezleri),
• Mevcut ölçüm istasyonlarındaki
parametrelerin (SO2 ve PM) 13 parametreye
çıkarılması,
• Laboratuvar altyapısının oluşturulması,
• Güvenli ve kaliteli ölçüm verilerinin sürekliliğinin sağlanarak Komisyona raporlanması,
• Yönetmelikteki kirletici emisyonlara ilişkin emisyon envanterinin elde edilmesi
hedeflenmektedir.
Hazırlanacak olan Temiz Hava Eylem Planları, Türkiye’nin 7 bölgesi için oluşturularak, iller
bazında ve bölgesel olarak; coğrafi konum, topoğrafya, iklim, bitki örtüsü, nüfus ve yerleşim,
endüstriyel gelişim bilgileri ile birlikte, hava kalitesi, yakıt ve doğalgaz kullanım durumu, motorlu
taşıtlar, bölgenin hava kalitesi açısından öncelikli sorunları, bölgede hava kalitesinin iyileştirilmesi
için planlanan çalışmalara yer verilecektir. 2008 yılı sonuna kadar kamuoyuna duyurulmak üzere
hazırlıklarının tamamlanması planlanmaktadır.
Hava kirliliği sonucunda oluşan başka bir sorun asit yağmurlarıdır. Asit yağmurları toprağın
kimyasal yapısını ve biyolojik koşullarını etkileyerek çevre ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara
ulaşmaktadır. Toprağın yapısında bulunan kalsiyum, magnezyum gibi elementleri yıkayarak taban
suyuna taşımakta, toprağın zayıflamasına ve zirai verimin düşmesine neden olmaktadır. Toprağın
asitleşmesine en çok katkıda bulunan maddeler, atmosferde birikme sonucu toprağa geçen kükürt
bileşikleridir. Azot bileşikleri ise bitkilerin özümseyeceği miktardan fazla olduğu zaman toprağın
asitleşmesinde rol oynamaktadır. Ayrıca, şehirlerin çoğunda asit yağmurları tarihi yapılar, binalar,
açık metal yüzeyler, boya kaplamalar ve bazı plastikler üzerinde yüzeysel bozulma etkileri
göstermektedir [7].
Asitleşmenin çevre üzerinde dolaylı olmakla birlikte yine çok önemli etkilerinden biri de,
endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan asit nemidir. Asit nemi toprağa ya da göl yataklarına inmiş
civa, kadmiyum ya da alüminyum gibi zehirli maddelerle tepkimeye girebilmektedir. Normal
koşullarda çözünmez sayılan bu maddeler, asidik nemle tepkimenin sonucunda, besin zinciri ya da
içme suyu yoluyla bitki, hayvan ve insana ulaşıp toksik etkiler yaratmaktadır. Ağaç köklerinin
besin toplama yeteneğinin bozulmasının sorumlusu da yine asitleşme sonucunda toprakta harekete
geçen alüminyumdur [7].
Bugüne kadar yapılan araştırmalar henüz asit depolanmasının insanlar üzerinde doğrudan
etkisini belirleyememiştir. Ancak deri, göz ve solunum sisteminde doğrudan etkileri
bulunmaktadır. Asidik zerrecikler genellikle kükürtdioksit ve azotoksitlerin atmosferdeki
dispersiyonu ile oluşur. Sonuçta oluşan nitrik ve sülfürik asit diğer partiküller (toz, is, kurum,
duman vb.) üzerine yapışır. Bu partiküllerin direkt olarak solunması bu asidik yapıların doğrudan
akciğerlere kadar gitmesine neden olmaktadır. Bu asidik yapıdaki tozlar ve gazlar akciğerden
(nemli ve sıcak akciğer alveollerinde) kimyasal olarak kana geçebilmektedir [7].
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)
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toprak, ağır metaller, bitkiler ve balıklar üzerindeki etkilerine bağlı olarak bu unsurların
kullanılması sonucunda uzun vadede insan bünyesinde asidik depolanmaya neden olur [7].
Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu çıkan gazların içerdiği genel kirleticiler
ile sanayinin şekli ve türüne göre organik ve inorganik diğer kirleticilerden kaynaklanan
endüstriyel hava kirliliği, sanayiden çıkan atık gazların arıtılmadan atmosfere verilmesi, sanayi
tesislerinde kullanılan düşük nitelikli fosil kaynaklı yakıtlar ve yetersiz üretim yönetiminden
dolayı ortaya çıkmaktadır.
Sera gazı ve toz emisyonlarını etkileyen demir-çelik ve çimento gibi yoğun enerji tüketen
sektörler endüstriyel kaynaklı hava kirliliğini oluşturmaktadır. Bu sektörlerde kullanılan enerjinin
tamamına yakını kömür, doğal gaz, elektrik ve petrol gibi fosil kaynaklı yakıtlardan
karşılanmaktadır. Bu sanayi sektörleri tüm sanayi alt sektörleri içerisinde en fazla sera gazı salımı
yapan sektörler olarak öne çıkmaktadır.
Karbondioksit gazının, atmosfer havası içerisindeki birikimi, atmosfer tarafından absorbe
edilen güneş enerjisi miktarını arttırmaktadır. Sera etkisi olarak adlandırılan bu ısınma ile hava
sıcaklığının yıllık ortalamasının arttığı ve iklim değişikliklerinin meydana geldiği bilimsel olarak
tespit edilmiştir.
Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan tesislerde proses ısı ihtiyacı ve ısınma gibi ihtiyaçların
karşılanması için yakma sistemleri kullanılmaktadır. Bu işlemlerde çoğunlukla kömür, fueloil ve
doğalgaz gibi fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Bu yakıtların yakılması neticesinde atmosfere
kirletici gaz emisyonları atılmaktadır. Bu kirletici maddeler mevcut yakma sistemlerinin eski veya
yeni olmasına ve iyi işletilip işletilmemesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
Türkiye'de de, endüstrinin yoğunlaştığı veya yer seçimindeki yanlış tutum sonucu daha önce
şehirlerin yakınında iken, bugün şehir içinde üretimlerine devam eden kuruluşlara yakın
bölgelerde, çok ciddi boyutlarda hava kirliliğinin olduğu gözlenmektedir. Bu tür hava
kirlenmesinin en önemli sebepleri, sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevre
korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.),
uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü
yakıtların kullanılmasıdır. Diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da yapılan çalışmaların çok
yetersiz kaldığı görülmektedir.
4.4 SEKTÖREL ÇEVRE SORUNLARI
4.4.1 Tarım
Tarım sektörü doğa ile içiçe bir sektördür. Doğal faktörlerin etkisi verimliliği doğrudan
etkilemektedir. Dolayısıyla, çevrenin kirlenmesi, toprak ve su gibi tarım için oldukça önemli olan
doğal kaynakların bileşimlerinin değişmesi, tarım ürünlerinin kalite ve miktarlarını olumsuz
etkilemektedir. Hayvansal ve bitkisel üretim organik bir bütün olduğundan, sonuçta insanların en
önemli protein veya besin kaynakları çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak
etkilenmektedir. Ekonomik kalkınma düzeyinin hızı arttıkça, ülkelerin çevreye verdikleri
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dolaylı olarak olumsuz etkileri bulunmaktadır.
Diğer sektörlere bakıldığında, tarımın hem olumlu hem de olumsuz çevre etkilerine sahip
olduğu görülmektedir. Bir bölgede tarımın gelişmiş olması, doğal yaşamı, bölgedeki oksijen
üretimini ve iklimi olumlu yönde etkilerken, özellikle, entansif tarımın yoğun olduğu bölgelerde
inorganik nitrat kirliliği, pestisit kirliliği ve tuzluluk problemleri tarımın çevreye verdiği bazı
olumsuz etkiler olarak göze çarpmaktadır.
Tarımsal faaliyetin çevre üzerine etkisi; toprak işleme, sulama, münavebesiz ekim ve bilinçsiz
girdi kullanımı nedeniyle farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Artan nüfusun beslenmesine
yönelik "yeşil devrim" sıçramasında, verim artışını sınırlayan en önemli etkenlerden su eksikliği
veya su stresini giderme yöntemleri, ilkel tekniklerden gelişmişliğe doğru çok hızlı bir atılım
göstermiş ve sulama, yüksek girdili tarımsal yöntemler içerisinde çok özel bir öneme sahip
olmuştur. Sulama, kurak ve yarı kurak bölgelerde yüksek tarımsal verim ve kalite açısından
oldukça büyük öneme sahiptir. Ancak yanlış sulama uygulamaları sonucunda ciddi boyutlara
ulaşabilen çevresel sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Taban suyu yükselmesi, tuzluluk, gübre ve pestisit kalıntılarının sulama suyuyla derine
inmesi, sulamadan dönen suların tuz konsantrasyonlarını artırarak yer altı ve yer üstü sularına
karışması, iz elementlerin su kaynaklarında birikmesi, toprak erozyonu ve bu sulardan yararlanan
canlılar (bitki, hayvan ve insan) üzerinde hastalık ve zararların oluşması, yanlış sulama
uygulamalarından kaynaklanan temel çevre sorunlarıdır.
Ekim nöbeti planlamasının yapılmadığı geleneksel tarım yöntemlerinde, topraktaki bitki besin
maddelerinin tek yönlü tüketilmesi, toprak verimliliğinin azalmasına, kötüleşmesine, toprakta
hastalık ve zararlıların çoğalmasına ve erozyonun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
Pestisit; zararlı olarak bilinen; böcek, akar, nematod, fungus, bakteri, yabancı ot, fare gibi
canlıların zararının önlenmesi, yok edilmesi, uzaklaştırılması ya da zararının azaltılmasını
sağlayan madde veya madde karışımları ve bitki gelişim düzenleyicileri, yaprak dökücü, yaprak
kurutucu madde veya maddeler karışımıdır. Bir başka kaynağa göre pestisit; istenmeyen bitki ve
canlıları kontrol altında tutmak veya önlemek için kullanılan maddelerle, bitki büyümesini
ayarlayıcı, yaprak dökülmesini sağlayıcı (defoliant) ve rutubet alıcı (desikant) madde veya
maddeler karışımıdır [93].
Türkiye’de zirai mücadelede kullanılan pestisitlerin, ruhsatlandırılması, imalatı, ithalatı,
ihracatı, satış ve kontrolü 1957 yılında yürürlüğe giren 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai
Karantina Kanunu ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri
Hakkında Nizamname ve ilgili Yönetmelikler çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
tarafından düzenlenmektedir. Zirai mücadelede kullanılacak imal veya ithal tüm pestisitler Tarım
ve Köyişleri Bakanlığından ruhsat almak zorundadır.
İnsan, bitki ve çevre açısından zararlı bulunan pestisitler ruhsatlandırılmamaktadır. Aynı
zamanda mevzuat gereği AB ve G-8 ülkelerinde ruhsatlı olmayan hiçbir pestisite ülkemizde de
ruhsat verilmeyerek kullanımına izin verilmemektedir.
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Pestisitlerin bu kirlilikteki payı kesin olarak bilinmemekle birlikte %5-10 arasında olabileceği ileri
sürülmektedir. Çevreye yayılımları hava, su, toprak yoluyla olmakta, doğada besin zincirine
katılmakta ve sonuçta doğrudan veya dolaylı yollarla insan ve çevreye olumsuz etki yapmaktadır.
Pestisitlerin bilinçsiz ve kontrolsüz olarak sürekli kullanılmaları sonucunda çevre kirliliğinin yanı
sıra, birçok hastalık, zararlı ve yabancı otlarda kullanılan pestisitlere karşı dayanıklılık sorunu ortaya
çıkmaktadır [94].
Tablo 64

Türkiye’de Yıllara Göre Pestisit, İmalat, İthalat ve Tüketim Miktarları (ton)
2000

İthalat Miktarı

2002

2003

2004

2005

2006

2007

6 929

7 521

7 905 10 721 11 556 17 706

20 422

26 157 23 969

23 807

28 639 26 480 33 958 36 155

29 545

Tüketim Miktarı 33 548 29 798

30 792

35 665 35 123 44 335 53 860

49 967

İmalat Miktarı

6 710

2001

Kaynak: TKB-KKGM, 2008.

Tablo 65 Türkiye’de 2007 Yılında En Fazla Tüketilen Pestisit ve Miktarları
MADDE ADI
Glyphosate
ısopropylamın tuzu
Yazlık yağlar
Metam sodıum
Bakır kalsıyum sulfat
Chlorpyrıfos ethyl
Kükürt
Dıchloropropene
2,4-d acıd ısooctylester
Bakır sülfat
Trıfluralın
2,4-d acıd dımethylamın
Dınıconazole
Carbaryl
Endosulfan
Tebuconazole

GRUBU
Herbisit

TÜKETİM MİKTARI
(kg/l)
3 290 728

İnsektisit
Fumıgant
Fungisit
İnsektisit
Fungisit
Nematisit
Herbisit
Fungisit
Herbisit
Herbisit
Fungisit
İnsektisit
İnsektisit
Fungisit

2 743 370
1 995 950
1 923 058
1 879 715
1 748 517
1 491 211
1 482 576
1 225 736
1 182 118
1 156 557
1 125 092
1 113 994
1 107 404
996 896
Kaynak: TKB-KKGM, 2008.

Bitki korumada kullanılan teknikler insan ve çevre sağlığı açısından özel bir öneme sahiptir.
Genel olarak bitki hastalık ve zararlılarıyla, zamanında ve doğru mücadele yapılmadığında ürün
kaybı olduğu bilinmektedir. Bu kaybı önlemek için en fazla kullanılan yöntemler arasında,
kimyasal mücadele gelmektedir. Ülkemizde polikültür tarımın yapıldığı özellikle Akdeniz ve Ege
Bölgeleri'nde yoğun düzeyde pestisit kullanılmaktadır. Pestisitlerin topraktaki kalıntılarının
etkileri;
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- 245 • Kirlenmiş toprakta yetişen ürünler pestisit kalıntılarını kökleri ile topraktan
alacaklarından, insan ve hayvanlar için gıda ve yem maddesi olarak kullanılacak ürünler az da olsa
kalıntı içermektedir,
• Pestisitler topraktan süzülerek yer altı sularına veya buharlaşma ile atmosfere
karışabilmektedir,
• Toprakta kalıcılıkları fazla olan herbisitler bir sonraki kültür bitkisini olumsuz
etkilemektedir,
• Toprak verimliliğini arttırmada önemli etkisi görülen solucanlar pestisit kalıntılarından
zarar görmektedir,
• Toprak mikroorganizmalarının kısmen veya tamamen yok olmasına ve
mikroorganizmaların aralarındaki ilişkinin bozulmasına neden olmaktadır.
Pestisitlerin yanısıra, tarımsal üretimde kimyasal gübreler de bilinçsiz ve aşırı miktarda
kullanılmaktadır. Gübrelemenin çevre üzerine olan etkileri; toprak, su, hava ve bitki kalitesi
üzerindeki olumsuzluklardır. Gübrelemenin toprak üzerindeki etkisi; toprak reaksiyonu, strüktürü
bozma, topraktaki canlıları yok etme ve topraktaki toksik maddelerin zenginleşmesidir.
Türkiye topraklarının, %93,9’unda azot, %85,6’sında fosfor yeterli düzeyde değildir.
Potasyum genellikle yeterli ve yüksek olup sadece %1,3’ün de potasyum noksanlığı
görünmektedir. Ülkemizde özellikle azot ve fosfor içeren gübreler önemli miktarlarda
tüketilmektedir. Gübrelemenin yüzey suları ve içme suları üzerine olumsuz etkileri en çok azotlu
ve kısmen de fosforlu gübrelerin dengesiz bir şekilde kullanımından kaynaklanmaktadır.
Gübreleme ile sulara karışan veya bitki bünyesinde birikebilen nitrat, çevreyi kirletici ana
unsurdur. İçme suları 20 mg/kg’dan daha yüksek düzeyde nitrat azotu içermemelidir. Bu sınır
değeri, yoğun gübrelemenin yapıldığı yerlere yakın su kaynaklarında ve yüksek infiltrasyon
kapasitesine sahip hafif yapılı topraklarda oluşan yüksek azot kayıpları ile aşılabilmektedir. Bu
nedenle pek çok Avrupa ülkesinde yer altı suları koruma bölgelerinde azotlu gübreleme
kısıtlanmaktadır.
Gübrelemenin hava üzerine olumlu ve olumsuz etkileri olabilmektedir. Gübreleme,
fotosentezle serbestlenen oksijen sayesinde atmosferdeki oksijen miktarını artırmaktadır. Bu yolla,
tahıl üretiminde bir yılda bir hektarlık alanda üretilen oksijen miktarı 12 tona çıkmaktadır.
Tarımsal alanlarda bu şekilde oksijen üretimi ormanlara veya ekilmeyen arazilere oranla daha
yüksektir. Burada bitkilerin karbondioksit alımına bağlı olarak havanın zehiri de azaltılmaktadır.
Ancak gübrelemenin atmosfer havasını iyileştirici etkisine karşılık, artan azotlu gübre kullanımı
havayı olumsuz etkileyen amonyak ve azot oksit çıkışlarına neden olabilmektedir. Artan azotlu
gübre kullanımı ile artan miktarlarda atmosfere geçen diazot monoksit gazı ozon tabakasının
parçalanmasını teşvik etmektedir.
Aşırı azotlu gübreleme sonucu bitki dokularında önemli oranda nitrat ve nitrit birikimi
görülmektedir. Bu azot formlarının bitkide birikimi, bu bitkilerle beslenen insan ve hayvanlarda
önemli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.
Toprak analizleri bilinçli gübrelemenin temel şartıdır. Toprağı tanımadan yapılan gübreleme
ve ihtiyaçtan fazla miktarda gübre uygulaması sonucunda bazı olumsuzluklar meydana
gelmektedir. Bunlar;
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- 246 • Gereğinden fazla gübre kullanılarak randıman düşmesi, gereksiz para ödenmesi ve çevre
kirlenmesi,
• Gereğinden az gübre kullanılarak ürünün gübreden yeterince yararlanamaması ve
gübreye ödenen paranın dahi karşılanamaması,
• Yanlış gübre kullanımı nedeniyle bitkilerde yanma, kuruma ve ürün azalması olması,
• Gübrelerin uygun olmayan zamanda ve yanlış toprak derinliğine verilerek ürün
randımanın eksilmesi,
• Gübrenin yanlış ve aşırı miktarda kullanılarak pH’nın arzu edilenden uzaklaşması,
toprak yapısının bozulması, mikroorganizma yaşamının olumsuz yönde etkilenmesi,
• Topraktaki bitki besin dengesinin bozulmasıdır.
Türkiye’de üreticilerin büyük çoğunluğu küçük işletmelere sahiptir. Toprak analizinin
tarımsal üretimdeki öneminin bilinmemesi, çiftçilerin sabit laboratuarın bulunduğu yerlere
topraklarını analize getirmelerindeki zorluklar ve bilgi eksikliği, toprak analizlerinin yeterli sayıda
yapılmasına engel teşkil etmektedir. Bu durumda mevcut laboratuarlar verimli ve etkin olarak
kullanılamamaktadır. Gübrelemenin başarısı için gerekli olan toprak analizleri çeşitli nedenlerden
dolayı zamanında yaptırılamadığı hallerde çok kısa sürede ve az bir masrafla çiftçinin ayağına
gidilerek uygulama şartlarında yapılabilen ve oldukça güvenilir sonuçlar veren analizler ile
topraklardaki bitki besin maddesi miktarları ve dolayısıyla tarlaların gübre ihtiyaçları tespit
edilebilmektedir.
Bitkinin ihtiyacından fazla miktarda gübreleme yapılması sonucunda ise;
• Yüksek düzeyde azotlu gübre kullanımı sonucu topraktan yıkanmalarla içme suları ve
akarsularda nitrat miktarının artması,
• Fosforlu gübrelerin yüzey akışlarıyla taşınması sonucu, içme suyu ve diğer akarsularda
fosfor miktarının artması,
• Azot ve fosforun sularda birikimiyle ötrofikasyon probleminin oluşumu,
• Azotlu gübrenin fazla kullanımı sonucu bitkilerde nitrozamin gibi kansorejen maddelerin
oluşumu,
• Fosforlu gübrelerin içermiş olduğu kadmiyum (Cd) metalinin topraklara bulaşması gibi
sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Toprakların fosforlu gübrelerle kirlenmesi azotlu gübrelerden daha büyük boyutlardadır.
Nitratla kıyaslandığında fosfatlar toprak profili içinde düşük hareketliliğe sahiptirler. Bu nedenle
derin katlardaki taban suyunda fosfat zenginleşmesi, nitrat kadar fazla değildir. Topraklar özellikle
fosfat iyonları için mükemmel bir filtre görevi yaparlar. Yalnız; fosforlu gübrelerin bileşiminde
bulunan Cd metali tehlike oluşturmaktadır. Toprakların Cd gibi ağır metallerce kirlenmesinde daha
büyük bir tehlike vardır. Çünkü bu elementlerin topraklara bulaşması ve birikmesi geri
dönüşümsüz niteliktedir. Fosforlu gübrelerin yapısında bulunan Cd aşırı gübre kullanımına bağlı
olarak toprakta birikmektedir [95].
Türkiye’de hayvan gübresi kullanım oranları 1990’dan beri önemli ölçüde dalgalı seyir
göstermiş ve var olan bitki besin maddelerinin değişimini etkilemiştir. Tarımsal destekler (gübre
dahil) 1994-1999 döneminde artmış ve gübre kullanımı da aynı dönemde yükselmiştir. 2000-2002
dönemi boyunca gübre desteği azalmış ve kullanımı %25-30 oranında hacimsel olarak düşmüş,
ancak 1990’ların sonundaki değerin altında kalmasına rağmen 2003 ve 2004’te toparlanmıştır,
buna rağmen hayvan gübresi kullanımı bitki gereksinimlerinin altındadır [96].
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- 247 Hayvan gübresi, ahır ve çiftlik avlularında biriken hayvan dışkıları (sıvı ve katı) ile yataklık,
saman ve ot kalıntılarının karışımından oluşur. Hayvan gübresinin tezek olarak yakılması ülkemiz
toprakları için büyük önem taşıyan organik maddenin kül haline dönüştürülerek yok edilmesine
neden olmaktadır. Ülkemizde hayvansal atıklar, çoğunlukla ya doğrudan doğruya yakılmakta veya
tarım topraklarına gübre olarak verilmektedir. Ancak atıkların yakılarak ısı üretiminde
kullanılması daha yaygın olarak görülmektedir. Bu şekilde istenilen özellikte ısı üretilemediği gibi,
ısı üretiminden sonra atıkların gübre olarak kullanılması da mümkün olmamaktadır. Oysa bu tür
atıkların biyogaz üretiminde kullanılması daha verimli değerlendirme şeklidir.
Toplum ve kent yaşamı içerisinde üretim ve tüketim zinciri içerisinde oluşan katı atıkların
organik gübre olarak değerlendirilmesi hem ekonomik açıdan hem de büyük kentlerde oluşan
çevre kirliliğinin azaltılması yönünde önem taşımaktadır. Kentsel atıkların gübre olarak
değerlendirilmesi, toprakların humus ve kısmen besin madde açığının kapanmasını sağlamakta ve
kentlerde oluşan çevre kirliliğini azaltmaktadır. Ayrıca, kentsel atıkların içerdiği teneke, plastik,
bez, cam vb. atıkların tekrar sanayi ve tüketim dallarına arz edilmesi imkanını sağlamaktadır.
Arıtma çamuru; atık suların uygulamaları sonucunda elde edilmiş kuru bir ara üründür. Su ile
birlikte taşınan kirletici unsurların yoğun biçimde toplandığı ve “arıtma çamuru” olarak
tanımlanan katı maddelerin işlenmesi ve çevreye en az zarar verecek biçimde uzaklaştırılması en
az atık su arıtımı kadar önem taşımaktadır.
Arıtma tesislerinde su ve atık su arıtımı sonucu oluşan çamurların, uygun arıtma
işlemlerinden geçirilip, gerekli çevre sağlığı kriterlerini yerine getirerek bertaraf edilmesi esastır.
Arıtım, iletim, depolama, arazide kullanım amaçlarına yönelik olarak yüksek katı madde içeriğine
sahip arıtma çamurlarının doğrudan tesisten uzaklaştırılamaması veya tesis içi döngüye
alınamaması gibi nedenlerden dolayı çamur yönetimi; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
gittikçe artan bir öneme sahiptir.
Kişi başı 60 g katı madde /gün miktarı dikkate alınarak, evsel/kentsel kaynaklı günlük 1600
ton çamurun üretildiği tahmin edilmektedir. Üretilen bu çamurların önemli bir miktarı belediye
katı atık depolama tesislerinde bertaraf edilmektedir. Çamurun düzenli depolanması bertaraf
alternatifleri arasında en az karmaşık, uygulaması en kolay ve bazen de en ucuz alternatif olarak
değerlendirilmektedir. Evsel/kentsel artıma çamuru içeriğindeki değerli besi elementleri, ısıl değeri
gibi özellikleri dikkate alındığında yararlı kullanım alternatifleri olan bir ham maddedir.
Arıtma çamurlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesi maliyeti toplam arıtma tesisi maliyeti
içinde önemli bir orana sahiptir. Atık su arıtma işlemleri aşamasından itibaren oluşan çamur
miktarının azaltılması ve uygun yöntemlerle (stabilizasyon, minimizasyon, şartlandırma ve
susuzlaştırma vb.) işlenerek uzaklaştırılması hem teknik hem yasal açıdan önem arz etmektedir.
• Atık çamurların kullanılması ve uygulanmalarındaki son durum, tarımsal ve kentsel
alanlarda araziye uygulanmalarıdır. Atık çamurların tarım topraklarında gübre olarak kullanılması
ya da depolanmasının toprak kirliliğine sebep olduğu gözlemlenmiştir.
• Atık sular potansiyel zararlı organik bileşikleri yayar ve patojenlerin taşınmasını
kolaylaştırır.
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- 248 • Atık su uygun bir biçimde kimyasal işleme tabi tutulduktan sonra insan sağlığına karşı
etkili olabilecek her türlü potansiyel problemlerin farkına varmak amacıyla belli bir sıra dahilinde
kontrol edilmelidir.
• Arıtma çamuru uygulanan arazilerde yetişen bitkiler için, yeterli besinlerin sağlanması
amacıyla hem azot hem de fosfor çamurla birlikte verilmelidir.
• Arıtma çamuru yer altı sularında potansiyel bir kirletici olan ağır metalleri de içerir.
• Atık çamurlar yer altı suların patojen ve organik kirleticilerle kirlenmesine de neden
olur.
• Atık çamurlar poliklorit bifenil ve dioksinler gibi çevreye dirençli kimyasalları ve toksik
elementlerin potansiyel zararlı miktarlarını da içerir.
• Arıtma çamurlarının tarım arazisine uygulanmasında patojenler ile zararlı biyolojik ve
kimyasal kirleticiler toprak, hava ve su kirliliğine neden olmakta, ayrıca besin zincirine karışarak
sağlık sorunlarına neden olmaktadır.
Seracılık, diğer yetiştiricilik şekillerine göre birim alandan daha fazla ürün alınabilen,
turfanda yetiştiricilik ile tüm yıl boyunca üretime olanak veren modern ve entansif bir tarım
şeklidir. Türkiye'de örtü altı tarımın %87'si Akdeniz Bölgesi'nde yapılmaktadır. Diğer önemli
bölgeler ise, Ege ve Karadeniz'dir. Ülkemizdeki toplam örtü altı alanlarının %14'ünü cam sera,
%34,7'sini plastik sera, %11,6'sını yüksek tünel ve %39,7'sini alçak tünel oluşturmaktadır. Örtü
altı yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgelerde mineral gübreler gibi pestisitlerde yüksek
miktarlarda kullanılmaktadır. GAP bölgesinde yer alan Adıyaman, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa
illerinde, Türkiye'de kullanılan toplam pestisit miktarının yaklaşık %3'ü kullanılırken sadece
Antalya ve İçel illerinde yaklaşık %30'u kullanılmaktadır. Akdeniz Bölgesi'ndeki toplam örtü altı
alanların %34'ü, cam sera alanlarının da %84'ü Antalya ilinde bulunmaktadır [97].
Antalya ilinde seralarda özellikle kış aylarında kimyasal gübreler çok yoğun olarak
kullanılmakta, bu nedenle su kaynakları özellikle kuyu suları tehlikeli boyutlarda kirlenebilmekte
ve bitkisel üretim miktarı ile ürün nitelikleri olumsuz olarak etkilenebilmektedir [98].
Seracılıkta yoğun biçimde pestisit kullanılmaktadır. Seralarda bitki için sağlanan optimum
koşullar, onun üzerinde zararlı olan özellikle akar ve yaprakbiti gibi çok küçük ve yoğunluklarını
hızla artırabilen zararlıların yanında hastalık etmenleri için de uygun bir ortam oluşturmaktadır.
Ayrıca seralarda uygulanan kültürel önlemler zararlıların artmasına da neden olabilmektedir.
Seralarda zararlı yoğunluğunun artışı yoğun pestisit kullanımını beraberinde getirmektedir. Ayrıca
seralarda bitkisel üretimden sonra ortaya çıkan, ekonomik olarak değerlendirilemeyen, bitkisel
materyal artıkları çevre kirliliği açısından sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu tür bitkisel artıklar ya
yakılarak imha edilmekte ya da sera dışı alanlarda çürümeye terk edilmektedir.
Tarım alanlarının yaygın olarak salma (vahşi) ve karık usulü eski sulama yöntemleriyle
sulanmasına bağlı olarak bitkilerin ihtiyacından fazla suyun sarf edilmesinin yanı sıra aşırı sulama
neticesinde toprakta tuzlanma meydana gelmektedir. Toprak tuzlanmaya başladığında gerekli
düzeltici önlemler kısa sürede alınmaz ise aşırı tuz verim kaybı olmakta ve topraklar
çölleşmektedir. Çölleşen topraklar ise su ve rüzgâr erozyonuna maruz kalmaktadır [99].
Aşırı sulamanın hem bitki hem de toprak için pek çok zararı bulunmaktadır. Aşırı sulama
sonucunda topraktaki bitki besin maddeleri yıkanarak kaybolmakta aynı zamanda yararlı
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- 249 mikroorganizmalar da yok olmaktadır. Aşırı sulama sonucunda taban suyu yükselmekte, toprağın
yapısı bozulmakta, toprak geç tava gelmekte, bütün tarımsal işlemler gecikmekte ve sonuçta
topraklar çoraklaşmaktadır.
Uygun olmayan sulama ve gübreleme uygulamaları aşırı su kullanımı ile birlikte toprak
tuzlanmasının bazı bölgelerde önemli nedenlerinden olmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bu
sorun hızla artmaktadır. Türkiye’de bilinçsiz sulamadan kaynaklanan toprak sorunları başlıca
Harran Ovası’nda görülmektedir.
GAP kapsamında sulamaya açılan Harran Ovası yaklaşık 225 000 ha’lık alanı ile projede
sulamalı tarıma ilk planda açılan ve yaklaşık 130 000 ha’lık bir alanla sulama yapılan önemli bir
ovamızdır. Yapılan çalışmalarla, özellikle ovanın güney bölümünde öncelikle tuzluluk ve ikinci
planda da tuzlu-sodiklik problemlerinin giderek artış gösterdiği belirlenmiştir. Yer altı sulamasının
başlamasından (1978) günümüze kadar tuzlu alanlar 15 000 ha’ı aşarken, tuzlu-sodik alanlar da
bunun nereyse 1/3’lük bir oranını içine almaktadır [100].
Harran Ovası’nda aşırı sulamadan kaynaklanan tuzlanma diğer bazı yörelerde de
gözlemlenmeye başlamıştır. Örneğin Gediz deltasının Menemen bölgesinde tuzlanma ve aşırı
sulamanın pamuk üretimi üzerinde etkisi üzerine yapılan bir çalışmada, verimin %30’dan fazla
azaldığı tespit edilmiştir [11].
Tarımda aşırı sulamanın diğer bir etkisi de yer altı su rezervlerinin tükenmesidir. Yer altı
suları, doğanın insana kurak dönemler için sunduğu bir armağandır. Yer altı sularının her yıl
birikmesi belirli boyuttadır. Bu miktardan fazla su çekilmesi, bu su rezervlerinin hızla yok
olmasına neden olur ve ciddi bir kuraklıkla karşılaşıldığında tam susuzluk yaşanır. Tarım denize
yakın bölgelerde yapılıyor ve yer altı suyu aşırı düzeyde kullanılıyorsa, yer altı suyunun seviyesi
deniz seviyesinin altına indiğinde, kuyulara deniz suyu sızmaya başlar. Buna rağmen kullanma
devam ederse, deniz suyu sızması artar ve o yer altı suyu artık kullanılamaz hale gelir. Ülkemizde
bunun örnekleri de yaşanmaya başlamıştır. Tarımsal sulamanın damlama yöntemi ile doğru
zamanda yapılması bu zararları ortadan kaldıracak ve su da verimli ve doğru kullanılmış olacaktır.
Yer altı sularını da, aşırı kuraklık durumu hariç, hiçbir zaman yıllık yenilenme oranından fazla
kullanmamak gerekir.
Çayır ve meralar sadece hayvanlara yem ve sağlıklı olmalarını sağlayan alanlar değildir. Aynı
zamanda erozyonu engelleme, memba sularına kaynak olma, doğal bitki örtüsü ve av hayvanlarına
barınak olma, kirli havayı temizleme, kentte yaşayan insanlara dinlenme alanı sağlama vb. daha
bir çok yararları olan çok değerli doğal kaynaklardır.
Türkiye’de devlet ormanı sayılan alanların yanı sıra hazinenin mülkiyetindeki çayır ve
meralar da, köylülerin bitkisel üretim amacıyla kullanılabilecekleri alanlar olmaktadır. Topraksız
köylülerin yanı sıra zengin çiftçiler de imkân bulduklarında meraları bitkisel üretim alanına
dönüştürmekte ve bu da istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. 1950’li yıllarda tarımda yaşanan
makineleşmenin bu doğrultudaki girişimleri büyük ölçüde kolaylaştırması sonucu yaklaşık 15-20
milyon hektar çayır ve mera tarlaya dönüştürülmüştür.
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- 250 Hayvanların yeterli düzeyde beslenebilmeleri için yılda en az 150 gün otlayabilecekleri 4
hektar mera alanına ihtiyaç vardır. Bu durum, Türkiye’deki mera ve çayır sayılan alanlardaki aşırı
otlatmanın boyutlarını açıklıkla ortaya koymaktadır. Çayır ve meralarda yaşanan olumsuzluklar,
dolaylı olarak orman ekosistemine de zarar vermektedir. Çayır ve meralarda yeterince
beslenemeyen hayvanlar ormanlarda otlatılmakta ve orman ekosisteminin yenilenme imkânını
ortadan kaldırmaktadır. Ülkemizde toprak erozyonunun hız kazanmasında, topoğrafik ve iklim
koşullarının yanı sıra çayır-mera ve otlak arazilerinin yeteneklerine uygun kullanılmamasının çok
büyük bir rol oynadığı görülmektedir
Tarımsal ve mineral atıklar, yeryüzündeki toplam katı atıkların önemli bir bölümünü
oluşturmakla birlikte, kirletici olarak görece daha az zararlıdır. Bunun başlıca nedeni de, yerleşim
bölgelerinden ve sanayiden kaynaklanan atıklar gibi belli noktalarda yoğunlaşmış olmayıp daha
geniş alanlara yayılmalarıdır.
Et, kümes hayvancılığı ve süt endüstrisinin yoğunlaşması ile beraber, bunların yarattığı çevre
kirliliğinde de bir artış gözlenmiştir. Çiftlik hayvanları dolayısıyla ortaya çıkan amonyak emisyonu
asit yağmurlarına, metan gazı ise sera etkisine yol açarak küresel problemlere neden
olabilmektedir.
Türkiye’de sera gazı üreten tarımsal etkinlikler; hayvancılık, azotlu gübre kullanımı, anızların
yakılması ve çeltik üretiminden oluşmaktadır. Hayvancılıkta sera gazı salımı hayvanların tükettiği
besinlerin sindirimi sırasında ortaya çıkan metan (CH4) salımı ile hayvansal gübrelerin özellikle
oksijensiz ortamlarda depolanmaları sonucunda bozuşmayla ortaya çıkan metan salımıdır.
Hasat artıklarının (anız) yakmak suretiyle yok edilmesi, fiziksel verimliliğin yanı sıra besin
elementi kayıpları nedeniyle tarım arazilerinin kimyasal verimliliğini de olumsuz etkilemektedir.
Yakma işlemi sonucunda besin elementlerinin çok büyük bir bölümü topraktan uzaklaşarak
tarımın elinden çıkmaktadır. Çevre ve atmosfere dağılarak ekolojik dengeyi de olumsuz yönde
etkileyen bu elementlerin gübre olarak parasal değeri çok büyük rakamlarla ifade edilmektedir.
Organik kökenli maddelerin yanması sonucunda açığa çıkarak atmosfere karışan çeşitli kimyasal
gaz ve bileşikler, atmosfer tabakasının bileşimini, canlı yaşamı yönünden olumsuz etkilemektedir.
Yerküre üzerinde farklı orijinli organik kütlelerin yanması sonucu atmosfere karışan karbon
miktarının büyük kısmını, hasat artıklarının yakılmasıyla açığa çıkan karbon oluşturmaktadır.
Türkiye’de balık çiftlikleri ve neden oldukları görüntü ve deniz kirliliği, 2000’li yılların
başından itibaren tartışılmaya başlanmıştır. Bugün Muğla, İzmir, Antalya, Ordu, Trabzon, İstanbul,
Edirne, Mersin, Rize, Hatay, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere, 13 ilde toplam 350'ye yakın
balık çiftliği bulunmaktadır. Bunların %51'i Muğla'da %30'u ise İzmir'dedir. Balık çiftliklerinde
kullanılan aşırı kimyasal maddeler içeren yemlerin yosun miktarını artırması ve sudaki oksijen
oranını azaltması mümkün olabilmektedir.
Balık çiftlikleri ile ilgili en önemli sorun; 13 Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe giren yeni Çevre
Yasasında yer alan “Kapalı koy ve körfezlerde yer alan balık çiftliklerinin 1 yıl içerisinde
kaldırılacağı” hükmünün yer alması, uygulama tebliğinin zamanında çıkartılamaması, birçok
işletme hakkında kapatılma kararı verilmesine rağmen işletmelerin taşınacağı alanlarla ilgili
işlemlerin bitirilememiş olmasıdır. Mevcut mevzuatlar çerçevesinde balık çiftliklerinin kıyıya 1
111 metreden yakın, su derinliği 30 metreden az ve akıntı hızı 0,1 m/sn’den az alanlarda
kurulmasına izin verilmemektedir.
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nedenlerden birisi de oluşturdukları görüntü kirliliğidir. Özellikle ülkemizde hızlı ve plansız bir
yayılım gösteren ağ kafes işletmeleri bu kirliliğin ana nedenleridir.
Su ürünleri işletmelerinde yapılan yoğun yemleme sırasında oluşan yem kayıpları ile balık
tarafından yemin alınmasından sonraki sindirim ve metabolik faaliyetler sonucu çevreye bir atık
boşaltımı olmaktadır. Bu atık ürünler organik karbon, organik nitrojen (karbonhidrat, lipid,
protein), amonyum, üre, bikarbonat, fosfat, vitaminler ve pigment maddelerinden oluşmaktadır.
Dışkı ve metabolik atıkların miktarı stok yoğunluğuna ve kullanılan yemin kalitesine göre
değişmektedir [30]. Stok yoğunluğu arttıkça ortama bırakılan total atık miktarı ve bunun
sonucunda çevreye olan etkisi artmaktadır.
Yemlerle alınan azotun balık türlerine göre değişmekle beraber yaklaşık %20-30’u balık
vücudunda tutulmakta, geri kalan %70-80 oranındaki miktar suya boşaltılmaktadır. Amonyum ve
üre formunda olan nitrojen fitoplanktonların gelişmesini hızlandırmakta ve ötrofikasyona sebep
olmaktadır. Fosforun etkisi de sudaki oksijen miktarının fosforun yol açtığı bakteriyolojik olaylara
bağlı olarak çok düşmesidir. Bunun sonucunda sudaki yaşam ve organizmaların miktarında
değişiklikler meydana gelmektedir
Yetiştiricilik çalışmaları, oksijen kullanımını sınırlamaktadır. Organik atıkların depolanması
sediment tarafından kullanılan oksijenin artmasına ve sonuçta dip kısmındaki oksijen tükenmesine
sebep olmaktadır [101]. Organik atıkların ekosisteme girmesiyle bir seri kimyasal ve biyokimyasal
olaylar ortaya çıkmaktadır. Ortama giren karbon aerobik metabolizmaların artışına sebep
olabilmektedir. Zemine çöken karbon (katı veya dışkı şeklinde) mevcut oksijeni tüketir ve
sedimentler yavaş yavaş oksijensiz hale gelmektedir. Mikroflora anaerobik türlere değişir; metan
ve hidrojen sülfit üreten bakteriler ortaya çıkar. Bunun yanında suda askıda kalan atıklar suyun
bulanmasına ve balığın beslenmesinin zorlaşmasına neden olmaktadırlar.
Balıkçılık politikalarında, AB Müktesebatına paralel şekilde, stok tespit çalışmalarının
yapılarak avcılık üretiminde kaynak kullanım dengesinin oluşturulması, son dönemde sağlanan
destekler ve artan talebe paralel olarak hızla gelişen yetiştiricilik faaliyetlerinde çevresel
sürdürülebilirliğin sağlanması ile idari yapının bu amaçlara uygun olarak düzenlenmesi esastır [2].
Zengin su kaynaklarının varlığına karşın, kaynakların etkin kullanılmaması, örgütlenmedeki
yetersizlik, Ar-Ge faaliyetlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilememesi, çevresel sorunlar
ve kurumsal altyapı eksiklikleri, sektörün önemli sorunları olmaya devam etmektedir.
4.4.2 Sanayi
Türkiye’de çevre sorunlarının en önemli nedenlerinden biri enerji tüketimi ve enerji üretim
sistemlerinde kullanılan yakıt türüne bağlı oluşan çevre kirliliği ve sera gazı emisyonlarındaki
artışlardır. Nüfus artışı, nüfus artışına bağlı sanayileşme ve çarpık kentleşme çevre sorunlarının
temelini oluşturmaktadır.
Teknoloji ve sanayinin hızlı gelişmesi, sanayi tesislerinin gerekli çevresel önlemler alınmadan
ve arıtma tesisleri kurulmadan yoğun üretime geçmesi ve artan nüfusla birlikte devreye giren
sanayiye ait altyapı tesisleri yetersiz kaldığından çevre kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır.
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verilmesi ve teknolojilerin yenilenememesi kirliliğin en önemli sebeplerindendir.
Demir-çelik, çimento, kağıt ve kağıt hamuru, seramik, cam, tekstil, otomotiv, petro-kimya ve
temel kimyasallar gibi enerji yoğun sektörlerde büyük emisyon azaltma gayretleri sarf edilmiş
olmasına rağmen, uluslararası rekabetin bu sektörlerde yoğun olması ve yüksek maliyetleri de
beraberinde getirmesi nedeniyle, birçok sanayi sektöründe emisyon sınır değerlerinin altına bir
türlü inilememektedir. Örneğin demir ve çelik sanayisinden kaynaklanan toplam CO2 emisyonu,
küresel CO2 emisyonunun yaklaşık %10’unu teşkil etmektedir. Ayrıca, çimento sektörü tüm sanayi
alt sektörleri içerisinde, en fazla enerjiyi tüketen ve sera gazı ile toz emisyonlarını artıran
sektörlerin başında gelmektedir [35].
Sanayileşme ile birlikte artan nüfus ve buna bağlı artan yapılaşma, sanayi-konut yerleşiminin
iç içe olması sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Bu bağlamda kent içi ulaşım yolları yetersiz kalmış,
otopark sorunu artış göstermiş ve yeşil alan aranır hale gelmiştir.
Sanayinin ilk gelişim evresine uygun olarak gecekondulaşmanın yüksek boyutlara ulaştığı,
hızlı kentleşme ile endüstriyel ve evsel atık su miktarının da aynı oranda arttığı görülmüştür. Daha
önce şehirlerin dışında kalan sanayi tesisleri, endüstrinin yoğunlaşması, sanayideki yer
seçimindeki yanlış tutum ve şehirlerin plansız büyümesi gibi nedenlerden dolayı bugün şehirlerin
içinde kalmıştır.
Organize sanayi bölgelerinde bulunan tesislerde proses ısı ihtiyacı ve ısınma gibi ihtiyaçların
karşılanması için yakma sistemleri kullanılmaktadır. Bu işlemlerde çoğunlukla kömür, fueloil ve
doğalgaz gibi fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Bu yakıtların yakılması neticesinde atmosfere
kirletici gaz emisyonları atılmaktadır. Bu kirletici maddeler mevcut yakma sistemlerinin eski veya
yeni olmasına ve iyi işletilip işletilmemesine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yakıtlardan
ve proseslerden ortaya çıkan kirleticilerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi için OSB
yönetimince Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği uyarınca ve belirlenen esaslar çerçevesinde
işletme denetimleri yapılmaktadır.
Önceleri sanayiden kaynaklanan atık suyun üretiminin fazla olmadığı, doğanın bertaraf
kapasitesinde olduğu ve çevre kirliliğinin yüksek olmadığı dönemlerde seyreltmeyle yani atık
suyun bir akarsuya, denize veya göle deşarj edildiğinde o gölün kendini yenileme kapasitesi
sayesinde bir sorun oluşturmuyorken, sonraki yıllarda sanayinin gelişmesine paralel kapasitenin
aşımı sonucu bunları arıtarak deşarj etme mecburiyeti hatta arıtmanın da yeterli olmaması
nedeniyle geri dönüşüm teknolojilerine daha çok ağırlık verilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Sanayiden kaynaklardan atık suların verildiği alıcı ortam bazen bir dere, akarsu, göl ya da
deniz olabilmektedir. Endüstriyel atık sular, civa, kurşun, krom ve çinko gibi ağır metaller de
içerebilmektedir.
Günümüzde atık suların bertaraf edilmesinde kimi adımlar atılmış olsa da, alınan önlemler
sanayileşme ve kentleşmenin hızına yetişememiş, sorun giderek büyümeye devam etmektedir.
Kanalizasyon sularının arıtılmadan yüzey sularına boşaltılması önemli sorunlar oluşturmakta,
sanayi işletmelerinin arıtmadan bıraktıkları atık sular tehlike yaratmayı sürdürmektedir.
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Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, bölgedeki sanayi tesislerinin önemli bir bölümünün atık
su arıtma tesisine sahip olmasına rağmen yer üstü su kirliliği sorununun çözülemediği, Ergene
Nehri, Çorlu Deresi ve Muratlı Deresi’nde yapılan su kalitesi ölçümlerinde söz konusu suyun IV.
sınıf kirli su olarak tespit edildiği, Ergene Nehri suyunun bu değerlerle tarımsal amaçlı olarak bile
kullanılmasının uygun olmadığı yetkililerce ifade edilmiştir.
Sanayi tesislerinden ya da yerleşim yerlerinden kaynaklanan katı atıkların yeniden
kazanılması konusunda yerel yöneticilerin ve halkın bilinçli olmaması, önemli ölçüde bir ekonomi
kaynağının değerlendirilememesi anlamına gelmektedir. Kimi belediyelerde başlatılan pilot
çalışmalar, henüz ülke geneline yaygınlaştırılamamıştır. Türkiye’de katı atık sorununa çözüm
olarak en sık başvurulan yöntem, çöplerin uygun görülen bir alana yığılarak vahşi depolanmasıdır.
Düzenli depolama, kompostlaştırma, yakma ya da geri kazanma yöntemleri yaygın değildir. Çöp
depolama alanları için yer seçimi de her zaman önemli sorunlardan biri olarak göze çarpmaktadır.
OSB’de çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler yer aldığından dolayı atık türleri
de farklılık göstermektedir. OSB’nin arıtma tesisleri ya yetersiz kullanılmakta ya da hiç
kullanılmadan alıcı ortama deşarj yapılmaktadır. Pek çok değişik sektörü barındıran OSB’den
çıkan atık sular verildikleri dere, nehir, göl vs. gibi alıcı ortamları kısa sürede kirletmekte ve bu
suların geçtiği yerlerdeki tarım alanlarının zarar görmesine ve yer altı sularının kirlenmesine neden
olmaktadır.
Komisyonun düzenlediği saha incelemeleri sırasında Van, Ağrı, Kars, Iğdır ve Artvin illeri
ziyaret edilmiştir. Van Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tesisler ile Van-Et Tesisleri, Lafarge
Van Çimento Fabrikası ve Erciş Şeker Fabrikası gibi önemli sanayi tesisleri, göl kıyısına yakın
alanlarda kurulmuşlardır. Organize sanayi bölgesinde ön arıtma tesisi bulunmadığı gibi Van Gölü
çevresinde yer alan bazı fabrikaların da arıtma tesisleri etkin çalışmamaktadır. Alınan tedbirlere
rağmen, doğal olarak söz konusu işyeri ve tesislerin üretim faaliyetleri sonucunda oluşan evsel,
endüstriyel atıklar ile hava, su, görüntü ve gürültü kirliliği meydana gelmektedir. Atıklar
kanalizasyon, sızma ve çevreye yayılma sonucunda; Van Gölü’ne ulaşmakta ve kapalı havza olan
gölün dolmasına, kirlenmesine ve sanayileşmeden kaynaklanan çevre sorunlarına yol açmaktadır.
Katı atıklar, ülkemizin birçok kentinde olduğu gibi Van Gölü çevresinde hiç bir ayrıştırma
işlemine tabi tutulmadan göl etrafına yığılmaktadır.
Van, Ağrı, Kars ve Iğdır illerinde yapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvansal üretim sonucu
açığa çıkan basma, tezek, ot, saman vb. atıklar kent merkezinde açtığı kirlilik ve çevreye yaptığı
olumsuz etkileri azaltmak amacıyla Hayvancılık ve Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulması
planlanmaktadır. Böylece düzensiz ve kontrolsüz hayvancılığın şehir dışında organize bir bölgeye
taşınarak, modern ahırların kurulması, hayvan sağlığının korunması, iyi verim alınması, et-süt
entegre tesislerinin kurulması, hayvan derilerinin işlenmesi, gübre tesislerinin kurulması ve artan
istihdama bağlı olarak, göç olaylarının ve bunun ortaya çıkardığı sosyal sıkıntıların azalması ve
böylece şehir ekonomisine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Hayvancılık ve Besi OSB’ler de
arıtma tesisin kurulmasıyla, peynir altı sularının arıtılması için gerekli mandıra işletmecisinin tek
başına arıtma tesisi kurmasının çok yüksek maliyet gerektirmesi, birçok mandıranın aynı yerde
toplanarak ortak arıtma tesisi yapılmasının gerekliliğini de ortaya koymaktadır.
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- 254 Katı atık yönetim hizmetlerinde yaşanan en önemli problemlerden biri katı atık yönetim
işletmeleri olan çok sayıda küçük belediyenin bulunmasıdır. Belediyeler atıkların bertarafı
açısından belirli bir altyapıya, deneyimli personel veya yöneticiye sahip değillerdir. Bu nedenle,
atıkların bertarafı için daha büyük yönetim birimlerinin (Belediyeler Birliği) kurulması önem
taşımaktadır.
Birçok şehirde küçük ve orta ölçekli endüstrilerin neden olduğu endüstriyel atık sular evsel
atık su sistemlerine karışmaktadır. Bu yüzden de evsel atık suyun kalitesi etkilenmekte, arıtma
tekniklerinin farklı olmasından dolayı arıtma maliyeti artmaktadır. Ağır metaller gibi kalıcı
kirleticiler, arıtma çamurunda birikip, çamur yönetimini zorlaştırmakta ve çamurların tarımda
kullanılmasını güçleştirmektedir.
Sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelerde, diğer çevre sorunlarına ilave olarak gürültü kirliliği
de ortaya çıkmaktadır. Büyük şehirlerde birçok fabrikanın dış görünüşü, çıkardıkları duman
tabakaları, sıvı ve katı atıklar, hurda yığınları ve gelişigüzel atılmış çöp depoları da görüntü
kirliliğine neden olmaktadır.
Çevreye olumsuz etkileri olan bazı sanayilerde eski teknolojilerin kullanımı devam
etmektedir. Mali sıkıntılar nedeniyle çevreye duyarlı teknolojilerin kullanımına geçiş güç
olmaktadır.
Ülkemizde enerjinin verimliği konusunda tüketicinin bilinçlendirilmesi ve elektrikli ev
aletlerin tercihinde, etiketleme standartlarına uygun ve ekonomik olan ürünlerin seçimi yeterince
teşvik edilememektedir.
4.4.3 Enerji
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan düşük kaliteli fosil yakıtları nedeniyle ciddi hava kirliliği
problemi yaşanmaktadır.
Evlerde ve iş yerlerinde ısıtmada düşük kalorili yerli linyit kullanılması nedeniyle özellikle
kış aylarında topografyanın çanak biçiminde olduğu Denizli, Ağrı gibi illerde ciddi hava kirliliği
yaşanmaktadır.
Kömür yakıtlı termik santrallerin çevre öğelerine çeşitli zararları bulunmaktadır. Termik
santrallerde açığa çıkan kirleticiler baca gazlarıyla çevreye yayılmaktadır. Tamamı önlenemeyen
bu durum canlılar için tehdit oluşturmaktadır.
Termik santrallerin soğutma sularını deşarj ettikleri su ortamındaki ısı değişimi nedeniyle
alıcı ortamın kalitesi olumsuz yönde değişerek canlılar ve canlı metabolizması üzerinde
hızlandırıcı, kısıtlayıcı ve öldürücü tehdit unsurları oluşmaktadır. Sıcaklık aynı zamanda sudaki
çözünmüş oksijen konsantrasyonunun azalmasına da neden olmakta ve dolayısıyla alıcı ortamda
alg oluşumu hızlanmakta ve ötrofikasyon olasılığı artmaktadır.
Termik santrallerin baca gazlarındaki kirleticilerin toprağa çökmesi ve santralden çıkan
küllerin arazide depolanması toprağa ve toprakta bulunan canlılara zarar vermektedir.
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- 255 Kullanım kolaylığı ve çevre dostu olması nedeniyle ithal edilen doğal gaza talep artmakla
beraber acil ihtiyaç durumunda devreye sokulabilecek depolama tesisleri bulunmamaktadır.
Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi kapsamında, işletme masraflarının yüksek olması ve
denetimsizlik nedeniyle jeotermal suların kullanıldıktan sonra alındıkları derinlik ve formasyona
re-enjekte edilmesi sağlanamamakta; bu da kaynağın geri dönüşümsüz, dolayısıyla kısa süreli
kullanımına neden olmaktadır.
Hidroelektrik enerji üretiminin doğal, tarihi ve kültürel varlıklar ve sosyoekonomik çevre
üzerinde boyutları projeden projeye değişen etkileri mevcuttur. Barajlı projelerde etki çoğunlukla
su altında kalan taşınmazlar ve yöre halkının yeniden iskânı, orman varlığının azalması, nadir ve
nesli tehlikedeki bitki ve hayvan türleri konularında ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, tesislerin
yer seçiminde titiz davranılmaması çevresel açıdan hassas yörelerde birçok projenin iptalini
gündeme getirebilmektedir. Karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de uzun tünel alternatifleri ve
baraj yapısından santrale kadar olan nehir kesitine yeterli miktarda su bırakılmamasıdır. Bu güne
kadar, özel sektör tarafından başvurulan kurulu gücü düşük çok sayıda ardışık HES olması ve
bunların kümülatif etkilerinin değerlendirilememesi nedeniyle uygulamada ciddi sorunlar
yaşanabilecektir.
HES fizibilite raporlarının tamamı ÇED prosedürüne tabi olmaksızın EPDK’dan lisans
almakta, kurulu gücü 25 MW’tan yüksek olan ve ÇED’e tabi olan tesisler için ÇED prosedürü
lisans alınmasından sonra başlamaktadır. ÇED aşamasında fizibilite raporlarında öngörülemeyen
etkilerin ortaya çıkması ise ciddi zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
Türkiye’de Güneş enerjisi potansiyeli ve güneşli gün sayısı oldukça yüksektir. Ancak kaynak
varlığından çok teknolojik olarak henüz yeterli düzeyde olmayan ülkemiz, güneş enerjisinden
gereği kadar faydalanamamakta, ülkemizde güneş enerjisinden yararlanma imkanları Akdeniz ve
Ege bölgelerindeki sıcak su üretme sistemleri ile sınırlı kalmaktadır. En fazla güneş alan Akdeniz
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çevreye zararı yok denecek kadar az bu kaynaktan daha fazla
faydalanma yoluna gidilmelidir.
Çanakkale, İzmir, Hatay ve Mersin civarında rüzgar enerjisi üretimine uygun potansiyel
olduğu bilinmekle beraber bu konuda ayrıntılı çalışmalar ve uygulamalar bulunmamaktadır.
Tarımsal atık ve artıklardan enerji üretilmesine yönelik biyokütle enerjisine ilişkin
uygulamalar yetersiz kalmaktadır.
Mevcut koşullarda hidrojen üretiminde maliyet düşürücü teknolojik gelişmeler
sağlanamadığından, hidrojen diğer yakıtlardan yaklaşık üç kat daha pahalıdır. Bu nedenle,
dünyada ve ülkemizde yaygın bir enerji kaynağı olarak kullanılamamaktadır.
Türkiye’de bugüne kadar nükleer enerji üretimi bulunmayıp, içerdiği risk faktörleri, atık
sorunu ve halkın endişeleri nedeniyle nükleer enerji santrali kurulamamıştır.
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- 256 Türkiye’de enerjide yaklaşık %15’lik bir kayıp-kaçak miktarı mevcuttur. Karşılığı olmayan
enerji tüketimi, kontrolsüz tüketimi getirmektedir, bu durum da çevre kaynaklarının tahrip
edilmesi anlamına gelmektedir.
Elektrik üretim tesislerinin daha verimli çalışması için tesislerin ko-jenerasyon ya da trijenerasyon olarak anılan sistemlere dayalı olarak kurulması sağlanmalıdır. Bu sayede elektrik
enerjisinin yanı sıra ko-jenerasyonda ısıtma da üretilebilmekte, tri-jenerasyonda ise bunlara
soğutma da eklenmektedir.
4.4.4 Ulaşım
Karayolları, demiryolları, denizyolları ve havayolları olmak üzere 4 tür (mod-çeşit) olan
ulaşım modları, hızlı nüfus artışı, çevreye olan etkileri, teknolojideki hızlı gelişim, sanayileşme ve
ticaret gibi faktörlerin de etkisinde kalarak, zaman içinde kullanım öncelikleri değişmiştir. Ulaşım
aynı zamanda bir arazi kullanım biçimi olduğundan ve kentlerde ulaşım mekânları için ayrılan
kullanım yüzeyi, yerleşme toplam yüzeyinin %20 ile %40'ı arasında değiştiğinden, ulaşıma
yönelik alınan kararlar ve uygulamalar, doğrudan çevreyle etkileşim içinde olmaktadır [35].
Türkiye’de ulaşımın çevreye olan etkilerinin ve çevre üzerinde oluşturduğu sorunların
irdelenebilmesi için, öncelikle ulaşım ve çevre ilişkisinin irdelenmesi gerekmekte olup, ulaşımın
çevre üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin en aza indirilmesine ve çevre içinde ulaşım
faktörüne ve sürdürülebilirliğine yönelik bu güne kadar alınmış ulusal ve uluslararası kararlarının
incelenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ulaşıma yönelik çevre sorunlarının tespiti ve anılan
sorunlara ilişkin çözüm önerileri sağlıklı bir biçimde geliştirilemeyecektir. Bu güne kadar ulaşıma
yönelik alınan kararlarda bu yöntem izlenmediği için, halen ülkemizde ulaşım kaynaklı çevre
sorunları, çevre sorunları bütünü içinde önemli bir sorun alanı oluşturmaktadır.
Bu doğrultuda öncelikle ulaşımın tanımının yapılması gerekmektedir. Ulaşım, merkezinde
insan hareketliliği ve yük taşımacılığı olan, altyapı ve üstyapısı ile bütün olan bir hizmettir [102].
Ulaştırma ise ulaşımın niteliksel ve niceliksel durumudur [103]. Ulaşım ve ulaştırmada öncelik
erişilebilirlik olup; erişilebilirliğin ise ulaşım mekanizmalarının her türlü aktiviteye doğru zaman,
yer, miktar, nitelik ve nicelikte kullanılması ile mümkündür. Amaç değil, bir araç olan ulaşımın bu
aracılığı, aktivitelere ve kentsel kullanımlara erişim ve dolayısıyla kentlinin yaşam kalitesine ve
kentsel çevre kalitesine hizmet edilmesidir.
Türkiye kentleri fiziksel ve sosyo-ekonomik yapılarındaki farklılıklara karşın, dünyada
ulaşım alanında yaşanan değişimleri belli bir ölçüde yaşamakta ve benzer ulaşım sorunları
barındırmaktadır. Ulaşımın çevreye olan etkileri irdelenirken özellikle kentsel alanlardaki ulaşımçevre ilişkisi ele alınacaktır. Bunun nedenlerinden birisi, komisyonun yerinde yaptığı inceleme
gezilerinde çevre sorunlarının kentsel ulaşım ile kurgulanmış olmasıdır. Diğer neden ise, ulaşımın
neden olduğu sorunlara yönelik geliştirilecek çözüm önerilerinin öncelikle yerel ölçekte ele
alınması ile mümkün olmasıdır.
Karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyolu olarak adlandırılan ulaşım türleri (modları)
çevresel açıdan irdelenirken, bu türlerin iklim değişikliği ile de doğrudan ilgisi olan CO2 salımları
açısından havaya ve arazi kullanım biçimi olarak toprağa ve yerleşmelere olan etkileri çevresel
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alanlarının tahribatı, denizlerin kirlenmesi, hafriyat sonucunda ve inşaat sırasında oluşacak katı
atıklar ve atık suların bertaraf edilmesinde karşılaşılan güçlükler de bulunmaktadır.
Bu doğrultuda ulaşımın neden olduğu çevre sorunlarının 4 başlık altında irdelenmesi uygun
görülmüştür. Bunlar;
•
•
•
•

Arazi kullanım politikalarından kaynaklanan sorunlar
Ulaşım türü seçiminden kaynaklanan sorunlar
Karayolu ulaşımından kaynaklanan sorunlar
Denizyolu ulaşımından kaynaklanan sorunlardır.

Arazi kullanım politikalarından kaynaklanan sorunlar
Taşıt sahipliliğinin giderek yaygınlaşmasıyla, Türkiye metropollerinde merkezden uzaklaşma
(desantralizasyon) süreçleri de gözlemlenmektedir. Bu artış, yüksek gelir gruplarının konut
alanlarının sıçramalı biçimde kent dışında oluşmasını ve büyük ölçekli alışveriş merkezlerinin de
kent merkezinin dışında, karayollarıyla erişilebilen noktalarda yer seçimini hızlandırmıştır.
Merkezden uzaklaşma eğilimlerinin gelecekte kentin çeperlerinde ekolojik hayatı ve doğal
dengeleri tehdit edecek boyutlara gelmesi olasıdır. Öte yandan bu eğilimler araca ve petrole
bağımlı kent formlarını desteklemektedir.
Ülkemizde konut-işyeri ilişkisi hala genel olarak kent merkezleri üzerinde kurulmakta, bu
durum da kent merkezi ve çevreleyen alanlardaki trafik sorununu artırmaktadır. Bu sorunu aşmak
için hem yeni yollar yapılmakta hem de kapasite artırımı yöntemlerine başvurulmakta ve kent
merkezi üzerinden yüksek kapasiteli trafik akımları planlanmaktadır. Yapılan yeni yollar ve
alışveriş alanlarının kent merkezinin dışına çıkması, Türkiye’de metropoliten kentlerin
merkezlerinin bir bölümünde ciddi çöküntü sorunlarını da beraberinde getirmektedir.
Ulaşım sorunlarının çözümü için geçmişte benimsenen yaklaşım, genelde trafik sıkışıklığına
çözüm aramak şeklinde olmuştur: Arzın yani yol kapasitesinin artırılmasına yönelik önlemler ile
trafik sıkışıklığı sorunu aşılmaya çalışılmıştır (ulaşım ağını geliştirmek, yeni yol yapımı, mevcut
yolların genişletilmesi, kavşaklarda mühendislik çözümleri). Yol yapısının yetersiz olduğu
yeni/küçük kentlerde ve yol altyapısının sınırlı olduğu az gelişmiş ülke kentlerinde bu çözüm
geçerliliğini korurken; gelişmiş yol ağlarına sahip, altyapısı mevcut metropoliten kentlerde bu
yaklaşım artık sorgulanmaktadır. Çünkü trafikteki artış hızına yetişebilecek kapasitede yol yapımı
olanaklı değildir. Ayrıca metropoliten kentlerde artan talebi karşılayabilecek kapasitede yeni yol
sunumu için fiziksel mekân kısıtlıdır. Mevcut yapılaşmış alanı özellikle kent merkezini tahrip
etmeden yol yapmak olanağı bulunmamaktadır. Her yeni yol kapasitesi artırma uygulaması daha
önce hesaplanmamış yeni talep doğurmaktadır; bu nedenle yol yaparak arz-talep dengesi
korunamamaktadır. Üstelik, yeni yolların yapılması beraberinde trafik hacminde artışı da getirdiği
için, yukarıda sayılan (emisyon, doğal çevre, petrolde dışa bağımlılık, toplu taşıt kullanımının daha
sonra sunumunun azalması vb.) diğer ulaşım sorunlarını da çözmediği gibi, katlanarak artmasına
neden olmaktadır [104].
Kentsel raylı sistemlerin daha etkin kullanılabilmesi, çevrelerindeki kentsel gelişmeyle
bütünleşmeleri ve çevrelerindeki gelişmenin raylı sistemlere odaklanan biçimde tasarlanmasıyla
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özel araçla erişim temel ölçüt olarak alınmakta, kentsel raylı sistemlerden kentsel kullanımlara
erişim tasarımda geri planda kalmaktadır.
Özel araba kullanımının görece düşük olmasına rağmen, kentsel ulaşımın tümüyle karayolu
üzerinde gerçekleşmesi trafik yoğunluğunu arttırmakta; trafik sorununun çözümünde ise çağdaş
ulaşım planlama yaklaşımları ve sürdürülebilir ulaşım stratejilerini içeren bir vizyon henüz yerel
yönetimlerimizce hayata geçirilememektedir.
Kentsel ulaşım, sürdürülebilirlik bakış açısı ile bakıldığında kentlerin en önemli
özelliklerinden biridir. Bir yandan çevresel etkileri azaltma isteğinin, diğer yandan yüksek düzeyde
erişebilirlik isteğinin sağlanması, kentsel ulaşım konusunda eşgüdümlü şekilde harekete geçmenin
önemini vurgulamaktadır.
Ulaşım sistemleri kentlerin formlarını ve niteliklerini belirlemede çok etkilidir. Ulaşım
altyapısı belli bir düzeye kadar gereklidir. Ancak günümüzde kentsel alanlar motorlu araçların
baskısı altındadır.
Çok amaçlı kamu mekânlarının otomobil trafiğine açılması ile de gürültü kirliliği
oluşmaktadır. Yürüme ve bisiklet kullanımı için uygun mekânların kısıtlı olması da çevrenin genel
niteliğini olumsuz etkilemektedir.
Şekil 57’de yer alan gösterimden; şehir merkezi yüzeyi %20 olduğu halde, taşıma kapasitesi
4-6 kişi arasında olan ancak gerçekte 1-2 kişi arasında doluluk gösteren binek taşıtı
kullanıldığında, %15 olan yol yüzeyi kullanımı için %55 park etme yüzeyi ihtiyacı ortaya
çıkmakta, bu oran %70’e kadar varabilmektedir [103].
c: % 0.8

c:%2.5

1

2

1:(ağır ve hafif raylı )

c:%3.5-4

3
2: (otobüs özel yolu
ve tramvay )

c:%15, d: %55

4
3: (troleybüs, otobüs )

4: (binek taşıtı)

a: %100 şehir yüzeyi
b: %20 şehir merkezi yüzey
c: İlgili ulaşım türü için ihtiyaç yüzeyi yüzdesi
d: taralı alan, park etme yüzeyi (şematik gösterim)
(Kentsel Raylı Sistemler (KRS), tramvay, hafif raylı sistem (HRS), ve Kentsel Ağır Raylı Sistemi
(ARS=Metro) kapsamaktadır.)
Kaynak: Trafik Kompozisyonu, Kaplan, H, 1996.

Şekil 57 Değişik Kullanım Türlerinin Alan Gereksiniminin Şematik Gösterimi
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taşımak için 125 otomobil gerekmektedir. Diğer yandan kentsel alanlara giren otomobiller tüm gün
alan işgal ederken, toplu taşımda hizmet devam etmektedir [105]. Şekil 57’de verilen gösterim,
ulaşımın arazi kullanım kararları ile ilişkisinin anlaşılmasında önemli bir veri teşkil etmektedir.
Yukarıda verilen tespitler ve irdelemeler bazında ülkemizde ulaşımdan kaynaklanan çevre
sorunlarına bakıldığında; ülkemizde ulaşım hizmeti sunulurken, hizmetin götürüleceği alanın
yakın ve uzak gelecekteki ihtiyaçlarına ilişkin araştırmaların yeteri kadar yapılmadığı ve
dolayısıyla da bu doğrultuda verilen kararların çevre sorunlarının oluşmasına neden olduğu
görülmektedir.
Türkiye’de ulaşım planlaması ile arazi kullanım planlaması birlikte yapılmamakta, ulaşım
türleri ve sistemlerine ilişkin kararlar verilirken seçilen arazinin hazırlanmasından, hizmetin tesis
aşamasına kadar farklı çevre sorunları ile karşı karşıya kalınmaktadır. Nitekim; karayolu,
havayolu, denizyolu ve demiryolu ulaşım türlerinin ve raylı sistemler, toplu taşım gibi ulaşım
sistemlerinin; gerek yer seçiminde ve kullanım önceliğinde hatalar yapılması, gerekse arazi
kullanım biçimi dikkate alınmadan yapılanması ve arazi kullanım planları ile birlikte
değerlendirilmemesi, ülkemizde karayolu ulaşımının bir çevre sorunu olarak karşımıza çıkmasına
neden olmaktadır.
Ulaşım planlaması ile bütünleşik arazi kullanımı ve mekânsal planlamasının yerel idareler ile
merkezi idareler arasındaki kapsamlı bir işbirliği dâhilinde birlikte yürütülmediği, bunun için
gerekli olan idari, hukuki ve teknik altyapının tam olarak oluşturulmadığı görülmektedir.
Büyükşehir belediyesi dışındaki belediyelerde ulaşım komisyonunun kurulması ve ulaşım ana
planı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu da ulaşımın çevre sorunu olarak gelecekte devam
etmesine neden olabilecek bir diğer önemli faktördür.
Enerji, çevre, ekonomi, konut, arsa ve arazi politikaları ile tutarlı, yurtiçi kaynakların
kullanımına özen gösteren, çevreye duyarlı, çevresel etkiler göz önüne alınarak sürdürülebilir,
kamu kesimini bağlayıcı, özel sektörü yönlendirici geniş kapsamlı bir ulusal kentiçi ulaşım
stratejisinin ve ulaşım planlamasının oluşturulmasına yönelik çalışmaların eksik kaldığı tespit
edilmiştir.
Özellikle havaalanlarından ve demiryollarından kaynaklanan gürültü de ciddi bir sorun olarak
karşımıza çıkmakta, ulaşım kaynaklı gürültü kirliliğinin önlenebilmesi için gerekli olan önlemlerin
ulaşım ve arazi kullanım planı arasındaki ilişki gözetilmeden ele alındığı görülmektedir.
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Karayollarının dışında demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşım türleri de mevcut olmasına
ve karayoluna dayanan ulaştırma sektörünün kirlenme, kazalar ve trafik tıkanıklığı ile ekonominin
gelişmesindeki hareketliliği sınırlamasına rağmen son yıllarda sadece tek bir ulaşım türü olan
karayolu ulaşımına dayalı ulaşım kararlarının verilmesi ciddi bir sorun alanı oluşturmaktadır.
Dünyada kent alanları en etkili taşımacılık türlerine ayrılmaya başlanmış, toplu taşımacılığın
önemi artmıştır. Daha az yer kaplayan otobüsler, atmosferi 25 kat daha az kirletmekte, yolcu
başına 3 kat daha az enerji harcamaktadır. Oysaki ülkemizde gerek kent içinde gerekse kentler
arasında, çevreye olan olumsuz etkileri en az olan, arazi kullanımı açısından da en verimli ulaşım
türü olan demiryolu ulaşım türünün ülkemiz ulaşım politikalarında ve uygulamalarında öncelikli
olarak tercih edilmediği görülmektedir.
Ulaşımın çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilmesinde önemli bir faktör olan kamu
ulaşımını teşvik edici mekânsal, finansal ve örgütsel yapının tam olarak oluşmadığı, toplu taşımı
güçlendirici, raylı sistemleri teşvik edici, yaya ve bisiklet yolu gibi düzenlemelerin yaygın
olmadığı, bütün bunlar yerine özellikle kent merkezlerinde otoyol, hız yolu ve zincirleme katlı
kavşak düzenlemelerine devam edildiği görülmektedir.
Karadeniz Bölgesi gibi dağlık bölgeler için uygun ulaşım aracı olan teleferik kullanımının
tercih edilmediği görülmektedir. Fosil yakıt tüketimi gerektirmeyen, sera gazı emisyonlarının
artışına neden olmayan çevre dostu alternatif ulaşım aracı olan bisiklet kullanımının da düz araziye
sahip bölgelerde teşvik edilmediği tespit edilmiştir.
Komisyon tarafından Isparta ili Eğirdir Gölü ve civarında yapılan teknik gezi ve toplantılar
neticesinde, Göl içinde yer alan adanın hatalı ulaşım kararları neticesinde yarımada haline
getirildiği belirtilmiştir. Karayolu odaklı yaklaşımlar ve alternatif diğer ulaşım türlerinin
önemsenmemesi neticesinde, göl ekosisteminin zarar gördüğü hakkında bilgi alınmıştır.
Kent içi ulaşım neredeyse bütünüyle karayolu üzerinde gerçekleşmektedir; deniz ulaşımı
olanağı olan kentlerde bu olanaklar sınırlı değerlendirilmekte; kentsel raylı sistem yapılmış
kentlerde de bu sistemlerin kapasitelerinin oldukça altında çalıştığı görülmektedir.
Çağdaş yaklaşımlar ve sürdürülebilir ulaşım ilkeleri çerçevesinde özellikle kent
merkezlerinde araca değil insana öncelik veren, yaya ve toplu taşımı öncelikli kılan çözümlerin
benimsenmesi gerekirken, mevcut uygulamalarda kent merkezlerinde taşıt trafiği akımını
hızlandırmaya yönelik olarak yol genişletme ve katlı kavşaklar gibi yatırımlara başvurulmaktadır.
Bu tür yatırımların trafik sorununa çözüm olmadığı, tam tersine otomobil talebini daha da
özendirici etki yaptığı bilinmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 261 Gerek taşıt trafiğine verilen öncelik, gerekse araç park yeri yetersizliği sonucunda, kent
merkezleri yaya yolculukları için elverişsiz ve itici alanlara dönüşmekte; yaya olarak yapılan
yolculukların niteliği önemli ölçüde düşmektedir. Bu durum insan sağlığı açısından olumsuz
etkilere neden olmaktadır.
Şehirlerarası ve deniz aşırı taşımacılıkta en ekonomik, şehir içi ulaşımda da raylı ulaşımdan
sonra en ekonomik taşıma sistemi olan suyolu ulaşımına gereken önem verilmemektedir.
Türkiye’de ulaşımın en seri ve en kısa yoldan yapılması amaçlanmakta, bu durum birim
başına düşen ulaşım maliyetini yükseltmekte, en ucuz olan denizyolu ve raylı sistemlere olan
projelere yatırımlar gecikmektedir.
Karayolu ulaşımından kaynaklanan sorunlar
Teknoloji, sanayileşme ve endüstrileşmedeki hızlı ve plansız gelişme nedeni ile kentlerde
kullanılan ulaşım araçlarının çevreye yaydığı ve rahatsız edici boyutlara ulaşan ses düzeyinden ve
sera gazı emisyonlarının salımı açısından konu ele alındığında karayolu ulaşım sistemlerinin rolü
yadsınamaz.
Türkiye’deki ulaşımın büyük bölümü petrol ürünlerine dayalı olan karayolu ulaşımı ile
yapılmaktadır. Türkiye, otomobil sayısı artış hızı en yüksek olan ülkeler arasındadır. Bu durumun
ekonomik açıdan sürdürülebilirlik sorunları taşımasının yanı sıra, çevresel açıdan da
sürdürülebilirlik sorunları barındırdığı ortadadır. Karbonmonoksitten, hidrokarbonlardan ve
kurşundan kaynaklanan hava kirliliği söz konusudur. Diğer bir sorun, insanlar üzerinde psikolojik
ve fizyolojik etkileri olan özellikle karayolu ulaşımı kaynaklı gürültü kirliliğidir. Üçüncü sorun ise
yakıtların havaalanlarında ve dolum istasyonlarında sızmasından kaynaklanan su kirliliğidir [58].
Ayrıca; karbon içerikli sera gazı emisyonlarının oluşumunu arttıran karayolu ulaşımı; iklim
değişikliğini etkileyen bir çevre sorunu olarak değerlendirilmesine rağmen, karayolu ulaşımının
ulaşım türleri içinde sıkça tercih edilir olduğu görülmektedir.
Özellikle otobüs, minibüs ve taksi dolmuş gibi toplu taşım araçları ile yapılan taşımacılık
esnasında araçlar tarafından yapılan dur-kalk’lar ve sürücülerin gitmek istedikleri yere ilişkin
bilgilerindeki yetersizlikler, trafikte akışkanlık kesintisinin ve tıkanıklığın yaşanmasına neden
olmaktadır.
Karayolu ulaşımı nedeniyle ortaya çıkan sorunlar arasında trafik sıkışıklığı, hava kirliliği,
enerji tüketimi ve gürültü sayılabilir. Karayolu ulaşım kaynaklı partiküllerin sağlık üzerindeki
etkileri konusunda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Bu arada ulaşımın neden olduğu gürültü de
pek çok kentte önemli bir sorundur. Karayolu ulaşım altyapısı ve motorlu trafik akışı, önemli
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kültürel, manzara özellikleri) ulaşım altyapı yatırımları tarafından tehdit edilebilmekte, peyzaj
bozulabilmektedir.
Kent içindeki tercihli yolların kullanımını teşvik edici uygulamaların olmaması, tahsisli yol
uygulamasına geçilmemesi, yerleşik kent dokusu içinde artan karayolu ihtiyacını karşılayacak
yeterli miktarda alanın olmamasından kaynaklanan altyapı sorunu, kent içi karayolu şebekesinde
noktasal kapasite artışı sağlamak amaçlı inşa edilen ve sadece noktasal çözümler getiren, bir
sonraki kavşakta aşırı trafik yoğunluğuna ve tıkanıklığına neden olan kavşaklarda sinyalizasyon
tekniğinin yetersizliği, yetersiz ve bilimsel araştırmalara dayandırılmayan kavşakların yapımı,
kavşaklarda iletişim sistemlerinin devreye sokulduğu teknik yerine hala yığınsal ve kesintili
sinyalizasyon sisteminin kullanımının devam edilmesi, kent içi ulaşım sistemlerinde merkezi ve
yerel idareler arasında koordinasyon sorununun yaşanması, ülkemizde karayolu ulaşım
sisteminden kaynaklanan çevre sorunları olarak sıralanabilir.
Denizyolu ulaşımından kaynaklanan sorunlar
Ülkemizin yerleşimler arası su yolları kullanım potansiyeli yüksek olmasına rağmen bu
potansiyelin etkin ve verimli kullanılmadığı, yerleşimler arası yolcu ve yük taşımacılığı açısından
denizyolu ulaşımından kaynaklanan deniz suyu kirliliğinin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin
alınabilmesi için gerekli olan idari, hukuki ve finansal yapıda sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiştir.
Deniz kazaları ve gemilerin sintine ve balast sularından kaynaklanan kirlilik de, deniz
ulaşımının çevreye olan olumsuz etkileri arasında yer almaktadır. Ülkemiz denizleri, yüksek
verimliliği, ekonomik değeri, ekolojik ve biyolojik yapısı ile MARPOL anlaşması kapsamında
hassas alanlar olarak nitelendirilmektedir.
Deniz ulaştırmasına hizmet eden tersanelerde acil müdahale merkezinin bulunmayışı, deniz
ulaştırması nedeniyle meydana gelebilecek olan su kirliliğinin önlenmesinde sorun
oluşturmaktadır.
Ülke genelinde etkin ve verimli bir ulaştırma ağı oluşturulmasına yönelik çalışmaların
istenilen hızda ilerlemediği, ulaşımın çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesinde
önemli bir diğer faktör olan eğitim, bilinçlendirme ve katılıma yönelik çalışmaların gerek yerel
gerekse merkezi alanda hızlı bir şekilde yürütülmediği, ulusal ve kentsel ulaşım stratejisinin
olmadığı, politika ve önlemlerin çevresel sürdürülebilirlik ile ilişkilendirilmediği görülmektedir.
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Madenler, ülke ekonomileri bakımından önemli ve stratejik doğal kaynaklardır. Ancak diğer
sektörler gibi maden işletmeciliğinde yer seçme veya organize sanayi bölgelerinde çalışma imkânı
bulunmamaktadır. Dolayısıyla çalışmanın yapıldığı yere direkt olumsuz etkileri olabilmektedir. Bu
etkileri gidermek veya mümkün olduğunca azaltmak gerekmektedir.
Endüstride kullanılan ham maddelerin büyük bir kısmı yer altı kaynaklarından
sağlanmaktadır ve giderek artan talepler, madencilik teknolojisindeki ilerlemeler madencilik
alanlarının genişlemesini ve düşük tenörlü maden yataklarının da işletilmesini zorunlu kılmaktadır.
Bu durum ise arazi ve çevre bozulmalarını daha da yaygınlaştırmaktadır.
Türkiye’de ihraç edilen madenlerin yanı sıra ithal edilen madenler de bulunmaktadır. Bunun
nedeni sadece bu madenlerin ülkemizde bulunmaması değil, kimilerinin de bulunmasına rağmen
düşük kalitede olmasıdır. Örneğin kömür bu madenlerden bir tanesidir. Ayrıca kömür gibi
özellikle enerji ham maddeleri bu şekilde ithal edilmektedir.
Bazılarının kalitesi düşük olsa da Türkiye maden açısından zengin kaynak çeşitlerine sahiptir.
Dünyada ticareti yapılan toplam maden türünden sadece 13’ünün ülkemizde varlığı
saptanamamıştır. Ancak çeşitli nedenlerle madenlerimizden yeteri kadar faydalanılamamaktadır.
Bor ve toryum gibi değerli ve stratejik madenler açısından zengin olan ülkemizde bu
kaynakların etkin olarak işlenip değerlendirilmesi sağlanamamaktadır.
Madencilikte kirletici nitelik taşıyan atıklar alıcı ortamlara katı, sıvı ya da gaz atıklar halinde
verilmektedir. Gaz atıklar nedeniyle hava kirliliği, posa ve artıkların gelişigüzel depolanması
nedeniyle toprak kirliliği, sıvı atıklar, ayrıca sürüklenen katı atıklar nedeniyle dere yataklarının
bozulması ve su kirliliği probleleri yaşanmaktadır.
Açık saha ve yer altı madenciliği sırasında arazinin yapısında, üzerindeki bitki örtüsünde,
yaban hayatında ve arazinin görünümünde yapısal değişiklikler ve tahribatlar olabilmektedir.
Ayrıca açık maden işletmeleri gürültü kirliliğine de yol açarak fiziksel anlamda kirlilik
oluşturabilmektedir.
Yer altı ve açık maden işletmeciliğinde dinamit ile patlatma nedeniyle titreşim ve gürültü
oluşmaktadır.
3213 sayılı Maden Kanununa dayanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nin 7.
maddesindeki “maden arama faaliyetleri, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilmiş izinlerin dışında
başka bir mevzuat kapsamında izne tabi değildir” şeklinde yer alan ifade bu Kanunu çok güçlü
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sayılmayan maddeler bile maden olarak değerlendirilmekte bu durum bu maddeler için de geçerli
sayılmaktadır. Oysaki madencilik faaliyetinin koruma alanları gibi bir alanda yapılmak istenmesi
durumunda Yönetmeliğin 7. Maddesi dolayısıyla kanunen herhangi bir engelleme mümkün
olamamaktadır. Bu da Maden Kanunu’nun Çevre Kanunu’ndan daha güçlü ve yaptırımı olan bir
kanun olduğunu göstermektedir.
Başka alanlarda olduğu gibi madencilik sektöründe de uygulamada sıkıntılar yaşanabilmekte
ve gerekli kurallar yerine getirilemeyebilmektedir. Örneğin, rehabilitasyon yapılması gereken
alanların rehabilite edilmeden terk edilmesi söz konusu olabilmektedir.
4.4.6 Kültür ve Turizm
Turizm faaliyetleri, fiziksel, biyolojik ve sosyal çevreyi etkileyen önemli bir etmen olduğu
kadar, çevre ve çevre sağlığının ortaya çıkardığı sorunlardan da etkilenen bir faaliyettir.
Turizm faaliyetleri nüfusun belirli yerlerde yoğunlaşmasına neden olur. Özellikle turizm
mevsiminde, yerel halk dışında iç ve dış turizm ile nüfus artışları turistik bölgenin altyapısının
zorlanmasına ve önemli çevre sorunlarına neden olabilmektedir.
Turizmin yayılması ile yaratılan istihdam olanağından yararlanmak üzere turizm bölgelerine
göç olmaktadır.
Özellikle turizm potansiyeli taşıyan sahil kentlerinin “plansız gelişimi” ile ekolojik ve fiziki
değerler, tarihi ve doğal zenginlikler yok olabilmektedir.
Turizm amaçlı yapılan plansız yatırımlar doğadaki dengeleri bozmaktadır.
Geniş alan kaplayan golf sahalarının aşırı su ihtiyacı arazinin tuzlanma ve çoraklaşmasına
neden olmaktadır. Golf sahalarında su, gübre ve pestisit kullanımı arttığından çevre üzerinde
olumsuz baskılar oluşmaktadır.
Kıyı kesimlerdeki verimli tarım arazilerinin ikinci konut amaçlı kullanımı ile tarım arazileri
azalmakta, kıyı eko sistemi bozulmakta ve çevre baskısı artmaktadır.
Turizm bölgelerinde arazi talebi sonucu, yerleşime açılmaması gereken alanların yerleşime
açılması, aşırı talep nedeni ile kıyı yağmalanması, kıyıların doldurulması, körfezlerin kirlenmesi
gibi birçok çevre sorunu da karşımıza çıkmaktadır. Turizmin plansız gelişimi peyzajı bozarak
çevre sorunu oluşturmaktadır.
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sahil bandında yoğunlaşması bu yörelerdeki çevre sorunlarını arttırmaktadır. Kıyılarda dar bir
şeritte yoğunlaşan bu yapılar son yıllarda oldukça fazla gelişme göstermiştir. Söz konusu tesislerde
arıtma tesislerinin bulunmayışı veya olanların da ekonomik nedenlerle çalıştırılamaması, katı
atıkların bertarafında yaşanan sorunlar, görüntü kirliliği deniz ve çevre kirliliğine neden
olmaktadır.
Turistik tesisler ve ikinci konutlara sağlanan şebeke suları yetersiz kaldığından yer altı suları
kullanılmaktadır. Yer altı sularının aşırı kullanımı ile yer altı suyu seviyesi düşmekte ve bu
durumda da yüzey sularına talebi arttırmaktadır. Nüfusun belirli yerlerde toplanması nedeni ile
mevcut sular yetersiz kalmakta ve uzak mesafelerden su temini yoluna gidilmektedir. Bu durum
kullanım maliyetlerini arttırdığı gibi kaynak israfına ve kaynakların adil paylaşılamamasına neden
olmaktadır.
Turizm bölgelerinde kara, deniz ve hava ulaşımının neden olduğu gürültü yanında, bu
bölgelerdeki eğlence merkezlerinden kaynaklanan gürültü kirliliği de meydana gelmektedir.
Turizm yerleşmelerinde vahşi depolama alanlarının yer seçiminde, genellikle hidrolojik,
hidrojeolojik ve jeolojik etütlere yer verilmemesi nedeni ile sorunlar yaşanmaktadır. Dökülen
çöplerdeki kirleticiler yağmurlu günlerde toprağa sızarak yer altı ve yer üstü sularımızı
kirletmektedir.
Turizm sektörünün karasal alan paylaşımı ile kültür balıkçılığı sektörünün denizalanı
paylaşımları ve karşılıklı etkileşimleri, görsel ve çevresel kirlilik faktörlerinin getirdiği olumsuz
etkiler nedeniyle birbirleri ile uyum sağlamamaktadır.
Su ürünleri üretim alanlarının büyük bir bölümünün kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon
olmaksızın kıyıya yakın konuşlandırılması nedeni ile turizm yatırımları balık çiftliklerinden
olumsuz etkilenebilmektedir.
4.4.7 Yerleşme ve Yapılaşma
Çevre sorunlarının en yoğun biçimde yaşadığı yerler, nüfusun ve sanayi kuruluşlarının yoğun
olduğu bölgelerdir. 1950’lerde hızlanmaya başlayan kentleşme olgusu, büyük kentlerde
yığılmalara neden olmuş, bölgelerarası dengeli bir kentsel dağılım oluşamamıştır. Yerleşim
yerlerindeki planlı ve/veya plansız gelişmelere bağlı olarak doğal ortamlar üzerindeki baskı
artmaktadır. Doğal ortamlar üzerindeki baskı, gerek doğal alanlar ve tarım arazilerinin yapılarla
örtülmesi ve gerekse ortam kirlenmesinin zararlı etkilerine bağlı olarak ortaya çıkmakta, iklim ve
toprak koşulları değişmekte ve bunun yanı sıra konut, sanayi ve taşıtlardan kaynaklanan zararlı
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yaşama ortamı oluşmaktadır.
Komisyona denizler, göller, barajlar ve akarsular ile bağlantısı olan illerde yapılan sunumların
tamamında, yerleşim, yapılaşma, plansız kentleşme, sanayileşme, ulaştırma gibi faaliyetler
nedeniyle yüzey sularının kirletildiği belirtilmiştir.
Planlama; ihtiyaçların sürdürülebilir, etkin ve verimli kullanımını sağlayıcı uygulama
yöntemlerinin tarif edildiği, pek çok mesleki disiplinden destek alan, yol gösterici bir kılavuzdur.
İçeriği ve yapısı gereği, çevre odaklıdır ve çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, koruma
kullanma dengesinin gözetilmesine, çevreye olumsuz etkilerde bulunacak faaliyetlerin kontrol ve
denetiminin, kısaca yaşanabilirliğin sağlanmasına yönelik bir uygulama aracıdır. Ayrıca, sosyal
adaleti, ekonomik kalkınmayı, arazi kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını, fiziksel ve görsel
uyumu sağlayan kararların mekansal kararlar ile beslenmesini ve desteklenmesini
sağlamaktadır [106].
Oysa ki ülkemizde, mekansal planlama kapsamında bir karmaşa yaşanmakta ve yaşanan bu
karmaşa nedeni ile, ülkemizi ilgilendiren çevre sorunlarına yönelik tek, bütüncül ve etkin çözüm
önerileri ve politikaların üretilmesi güçleşmekte, kısa uzun ve orta vadeli alternatifler
oluşturulamamaktadır.
Hızlı ve plansız kentleşmenin yanı sıra motorlu taşıt sayısındaki artışı, yerleşimlerin yoğun
olduğu büyük kentlerde altyapı maliyetlerinin yüksek olması, üretim ve tüketim alışkanlıkları,
bilinç, farkındalık, farklılıkların birlikteliği, katılım, mühendislik, mimarlık ve tıp bileşenlerini
ihtiva ederek pek çok alt bilimden destek alan ve asıl amacı çevreye duyarlılık olan planlamanın
etkin olarak hayata geçirilmemiş olması, yerleşme ve yapılaşmanın çevre sorunu olarak karşımıza
çıkmasına neden olmaktadır.
OECD’ye göre sürdürülebilir kent planlaması yaklaşımına rehberlik eden temel ilkeler;
• Kent planlamanın, kentin bulunduğu çevreyi ve içinde yaşayan insanları esas almasını
öngören yerellik ilkesi,
• Planlama ve tasarımın, çeşitli ölçeklerde ve çevresel boyutları da kapsayacak biçimde
entegre edilmesini öngören bütüncüllük ilkesi,
• Kent formunun değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek biçimde yapılandırılmasını
öngören esneklik ilkesi,
• Kent formunun minimum enerji ve kaynak girdisine ihtiyaç duyacak şekilde
yapılandırılmasını öngören minimum kaynak kullanımı ilkesidir [107].
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politikaların yerel bölgesel ve küresel etkilerini hesaba katan ekosistem ilkesi, atıkların minimize
edilmesi ilkesi, doğal, kültürel hatta ekonomik çevrelerde çeşitlilik ilkesi, 1996’da İstanbul’da
gerçekleştirilen BM İnsan Yerleşmeleri Konferansı Habitat II’de konu edilmiştir [107].
Ancak Türkiye’de, söz konusu konferansın yapılmasından bu güne 12 yıl geçmesine ve anılan
konferansın ülkemizde yapılmasına rağmen, yukarıda konu edilen önceliklere yer verilmesi
sağlanamamıştır. Ekolojistler tarafından 1990’ların başlarına kadar “kendi başına bir ekosistem”
olarak tanımlanan kent, artık çevresiyle birlikte ele alınmaktadır [107]. Ekolojik kentler olarak
dünya literatürüne giren bu bakış açısı, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımından da etkilenerek Çin
başta olmak üzere birçok dünya ülkesinde uygulamaya geçmeye başlamış ancak henüz ülkemizde
yaygın bir uygulama alanı bulamamıştır.
Türkiye’de yerleşmelere bakıldığında, yerleşme dokusunun, yerleşmelerin nüfus miktarının
ve sahip oldukları ekonomik olanakların, coğrafyanın sunduğu fiziksel ortam koşullarına bağlı
olduğu görülmektedir. Ülkemizde genel olarak artan nüfusun yanında kırsal alanlardan kentlere
doğru olan nüfus göçü, belirgin bir biçimde sürmektedir. Öte yandan son yıllarda hızlanan toplu
konut inşaatları yeni yerleşim yerlerinin açılmasına yol açmıştır. Böylelikle kentler hızla
genişlemiş, bir yandan gecekondu mahalleleri, diğer yandan büyük ve çok katlı yapılar, geniş
yollar ve sanayi kuruluşlarıyla kentler belirgin bir değişime uğramıştır. Ülkemizde şehirlerde
bulunan nüfusun, köylerde bulunan nüfusa göre çok büyük bir hızla artmasında, nüfus artış hızı ve
göçler; ekonomik gelişme temposu içinde işgücü artışını, sermaye birikimini, teknolojik gelişmeyi
ve doğal kaynakların kullanılmasını etkileyen önemli bir unsur olmuştur [7].
9. Kalkınma Planında hızlı nüfus artışı ve sanayileşme sürecinin, doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımı üzerinde önemli bir baskı unsuru olmaya devam edeceği belirtilmektedir.
Ayrıca; hızlı ve plansız kentleşmenin, büyük kentlerde yaşanan yüksek nüfus artışının ve motorlu
taşıt sayısındaki artışın; çevre kirlenmesi, kent içi ulaşımda yaşanan fazla yakıt tüketimi, kazalar
ve trafik tıkanıklığı problemlerinin artarak devam etmesine neden olduğu vurgulanarak,
yerleşimlerin yoğun olduğu büyük kentlerde altyapı maliyetlerinin yüksek olması dezavantaj
olarak gösterilmiştir [2].
Yerleşme ve yapılaşmanın ülkemizde bir çevre sorunu olmasının nedenlerinden ilki, nüfusun
büyük çoğunluğunun belediye sınırları içinde olmasıdır. Ülkemizde, kentlerin bölgelere dengesiz
dağılımı, yerleşmelerin farklı gelişme hızları, kentsel ve kırsal alanlarda yerleşme ve yapılaşmaya
dair yaşanan sorunların tetiklenmesine, hızlı ve plansız kentleşmenin oluşmasına da neden
olmaktadır. Şehirlerde bulunan nüfusun gerek nüfus artışı gerekse göçler nedeni ile köylerde
bulunan nüfusa oranla arttığına dair bilgiler 3.3.2.7. alt başlıkta verilmektedir.
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- 268 Türkiye’de yerleşme ve yapılaşmanın 1950’li yıllardan itibaren doğal çevreye çok da duyarlı
olarak gerçekleşmediği söylenebilir. Çarpık yapılaşma ve gecekondulaşma çevrenin bozulmasında
sorun yaratan diğer alanlardır.
Kentlerimizde kalitesiz, sağlıksız ve güvenliksiz mekânların giderek artması, fiziksel, sosyal
ve kültürel olarak sağlıksız gelişen ve güvenli olmayan kentlerin ve bozulan kentsel alanların
oluşması, nüfusun çoğunun kötü barınma koşullarında yaşaması, konutların niteliksiz olmaları,
bulundukları alanda altyapının yetersiz olması, pahalı olması, konut alanının konumu nedeniyle
araca bağımlılığın yüksek olması gibi çeşitlenen sorunlar, bölgesel eşitsiz gelişme, kentsel
büyümenin denetlenmemesi, arazi kullanım planlamasındaki ve mevzuattaki aksaklıkları
neticesinde ortaya çıkmakta ve ülkemizde çarpık kentleşme ve plansız yapılaşmanın bir çevre
sorunu olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’de Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış
olan Çevre Değerlendirme Raporunda, plansız kentleşmenin sorun olduğu iller Ek 5-A’da plansız
kentleşmenin öncelikli sorun olduğu illerin sayısı ve oranı ise Ek 5-B’de verilmektedir.
3194 sayılı İmar Kanunu; öngördüğü temel amaç ve hedefe bağlı olarak, gerek ulusal, gerek
bölgesel gerekse yerel ölçekte, çevrenin korunması, koruma kullanma dengesinin gözetilmesi,
enerjinin etkin ve verimli kullanılması, planlanan alanlarda sosyal adaletin sağlanması,
planlamadan yapılaşmaya mühendisliğin tüm aşamalarında etkinliğin ve verimliliğin gözetilmesini
sağlayan temel kanun olmasına rağmen tam olarak ve yeterli düzeyde uygulanamamaktadır.
Diğer yandan yerleşme ve yapılaşmanın çevre sorunu olmasının asıl nedeni plansızlık değil,
planların uygulanamamasıdır.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından Komisyona yapılan sunumda, yerleşme ve
yapılaşmanın çevre sorunu olarak ele alınmasının nedenleri;
• Kentleşme alanında bütünleşik ve etkin bir planlama sisteminin ve örgütlenmesinin
olmayışı,
• Kentleşme alanında bütünleşik ve etkin planlama, uygulama, izleme ve denetleme
yapılmasına uygun idari yapıların olmayışı,
• Planlamada yetki karmaşası ve sektörel planlama anlayışının yaygın olması,
• Teknik altyapının yetersizliği,
• Kent içi ulaşılabilirliğin yetersiz olması,
• Çevre odaklı olunmaması,
• Ulaşım politikalarının yapılmaması,
• Kentlerimizde kalitesiz, sağlıksız ve güvenliksiz mekânların ve yapıların giderek
artması,
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- 269 • Fiziksel, sosyal ve kültürel olarak sağlıksız gelişen ve güvenli olmayan kentlerin ve
bozulan kentsel alanların oluşması,
• Yanlış arazi kullanım kararları ve kentsel yayılma nedeniyle doğal değerlerin yitirilmesi,
ekolojik dengenin bozulması ve biyoçeşitliliğin yok olması,
• Kentlerde risk yönetiminin yapılmaması,
• Halkın kentin sorunlarının çözümüne yönelik karar alma sürecine katılımının ve
sorumluluk bilincinin eksikliği olarak ifade edilmiştir.
Ayrıca anılan sunumda; kentleşme olgusunun, fiziksel, çevresel, sosyal, ekonomik, politik
bileşenleri olduğu, kentleşmenin, fiziksel yapılanma ile doğal alanları etkilediği, kentlerdeki
ekonomik faaliyetlerin çekiciliğinin nüfus artışına neden olduğu, artan nüfusun gereksinim
duyduğu teknik ve sosyal altyapının zamanında karşılanamaması halinde birçok çevresel
sorunların ortaya çıktığı da vurgulanmıştır.
Türkiye’de Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teknik Araştırma ve Uygulama Genel
Müdürlüğü; kentsel ve kırsal alanlarda, plan yapımına ilişkin usul ve esaslardan, planın
uygulanmasına ve plansız alanlardaki uygulamalara ilişkin usul ve esaslara kadar her aşamada,
ilgili ve ilintili olabilen bütün mevzuat kapsamında uygulama esas görüş alma ve danışma merci
olarak yetkilendirilmiş ancak uygulama ve denetleme alanında yetkilendirilmemiştir. Uygulama ve
denetleme yetkisi, belediye sınırları içinde belediyelere, dışında ise il özel idarelerine aittir.
İdarelerin, gerek uygulamada kapsamlı mevzuat bilgisine hâkim olmamaları gerekse teknik
personel yetersizliği çevreyi doğrudan etkileyen ve çevre sorunu olarak ilk sıralarda yer verilen
çarpık kentleşme, yerleşme ve yapılaşma ile gecekondulaşma sorunlarıyla karşı karşıya
kalınmasına neden olmaktadır.
Türkiye’de bütüncül ve uzun vadeli politikaların belirlendiği “deniz”, “kıyı” ve “kara alanı”
kullanımlarını bütünlüklü bir politika ya da strateji içinde kaynaştıran “Kıyı Yönetimi Planlaması”
bulunmamaktadır. Bunun yerine, talebe göre parçacı, kısa vadeli ve birbirinden kopuk, etkisiz,
önceliği olmayan arazi kullanım kararları geliştirilmekte bu da kıyıların, denizlerin ve karar
alanlarının tahribatını artırmaktadır. Yürürlükteki mevzuat uyarınca kıyı kenar çizgisi çalışmaları
tamamlanmadan kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılamamasına rağmen, bu
husus dikkate alınmadan söz konusu alanlar yapılaşmaya açılabilmekte, anılan alanların etkin
denetimi yapılamamakta, yapılan denetim neticesinde cezai işlemler de yerine
getirilemeyebilmektedir.
Sektörlerin planlanmasında, konut amaçlı yerleşim yerleri ve turizm alanların, sanayi ve
maden tesislerinin yan yana ya da birbirine yakın mesafelerde olması, aralarında tampon bölgeler
olmayışı, planların arazi kullanım planları ile eşgüdümlü olarak yapılmamış olması, sektörel
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- 270 kullanımların oluşturduğu kirliliklerin doğal yollarla özellikle yeşil alanlar vasıtası ile emiliminin
sağlanmasının göz ardı edilmesi, çevre sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır.
Yanlış arazi kullanım kararları ve kentsel yayılma nedeni ile doğal değerler hızla yitirilmekte,
çevre dengesi ve biyoçeşitlilik bozulmaktadır. Kentsel gelişmenin yönü ve büyüklüğü, kentlilerin
yaşam kalitesini etkileyen, kenti kullanan kullanıcıların eğlenmek amacı ile kullandıkları
mekânların, dinlenmek amacı ile kullandıkları mekânların ve iş amaçlı kullandıkları mekânların
dengeli ve planlı bir biçimde dağılımının yapılmaması, her mekânın kendi içinde ürettiği gürültü
ve hava kirlilik düzeylerinin doğal yollarla emisyonunun sağlanamaması da yerleşmelerde çevre
kirliliğine neden olmakta, kentler ve diğer yerleşmeler yaşanamaz mekânlar haline gelmektedirler.
Kentsel alanlarda; bilimsel esaslara dayalı planlara göre ve arsa sunumu ve düzenli
yapılaşmayı sağlayacak yöntemler ile etkin denetim ve yönetim biçim ve araçları
geliştirilmediğinden, gerek büyükşehir gerek diğer belediyeler gerekse köylerde, barınma sorununa
çevre odaklı sağlıklı bir çözüm üretilemediği, kaçak yapılaşma ve gecekondulaşmanın önüne
geçilemediği görülmektedir.
Plansızlık; çevre kirliliği, maliyet artışı, verimsizlik ve yeni yükler yaratmasına rağmen,
Türkiye’de hala planların yapılmasında, planlar arası bütünlüğün sağlanmasında ve var olan
planların uygulanmasında sorular yaşanmaktadır.
Gerek merkezi gerek yerel idareler, gerek yatırımcılar gerekse kullanıcılar tarafından planın
ve yapının denetim aracı olan ve çevrenin korunmasına ilişkin temel ilkeleri içine alan yapı
ruhsatı, yapı kullanma izni ve işletme belgesinin önemi tam olarak benimsenememiştir.
Ekosistemin korunması ve yeşil alanların insan sağlığı açısından önem taşıyan ekolojik
işlevlerini yerine getirebilmeleri öncelikle, kendi yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli olan temiz
bir çevrenin varlığına bağlı bulunmaktadır. Oysaki makro ya da mikro düzeyde gerçekleştirilecek
kentsel ve kırsal planlama ve uygulama çalışmalarında, bu hususun göz ardı edildiği görülmektedir
[7].
Ülkemizde, mekânsal planlama kapsamında ciddi bir karmaşa yaşanmakta ve çevre
sorunlarına yönelik tek, bütüncül ve etkin çözüm önerileri ve politikaların üretilmesi güçleşmekte
kısa uzun ve orta vadeli alternatifler oluşturulamamaktadır. Tüm bunlara ilave olarak ülkemizde
kurumsal yapı da gelişmiş değildir. Çevrenin korunması ve üretim süreçlerinin olumsuz
etkilenmemesi açısından doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda kurum ve
kuruluşlar arasında görev ve yetki dağılımında belirsizlikler bulunmaktadır.
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- 271 Üst kademe planları yapma yetkisi farklı kurumlara ait iken, Nazım İmar Planını (1/25 000
ve 1/5 000) ve Uygulama İmar Planını (1/1 000) onama ve bu planlara uygulama yapma yetkisi
belediyelerde ve il özel idarelerindedir. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında imara ilişkin
tüm yetkiler 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdarelerine geçmiştir. 1985 yılı itibari ile
belediyelere belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar planlarını yapma ve uygulama yetkisi
verilmiştir. Bu değişikliklerden sonra imar uygulamalarının yeterince denetlenemediği
gözlenmektedir.
Üst kademe planlarının yapılmasına ilişkin yetki birbirinden farklı kurumlara verilmiştir.
Planın uygulama aracı olan, yapıların inşasından yer seçimine ve kullanım özelliklerine kadar her
tür karara yer verilen bir belge olan yapı ruhsatı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile 1/25
000’den 1/100 000 ölçeğe kadar değişen üst kademe planlar arasındaki ilişki göz ardı edilmektedir.
Yapı malzemesi seçiminden yapı içi elemanlara, yapıların konumlandırılmasından yapılar
arası ilişkilere ve yapıların kullanım amaçlarına, tamamı bir yap-boz tablosu içinde yer alan konut
amaçlı yapılar ile yeşil alanlar, özel koruma alanları, tarım, sanayi, turizm vb. diğer sektörel
kullanımlar arasındaki dengeye, ulaşım altyapısının oluşturulmasından ulaşım türünün ve
kararlarının belirlenmesine ve yapı ruhsatı aşamasından plan onayına kadar geniş bir yelpazeyi
içine alan çevre koruma olgusu, “Çevre Düzeni Planı” ile özdeşleştirilmekte ve söz konusu plan
çevreyi gözeten ve koruyan tek plan olarak algılanmaktadır. Bu durum, 1/5 000 ve diğer alt
kademe planların ve bu planlara göre düzenlenen ruhsat belgelerinin çevrenin korunması için ne
kadar önemli unsurlar oldukları gözden kaçırılmaktadır. Bu durum, hem merkezi idareler arasında
yetki karmaşasına neden olmakta, hem de yerel idarenin üst kademe planlara uygun olarak
yapması zorunlu olan uygulama imar planlarında aksaklıklara dolayısıyla da çarpık yerleşmelerin
çoğalmasına ve çevre sorunlarının büyümesine neden olmaktadır.
Nüfus artışı ve göç ile ilişkili olarak gelişen yerleşmelerin mekânsal dağılımındaki
dengesizlikler, düzensiz yayılmalar ve kaçak yapılaşma, kaçak yapılaşmaya rağmen verilen
elektrik ve su kullanımına ilişkin izinler, yaşamsal varlığın temeli olan çevrenin korunmasını
engellemekte, yasa dışı uygulamalara yönelik yapılan cezaların öneminin azalmasına neden
olmaktadır.
Yaklaşık 2 milyon civarında olduğu tahmin edilen üç büyük kentteki kaçak yapı stoku, diğer
iller için olumsuz örnek oluşturmaktadır.
Kentsel yapı stoku, kullananları tarafından zamanla değiştirildiği gibi, kaçak yapı üretimi
uzun yıllar boyunca sürdürülmüş ve bu yapı stoku dönem dönem yasal "af"lara konu olmuştur.
Türkiye’de bazı yapılara 2981 sayılı Kanun ile imar affı getirilmiş, kazanmışlar ve ruhsatlı
konuma gelmişlerdir. Söz konusu yapılar, kâğıt üzerinde hukuki nitelik kazanmalarına rağmen,
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- 272 çevreye uyumlu olmaları söz konusu değildir. Diğer yandan imar affından yararlanan yapıların
çoğunluğu büyük kentlerde yer almaktadır.
Mevzuata aykırı yapı stoku Türkiye ortalaması %50 civarındadır. Bu durum, mevzuatta
eksikliklerin olduğu kadar, mevzuatın uygulanmasında da eksikliklerin olduğunun bir diğer kanıtı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim bu gün için, imardan sorumlu ve mevzuatı düzenleyici
merkezi yönetim ile uygulayıcı olan yerel yönetimler arasında doğrudan vesayet yetkisinin
bulunmayışı, yerel yönetimlerin ve özellikle belediyelerin, birçok önemli sorun ve yetersizlik
nedenleriyle kaçak yapılaşma ile mücadele etmekte yetersiz kalmalarına neden olmaktadır.
Denetim sorunu sadece kaçak yapılara ilişkin değildir. Yapı denetim kuruluşları ve yap-işlet
ile yap-işlet-devret modeli ile yapılan yapılar yeterince denetlenememektedir.
İçinde dönüşümün yenileme, yenilenme, iyileştirme gibi farklı boyutlarını içeren kapsamlı bir
kavram olan kentsel dönüşüm, kentlerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesinde önemli bir
araçtır [108]. Türkiye’de kentsel dönüşümde en çok ön plana çıkarılan konu gecekondu alanlarının
dönüşümüdür. Türk kentlerinde dönüşüm olgusunu gündeme getiren konular; depreme dayanıklı
kentlerin geliştirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunması, yasa dışı olarak gelişen yaşam
kalitesi düşük kentsel alanların yasallaştırılması ve sağlıklılaştırılması, prestijli yeni merkezi iş
alanları, fuar, alışveriş, eğlence merkezleri, konut alanlarının geliştirilmesi yönünde ulusal ve
uluslararası büyük sermaye baskısı, kıyılarda doğal çevrenin bozulmasına neden olan uluslararası
tatil köylerinin geliştirilmesi, altyapı yatırımlarından yoksun olarak var olan kentsel ve doğal
dokuyu dikkate almadan gelişen ikinci konut alanları gibi konulardır.
Mevzuattaki ve ruhsatlardaki diğer benzer eksiklik, yağmur sularının ve gri su olarak
tanımlanan evsel atık suların geri dönüşümüne yönelik uygulamayı zorlayıcı kılan herhangi bir
düzenlemenin bulunmayışıdır. Yerel olarak söz konusu düzenlemeler, illerin kendi imar
yönetmeliklerine, idarenin kendi inisiyatifi doğrultusunda ilave edilebilse de, uygulamanın
yaygınlaştırılmasına yönelik henüz herhangi bir çalışma mevcut değildir.
Gri su, banyolar, duşlar, çamaşır makineleri ve lavabolarca oluşturulan atık su olarak
tanımlanabilir. Tuvaletler, mutfak lavabosu, bulaşık makineleri tarafından üretilen atık suya ise
siyah su adı verilmektedir. Sulama için gri su kullanımı, yapıda ayrı siyah ve gri su tesisatlarının
bulunmasını gerektirmektedir. Bu sistem yeni bir yapı için sorun çıkartmamakta fakat eski yapılar
için problem olmaktadır. Gri su olarak tabir edilen evsel atık suların yapı içinde ve yerleşme
düzeyinde yönetiminin, planlamasının ve tasarımının yapılmaması, kaynakların etkin ve verimli
kullanımına engel olduğu kadar, doğal varlıklarımızın da tahribine neden olmaktadır.
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- 273 İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Komisyona yapılan sunumda, duş teknesinden ve
çamaşır makinesinden gelen suların yenilenme ihtiyacı ile tuvalet rezervuarlarına
yönlendirilmesiyle yeniden kullanmanın getirdiği psikolojik çekingenlik, yeniden kullanımın
önündeki başlıca engeller olarak sıralanmıştır.
Komisyon tarafından 20 ilde gerçekleştirilen geziler neticesinde, özellikle evsel atık suların
bertarafı konusunda yerel idareler tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon altyapı yatırımlarının,
yörenin yerleşme ve yapılaşma özellikleri ile sosyal yapısı dikkate alınmadan, sağlıklı olarak ve
uzun vadede fayda-maliyet analizleri yapılmadan tek bir model üzerinden gerçekleştirilmeye
çalışıldığı görülmüştür.
Bu gün için gerek küresel gerekse bölgesel bazda yüz yüze olduğumuz küresel ısınma, ozon
tabakasında incelme, yeşil alanların ve biyoçeşitliliğin azalması, asit yağmurları, kuraklık ve
çölleşme, mikro organizmaların yapısındaki genetik değişmeler, hava, su ve toprak kirliliğine
neden olan faaliyetler sonucu ortaya çıkan, gürültü ve görüntü kirliliği, dolayısıyla hayvansal ve
doğal besinlerin yapısının bozulması ve kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlığının zarar görmesi, direk
olarak plansız yerleşme ve yapılaşma ile çarpık kentleşmenin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Yeşil alanların büyüklüklerine ilişkin standartlar her ne kadar 3194 sayılı İmar Kanununun
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği ile düzenlenmiş ise de, idareler tarafından özellikle
imar planları üzerinde yapılan değişiklikler nedeni ile yeşil alanlar giderek küçülmekte veya
işlevini yerine getiremez hale gelmektedir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yeşil alan miktarı
kentsel alanlarda 14 m2 iken, ülkemizde bu oran, planlı alanlarda 10 m2 olmakta, plansız alanlarda
yeşil alanlar dikkate alınmamaktadır.
Doğal, tarihi ve kültür güzelliği ve özelliği olan mekânların, koruma-kullanma dengesi
gözetilmeksizin yapılaşmaya açılması, gerek çevrenin, gerek ekonominin, gerekse toplumun
sürdürülebilirliği ilkesi ile zıt bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yerleşme ve yapılaşma olgusunun, içinde yer aldığı çevrenin mikro klimasına olan olumsuz
etkileri ve küresel iklim değişikliğinin kentlere etkisi göz ardı edilmekte, kent içinde yer alan
topoğrafya, kıyı, akarsu, bitki örtüsü, toprak, kumul, kıyı çizgisi vb. doğal/ekolojik verilere
planlamada yeteri kadar yer verilmemekte, içme suyu kaynakları, orman statüsündeki alanlar, doğa
koruma alanları, sulak alanlar, sit alanları ve verimli tarım toprakları yerleşme ve yapılaşma
baskısı altında tahrip edilmektedir. Komisyon tarafından Van Gölü, Eğirdir Gölü ve Atatürk Barajı
ve civarlarında yapılan inceleme gezilerinde bu husus dikkatleri çekmiş ve toplantılar sırasında da
vurgulanmıştır. Diğer taraftan yenilenebilir, sağlıklı enerji kaynaklarının yerleşme ve
yapılaşmalarda geliştirilmesi ve kullanılmasına yeteri kadar önem verilmemektedir.
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- 274 Enerjinin ve yenilenemeyen malzemelerin küresel ölçekte hızla tüketimi karşısında, kaynak
kullanımında yeni bir yaklaşım oluşturulması sürdürülebilirliğin diğer bir temel bileşenidir.
Sürdürülebilir kaynak kullanımının temel stratejileri; azaltım, yeniden kullanım ve geri
dönüşümdür. Azaltma stratejisi ile, malzeme kullanımını azaltmak, daha az paketleme yapmak, var
olan ürünleri korumak ve ömürlerini uzatmak, ürün yapımıyla ilgili sanayilerin atıklarını
azaltmaktan söz edilmektedir. Yeniden kullanım stratejisi; ürünün aynı döngü içinde tekrar
kullanımını öngörmektedir (örneğin, cam şişelerin toplanması, içecek dağıtıcısında yıkanması ve
içecek için tekrar kullanılması). Geri dönüşüm stratejisi ise, ürünlerin atık malzemelerden tekrar
üretimini öngörmektedir (örneğin, kâğıtların toplanıp yeni kağıt ürünlerine dönüştürülmesi). Bu
stratejilere ek olarak, geri elde etme (atık depolama süreçlerinden enerji veya ham madde çıkarımı
gibi), yeniden düşünme (yaşam tarzlarını ve tüketim kalıplarını) stratejileri de önemlidir.
Sürdürülebilir bir kentsel atık sistemi örneği aşağıdaki şemada gösterilmektedir:
Azaltma
Yeniden düşünme

Hammadde

Üretim

Kullanım

Atık

Yeniden kullanım
Geri Dönüşüm

Geri Elde Etme
Kaynak: Wheeler, 2004.

Şekil 58 Örnek Bir Sürdürülebilir Kentsel Atık Sistemi
Çevrenin korunmasında ana etkenler olarak değerlendirilen güneş, jeotermal, biyogaz ve
diğer yenilebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması hususu, hem stratejik hem de mekânsal plan
kararlarına konu olması gerektiği kadar, plan kararlarına uygun olarak yapılma zorunluluğu olan
tüm yapılarda bu hususun dikkate alındığını belgeleyen yapı ruhsatı belgesine de konu olabilecek
bir durum olduğu halde mevcutta bu şekilde bir uygulama bulunmamaktadır.
Ancak; ülkemizde enerji yapılarına ilişkin yatırımların çevre değerleri de gözetilerek
planlanması, yer seçiminin yapılması ve ruhsatlandırılmasına ilişkin birçok sorun yaşanmaktadır.
Sorunlar oluştuktan sonra geliştirilmeye çalışılan çözümler ise yetersiz kalmaktadır.
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- 275 Türkiye’de, gerek ısınmadan, gerek sanayileşmeden, gerekse karayolu ulaşımından
kaynaklanan hava kirletici kaynakların yönetilemediği, hava kirliliğine neden olan ısınma türünün,
yapılaşmanın ve ulaşım türünün seçiminde, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımının ve
topoğrafik yapı, iklim, rüzgâr yönü gibi doğal ve çevresel özelliklerin dikkate alınmadığı
görülmektedir.
Diğer yandan ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını zorlayıcı veya teşvik
edici veya yerel kaynakların tercih edilmesi gerekliliğine yönelik hiçbir yasal düzenleme
bulunmamaktadır.
Ülkemizde kent içi ulaşım kararları çevre odaklı değildir, ulaşım planı kapsamında
değerlendirilmesi yapılmamaktadır ve arazi kullanım kararları ile bütünleşik olarak
planlanmamaktadır. Sürdürülebilir kentsel gelişme ve ulaşım bakış açısı ile ideal kent formlarının
oluşturulması yeterince önemsenmemektedir.
Ulaşım altyapısına ilişkin kararlar, çevresel değerler dikkate alınmadan, maliyet analizleri
odaklı olarak alınmakta, bu durum da doğal değerleri olan alanların, kıyıların, mutlak korunması
gereken alanların tahribine neden olmaktadır. Çevre duyarlı bir ulaşım türü olan demiryolu yerine,
çevreye en fazla zararı veren karayolu ulaşım kararları alınmakta ısrarcı bir tutum sergilenmekte,
alternatif diğer ulaşım türleri göz ardı edilerek, çevrenin tahribatı hızlandırılmaktadır.
Büyük şehirlerde daha fazla enerjiye gereksinim duyulması nedeniyle, ulaşım altyapısında da
ihtiyaç artmaktadır. Bu durum doğal çevreye zarar vererek sera gazı emisyonlarının artmasına,
iklim değişikliğine, hava ve gürültü kirliliğine neden olmaktadır.
Kaçak yapılaşma, yerleşme alanlarının yer seçimi, planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve
kullanımı aşamalarında, bilimsel ve teknik ölçütlere uygun olmayan, şehircilik, mimarlık ve
mühendislik hizmetleri almayan yapılar, hem afet riskini artırıcı bir olgu olarak hem de çevre
açısından afetlerin sorun olmasına neden olan faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Alanların kendi içindeki morfolojik, jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik, sismoteknik olarak
derecelendirilmesi ve olası afet sırasında ve sonrasında, söz konusu alanın afetten ne kadar ve nasıl
etkileneceğine ilişkin veriler planlama aşamasında yeteri kadar dikkate alınmamaktadır. Bunun
yerine, yüksek maliyet gerektiren ileri teknoloji imkânlarından faydalanma olasılığı ön planda
tutulmaktadır. Bu durum da dolayısıyla, daha az maliyetle sakınılması mümkün olan afet
sorununun, mali olarak ülke ekonomisine zarar verdiği kadar, teknolojik gereklerin yerine
getirilmemesi halinde daha büyük çevre sorunlarının oluşmasına neden olabilmektedir.
Büyük ölçüde denetimsiz üretilen kentsel yapı stoğu, doğal afetler karşısında büyük bir risk
havuzu oluşturarak, çevresel kirlilik, yangın gibi tehditleri de beraberinde getirmektedir.
Yerleşmelerde risk yönetimi anlayışı da gelişmediğinden ve uygulanmadığından, afetler nedeni ile
meydana gelen zararın yerleşmeler üzerindeki etki alanı ve boyutu da genişlemektedir.
Halkın kendi sorunlarının çözümüne yönelik karar alma sürecinde halkın kendisinin
katılımının olmayışı ve sorumluluk bilincinin oturmayışı, çevre sorunlarının giderek büyümesine
neden olmaktadır. Halkın kentin sorunlarının çözümüne yönelik karar alma sürecine katılımının ve
sorumluluk bilincinin eksikliği, çevre sorunlarına yaklaşımını da doğrudan etkilemektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 276 Ülkemizde 1980 sonrası planlama ve denetleme uygulamalarında “yukarıdan aşağıya” ve
merkeziyetçi özellikler sorgulanmaya başlanmış; katılımlı planlamayı hayata geçirmeye yönelik
tartışmalar, uygulamalar ve kurumsal düzenlemeler gündeme gelmişse de, katılım konusundaki
girişimler henüz kurumsallaşmış olmaktan uzaktır [109].
4.4.8 Atık Yönetimi
Katı Atıklar
Farklı özelliklere sahip çok sayıda belediye olmasından dolayı, belirli bir atık yönetim
modelinin geliştirilmesi ve uygulanması daha da zor hale gelmektedir.
Katı atık düzenleme depolama alanı yer seçiminde belediyelerin ortak bir alan üzerinde
uzlaşamamaları ve Belediye Birliklerinin kurulamaması nedeni ile ortak depolama sahası
bulunması hususunda sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.
Türkiye genelinde kaynağında ayrı toplama çalışmaları 21 ilde yürütülmektedir. Ancak,
yürütülen bu çalışmalar bazı nedenlerden dolayı il genelinde yaygınlaştırılamamıştır. Ülke ve il
genelinde yaygınlaştırılamamanın başlıca nedenleri arasında; belediyelerin kaynakta ayrı
toplamaya gösterdikleri direnç, piyasaya sürenlerin tamamının kayıt altına alınamamaları, ambalaj
atığını toplayan işletmeler ile ayırma tesisi işletmecilerinin ayrı toplamaya taraf olmamaları
gelmektedir. Diğer bir neden ise lisanslı toplama, ayırma tesislerinin kapasitelerinin düşük
olmasıdır. Mevcut işletmelerin hiç biri tek başına, bir ilde oluşan ambalaj atığını toplayacak ve
ayıracak kapasiteye sahip değildir.
Bir kısım katı atıklar denetimsizlik nedeniyle gelişigüzel yerlere dökülmektedir. Bu atıklar
görüntü kirliliği oluşturmakla birlikte halk sağlığını da tehdit etmektedir. Kırsal alanlarda katı
atıkların dere yataklarına dökülmesi nedeniyle dere yatakları tıkanmakta, nehirler üzerindeki su
yapıları zarar görmekte, atıkların sürüklendiği nehir, göl ve deniz ekosistemleri tahrip olmaktadır.
Türkiye’de tehlikeli maddelerin nakliyesi lisanslandırılmış araçlarla yapılmak zorundadır.
Hâlihazırda, ülkemizde tehlikeli atıkların nakliyesi (sıvı ve katı) için özel olarak yapılanmış
nakliye şirketlerinin sayısı da sanayi ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli değildir. Bu tür ihtiyaçlara
cevap verebilecek özel kuruluşlara da büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konudaki denetlemeler
yetersizdir.
Son yıllarda tıbbi atıkların kaynağında, diğer atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve geçici
depolanmaları konularında sağlık kuruluşlarında önemli gelişmeler kaydedilmekte, buna paralel
olarak tıbbi atıkların uygun şekilde bertarafından sorumlu olan belediyelerde de aynı gelişmeler
yaşanmaktadır. Bütün bu gelişmelere rağmen pek çok ilçe belediyelerinde bugüne kadar yeterli
sayıda ve teknik kapasitede bertaraf tesisi kurulamamıştır.
Türkiye’de güvenilir bir tehlikeli atık envanteri bulunmamaktadır.
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Ülkemizde özellikle çevre projeleri ve çevre yatırımları için finansman kaynağı bulunmalı ve
özellikle yerel yönetimler atık su arıtma tesislerini inşa etmede ve inşa edilmiş mevcut atık su
arıtma tesislerinin işletilmesi için işletme giderlerinin karşılanmasında çevre fonları ile
desteklenmelidir.
Toplumda çevreyi koruma bilinci tam anlamıyla bulunmamakta olup çevre eğitiminin
yaygınlaştırılması hususunda gerekli yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Atık su arıtma ve
katı atık bertaraf tesisi yönünden ciddi düzeyde yatırım boşluğu bulunmaktadır. Çevre korumaya
yönelik projeler büyük ölçekli yatırımları gerektirdiği için özellikle küçük belediyelerin mali ve
teknik yönlerden desteğe ihtiyaçları bulunmaktadır. Atık su arıtma tesislerinin işletilmesinde
personel eksikliği ve kalifiye personel istihdamı sağlanamaması nedeniyle mevcut tesislerin
işletilmesinde sorunlar yaşanmaktadır.
İşletmenin sürekliliği için kullanan öder, kirleten öder prensibi gereği bazı belediyeler
sundukları hizmetin bedelini alamamaktadır. Atık su bedeli alınması durumunda bu gelirlerin evsel
atık su arıtma tesisinin daha verimli bir şekilde işletilmesinde kullanılması gerekmektedir.
Belediyelerin AB hibeleri gibi yardım fonlarından haberdar olmamaları ve kaliteli proje
üretilememesi nedeniyle söz konusu hibelerden etkin olarak yararlanılamamaktadır.
Arıtma tesisi olmaksızın kanalizasyon şebekesi yapmak çevre kirliliğini arttırmaktadır.
Birçok belediyemizin önceliklerin tam olarak belirlenmemesinden dolayı kanalizasyon
şebekesinden deşarj edilen evsel nitelikli atık sular direkt olarak arıtılmadan alıcı ortama
verilmektedir.
Bölgenin topografik yapısına uygun olarak, havza bazında yaklaşım ile bazen toplu arıtma
yerine lokal arıtmalara yönelmek ilk yatırım ve işletme maliyetlerini arttırmaktadır. Çok uzun
proje hedef yılları ilk yatırım maliyetinin yüksek olmasına ve yatırım süresinin uzamasına neden
olmaktadır. Ayrıca hızlı gelişen teknolojinin uygulanma imkânlarını azaltmaktadır.
Yüksek proje nüfus hedefleri ve kişi başına tüketim değerleri gereksiz proje büyüklüğüne,
dolayısıyla yatırım ve işletme maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Kirliliği soruna
dönüşmeden çözmek, sorun haline geldikten sonra çözmekten daha ekonomik ve kolaydır. Bundan
dolayı halkımızın su tüketiminde bilinçlendirilmesi için gerek yerel yönetimlerin ve gerekse diğer
kurum ve sivil toplum örgütlerinin finansman açısından desteklenmesi için yeterli kaynak ve bütçe
ayrılmamaktadır.
Endüstriyel Atık Sular
Sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin güçlü bir
yasal ve idari yapı bulunmamaktadır. Sanayi kuruluşlarının atık suları arıtılmadan alıcı ortama
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neden olmaktadır.
Sağlıklı bir endüstriyel atık su envanterinin bulunmaması, kirlilik izleme ağının yetersizliği,
standartların sağlanamaması, verilerin çevresel göstergeleri elde edilecek şekilde derlenememesi
ve çevresel bilgi sisteminin yetersiz olması nedeniyle, hem çözüm önerilerinin oluşturulmasında
hem de uygulamada sorunlar yaşanmaktadır.
Sanayi tesislerinin sınırlı arıtım kapasitesi iç sularda ve kıyı sularında önemli ölçüde kirlilik
yaratmaktadır. OSB arıtma tesislerinin gösterdiği iyi performansa rağmen, OSB’lerde yer alan bazı
tesisler deşarj izni olmaksızın faaliyet göstermektedir [7]. Sanayi bölgelerinde yer alan bazı tesisler
ön arıtma ile atık sularını ortak arıtmanın talep ettiği kriterlere kadar arıtamamaktadır. Diğer bir
grup tesis de yılın belli dönemlerinde arıtmaya atık su vermedikleri halde yıl boyunca kirlilik
önleme payı ödemeyi tercih etmediklerinden biyolojik arıtma yapan ortak atık su arıtma sistemine
bağlanmamaktadır [14].
ÇOB tarafından 2007 yılı içerisinde toplanan bilgiler çerçevesinde ülkemizde münferit 3 196
atık su arıtma tesisinin kullanıldığı belirlenmiştir [4]. Mevcut durumda sanayi tesislerinden
kaynaklanan atık suların izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin güçlü bir yasal ve idari yapı
bulunmamaktadır. Çevre konusunda yürürlükte olan tüm yasal düzenlemelerde yasalara aykırı
durumda uygulanacak cezai işlemler tanımlanmıştır. Ancak, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla
teşvik gibi ekonomik araçlara gereği gibi yer verilmemiştir.
Çevresel izinlerde sadece tesis çıkışına ait çözümlerin istenmesi temiz üretim yaklaşımıyla
örtüşmemektedir. Ancak, son yıllarda özellikle Çevre ve Orman Bakanlığınca denetleme ve
yaptırımın yanı sıra uygun teknolojilerin belirlenmesi ve kullanılması yönünde uygulamalar hız
kazanmıştır. Gerek atık su ve gerek atık su arıtımı konusunda, kirliliği kaynağında azaltma, geri
kazanım, temiz üretim ve ölçek ekonomisinin kullanılarak sistem çözümü yaklaşımları
uygulanarak önemli neticeler alınmaya başlanmıştır.
4.4.9 Sağlık
“Çevre” dışımızdaki her şeydir. “Ekoloji”, bir yerde canlıların varlığı ve çokluğunu belirleyen
etkileşimler bilimidir. Temel olarak biyoloji biliminin konusudur. “Çevrebilim” canlıların özellikle
insanın fizik çevredeki olumsuz etkilerine ağırlık verir. Ekoloji bu disiplinin işlediği alt
başlıklardan sadece birisidir. “Çevre Sağlığı” insan sağlığı merkezlidir ve çevrede insan sağlığını
olumsuz etkileyecek etmenlerin ortadan kaldırılmasını hedefler. Bazı çevre sağlığı sorunlarının
insan sağlığı ve ekoloji üzerinde olumsuz etkileri vardır. Ancak insan sağlığını korumak amacıyla
yapılan bazı uygulamalar ekolojiyi olumsuz etkileyebilir (Şekil 59).
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EKOLOJİ
ÇEVRE

Hastalıklar için zemin hazırlayabilir
Doğrudan Hastalık nedeni olabilir
Bazı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırır.
Bazı hastalıkların gidişini ve sonucunu etkiler.

İnsan Etkilenimli Çevre
Fizikojeokimyasal Çevre

DOĞAL ÇEVRE

Biyolojik Çevre
Sosyo-kültürel Çevre

YAPAY ÇEVRE

Afetler
İçme ve Kullanma suyu
Atıklar

Gürültü
Kazaların Önlenmesi

ÇEVRE SAĞLIĞI

Çalışma Koşulları
Gayri sıhhi Müesseseler
Mezarlıklar
Vektör Kontrolü

Ergonomi
Konut
Hava Kirliliği
Radyasyon

Dış ortam
Kapalı Ortam

Nüfus hareketleri
Aydınlatma

Göçler
Turizm

HEKİM VE SAĞLIK
PERSONELİ

Besin Sağlığı

Üretim
Hazırlama Tüketiciye
Ulaştırma

Tebeşir
Kimyasallar

ÇEVRE HEKİMLİĞİ
ÇEVRE ÖYKÜSÜ (ANAMNEZİ)

İŞ ÖYKÜSÜ (ANAMNEZİ)
Evcil Hayvanlar
İnşaat
Mobilya - mefruşat

Okul

Konut
Isınma

Genel Çevre
Hobiler
Ev ve bahçe kimyasalları

Çözücü(solvent)
Asbest
Park ve oyun alanları

Su kirliliği
Hava Kirliliği
Toprak Kirliliği

Kaynak: Prf. Dr. Ç.Güler

Şekil 59 Ekoloji Çevre ve Çevre Sağlığı İlişkisi
Çevre, hastalıklar için zemin hazırlayan, doğrudan hastalık nedeni olabilen, bazı hastalıkların
gidişini ve sonucunu etkileyen, bazı hastalıkların da yayılmasını kolaylaştıran bir faktör olarak
karşımıza çıkmaktadır (Şekil 60).
Sağlık ve Hava Kirliliği İlişkisi
Hava kirliliğinin insan sağlığına etkileri şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Akciğer kanseri
Bronşit, kronik bronşit
Kalp hastalıkları
Göz yanmaları
Nefes darlığı
Erken yaşlanma, bağışıklık sisteminin zayıflaması
Sinirlilik
Hematolojik problemler
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Hastalık yapıcı
etkenler

Biyolojik çevre

Sağlık

Hastalık taşıyıcı
etkenler

Fizikojeokimyasal
çevre

Radyasyon

Besinler

Sosyal çevre

Hava
Su

Toprak
Sıcaklık, nem, yağmur, mevsimsel değişiklikler ve
diğer iklim etmenleri

İş çevresi
Kapalı ortam

Sağlık hizmetlerinin kalitesi
Çevrenin korunma boyutu
Sıvı atıklar
Endüstri
Tarım

Su kullanımı
Enerji üretimi

Kentleşme

Kaynak: Prf. Dr. Ç.Güler

Şekil 60 Sağlık ve Çevre İlişkisi
Sağlık ve Su Kirliliği İlişkisi
Su kirliliği nedenleri yerleşim yerleri, tarımsal aktiviteler ve sanayileşme olarak
gruplandırılabilir. Günümüzde “sağlıklı su” ve “güvenli su” dengesi korunmaya çalışılmaktadır.
Güvenli su sağlığa zarar verebilecek kirleticilerden arındırılmış sudur. Sağlıklı su ise sağlığa zarar
verebilecek kirleticilerden arındırılmış aynı zamanda sağlık için gerekli mineralleri uygun
miktarda içeren sulardır. İçme suyunda bazı kirletici öğelerin mümkün olan en düşük düzeyde
olması istenir. Bunların içinde mikroplar, organik maddeler, inorganik maddeler, radyoaktif
maddeler, dezenfeksiyon maddeleri ve dezenfeksiyon yan ürünleri sayılabilir. Bütün bu
maddelerden tamamen arınmış suyun olamayacağı açıktır. Temel amaç güvenli su sağlanmasıdır.
Şebeke suyunda, artan gereksinim ve su kıtlığı nedeniyle yüzeysel suların özellikle
akarsuların kullanılmaya başlaması ham suyun kirlilik görüntüsünü değiştirmiş, kimyasal kirliliğin
ön plana çıkmasına neden olmuştur. Yer altı sularında da önemli miktarda ağır metal kirliliği
görülebilmektedir. Bangladeş ve Batı Hindistan’da 35 milyon kişinin yararlandığı yer altı su
kaynaklarında çok yüksek oranda arsenik belirlenmesi örnek olarak verilebilir.
Yüzeysel sulardan sağlanan su asit yağmurları, yağmur suları, seller, pestisitler ve endüstriyel
atık sularla kirlenebilmektedir. Yer altı su kaynakları da aynı nedenlerden kirlenmektedir.
Bu kirliliklerin akut sağlık etkileri bulantı, kusma, akciğer tahrişi, deri döküntüleri, baş
dönmesi, kronik etkileri ise kanser, karaciğer ve böbrek problemleri, sinir sistemi hastalıkları,
doğumsal bozukluklar olarak sıralanabilir.
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- 281 Sudaki hastalık yapıcı etkenler önemli riskler yaratır. Bakteriler (heterotrofik, koliform,
bakteriler, E.Coli, Kriptosporodium, G.Lamblia, Aeromonaslar, Mikrobakteriler) Lejyonella,
mantarlar, virusler ve asalaklar önemli kişi ve toplum sağlığı sorununa yol açabilmektedir. Suların
biyolojik etkenlerle kirlenmesi sonucunda, kolera, tifo, paratifo, basilli dizanteri, ishaller ve diğer
enfeksiyonlar şeklinde karşımıza çıkar.
İnorganik kirleticiler arasında arsenik, baryum, krom, kurşun, civa, gümüş gibi toksik
metaller bulunurken organik kirleticiler arasında trihalometanlar, pestisitler, buharlaşabilir organik
kirleticiler, yağ gidericiler sayılabilir.
Sağlık Bakanlığı tararafından suların korunması ve güvenli su tüketiminin sağlanması amacı
ile; suların ve tesislerinin kalite ve fiziki kontrollerinin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlarca
yapılan çalışmaların denetim ve değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Tüketime verilen içme ve
kullanma sularının gerekli ve yeterli düzeyde dezenfeksiyonu, diğer kurum ve kuruluşlarca bu
konuda yapılan çalışmalar Sağlık Bakanlığı tararafından denetlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Uçartozlar, çökelme

Hava kirliliği
Asit yağmuru

Toprak kirliliği
Kirli sularla sulanan ve
topraktan kirleticileri
alan bitkiler

Kirli içme ve
kullanma suyu

Katı atıklar

Atıklar

Su kirliliği
Sıvı atıklar
Kirli suda yüzme vb.
Sucul canlılarda besin
zincirinde biyolojik
büyüme

Anneanne

Anne
Besinlerin kirlenmesi

Sudaki kirleticilerin insanı
etkilemesi

Çocuk

Baba

Kaynak: Prf. Dr. Ç.Güler

Şekil 61 Hava, Toprak ve Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı ile Olan İlişkisi
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Küresel değişimler endüstriyel süreçlere ve insanların kırılgan ekosistem üzerindeki artan
baskısına bağlı olarak meydana gelmektedir. Bunlar:
• Küresel ısınma ve iklim değişikliği
• Ozon tabakasının incelmesi
• Kaynakların tükenmesi
• Biyolojik çeşitliliğin azalması
• Yaygın çevresel kirliliğin artması
• Erken yaşlanma, bağışıklık sisteminin zayıflaması
• Çölleşme
• Eko sistemdeki makro ve mikro değişiklikler
• Demografik faktörler (Nüfus artışı, göç, ekonomik, politik faktörler, teknoloji) olarak
sayılabilir. (Şekil 62).
Hava olaylarının sıklık ve
şiddetindeki artmalar

Hava
kirliliği

Toprak
kirliliği

Stratosferdeki ozon tabakasında
incelme
Ekosistem değişiklikleri

Tedavi
maliyetlerinin
artması

Su kirliliği

Ekonomik krizler

Çölleşme
Biyolojik çeşitliliğin azalması
Eğitim düzeyi
Toplum yaşlanması
Çoraklaşma
Çevre sağlığı alt yapısının
bozulması

Sivil çatışmalar

Toplum sağlığı
düzeyi

Savaşlar

Göçler

Bölgesel çatışmalar
Sıcak dalgaları

Kaynak azalması

Bitki ve hayvan sağlığında gerileme

Nüfus artışı

Sosyal kaymalar
Tedavinin öncelik alması
Sıcaklık uç
değerlerinde
artma
Üretimde
azalma

Deniz
seviyesinde
yükselme

Ekonomik
krizler
Değerlerde
değişme

Yoksulluk

Kaynak: Prf. Dr. Ç.Güler

Şekil 62 Çevre ve Toplumun Sağlık Düzeyi
Küresel değişimlerin etkilerini; nüfus yoğunluğu, ekonomik gelişmişlik düzeyi, mevcut gıda
kaynakları, gelir düzeyi ve dağılımı, yerel çevre koşulları, sağlık düzeyi (mevcut hastalıklar),
sağlık hizmetlerine ulaşım, sağlık hizmetlerinin kalitesi belirlemektedir. Çocuklar, yaşlılar,
özürlüler ile, astım, kalp hastalığı gibi sağlık sorunu olan kişiler, yetersiz altyapısı olan fakir
ülkeler, nüfus yoğunluğu fazla olan ülkeler, sosyoekonomik düzeyi düşük olan ülkeler, gelir
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daha fazla risk altındadır.
Türkiye’de sıcak hava dalgaları konusunda henüz hayata geçirilmiş bir acil durum eylem
planı olmamakla birlikte, ülkemiz kriz yönetiminde tecrübeli ve etkin bir organizasyona sahiptir.
Vatandaşların uygun mekanizmalarla uyarılması ve bilgilendirilmesi konusunda kurumlar arası
işbirliği mevcuttur.
Çevreden kaynaklanan ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen sorunların Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre toplam hastalık yükü içindeki payı %24’tür.
Dış ve iç ortam hava kirliliği, tehlikeli kimyasallar, gürültü, gıda ve su kirliliği, iyonize olan ve
olmayan radyasyon, iklim değişikliği etkileri, çevre kökenli temel hastalık yüklerinin
belirleyicileridir. Bu çevresel risk faktörlerinin neden olduğu belli başlı hastalıklar kanser,
solunum hastalıkları, alerjiler, astım, kalp ve damar hastalıkları, nörolojik etkiler, çeşitli üreme ve
gelişme bozukluklarıdır. Havadaki kirleticilerin belli bir limit içinde olması gerekmektedir. Bu
konuda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Avrupa Birliği ortak çalışma yapmaktadır.
Çevrenin sağlık üzerine olan olumsuz etkilerine karşın, sağlık hizmetlerinden kaynaklanan
tıbbi atık, tehlikeli atık, katı atık, atık su, gürültü vb. ile de çevreye olumsuz etki yapılmaktadır.
4.5 DİĞER ÇEVRE SORUNLARI
4.5.1 İklim Değişikliği
İklim, en genel yaklaşımla ortalama hava durumu olarak ifade edilir. Bu yüzden, iklim ve
hava, birbiriyle çok iç içe kavramlardır. Hava, yeryüzünün herhangi bir yerinde, herhangi bir
zamanda, gözlenen ve yaşanan atmosferik koşulların bütünüdür. İklim ise, bu hava koşullarında
uzun süreli (Dünya Meteoroloji Örgütü - WMO tarafından bu süre ortalama otuz yıl olarak kabul
edilmektedir) gözlenen değişimlerin ortalamasıdır. İklim, uç değerleri, şiddetli olayları, sıklık
dağılımlarını ve değişkenliği de kapsamaktadır.
İklim değişikliği, “nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda ve/ya da
değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler” biçiminde
tanımlanmaktadır. Dünyamızın bugüne kadarki tarihi boyunca, yaklaşık 4,5 milyarlık bir periyotta
iklim sisteminde, milyonlarca yıldan on yıllara kadar tüm zaman ölçeklerinde doğal etmenler ve
süreçlerle birçok değişiklik olmuştur. Jeolojik devirlerdeki iklim değişiklikleri, özellikle buzul
hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla yalnızca dünya coğrafyasını değiştirmekle
kalmamış, ekolojik sistemlerde de kalıcı değişiklikler meydana getirmiştir.
Günümüzde sözü edilen küresel iklim değişikliği ise, fosil yakıtların yakılması, arazi
kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere
salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini (Yeryüzünde ve atmosferde
tutulan ısı enerjisi, atmosfer ve okyanus dolaşımıyla yeryüzünde dağılır ve uzun dalgalı yer
radyasyonu olarak atmosfere geri verilir. Bunun bir bölümü, bulutlarca ve atmosferdeki sera
etkisini düzenleyen sera gazlarınca - su buharı (H2O), karbondioksit (CO2), metan (CH4),
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Yerküre yüzeyi ve alt atmosfer ısınır. Yerküre’nin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve
ısı dengesini düzenleyen bu sürece doğal sera etkisi denmektedir.) kuvvetlendirmesi sonucunda
Yerküre’nin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade
etmektedir. Sera gazı emisyonlarındaki bu artış, özellikle 1750’li yıllardan itibaren, yani sanayi
devriminden bu yana net olarak gözlemlenmektedir (Şekil - 63). En önemli sera gazı olan CO2'nin
atmosferdeki birikimi sanayi öncesi dönemde yaklaşık 280 ppm'den 2005 yılında 379 ppm'e
yükselmiştir. Sanayi öncesi dönemde yaklaşık 715 ppb olan CH4 birikimi, 2005 yılında ise 1774
ppb'e çıkmıştır. Küresel atmosferik diazot monoksit birikimi %18 oranında artış göstermiş ve
sanayi öncesi yaklaşık 270 ppb'den 2005 yılında 319 ppb'ye çıkmıştır.

Şekil 63 Sera Gazlarının Atmosferdeki Birikimlerinin Tarihsel Gelişimi
İklim değişikliğiyle ilgili en güncel bilimsel, teknik ve sosyoekonomik bilgileri, çok sayıda
bilim insanının katılımıyla, düzenli aralıklarla değerlendirerek raporlar halinde yayımlayan
IPCC’nin (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) 2007 yılında açıkladığı Dördüncü
Değerlendirme Raporu'nun 1. Çalışma Grubu Bölümünde, iklim sisteminin şüphe götürmeyecek
şekilde ısındığı; 20. yüzyılın ortalarından bu yana ortalama yüzey sıcaklıklarında gözlenen artışın
büyük bölümünün kuvvetli olasılıkla (%90) insan kaynaklı sera gazı salımlarındaki artıştan
kaynaklandığı ve bu bulgunun, bir önceki IPCC Değerlendirme Raporuna göre daha güçlü ve
somut kanıtlara dayandığı belirtilmektedir.
Türkiye İçin İklim Değişikliği Öngörüleri
Dördüncü IPCC Değerlendirme Raporu'nda çok sayıda küresel iklim modelinin sonuçlarına
dayanan öngörüler, çözünürlüklerinin düşük olmasından (ortalama 200 km*200 km) dolayı, iklim
değişikliğinin gelecekte sektörler, ekolojik sistemler ve insan sağlığına etkilerini değerlendirmek
için gereken bölgesel ayrıntıları içermemektedir. Bu nedenle, özellikle Türkiye ve bölgesini içeren
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çalışmalar, 2006 yılı Mart ayında başlayan ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen "Türkiye İçin İklim Değişikliği
Senaryoları" isimli TÜBİTAK projesi altında devam etmektedir. Projede, istatistiksel ve dinamik
ölçek küçültme yoluyla Türkiye için çeşitli iklim öngörülerinin elde edilmesi amaçlanmıştır.
• Gelecekteki dünyayı yansıtması bakımından en yaygın kullanılan kötümser (A2)
senaryonun kullanıldığı model sonuçlarına göre, 2070-2100 dönemi için Türkiye'de sıcaklıklar
1961-1990 ortalamasına göre 2-6 °C olayında yükselecektir. Kış mevsiminde sıcaklıklar ülkenin
doğusunda daha fazla artış gösterecek, yaz mevsiminde ise bunun tersi olacak ve sıcaklıklar
ülkenin batı bölgesinde doğuya nazaran 3-4 °C daha yüksek olacaktır (Şekil 64).
• Küresel model sonuçlarında Türkiye'yi içine alan bölgeler için % 20'lik bir azalma
öngörülen yağışlarda ise, belirgin değişikliklerin kış mevsiminde olacağı öngörülmektedir. Ege ve
Akdeniz kıyıları boyunca yağışlar azalacak ve Karadeniz kıyısı boyunca artacaktır. İç Anadolu
Bölgesi yağışlarında ise az ya da hiç değişiklik olmayacaktır.

(a)

(b)

(c)

(d)
Kaynak: 1. Ulusal İklim Değişikliği Bildirimi, 2007

Şekil 64 2070-2100 Dönemi İçin 1961-1990 Ortalamasına Göre Türkiye'deki Sıcaklık
Değişimi Öngörüleri. (a) Kış Mevsimi, (b) İlkbahar Mevsimi, (c) Yaz Mevsimi ve (d)
Sonbahar Mevsimi.
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Fırat ve Dicle havzasının üst bölümlerini de kapsayacak şekilde ülkenin güney bölümlerinde
azalacaktır. Buna karşılık, sonbaharda GAP’ı içeren bölgelerde daha doğrusu deniz açığı olan
bölgelerin havzalarında yağışlarda bir artış söz konusudur.
• Doğu Karadeniz’de kıyı bölgeleri, önemli ölçüde daha fazla yağış alacaktır. Yaz
yağışlarında büyük değişiklik bulunmamasına karşın, sonbaharda hafif artışlar görülmektedir
(Şekil 65).
• Su potansiyeli açısından kar çok önemlidir. Kar derinliğinde yani kar-su eşdeğerinde,
Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek bölümlerinde ve Karadeniz dağlarının doğusunda kalan
bölümde 200 mm'ye ulaşan azalmalar olacaktır. Bu da Fırat ve Dicle nehir havzası akışlarında
azalma anlamına gelmektedir.

(a)

(b)

(c)

(d)
Kaynak: 1. Ulusal İklim Değişikliği Bildirimi, 2007

Şekil 65 2070-2100 Dönemi İçin 1961-1990 Ortalamasına Göre Türkiye'deki Yağış
Değişikliği Öngörüleri. (a) Kış Mevsimi, (b) İlkbahar Mevsimi, (c) Yaz Mevsimi ve (d)
Sonbahar Mevsimi
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bölgenin ana su kaynaklarıdır. Son 30 yılda buraya kurulan barajlar ve sulama sistemleri büyük
arazi kullanımı değişikliklerine yol açmıştır. Bu nedenle, iklim öngörü sonuçlarının, bölgedeki su
kaynaklarına ve dolayısıyla enerji üretimi ve tarımsal üretkenliğe önemli yansımaları olabilecektir.
• Yağışla buharlaşma arasındaki farkın yüzde değişimine bakıldığında, Türkiye'nin
kuzeyinde artışlar öngörülmektedir yani yağış buharlaşmadan çok daha fazla olacaktır. Buna
karşılık, güneyde yüksek oranlara ulaşabilecek azalışlar görülmektedir. Bu da yağışlarda
öngörülen düşüşlerin diğer bir göstergesidir.
• Uç olaylarla ilgili model simülasyon sonuçlarından da söz etmek gerekirse, günlük
sıcaklık aralığında (maksimum ile minimum sıcaklık arasındaki fark) 1961-1990’a göre 20702100’de güney bölgelerde aradaki açılım karasallığa doğru daha çok gidecektir. Bir ılıman bölge
olmasına rağmen Akdeniz Havzası’nda, karasal bir yapı söz konusu olacaktır. 2070-2100
döneminde 1961-1990 dönemine göre, hava sıcaklığının 35 dereceden büyük olduğu gün sayısı,
yaz mevsiminde batı bölgelerinde 40 güne ulaşan sayılarda artacaktır. Doğu bölgelerinde ise 4 ila
7 gün sayıları vardır. Karadeniz Bölgesi’nde 35 dereceden daha fazla gün sayısında bir artım
olacağı öngörülüyor. Eşik değeri 10 milimetre/gün olmak üzere yağışlı günler sayısında kuzeyde
bir artım öngörülmektedir yani daha fazla sel olma riski bulunmaktadır. Güneyde de kuraklık
sinyalinin olma riski çok daha fazla çıkmaktadır. Ancak, gün sayıları (en fazla 11 gün) çok büyük
değildir.
• Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri için deniz seviyeleri yükselmeleri son yüzyıl içinde 12
cm civarında olmuştur. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin toplam yüzey alanının
% 5'inden azının sahil şehirleri olmasına karşın, 30 milyondan fazla insan bu alanlarda
yaşamaktadır. IPCC CZMS (1992) Ortak Yöntemi 1-m ASLR senaryosu kabul edilerek hem
Türkiye hem de İstanbul için uygulanan bir çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye düşük riskli
ülkeler sınıfında yer almaktadır, ancak İstanbul yüksek risk değerlerine sahiptir.
• IPCC SRES senaryolarından iyimser senaryonun (B2) kullanıldığı model sonuçlarında
ise, 2071-2100 döneminde 1961-1990 dönemine göre, A2 senaryosuna benzer değişimler
öngörülmektedir, ancak bu değişimler daha küçük oranlarda olacaktır.
Yukarıda sözü edilen TÜBİTAK projesi kapsamında, diğer bir küresel iklim modelinin
simülasyon sonuçlarına göre:
 Günümüze daha yakın olan 2001-2030 dönemi için, kış yağışlarında özellikle
kuzeyde olmak üzere, Türkiye’nin genelinde bir artım söz konusudur. İlkbahar
yağışlarında artış, genelde batı bölgelerindedir. Sonbahar yağışlarında hem 2030’kadar
olan dönemde hem de 2030-2060 ve 2070-2099 dönemlerinde, bu bölgelerde bir artış
görülmektedir.
 Sıcaklıklarda ise, Türkiye'de gözlenen değişikliklere benzer şekilde, yaz
mevsiminde güney ve batı bölgelerinde artışların daha fazla olacağı öngörülmektedir.
En fazla ısınma ise, 2070-2099 döneminde, Türkiye'nin güney batısı ve güneydoğu ile
doğu anadolu bölgelerindedir.
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bölgelerinde yağış ve sıcaklığın değişimiyle ilgili simülasyon sonuçlarına bakıldığında,
2040’lara kadar sıcaklıkta çok fazla bir değişkenlik görülmemektedir. 2050’den sonra bir
artma eğilimi ve mevsimsel farklılıklar bulunmaktadır. Yağışlarda ise mevsimsel
değişkenlikler daha fazla öne çıkmaktadır. Örneğin, Akdeniz’de özellikle 2050’den
sonra kış yağışlarında azalmalar beklenmektedir. İç Anadolu’da ise fazla bir değişkenlik
olmayacaktır. Karadeniz’de ise tam tersine artma olacaktır. Kış yağışlarında dönem
dönem değişkenlikler söz konusudur.
Geleceğe yönelik öngörülerin elde edildiği iklim modelleri, çok karmaşık bir sistem olan
iklimi benzeştirmede belli bir performansa sahip olmaları nedeniyle, Türkiye için daha gerçekçi
iklim öngörüleri elde etmek için, farklı salım senaryolarına ilişkin daha fazla sayıda küresel iklim
modeli sonuçları kullanılarak değişik bölgesel iklim modelleriyle simülasyonlar yapılması yararlı
olacaktır.
İklim Değişikliğinin Türkiye’ye Etkileri
Türkiye, subtropikal kuşakta kıtaların batı bölümünde oluşan ve Akdeniz iklimi olarak
adlandırılan bir büyük iklim bölgesinde yer almaktadır. Üç yanı denizlerle çevrili ve ortalama
yüksekliği yaklaşık 1100 m olan Türkiye’de, birçok alt iklim tipi belirmiştir. İklim tiplerindeki bu
çeşitlilik, Türkiye’nin yıl boyunca, orta enlem/polar ve tropikal kuşaklardan kaynaklanan çeşitli
basınç sistemleri ve hava tiplerinin etki alanına giren bir geçiş bölgesi üzerinde yer almasıyla
bağlantılıdır. Buna, topografik özelliklerinin karmaşıklığı ve kısa mesafelerde değişme eğiliminde
olması vb. fiziki coğrafya etmenleri de eklenebilir. IPCC Dördüncü Değerlendirme Raporu’nda
Akdeniz, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösterilmektedir. Bir Akdeniz
ülkesi olan Türkiye'nin, ikliminde gözlenen ve öngörülen değişiklikler dikkate alınarak, küresel
ısınmanın özellikle su kaynaklarının zayıflaması, orman yangınları, erozyon, tarımsal üretkenlikte
değişiklikler, kuraklık ve bunlara bağlı ekolojik bozulmalar, sıcak dalgalarına bağlı ölümler ve
vektör kaynaklı hastalıklarda artışlar gibi öngörülen olumsuz yönlerinden etkilenecektir ve küresel
iklim değişikliğinin potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasındadır. Aşağıdaki
bölümlerde, en çok etkilenecek üç sektör su kaynakları, tarım ve insan sağlığıyla ilgili
değerlendirmeler bulunmaktadır.
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkileri
İklim değişikliğinin hidrolojik çevrim, su kaynakları, kaynakların yerel-bölgesel-küresel
yönetimi ve dağıtımı üzerine önemli etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerin zararlı sinyallerini
insanlık bugünden hisseder hale gelmiştir. Dünyanın değişik yerlerinde su kaynaklarının alansal ve
zamansal davranışlarında önceden yaşanmamış değişimler gözlenmektedir. Bu nedenle, su
kaynaklarıyla ilgili geliştirme çalışmalarında iklim değişikliğinin etkileri mutlaka irdelenmelidir.
Küresel ısınmanın sonuçlarına karşı duyulan kaygının başlangıcından bu yana, suyun kara, deniz
ve hava arasındaki çevrim hareketinde meydana gelen değişmelerin, ekonominin pek çok
sektöründe, toplumda ve çevrede önemli ve geniş çaplı etkilerinin sürmesi, geniş çevrelerce kabul
edilen bir gerçektir. Örneğin, pek çok kara ve su ekosisteminin özellikleri, belirgin bir biçimde
suyun mevcudiyetinden etkilenmektedir. Sulak alanların ekosistemleri, ırmaklar ve akiferlerdeki
suyun kalitesinden de etkilenmektedir. Su, insan hayatının ve pek çok faaliyetin ayrılmaz bir
parçasıdır. Bunun en çarpıcı örneği tarımdır. Ancak sanayi, elektrik üretimi, ulaşım ve atık su
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kalkınmayı da etkilemektedir.
İklim değişikliğinin, hidrolojik sistem ve çevrim ile su kaynakları üzerine baskı yapan pek
çok unsurdan biri olduğunun vurgulanması gerekmektedir. Değişen toprak kullanımı ve toprak
yönetim uygulamaları (tarım kimyasallarının kullanımı gibi) hidrolojik düzeni değiştirmektedir.
Sonuç olarak, su kaynakları miktar ve kalitesinde gün geçtikçe bir kötüye gidiş gözlenmektedir.
Genel olarak değişen talepler, bazı ülkelerde kişi başına talebin düşmesine rağmen, mevcut
kaynaklar üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Su yönetiminin hedefleri ve süreçleri de
değişmektedir.
Avrupa Çevre Ajansı'nın yeni bir çalışmasına göre, hâlihazırda dünya nüfusunun üçte biri
önemli ölçüde su stresi (su miktarındaki azalmanın su varlığına oranı) yaşamaktadır ve artan talep
ve/ya da Avrupa'nın büyük bölümünde azalan su varlığı nedeniyle de bu oran yüksek oranlarda
artacaktır. Şekil 66’da 2030 yılında Avrupa nehir havzalarındaki su stresinin yüzde değişim
öngörüleri gösterilmektedir. Şekilden de görüleceği üzere, Akdeniz'deki pek çok nehir su stresiyle
karşı karşıya kalacaktır. Türkiye'de ise 2030 itibarıyla, iç ve batı bölgelerinde %40'ı aşan oranda su
stresi yaşanacağı öngörülmektedir. Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde ise bu oran %20-40
arasındadır [35].

Şekil 66 2030 Yılında Avrupa'da Nehir Havzalarında Su Stresi
Elde edilen sonuçlara göre, içme ve kullanma suyunda, bitkilerin doğal su ihtiyacı ve tarımsal
su ihtiyacında yaşanacak artışa karşılık su kaynaklarındaki azalma, gelecekte su kaynaklarının
daha etkin yönetiminin zorunlu olacağını göstermektedir. Bu kapsamda, sektörler arası su
dağılımı, su tasarrufu, su yönetimi, su kullanımının kontrolü, gözlem ağının genişletilmesi, büyük
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olarak bugünden başlayarak planlanmalıdır.
Türkiye’de iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisinin belirlenmesi kapsamında, havza
ölçekli çalışmalar olmakla beraber, Ülke genelinde bir çalışma yapılmamıştır. Havza ölçeğinde
yapılan çalışmalara göre Büyük Menderes, Gediz ve Seyhan havzalarında iklim değişikliğinin
bölgesel ölçekte beklenen etkilerinin, havzalarda zaten mevcut olan su kıtlığı ve su tahsisi
problemlerini kapsam ve boyut açısından daha da arttıracağı söylenebilir [35].
İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri
İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sektörlerin başında tarım sektörü gelmektedir.
Tarım, küresel ısınmadan etkilenen ve aynı zamanda iklimi değiştiren bir özelliğe de sahiptir.
Dünyada tarım alanında pek çok teknolojik gelişme olmasına rağmen, tarımsal üretimde iklim
halen en önemli rolü oynamaktadır.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı verilerine göre, atmosferdeki sera gazı birikimlerine bağlı
olarak, önümüzdeki yıllarda gerçekleşebilecek bir küresel ısınmanın, Türkiye’de neden olabileceği
tarımsal etkiler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• Tarımsal üretim potansiyeli değişebilecektir. Bu değişiklik bölgesel ve mevsimsel
farklılıklarla birlikte, türlere göre bir artış ya da azalış biçiminde olabilecektir.
• İklim kuşakları, ekvatordan kutuplara doğru yüzlerce kilometre kayabilecek ve bunun
sonucunda da ülkemiz, Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da egemen olan, daha sıcak ve kurak iklim
kuşağının etkisinde kalabilecektir. İklim kuşaklarındaki bu kaymaya uyum gösteremeyen fauna ve
flora ise yok olacaktır.
• Türkiye’nin kurak ve yarı-kurak alanlardaki, özellikle kentlerdeki su kaynakları
sorunlarına yenileri eklenecektir.
• Doğal karasal eko-sistemler ve tarımsal ürünler zararlılardaki ve hastalıklardaki
artışlardan olumsuz etkilenecektir.
• Türkiye’de su kaynakları üzerindeki en büyük baskıyı, Akdeniz ikliminin olağan özelliği
olan yaz kuraklığı ile diğer mevsimlerdeki yağışlarda oluşan değişkenlik ve kurak devreler
oluşturmaktadır. Böylece kuraklık riskindeki artışlar, küresel ısınmanın tarım üzerindeki etkisini
şiddetlendirecektir.
• Kurak ve yarı-kurak alanlarının genişlemesine ek olarak yaz kuraklığının süresinde ve
şiddetinde ortaya çıkacak artışlar, çölleşme süreci ile birlikte tuzlanma ve erozyonu da artıracaktır.
• Kar erimesinden kaynaklanan akışının zamanlamasında ve hacminde meydana
gelebilecek değişiklikler, su kaynaklarını, tarım, ulaştırma ve enerji sektörlerini etkileyecektir.
• Türkiye’nin özellikle çölleşme tehdidi altındaki yarı kurak ve yarı nemli bölgelerinde (İç
Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz) ormancılık ve su kaynakları açısından olumsuz
etkiler ortaya çıkabilecektir. Nitekim son yıllarda, Türkiye ormanlarında görülen toplu ağaç
kurumaları ile zararlı böceklerdeki artışlara, hava kirliliği ve asit yağmurlarının sebep olduğu
değişik bulgularla ortaya konulmuştur.
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Toplumun iklim değişikliğinden etkilenmesini belirleyen etmenler arasında nüfus yoğunluğu,
ekonomik gelişmişlik düzeyi, mevcut gıda kaynakları, gelir düzeyi ve dağılımı, yerel çevre
koşulları, sağlık düzeyi (mevcut hastalıklar), sağlık hizmetlerine ulaşım, sağlık hizmetlerinin
kalitesi ve halk sağlığı altyapısı bulunmaktadır.
Özellikle çocuk, yaşlı, özürlü ve yoksullar; astım, kalp hastalığı gibi sağlık sorunu olan
kişiler; yetersiz altyapısı olan yoksul ülkeler, nüfus yoğunluğu fazla olan ülkeler, sosyoekonomik
düzeyi düşük olanlar, gelir kaynakları kısıtlı olan ülkeler, birinci basamak sağlık hizmeti olmayan
ya da sağlık hizmeti kalitesi düşük olan ülkeler, iklim değişikliğinden en fazla etkilenmesi
beklenen risk gruplarını oluşturmaktadır. Şekil 67’de iklim değişikliğinin insan sağlığı ve
faaliyetleri üzerine etkisi gösterilmektedir.
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Şekil 67 İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Faaliyetleri Üzerine Etkisi
İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde etkisinin büyüklüğünü önceden kestirmek ve
değerlendirme yapmak oldukça güçtür. Sağlık risklerinin geleceğe ait iklim çevre senaryoları ile
paralel değerlendirilmesi gerekmektedir. İklim ile ilişkili sağlık sorunları, geniş coğrafi alanlarda
ortaya çıkmakta ve geniş zaman dilimlerini (yıllar-on yıllar) içermektedir. İklim kaynaklı sağlık
etkileri doğrudan etkilerle ortaya çıkabileceği gibi, daha çok dolaylı yollarla ve karmaşık ilişkilerle
de ortaya çıkabilmektedir. İklim değişikliğinin insan sağlığını etkileme yolları Şekil 68’de
gösterilmektedir.
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Şekil 68 İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığını Etkileme Yolları
Normal olarak pek çok ülkede kış aylarında ölümler yaz aylarından %10-25 daha fazladır.
Sıcak dalgalarının sıklığında artış ile görülen sıcak yazlarda, ölümlerin ve acil servis
başvurularının arttığı belirlenmiştir. En çok etkilenen gruplar yaşlılar, kardiyovasküler,
serebrovaskuler ve solunum sistemi hastalığı olanlar ve bebeklerdir.
Türkiye’de sıcak hava dalgaları konusunda henüz hayata geçirilmiş bir acil durum planı
olmamakla birlikte, ülkemiz acil durum yönetiminde tecrübeli ve etkin bir organizasyona sahiptir.
Vatandaşların uygun mekanizmalarla uyarılması ve bilgilendirilmesi konusunda kurumlararası
işbirliği mevcut ve inandırıcılık düzeyleri yüksektir. Çocuk ve yaşlıların korunma ve bakımına
yönelik aile, yakın çevre ve organizasyonlar gibi geleneksel avantajlar vardır. Sağlık altyapısı
belirgin şekilde iyileşmiş durumdadır. Ülkemizin sağlık göstergeleri AB düzeylerine ulaşmaya
başlamıştır.
Günümüzde sıtma, kırım kongo kanamalı ateşi vb. enfeksiyon hastalıklarının geçiş
özelliklerindeki değişikliklerin temel nedeninin iklim değişikliği olduğu bilinmektedir. Salgın
hastalıklarla iklim değişikliğinden kaynaklanan hastalık vektörleri olarak etkileri; sıcaklık, vektör
metabolizma hızı, yumurta üretimi, kan emme sıklığında artma; yağmur, üreme alanlarında artma;
nem; indirekt etki, vektör yerleşimi için uygun ortam ve bu koşulların oluştuğu alanlarının
artmasına paralel olarak hastalığın yayılma alanlarında da artış olmaktadır.
Türkiye’de İklim Değişikliği Politikaları ve Yürütülen Faaliyetler
İklim değişikliği, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik, sosyal ve
çevresel şartları, dolayısıyla kalkınmayı etkilemektedir. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
çerçevesinde, ülkemizin özgün şartlarını dikkate alarak iklim değişikliğiyle mücadele ve uyuma
yönelik önlemlerin ulusal kalkınma planlarına ve sektörel politikalara entegre edilmesi önem arz
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bulundurularak üretim, tüketim ve yatırım kararlarında çevreye verilen zararlar da göz önüne
alınmalıdır.
Sera gazı azaltımı ve iklim değişikliğine uyuma yönelik politikalar, ilgili tüm kurumların
katılımıyla hazırlanmalı ve bir eylem planı ile hayata geçirilmelidir. Bu amaçla, iklim değişikliği
ile ilgili politika seçeneklerinin ülke kalkınmasına etkisini araştırmak üzere, kalkınma modelleriyle
entegre senaryo ve modelleme çalışmalarının, ülkemiz bilim adamlarının öncülüğünde yapılması
gerekli görünmektedir. İklim değişikliğiyle ilgili bilimsel çalışmaların arttırılması; bunun için de
üniversitelerde bu konuda uzmanlaşmaya imkân sağlayacak programlar oluşturulması önemlidir.
İklim değişikliği konularında ülkemizin politikalarını belirlemede İklim Değişikliği
Koordinasyon Kurulunun daha etkin olabilmesi için, kamu kurumlarının konu hakkında
duyarlılıkları ve kapasitelerinin arttırılması önemlidir. Bunun için kurumlar arasındaki işbirliğinin
geliştirilmesi, süreçteki rollerinin tanımlanması önem arz etmektedir.
İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyon azaltımı konusunda alınacak önlemlerin
başında, tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik olarak, özellikle enerji ve su tasarrufu
konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi gelmektedir.
Temiz ve verimli teknolojilerin kullanılmasını özendirici ve destekleyici yapının
oluşturulması uzun vadede sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda önemli destek
sağlayacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ulaşımda, sanayide ve ısınmada kullanımı
özendirilmesi önem arz etmektedir.
Sera Gazı Emisyon Azaltımı
Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında ve
sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, bir yandan kalkınmasını sürdürürken diğer yandan
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik yürütülen küresel mücadelede yerini
almayı amaçlamıştır.
BMİDÇS Haziran 1992’de yapılan BM Çevre ve Kalkınma Rio Konferansında imzaya
açılmıştır. Türkiye 1992 yılında OECD üyesi ülke olması nedeniyle BMİDÇS’nin hem EK-I hem
de EK-II listelerinde gelişmiş ülkelerle beraber yer almıştır. Türkiye Sözleşmenin amacını ve genel
prensiplerini desteklemekle birlikte Sözleşmedeki konumundan dolayı taraf olmamıştır.
Türkiye her iki ekten çıkma talebini 2001 yılına kadar sürdürmüş ancak gelişmiş ülkeler bu
talebi reddetmiştir. 2001 yılında Marakeş’te yapılan 7. Taraflar Konferansında “Türkiye’nin
isminin EK-II’den silineceği ve özgün koşulları tanınarak diğer EK-I ülkelerinden farklı bir
konumda EK-I’de yer alacağı” kararı alınmıştır. Bu karar Türkiye’nin Kyoto Protokolü ve 2012
sonrası dönemdeki pozisyonunun belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye’nin
BMİDÇS’ye katılımını öngören 4990 sayılı Kanun, 20 Ekim 2003 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanmıştır. Türkiye, BMİDÇS’ye 24 Mayıs 2004 tarihinde taraf olmuş ve ardından birinci
ulusal bildirimini hazırlayarak iklim değişikliğine yönelik politikalarını bu rapora yansıtmıştır.
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üzerine düşen görevleri yerine getirmek istediğini belirtmiştir. Bu kapsamda, enerji verimliliği,
yenilenebilir enerjinin uygulanması için hukuki düzenlemeler ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi
gibi alanlarda üzerine düşeni, hiçbir mali destek almadan yapmaktadır.
Sera Gazı Emisyon Envanteri
BMİDÇS kapsamında, ülkemizin İklim Değişikliği Ulusal Bildirim olarak adlandırılan
Raporu hazırlaması ve Sekreterya’ya yaklaşık iki yılda bir sunma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu
çerçevede, Çevre ve Orman Bakanlığı girişimleri sonucunda I.Ulusal Bildirimin hazırlanması
amacıyla GEF (Küresel Çevre Fonu) tarafından finansal destek sağlanmıştır. Çevre ve Orman
Bakanlığı koordinasyonunda, İDKK kapsamındaki Bakanlıklar ve kuruluşların altında sekiz adet
çalışma grubu oluşturulmuş ve ülkemizin yol haritasını belirleyecek olan İklim Değişikliği I.
Ulusal Bildirim hazırlanmıştır. Söz konusu Bildirim İklim Değişikliliği Koordinasyon Kurulu
(İDKK) tarafından onaylanarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
Sekretaryasına gönderilmesi uygun görülmüştür. Bildirim kapsamında yapılan çalışmalardan biri
de ülkemizin sera gazı emisyon miktarları ve yutak alan kapasitesi yer almaktadır. Ülkemizin 2004
yılı sera gazı emisyon ve yutak alan payları aşağıda Şekil 69’da verilmektedir.

Şekil 69 Sektörlere ve sera gazlarına göre emisyonlar (2004)
Sera Gazı Azaltım Politikaları
IPCC 4. Değerlendirme Raporunun Mayıs 2007’de yayımlanan “İklim Değişikliğinin
Azaltılması” başlıklı bölümünün nihai değerlendirmesi, Dünyada mevcut politika ve önlemlerle
devam edildiği takdirde, 2030’dan önce toplam emisyonların 2000 yılı değerinin %25-90 üzerinde
olacağını ortaya koymaktadır. Rapor, sera gazı emisyonlarının azaltılması için enerji arzında
değişim, enerji verimliliğinde artış, temiz yakıtlara geçiş, kojenerasyon, yenilenebilir ve nükleer
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başvurulmasını tavsiye etmektedir.
Ülkemizde sera gazı emisyonlarının kontrol altına alınması konusunda, ilgili sektörlerde
yapılan çalışmalara paralel olarak mevzuat oluşturulması da başlatılmıştır. Bu çerçevede, Çevre
Kanunu, Enerji Verimliliği Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kanunu ve bunlara bağlı diğer alt
mevzuatlar yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte söz konusu kanunlar kapsamında aşağıda
belirtilen hususların takip edilerek izlenmesi önem arz etmektedir.
•
•
•
•
•
•
•

Enerji verimliliğinin arttırılması,
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması,
Sürdürülebilir tarımın desteklenmesi,
Metan emisyonlarının atık yönetimi aracılığıyla geri kazanılması,
İlgili sektörlerde sera gazı emisyonlarının azaltılması,
Sera gazı yutaklarının korunması ve yaygınlaştırılması,
Ulaştırma sektörünün emisyonlarının azaltılması.

Türkiye, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesine dayanarak, BMİDÇS kapsamında
sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, bir yandan kalkınmasını sürdürürken diğer yandan
iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik yürütülen küresel mücadelede yerini
almaya hazırdır. Sonuç olarak, gerekli azaltım önlemleri alındığı ve politikaları uygulandığı
takdirde, ülkemizde iklim değişikliğinin muhtemel olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi
sağlanacaktır.
4.5.2 Orman
Orman kadastrosunun bitirilip tapuya tescil edilememiş olması nedeniyle orman sınırlarındaki
belirsizlik ve mülkiyet ihtilafları orman-halk ilişkilerini bozmaktadır.
Orman vasfını kaybettiği için orman rejimi dışına çıkarılan ve kamuoyunda kısaca 2/B olarak
adlandırılan alanların durumundaki belirsizlik orman sahalarının tahribine ve daralmasına neden
olmaktadır.
Ormanların yarısı bozuk, yarısı verimli niteliktedir. Karbon yutak alanları da olan ormanların
tamamı verimli olmadığından bu konuda yeterince verimli olamamaktadır.
Ortalama yüksekliği 1 132 m ve dağlık bir ülke olan Türkiye’de orman ve mera örtüsünün
tahrip edilmesi sonucu su havzalarındaki doğal denge bozulmakta, yılda ortalama 500 milyon ton
toprak taşınarak deniz, göl ve barajları doldurmaktadır.
Orman yangınları sonucu orman ekosistemi içerisindeki bitki ve hayvan toplulukları ile
mikroorganizmalar zarar görmekte, bozulan doğal denge çevre bozulmasına neden olmaktadır.
Açma, yerleşme ve usulsüz kesimler ile orman yangınları orman alanlarını daraltmakta, doğal
dengeyi bozmaktadır.
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Bazı tıbbi, aromatik ve şifalı bitkiler bilinçsizce toplatılıp yurtdışına ihraç edilerek nesli
tüketilmektedir. Bu türlerin doğaya yeniden dönüşü, kazanımı mümkün olamamaktadır.
Baraj gölleri, aşırı yerleşme, aşırı ve bilinçsiz otlatma, endemik türlerin yok olmasına neden
olmaktadır.
Arazi sınıflamasına, doğal kaynakların potansiyellerine ve ekolojik değerlerine bakılmaksızın
yapılan plansız turizm ve yapılaşma nedeniyle nesli tehdit altındaki türlerin yaşam ortamları yok
olmaktadır.
Zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan step alanlarının büyük bölümünün geri dönüşümsüz
olarak tahrip olması nedeniyle biyolojik çeşitlilik zarar görmektedir.
Ekosistemlere ilişkin flora ve fauna envanter çalışmaları yeterli değildir.
4.5.4 Sulak Alanlar
Sulak alanlar; tarımsal amaçlı kurutma, çevre kirliliği, içme suyu amaçlı kullanım, baraj
inşaatı ve yapılaşma, sazlıkların kesilmesine bağlı olarak tahrip edilmektedir.
5516 Sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında
Kanunun bataklıkların kurutulmasına ilişkin hükümleri uygulamadan kaldırıldığı halde kanun
metninden çıkarılmamıştır.
4.5.5 Milli Parklar ve Özel Çevre Koruma Alanları
Milli parklar ulusal ve uluslar arası doğal ve kültürel kaynak değerleri bakımından cazibe
merkezleridir. 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nda milli parkın turizm potansiyeline sahip alanlar
olduğunun ifade edilmesi ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 8. maddesinde bu tür sahaların
Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi üzerine turizm bölgesi olarak tahsisine imkân verilmesi milli
parklar için tehdit oluşturmaktadır.
Milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı gibi korunan alanlar uzun devre gelişim planları
ile yönetilmektedir. Bu planların yapımında koruma-kullanma dengesi gözetilmektedir. Ancak,
politik baskı ve çıkar gruplarının baskısı plan yapımında ve uygulamada bu dengenin kullanma
lehine bozulma tehlikesi taşıması, korunan alanlar için tehdit oluşturmaktadır.
Alanların korunma statüsüne alınmasıyla bu alanlar içerisinde yaşayan insanların
faaliyetlerine sınırlama ve yasaklar getirilmektedir. Bu tür uygulamalar sonucu gelir kaybına
uğrayan ve yaşamı güçleşen insanlar bu alanların koruma statüsüne alınmasına karşı çıkmakta
halkla ilişkiler olumsuz yönde etkilenmektedir.
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daha kuvvetli koruma statüsüne alınmıştır. Kuvvetli koruma statüsü daha az kullanım, daha çok
koruma demektir ve yasakları daha fazladır.
Özel çevre koruma alanları ile milli parklar büyük ölçüde benzer statülerdir. Farklı iki isimle
anılan benzer statü uygulamada kavram kargaşasına neden olmaktadır.
Sulak alanlar, peyzaj koruma alanları ve biyosfer rezerv alanları, milli park, tabiat parkı,
tabiatı koruma alanları ve doğal sitler gibi korunması gereken alanlarda statü ve koruma kargaşası,
söz konusu alanların yanlış değerlendirilmesine ve kullanımına yol açmaktadır.
4.5.6 Yaban Hayatı
Yaban hayvanlarının yaşadığı alanlar ve popülâsyonları tam olarak bilinmediğinden bu
konuda alınan kararlar sağlıklı olamamaktadır. Her yıl merkez av komisyonu kararlarıyla
belirlenen av ve bagaj limitleri gerçekçi olmadığından yaban hayatı ile ilgili olarak alınan
komisyon kararları sorunlara neden olmaktadır.
Av yasağına, av ve bagaj limitlerine uyulmadığından av ve yaban hayvanlarının
popülâsyonları tehdit altındadır. Av denetimlerinin çok yetersiz kalması, popülâsyonların azalıp
bazı türlerin yok olmasına neden olmaktadır.
Av ve yaban hayatını düzenleyen kamu idaresi ile avcı dernekleri arasında yeterli bir
işbirliğini sağlayacak bir mekanizmanın bulunmayışı uygulamada düzensizlik ve kopukluk
yaratmaktadır.
4.5.7 Gürültü Kirliliği
Sanayileşme ve modern teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de
gürültü (ses) kirliliğidir. Gürültü kirliliği, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen ya da
insanı rahatsız eden düzensiz ve yüksek seslerdir. Gürültü, insanlarda geçici bir zaman için veya
sürekli olarak sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.
Gürültü kirliliğinin saptanmasında ses şiddetini ölçmek için birim olarak desibel (dB)
kullanılır. İnsan için 35-65 dB sesler normaldir. 65-90 dB sesler, sürekli işitildiğinde zarar
verebilecek kadar risklidir. 90 dB’in üzerindeki sesler tehlikeli miktarlar olarak ele
değerlendirilmektedir.
Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler beraberinde çeşitli sorunları da gündeme getirmektedir.
Bu sorunların içinde giderek daha fazla önem kazanan gürültü, günümüzde uluslararası alanda
mücadele edilmesi gereken bir sorun halini almıştır. Çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok ederek
niteliğini değiştiren gürültü ile istenmeyen, arzu edilmeyen sesler atmosfere yayılmakta ve insan
yaşamını fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle
günümüzde gürültü kirliliği, dünya ülkelerinin ve AB’nin mücadele alanına girmiş ve uluslararası
boyutta gürültüyü önlemeye yönelik çalışmalar hız kazanmaktadır.
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- 298 1996’da bu hedeflere uygun olarak, gürültü azaltım politikasının geliştirilmesi amacıyla
“Yeşil Bildiri” yayınlanmış ve izlenen bu politika sonucu gürültü konusunda Avrupa Topluluğunda
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından 1993’te hazırlanan 5. Çevre ve
Eylem Programında da, 2000 yılına kadar gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda temel hedefler
ortaya konulmuş ve Avrupa’nın gelecekteki gürültü politikası saptanmıştır. Bu politikanın
öncelikli hedefleri; 65 dBA üzerindeki gürültüyü yok etmek, hiçbir yerde ve zamanda L max =85
dBA üzerindeki gürültü düzeyinin aşılmamasını ve sakin olması gereken alanlarda kesinlikle 55
dBA'nın altında kalmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.
Gürültü, diğer çevre kirliliği faktörlerine benzemediği gibi herhangi bir kalıntı da
bırakmamaktadır. Ses havada yayılmasına rağmen diğer birçok hava kirletici gibi görünmez ve
kokmaz. Gürültünün etkileri küçük adımlarla olur ancak kalıcı ve kurtulması zor hasarlara neden
olabilir. Ses kirliliği, insan üzerinde çok önemli olumsuz etkiler yaratır. Gürültünün sürekliliği,
yüksek seviyede olması ve uzun süre gürültüye maruz kalınması; sağırlık, dinleme, anlama ve
öğrenme zorluğu, uykusuzluk, ruhsal-duygusal olarak da dikkatin dağılması ve baş dönmelerinin
yanı sıra, sinirlilik ve gün boyu süren ruhsal sıkıntı ve bunalımlara da neden olabilmektedir.
Gürültü; okuma, anlama, öğrenme düzeyini azalttığından okul sağlığı açısından da önemli
olmaktadır. Ayrıca karakter değişikliklerine de neden olarak, çabuk sinirlenmeye ve kızgınlığa yol
açabilmektedir. Aralıklı ve ani gürültü kişide ani adrenalin deşarjı yaratarak kalp atış ve solunum
sayısını, kan basıncını arttırmakta, gözbebeklerinde dilatasyon olmaktadır [7].
Bazı illerde düğün, sünnet, maç vb. kutlama törenlerinin sokak ve caddelerde yapılması
gürültü kirliliğine neden olmaktadır.
Gürültünün insan sağlığını pek çok yönüyle olumsuz etkilediği görülmesine karşın,
toplumumuzda halen bir risk olarak algılanmamaktadır. Oysa yine bilinmektedir ki gürültünün bu
olumsuz etkilerinden korunmanın en etkin yolu, gürültü kaynağının denetimidir.
Giderek artan nüfus artışı, teknolojideki, sanayileşmedeki ve endüstrileşmedeki hızlı ve
plansız gelişme ile kentleşme sonucunda gürültü önemli bir çevresel kirlilik etkeni haline
gelmiştir. Artan inşaat faaliyetleri, giderek daha yaygın olarak kullanılan mekanik ekipmanlar,
karayolu trafik yoğunluğunun artışı, demiryolu ulaşım aksları, havayolu trafiğinden dolayı
gürültünün insan üzerindeki etki alanı giderek artmaktadır.
Ulaşımın yapılanmasında özellikle yolların tasarımı önemli bir rol oynarken, trafikten
kaynaklanan gürültünün azaltılmasında taşıt tasarımından, hız, yoğunluk, güzergâh seçimi gibi
trafik düzenlemelerine, yol tasarımından arazi kullanım planlamasına kadar uzanan kriterlerin
doğru seçimi önemli rol oynamaktadır.
Ek 6-A ve Ek 6-B’de Türkiye genelinde gürültü kirliliğine ilişkin öncelik haritası ve gürültü
kirliliğinin öncelikli sorun olduğu illerin sayısı ve oranı verilmiştir.
Türkiye'de gürültü konusunda atılan en önemli adım, 1986 yılında yürürlüğe giren “Gürültü
Kontrol Yönetmeliği”dir. Yönetmelik, bu konuda düzenlemeler getirmiş, Türk Çevre
Mevzuatı’nın Avrupa Birliği müktesebatına uyarlanması, çevre yönetiminin ve ilgili standartların
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stratejisi oluşturulmuştur. Bu uyum stratejisinin uygulama ve yaptırım alanında etkisinin
hissedilebilir olması açısından daha fazla yapılanmaya ihtiyaç bulunmaktadır.
AB uyum çalışmaları kapsamında; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Direktifi (2002/49/EC)’nin ulusal mevzuatımıza uyumlaştırılması Çevre ve Orman Bakanlığının
sorumluluğunda bulunmakta olup, bu kapsamda Bakanlık tarafından “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” AB Gürültü Direktifine uyumlu olarak hazırlanmış
ve 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve
sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
Bu amaca yönelik olarak;
• Çevresel gürültüye maruz kalma seviyesinin hazırlanacak gürültü haritaları, akustik
rapor vb. unsurlarla belirlenmesi,
• Çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi,
• Gürültüyü önlemeye ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu
planların uygulanmasının sağlanması gerekmektedir.
Bu kapsamda;
• 250 000’den fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları, yılda 60 milyondan fazla aracın
geçtiği ana kara yolları, yılda 60 binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları, yılda 50 binden fazla
hareketin gerçekleştiği ana hava alanları için en geç 30/6/2013 tarihine kadar stratejik gürültü
haritalarının hazırlanması,
• 100 000 fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları, yılda 3 milyondan fazla aracın
geçtiği ana kara yolları, yılda 30 binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları içinse 30/06/2018
tarihine kadar stratejik gürültü haritalarının hazırlanması gerekmektedir.
Diğer taraftan, gerek AB Gürültü Direktifi ile Türk Mevzuatı’nın uyumlaştırılması gerekse
kurumsal ve idari kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen “Çevresel Gürültü İle İlgili AB
Direktifinin Uyumlaştırılması ve Uygulanması Projesi” kapsamında 5 pilot ilde Adana ve İzmir’de
karayolu, Ankara’da demiryolu, İstanbul’da Atatürk Havalimanı, Bursa’da küçük ölçekli sanayi
bölgesi olmak üzere gürültü kaynakları seçilmiştir. Bu uygulama ile bir yerleşim alanının gürültü
haritasının hazırlanmasından ziyade, gürültü haritasında gerekli kaynak verisi temini, harita
hazırlanması vb. konularda teknik bir altyapı oluşturmak amaçlanmış, gürültü sorunları
değerlendirilmiş ve sınır değerlerin aşıldığı yerlerde gürültü azaltımına yönelik olarak eylem
planlarının hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür. Hazırlanan gürültü haritalarına bağlı olarak;
gürültüyü önlemeye ve azaltmaya yönelik eylem planlarında alınacak ve/veya alınması gerekli
önlemler, kaynakta, kaynak ile alıcı (binalarda yalıtım, oda tasarımları vb.) arasında ve
alıcılarda/binalarda alınabilecek önlemler 5 başlık altında sınıflandırılmıştır.
Banliyö ve şehirlerarası trenler ile ağır ve hafif metroların dış gürültü düzeyleri ile yolcu ve
tren çalışanlarının kulak sağlığı ve konforu açısından iç gürültü ve vagon içi titreşim düzeylerine
ilişkin düzenlemeler, ayrıca yerli ve yabancı ülke sicilindeki hava yolu araçlarının iç ve dış trafiğe
açık hava alanlarımıza iniş ve kalkış yapabilmeleri için hava alanı araçlarının dış gürültü düzeyleri
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titreşim düzeylerine ilişkin düzenlemeler Ulaştırma Bakanlığı’nın yetkisindedir.
Deniz, göl veya başka su yollarında kullanılan araçların dış gürültü düzeyleri ile yolcu ve su
yolu aracı çalışanlarının kulak sağlığı ve konforu açısından iç gürültü ile araç içi titreşim
düzeylerine ilişkin düzenlemeler Denizcilik Müsteşarlığı’nın yetkisindedir.
Açık alanda kullanılan ekipmanların ve ev ekipmanlarının gürültü düzeyi de Sanayi ve
Ticaret Bakanlığının yetkisindedir.
4.5.8 Görüntü Kirliliği
İnsanın görme alanına girdiğinde insan tabiatına hoş gelen, onu rahatsız etmeyen görüntülere
güzel; insanı rahatsız eden, bir şekilde olumsuz etkileyen görüntülere de çirkin denilebilir. Bu
tanıma uygun olarak insanların doğal çevrede yapmış olduğu olumsuz değişikliklerle sağlıklı
insanların görüntü alanlarının kişileri rahatsız edici hale getirilmesine "görüntü kirliliği"
denilmektedir.
Nüfusun hızla artması ile birlikte plansız kentleşme sıklığı da artmaktadır. 1950’den sonra
hızlanmaya başlayan kentleşme olgusu, büyük kentlerde yığılmalara neden olmuş, dengeli bir
kentsel dağılım oluşamamıştır. Düzensiz imar alanları, göze ve görüntüye hitab etmeyen binalar,
çevre düzenlenmesi yeterli olmayan kentler olumsuz görüntülerin oluşmasına neden olmaktadır.
Kentlerde altyapı tamamlanmadan alınan yoğun göç ve hızlı nüfus artışı, kaynak
yetersizliğiyle de birleşince, sorunlar ardı ardına çoğalmaktadır. Teknoloji ve bilim alanında her
geçen gün yeni ufuklar açan insanoğlunun, bizzat kendisinin neden olduğu çevre kirlilikleri
yüzünden kendi sağlığı da olumsuz olarak etkilenmektedir. Ruh sağlığı açısından etkisi büyük olan
görüntü kirliliği, günümüz kent insanının karşı karşıya bulunduğu çok önemli çevre sorunlarından
biridir.
Günümüzde sanayileşmenin, nüfusun ve çarpık kentleşmenin hızla artması ile düzensiz imar
alanları, estetik olmayan binalar, çevre düzenlenmesi yeterli olmayan kentler o çevrede yaşayan
veya çalışan insanlar için kötü görüntüler oluşturmaktadır. Gelişigüzel kurulmuş ve çevresel olarak
hiç bir önlem almamış sanayiler ve atıklar, çevrede yaşayan insanların yaşamlarında kötü
görüntülerin oluşmasına neden olmaktadır. Görüntü kirliliğini oluşturan başlıca etmenler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plansız, imarsız ve doğaya uyumsuz yerleşme ve yapılaşma,
Monoton ve iç içe yapılaşma,
Dış cephe görüntüsündeki karmaşa,
Görüş alanı darlığı,
Gelişigüzel atıklar,
Levha ve tabelalardaki oransızlık ve gelişigüzellik,
Düzensiz trafik, sıkışıklık ve tıkanıklık ile karayolu ulaşımı kaynaklı hava kirliliği,
Hava kirliliği,
Yeşil alan yetersizliği ve ağaç dikme alışkanlığımızın olmaması,
Elektrik, telefon direk ve kabloları, pano ve levhaların rasgele dikilmesi ve asılması,
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•

Binaların çatılarında yer alan güneş enerjisi kollektör sistemleri,
Enkazlar, afet, savaş vb. nedenlerden kaynaklanan olumsuzluklar olarak sıralanabilir.

Özellikle telefon ve elektrik hatları, gelişmiş ülkelerde yer altından geçirilirken, ülkemizdeki
durumun farklı olduğu görülmektedir. Bu durum, hava koşullarının olumsuz şartlarda olduğu
yerlerde yıkılma ve kopma gibi nedenlerden dolayı, kişi sağlığının tehdidi, hizmet sunumunda
aksaklık gibi sorunlara neden olmakta, tamir ve tadilatlar sırasında da ayrı bir görüntü kirliliği
oluşturmaktadır.
Kamu hizmetlerin kusurlu ve yetersiz olması, cezai müeyyidelerin uygulanamayışı ya da
caydırıcılığının olmayışı, maddi imkân ve nitelikli personel yetersizliği, bilgisizlik, bilinçsizlik ve
vatandaşın mevcut yasal mevzuata yeterince hassasiyet göstermeyişi, bu gün için ülkemizde
yaşanan görüntü kirliliğinin diğer nedenleri arasında sayılabilir.
Görüntü kirliliğinin giderilmesinde yetkili idare; belediye ve mücavir alan sınırları içinde
belediyeler, dışında ise valiliklerdir. Ek 7-A ve Ek 7-B’de Türkiye genelinde görüntü kirliliğine
ilişkin öncelik haritası ve görüntü kirliliğinin öncelikli sorun olduğu illerin sayısı ve oranı
verilmiştir.
4.6. ÇEVRE MEVZUATINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
• Çeşitli düzeylerdeki kararların alınması ve uygulanmasında politik etkinin ön plana
çıkarılması nedeniyle objektif ve işlevsel adımlar atılamamaktadır. Yapısal sorunlara köklü çözüm
getirmek yerine, sorunlara kalıcı olmayan günlük çözümler üretilmeye çalışılmaktadır.
• Sürdürülebilir kalkınma anlayışının özü kamu yönetiminde algılanamamıştır.
• Çevre koruma politikası ve mevzuatındaki çalışmalar büyük ölçüde AB’ye uyum
çalışmaları çerçevesinde ele alınmakta, ancak halen çevre koruma anlayışındaki evrensel esasları
yansıtmamaktadır.
• Mevzuat bütünsellikten uzak, sektörel, birbirinden kopuk, çelişkilere ve yetki
karmaşasına sebep olan bir yapıdadır.
• Kamu kurum ve kuruluşlarının çakışan ve örtüşen görevleri nedeniyle uygulamada
aksaklıklar yaşanmaktadır. Örneğin, su ile ilgili 8 kurum bulunmakta, suyun planlanmasından
korunmasına kadar olan aşamalarda yetki karmaşası, ayrıca kaynak israfı oluşmaktadır. Kapsamlı
bir su yasası ve bunun uygulanmasından sorumlu tek bir otorite bulunmamaktadır.
• 167 sayılı yasa ile yer altı sularının miktar ve kalite olarak korunmasından DSİ sorumlu
olmakla birlikte, 3202 sayılı yasanın 40. maddesi kapsamında İl Özel İdarelerinin, 5216 sayılı
Büyükşehir Yasasına göre de büyükşehir belediyelerinin DSİ’ye sormadan yer altı suyu tahsisi
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aksaklıklar yaşanmaktadır.
• İçme suyu temini ve kalitesinin korunması hizmetlerinin DSİ, İller Bankası, İl Özel
İdareleri, Belediyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ÇOB’nı içeren çok sayıda kuruluş tarafından
yürütülmesi nedeniyle kaynak tahsisi ve korunmasına ilişkin sorunlar yaşanmaktadır.
• Yasaların birbiriyle çelişen ve çatışan bölümlerinde yeni düzenlemeler yapılırken,
kurumsal yapılarda buna paralel düzenlemeler yapılmamaktadır.
• Kurum ve kuruluşların çevre konusundaki görev ve sorumluluklarının, ayrıca bakış
açılarının farklı olması nedeniyle korunan alanların yönetiminde ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
• Envanter ve veri eksikliği nedeniyle mevzuat gereği gibi uygulanamamaktadır.
• Çevre Mevzuatındaki yaptırımların uygulamasında yetersizlik bulunmaktadır. Çevre
Mevzuatına uyulup uyulmadığı etkin biçimde denetlenememektedir. Kamu adına görev yapan
etkin bir çevre denetçiliği sistemi bulunmamaktadır.
• Mevzuatta ve uygulamada faaliyetleri sonucu çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve
işletmelerin çevre yönetim birimi kurmalarına ya da ÇOB tarafından yetkilendirilmiş kurum ve
kuruluşlardan hizmet satın almalarına ilişkin düzenlemeler bulunmamaktadır.
• Yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması, bunların politik etkilere açık olması
sorunlara neden olmaktadır. Birden fazla il ya da ilçeyi kapsayan, korunan alanlar ve ekosistem
dengesi temeline dayanan havza bazında yönetim uygulamasına ilişkin yasal ve yönetsel
düzenlemeler bulunmamaktadır.
• Doğa korumaya ilişkin ilkeleri ve korunması gereken alanları belirleyecek bir birim
bulunmamaktadır.
• 5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında
Kanunun bataklıkların kurutulmasına ilişkin hükümlerinin günümüzde hiçbir uygulaması
olmamasına rağmen söz konusu hükümler halen yürürlükte bulunmaktadır.
• 31/05/2005 tarih ve 25831 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toprak Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliğinin kapsamı toprak kirliliğine neden olan faaliyetler ile tehlikeli maddeler ve
atıkların toprağa deşarjına, atılmasına ve sızmasına yönelik teknik, cezai ve idari yaptırımlar
açısından yetersiz kalmaktadır.
• Su tasarrufu bakımından büyük önem taşıyan arazi toplulaştırmasının sağlıklı olarak
yürütülebilmesi için bir birim kurulmasına ilişkin yasal düzenlemeler henüz yapılmamıştır.
• 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen yakıt kalitesini sağlayamayan üretici ve imlatçılara
parasal cezai işlemler uygulanamamaktadır.
• 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinin 16, maddesi (f) fıkrasında belirtilen Tip Emisyon Belgesi ile ilgili tebliğ henüz
çıkarılmamıştır.
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Stratejik ÇED Yönetmeliği henüz çıkarılmamıştır.
• Anayasanın 169. maddesi ve 6831 saylı Orman Kanununun buna paralel 17.
maddesindeki açıklıklar nedeniyle orman içine izinsiz yapılan bina veya tesislere doğrudan el
konularak yıkılamamakta, bu yerlere altyapı hizmetleri götürülmektedir.
• Anayasaya paralel olarak ormanlarda kamu yararı ölçütünün somutlaştırılmasına yönelik
değişikliklerin 6831 sayılı Orman Kanununun 17. maddesine de konulması sağlanamamıştır.
• 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunundan kaynaklanan adli ve idari davaların takibinde ve
para cezalarının tahsilinde sorunlar yaşanmaktadır.
• 2873 sayılı Milli Parklar Kanununda milli parklarda yasaklanan eylemlerin yaptırımı
bulunmamaktadır.
• Su potansiyeli açısından kar çok önemlidir. Kar derinliğinde yani kar-su eşdeğerinde,
Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek bölümlerinde ve Karadeniz Dağları’nın doğusunda kalan
bölümde 200 mm'ye ulaşan azalmalar olacaktır. Bu da Fırat ve Dicle nehir havzası akışlarında
azalma anlamına gelmektedir.
• 4234 sayılı Mera Kanununun meraların hayvancılık dışı amaçlar için kullanılmasına izin
veren hükümleri nedeniyle meralar kaybedilmekte, hayvancılık zarar görmekte, hayvanların
ormanlarda otlatılması ile de ciddi ekosistem kayıpları oluşmaktadır.
• Orman kadastrosu ve genel kadastro ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar bulunmaktadır.
• 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu orman alanlarında yapılaşma baskısını
arttırmaktadır.
• 3213 sayılı Maden Kanununa dayanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 7.
maddesi koruma alanlarında bile madencilik yapılmasına izin vermektedir.
• 3213 sayılı Maden Kanununun ormanlar ve milli parklarda kum ve çakıl aranmasına izin
vermesi nedeniyle ormanlarda ve milli parklarda ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
• 02/11/1985 tarih ve 18916 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Plan Yapımına Ait Esaslara
Dair Yönetmelikte planlarda gürültü önlemeye ilişkin tedbirlerin alınmasına ilişkin hükümler
bulunmamaktadır.
• 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil
Durumlarda Müdahale ve Tazminine İlişkin Kanunda acil önlem planlarının ve acil durumlarda
müdahalenin hangi kurumlar tarafından yapılacağı hususunda netlik bulunmamaktadır.
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5. AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRESEL UYUM SÜRECİ
1993 yılında yürürlüğe giren ve Avrupa bütünleşmesi açısından önemli bir dönüm noktasını
ifade eden Maastricht Antlaşması ile mevcut bazı politika alanları da güçlendirilmiştir. Çevre
politikası da Maastricht Antlaşması ile güçlendirilen bu politika alanlarından biridir. Bu çerçevede,
Maastricht Antlaşması ile çevrenin korunması ilkesi ilk kez açık olarak Birlik hedefleri kapsamına
alınmıştır. Ekonomik büyümenin çevreyle uyum içinde gerçekleşmesi gerektiği belirtilmiş, bu
amaçla Birliğe bir çevre politikası geliştirilmesi görevi verilmiştir.
Avrupa Birliği’nin 5. Çevre Eylem Programı, 1 Ocak 1993’te yürürlüğe girmiştir. Bu
program ile Avrupa Birliği’nin gelecek 10 yıllık dönemdeki gündemi ve programı ortaya
konulmuştur. Bu eylem programının temelinde sürdürülebilir kalkınma ve sorumluluğun
paylaşılması genel kavramları yer almaktadır. Avrupa bütünleşmesini 21. yüzyıla ve büyük bir
genişleme dalgasına hazırlama amacını güden 1997 Amsterdam Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin
kurumsal yapısını, özellikle genişleme sonrası verimli bir işleyişe kavuşturmayı hedefleyen 2000
Nice Antlaşması da çevre korumasının bütünleşen yeni Avrupa düzeninde alacağı yeri
vurgulamıştır. Ocak 2001 tarihinde açıklanan ve 2001-2010 dönemini kapsayan 6. Çevre Eylem
Programı, çevre alanında AB'nin önümüzdeki on yıl içindeki hedeflerini ortaya koymuştur. "Çevre
2010: Geleceğimiz, Tercihimiz" başlıklı program'da dört ana konu öncelikli hedefler olarak
belirlenmiştir. Bunlar, iklim değişikliği, doğa ve biyolojik çeşitlilik, çevre ve sağlık ile doğal
kaynaklar ve atıklar olarak sıralanmıştır.
2001 yılında gerçekleşen Göteborg Zirvesi, Komisyon’un sunduğu Sürdürülebilir Kalkınma
Stratejisini kabul ederek, 2000 Lizbon Zirvesi’nde kabul edilen Lizbon Stratejisi’nin ekonomik ve
sosyal boyutuna çevre boyutunu eklemiştir. Strateji, kaynakların tüketimiyle ekonomik ve sosyal
kalkınmayı ayrıştırarak, uzun vadeli çevreci teknolojilere yönelik yatırım olanaklarının önünü
açmayı öngörmektedir. Sürdürülebilir kalkınma, Ekim 2004’te imzalanan Anayasal Antlaşmaya da
dâhil edilerek AB’nin, dengeli ekonomik büyümeyi ve sosyal boyutu dikkate alan rekabetçi piyasa
ekonomisi ile çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik çaba sarf etmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Avrupa Birliği’nde Çevre Politikasının Hedefleri ve Temel İlkeleri
Avrupa Birliği’nde çevre politikasının hedefleri:
• Çevrenin korunması, kollanması ve çevre kalitesinin yükseltilmesi,
• Doğanın ve doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar verecek şekilde işletilmelerinden
sakınılması ve bunların akılcı bir şekilde yönetilmelerinin temin edilmesi,
• İnsan sağlığının korunması,
• Kalkınmanın kalite gereksinimleriyle uyum içinde gerçekleştirilmesi, özellikle de
çalışma şartlarının ve yasam çevresinin geliştirilmesinin sağlanması,
• Kent planlaması ve toprak kullanımında çevresel etkilerin daha fazla dikkate alınmasının
sağlanması,
• Topluluğun dışındaki devletler, özellikle de uluslararası örgütlerle küresel çevre
problemlerine ortak çözümler aranmasıdır.
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• Bütünleyicilik ilkesi: Sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilebilmesi için çevre
korumanın gereklerinin diğer politika ve faaliyetlere entegrasyonu anlamına gelmektedir.
• Yüksek seviyede koruma ilkesi: Bütün kurumların farklı bölgelerdeki çevre koşullarını da
hesaba katarak yüksek seviyede çevre korumasını amaç edinmesi demektir.
• İhtiyat ilkesi: Belli bir hareketin çevre açısından olumsuz ve zararlı sonuçlar doğuracağı
hakkında ciddi bir şüphe mevcutsa, bilimsel kanıtın ortaya çıkmasına kadar beklemeden ve çok
geç olmadan önlem alınması anlamına gelmektedir.
• Önleme ilkesi: Önleme ilkesi, zararın tam olarak ortaya çıkmasından önce gerekli
önlemlerin alınması gereğinin altını çizmektedir.
• Kaynakta önleme ilkesi: Topluluk çevre politikası, çevresel zararın, öncelikle
kaynağında önlenmesi ilkesine dayanmaktadır.
• Kirleten öder ilkesi: Kirletenlere, sebep oldukları kirlilik ile mücadelenin bedelinin
ödettirilmesi, onları kirliliği azaltmaya ve daha az kirleten ürün ve teknolojiler bulmaya teşvik
etmektedir. Bu ilke, kirleticilerin uyması gereken çevre standartları konularak da
uygulanabilmektedir.
AB Çevre Politikası’nın Temel Uygulama Alanları
Hava kalitesinin korunması, katı atıkların havayla temasının engellenmesi yanında enerji,
ulaşım, turizm ve arazi imarı gibi birçok alanda önlemlerin alınması ile mümkün olabilmektedir.
Ozon tabakasının aşınması sorunu, asitleşmenin ve yer düzeyindeki ozon ile diğer
kirleticilerin kontrolü ve iklim değişiklikleri ile küresel ısınma, Birliğin, havanın korunmasına dair
başlıca uğraş alanlarını oluşturmaktadır.
Birlik ayrıca, BM Uzun Vadeli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Hakkındaki Avrupa Sözleşmesi için
Ekonomi Komisyonu kararınca kükürt dioksit (SO2) miktarını %70, azot oksitlerin (NOx) oranını
da %30 oranında azaltmıştır. Karbondioksit (CO2), metan ve azot oksit emisyonlarında ise 2005
yılına kadar %7,5, 2010 yılına kadar da %15 azaltma yapılması amaçlanmaktadır.
Şehirleşme ve endüstriyel gelişme, Birlik içinde biyoçeşitliliği tehdit etmekte ve Avrupa
ekosistemlerinin tüm türleri baskıya maruz kalmaktadır. 1992 yılında oluşturulan Biyoçeşitlilik
Hakkında Sözleşme, Avrupa Birliği’nin sınırları içinde ve ötesinde habitatların ve türlerin
programlarının çerçevesini çizmektedir.
Birlik, 2010 yılının sonuna kadar tüm yer üstü ve kıyı sularının organik kirlilikten
arındırılmasını hedeflemektedir.
Tarım alanlarından gelen nitrat, suların kirlenmesinde önemli bir etkendir. 1991 nitrat
direktifi ile tarımdan yer üstü ve yer altı sularına nitrat sızıntısı düzeyini düşürmek amacıyla iyi
tarım uygulaması yasaları hazırlanmış, nitrat kirliliğinden etkilenen sular belirlenmiş ve tarım
uygulamaları üzerinde hukuksal yaptırımları olan sınırlamalar ile organik gübre kullanımında
limitler içeren eylem programları geliştirilmiştir.
Orman politikasının çevrenin korunmasındaki önemi, bu alanın diğer yönleriyle doğrudan
bağlantılı olmasından kaynaklanmaktadır. Ormanlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan
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olmanın yanı sıra sera gazı CO2 için hayati önemde bir küresel temizlik aracıdır.
Topluluk sınırlarında her yıl 2 milyar ton dolayında atık ortaya çıkmaktadır. Bunların 40
milyondan fazlasını zararlı olarak sınıflandırılan atıklar oluşturmaktadır. Atıklar çevreye verdikleri
zararın yanında, insan sağlığını ve yaşamını da tehdit etmektedir. Yetersiz atık dolum tesisleri
hızla dolmakta, ağır metaller ve toksinler yer altı sularına ve toprağa karışmaktadır. AB, atık
sorunuyla ilgili olarak teknik araştırma, dönüşüm endüstrilerinin geliştirilmesi, eğitim,
bilinçlendirmeye yönelik eylem programları ve iyi uygulamaların değişimi gibi konulardaki
tedbirleri desteklemekte ve finanse etmektedir.
Endüstriyel üretim süreçleri Avrupa’daki toplam kirlilik içinde önemli bir yere sahiptir. Bu
başlık altındaki Direktif ve Tüzüklerin kapsadığı başlıca alanlar; endüstriyel emisyonların
kontrolü, önemli kazaların sebep olduğu zararların kontrolü ve çevresel muhasebe ile ekoetiketlenmesidir.
Bu konudaki Topluluk eylemlerinin baslıca iki hedefi Topluluk içinde kimyasal ürünlerin
serbest dolaşımını kolaylaştırmak ve insanlarla hayvanların sağlığını ve güvenliğini korumanın
yanı sıra, çevrenin korunmasına da katkıda bulunmaktır.
Diğer bir öncelik ise, tehlikeli madde ve karışımların sınıflanması, paketlenmesi ve
etiketlenmesini içermektedir.
Topluluk Radyasyondan Korunma Politikası, radyasyon veya radyoaktif maddelerin
kullanıldığı işlemlerden, örneğin nükleer yakıt çeviriminin yanı sıra tıbbi ve endüstriyel
uygulamalardan kaynaklanan iyonize edici radyasyonun doğurduğu tehlikelere maruz kalmış
çalışanların ve halkın korunmasını amaçlamaktadır.
Gürültü problemi, daha çok büyük yerleşim merkezlerinde görülen bir çevre problemi olup
özellikle kasaba ve şehirlerde yasayan insanları etkilemektedir. Dışarıdaki gürültünün çoğu ulaşım
araçlarından kaynaklanırken, gürültü emisyonlarının hacmi, dışarıda kullanılan araçların artması
sonucunda sürekli olarak artış göstermektedir. Araçların sebep olduğu gürültünün azaltılması
hakkındaki Topluluk politikası, izin verilebilir emisyon seviyeleri, garanti edilen gürültü emisyon
düzeyleri hakkında araç üzerine işaret konulmasını veya gürültü testi kodlarını ortaya koyan
direktiflerin kabulünü içermektedir.
AB’nin Çevrenin Korunması Alanındaki Küresel Rolü
Uluslararası işbirliği açısından AB, 1992 yılında yapılan Rio Zirvesi’nde kabul edilen İklim
Değişikliği ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Sözleşmeleri, ayrıca çölleşmeyi engellemek
amacıyla hazırlanan Konvansiyon, Baltık Denizi’nde çevrenin korunmasına ilişkin Helsinki
Konvansiyonu, ozon tabakasına zarar veren gazların azaltılmasına yönelik Viyana Sözleşmesi ve
Montreal Protokolü’ne taraf olmuştur.
Kyoto Protokolü, Uluslararası Çevre Anlaşmaları ve AB: BM İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesine taraf olan AB, 1998 Nisan ayında Kyoto Protokolüne de imza atmıştır. Kyoto
Protokolü, sanayileşmiş ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerini daha katı hale
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Komisyonu, Şubat 2005’te bir bildirge yayımlayarak iklim değişikliğiyle ilgili olarak 2012
sonrasına ilişkin eylemlerini belirlemiştir. Bildirge, Kyoto Protokolü’nün getirdiği yükümlülüğün
2012 yılında sona ermesiyle, iklim değişikliğine ilişkin politikaların, AB’nin uluslararası
ortaklarıyla gerçekleştireceği müzakerelerin ana hatlarını oluşturacağını belirtmektedir.
Viyana Konvansiyonu ve Montreal Protokolünün uygulanması Batı Avrupa’da bir başarı
öyküsü yaratmış ve ozon tabakasını delen madde kullanımı Protokol’de öngörülenden daha büyük
bir hızla azalmıştır. Stockholm Konvansiyonu, Avrupa’da çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden
kalıcı organik kirleticilerin üretimini durdurmuştur. Basel Konvansiyonu tehlikeli atıkların sınır
ötesi hareketlerinin yanında bu atıkların oluşumunu da azaltmayı amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği BM Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu, Bern ve Ramsar Konvansiyonları ve
denizlerle ilgili çeşitli Konvansiyonlar ile küresel olarak tehdit altında bulunan memelilerin,
kuşların ve bitki türlerinin korunmasında önemli bir sorumluluk üstlenmiştir.
Türkiye’nin AB uyum çalışmaları
Türkiye’nin AB çevre mevzuatına uyum konusundaki yükümlülükleri ile ilgili gelişmelerin
ilki Kasım 2000, gözden geçirilmiş hali de Nisan 2003’te açıklanan Katılım Ortaklığı Belgesi
(KOB) ile ortaya koyulmuştur. Bilindiği üzere KOB, AB tam üyeliğinin gerçekleşebilmesi için
Türkiye tarafından yerine getirilmesi gereken koşulların AB tarafından belirlendiği belgedir. Nisan
2003’te açıklanan gözden geçirilmiş KOB’a göre çevre alanında Türkiye’nin AB Ortak Çevre
Politikası’na uyum konusundaki yükümlülükleri kısa ve orta vadede olmak üzere şu şekilde
sıralanmaktadır:
Kısa Vade: Müktesebat aktarımı için bir program kabul edilmesi, müktesebat
uyumlaştırılması giderlerinin ve mevcut kamu ve özel kaynaklarının gerçekçi tahakkukuna
dayanan yatırımların finansmanı için bir planın hazırlanması, çerçeve mevzuatın, doğanın
korunmasına ilişkin mevzuatın, su kalitesine ilişkin mevzuatın, birleştirilmiş kirliliği önleme
kontrol ve atık idaresine ilişkin mevzuatın aktarımı ve uygulanmasına başlanması, Çevresel Etki
Değerlendirme (ÇED) direktifinin yürürlüğe koyulması ve uygulanması.
Orta Vade: Çevre korumasının sağlanması için müktesebatın iç hukuka aktarılmasının
tamamlanması, veri toplanması dahil olmak üzere kurumsal, idari ve izleme kapasitelerinin
güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin diğer tüm sektörel politikalar ve bu
politikaların uygulama yöntemleriyle bütünleştirilmesi.
AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine İlişkin 2003/5930 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 24 Temmuz 2003
tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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1. Genel İlkeler
2. Siyasi Kriterler
3. Ekonomik Kriterler
4. Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği
5. Müktesebatın Uygulanmasına Yönelik İdari Kapasite
6. Finansman İhtiyacı.
Programın ilk 3 ana bölümünde program ilkeleri ve kriterleri ortaya konmakta, 4. bölümde
ülkemizin AB müktesebatını üstlenebilmesi için yapacağı düzenlemelerin ayrıntılı bir takvimi
önerilmekte, 5. bölümde müktesebatın uygulanmasına yönelik idari ve kurumsal yapılanma
takvimi verilmekte ve 6. bölümde ise programın gerçekleştirilmesi için gereken finansman ihtiyacı
müktesebat başlıkları halinde ayrıntılı biçimde yer almaktadır.
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Avrupa Konseyi’nin görüş ve onayına sunulmuş
olan “Çevre Faslı Tarama Sonu Raporu Taslağı” 02 Temmuz 2007 tarihinde, Dışişleri
Bakanlığı’ndan alınmıştır. Söz konusu taslak raporun son bölümünde yer alan açılış kriterleri,
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin görüşlerine sunulmuştur. Portekiz Dönem Başkanlığı’nın 03 Ekim
2007 tarihli mektubu ile ise söz konusu açılış kriterlerinin onaylandığı ülkemize bildirilmiştir.
Çevre Faslı Açılış Kriterleri
1. Türkiye’nin Komisyona; ulusal, bölgesel ve yerel seviyede gerekli idari kapasitenin
oluşturulması ve gereken finansal kaynaklar için planlar da dahil olmak üzere, bu fasıldaki
müktesebatın iyi koordine edilmiş şekilde kademeli olarak uyumlaştırılmasına, uygulanmasına ve
uygulamanın etkili hale getirilmesine yönelik, aşamaların ve zaman çizelgelerinin de gösterildiği,
kapsamlı bir strateji sunması.
2. Türkiye’nin, AT-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin kararlarına uygun olarak, ilgili çevre
müktesebatının uygulanmasına dair yükümlülüklerini yerine getirmesi.
Tarama sonu raporu incelendiğinde, bu açılış kriterine ilave olarak Avrupa Birliği’nin taraf
olduğu uluslararası sözleşmelere ülkemizin taraf olma durumu da gizli bir açılış kriteri olarak göze
çarpmaktadır.
1. Açılış Kriteri, kapsamlı bir stratejinin hazırlanmasını gerektirmektedir. Anılan strateji bu
fasıldaki müktesebatın sadece uyumlaştırılmasına değil, aynı zamanda etkin bir şekilde
uygulanmasına yönelik tüm sektörleri ve müktesebat ile ilgili kurumların çalışmalarını
kapsamalıdır. Söz konusu strateji; tüm sektörleri ve bu zamana kadar müktesebat kapsamında
gerçekleştirilen çalışmaları ve geleceğe yönelik planları içerecektir. Strateji ayrıca, her bir sektör
için uyumlaştırma ve uygulama kapsamında yer alan mali kaynakları ve finansman analizlerini de
içermelidir.
2. Açılış Kriteri, Türkiye’nin 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı doğrultusunda ilgili çevre
müktesebatını
uygulama
yükümlülüklerini
(Gümrük
Birliği’nden
kaynaklanan
yükümlülüklerimizi) yerine getirmesini şart koşmaktadır. Bu açılış kriterini karşılamak için
Türkiye’nin ilgili Ortaklık Konseyi Kararlarının kapsamına giren Avrupa Birliği Çevre
Müktesebatını ulusal mevzuata tümü ile yansıtmış ve uyguluyor olması yeterli olacaktır. Bu açılış
kriteri Türkiye’den ilk açılış kriterini karşılamak üzere bir strateji oluşturmasının beklenmesinin
ötesinde, uygulamaya yönelik koşulları da içermektedir.
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Açılış Kriterlerine ilişkin çalışmalar başlatılmış ve konuya ilişkin 06 Temmuz 2007 tarihinde
Çevre ve Orman Bakanlığı ile ilk değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Daha sonra, kurum içinde
sektör koordinatörleri ve yardımcıları ile her bir Avrupa Birliği mevzuatından sorumlu yetkili
kişiler belirlenmiştir. Direktif bazında oluşturulan strateji formatı şu başlıkları içermektedir:
•
•
•
•
•
•

Giriş ve Özet,
Yetki ve Sorumlulukları Bulunan Kurum ve Kuruluşlar,
Uyumlaştırma ve Uygulama,
Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi,
Finansman Analizi,
Final Değerlendirme.

119 adet Avrupa Birliği mevzuatından 72 adeti için strateji formatı birimler tarafından
doldurulmuş olup, bu strateji formatları toplam 89 adet Avrupa Birliği mevzuatını içermektedir.
İlgili birimler tarafından doldurulan strateji formatları 02 Mayıs 2008 tarihinde ilgili kurumların
görüşlerine gönderilmiştir. İlgili kurumlardan gelen görüşler doğrultusunda çalışmalar
tamamlanmıştır.
2. Açılış Kriteri Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar
Dışişleri Bakanlığı tarafından 28 Mayıs 2008 tarihinde ÇOB’a ulaştırılan listeye göre, 2.
açılış kriteri kapsamında ülkemizin sorumluluğu altında bulunan mevzuat aşağıda sıralanmaktadır:
• 94/62/EC sayılı Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi,
• 67/548/EEC sayılı Tehlikeli Kimyasallar Direktifi,
• 86/609/EEC sayılı Deneysel ve Başka Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların
Korunmasına İlişkin Kanunların, Tüzüklerin ve İdari Düzenlemelerinin Uyumlaştırılması
Hakkındaki Konsey Direktifi için “Uygulama Raporları” hazırlanmış,
• 98/70/EC- Petrol ve Motorin (Dizel Yakıtı) Kalitesi ile ilgili Direktif,
• 99/32/EEC sayılı Bazı Sıvı Yakıtların Kükürt Oranının Azaltılmasına ve 93/12/EEC
Sayılı Direktifin Değiştirilmesine Dair Direktife ilişkin ise “Strateji Belgeleri” hazırlanmıştır.
2007 Yılı Düzenli İlerleme Raporu kapsamında 2008 yılında kaydedilen ilerlemeler
değerlendirildiğinde; revize “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” 17/07/2008 tarihinde
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Su Kalitesi alanında “Türkiye’de Su Sektörünün Kurumsal Yapılanması için Destek” projesi
yürütülmektedir. “Kabuklu Su Ürünlerinin Yetiştiği Sulara İlişkin Kalite Standartları Hakkında
Tebliğ” ve “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Atık Yönetimi alanında “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yönetimi Genel
Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ulusal Atık
Yönetim Planlarının hazırlanmasına ilişkin ihale süreci başlatılmıştır.
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“Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kimyasallar alanında “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Türkiye’nin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı (2007-2013)
Ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik perspektifi çerçevesinde 2007-2013 döneminde
Avrupa Birliği Müktesebatına uyumun tamamlanmasını hedefleyen bütüncül bir programın
hazırlanması kararı doğrultusunda, Türkiye’nin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı
(MUP, 2007-2013) hazırlanmıştır. Söz konusu programda; yasal düzenlemeler, ikincil
düzenlemeler, çıkarılması öngörülen düzenlemelerin amaç ve kapsamı, düzenlemenin
yapılmasından sorumlu kurum ve düzenlemenin yapılacağı takvim belirlenmiştir. Programın
uygulanmasının etkili bir şekilde izlenmesi ve belli aralıklar ile güncellenmesi öngörülmüştür.
Türkiye’nin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programının (2007-2013) “çevre” başlığı
ana hatları ile şöyledir:
• 2008-2009 yıllarında; 2 adet, 2009-2013 yıllarında ise 8 adet olmak üzere toplam 10 adet
yasal düzenlemenin çıkarılması öngörülmüştür.
• 2007 yılı içerisinde 21 adet, 2008 yılı içerisinde 19 adet, 2009 yılı içinde 2 adet ve 20102013 döneminde ise 14 adet olmak üzere toplam 56 ikincil düzenlemenin çıkarılması
öngörülmüştür.
Ancak; 2007 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen düzenlemelerden yalnızca 3 adet
yönetmelik (Hayvanat Bahçelerinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve PCB/PCT’lerin Kontrolü Yönetmeliği) yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Programın uygulanmasındaki genel aksaklıklardan dolayı ve programın izlenmesinin doğal
bir sonucu olarak, söz konusu programın revizyonu ihtiyacı ortaya çıkmış ve 2007 yılının Aralık
ayında ve 2008 yılının Nisan ayında program revize edilerek İzleme ve Yönlendirme Kurulu
üyelerine iletilmiştir. Programın revizyonu sırasında düzenlemelerin periyotları da çeyrek yıl veya
yıl bazında tekrar detaylandırılmıştır.
Revize edilen “Türkiye’nin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programının (MUP, 20072013) “çevre” başlığı ise ana hatları ile şöyledir:
• 2008-2009 yıllarında 3 adet yasal düzenleme öngörülmüş (Biyogüvenlik Kanunu,
Stockholm Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Doğa ve Biyolojik
Çeşitliliği Koruma Kanunu) ancak Doğa ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu daha sonra
hazırlanan ulusal program belgesinde 2011 sonrası dönemde gerçekleştirilecek düzenlemeler
arasında yer almıştır.
• 2010-2013 yıllarında ise 8 adet olmak üzere toplam 11 adet yasal düzenlemenin
çıkarılması öngörülmüştür.
• 2008 yılı içerisinde 30 adet, 2009 yılı içerisinde 4 adet, 2010 yılı içerisinde 6 adet, 2011
ve sonrası için ise 11 adet olmak üzere toplam 51 adet ikincil düzenlemenin çıkarılması
öngörülmüştür.
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6. KOMİSYONUN YAPMIŞ OLDUĞU SEYAHAT VE TESPİTLER
Komisyon üyeleri ve uzmanlarla birlikte bazı il ve ilçelere yapılan inceleme gezilerinde geniş
katılımlı toplantılar düzenlenmiş, yerel yöneticiler, belediyenin temsilcileri, ilgili kamu ve özel
kuruluşlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları, inceleme yapılan yerlerde konuyla ilgili
sorunları ve önerileri Komisyon üyelerine aktarmışlardır.
VAN
Van Gölü’nün kirlenmesine neden olan en büyük sorunun atık sulardan kaynaklandığı, birçok
beldede kanalizasyon altyapısı olmadığı, Ahlat, Adilcevaz, Tatvan, Gevaş, Edremit ilçeleri ve irili
ufaklı beldeler ve köylerin oluşturduğu atık suların arıtıma tabi tutulmadan, Van ili Merkez,
Muradiye ve Erciş beldelerinin atık sularının yeterli olarak arıtılmadan göle verildiği, belediyeye
ait atık su arıtma tesisi çıkış sularının kıyıya çok yakın mesafeden deşarj edildiği,
Van Organize Sanayi Bölgesi’nin ön arıtma tesisinin bulunmadığı, şeker fabrikası, et entegre
tesisi, çimento fabrikaları ve Van Gölü çevresinde yer alan bazı fabrikaların da arıtma tesislerinin
etkin çalıştırılamadığı, bu sanayi işletmelerinin bir çoğunda arıtma tesisi bulunmadığı, Göl
çevresinde bulunan küçüklü büyüklü hayvansal ürün işleme atölyelerinin de gölün azot ve fosfor
dengesini etkilediği,
Van İl Kontrol Laboratuvarı tarafından Van Gölü’nden alınan su numunelerinde; koliform,
askıda katı madde (AKM), pH, toplam fosfor, yağ ve gres seviyelerinin Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlerden yüksek olduğu,
Katı atıkların, Van Gölü çevresinde hiç bir ayrıştırma işlemine tabi tutulmadan göl etrafına
yığıldığı, ayrıca derelere gelişigüzel atıldığı, evsel nitelikli katı atıkların depolanmasına ilişkin
vahşi depolama alanının şehrin 3 km ötesinde oluşturulduğu, yeri hazır olan düzenli katı atık
depolama tesisinin yeterli finansman bulunamadığından yapılamadığı,
Van Gölü’ne ait kıyı kenar çizgisi çalışmalarının tamamlanmadığı, bu alanlarda Kıyı
Kanununa ilişkin uygulamalar yapılamadığından kıyı doldurma faaliyetleri ve yazlık konut
inşaatlarının göl kıyılarında tahribata yol açtığı,
Göl çevresinde 160’ın üzerinde iskele bulunduğu, teknelerin sintine, balast suları, yağları ve
diğer atıkları kontrolsüz olarak göle verilmesinin gölün kirlilik yükünün artışına neden olduğu,
Erozyon kontrolü, biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin korunmasında önemli bir yere
sahip olan geven bitkisinin yerel halk tarafından yakacak ve hayvan yiyeceği olarak kullanılmak
üzere kontrolsüz olarak söküldüğü,
Dünyada sodalı suda yaşayan tek balık türü olarak bilinen inci kefalinin yanlış avlama nedeni
ile tükenme tehlikesi altına girmekte olduğu,
Tarımsal gübre ve kimyasal ilaç kullanımının toprak kirliliğine meydan vermeyecek şekilde
düzenlenemediği,
Hava, görüntü ve gürültü kirliliğinin önüne geçilemediği tespit edilmiştir.
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• Van Gölü ve civarındaki kirliliğin önlenmesi için belediyeye ait atık su arıtma tesisinin
modifiye edilmesi, enerji sorunundan kaynaklanan performans düşmesinin giderilebilmesi için
jeneratör sağlanması, kullanılmakta olan arıtılmış atık su deşarj borusunun uzunluğunun göldeki
akıntılar dikkate alınarak uzatılması, ayrıca Van Gölü çevresinde bulunan ilçelerin ve yerleşim
birimlerinin arıtma tesislerinin ivedilikle kurulması,
• Evsel atık su arıtma tesislerinin sağlıklı olarak işletilebilmesi için belediyeler tarafından
tahsil edilen su paralarının belirli bir kısmının arıtma tesislerinin işletilmesine ayrılması, kamu özel
sektör işbirliği gibi yenilikçi finansman yöntemlerinin kullanılması,
• Van Gölü havzasındaki belediyeler tarafından atık su iş termin planlarına göre 2010
yılına kadar arıtma tesislerinin tamamlanarak faaliyete alınması, ihtiyacı olan belediyelerin ABIPA fonları ve diğer hibe/kredi imkanlarından yararlanma çalışmalarına başlanılması,
• Van OSB’de ve diğer sanayi kuruluşlarında arıtma tesisi olmayan işletmelerin öncelikle
arıtma tesislerini yapmaları, arıtma tesisi olduğu halde yeterince arıtmadan deşarj eden işletmelerin
mevzuat hükümlerini uygulamalarının sağlanması ve bu işletmelerin etkin bir şekilde
denetlenmesi,
• Van Gölü havzasındaki yerleşimlere ait düzenli katı atık deponi tesislerinin ivedilikle
devreye sokulması, atık yönetimi politikasının kent hijyenini sağlayacak şekilde geliştirilmesi, bu
kapsamda tıbbi ve endüstriyel atıkların kaynağında ayrı toplanması ve sterilize edilerek bertaraf
edilmesi,
• Mera ıslahında hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan katı atıkların kullanılması
imkanlarının araştırılarak ekonomiye geri kazandırılması,
• Van Gölü’ne ait kıyı kenar çizgisi çalışmalarının tamamlanması, göl kıyılarında tahribata
yol açan kıyının doldurulması ile yazlık konut inşaatları gibi faaliyetlerin kontrol altına alınması,
• Göl sularının maksimum yükselme noktası belirlenerek imar izinlerinin bu seviyeye göre
verilmesi,
• Van Gölü sahil şeridinin, sahip olduğu kumsal özelliği nedeni ile sahil bandı olarak
kullanılması,
• Teknelerin sintine ve balast suları, yağlar ve diğer atıklarını kontrolsüz olarak göle
vermesinin önlenmesi, atık alım ve bertaraf tesislerinin kurulması,
• Erozyonla mücadele için bilinçsiz geven ve ağaç kesiminin önüne geçilmesi, alternatif
hayvan yemi ve yakacak temin edilmesi,
• Yöreye özgü bir balık türü olan inci kefalinin korunması için bilinçsiz avlanmanın önüne
geçilmesi, bu kapsamda av yasağı olan dönemlerde denetim sağlanması,
• Tarımsal gübre ve kimyasal ilaç kullanımının toprak kirliliğine meydan vermeyecek
şekilde düzenlenmesi,
• Hava kirliliğini önleyecek alternatiflerin geliştirilerek uygulanması,
• Kentsel yaşam kalitesini etkileyen gürültü ve görüntü kirliliğini önleyecek uygulamalar
geliştirilmesi,
• Van ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne (Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri vb. iller) hitap edecek,
tüm su ve toprak analizlerinin de yapılabileceği teknik donanımlı “Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardına göre mevcut laboratuvarın akredite
edilmesi gerekmektedir.
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Ağrı ilinde kanalizasyon altyapısının yetersiz olduğu, arıtma tesisinin bulunmadığı,
köylerdeki foseptiklerin de geçirimsiz olmadığı, bu nedenle yer altı ve yüzey sularının kirlendiği,
Şeker fabrikasında bulunan çamur çökertme sisteminin iyi çalışmadığı, deri sanayi ve Et ve
Balık Kurumu tesislerinden çıkan atık sularının arıtılmadan derelere verildiği,
Düzenli katı atık depolama tesisi bulunmadığı, tıbbi atıkların ayrı toplandığı ancak bertarafa
ilişkin sorunlar bulunduğu, köylerde oluşan katı atıkların kontrolsüz olarak derelere atıldığı,
Düzenli katı atık alanı için yer tespiti çalışmaları yapılmış, ÇED süreci tamamlanmış ve
finansman bulunmuş olmasına rağmen tesisin kurulamadığı,
Katı atık yönetiminde belediye birliklerinin kurulmasına ilişkin sorunlar yaşandığı,
Patnos Çayı’nda taşkın koruma seddelerinin olmaması nedeniyle oluşan sellerin mevcut
sazlıkları tahrip ettiği,
İlde doğal orman olmadığı, ağaçsızlığın, ayrıca geven bitkisinin hayvan yemi ve yakacak
olarak tüketilmek üzere bilinçsizce tahrip edilmesinin erozyon ve selle mücadelede en önemli
sorunlardan biri olduğu,
Hayvancılık faaliyetlerinin şehirlerdeki yaşam alanlarında dağınık olarak sürdürüldüğü,
Sulak alanların tarım ve yerleşim amaçlı olarak kullanılmasının çevre sorunlarına neden
olduğu, ayrıca yasa dışı avlanma ve kontrolsüz saz kesiminin sulak alan sürdürülebilirliği
bakımından sorun oluşturduğu,
Yaban hayatı bakımından zengin olan Sarısu sazlığının herhangi bir koruma statüsü olmadığı,
A sınıfı sulak alan olan Doğubeyazıt sulak alanının ise kontrolsüz saz kesimi nedeniyle tehdit
altında olduğu, yörede telli turna ve aynalı sazan gibi türlerin sayılarının azaldığı,
A sınıfı bir diğer sulak alan olan Balık Gölü’nde alabalık neslinin tükenmek üzere olduğu,
göldeki aşırı sazlanmanın ve kaçak avlanmanın önüne geçilemediği, bakteriyolojik kirlenme
olduğu, ancak gölden hiçbir dezenfeksiyon yapılmadan içme suyu sağlandığı,
Ağrı Dağı Milli Parkı’nın uzun dönemli gelişim planının bulunmadığı, dağcılık
faaliyetlerinden kaynaklanan çöplerin ciddi çevre problemi oluşturduğu,
İlde mevcut jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilemediği,
Isınmada düşük kaliteli kömür kullanılması nedeniyle ciddi boyutta hava kirliliği yaşandığı
tespit edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 314 Çözüm Önerileri:
• Kanalizasyon altyapısının tamamlanması, evsel atık su arıtma tesisinin devreye alınması,
• İldeki sanayi tesislerinin atık su arıtma tesislerinin geliştirilerek etkin biçimde
çalıştırılmasının sağlanması,
• Düzenli katı atık depolama tesisinin kurularak, katı atıkların kaynağında ayrı toplanarak
ayrı ayrı bertaraf edilmesinin sağlanması,
• Katı atık yönetiminde belediye birlikleri kurularak, tesislerin ekonomik olarak
işletilmesinin sağlanması,
• Erozyon ve selle mücadelede ağaçlandırmanın, ayrıca geven bitkisinin korunmasının
sağlanması,
• Kentlerde hayvan besiciliği, kesimhane ve mandıraların; oluşturduğu kirliliğin önlenmesi
amacıyla, kurulacak hayvancılık organize sanayi bölgelerine taşınması,
• Sulak alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için sulak alan yönetim planlarına
uyulması,
• Balık gölünden içme suyu temininde dezenfeksiyon sağlanması,
• Hava kirliliğinin önlenmesi için katı yakıt yerine alternatif enerji kaynaklarının
kullanılması bu kapsamda yöredeki jeotermal enerji potansiyelinin kullanılması imkanlarının
araştırılması gerekmektedir.
IĞDIR
Sürmeli Çukuru üzerinde yerleşik bulunan Türkiye'nin en kurak illerinden olan Iğdır’da,
coğrafi konum ve kış aylarındaki rüzgar hızı düşüklüğü nedeniyle hava kirliliği bulunduğu,
Yöre halkının geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık sebebi ile aşırı otlatma yapıldığı ve
bu nedenle meraların tahrip olduğu, topraklar üzerindeki bitki örtüsünün yok denecek kadar
azaldığı ve çıplak kalan alanlarda su ve rüzgar erozyonunun gözlendiği,
Aras Nehri üzerinde kurulan 30’a yakın kum ocağı tarafından nehrin doğal yapısının
bozulduğu,
Düzenli bir katı atık bertaraf tesisi bulunmadığı için atıkların vahşi depolandığı,
Tarım topraklarının bilinçsizce aşırı miktarda gübrelenmesi ve sulanması sonucunda toprağın
çoraklaştığı, aşırı ilaç kullanılması ile sularda kirlenme meydana geldiği, bunun yanında bazı
dönemlerde kanalizasyon atıklarının da suya karışması ve bu suların çiftçiler tarafından tarla
sulama suyu olarak kullanması sonucu toprak ve su kirliliği oluştuğu,
İlin bazı yörelerinde tahliye kanallarının önlerine bentler yapılarak tarımdan dönen suların
sulama amaçlı kullanıldığı ve kanalların asıl işlevlerini yerine getiremediği,
Anız yangınlarının toprak kirliliğine sebep olduğu,
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- 315 Briket fabrikalarının kente girişte görüntü kirliliği oluşturduğu,
Ülke sınırlarına 16 km uzaklıkta ve Ermenistan sınırları içinde yeralan Metzamor Nükleer
Santrali’nin, en eski teknolojiye sahip olduğu, santralin birinci derecedeki deprem fay hattında
kalması nedeniyle olası bir depremde sızıntı sonucu telafisi mümkün olmayan sonuçlar
doğurabileceği,
1988 Erivan Depremi’nden de zarar gördüğü ve uluslararası denetime kapalı olduğu belirtilen
santralin, AB tarafından kapanmasına yönelik öneride bulunulmasına rağmen kapatılmadığı ve bu
durumun ciddi bir güvenlik, sağlık ve çevre sorunu olarak değerlendirildiği,
Dünyanın en uzun kayak pistine ve yamaç paraşütü imkanlarına sahip olan, ayrıca Nuh’un
Gemisi nedeniyle Hristiyan alemi için dini öneme sahip olan Ağrı Dağı’nın turizme yeterince
kazandırılamadığı tespit edilmiştir.
Çözüm Önerileri:
• Ağaçlandırma ve rüzgar erozyonu kontrolü için hatıra ormanları kampanyasının
sürdürülmesi ve OGM’nin ağaçlandırma çalışmalarına destek vermesinin sağlanması,
• Yeşil kuşak ağaçlandırma saha çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi,
• Çevre bilincini geliştirmek, doğa sevgisini kazandırmak ve fidan dikme alışkanlığını
kazandırmak için eğitici faaliyetlere devam edilmesi,
• Aşırı tahripler sonucu çıplak kalan toprağın şiddetli yağışlardan sonra hızlı bir şekilde
akışa geçerek verimli toprakları taşıması sonucu oluşturduğu su ve rüzgar erozyonu ile mücadele
edilmesi,
• Organize Sanayi Bölgesi altyapısının ve arıtma tesisinin ivedilikle devreye sokulması,
• Derelerden kontrolsüz olarak kum çıkarılmasının önüne geçilmesi,
• Tarımda su israfının, bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımının önlenmesi,
• Anız yangınlarının önlenmesi,
• Kentlerde hayvan besiciliği, kesimhane ve mandıraların, oluşturduğu kirliliğin önlenmesi
amacıyla, kurulacak hayvancılık organize sanayi bölgelerine taşınması,
• Katı atıklarının kaynağında ayrıştırılarak toplanmasının ve düzenli depolanmasının
sağlanması,
• Ermenistan Metzamor Nükleer Santrali’nin kapatılması çalışmalarının bir an önce
sonuçlandırılması,
• Aralık ilçesi sınırları içerisinde yer alan Karasu Nehri çevresinin koruma statüsüne
alınması imkanlarının araştırılması,
• Ağrı Dağının bir turizm merkezi olarak geliştirilmesi, ayrıca Ağrı Dağı ile Küçük Ağrı
Dağı arasının teleferik ile birleştirilmesine yönelik projelerin uygulamaya geçirilmesi
gerekmektedir.
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Hayvancılık faaliyetlerinin il merkezinde dağınık olarak sürdürüldüğü, bunun da koku ve
hayvan gübresi gibi çevresel problemlere yol açtığı, mandırıcalık faaliyetlerinden kaynaklanan
peynir altı sularının toplanarak doğrudan alıcı ortama verilmesi sonucu çevre kirliliği oluştuğu,
Kış aylarının soğuk geçmesi nedeniyle ısınma kaynaklı hava kirliliği bulunduğu,
Evsel ve endüstriyel nitelikli atık sular, tarımda kullanılan pestisit, katı atıklar ve hayvan
gübrelerinin atılması nedeni ile Kars Çayı ve derelerinin kirlendiği ve tıkandığı,
Kanalizasyon şebekesinin ve rögarlarının dere içlerine yapılması nedeniyle, Kars Çayı ve yan
derelerde taşkınlar meydana geldiği, bu durumun sağlık sorunlarına, görüntü ve çevre kirliliğine ve
yer altı sularının kalitesinin bozulmasına neden olduğu,
İlde tıbbi atıkların kaynağında ayrı olarak toplandığı, ancak vahşi depolama alanında karışık
olarak toplandığı,
Doğu Anadolu Bölgesi’nin Van Gölü’nden sonraki en büyük gölü olan Çıldır Gölü’nün
etrafında bulunan köyler ve mandıralar tarafından kirletildiği,
2008 yılında Ramsar Listesine aday gösterilen Kuyucak Gölü çevresinde gerçekleşen tarım
faaliyetleri nedeni ile göle nitrat, fosfat ve diğer kimyasalların taşındığı, hayvancılık faaliyetleri
sonucu gübrelerin karıştığı ve gölde potansiyel kirlilik oluşturduğu,
Bir kısmı yasal olmayan kum çıkarma faaliyetleri nedeni ile oluşan çukurların açık
bırakılması nedeni ile bu çukurlarda yağmur sularının biriktiği, önlemler alınmadığı için bu
çukurların insan ve hayvan ölümlerine neden olduğu tespit edilmiştir.
Çözüm Önerileri:
• Kentlerde hayvan besiciliği, kesimhane ve mandıraların, oluşturduğu kirliliğin önlenmesi
amacıyla, hayvancılık organize sanayi bölgelerinin kurulması, yöredeki mandıracılık faaliyetleri
sonucu çıkan peynir altı sularının değerlendirilmesi ve zararlarının azaltılması yöntemlerinin
araştırılması,
• Kömür kullanımından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenebilmesi için kaliteli kömür ve
doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması,
• İlin ihtiyacını karşılayacak kapasitede katı atık bertaraf tesisi ile tıbbi atık bertaraf tesisi
kurulması,
• Çay ve derelerin kirlilikten korunması için atık sular için uygun bertaraf tesislerinin
uygulamaya konulması,
• Hayvan gübrelerinin kompostlaştırılarak değerlendirilmesi,
• İldeki kanalizasyon altyapısının gözden geçirilmesi, bu kapsamda dere içinde kalan
rögarların kaldırılması,
• İldeki Çıldır ve Kuyucak göllerinin çevresindeki yerleşim yerleri, mandıralar ve diğer
tarımsal faaliyetler sonucu kimyasal ve gübrelerin zararlarının önlenmesi için sulak alan yönetim
planlarına uyulması,
• Yasal olmayan kum çıkarma faaliyetlerinin önlenmesi, kum çıkarma sonucu oluşan
çukurların açık bırakılmayıp doldurulması ve üzerlerinin bitkilendirilmesi gerekmektedir.
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Çoruh nehrinin; evsel atık sular, köylerden kaynaklanan katı atıkların derelere ve bu dereler
kanalıyla nehre taşınması nedeniyle kirletildiği,
Artvin genelinde hiçbir evsel atık su arıtma tesisi ve düzenli katı atık depolama tesisi
bulunmadığı, bu tesisler için uygun yer bulunmasının zor olduğu,
Katı atık yönetimi için belediye birliği kurulmuş olmasına rağmen söz konusu birliğin yavaş
çalıştığı,
Eti Bakır A.Ş. İşletmesinden kaynaklanan atık suların kontrolsüz olarak Çoruh Nehrine
boşaltıldığı, Lebiskül Vadisinde meydana gelen kayma ve heyelan nedeniyle posaların kontrolsüz
olarak dere yatağına sürüklendiği,
Artvin Kafkasör Cerattepe’de galeri usulü bakır madenciliği faaliyeti yapmakta olan Artvin
Bakır Maden İşletmeleri A.Ş.’nin faaliyetinin yürütmesinin mahkeme kararı ile durdurulduğu, bu
bölgenin topoğrafyası, doğal ve flora özellikleri nedeniyle önemle korunması gereken bir alan
olduğu, madencilik faaliyetlerinin sürdürülmesinin endişe verici olduğu,
Çoruh Nehri üzerinde, ülkenin enerji ihtiyacının %10’unun, elektrik üretiminin ise %25’inin
sağlanması amacıyla çok sayıda HES planlandığı, söz konusu projelerle ilgili olarak halkın
bilgilendirilip, bilinçlendirilmediği,
Baraj ve HES’lerin yapımı sırasında lokal ve geçici de olsa görüntü, gürültü ve hava kirliliği
problemlerinin ortaya çıktığı, bunun yanı sıra havzada var olan katı atıkların ve posaların dere
yataklarına sürüklenmesi gibi problemlerin barajlar üzerine önemli olumsuz etkilere neden olduğu,
Hopa Limanı’nda kömür boşaltılan mekanizmadan kaynaklanan teknik yetersizlik nedeniyle
kömür tozlarının çevreye yayıldığı ve hava kirliliğine neden olduğu,
Artvin’de ısınma amacı ile çoğunlukla katı yakıt kullanılması ve yeterli denetim
sağlanamaması nedeniyle hava kirliliği oluştuğu, özellikle katı yakıt transferinin yapıldığı Hopa
limanı çevresinde ciddi tozlanma sorunun yaşandığı,
Her yıl 2500 ha alanın ağaçlandırılmasına rağmen arazinin topoğrafyası nedeniyle erozyonun
sorun oluşturmaya devam ettiği tespit edilmiştir.
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• İlin coğrafi özellikleri ve arazi yapısı göz önünde bulundurularak alternatif atık su ve katı
atık bertaraf yöntemlerinin uygulamaya koyulması, böylelikle Çoruh Nehri’nin ve nehre karışan
yan derelerin kirletilmesinin önüne geçilmesi,
• Eti Bakır A.Ş.’nin atık sularının ve posalarının uygun biçimde bertarafına ilişkin
çalışmaların ivedilikle tamamlanması, Lebiskül Vadisine gelen yüzey sularının derivasyon
kanalları ile Kabaca deresine boşaltılması için Lebiskül ve Kabaca derelerinde inşa edilmekte olan
derivasyon tünellerinin bitirilmesi,
• Çoruh Nehri üzerinde planlanan HES’lerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesi,
hidroelektrik enerjinin yararları ve çevreye etkileri hususlarında bilinçlendirilmesi, bu kapsamda
HES’lerin ÇED prosedürlerinin işletme lisansı almadan önce tamamlanması,
• Hopa Limanı’nda, kömür boşaltılan mekanizmanın yükseltilmesi, kömür boşaltılması
sırasında püskürtme yöntemi ile nemlendirme sağlanarak tozun azaltılması, ayrıca depolama,
nakliye ve tüketiciye erişime kadar her aşamada alınabilecek uygun önlemlerin belirlenmesi ve
denetimlerin etkinleştirilmesi,
• Kafkasör Cerattepe’deki bakır işletmelerinin ÇED’e tabi olmadan ruhsat alması ve Hopa
Limanı’nın ruhsatı olmaksızın faaliyette olması gibi sorunların önüne geçilmesi için,
gerçekleştirilecek faaliyetlerin çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesini de içeren yasal
prosedürlere uyulması,
• Erozyonla mücadelede ağaçlandırma çalışmalarının daha etkin olarak yürütülmesi,
bunun yanında bitkilendirme ve diğer teknik tedbirlerin alınması,
• Kirlilik ile ilgili ölçüm ve denetimlerin etkinleştirilmesi gerekmektedir.
ADANA
Evsel ve endüstriyel atık suların yeterince arıtılamadığı, çöplerin vahşi olarak depolandığı,
tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanmasına karşın evsel atıklarla birlikte vahşi depolama
alanlarına döküldüğü, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin evsel katı atıklar nedeni ile zaman zaman
kirletildiği,
RAMSAR Sözleşmesi listesinde yer alan 12 sulak alandan Akyatan, Ağyatan, Yumurtalık ve
Tuzla Lagünleri’nin, Seyhan ve Ceyhan nehir havzalarının en çukur yerinde olduğu buralarda tatlı
suyla yeterli beslenme sağlanmadığı sulamalar ve tarımsal faaliyetler nedeniyle tuzlanma ve
kirlilik problemlerinin yaşandığı tespit edilmiştir.
Çözüm Önerileri:
• İldeki tüm atık suların yeterli düzeyde arıtılması, katı atıkların düzenli depolama
tesislerinde bertaraf edilmesi, tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanarak, tıbbi atık bertaraf
tesislerinde depolanması,
• Lagünler çevresindeki yerleşimlerin, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin planlama ve
uygulanmasında lagünlerin sürdürülebilirliğinin dikkate alınması, lagün yönetim planlarının
uygulanmasının sağlanması gerekmektedir.
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- 319 KAHRAMANMARAŞ
İlin çevresel sorunlarından en önemlisinin hava kirliliği olduğu, bu problemin çok büyük
kısmının Afşin-Elbistan Termik Santralinde A ünitesinde baca gazı desülfirizasyon ünitesinin
bulunmamasından kaynaklandığı, santralin bacasından bırakılan gazların tarımsal faaliyetleri ve
insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği,
Kömür yataklarının üst tabakasında oluşan ve “gidya” olarak adlandırılan toprak türünün
etkin olarak değerlendirilemediği,
Endüstriyel nitelikli tesislerin atık sularının su kirliliğine neden olduğu, ilde hiçbir yerde atık
su arıtma tesisi bulunmadığı, dolayısıyla kirliliğe evsel atık suların da katkısının olduğu,
İlde katı atık düzenli depolama alanının mevcut olmadığı,
Kum-çakıl malzemesinin, öncelikle akarsu ve kuru dere yataklarından temin edilmeye
çalışılmasıyla, yatakların tahrip edildiği tespit edilmiştir.
Çözüm Önerileri:
• A Termik Santralında; baca gazı desülfürizasyon tesisinin bir an önce kurulması, mevcut
elektrofiltrelerin yenilenmesi veya verimlerinin arttırılması, tesisin tümüne emisyon izni alınması,
• B Termik Santralında; Çöllolar kömür sahasının en kısa zamanda işletmeye açılması,
açık alan kül döküm sahasının verilen taahhütler doğrultusunda ıslah edilmesi,
• İl’de kömürün üst tabakasından elde edilen ve tarıma oldukça elverişli olduğu düşünülen
“gidya” olarak adlandırılan toprak türüyle ilgili araştırmaların arttırılması ve bu toprak türünün
değerlendirilmesi,
• İlin kömür rezervinin fazla olmasından dolayı termik santralin daha uzun yıllar çalışma
potansiyeli olduğu bilinen alanda, olası kirliliklerin önceden engellenmesi amaçlı master planının
hazırlanması,
• Kömür kalitesi için gerekli iyileştirmenin yapılarak, ısınmada kullanılabilir hale
getirilmesinin sağlanması,
• Doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması, özellikle şeker fabrikası ve termik santralların
doğal gaza dönüştürülmesi, Afşin-Elbistan ilçelerine bir an önce doğal gaz getirilmesi,
• Düzenli depolamanın bir an önce başlaması, vahşi depolama alanının da ıslah edilmesi,
• Endüstriyel ve evsel atık su arıtma tesisinin kurulması,
• Akarsu yataklarından kum ve çakıl çıkarılmasına ilişkin uygulamaların ilde kurulan
komisyonun önerileri doğrultusunda yürütülmesi, konuyla ilgili denetimlerin etkinleştirilmesi
gerekmektedir.
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- 320 ADIYAMAN
Adıyaman ilinin ısınmada kalitesiz kömür kullanımından kaynaklanan hava kirliliğinin
bulunduğu,
İldeki ağaç miktarının oldukça az olduğu, bu durumun erozyonu tetiklediği,
Merkez ilçe, belde belediyeleri ve OSB’de atık su arıtma tesislerinin bulunmadığı,
Adıyaman kanalizasyon şebekesi atık sularının, arıtılmadan iki ayrı noktadan Eğri Çayı’na ve
Ziyaret Çayı’na deşarj edildiği, bunun da başta Atatürk Baraj Gölü’nün kirliliğine neden olduğu,
İçme suyu amaçlı olarak da kullanılan Atatürk Baraj Gölü’nün; yerleşim, sanayileşme,
balıkçılık faaliyetleri, çöp depolama, erozyon ve tarımsal faaliyetler nedeniyle, gölü besleyen
dereler, yüzeysel akış ve sızıntılarla gelen kirletici yükler aracılığıyla kirlenme riski taşıdığı,
Düzenli katı atık depolama alanı uygulama projesinin tamamlandığı ancak finansman
problemi nedeniyle işletmeye geçilemediği, kenar mahallelerde hayvan besiciliğinden kaynaklanan
çevre kirliliği yaşandığı tespit edilmiştir.
Çözüm Önerileri:
• Hava kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak kente kötü kalitedeki kömürlerin
girmesinin engellenmesi,
• Kalorifer kazanları ateşleme ve yakma kurslarının düzenlenmesi,
• Çevresel bilinçlenmeyi artıracak eğitim ve öğretim faaliyetlerinin arttırılması,
• Ağaçlanlandırma ve erozyonu önleme çalışmalarına ağırlık verilmesi,
• Atık su arıtma tesis/tesislerinin yapılması,
• Atatürk Barajı’nın kirlenmesine neden olan faktörlerin denetim altına alınması ve göl
yönetim planının hazırlanarak uygulanması,
• Düzenli katı atık depolama alanı için, tüm belediyelerin Belediye Birliği’ne dahil olması,
• Kentlerde hayvan besiciliği, kesimhane ve mandıraların; oluşturduğu kirliliğin önlenmesi
amacıyla, kurulacak hayvancılık organize sanayi bölgelerine taşınması gerekmektedir.
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- 321 GAZİANTEP
Topografya nedeni ile ortalama 100-150 metre derinlikten erişilebilen yer altı su kaynaklarına
erişimin büyük enerji sarfiyatı gerektirdiği ve yer altı su kaynaklarının kaçak kullanımının sorun
olduğu,
Belde belediyelerinin atık su arıtma tesislerinin bulunmadığı ve söz konusu belediyelerin
teknik altyapı sorunu olduğu,
Bir yıl önce yapılan atık su arıtma tesisinin, ilin göç alması nedeni ile yetersiz kaldığı,
Belde belediyelerinde küçük sanayi tesislerinin gelişigüzel kurulmasının, yerleşim yerleri ile
iç içe olan hayvan barınaklarının ve gecekondu alanlarının çevre sorunu oluşturduğu,
Sam Özü ve Saca dere yatağının kirliliğinin tüm temizleme çalışmalarına rağmen
giderilemediği,
Taş ocakları ve maden ocaklarının çevresel sorun oluşturmaya devam ettiği,
Kentte tehlike sınırına yakın hava kirliliğinin yaşandığı,
İlde belediye birliği kurulmadığı ve Nizip ve Islahiye ilçelerinde düzenli katı atık depolama
alanının bulunmadığı, ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılamadığı ve yeterli sayıda lisanslı
araç bulunmadığı,
Gürültü ile mücadele çalışmalarına başlanılan stratejik gürültü haritalarının henüz
tamamlanmadığı tespit edilmiştir.
Çözüm Önerileri:
• Ülke genelinde de sorun olan yer altı su kaynaklarının kaçak kullanımının önlenebilmesi
için yetkinin tek elde toplanacağı yasal düzenlemenin yapılması, yerel denetimlerin
etkinleştirilmesi,
• Belde belediyelerindeki teknik altyapı sorununun çözümlenmesi,
• Belde belediyelerinde küçük sanayi tesislerinin yer seçimine ve atıklarının bertarafına
yönelik sorunların, kapsamlı bir planlama ile çözümlenmesi,
• Yerleşim yerleri ile iç içe olan hayvan barınaklarının belli bir bölgede toplanması,
• Yetersiz durumda olan atık su arıtma tesisinin kapasitesinin arttırılması,
• Atık suların arıtılarak Sam Özü ve Saca derelerine deşarj edilmesine rağmen yine de kirli
görünen dere yataklarının temizlenmesi için gerekli çalışmaların valilik ve belediye işbirliği içinde
öncelikle gerçekleştirilmesi,
• Taş ocakları ve maden ocaklarına ilişkin çevresel önlemlerin alınmasına özen
gösterilmesi,
• Ağaçlandırma çalışmalarına kent içinde ve yol kenarlarında da önem verilmesi, söz
konusu çalışmaların kent dışında, sanayi alanlarında ve kapanan maden ocaklarında da yapılması,
halkın ve özel sektörün katılımının sağlanması,
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- 322 • Hava kirliliği ile mücadelede, daha kaliteli kömür kullanımının sağlanması, denetimlerin
arttırılması, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması,
• Atıklarının geri kazanımı gerekli olan lisanslı araç sayısının arttırılması ve ambalaj
atıklarının kaynağında ayrıştırılması çalışmalarına öncelik verilmesi,
• Katı atık depolama alanı bulunmayan Nizip ve Islahiye ilçelerinde düzenli depolama
alanlarının oluşumu için gerekli çalışmaların yapılması, belediye birliği kurulması çalışmalarına
hız verilmesi gerekmektedir.
ŞANLIURFA
Bilinçsiz ve aşırı su kullanımı ile gübre ve tarımsal ilaç kullanımının, özellikle Harran ve
Akçakale ilçelerinde tuzlanma ve erozyona neden olduğu,
Hava kalitesi düzeyi 2. sınıf iller kapsamında olan Şanlıurfa ilinde hava kalitesi izleme
istasyonu sayısının az olduğu,
Güneşli gün sayısı çok olan şehirde güneş enerjisinden yeteri kadar faydalanılamadığı,
Atık su arıtma tesislerine ilişkin sorunların bulunduğu,
Modern ve çağdaş anlamda bir düzenli katı atık depolama alanının bulunduğu ancak ÇED
prosedürünün tamamlanamaması nedeniyle hizmete alınamadığı,
Birçok ilçede kanalizasyon altyapısının bulunmadığı tespit edilmiştir.
Çözüm Önerileri:
• Tarım alanlarının, bilinçsiz su, gübre ve tarım ilaçları kullanımından korunmasına
yönelik olarak, çiftçi eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi, damlama sulama
yönteminin yaygınlaştırılması,
• Üst kademe planlar ile çevrenin korunması ve kaynakların etkin ve verimli kullanımının
sağlanması,
• En büyük çevre sorunlarından biri olan plansız kentleşmenin, sanayi ve kentsel gelişme
alanlarındaki gelişigüzel yer seçiminin önüne geçebilmek için il master planının yapılması,
• İlde mevcutta var olan %1’lik orman varlığının artırılması için gerekli çalışmaların il
master planı çerçevesinde gerçekleştirilmesi,
• Doğal kaynakların ve yaban hayatının korunması için gerekli çalışmaların yapılması,
• Anız yangınlarının önlenmesi,
• Çevre eğitimine ilişkin eylem planlarının hazırlanması,
• Hava kalitesi izleme istasyonu sayısının artırılması,
• Kaliteli kömür kullanılması, doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması,
• En fazla güneşli gün sayısına sahip olan Şanlıurfa ilinde, yenilenebilir enerji kaynağı
olan güneş enerjisinin kullanımı ve yaygınlaştırılmasına ilişkin çaba gösterilmesi, güneş pillerinin
desteklenmesi,
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- 323 • Atık su arıtma tesisi bulunmayan OSB alanında söz konusu tesisin yapılması ve faal
olarak çalıştırılamayan tesislerin faaliyete geçmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
• Baraj havzası içerisinde 1 km’lik mesafe içerisinde hiçbir sanayi kuruluşuna izin
verilmemesi,
• Harran Ovası’nın korunması ve sürdürülebilir kullanımı için özel bir yönetim planının
geliştirilmesi gerekmektedir.
İZMİR
Küçük Menderes Nehri’nin Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Tire, Bayındır, Torbalı ve Selçuk
ilçelerinin evsel atık suları, endüstriyel atık sular ve tarımsal kirleticiler nedeniyle kirlendiği,
ayrıca kuraklık ve aşırı yer altı suyu çekimleri nedeniyle nehrin kendi kendini temizleme
kapasitesinin azaldığı,
Bakırçay Nehri havzasındaki en önemli kirlilik kaynağının, Soma ilçesinde yer alan kömür
yıkama tesisleri ile Soma Termik Santrali olduğu ve nehrin SKKY’ye göre IV. sınıf su kalitesine
sahip olduğu,
İzmir Büyükşehir Belediye sınırları dışında; Kiraz ve Selçuk belediyelerinde atık su arıtma
tesisinin (AAT) mevcut olduğu, Selçuk’taki AAT’nin doğal arıtma yaptığı, Kiraz’daki geleneksel
AAT’nin ise çalıştırılmadığı, havzada Beydağ, Tire, Bayındır, Torbalı, Ödemiş evsel atık su arıtma
tesislerinin bulunmadığı,
Aliağa OSB Evsel AAT, Tire OSB Evsel AAT, Atatürk OSB (Çiğli) Endüstriyel AAT ve
Menemen Deri Serbest Bölgesi Endüstriyel AAT’nin faaliyette olduğu, Kemalpaşa OSB AAT’nin
13/05/2009 tarihinde, Aliağa OSB Endüstriyel AAT’nin 15/01/2009 tarihinde işletmeye alınacağı,
Küçük Menderes havzasında yer alan çeşitli sektörlerden toplam 538 işletmenin 255
tanesinde proses atık suyu oluştuğu, bunların tamamına yakınında atık su arıtma tesisi bulunduğu,
proses atık suyu olmayan tesislerden evsel atık su deşarjı yapıldığı,
İzmir metropol alan sınırları dışında kalan ilçelerde, düzensiz depolama yapıldığı, ayrıca atık
su arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının miktarı ve depolanması ile ilgili sorunlar
yaşandığı,
İlde tehlikeli atıklar için düzenli depolama tesisi bulunmadığı ve bertaraf tesislerinin de
yeterli kapasitede olmadığı, tıbbi atıklar ile ilgili olarak, ayrı toplama faaliyetinin büyükşehir
sınırları içerisinde devam ettiği,
Küçük Menderes Nehri havzasında kullanılan aşırı kimyasal ilaç ve gübre atıklarının nehri
kirlettiği,
Balık çiftliklerinin daha çok Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerinde yoğunlaştığı ve uygun
yerlerde yapılanmayan tesislerin kirliliğe neden olduğu,
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- 324 İzmir Körfezi’nde yürütülen temizleme çalışmaları kapsamında deniz dip çamurunda düzelme
olmadığı, çözüm için sirkülasyonun sağlanması gerektiği,
İzmir ili, Bergama ilçesi sınırları içerisinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen
“Altın Madeni” faaliyeti açık ocak ve yer altı işletmesi olarak çalışmakta iken, halen açık ocak
rezervinin bitmesi nedeni ile yer altı ocaklarından ve Balıkesir Havran’dan sağlanan cevherler
işlenerek altın madeni elde edildiği, bu faaliyet esnasında cevher işleme sonucu açığa çıkan
atıkların, atık barajında muhafaza edilmediği,
Efem Çukuru’nda planlanan altın madeni faaliyetinin havzaları kirleterek, mevcut ve
potansiyel içme suyu kaynakları için tehdit oluşturduğu,
Aliağa ilçesine kurulması planlanan termik santralle ilgili endişeler olduğu,
Orman yangınları ile büyük oranda mücadele edildiği halde 2008’de 67 adet orman yangının
çıktığı ve 1 588 ha’lık alanın yandığı,
Büyük sahalar işgal eden golf sahalarının su ihtiyacının fazla olduğu, bu sahalarda aşırı su
tüketildiği,
Yoğun kara trafiğinin gürültü kirliliğini arttırdığı,
İlde yeterli miktarda hayvan barınağı bulunmadığı,
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan ve İzmir ilinin de dâhil olduğu ManisaKütahya-İzmir 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili olarak Danıştay tarafından
yürütmeyi durdurma kararı verildiği, bu nedenle özellikle imar açısından plansız alanlarda kalan
faaliyet sahalarının ÇED Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmesinde sıkıntılar yaşandığı tespit
edilmiştir.
Çözüm Önerileri:
• Var olan evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sağlıklı olarak işletilmesinin
sağlanması, atık su arıtma tesisi olmayan belediyelerin ve işletmelerin arıtma tesislerini devreye
alması,
• Mevcut OSB kapasitesi dolmadan yeni sanayi parselleri ve OSB’lerin kurulmasının
kısıtlanması,
• İşletmelere verilen deşarj izinlerinde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunundaki alıcı ortam
ve deşarj standartları ile Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğindeki deşarj standartlarının farklı olması
nedeniyle uygulamada sorunlar yaşanmasını önlemek için bu konuda kurumlara verilen görev
tanımlarının ve yetki alanlarının kanun ve yönetmeliklerde net olarak ifade edilmesi,
• 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre verilen idari para cezalarında kirlilik yükleri ve
kapasitelerin dikkate alınması,
• Arıtılmış atık suların sulama amacıyla kullanılabilmesine ilişkin olarak, uygulanabilecek
teknoloji, proses seçimi, ilk yatırım ve işletme maliyetlerine yönelik araştırma çalışmalarının
tamamlanması,
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- 325 • Katı atık düzenli depolama tesislerinin ivedilikle tamamlanması, atık su arıtma
tesislerinde oluşan arıtma çamurlarının susuzlaştırılarak bu alanlara verilmesi imkânlarının
araştırılması, tehlikeli atıkların ve tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanarak sağlıklı bir biçimde
bertarafının sağlanması, atıklar ile ilgili olarak sektörel planların hazırlanması,
• Bilinçsiz gübre ve ilaç kullanımının önüne geçilmesi,
• Balık çiftliklerinin ÇOB tarafından tüm paydaşların katılımıyla belirlenen yerlere
taşınmalarının ve denetlenmelerinin sağlanması,
• İzmir Körfezi dip çamurunda iyileşme olması için sirkülâsyonun sağlanması,
• Madencilik sektöründe, yıllık 5 000 m3’ün altında olduğunda ÇED Yönetmeliği kapsamı
dışında değerlendirilen mermer üretiminin yönetmelik kapsamı içerisinde yer alması,
• Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yürütülmekte olan cevher işleme faaliyetleri
sonucunda çıkan atıkların atık barajında depolanmasının sağlanması,
• Efem Çukuru’nda yapılması planlanan altın çıkarılması faaliyetleri ile Aliağa’da
planlanan termik santralin çevresel etkilerinin tüm paydaşların katılımıyla sağlıklı olarak
irdelenmesinin sağlanması,
• Aliağa Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak, bölgede, sürekli on-line ölçme izleme sisteminin
kurulması, yasal izinlerini tamamlamamış (emisyon izni vb.) olan tesislerin kapasite artışı veya
ilave faaliyet yatırımları ile ilgili ÇED başvurularının değerlendirilmemesi, yenilenebilir enerji ve
alternatif su kaynakları ile ilgili yatırımlara teşvik ve öncelik verilmesi, demir-çelik işletmeleri
sahalarında depolanan; tehlikeli atık niteliğindeki baca tozuyla karışık cüruflar ile ayrı depolanan
cürufların nihai bertarafına ilişkin belirlenen alanların değerlendirilmesi, bu konudaki çalışmaların
hızlandırılması,
• Çevresel Risk Kurulunun oluşturularak, çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasının
sağlanması,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş ve rüzgar enerjisi konusunda halkın
bilinçlendirilerek yatırımların teşvik edilmesi, termal enerji ile ilgili olarak da çalışmaların
arttırılması,
• Su kaynaklarının kısıtlı olması nedeni ile Çeşme ilçesinde golf tesislerinin kurulmasına
izin verilmemesi,
• Trafikten kaynaklanan gürültü kirliliğinin azaltılması ve bunun için de deniz ulaşımının
ön plana çıkarılması imkânlarının araştırılması,
• İlçelerde hayvan barınakları kurulması gerekmektedir.
AYDIN
Aydın ilinde birinci öncelikli sorunun Büyük Menderes (BM) Nehri’ndeki su kirliliği olduğu;
nehrin, yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atık sular, tarım ve tarıma dayalı sanayi nedeniyle
kirlendiği, BM Aydın sınırları içerisinden denize ulaştığından, üst havzada oluşan kirlilikten en
fazla etkilen ilin Aydın olduğu,
Aydın’da iki adet organize sanayi bölgesinin bulunduğu, bunlardan Umurlu Sanayi
Bölgesi’nde atık su arıtma tesisinin yetersiz olduğu, ASTİM organize sanayi bölgesinde ise arıtma
tesisinin bulunmadığı, zeytinyağı fabrikalarından kaynaklanan karasuların giderilmesinde
kullanılan buharlaştırma lagünlerinin yeterli performans sağlayamadığı, BM havzasında yer alan
57 ilçe ve 156 belediyeden sadece Denizli ve Uşak merkez belediyeleri ile Aydın’a bağlı
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- 326 7 belediyenin evsel atık su arıtma tesisinin olduğu, jeotermal enerji ile elektrik üretiminde
kullanılan bor içeren jeotermal suların kullanıldıktan sonra ovaya, oradan da BM nehrine karıştığı,
Yaz ayları boyunca tarımsal ve diğer kullanımlar nedeniyle BM nehrinden Bafa Gölü’ne su
girdisinin azaldığı, bu suların yoğun tarımsal aktiviteler ve tarıma dayalı sanayi nedeniyle yüksek
miktarda organik madde içerdiği, göl ekosistemine ulaşan organik maddenin burada biyolojik
olarak bozulması sırasında göldeki oksijen miktarının hızla düştüğü ve balık ölümleri olduğu, BM
nehri üzerine yapılan bir şişme regülatör ile BM yatağındaki suların nispeten iyi kalitede olduğu
yağışlı dönemlerde Bafa Gölü’ne su takviyesi yapılarak su seviyesinin ayarlanmasına, böylelikle
balık ölümlerinin önlenmesine çalışıldığı,
Arıtma tesislerinde yaşanan arızalar, kaçak deşarjlar, sızdırmalı foseptikler, ayrıca tarımsal
aktiviteler ve düzensiz depolamalar nedeni ile yer altı sularının kirlendiği,
Aydın ilinde Merkez ve Didim belediyeleri olmak üzere 2 adet katı atık düzenli depolama
tesisi olduğu, Aydın Düzenli Katı Atık Depolama Tesisine birlik üyesi diğer belediyeler ile
köylerde oluşan katı atıkların getirilmediği, Aydın’ın doğu bölgesinde yer alan belediyeler
tarafından da birlik oluşturulduğu ancak düzenli katı atık depolama tesisi için yer seçimi
yapılamadığı,
Hava kirliliği bakımından Aydın ilinin 2. derecede (az kirli) kirli iller arasında yer aldığı,
ancak ilde ısınmada halen fosil yakıtların kullanılması sebebi ile kış aylarında özellikle
kaloriferlerin ilk yakılma saatlerinde sınır değerlerin zaman zaman aşıldığı,
Aydın’da gürültü kirliliğinin önemli boyutta olduğu, özellikle turistik bölgelerde müzikli
eğlence yerlerinin birbirlerine çok yakın mesafelerde ve iyi planlanmadan ruhsatlandırılmış olması
nedeniyle gürültü kirliliğinin ciddi bir çevre sorunu olarak ortaya çıktığı tespit edilmiştir.
Çözüm Önerileri:
• Mevcut evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sağlıklı biçimde işletilmesi, bu
kapsamda elektrik fiyatlarının düşürülmesi vb. ekonomik araçların, ayrıca sıkı bir atık su izlemedenetleme mekanizmasının devreye sokulması,
• Atık su altyapı sistemlerini henüz işletmeye almamış olan belediyeler ile organize sanayi
bölgesi müdürlüklerinin, kendilerine kanunla verilen sürelerde atık su altyapı sistemlerini faaliyete
geçirmeleri,
• Zeytinyağı, sebze meyve işleme tesisleri ile mandıraların atık su arıtma tesislerinin
verimini arttıracak yöntemleri devreye sokmaları,
• Tarımda modern sulama sistemlerine geçilmesi, kontrollü gübre ve ilaç kullanılması, bu
kapsamda, kullanılacak gübre ve ilaç miktarının toprak analizi yapılarak belirlenmesi, ayrıca gübre
ve ilaç satışlarının reçeteye bağlanması,
• İşletmede olan düzenli katı atık depolama tesislerinin birlik üyesi belediyelerce
kullanılmaya başlanması, diğer belediyelerin katı atık bertaraf tesislerini ivedilikle kurup,
işletmeye almaları için gerekli yer ve tesis alternatiflerinin değerlendirilmesi,
• Jeotermal tesislerde kullanılan suların kullanıldıktan sonra arıtılarak alındıkları derinliğe
ve formasyona re-enjekte edilmeleri,
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- 327 • Arazi fiyatlarının yüksek olduğu Kuşadası, Didim gibi bölgelerde çarpık yapılaşma ve
rantın getirdiği yeşil alan tahribinin önüne geçilmesi; ağaçlandırma çalışmaları yapılırken, fundalık
ve çalılıklar yerine meyveli ağaçların ekilmesinin teşvik edilmesi,
• Kirlilik ile ilgili denetimlerin etkinleştirilmesi gerekmektedir.
MUĞLA
İlde maden işletmelerinin çevre koruma tedbirleri almadan faaliyete geçtiği, faaliyetini
tamamlayan tesislerin iyileştirme yapmadan sahayı terk ettiği, bunların da doğa tahribine,
tozlanma, gürültü ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olduğu,
İldeki altyapısını tamamlamamış bazı turistik tesislerin doğa tahribi, görüntü, gürültü ve diğer
çevre kirliliğine neden olduğu,
Plansız, düzensiz ve kimi yerlerde aşırı yoğun bulunan balık çiftliklerinin deniz ve
akarsularda su ve görüntü kirliliği oluşturduğu, balık çiftliklerinin tekne seferleri ve dalışlara engel
olduğu, balık çiftlikleriyle ilgili birden fazla bakanlığın söz sahibi olduğu, alabalık çiftlikleri
nedeniyle iç su kaynaklarının da organik olarak kirletildiği, sulama kanallarında yosunlaşma
oluştuğu,
Zeytin işletme tesislerinin arıtma tesislerini kurmaması ya da uygun olmayan arıtma
yöntemini kullanması sonucu oluşan atık suyun alıcı ortama verilmesinin su kalitesini olumsuz
yönde etkilediği, gübre olarak kullanılabilecek zeytin karasuyunun da değerlendirilemediği,
Yeniköy Termik Santralinin baca gazı desülfürizasyon ünitesi olmadığı için hava kirliliği
yarattığı,
İldeki termik santrallerin kirlilik ölçümlerinin ve denetimlerinin etkin olarak yapılması için
yeterli sayıda ölçüm reseptörünün bulunmadığı,
Çevre düzeni planlarının sürekli yargıdan geri dönmesinin uygulamada ciddi sıkıntılar
yarattığı,
Hayvan barınakları için hazineden yer tahsisi yapılamadığı,
Aşırı ve yoğun yerleşimin olduğu turistik yörelerde sitelerin kuyulardan kaçak su kullandığı
tespit edilmiştir.
Çözüm Önerileri:
• İldeki altyapı faaliyetlerinin tamamlanması, yakma ve geri kazanım tesislerinin devreye
sokulması ve bu konuda AB fonlarından yararlanılması,
• Denizlerin havadan insansız uçaklarla veya uydu aracılığıyla gözlenmesi suretiyle
çevresel risklerin önüne geçilmesi,
• Hava kirliliğinin önlenmesi için doğalgaz ve yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının
kullanımının yaygınlaştırılması,
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- 328 • Mermercilik faaliyetleri sonucu meydana gelen çamur ve molozların termik santrallerde
ve yol yapımında stabilize malzeme gibi yeniden kullanımının sağlanması,
• Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy
ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ gereğince ötrofikasyon riski yüksek olan
hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanlarının dışına taşınarak 2008 yılı içerisinde ilgili
kurum ve kuruluş temsilcilerince belirlenen potansiyel alanlarda yapılandırılması,
• Çevre düzeni planlarının ilgili tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde katılımcı
bir şekilde yapılması,
• Kirlilik ile ilgili ölçüm ve denetimlerin etkinleştirilmesi gerekmektedir.
ÇANAKKALE
Çanakkale’de özellikle kış aylarında, kömürle ısınmaya bağlı olarak bilinçsiz yakıt kullanımı
ve kalorifer kazanlarının tekniğine uygun olarak yakılmaması nedeniyle hava kirliliği sorununun
yaşandığı,
Yüksek rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olan ilde, bu enerji potansiyelinin yeterince
kullanılmadığı,
Marmara Denizi’nde oluşan zararlı organik madde birikiminin özellikle İstanbul kıyıları,
İzmit, Gemlik ve Bandırma körfezlerinden kaynaklandığı,
Çanakkale Boğazı’nda üst akıntı yönünün Marmara’dan Ege Denizi’ne doğru olduğu,
dolayısı ile Marmara Denizi’ndeki kirlilik yükünden Çanakkale Boğazı’nın etkilendiği, Çanakkale
Boğazı’ndan geçen gemilerin balast ve sintine atıklarının deniz kirliliğine neden olduğu,
Çanakkale kıyı şeridi ve özellikle Çanakkale Boğazı’nda olası deniz kazaları sonucunda
meydana gelecek çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalarda valilik
olanaklarının yetersiz kaldığı,
Çanakkale ili sınırları içerisindeki birçok yerleşim merkezinin evsel atık sularının doğrudan
veya dolaylı olarak alıcı su ortama verildiği, bazı belediyelerin ve sanayi işletmelerinin atık su
arıtma tesisinin bulunmadığı, bu nedenle su kaynaklarının kirlilik tehdidi altında kaldığı,
Sit alanlarının fazlalığı, milli parkın bulunuşu nedeniyle yeni çöp deponi sahalarının tespiti
için yapılan çalışmalarda yer seçimi sorunlarının yaşandığı,
Çanakkale ili merkez ilçede toplanan katı atıkların vahşi olarak depolandığı,
Kaymakamlıklarca seçilen köylere ait katı atıkların düzenli toplanması, taşınması ve en yakın
belediyeye ait katı atık depolama tesisinde bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarda iş termin
planlarında belirtilen sürelere uyulamadığı,
ÇED Yönetmeliğinin uygulanamadığı, su havzalarının korunması ile ilgili yasal sorunların
olduğu, ilçenin içme suyu kaynaklarının maden arama sahaları içerisinde olduğu, bu durumun su
kaynaklarının temininde sorunlara neden olabildiği,
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Çan Termik Santralinin partikül madde nedeniyle hava kirliliği oluşturduğu, termik santralde
kullanılan kömürün büyük oranda atık olarak çevreye yayıldığı, kömür taşınması ve
depolanmasının çevreyi olumsuz etkilediği,
İlin içme ve sulama suyu ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan Kaz Dağları’ndaki maden arama
izinlerinin su kaynakları için tehdit oluşturabileceği endişesinin yerel halkta huzursuzluk yarattığı,
Çanakkale il merkezinde gürültü kaynağı olarak şehir trafiğinin ön plana çıktığı, karşılaşılan
diğer önemli gürültü kaynaklarının açık ve kapalı eğlence yerleri ile sokak aralarında
gerçekleştirilen düğünlerin olduğu tespit edilmiştir.
Çözüm Önerileri:
• Yerel yönetimlere çevre denetim birimlerini kurma zorunluluğunun getirilmesi,
• Çevre ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan bütün mevzuatların taranması,
kurumlar arası görev ve yetki karmaşasının giderilmesi ve Milli Çevre Politikası Kanununun
çıkarılması,
• Bölge referans laboratuarları ve gezici laboratuarlar tesis edilerek denetime ağırlık
verilmesi, çevre denetleme kurulu ve çevre mahkemelerinin kurulmasının sağlanması,
• Geri kazanım teknolojilerinin desteklenmesi, çevre yatırımı gerçekleştiren kamu ve özel
işletmelerin enerji girdilerini azaltacak düzenlemelerin yapılması,
• Doğal kaynaklar ve çevre sağlığını koruyan çevre düzeni planlarının ilgili tüm tarafların
beklentilerini gerçekleştirecek biçimde, kaynakların etkin ve verimli kullanımını öngörerek,
katılımcı bir yaklaşımla hazırlanması,
• Su kirliliği konusunda ileriye yönelik önlemlerin alınması,
• Hava kirliliğinin önlenmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar ve jeotermal
enerji potansiyelinin ve alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi,
• Meteorolojik kayıtlar için Kaz Dağları’nda bir istasyon kurulması, termik santralde
oluşan atığın bertaraf edilmesi,
• Kaz Dağları’nda doğal kaynak değerleri bakımından korunması gereken alanların tespit
edilerek “milli park” gibi uygun koruma statülerinin kazandırılması veya mevcut milli park
sınırlarının genişletilmesi imkânlarının araştırılması,
• Kaz Dağları’nda yapılacak ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde doğal kaynakların ve
kültürel değerlerinin korunmasına azami ölçüde özen gösterilmesi,
• Evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmamış olan belediyelerin katı atık yönetim
birlikleri kurmaları ve Kanunda belirtilen sürelere uygun olarak iş termin planlarını
gerçekleştirmeleri,
• Katı atık yönetiminin tüm ili kapsayacak şekilde ilgili tüm tarafların katılımı ile yeniden
gözden geçirilmesi gerekmektedir.
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Ergene Nehri’nin SKKY’ne göre IV. sınıf (çok kirli) olduğu, ölçümü yapılan parametrelerden
kimyasal oksijen ihtiyacının (KOİ) Yönetmelikteki sınır değerin 10 kat üstünde olduğu, bu haliyle
nehrin bir atık kanalı niteliğinde aktığı, milli park statüsündeki Gala Gölü’nün, ayrıca Saroz
Körfezi’nin kirlenme baskısı altında olduğu,
Ergene Havzası’ndaki işletmelerin önemli bir bölümünün atık su arıtma tesisine sahip
olmalarına rağmen sağlıklı olarak işletilemedikleri, 4 belediye hariç evsel atık suların bölgedeki
yer üstü su kaynaklarına ve denize hiçbir arıtma işlemi gerçekleştirilmeden deşarj edildiği, tüm
belediyeler tarafından iş termin planlarının yapıldığı, Havsa, Süloğlu, Lalapaşa ilçelerini kapsayan
katı atık birliği (EDİKAB), Uzunköprü Belediyesi koordinatörlüğünde Meriç ilçesini kapsayan
katı atık birliği (OREKAB) ve Keşan Belediyesi koordinatörlüğünde Enez, İpsala ilçelerini
kapsayan katı atık birliğinin (GÜNEKAB) kurulduğu, ancak halen merkezde ve tüm ilçelerde
vahşi depolama yapıldığı,
Onaylı 1/100 000’lik Çevre Düzeni Planları üzerinde değişiklikler yapılmaya devam edilmesi
ve 1/25 000’lik planların oluşturulamaması nedeniyle havzadaki belirsizliklerin sorun oluşturmaya
devam ettiği,
Ergene Nehri Meriç Nehri’ne karıştıktan sonra da yeterli seyrelmenin sağlanamadığı ve
Meriç’ten yapılan sulamalarda sulama suyu kalitesinin düştüğü, suyun tarımsal kullanımında israf
edilmemesi için borulu sulama sistemlerine geçilmesine ve işletmeye alınan tesislerin gövdelerinin
yükseltilmesi ile depolama hacimlerinin arttırılmasına rağmen su kaynaklarının aşırı tüketiminin
önüne geçilemediği, yörede evsel, endüstriyel ve tarımsal kullanımlarda yüzey suyu kaynaklarının
kullanılamaması nedeniyle yer altı sularının aşırı tüketildiği, Ergene Havzası’nda yer alan içme
suyu kuyularında amonyak, mangan, demir ve arsenik miktarlarının mevsimsel olarak limit
değerlerin üzerinde olduğu,
Edirne il sınırları içinde yer alan Meriç, Arda, Tunca nehirlerindeki taşkınlar nedeniyle ciddi
kayıplar oluştuğu, taşkınların önlenmesinde barajların ve bunların işletilmesinin büyük rolü
olduğu, Meriç Nehri üzerinde 15 adet, Arda ve Tunca nehirleri üzerinde 4’er adet baraj bulunduğu,
baraj havzalarına ilişkin kontrolün %97’sinin Bulgaristan’da, %1’inin Yunanistan’da ve %2’sinin
ise Türkiye’de olduğu,
Erozyon nedeni ile gölet ve barajların ekonomik ömrünün kısaldığı, ayrıca birinci sınıf tarım
toprakları üzerinde sanayi tesisleri kurulduğu,
Doğal gaz inşaatı tamamlanamadığından hava kirliliğinin sürdüğü tespit edilmiştir.
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Çözüm Önerileri:
• 1/100 000 ölçekli çevre düzeni planlarının bilimsel temellere dayandırılarak ve tüm
paydaşların katılımıyla son şeklini alması, verimli ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, 1/25 000
alt ölçekli, 1/5 000’lik nazım imar planları ve 1/1 000’lik imar uygulama planlarının ivedilikle
hazırlanıp uygulanması,
• Yörede yeni sanayi tesislerine izin verilmesi hususunun çevre sağlığı bakımından
irdelenmesi, ayrıca mevcut tesislerin suyun yeniden kullanımını ve ileri arıtım tekniklerini
kullanmalarının teşvik edilmesi,
• Münferit evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisleri yerine merkezi atık su arıtma
tesisleri kurulması imkanlarının araştırılması, bu kapsamda sanayi tesislerinin OSB’lerde
toplanmalarının teşvik edilmesi,
• Evsel atık su ve katı atık bertaraf tesislerinin ivedilikle yapılması için ilgili belediyelerin
mali açıdan desteklenmesi, belediyelerin IPA fonları gibi mali araçlar hakkında
bilgilendirilmelerinin sağlanması,
• Var olan evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sürekli olarak çalıştırılması için
belli oranda enerji indirimine gidilmesi gibi ekonomik araçların kullanılması, ayrıca denetim
mekanizmasının sağlıklı olarak işletilmesi,
• İçme ve kullanma suyu sağlayan yüzey ve yer altı suyu havzalarının koruma planları
yapılarak etkin bir denetimle bunlara uyulması,
• Bölgede sulamadan dönen suların yeniden kullanımı hususunda yürütülen çalışmalara
hız kazandırılması,
•
Komşu üç ülkenin ortak yapacağı bir proje ile Edirne merkezde nehir yatağı
kapasitesinin arttırılması, yaz ve kış seddelerinin uygun biçimde boyutlandırılması, ayrıca
Bulgaristan ile baraj işletmelerinin Türkiye’yi taşkın zararından koruyacak biçimde işbirliği
yapılması,
•
Baraj, gölet gibi su yapılarının erozyon nedeniyle dolmasını engellemek amacıyla
havzalarında ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verilmesi,
•
Tarım topraklarının tarım dışı amaçlarla kullanılmasının önlenmesi,
•
Doğal gaz kullanımının ivedilikle tamamlanması,
•
Kirlilik ile ilgili denetimlerin etkinleştirilmesi gerekmektedir.
AFYONKARAHİSAR
Akşehir ve Eber göllerinin, Afyonkarahisar İli’nin endüstriyel ve evsel atık sularını toplayan
Akarçay Kapalı Havzası’nın toplayıcısı durumunda olduğu, ilde oluşan atık suların tamamının bu
havzada toplandığı ve bahsi geçen göllerde yoğun kirlilik oluştuğu,
Evsel atık suların, gıda, dinlenme ve konaklama tesislerinden kaynaklı atık suların, arıtma
tesisi bulunmayan Afyonkarahisar OSB atık sularının, yetersiz kapasiteye sahip belediye arıtma
tesisi sularının, şeker fabrikası ve jeotermal tesislerin atık sularının, mandıracılığın yaygın
bulunduğu Bolvadin ilçesi kaynaklı peynir altı suları ile aynı ilçedeki alkoloid fabrikası kaynaklı
atık suların, Eber Gölü’nün ana besleyicisi olan Akarçay’a deşarj edildiği, atık suların Akarçay ile
Eber Gölü’ne ulaştığı ve gölün kirlenmesine neden olduğu,
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Gazlı Göl’deki yer altı su seviyesinin aşırı çekimler nedeni ile düştüğü buna bağlı olarak da
göçüklerin oluştuğu,
Vahşi depolama ve hayvancılık tesislerinden kaynaklanan koku ve sinek probleminin olduğu,
Son yıllarda görülen kuraklık nedeniyle de göllerin su seviyesinde azalmalar olduğu tespit
edilmiştir.
Çözüm Önerileri:
• İlin evsel ve endüstriyel atık sularının tamamının arıtılarak Akarçay’a deşarjının
sağlanması, Akarçay havzasında yer alan yerleşim yerlerinin atık sularının birleştirilerek ortak
arıtma tesislerinin yapılması,
• Afyon OSB’nin atık su arıtma tesisinin yapılması, merkez arıtma tesisinin devamlı
çalıştırılmasının temin edilmesi, Avşar Emaye Fabrikasının ileri arıtımı ve mevcut sistemin verimi
konusunda çalışmalar yapılması,
• Şeker fabrikası arıtma tesisinin modifiye edilmesi, Bolvadin ilçesinde mandıralar ve
alkoloid fabrikası atık sularını arıtacak uygun arıtma ve geri kazanım tesislerinin yapılması,
• Gazlı Göl yer altı suyunun aşırı ve bilinçsiz çekiminin önlenmesi amacı ile
denetlemelerin etkinleştrilmesi,
• Vahşi katı atık depolama tesislerinin, uygun alanlarda düzenli depolama tesislerine
dönüştürülmesi, kaynağında ayrıştırma yapılması,
• Kentlerde hayvan besiciliği, kesimhane ve mandıraların; oluşturduğu kirliliğin önlenmesi
amacıyla, kurulacak hayvancılık organize sanayi bölgelerine taşınması ve burada oluşacak olan
hayvan dışkılarının, tavuk çiftliklerinden oluşan dışkılar ile birlikte, biyoenerji üretiminde
değerlendirilmesi,
• İldeki mermer işletmelerinin çamurlarının, çimento fabrikalarında kullanılması,
• Sulak Alan Acil Eylem Planı çerçevesinde belirlenen kuralların uygulanmasına özen
gösterilmesi,
• Arıtma tesisi mevcut olan firmaların düzenli kontrollerinin yapılması ve sorunlu olan
tesislerde düzeltme veya proses modifikasyonu yapılması, kirlilik kaynaklarının düzenli kontrolü
ve denetiminin yapılması,
• Yönetmeliklerde tanımlanan re-enjeksiyon kuyularının yapılma standartlarının
belirlenmesi, jeotermal atık suların uygun olarak arıtıldıktan sonra alındıkları derinliğe ve
formasyona verilmelerinin sağlanması, re-enjeksiyon yapılamayacak atıklarla bulaşmış
jeokimyasal akışkanların doğaya deşarj kriterlerinin belirlenmesi gerekmektedir.
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- 333 ISPARTA
Eğirdir Belediyesi atık su arıtma tesisinin çalıştırılması sırasında maliyetlerin yüksek olması
nedeni ile yarım kapasite ile çalıştırıldığı veya hiç çalıştırılamadığı,
Arıtmadan çıkan atık suların Kovada Kanalı’na deşarj edildiği, atık suların kanal vasıtasıyla
milli park olan Kovada Gölü’nü kirlettiği,
Köprübaşı-Kırıntı köyleri arasındaki 20 km’lik Kovada Kanalı’nın bir atık kanalı haline
geldiği, tabanda balçık oluştuğu ve ciddi bir koku probleminin olduğu, Kovada Kanalı’ndaki su
kirliliğinden dolayı damlama sulama borularının tıkandığı,
Antalya’nın içme suyu kaynağı olan Karacaören baraj göllerine ulaşan Isparta Çayı’nın,
Isparta Belediyesi atık su arıtma tesisi atık suları ve deri işletmelerinden ve mermer
işletmelerinden arıtılmadan gelen atık sular nedeni ile kirlendiği,
Gül işletmelerinin sezonluk çalıştığı ve kirlilik parametrelerinin çok yüksek olduğu,
işletmelerin atık su arıtma tesisi bulunmadığı,
Gölde bulunan iki adanın sahile olan bağlantısının doldurularak adaların yarımadaya
dönüştürüldüğü, bu nedenle göldeki sirkülasyonun engellendiği,
Türkiye’nin en büyük ikinci içme suyu rezervi olan Eğirdir Gölü kenarında ve belediye
sınırları içerisinde yer alan bazı mahallelerde kanalizasyon altyapısının yetersiz olduğu, bu
durumun da gölün kirlenmesine neden olduğu,
Eğirdir Gölü içme suyu havzası ve yerleşim bölgesi içinde kalan Yalvaç deri işletmelerinin
atık sularının da arıtılmadan Gelendost Çayı’na deşarj edilmesi nedeniyle de Eğirdir Gölü’nün
kirlendiği,
Vahşi depolanan çöplerin, yağmur suları ile göle karışarak kirliliğe neden olduğu, Yalvaç
Belediyesi atık su arıtma tesisinden çıkan atık suların gölü besleyen derelere deşarj edildiği,
Kıyıya yakın kesimlerde yapılan sulamalar için kullanılan gübre ve ilaçların göle taşınmasıyla
göl su kalitesinin olumsuz etkilendiği, gölde istilacı balıklar ve katil yosunların oluşmaya
başladığı,
Isparta-Konya karayolunun Eğirdir merkezinden geçmesinin gürültü kirliliğine neden olduğu,
trafikten kaynaklanan egzoz gazlarının sıkıntı yarattığı tespit edilmiştir.
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- 334 Çözüm Önerileri:
• Eğirdir Merkez ilçesinde bazı mahallelerde kanalizasyon altyapı eksikliklerinin
giderilmesi, Eğirdir Belediyesi’ne ait atık su arıtma tesisinin kapasitesinin artırılması ve sürekli
çalışır hale getirilmesi,
• Eğirdir Gölü etrafındaki kaçak ve aşırı yapılaşmanın engellenmesi,
• Meyvecilikte kullanılan sulama suyunun gölden kapalı boru sistemi ile Kırıntı köyüne
kadar götürülmesi,
• Kırıntı köyünü geçtikten sonra Eğirdir ve Bozova köylerinin atık sularını da alacak
şekilde uygun bir yerde yeni bir atık su arıtma tesisi yapılması, tesisten enerji elde edilmesi ve
arıtılmış suların sulamada kullanılması imkânlarının sağlanması,
• Kovada Kanalı’nın kapalı sistem haline getirilmesi imkânlarının araştırılması, damla
sulamaya ağırlık verilmesi,
• Kovada Kanalı’nın sularının meyvecilikte kullanılıyor olmasının sağlıklı olup
olmadığının incelenmesi,
• Eğirdir Gölü, göl havzasında, özellikle kıyıya yakın kesimlerde yapılan sulamalar için
kullanılan gübre ve ilaçların göle taşınmaması için gerekli tedbirlerin alınması,
• Isparta-Konya karayolunun Eğirdir merkezinden geçmesi nedeniyle yeni bir yol
yapılması alternatiflerinin değerlendirilmesi,
• Eğirdir merkez bölgesinde, yağmur sularının ayrık sistemle toplanarak direkt göle
akıtılması imkânlarının araştırılması,
• Eğirdir Gölü’ndeki dolgunun açılarak sirkülasyonun eski haline getirilmesi ve adalara
ulaşımın köprü vasıtası ile sağlanması, gölün korunması için sağlıklı bir göl yönetim planı
oluşturularak uygulanması, bunun için göl havzasında yer alan tüm belediye ve yerleşim yerlerinin
birlikteliğinin sağlanması gerekmektedir.
DENİZLİ
Menderes Nehri’nin kirliliğine neden olan başlıca kirletici kaynakların, sanayileşme ve
şehirleşme sonucunda oluşan sanayi ve evsel atıklar ile kısmen bilinçsiz kullanılan tarımsal gübre
ve ilaçlardan kaynaklanan kirlilik olduğu,
Küresel ısınma ve azalan yağışlar nedeniyle şehrin ana su kaynaklarını oluşturan Gökpınar
kaptajı ile Derindere kaptajlarının debilerinde azalma olduğu,
İller Bankası’nca yapılan kollektör hatları dışında şehir merkezinde standartlara uygun
kanalizasyon sistemi bulunmadığı,
Pamukkale ÖÇK bölgesinde şu an itibari ile termal suların kullanımdan sonra reenjekte
edilerek kaynağın beslenmesinin yapılmadığı,
İldeki hava kirliliğinin yoğun yaşanmasının başlıca sebebinin şehrin coğrafi konumu olduğu
ve trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin kent merkezinde sabah ve akşam saatlerinde yoğun
olarak yaşandığı ve ilde CO2 ölçüm cihazı bulunmadığı,
Katı atık depolama alanının zaman içinde yetersiz kalacağı tespit edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)
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• Büyük Menderes ve Gediz havzalarının tek bir havza yönetim planı kapsamında
yönetilmesi ve üniversitelerden destek alınması,
• Büyük Menderes Nehri havza koruma çalışmalarına hız kazandırılması,
• Büyük Menderes Nehri Havzasında yer alan illerin mahalli çevre kurullarında, nehrin
yoğun kirliliği göz önüne alınarak mevcut deşarj standartlarının alt limitlere çekilmesi,
• Acıgöl’ün doğal dengesinin korunabilmesi için gölden alınan su miktarının sürekli
kontrol altında tutulması, gölde faaliyet gösteren işletmelerin sürekli denetlenmesi,
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatı tarafından havza bazında çiftçi eğitim
programları uygulanarak kimyasal ilaç ve gübre kullanımının denetim altına alınması,
• Tarımsal sulamada damlama sulama sistemlerinin uygulamasının yaygınlaştırılması,
• Su havzalarında gerçekleştirilecek madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak Maden
Kanununda, Çevre Kanunu da dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması,
• Çevre düzeni planının bir an önce yürürlüğe girerek, plansız kentleşme ve
sanayileşmenin önüne geçilmesi,
• Mevcut OSB kapasitesi dolmadan yeni sanayi parselleri ve OSB’lerin kurulmasının
kısıtlanması ve sanayi yapılaşmasının dağınık planlanmasının önlenmesi,
• İşletmelere verilen deşarj izinlerine ilişkin olarak Su Ürünleri Kanunundaki alıcı ortam
ve deşarj standartları ile Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğindeki deşarj standartlarındaki farklılığın
giderilmesi,
• Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğindeki deşarj standardının, sulama suyu kalitesini esas
alacak biçimde yenilenmesi,
• Vidanjörlerle çekilen foseptiklerin doğrudan alıcı ortama boşaltılmasının engellenmesi,
mevcut arıtma tesislerine taşınarak arıtılmalarının sağlanması,
• ÇED Yönetmeliğinin 15. maddesi uyarınca kapasite artışında bulunan faaliyetler ile ilgili
düzenlemelerin tekrar irdelenmesi,
• Madencilik sektörü de dahil olmak üzere kapasitesine bakılmaksızın bu tür faaliyetlerin
yönetmelik kapsamı içerisinde yeralması, çevresel açıdan değerlendirilmesi,
• Kentin su sıkıntısı yaşamaması için DSİ tarafından planlanan Akbaş Barajı’nın içme
suyu kaynağı olarak Denizli Belediyesi’ne tahsis edilmesi sürecinin hızlandırılması,
• Kanalizasyon sisteminin acilen yenilenmesi,
• Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerleşimlerin (köyler, belediyeler) kanalizasyon
sistemleri ile eş zamanlı olarak atık su arıtma tesislerini inşa etmeleri, önce kanalizasyon sonra
arıtma uygulamasından vazgeçilmesi, atık su arıtma tesisleri tamamlanmadan kanalizasyon
şebekelerinin kullanıma açılmaması,
• Jeotermal suların kullanıldıktan sonra arıtılarak alındıkları derinliğe ve formasyona
reenjekte edilmesi ve reenjeksiyonun yanında Pamukkale, Karahayıt, Yenicekent, Sarayköy
(Tekke) ve termal suyun bulunduğu diğer alanlarda tek elden termal su dağıtımının yapılması, bu
konudaki projelerin yatırım aşamasında desteklenmesi,
• Denizli ilinde; hava ve gürültü kirliğinin önüne geçilmesinde önemli bir husus olan toplu
taşımanın yaygınlaştırılması ve raylı sistemlerin geliştirilmesi yönünde çevre duyarlı ulaşıma
yönelik önlemler alınması, söz konusu önlemlerin çevre düzeni planı ve imar planları ile eşgüdüm
içinde yürütülmesi,
• İlde ikinci bir katı atık deponi alanı oluşturulması,
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- 336 • Birlik modeli oluşturarak katı atık düzenli deponi alanı çalışmalarını başlatan
belediyelerin maddi olarak yatırım aşamasında desteklenmesi,
• Doğal gaz kullanımının yanı sıra, jeotermal kaynaklar bakımından zengin olan Denizli
ilinde jeotermal enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması, “Güneş Enerjisi”ne yönelik
gerçekleştirilen faaliyetlerin zenginleştirilmesi gerekmektedir.
UŞAK
Uşak ilinde temel sorununun endüstriyel ve evsel atık su deşarjlarından kaynakladığı, bu
deşarjların nihai ortamlarının Büyük Menderes ve Gediz akarsuları olduğu,
Ayrıca evsel atık su deşarjı yapan 6 ilçe (merkez ilçe dâhil), 16 belde, 57 köy olduğu,
Gediz Havzası dâhilinde ise; asıl kirlilik kaynağının yakın zamana kadar Uşak ili organize
sanayi bölgesindeki işletmelerin atık suları olduğu,
İlin bir diğer çevresel sorununun katı atıkların bertarafına yönelik olduğu, il genelinde evsel
katı atıkların vahşi olarak depolandığı, tıbbi atıklar içinse düzenli depolama tesisinin ÇED Olumlu
kararının henüz çıkmamış olması nedeniyle beklendiği,
Mevcut arıtma tesislerinin yüksek enerji giderinden dolayı çalıştırılamadığı, bu durumun
arıtma tesisi giderleri ve vergi artışlarına yol açarak yatırımların azalmasına ve ildeki birçok
işletmenin kapanmasına neden olduğu, sonuç olarak arıtma tesisine yapılan yatırımın da halk
tarafından gereksiz olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir.
Çözüm Önerileri:
• Akarsuların havza bazında değerlendirilmesi ve bu akarsulara kıyısı olan illerin birlikte
hareket ederek koruma-kullanma dengesi ilkesini gözeten tedbirlerin alınması,
• Atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin azaltılması için gerekli ekonomik araçların
devreye sokulması, su kalitesinin sağlıklı bir biçimde ölçülebilmesi için su havzalarında yer alan
illerden en az birinde akredite olmuş bir laboratuarın kurulması,
• Uşak ilindeki deri sanayi atık sularının ön arıtımdan geçirilmesi ve diğer atık sularla aynı
kaliteye getirilerek arıtma tesisine verilmesi,
• Köyler ve diğer küçük yerleşim yerlerinden gelen atık suların sızdırmalı foseptik
çukurları veya küçük çapta bitkisel arıtım metotları ile bertarafının değerlendirilmesi,
• İlde tıbbi katı atık bertarafı yerine çok daha fazla miktarda üretilen evsel katı atıkların
bertarafına öncelik verilmesi, katı atıkların düzenli depolama yöntemiyle bertarafı sürecinde metan
gazı üretilerek enerji elde edilmesi,
• Kentsel yaşam kalitesini etkileyen akarsular için gürültü ve görüntü kirliliğini önleyecek
uygulamalar geliştirilmesi,
• Belediyeler tarafından tahsil edilen tüm gelirlerin belirli bir kısmının arıtma tesislerinin
elektrik giderleri için ayrılması gerekmektedir.
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7. ÖNERİLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKALARI
İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
7.1 Toprak
Toprak kaynaklarının mümkün olduğunca korunması, kullanımı ve sürdürülebilir yönetiminin
sağlanması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, arazi ve doğal kaynaklarla ilgili planlama,
uygulama, değerlendirme, kontrol, izleme ve eşgüdüm mekanizmaları güçlendirilmeli; tarım ve
orman arazilerinin amaç dışı kullanımı engellenmeli; ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve
çayır/mera ıslahı için gerekli finansman sağlanmalıdır.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile İlgili Öneriler
• 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun etkin bir şekilde
uygulanması sağlanmalı ve bu amaçla gereken mali kaynak sağlanmalıdır.
• Toprak varlığı ve arazi kaynaklarının korunarak verimli kılınması için, tarım, sanayi,
enerji, ulaştırma, turizm, yerleşme ve benzeri amaçlarla arazi kullanımını belirleyen ve esasen
Kanunun da öngördüğü ülkesel ölçekli Arazi Kullanım Planlaması ivedilikle hazırlanmalıdır.
Kanunun 10. maddesinin öngördüğü doğrultuda Çevre Düzeni Planları dâhil tüm fiziki
planlamalar Arazi Kullanım Planlarıyla uyumlu hale getirilmelidir.
• Ülke toprak ve arazi kaynaklarının daha fazla yitirilmemesi ve bozulmaması için,
Kanunla da öngörülen arazi sınıflamaları oluşturulmalı, bu kapsamda ve ülkesel ölçekte “mutlak
tarım, özel ürün, dikili tarım ve marjinal tarım arazisi” saptama ve tanımlamaları yapılmalı ve
erozyona duyarlı alanlar ile mutlaka korunması gereken büyük ovaların belirlenmesi çalışmaları
gerçekleştirilmelidir.
Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile İlgili Öneriler
• Sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak, Toprak Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliğinin bazı hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ve
uygulanamayan hükümlerin işlerlik kazanması amacıyla Yönetmelik revize edilmelidir.
• Çevre ve Orman Bakanlığının, alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesi,
kirliliğin giderilmesi, arıtma çamurlarının ve kompostun toprakta kullanımında gerekli tedbirlerin
alınması esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde ortaya koyma amacıyla
çıkardığı “Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” her ne kadar toprak kaynakları potansiyelinin
her türlü kullanım amacıyla korunmasını hedeflese de, özellikle arıtma çamurlarının tarımda
kullanılması konusuyla ilgilidir ve uygulamada pek çok sorunun yaşandığı, güçlüklerle
karşılaşıldığı bilinmektedir. Toprak kirliliği kontrolünün, sadece arıtma çamurları üzerine olan
düzenlemeler ile yapılamayacağı açıktır. Sadece arıtma çamuru ve kompost teriminin kullanılması
yönetmeliği sınırlamaktadır. Bunun yerine, toprak yapısını bozmayacak şekilde toprağa girdi
olarak giren her türlü madde için limit değer belirlenmesini ve toprak korunması için tedbirlerin
alınmasını içeren kapsamlı yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
• Yönetmelikte toprakta takip edilmesi gereken ağır metaller için toplam üzerinden sınır
değerler belirtilmiştir. Oysa toprakta toplam ağır metal değerinden çok bitki tarafından alınabilir
ağır metal değerlerinin önemi vardır. Yönetmelik EK 1’de verilen ağır metal sınır değerleri olarak
toplam değerlerin yanı sıra bitki tarafından alınabilir ağır metal miktarı da takip edilmelidir.
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- 338 • Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin Tarımda Kullanılan Organik,
Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin
Üretimi, İthalatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmeliği, Organik Tarım Yönetmeliği ve
Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübre Yönetmeliği ile uyum içersinde olması gerekmektedir.
Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik
Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair
Yönetmelikte sadece ağır metal sınır değerleri belirtilmektedir ve bu sınır değerler Toprak
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile uyuşmamaktadır. Ayrıca Tarımda Kullanılan Kimyevi
Gübrelere Dair Yönetmelikte hiçbir sınır değer bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen üç
yönetmeliğin ortak bir çalışma sonucunda uyumlaştırılması gerekmektedir.
• Kirlilik, bir elementin herhangi bir yönetmelik, düzenleme veya standartta yer alan bir
değerden yüksek olması anlamına gelmemelidir. Kirlilik insan aktiviteleri ile doğrudan ilişkili
olarak toprak-hava-su koşullarında mevcut olan miktarın üzerinde elementsel derişimlerde
meydana gelen artışlar olarak tanımlanmalıdır. Bu bağlamda, termik santral çevresinde bulunan
toprakların santralden kaynaklı kirlenip kirlenmediği konusunda bölgenin jeolojik, jeomorfolojik
ve petrografik yapısının da araştırılması ve buna göre karar verilmesi gerekmektedir.
Toprak Kirliliğini Önlemek İçin Alınması Gerekli Önlemler
• Toprak kirliliğinin ulusal düzeyde tespiti için envanter çalışması, belirlenen alanların
kayıt edilmesi, izlenmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.
• AB’ye adaylık sürecinde bulunan ülkemizde toprak kaynaklarının korunmasına yönelik
ulusal stratejik plan çalışmalarının zaman geçirmeksizin başlatılması gerekmektedir.
• Toprak kirliliğinin tespiti, giderimi ve önlenmesi kapsamlarının genişletilmesi, uygulama
ve yaptırımlarına ilişkin çalışmaların artırılması gerekmektedir. Kirlenmiş alanların belirlenmesi,
kayıt altına alınması, incelenmesi, sınıflandırılması ve kirlenmiş sahaların, toprakların yeniden
iyileştirilmesinde uygulanan metotlar ve teknikler konusunda ülkemiz için ulusal bir program
oluşturulmalıdır.
• Toprak kaynaklarının mümkün olan en iyi şekilde korunması, kullanımı ve sürdürülebilir
yönetiminin sağlanması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, arazi ve doğal kaynaklarla ilgili
planlama, uygulama, değerlendirme, kontrol, izleme ve eşgüdüm mekanizmaları güçlendirilmeli;
tarım ve orman arazilerinin amaç dışı kullanımı engellenmeli; ormanlaştırma, yeniden
ormanlaştırma, erozyon kontrolü ve çayır/mera ıslahı için gerekli finansman sağlanmalıdır. Toprak
kirliliğinin ulusal düzeyde tespiti için envanter çalışması oluşturulması, belirlenen alanların kayıt
edilmesi, izlenmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılması gerekmektedir.
• Petrol boru hattı kazalarını önlemede, kaza durumunda uygulanacak acil durum
planından kirlenmiş su ve toprak kaynaklarının nasıl arındırılabileceği veya bertaraf edilebileceği
konularına kadar uzanan bir eylem planı hazırlanmalıdır.
• Petrol kirliliğinin tanımlandığı, kirli toprakların arıtılmasında uygulanabilecek yöntem ve
materyallerin belirlendiği bir kirlilik-kontrol yönetmeliği hazırlanmalıdır.
• Dünyanın pekçok ülkesinde petrol ile kirlenmiş toprakların geri kazanımında kullanılan
ve petrol vb. bulaşıcıların doğal biyolojik olaylarla parçalanması prensibine dayanan modern
biyoremidasyon yöntemleri Türkiye koşullarına adapte edilmelidir.
• Düşük kaliteli linyit kullanılmasından kaynaklanan toprak kirliliğinin önlenmesi
amacıyla, enerji ve ısınmada kullanılan linyitlerin çevreyi en az kirletecek şekilde kullanımı için
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ülke koşullarına uyarlanması gerekmektedir.
Çölleşme Konusunda Alınması Gereken Önlemler
• Ülkemizde çölleşmenin geleceğimizi tehdit etmemesi için, öncelikle bütüncül yaklaşımla
Ulusal Toprak Koruma ve Kullanma Politikası ile Ulusal Su Politikası'nın belirlenmesi, kuraklık
ve taşkınlara karşı yönetim planları hazırlanması gerekmektedir. Politika belirlendikten sonra
uygun yasal, kurumsal, teknik ve maddi araçlar devreye sokulmalıdır.
• Sulu tarım alanlarında, havzaya yağan yağışlarla baraj, gölet, YAS seviyeleri ve akarsu
akış debileri izlenerek sulama mevsimi başlangıcında, su miktarı belli olacağından, sulanacak alan
miktarı, bitki verimi ve rekoltesinin yıllık tahmini mümkün olabilecek ve gelişen duruma göre de
tedbirlerin alınması kolay olacaktır. Yer altı sularının tümüyle kullanımı yerine kontrollü
kullanımı, sulu tarımın kurak yıllarda sigortası olabilir. Sulu tarımda su kaynaklarının azalması,
sulanacak alanı sınırlayacağından seçilen bitki türü ve kısıtlı sulama, damla sulama sistemleri ile
risk minimize edilebilecektir.
• Kuraklığı önlemek için öncelikle zamansal ve konumsal olarak iklimsel verilere göre
havzanın su kaynakları potansiyeli ve toprak-su bütçesi çıkartılarak, suyun ne kadarının toprakta
kaldığı bilinmelidir. Bitki-su tüketimine ilişkin önemli toprak-su parametreleri fiziksel, kimyasal
ve biyolojik olarak bilinmeli ve ona göre planlama yapılmalıdır. Bu amaçla detaylı temel toprak
etütleri kısa sürede ülke düzeyinde bitirilmelidir. Bu süreçte yağış miktarına göre eğilim analizleri
yapılmalıdır. Miktar yanında yağışın şiddeti ve enerjisi de dikkate alınarak, yağışın erozyon
oluşturma gücü, iklimsel erozyon tehlikesi belirlenmelidir. Toprak ve Su Koruma Stratejisi de
bunlara bağlı olarak belirlenmelidir.
• Türkiye topraklarının genel durumu, arazi kullanım kabiliyet sınıfları, yapılacak yeni
haritalama çalışmalarıyla güncelleştirilmelidir. Toprak etütleri ve envanter çalışmaları sonucunda
tespit edilen çoraklık, drenaj, taşlılık, erozyon vb. sorunların ülke topraklarında kapladığı alanların
haritalanması gerekmektedir.
• Mevcut bilimsel çalışmaların değerlendirildiği süreçte belirlenen strateji kapsamındaki
somut önlemler, ekolojik havza-alt havza bazında yaşama geçirilmelidir.
• Geçmişte önemli hizmetler veren ve kamu yönetiminde oluşan boşluk nedeniyle halen
gereksinim duyulan Toprak Su Genel Müdürlüğü günün koşullarına uygun olarak bölge düzeyinde
örgütlenerek yeniden kurulmalıdır.
• Arazi kullanım planlamasının öncelikle yapılması gereklidir. Tarım alanlarının amaç dışı
kullanımına izin verilmemelidir.
• Erozyon riski yüksek olan, yetersiz toprak özelliklerine sahip, ıslaklık ve iklim şartları
dolayısıyla işlenmeye uygun olmayan arazilerde tarım yapılmamalı, bu tip arazilerin mera olarak
ayrılması veya orman örtüsü altına alınması sağlanmalıdır.
• Yanlış toprak işlenmesi, yanlış ekim ve sulama önlenmelidir.
• Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri tamamlanmalıdır.
• Çayır ve mera alanlarının tahribi önlenmeli ve mevcut alanlar geliştirilmelidir.
• Su kaynaklarının kaybolması sonucu taban suyunun düşmesiyle toprak tuzlanması
engellenmeli ve su kaynakları korunmalıdır.
• Sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminde, toprak ve su korumalı tarım sistemlerine geçiş
sağlanmalıdır. Toprak ve su koruma önlemleri ülke genelinde bir yöntem kullanılarak
gerçekleştirilecektir. Bunun için, iklim, toprak, topoğrafya ve arazi kullanımı veri tabanlarını etkin
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kayıpları tahmin edilmelidir. Bu tahminler, izin verilebilir kayıpları aştığında ise, tarımsal üretim
havzalarında ya bitki deseni değişimleri ya da topoğrafya değişimleri (eğim uzunluklarının
teraslama, çevirme kanalı gibi) toprak koruma yapıları ile gerçekleştirilmelidir.
• Dikkatli planlanmış bir ürün ekim sistemi toprakların korunmasını ve kurak yıllarda suya
daha az bağımlı bitkilerin ekilmesini sağlayabilir. Bu nedenle iklim, yağış ve sıcaklık değişmeleri
verileri ışığında toprak ve bitki özellikleri de dikkate alınarak bitki deseni önerilmelidir. Ürün
deseninin belirlenmesinde mikroklima bazında ekim ve hasat dönemlerinin değişimleri de dikkate
alınmalıdır. Bu süreçte suya dayanıklı erkenci ve geçci çeşitlerin araştırılması ve adaptasyonuna
yönelik araştırmalar bitirilmelidir.
• Tarımsal üretimin azalmaması için, iklimsel afetlere karşı üreticinin korunması
sağlanmalı, tarım sigortası uygulaması yaygınlaştırılarak etkin kullanımı sağlanmalıdır.
• Organik gübre ve toprak düzenleyiciler Doğrudan Gelir Desteğindeki gübre desteği
kapsamına alınarak her yıl gittikçe artan çoraklaşma sorununun çözümüne katkıda bulunulmalıdır.
7.2 Su
Su Yönetiminde Yasal ve Yönetsel Sorunların Çözümüne İlişkin Öneriler
• Su kaynaklarının çeşitli kullanımlar için planlanmasını, kaynaktan kullanıcıya
ulaştırılmasını ve kullanım amacına uygun olarak korunmasını içeren kapsamlı bir su yasası
çıkarılmalıdır.
• Suyla ilgili tek bir otorite oluşturularak yetki karmaşası giderilmelidir. Böylelikle çatışan
ve çelişen uygulamalar nedeniyle ciddi bir zaman ve kapasite kaybı oluşmasının önüne
geçilmelidir.
• Nehir havzalarında su yönetiminin etkin olarak yapılabilmesi için, yönetim kolaylığı ile
teknik ve ekonomik kapasitenin verimli kullanımını sağlayan, birden fazla havzanın aynı anda
etkin olarak yönetimini temin eden “birlik” modellerine geçilmelidir.
• İlgili tüm tarafların katılımı ve gerekli altlıkların oluşturulmasıyla, etkin su havza
yönetimi planları hazırlanıp uygulanmalıdır.
• Türkiye’de su kaynaklarının sağlıklı biçimde planlanması ve denetimi için, kapsamlı bir
su envanteri oluşturulmalıdır. Bu envanter su kaynaklarının özelliklerini ve bu özelliklere etki eden
nüfus, arazi kullanımı, evsel ve endüstriyel yerleşimler, hassas alanlar gibi unsurların yer aldığı
ayrıntılı bilgi ve verileri içermeli, bu bilgi ve veriler dijital ortamda yer almalı, uygun bir veri
tabanı ile sorgulanabilmeli ve paylaşılabilmelidir.
• Su eko sistemlerinde jeomorfolojik, biyolojik ve kimyasal göstergelerin izlendiği bir
izleme programı oluşturulmalı, bu göstergelere dayanarak su kaynaklarının kullanım amaçlarına
göre kalite hedefleri belirlenmelidir.
• Biyolojik göstergelerin belirlenmesi ve izlenmesi için gerekli teknik altyapı
oluşturulmalı, bu kapsamda üniversitelerle ortak çalışmalar desteklenmeli, ayrıca diğer ülkelerin
konuyla ilgili deneyimlerinden yararlanmak üzere ortak projeler geliştirilmelidir.
• Çevre Düzeni Planlarının sağlam bir envantere ve sağlam bilimsel temellere
dayandırılması, böylelikle sağlıklı olarak uygulanması sağlanmalıdır.
• Su havzalarında planlanan faaliyetlerin, su kaynaklarına olan kümülatif çevresel
etkilerinin değerlendirilebilmesi için gerekli altyapı oluşturulmalıdır. Bu kapsamda, büyük
yatırımların çevresel etkilerinin planlama aşamasında sağlıklı olarak değerlendirilmesi için,
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büyük su projelerinin su havzalarında yapılacak diğer faaliyetlerin kümülatif etkileri nedeniyle
zarar görmesi engellenmelidir.
Yüzey Sularının Korunmasına İlişkin Öneriler
• Faaliyetlerin işletmesi sırasında, etkin izleme, raporlama ve denetleme sağlanarak yasal
olmayan su çekimlerinin ve su ortamlarına atık deşarjlarının önüne geçilmelidir. Su kirliliğine
neden olabilecek faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacına hizmet edecek bir denetleme
birimi kurulmalıdır.
• Atık su arıtma tesislerinin sağlıklı olarak işletilmesini sağlayacak ekonomik araçlar
(elektrik maliyetlerinin düşürülmesi vb. teşvikler, cezalar vb.) devreye sokulmalıdır. Bu kapsamda
KOSGEB’in teşvikleri arasına arıtma tesisleri ile ilgili teşviklerin de eklenmesi hususu
değerlendirilmelidir.
• Mevcut atık su arıtma tesislerinin verimli olarak çalışmasını sağlayacak rehabilitasyon
çalışmaları başlatılmalı ve ivedilikle tamamlanmalıdır. Münferit arıtma tesisleri yerine toplu
arıtmaların tercih edilmesi suretiyle arıtma verimi arttırılmalı, ayrıca arıtma masrafı
düşürülmelidir. Bu kapsamda, münferit tesislerin OSB’lere taşınmaları özendirilmelidir. Ayrıca,
evsel atık su altyapısı tamamlanmamış ya da eskimiş bölgelerde, atık suların yağmur sularından
ayrı toplanması suretiyle arıtma verimi arttırılmalı ve arıtma masrafı düşürülmelidir.
• Çevre altyapısı ile ilgili finansal destek sağlamak üzere belediyelerin AB İPA fonları ve
benzeri kaynaklardan hibe ve kredi alma imkanları hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
• Susuz tekstil, şeker fabrikalarının atık suları ve peynir altı sularının değerlendirilmesi,
zeytin karasularının bertarafı, evsel atık suların bertarafı gibi öncelikli konularda ülke koşullarına
uygun üretim, arıtım ve yeniden kullanım teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi
sağlanmalıdır.
• Sulama faaliyetlerinde aşırı su kullanımı önlenmeli, tarımda gübre ve ilaç kullanımının
bilinçli olarak yapılması sağlanmalıdır. Su tasarrufu sağlayan damlatma sulama gibi sulama
teknolojilerine geçişi özendirmek için ucuz kredi verilmesi işlemlerine devam edilmeli,
sulamaların birliklere devri tamamlanmalı ve arazi toplulaştırması çalışmalarına hız
kazandırılmalıdır.
• Yağmur suyu depolanması ve arıtılmış atık suların sulamada kullanılmasını sağlayacak
teknolojilerin geliştirilmesi için AR-GE çalışmaları yapılmalıdır.
• Jeotermal suların aşırı çekimi engellenmeli, ayrıca kullanıldıktan sonra uygun arıtımdan
geçirilerek alındıkları derinliğe ve formasyona re-enjekte edilmelerine yönelik denetimler
arttırılmalıdır.
Yer Altı Sularının Korunmasına İlişkin Öneriler
• Hidrojeolojik etüdler ivedilikle tamamlanmalı, yer altı suyu potansiyeli belirlenmelidir.
Yüzey ve yer altı sularının birbirleri ile etkileşimleri tanımlanarak etkileşim halindeki kaynaklardan
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yönetim kararları bu hususlar dikkate alınarak verilmelidir.
• Kaçak kuyu açılmasının önlenmesi amacıyla etkin bir denetim sağlanmalı, su
kaynaklarının yenilenme hızının düşük olduğu akiferlerde halk su tasarrufu sağlayacak
uygulamalar konusunda bilinçlendirilmelidir.
• Katı atık ve tehlikeli atık deponi alanlarının yer seçimleri ve işletmeleri sırasında yer altı
suyunun kirlenme riski ve hassasiyeti dikkate alınmalıdır.
Kıyıların ve Denizlerin Korunmasına İlişkin Öneriler
• Havza yönetim planları kapsamında kara kökenli kirleticilerin azaltılması, deniz
ulaşımından ve kazalarından kaynaklanan risklerin azaltılması, ayrıca balık çiftliklerinin ivedilikle
yer seçimi yapılan potansiyel su ürünleri üretim alanlarına taşınması sağlanmalıdır.
• Ülkemizin taraf olduğu denizcilikle ilgili uluslararası sözleşmeler iç hukuka
aktarılmalıdır.
• Deniz kazalarının etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Acil Eylem Planları ivedilikle
tamamlanmalıdır. Bu kapsamda, İstinye Tersanesi alanının acil müdahale merkezi olarak
konuşlandırılması sağlanmalıdır. Ayrıca, mevzuatta acil eylem planları ile kaza anında müdahaleyi
yapacak idareler net olarak tanımlanmalıdır.
• Kıyılarda bulunan limanların tamamının atık bertaraf tesisleri bakımından
lisanslandırılması sağlanarak, limanlara atık alım tesisleri kurulmalı ve var olanların da koşulları
iyileştirilmelidir. Ayrıca, atık alım tarifesinde bir düzenleme yapılarak sabit alım ücretine
geçilmeli, böylelikle limanlara yanaşan gemilerden atık verip vermediklerine bakılmaksızın atık
ücreti alınmalıdır.
İçme Sularının Korunmasına İlişkin Öneriler
• Şehir şebekelerindeki kayıp ve kaçakların önlenmesi, ayrıca evlerde su tasarrufuna
ilişkin gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Bu kapsamda, şebekede aşırı basınç
yükselmesinden dolayı meydana gelen su kayıplarının azaltılması için içme suyu dağıtımının
uzaktan kumandalı vanalar, basınç regülatörleri, debimetreler, haberleşme cihazları ile sürekli ve
anında denetlenebilir hale getirilmesi ve arıza, kaza, bakım ve onarım halinde şebekeye kısa
zamanda müdahale edilmesi sağlanmalıdır.
• Evlerde su tasarrufu sağlanması kapsamında, yeni yapılarda daha küçük hacimli
sifonların kullanılmasına ilişkin düzenlemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
• Mevzuatta yapılacak düzenlemelerle eski binalarda belli bir periyotta sifon değişimi
sağlanmalıdır.
• Evlerde su tasarrufu sağlamak amacıyla, tasarruflu armatürlerin kullanılmasını,
duşlardan ve banyo lavabolarından kaynaklanan suların (gri su) geri döndürülerek tuvaletlerde
tekrar kullanılmasını sağlayacak sistemler özendirilmelidir.
• Sofistikte dinleme sistemleri ile içme suyu şebeke sistemi üzerindeki sızıntılar
izlenmelidir. Kaynaktan alınan ve arıtıldıktan sonra tüketiciye ulaştırılmak üzere şebeke sistemine
verilen suyun tüketiciye sağlıklı, güvenilir bir şekilde ulaşması için belediyeler tarafından şebeke
sistemini izleme, tamir etme birimi oluşturmalı ve teknik personel uluslararası normlarda
eğitilmelidir.
• Çok eski tarihlerde döşenmiş, artan nüfusa yetişemeyen, eskimiş, kaçak miktarı fazla
olan içme suyu boruları belli bir program çerçevesinde değiştirilmelidir.
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arıtılması, arıtılmış suyun tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan şebeke sisteminin işletilmesi, şebeke
sisteminin yenilenmesi, şebeke sisteminde sızıntıların önlenmesi, sayaçların okunması ve
tüketiciye faturalanmasını içerecek biçimde belirlenmelidir.
• Nüfusun tamamının sağlıklı içme suyuna erişimini sağlayacak çalışmalar ivedilikle
tamamlanmalıdır.
• İçme suyu kalitesinin izlenmesine ilişkin parametreler ve bunların izlenme sıklıkları
uluslararası normlara uygun hale getirilmeli, bu kapsamda kaynak israfını önlemek amacıyla
izlemeden sorumlu çok sayıda idarenin kapasiteleri birleştirilmelidir.
• İçme suyu havzalarının korunmasına ilişkin izleme, raporlama ve denetlemelerin
etkinleştirilmesi, bu kapsamda içme suyu havzalarında yapılaşmanın ve sanayileşmenin önlenmesi,
rekrasyonel amaçlı kullanımlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, iyi tarım uygulamalarının
arttırılması, ayrıca halkın konuyla ilgili olarak bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.
• Kalite sınıfları düşük olmakla beraber içme amaçlı kullanılmak zorunda kalınan
kaynaklarda kalitenin kademeli olarak iyileştirilmesine yönelik uygulama planları hazırlanmalı ve
bunların ivedilikle uygulanması sağlanmalıdır.
7.3 Hava
• Sanayileşme, kırsal alanlarda kentlere göç olaylarının sonucu ortaya çıkan nüfus artışı ve
buna bağlı plansız kentleşme, hızla artan sayıdaki kalorifer kazanı ve soba gibi ısınma araçlarında
kullanılan SO2 oranı yüksek kalitesiz linyit kullanımı önlenmelidir.
• Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyetleri sonucu çıkan gazların ve partikül
maddelerin içerdiği genel kirleticiler ile sanayinin şekli ve türüne göre organik ve inorganik diğer
kirleticilerden kaynaklanan endüstriyel hava kirliliğinin önlenmesi için sanayiden çıkan atık gazlar
arıtılmadan atmosfere verilmemelidir.
• Özellikle kış aylarında konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane,
resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı
kullanılan yakma tesislerinde kullanılan kazanların ve bacalarının işletme bakımlarının düzenli
olarak yapılmaları sağlanmalıdır.
• Isınma kaynaklı hava kirliliği yaşanan illerde temiz enerji olarak kabul edilen doğal
gazın kullanımı özendirilmelidir.
• Çevre dostu, suyun ısıtılması ve buharlaştırılması için fosil enerjiye ihtiyaç duymayan
bir doğal kaynak olan jeotermal enerjinin ısınma amaçlı kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
• AB hava kalitesi standartlarına uyum sürecinde, hava kalitesi alanında ön değerlendirme
çalışmalarının yapılması, bölgesel ağ merkezlerinin kurulması, laboratuvar altyapısının
oluşturulması, ayrıca hava kalitesi değerlendirmesi ve yönetim sisteminin oluşturulması
gerekmektedir.
• Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla
trafikte seyreden araçların tüm illerde egzoz gazı emisyon ölçümleri bir takvim dahilinde düzenli
olarak yapılmalıdır.
• Motorlu taşıtların egzoz gazlarının hava kirliliğindeki oranını azaltmak için; motorlu
taşıtın motor verimi arttırılarak enerji tüketimini azaltmalı, motorda tam ve mükemmel yanmanın
gerçekleşmesi sağlanmalı, egzoz gazları filtreden geçirilerek hava kirliliğine neden olmayacak
şekle getirilmeli ve motorlu taşıtlarda enerji kaynağı olarak, doğal gaz, hidrojen, elektrik enerjisi
gibi diğer enerji türlerinin kullanılması özendirilmelidir.
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• Orman kadastrosu tamamlanmalı, tapuya orman alanı olarak tescil edilmiş bulunan
%25’lik orman alanı miktarı %100’e çıkarılmalıdır.
• Ormanların rehabilitasyonuna önem ve öncelik verilerek ormanların tamamı verimli hale
getirilmeli ve dolayısıyla karbon yutak alan potansiyeli arttırılmalıdır.
• Erozyon ile mücadelede önemli bir rolü bulunan ağaçlandırma-bitkilendirme çalışmaları
ile sel yataklarının tahkimine kamu yanında tüm tarafların da katılımı sağlanarak toprak
taşınmasının önüne geçilip su havzalarındaki doğal dengenin korunmasına özen gösterilmelidir.
• Orman yangınları ile karadan ve havadan mücadelede araç, gereç ve ekipmanların teknik
nitelik ve niceliklerinin iyileştirilerek yangına kısa zamanda müdahale ve etkin mücadele
sağlanmalıdır.
7.5 Biyolojik Çeşitlilik
• Biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların araştırılması, korunması, değerlendirilmesi
ve ekonomik değer kazandırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılmalıdır.
• Tıbbi, aromatik ve şifalı bitkiler kültüre alınıp kitle üretimi yapılarak baskı ve tehdit
altındaki türlerin korunması sağlanmalıdır.
• Baraj yapımında yerleşim yerlerinin seçimi ve planlamasında, meraların belirlenmesinde
noktasal planlama yerine havza bazında tüm faaliyet ve fonksiyonlar ile endemizmi dikkate alan
bütüncül planlama yaklaşımı kullanılmalıdır.
• Yabancı türlerin biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için canlı
yabancı organizmaların kontrol dışında doğaya girmesi engellenmelidir.
• Nesli tehdit altındaki canlıların yaşam ortamının bozulması ve neslinin tükenmesine
neden olan uygulama ve yöntemler terk edilmelidir.
• Biyolojik çeşitliliğin ve zenginliğin yoğun olarak bulunduğu step alanlarının korunarak
tahrip edilmesinin önüne geçilmelidir.
• Ekosistemlerin flora ve fauna envanter çalışmaları Türkiye genelinde tamamlanmalıdır.
• Endemik bitki türlerinin ve faunanın korunması özenle sağlanmalıdır.
7.6 Sulak Alanlar
• Sulak alanlarda tarımsal amaçlı kurutmalara, saz kesimine son verilmeli, içme suyu
amaçlı kullanım, baraj yapımı ve yapılaşma da koruma-kullanma dengesini dikkate alan ekosistem
yaklaşımı benimsenmelidir.
• 5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında
Kanunun bataklıkların kurutulmasına ilişkin hükümlerinin metinden çıkarılması gerekmektedir.
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• 2873 sayılı Milli Parklar Kanunundaki milli park tanımından “turizm potansiyeline sahip
alanlardır” ifadesi çıkarılarak, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununda da bu yönde düzenleme
yapılmalıdır.
• Korunan alanların yönetim planı olan uzun devre gelişim planları yapılırken korumakullanma dengesi ilkesi korunan alanların doğal kaynak değerleri ve koruma statüsü ile uyumlu
olarak plana yansıtılmalıdır.
• Alanların koruma statüsüne alınmasıyla bu alanlar içerisinde yaşayan, insan
faaliyetlerine getirilen sınır ve yasaklardan dolayı zorlaşan ve gelir kaybına uğrayan yerel halkın
kayıpları giderilerek mağduriyeti önlenmelidir.
• Alanların korunma statüsüne alınmasıyla koruma amaçlı getirilen yasakların neden
olduğu halk ile ilişkilerin bozulmasını önlemek için Türkiye genelinde potansiyel koruma alanları
envanteri yapılarak, insan yerleşimleri başlamadan önce alanlar korunma statüsüne alınmalıdır.
• Alanların koruma statüleri belirlenirken abartılmamalı Uluslararası Doğa Koruma Birliği
(IUCN) kriterleri ve doğal kaynak değerleri dikkate alınmalıdır.
• Özel çevre koruma alanları doğal kaynak değerlerine uygun olarak milli park veya tabiat
parkı statüsüne dönüştürülmelidir.
• Sulak alan, peyzaj koruma alanı, biyosfer rezerv alanı tanımlarına 2873 sayılı Milli
Parklar Kanununda ayrı statüler olarak yer verilmelidir.
7.8 Yaban Hayatı
• Türkiye genelinde yaban hayatı envanteri yapılmalıdır.
• Av denetimleri Türkiye genelini kapsayacak yoğunluk ve sıklıkta etkin olarak
yapılmalıdır.
• Avcılar tarafından ödenen avlanma bedellerinden avcı derneklerine, hudutları içerisinde
avlak bulunan köy tüzel kişiliklerine ve av hayvanlarını doğaya salınmak üzere üreten köylülere
pay verilerek av hayvanları ve avcılığın devamlılığını sağlayacak mekanizma kurulmalıdır.
7.9 Doğal Afetler
• Afet yönetimi, merkezi ve yerel düzeyde; yeterli, etkin ve bütüncül bir kurumsal, idari ve
yasal yapıya kavuşturulmalıdır.
• Yaptırımlar dahil olmak üzere tüm afet ve yapı türlerini içerecek ve ülkenin tamamını
kapsayan Doğal Afet Sigortaları Kanunu hazırlık çalışmaları tamamlanmalıdır.
• Ülke genelinde doğal afet riski taşıyan yerleşim yerleri afet risk düzeyine göre
önceliklendirilmelidir.
• Deprem kuşağına yerleşim yeri kurulmamalı, zemin şartları uygun olmayan yerlere
yerleşilmemelidir.
• Yapılar depreme dayanıklı inşaat tekniklerine uygun yapılmalıdır.
• Halka afetler konusunda bilinçlendirilme çalışmaları daha yaygın verilmelidir.
• Devlet Meteoroloji İşleri tarafından her tip meteorolojik afet için bir erken uyarı birimi
ivedilikle oluşturulmalıdır.
• Sel ve kuraklık gibi afetler konusunda meteorolojik ve istatistiki çalışmalar yapılmalıdır.
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açılmamalıdır.
• Akarsu yatakları ıslah edilerek, kenarlarına taşkınları önlemek için seddeler yapılmalıdır.
7.10 Tarım
Sulama ile İlgili Öneriler
• Bir yandan sulamadan beklenen verim sağlanırken, diğer yandan mümkün olan en az
miktarda suyun kullanılmasına çalışılmalıdır.
• Tarım alanlarının yaygın olarak salma (vahşi) ve karık usulü sulama yöntemleriyle
sulanmasına bağlı olarak bitkilerin ihtiyacından fazla suyun sarf edilmesinin yanı sıra aşırı sulama
sonucunda (Harran Ovası) toprakta tuz birikmekte ve tuz da verim kaybına yol açmakta, topraklar
çölleşmektedir. Bu sorunu minimize etmek için yüksek sulama randımanlı basınçlı sulama
sistemlerini (yağmurlama ve damla sulama) içeren modern sulama teknolojilerinin
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu tür uygulamaların yaygınlaştırılmasında, bürokratik
işlemlerin basitleştirerek sistemin işleyişinin daha pratik hale getirilmesi gerekmektedir.
• Harran Ovası’nda, ekonomik olarak kültür bitkisi yetiştirilemeyen boş kalan alanlarda
tuzluluğa dayanıklı alternatif hayvansal üretim amaçlı yem bitkilerinin ve/veya insan tüketimine
uygun olabilecek bitkilerin yetiştirilmesi olanakları araştırılmalıdır.
• Tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan “büyük ovalar” zaman yitirilmeden belirlenmeli
ve Bakanlar Kurulu kararıyla koruma altına alınmalıdır. Öncelikle Konya Kapalı Havzası’nda
görülebilecek kuraklık etkilerinin de en aza indirildiği iyi bir yönetim uygulaması sağlanabilmesi
bakımından kaçak kuyular bir an önce tespit edilmeli ve önlemler alınmalıdır. Bu kapsamda
damla sulama sistemlerine geçişi hızlandırmak amacıyla verilen teşvikler sürdürülmeli, çiftçiler
daha düşük faizli kredilerle desteklenmelidir.
• Ülkemizde kuru tarım alanları üzerindeki riskin azaltılmasında başta çiftçi eğitimi,
toprak işleme teknikleri ile suyun azami düzeyde toprakta tutulması, kuraklığa mukavim tohumluk
kullanılması, minimum toprak işlemeli tarım uygulanması, toprağın su tutma kapasitesini artıracak
müdahaleler yapılması, ekim zamanının, toprak neminin takibi, meraların ıslahı ve yönetimi gibi
çalışmaların yürütülmesi sağlanmalıdır.
• Sulu tarım alanlarında nohut, mercimek, kanola ve aspir gibi az su tüketen bitkiler
mutlaka münavebeye sokulmalıdır.
• Özellikle su sıkıntısı yaşanan bölgelerde (Konya Kapalı Havzası, Büyük Menderes
Havzası, Küçük Menderes Havzası, Gediz Havzası, Akarçay Havzası, Kızılırmak Havzası) daha az
su tüketen bitkilere teşvik verilmesi, ayrıca bu bölgelerde kuru tarımın desteklenmesi
sağlanmalıdır. Söz konusu bölgelerde ikinci ürün ekimine de izin verilmemesi gerekmektedir.
• Tarımda enerji kullanımını azaltacak ve parsel içi sulama randımanını arttıracak başta
arazi toplulaştırması olmak üzere diğer tarla içi geliştirme hizmetlerinin tamamlanması
sağlanmalıdır.
• Su tasarrufu sağlanması bakımından büyük önem taşıyan arazi toplulaştırmasının sağlıklı
olarak yürütülmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı altında ülke geneline hizmet verebilecek bir
yapılanmanın tamamlanması gerekmektedir.
• Gereksiz su kullanımına yol açmasına rağmen uygulaması devam ettirilen "sulama alanı
büyüklüğüne göre sulama ücreti alınması" yönteminin değiştirilmesi ve "kullanılan su miktarı ve
ürün çeşidine göre değişen su bedeli" yönteminin uygulanması sağlanmalıdır.
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sağlanmalıdır.
• Arıtılan atık suların sulama suyu olarak kullanılmasına ilişkin mevzuat; yeni olmasına
rağmen dünyada bu konuda kaydedilen gelişmeleri yansıtmamaktadır. Bu mevzuatta belirlenen
standartların uyumlaştırılması gerekmektedir.
• Halk arasında sarnıç olarak bilinen sistemlerin modernleştirilerek kullanılması ile önemli
miktarda ve iyi kalitede su sağlanabilmektedir. Son derece pratik ve ucuz olan yağmur suyu
depolamalarının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
Tarımsal Uygulamalar İçin Öneriler
• Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlar için kullanılması engellenmelidir.
• İyi tarım uygulamaları ve organik tarım için verilen destekler arttırılmalıdır.
• Teknik ve ekonomik olarak sulu tarım yapılabilecek arazinin tamamının tarıma
kazandırılması sağlanmalıdır.
• Hasat sonrası toprağa karıştırılan anız ve samanların bir sonraki ürün için yapılacak
toprak hazırlama işlemlerinde sorun oluşturmaması ve ürünün çimlenme, büyüme ve gelişmesini
olumsuz etkilememesi için artıkların ufak ufak parçalanarak toprakta mikroorganizmalarca en kısa
sürede çürütülmeleri sağlanmalıdır.
• Anız yakımının önlenmesi için yasaların etkin uygulanması sağlanmalıdır.
• Kuru tarımda birim ürün artışı sulu tarımdaki birim artışa kıyasla iki defa daha etkili
olmaktadır ve buna bağlı olarak da yağmur koşullu tarıma özel önem verilmesi gerekmektedir.
• Pestisit ambalaj atıkları farklı amaçlarla kullanılmamalı, uygun bir şekilde bertaraf
edilmelidir.
• Çevre dostu pestisitlerin ruhsatlandırılması cazip olacak şekilde kolaylaştırılarak,
kullanımları yaygınlaştırılmalıdır.
• Biyoyakıt politikaları, ilgili sektörlerin katılımıyla ve entegre bir yaklaşımla ülke için en
faydalı şekilde oluşturulmalıdır. Ayrıca biyodizel üretiminde kullanılan yağlı tohumların
ülkemizde yeteri ölçüde üretilmesini öngören bir program hazırlanmalı ve uygulamaya
konulmalıdır.
• Tarımsal aktivitelerden kaynaklanan kirliliğin doğası nedeniyle kontrol edilebilmesi de
zor olmaktadır. Kirliliğin boyutu yağış rejimine, tarım arazisinin eğimine, toprak özelliklerine,
ayrıca çiftçilerin toprağı kullanma biçimlerine, seçilen bitki desenine, üretim tekniklerine, gübre ve
pestisit kullanımlarına göre değişmektedir. Su kalitesinin korunmasına yönelik olarak bu hususlar
tarım politikalarında dikkate alınmalıdır.
• Tarımdan kaynaklanan suyun kalitesi için hedef belirlemek son derece zordur. Bu
durumda, tarımdan kaynaklanan kirlilik için emisyona bağlı vergi ya da teşvik sistemi
uygulanamamaktadır. Bunun yerine girdiler ya da çıktılar üzerinden yapılacak bir vergilendirme
sistemiyle çiftçilerin örneğin gübre uygulamada metod seçimlerini ve zamanlamalarını modifiye
etmeleri sağlanabilmektedir. Bu nedenle tarımda çevre dostu ekonomik araçlar seçilmelidir.
• Tarımsal kirlilik yapan işletmeler ve büyük çiftçiler için ceza veya diğer caydırıcı
(kirleten öder prensibi) uygulamalar başlatılmalıdır.
• Şehir içi hayvancılığın hayvancılık organize sanayi bölgelerine taşınması sağlanmalıdır.
• Kullanıcılardan karar vericilere uzanan geniş bir yelpazede, tarımsal çevre konularının
ve özellikle su kirliliğinin tarımsal üretimin bir parçası olduğu, su kaynaklarının korunmadan
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plan ve programlara aktarılmasının önemi anlatılmalı ve halkın sürece etkin katılımı sağlanmalıdır.
• Kuraklığa dayanıklı tohumluk kullanılması, bu kapsamda tohum ıslahı hususundaki
çalışmaların desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Su tasarrufu sağlayacak, ayrıca su kalitesine
olabilecek olumsuzlukları azaltacak uygulamaların araştırılıp geliştirilmesi sağlanmalıdır.
Gübreleme İçin Öneriler
• Gübrelerin yaygın olarak uygulanan serpme ve karıştırma yerine toprağın altına, bitki
kök derinliğine uygulanması sağlanarak buharlaşma ve sızma kayıplarının, ayrıca yüzey suları
kirliliğinin önüne geçilmelidir.
• Meyilli arazilerde toprak su muhafaza tedbirleri alınmalıdır. Meyil derecesine ve toprak
derinliğine bağlı olarak teras yapılmalı, düzeç eğrilerine paralel karıklar açılmalıdır.
• Toprak, su ve gübre analizleri devamlı ve kontrollü bir şekilde yapılarak uygun gübre
kullanımı sağlanmalıdır. Bu amaçla toprak/bitki analizleri teşvik edilmelidir.
• Gübreler kar veya donmuş toprak üzerine atılmamalıdır.
• Şiddetli yağmurlu havalarda meyilli tarlalarda gübre atılması engellenerek besinlerin
kaybı, ayrıca yüzey akışlarıyla nehir ve göllere taşınarak çevre kirliliği oluşturması
engellenmelidir.
• N’li gübrenin hepsi bir defada uygulanmamalı, bitkinin en fazla gereksinim duyduğu
dönemlerde verilmelidir.
• Gereğinden fazla gübre kullanılması engellenmeli, gübre kullanımı, kullanım zamanı ve
kullanılan miktar bakımından sınırlandırılmalıdır.
• Nitrifikasyon inhibitörlü veya kontrollü salınan gübre kullanımı desteklenmelidir.
• Özellikle sıvı hayvansal gübrenin depolanması için gerekli önlemler alınmalıdır.
• Hasattan sonra nitrat yıkanmasını önlemek için sap, saman artıkları toprağa
karıştırılmalıdır. Yeşil gübre bitkileri kullanılmalı, arazi boş bırakılmamalıdır.
• İçme suyu kanalları açık bir şeklide gübrelenen, işlenen arazilerden geçirilmemelidir.
İçme suyu geçirimsiz borularla taşınmalıdır.
• Sebzelerde ve içme sularında nitrat ve nitrit analizleri yapılarak sağlığa zararlı
miktarlarda ise kullanılmasına izin verilmemelidir.
• Hem yurt dışından ithal edilen ham ve ara madde için hem de üretilen fosforlu gübreler
için toksik metal konsantrasyonu açısından bir yasal sınırlama getirilmelidir.
Mera ile İlgili Öneriler
• Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakların tespiti, tahdidi ile köy veya
belediye tüzel kişiliklerine tahsisleri yapılmalıdır.
• Çayır ve meraların bakım ve ıslahlarının yapılarak verimlilikleri artırılmalı ve
kullanımları sürekli denetlenmeli ve korunmalıdır.
• Çayır ve meralarda aşırı otlatmanın önlenmesi ve alternatif yem kaynakları geliştirilerek,
yeşil ve sulu kaba yem ihtiyacının giderilmesi için silaj yapımının yaygınlaştırılması
sağlanmalıdır.
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• Su ürünleri yetiştiriciliğinin, turizm ve çevre ile uyum içinde yapılabilmesi için
denizlerimizde su ürünleri yetiştiriciliğine uygun alanların belirlenerek Çevre Düzeni Planlarına
işlenmesi sağlanmalı, yaşanan problemlerin çözümüne yönelik olarak, Turizm Bölgeleri ile su
ürünleri yetiştirme alanlarının mekânsal ayrımı yapılmalıdır.
• Ülkemizde bugün için yapılan balıkçılık tipi kıyı balıkçılığı (kısa mesafeli balıkçılık) ve
sahil balıkçılığıdır (orta mesafeli balıkçılık). Kültür balıkçılığında, çevreyi gözeten anlayışla
kıyıdan uzakta (off shore) balık yetiştiriciliği desteklenmelidir. Bu kapsamda, balık çiftliklerinin
ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla belirlenen yeni yerlerine taşınmaları konusundaki
çalışmalara hız kazandırılmalıdır.
• Zengin potansiyele sahip ülkemizde de su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla
çevre dostu su ürünleri yetiştiriciliği desteklenmelidir.
• Çevreyle uyumlu sistemlerin kullanımı ve kaliteli ürün elde etme şartı ile yetiştiriciliğin
her aşamasında (yavru temini, besi, yem temini, üretilen ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması)
üreticiler desteklenmelidir.
7.11 Sanayi
• Bilgi ve teknoloji yoğun nitelik taşıyan savunma ve havacılık, makine imalat, kimya,
elektronik sanayilerinin ve yazılım sektörünün geliştirilmesi, sanayide ileri teknoloji kullanımının
yaygınlaştırılması; geleneksel sanayilerin gelişmiş ülkelerdeki işletim yönetimi ve teknolojileri
yakından izlenerek rekabet gücü arttırılmalıdır.
• Enerjinin verimli kullanılması yönünde yeni mekanizmalar ve teşvik sistemleri
geliştirilmelidir.
• Sanayide daha az enerji yoğun üretime doğru yeniden yapılanmaya gidilmelidir.
• Yüksek karbon salım yoğunluğunun gelecekte bir tehdit haline dönüşebileceği ve
uluslararası ticarette çeşitli sınırlamalara maruz kalınabileceği böylece rekabet gücünün olumsuz
etkilenebileceği göz önünde bulundurularak sanayide karbon salımını azaltıcı teknolojilerin
kullanımı özendirilmelidir.
• Üniversiteler ile kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik altyapısının
bütünleştirilmesi ve geliştirilmesi, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyum sağlamaları, yeni
ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla çevreyle uyumlu Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri yaygınlaştırılmalıdır.
• Sanayileşmenin kentsel gelişim üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmak amacıyla,
orta ölçekli şehirlerde gerekli altyapıya sahip organize sanayi bölgeleri kuruluş çalışmalarına
devam edilmeli ve bu yerlerde atık su arıtma tesislerinin yanında katı atık geri dönüşüm ve bertaraf
tesislerinin de kurulmaları desteklenmelidir.
• Endüstriyel arıtma tesislerinde bakım, onarım ve işletim maliyetlerini karşılamak
amacıyla Çevre Kanunundaki destek niteliğindeki madde uygulamaya konulmalıdır.
• Aşırı su tüketimine gereksinim duyulan ve aşırı su kirliliğine yol açan ham deri
işletmeciliği, tekstilde ön terbiye ve boyama işletmeciliği gibi sanayi sektörlerinin en iyi teknikleri
uygulamaları için çalışmalar başlatılmalıdır.
• Çelik üretiminde atmosfere bırakılan CO2 emisyonunu en aza indirgeyecek yeni
teknolojik çözümlere yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve desteklenmesi
sağlanmalıdır.
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- 350 • Sera gazı emisyonunda önemli artışlara neden olan demir-çelik ve çimento sanayinde
çevreye duyarlı teknolojiler seçilmelidir.
• Çimento üretiminde enerji verimliliği için En İyi Teknolojiler (Best Available
Techniques-BAT) geliştirilmeli, klinker ve çimento üretiminde daha az yakıt ve elektrik
kullanımını mümkün kılan yöntem ve teknolojiler uygulanmalıdır.
• CO2 emisyonun azaltılması için çimento sanayinde alternatif yakıt kullanımı
yaygınlaştırılmalı, bu amaçla atık yakıtların kullanılması özendirilmelidir. Ayrıca çimento
üretiminde alternatif ham madde (mermer çamuru, cüruf, kül, kalker, tras, vs.) kullanımı teşvik
edilmelidir.
• Bireysel alışkanlıklardan doğan mikro farklılıkların kitlesel uygulaması önemli bir
emisyon azaltma potansiyeli ortaya çıkaracaktır. Örneğin verimli musluk ve duş başlıkları ve
ekonomik rezervuarlar kullanmak, çamaşır, bulaşık makinelerini tam dolulukta kullanmak, enerji
tasarruflu ampuller kullanmak, televizyonu geceleri düğmesinden kapatmak gibi tasarruf
tedbirlerinin halk arasında yaygınlaştırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
• Sanayi mevzuatının AB çevre mevzuatı ile uyumlaştırılmasına yönelik finans, teknoloji
ve ticari alanlarında AB ile işbirliği çalışmaları yürütülmelidir.
• Fosil kaynaklar yerine, yenilenebilir yakıt kaynakları ve alternatif yakıtlar içinde
biyoyakıt olarak (Benzin+Etanol) ve (Biyodizel) kullanılması için çalışmalar hızlandırılmalı,
desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
• Karbon yakalama ve depolama, hidrojen enerjisi gibi “0” emisyon teknolojilerinin
gelecekte önemli arz teknolojileri olabileceği dikkate alınarak bu teknolojilere geçilmesi yönünde
hazırlıklar AB ve dünya ile paralel yapılmalıdır.
• Ergene Havzası gibi sanayi yoğun bölgelerde tarımsal alanlarda gelişigüzel kurulmuş
sanayi işletmelerinin organize sanayi bölgelerine geçişinin sağlanması, arıtma tesisi olmaması
nedeniyle su kirliliğine neden olan işletmelerin bir an önce arıtma tesislerini kurmaları
sağlanmalıdır.
• Atıkların bertarafının yanında atık üretiminin azaltılmasına yönelik çalışmaların
yapılması önem arz etmektedir.
• Türkiye’de su tüketiminin %11’lik kısmının sanayide gerçekleştiği ve çevre kirliliğinin
su kaynaklarına etkileri düşünüldüğünde, kullanılabilir su miktarı, konutlarda kullanılan içme ve
kullanma suyuna olan talepteki artış dikkate alındığında sanayi sektörünün suya olan gereksinimini
azaltacak ve suyu tekrar arıtarak kullanmayı teşvik edecek nitelikte bir yapılanmaya gidilmesi
sağlanmalıdır.
• Aşırı su tüketimine gereksinim duyulan ham deri işletmeciliği, tekstilde ön terbiye ve
boyama işletmeciliği gibi sanayi sektörlerinin en iyi teknikleri uygulamaları için çalışmalar
başlatılmalıdır.
• Organize sanayi bölgelerinde hava, su, toprak, görüntü, gürültü kirliliği gibi sorunlar ve
sanayi bölgesinde kötü yönetimden oluşabilecek sanayi kazaları ve benzer tehlikelerin önüne
geçilebilmesi için iyi bir çevre yönetiminin de oluşturulması sağlanmalıdır.
• Ülkemizde evlerde kullanılan enerjinin %20’sinin elektrikli ve elektronik aletlerce
(elektrikli ev aletleri) tüketilmekte olduğu göz önüne alınarak, sanayi ürünlerinin verimliliği
bazında yürütülmekte olan mevzuatların AB mevzuatı ile uyumlaştırılması sağlanmalıdır.
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• Isıtmada fosil yakıt kullanılması ve topografyanın müsait olmaması nedeniyle hava
kirliliği yaşanan yörelerde yakıt kalitesinin iyileştirilmesi ve alternatif enerji kaynaklarına
geçilmesi sağlanmalıdır.
• Zengin kömür kaynaklarına sahip olan Türkiye’de termik santraller, elektrik
üretimindeki %81,1’lik pay ile ilk sırayı almaktadır. Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan
zengin kömür yataklarının değerlendirilmesinde çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirecek
üretim teknolojilerinin geliştirilmesi yararlı olacaktır.
• Kullanım kolaylığı ve çevre dostu olması nedeniyle gittikçe yaygınlaşan doğalgaz için
acil ihtiyaç durumunda devreye sokulacak depolama tesisleri kurulmalıdır.
• Çanakkale, İzmir, Hatay ve Mersin gibi rüzgar enerjisi potansiyeli yüksek yörelerde
rüzgar enerjisinden etkin olarak yararlanma imkânları araştırılmalıdır.
• Güneş enerjisi potansiyeli ve güneşli gün sayısı yüksek olan ülkemizde, özellikle en
fazla güneş alan Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde güneş enerjisi kullanılması için
gerekli araştırmalar ve yatırımlar yapılmalı, bu konudaki bilimsel çalışmalara destek ya da
teşvikler verilmeli, teknolojik gelişme sağlanmalıdır.
• Jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla bu kaynakların
tahsisinde kullanımdan sonra uygun arıtımla alındıkları derinliğe ve formasyona reenjeksiyon
yapılması zorunluluğu gözetilmelidir.
• Kapasitesi küçük ardışık HES’lerin etkileri kümülatif olarak değerlendirilmeli ve buna
göre tedbirler alınmalıdır.
• Kurulu gücü yüksek olan ve ÇED’e tabi santraller için ÇED prosedürünün, lisansın
EPDK’dan alınmasından sonra ya da önce başlaması durumu yetkililerce yeniden gözden
geçirilmeli, ÇED onayının fizibilite raporunun onayından önce alınması sağlanarak
öngörülemeyen etkilerin ortaya çıkmasıyla oluşabilecek zaman ve emek kaybı azaltılmalıdır.
• Hidrojen üretiminde maliyet düşürücü unsurları arttırmak amacıyla Hidrojen Enerjisi
Araştırma Enstitüsü kurulmalı ve bu konudaki çalışmalara destek ya da teşvik verilmelidir.
• İklim değişikliği açısından olumsuz etkisi, fosil kaynaklara oranla yok denebilecek kadar
az olan nükleer enerjinin kullanımında nükleer güvenliğin sağlanması için uygun yer ve
teknolojiler seçilmelidir. Gerek santralin çalıştırılması sürecinde, gerekse olası risklerin
azaltılmasında uzman kişilerin yetiştirilmesine önem verilmeli ve bu konudaki bilimsel çalışmalar
desteklenmelidir.
• Tüm enerji zincirinde verimliliğin artırılması, nihai tüketimde enerji yoğunluğunun
azaltılması, iletim ve dağıtımda kayıp ve kaçakların azaltılması, üretimde verimlilik arttırıcı
teknolojilerin uygulanması ve iyileştirme yatırımları gibi yüksek katma değerli sektörlere
yönlendirilecek çalışmalar ile enerji yoğunluğunun düşürülmesi sağlanmalıdır.
7.13 Ulaşım
• Ulaşımın niteliksel ve niceliksel kalitesi, çevrenin korunması ile doğrudan ilişkilidir.
Türkiye’de ulaşım kaynaklı çevre sorunlarının önlenmesi, çevrenin ve ulaşımın sürdürülebilir
kılınması için; öncelikli olarak ulusal-kentsel ulaşım stratejisi oluşturulmalı, ulaşım planı
yapılmalıdır.
• Ulaşım sorunu tek olmakla birlikte, her bölgenin kendi ihtiyaçları ve özellikleri çeşitlilik
gösterdiğinden, ulaşım önlem ve politikaları belirlenirken, her bölge için farklı önlemler üretilmeli,
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ekonomik kriterleri dikkate alınmalı, arazi kullanım planları ile ulaşım planları eşgüdüm içinde
yapılmalıdır.
• Ulaşım planı yapılırken; ulaşım önlem ve politikaları ve o kentin imar planı bir bütün
içinde değerlendirilmeli, trafik mühendisi, ulaşım plancısı, çevre bilimci, ekonomist ve sosyoloğun
yanı sıra kent plancısının da ulaşım planlarına aktif katılımı sağlanmalıdır.
• Ülkemizde gerek kent içi gerekse kentler arasında, çevreye olan olumsuz etkileri en az
olan, arazi kullanımı açısından da en verimli ulaşım türü olan demiryolu ulaşım türünün ülkemiz
ulaşım politikalarında ve uygulamalarında öncelikli olarak tercih edilmesi sağlanmalıdır.
• Özellikle kent merkezlerinde otoyol, hız yolu ve zincirleme katlı kavşak
düzenlemelerinden vazgeçilmeli, taşıta değil insana öncelik veren, yaya ve toplu taşımı öncelikli
kılan çözümler benimsenmeli, kamu ulaşımı teşvik edilmelidir.
• Konut-işyeri ilişkisi yoğun olarak kent merkezi üzerinde kurulan yerlerde yaşanan, hava
kirliliği ve gürültü kirliliğini arttıran ulaşım sorununa yönelik, ulaşım ağını geliştirmek, yeni yol
yapımı, mevcut yolların genişletilmesi, kavşaklarda mühendislik çözümleri gibi kapasite arttırımı
yöntemlerinden vazgeçilmeli, bunun yerine özellikle kent merkezlerinde yayalaştırma projeleri ile
birlikte kısıtlı kapama, durultma, yayalaştırma ve paylaşımlı yol düzenlemesi konuları uygulamaya
koyulmalıdır. Kentsel alanlar motorlu araçların baskısı altından kurtarılmalı, çok amaçlı kamu
mekânlarına motorlu taşıtların girişi kısıtlanmalıdır.
• Bireysel motorlu araçların olabildiğince az kullanılması ve motorlu araçlarla seyahat
edilen yol miktarının azaltılması sağlanmalıdır.
• Otopark sorunlarına çözüm getirilmeli, yol ve otopark ücretlendirmesi, elektronik yol
yönlendirme, paylaşımlı yol düzenlemeleri, trafik durultma tasarım önlemleri gibi yöntemler
kullanılarak,
ulaşım kaynaklı hava kirliliğini, gürültüyü, titreşimi, trafik yoğunluğunu,
sıkışıklığını ve hızı azaltıcı önlemler alınmalıdır.
• Gürültüyü azaltmak için gürültü yaratan ulaşım türü sınırlandırılmalı, ulaşım ve arazi
kullanımı ilişkisi iyi bir şekilde kurgulanmalı, ulaşımdan kaynaklanan gürültünün oluştuğu alanda
yeşil alan düzenlemeleri, gürültü perdeleri gibi yöntemler kullanılmalıdır.
• Ulaşımdan sorumlu idareler tarafından; modern teknolojilerin kullanımında etkinliği
gözeten ulaşım türlerinin, projelerin, yöntem ve tekniklerin öncelikle kullanılması öngörülmeli,
trafik yönetimine önem verilmeli, toplu taşım yaygınlaştırılmalı, raylı sistemler teşvik edilmeli,
yaya ve bisiklet yolu gibi düzenlemeler yaygınlaştırılmalı ve “Kullanan Öder” prensibi ulaşım için
de uygulanmalıdır.
• Ulaşımda, çevreye duyarlı teknolojilerin, temiz araç ve temiz enerjinin kullanılması ve
üretiminin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
• Deniz ve göl kıyılarında yer alan kentlerde, kent içi ulaşımda su yolu ulaşımının cazip
hale getirilmesi sağlanmalıdır.
• Nehirlerden ve göllerden mümkün olduğunca yararlanılmalı, mevsim şartlarına da uyum
gösteren sandallar, tekneler ve bunun gibi taşıma kapasitesi düşük deniz araçları ile çevrenin
değerleri görsel ve işlevsel olarak zenginleştirilmelidir.
• Denizyolu ulaşımından ve deniz kazalarından kaynaklanan denizsuyu kirliliğinin
önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi için gerekli olan idari, hukuki ve finansal yapıdaki
aksaklıklar giderilmelidir.
• Denizlerde ve göllerde olabilecek kazalar için acil müdahale merkezleri kurulmalıdır.
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kirletmesinin önlenmesi için atık alım tesisleri kurulmalı ve bu atıkların uygun biçimde bertarafı
sağlanmalıdır.
7.14 Madencilik
• Madencilik faaliyetleri bittikten sonra araziyi ıslah çalışmaları yapılmalı ve arazi yeniden
kazanılmalıdır. Ancak bu doğrultuda yapılan ıslah çalışmaları arazinin güzel bir peyzaj
görünümüne sahip olması kadar, bu alanlardan ekonomik olarak yararlanmayı da hedeflemelidir.
Bu maksatla sığ hafriyat yerlerinin suyla doldurulup balık yetiştirmeye uygun hale getirilmesi,
derin ocak alanlarında su tutulması, uygun olan durumlarda bu alanların eğlence, dinlenme yerleri
olarak düzenlenmesi, taş yığınlarının, posa barajlarının, kuru hafriyat yerlerinin ve çökmüş
ocakların tarım ve ormancılık amaçları için iyileştirilmesi, madencilik yapılmış alanların konut
yerleri, spor alanları, kentsel yeşil alanlar ve benzeri amaçlar için geri kazanılması sağlanmalıdır.
• İyileştirme ve yeniden kazanma çalışmaları üretim süreci çerçevesinde önceden
planlanmalı, planlamalar
jeolojik, hidrojeolojik, meteorolojik ve klimatolojik etüdlere
dayandırılmalıdır. Bu şekilde geri kazanma çalışmalarının daha ekonomik olması ve minimum
zaman kaybı ile iyileştirme yapılması sağlanmalıdır.
• Türkiye’de bulunmasına rağmen kalite düşüklüğü nedeniyle ithal edilen madenler
bulunmaktadır. Bu madenlere gerek kimyasal, gerek teknolojik metotlarla alternatifler
geliştirilmeli ve dışa bağımlılık mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır.
• Türkiye’de bulunan ve özellikle bor-toryum gibi günümüzde değerli ve stratejik sayılan
madenlerin işletilmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılmalıdır.
• Madencilikten kaynaklanan katı, sıvı, gaz haldeki atıklar, kendine has özellikleri
nedeniyle özel işleme tabi atıklar kapsamında değerlendirilmelidir.
• Madencilik faaliyetleri gerçekleştirilirken oluşan hafriyat artıkları ve posaların rastgele
depolamasını önlemek için etkin denetimler yapılmalıdır. Artıkların ÇED aşamasında belirlenen,
ÇED’e tabi olmayan faaliyetler için Mahalli Çevre Kurulu Kararıyla tespit edilen yerlere, buradaki
bitkisel toprak kaldırıldıktan sonra kademeli olarak yığılması, yığınların üzerlerinin üretim
boyunca uygun koşullarda saklanan bitkisel toprakla örtülmesi ve bitkilendirilmesi vb. yollarla
rehabilitasyonu sağlanmalıdır.
• Açık saha ve yer altı madenciliğinin çevreye verdiği çeşitli zararlar göz önünde
bulundurularak zarar çeşidine göre; madenden maksimum düzeyde yararlanmayı ve çevreye
minimum düzeyde zarar vermeyi hedefleyen teknolojiler geliştirilmeli ve üretim bu şekilde
yapılmalıdır.
• Özellikle kömür madenciliğinde olası patlama risklerinin önlenmesi amacıyla gerekli
tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler özetle;
o Alevi çok kısa emniyet lambaları kullanımı,
o Aleve sebep olmayacak elektrik teçhizatı kullanımı,
o Grizu oranını yüzde birden daha aşağıya indirecek, grizu boşalmasını tespit edecek
bir sistemden istifade edilmesi,
o Çeşitli devrelerde hava miktarı ve havadaki grizu oranı ölçülerek, yükselme
durumunda ikaz eden aletler kullanılması,
o Havalandırma sistemi arızalanınca yerine otomatik geçecek yedek havalandırma
sistemi bulundurulması,
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ateşlemeden önce ıslatılması,
o Galerilerin giriş ve çıkışlarında yanmaz tozlardan toz barajları oluşturularak hava
darbesinde bu barajların yıkılması ile bir toz perdesi oluşturarak, alevlerin durdurulmasının
sağlanması,
o Elektronik aletler ile gaz sızıntılarının anında tespit edilmesi olarak sıralanabilir.
• 3213 sayılı Maden Kanununa dayanan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin 7.
maddesindeki “maden arama faaliyetleri, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilmiş izinlerin dışında
başka bir mevzuat kapsamında izne tabi değildir” şeklinde yer alan ifadenin sadece stratejik ve
çıkarılması çok elzem madenler için geçerli olması sağlanmalıdır.
• Madencilik alanındaki uygulamaların özellikle faaliyet sonrası rehabilitasyon
çalışmalarının takibi yapılmalı ve etkin denetim sağlanmalıdır.
7.15 Kültür ve Turizm
• Ülke genelinde arazi kullanım planı hazırlanarak, yatırımcıların planları yönlendirmesi
yerine planların yatırımcıları yönlendirmesi sağlanmalıdır.
• Turizm gelişiminin sürdürülebilir çevre politikaları ile desteklenmesi sağlanmalıdır.
• Turistik yörelerde yapı yoğunluğunu azaltan, turizm ürününün çekiciliğini arttıran,
çevreyi koruyan fiziki planların hazırlanması teşvik edilmelidir.
• Turizmin ve ekoturizmin temel hammadelerini oluşturan doğal, tarihi ve kültürel
değerlerin sürekliliğinin sağlanması, turizm pazarlamasındaki en önemli tanıtımın çevre
duyarlılığına dayandırılması için, koruma-kullanma dengesine dayalı “turizmin fiziksel
planlaması” yapılmalıdır.
• Sektörle ilgili tüm yatırımlarda doğal, tarihi ve sosyal çevrenin koruma ve kullanma
dengesi gözetilmelidir.
• Çevreye duyarlı turizmin gelişebilmesi için, doğal zenginliklerin, sit alanlarının, özel
çevre koruma alanlarının doğrudan turizm alanı olarak kullanılması yerine bu alanlarının
özellikleri dikkate alınarak, bütünleşik diğer alanlarla birlikte koruma esasları göz önüne alınarak
eko turizmin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, doğa koruma ile ilgili kuruluşların çalışmaları ve
sürdürülebilir kullanımlar dikkate alınarak taşıma kapasitelerine bağlı turizm sektörünün
gelişmesini sağlayacak planlamalar yapılmalıdır.
• Çevrenin sürdürülebilirliği için, üst ölçekli planı olmayan yerlerde mevzii plan
uygulamaları yapılmasından kaçınılmalıdır.
• Turizmde ürün çeşitlendirilerek, sezonun bütün bir yıla yayılması sağlanmalı, böylece
yoğunluğun yayılarak çevre üzerindeki olumsuz baskıların azaltılması sağlanmalıdır. Yatırımlar
ve ulaşım dört mevsim faal olacak şekilde bu amaca uygun olarak planlanmalıdır.
• Turizm envanteri periyodik olarak güncellenerek öncelikli bölgeler belirlenmeli, bu
bölgelerdeki doğal ve kültürel kaynak değerleri korunacak şekilde yatırımlar projelendirilmeli ve
teşvik edilmelidir.
• Turizm altyapı yatırımlarında özel sektörün etkinliği özendirilerek, çevre korunmasına
katkı sağlayacak altyapının hızlı bir şekilde devreye sokulması sağlanmalıdır.
• Turizmin yoğun olarak geliştiği yörelerde yer alan kentlerin altyapı eksiklikleri öncelikli
olarak giderilmeli, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Alan ve
Merkezlerinde atık suların arıtılarak alıcı ortama verilmesi ile katı atıkların bertarafının sağlanması
öncelikle ele alınmalıdır.
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- 355 • Turistik bölgelerde altyapının tamamlanmasına öncelik verilmeli ve bu yörelerde
belediyelerin İller Bankası’ndan aldıkları pay, turizm sezonu nufusu esas alınarak belirlenmelidir.
• Turizm yörelerinde çöp depolama ve bertaraf tesisleri yapılmalıdır.
• Turizm bölgelerinde çöplerin sokaklara bırakılmadan toplanması ve bertarafına kadar
çevre temizliği açısından duyarlı yöntemler uygulanmalıdır.
• Çevre - turizm etkileşimine paralel olarak yörelerde kâğıt, cam, plastik atıkların ayrı ayrı
toplanarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
• Turistik otellerde “su ve enerji tüketim yönetim birimi” olmalıdır.
• Otellerde temizlik işlerinde çalışanlara, verimli su kullanımı ile çevre koruma konusunda
eğitim verilmelidir. Kullanılmış suların arıtılarak sulama amaçlı kullanımı sağlanmalıdır.
• Turizm işletmelerinde suyun verimli kullanılması için fotoselli armatürler kullanılmalı,
aydınlatma ve ısıtmada güneş enerjisinden yararlanılmalıdır.
• Golf sahalarının sulamasında arıtma tesisinden çıkan suyun tekrar kullanımı sağlanmalı
ve arıtma tesislerinin projelendirilmesinde bu yönde çalışmalar yapılmalıdır.
• Yatlarda üretilen katı atıklar ve atık suların toplanması ve arıtılması sistemleri için
gerekli altyapının yapılması teşvik edilmelidir.
• Mavi Bayrak Projesi desteklenmeli, plaj ve yat limanlarının bu ödülü almaları ve
korumaları teşvik edilmelidir.
• Turizm bölgelerinde kirliliği azaltmak için, bu bölgeler içerisinde alternatif enerji
kullanan ulaşım araçlarının kullanımı özendirilip teşvik edilmelidir.
• Hava, deniz, kara ve demiryollarının entegrasyonu suretiyle turizm varış noktalarının
ulaşım altyapıları tamamlanmalıdır.
• İl bazında su ürünleri üretim alanları 1/100. 000 ölçekli çevre düzeni planlarına
işlenmeli, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alındıktan ve plan onama işlemleri
tamamlandıktan sonra su ürünleri ile ilgili talepler değerlendirilmelidir.
• Balık Çiftlikleri ile ilgili hazırlanan Master Plan Çalışmaları, sadece balık üretim tesisleri
için uygun deniz alanlarının belirlenmesi ile sınırlı tutulmamalı, balık üretim tesislerinin bu
alanlarda onaylı plan kararlarında yer alan “Turizm Kullanımları” üzerindeki etkileri bilimsel ve
objektif kriterlere göre belirlenmeli, somut veriler elde edilmesinden ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarının olumlu görüşü alınmasından sonra çevre düzeni planlarına işlenmesi ve onanması
sağlanmalıdır.
7.16 Yerleşme ve Yapılaşma
• Çevrenin korunması ve üretim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi açısından doğal
kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda kurum ve kuruluşlar arasında görev ve yetki
dağılımında belirsizliklerin giderilmesi sağlanmalı, tedbirler planlama aşamasından itibaren
alınmaya başlanmalıdır.
• Bölge ölçeğinde plan yapan, uygulayan, izleyen ve değerlendiren bölgesel kurumlar
oluşturulmalı, imar sisteminin bütününün yönetimi tek bir kurumda toplanmalı, ulusal kentleşme,
mekansal planlama ve politikalardan sorumlu merkezi bir kurum oluşturulmalıdır.
• Planlama mevzuatı ile planlama dışı mevzuatın birbirleriyle ilişkilendirilmesi
sağlanmalı, planların kademeli birlikteliği ve plan hiyerarşisi dikkate alınmalıdır.
• Kalkınma planları doğrultusunda fiziksel planların üretilmesi sağlanmalıdır.
• Sektörel planlama anlayışından uzaklaşılmalı, planların öngörmediği mevzi uygulamalar
ve kentsel saçaklanma önlenmelidir.
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- 356 • Fiziki boyutla sınırlı, imar planlama yaklaşımı yerine, sürdürülebilir çevre ve altyapı,
kentsel risk ve sakınım planlaması, yerel kalkınma, vb. boyutları geliştirilmiş bir stratejik planlama
anlayışına geçilmesi sağlanmalı, imar mevzuatının planlama süreçlerinin belediyeler tarafından
fiziksel bir plan elde etmek olarak algılanmasının önüne geçilmelidir.
• Yerleşim yerleri, bölgenin taşıma kapasitesi, doğal limitler ve kaynaklar gözetilerek
yapılaşmaya açılmalı, yöreye ait yerel yapılaşma özellikleri dikkate alınmalıdır.
• İçme suyu kaynakları, orman statüsündeki alanlar, doğa koruma alanları, sulak alanlar,
sit alanları ve verimli tarım topraklarının yapılaşma baskısı altında tahrip edilmesinin önüne
geçilmelidir.
• Büyük ölçüde denetimsiz üretilen kentsel yapı stoğu, doğal afetler karşısında büyük bir
risk havuzu oluşturduğundan, denetimsiz yapı stoğu denetlenmeli, yerleşim yerleri teknolojik ve
doğal afet risk yönetimi anlayışı ile plan kapsamında değerlendirilmelidir.
• Yerleşim yerlerinde ve yerleşimlerin yakın çevresinde, yenilenebilir, sağlıklı enerji
kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılması, iklim değişikliği ile ilgili olumsuzlukları dikkate
alarak, kentlerde doğal kaynak kullanımı ile ilgili tasarrufların programlanması için konunun
ulusal mekansal plan ve plan hiyerarşisi ile ruhsat aşamalarının her birinde ayrı ayrı ele alınması
sağlanmalıdır.
• Yerel şartların, yatırım ve işletme maliyetlerinin uygun olduğu hallerde kentsel altyapıda
(aydınlatma, sulama, kompost, atık su uzaklaştırma, ısıtma vb.) ve diğer kentsel projelerde yerelmikro çözüm projeleri teşvik edilmeli, geri kazanım ve yeniden kullanım sağlanmalı, yerel idareler
bu konuda desteklenmelidir
• Güneş, jeotermal, biyogaz ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının; plan yapımından
yapı sürecine kadar her aşamada değerlendirmeye alınması zorunlu hale getirilerek, yenilenemez
enerji kaynaklarının çevreye verdiği olumsuz etkilerin önüne geçilmelidir.
• Türkiye’de yapı ve kaçak yapı stoku da dahil olmak üzere, kırsal ve kentsel yerleşmelere
ilişkin yapıyı yansıtacak verilerin elde edilmesi sağlanmalı, kaçak yapıların izlenmesi ve
denetlenmesi sağlanmalıdır.
• Kaçak yapılara elektrik ve su kullanımına ilişkin izinlerin verilmesi engellenmeli,
sağlıksız ve mevzuata uygun olmayan yapı stoğu yasal aflara konu edilmemelidir.
• Belediyelerin kaçak yapılaşma ile ilgili olarak yapabilecekleri ve yapamadıkları
konusundaki yetki ve sorumluluklarının gözden geçirilmesi ve yeniden tanımlanması
sağlanmalıdır.
• Yerel yönetimlerin planlama, uygulama ve denetim konusundaki yetersizliği giderilmeli,
teknik personel ve mali kaynaklar açısından destelenmelidir.
• Bilimsel esaslara dayalı planlara göre arsa sunumunu ve düzenli yapılaşmayı sağlayacak
yöntemler ile etkin denetim ve yönetim biçim ve araçları geliştirilmelidir. Denetim sistemi
bütünsel olarak ele alınmalıdır. Denetim, plan yapımından, yapı üretiminin her aşamasına kadar
bütünsellikte ele alınmalıdır.
• Yapı denetim yasasında yer alan işleyişin imar yasası içinde bütünleştirilmesi
sağlanmalı, yapıların üretim sırasında olduğu gibi, kullanım süresince de denetlenmesine yönelik
yetkiler yerel yönetimler elinde bulunmalıdır.
• Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilebilmesi için, alan
büyüklüğüne yönelik sayısal ölçütlerin yanı sıra eskiyen kent kısımlarının hangi ölçülere göre kim
tarafından belirleneceği ile ilgili hükümlere yer verilerek, asıl amaç çevrenin ve kaynakların
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- 357 korunumu ve sürdürebilirliğinin sağlanması olmalı, kentsel dönüşüm alanlarında gerçekleştirilen
projeler, imar affı niteliğinde yapılmamalıdır.
• Mevzuatta ve ruhsatlarda, yağmur sularının ve gri su olarak tanımlanan evsel atık
suların, çatılardan veya taşlık, kayalık alanlardan gelen yağış sularının geri dönüşümüne yönelik
uygulamaları zorlayıcı kılan düzenlemeler yapılmalıdır.
• Başta yeşil alanlar olmak üzere tüm kentsel donatıların mekânsal standartlara uygun hâle
getirilmesi ve kent mekanında dağılımlarının dengeli kılınması sağlanmalıdır.
• Ekoloji, plancıların, mimarların, peyzaj mimarlarının ve çevre mühendislerinin,
biyologların, ekonomistlerin, sosyologların bilgilerinin kesiştiği disiplinlerarası bir alan
olduğundan, yerleşme ve yapılaşmanın ekolojik konulara duyarlılığı, sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanmasında gözetilmesi gereken bir unsur olarak değerlendirilerek, ekolojik tasarımın
geliştirilmesi sağlanmalı, eko kent uygulamaları başlatılmalı ve yaygınlaştırılmalı, kırsal alanlarda
ekolojik duyarlılık gözetilerek kır köy uygulamaları geliştirilmelidir.
• Yeşil mimarinin (green building/structure) geliştirilmesi sağlanmalıdır.
• Kıyı Kanunu hükümlerine riayet edilmeli, yerel idareler bu konuda hassas olmalı ve
Türkiye’de bütüncül ve uzun vadeli politikaların belirlendiği “deniz”, “kıyı” ve “kara alanı”
kullanımlarını bütünlüklü bir politika ya da strateji içinde kaynaştıran “Kıyı Yönetimi Planlaması”
yapılmalıdır.
• Liman ve diğer su yapıları gibi kullanımlara ait projelerin, kıyıların (deniz ve içsular)
doğal yapısını ve özelliğini bozmayacak, kirlenmeye neden olmayacak ve kentin su ile ilişkisini
kesmeyecek biçimde, bütünleşik kıyı yönetimi çerçevesinde hazırlanması sağlanmalıdır.
• Enerji yapılarına ait yatırımların yapılacağı alanlarda peyzaj alanları ve çevre koruma
bantları yapılması zorunluluğu getirilmelidir.
• Enerji yapılarına ilişkin yatırım kararlarının ve yer seçimi kararlarının alınması
aşamasında çevresel sorunların en aza indirilmesi için ilgili kurumlar deneyimli kadro ve meslek
mensupları ile güçlendirilmelidir.
• Arazi kullanım dokusu, konut ve işyerlerinin konumu, yapılaşma tasarımı, topografya ve
meteorolojik koşullar gibi çevre faktörleri, trafikten kaynaklanan emisyonların azaltılmasında
önemli faktörler arasında yer aldığından, ulaşım ve arazi kullanım planlarının birlikte yapılması
sağlanmalıdır.
• Kentin yeni fiziksel alanlara doğru gelişmesinde yapılaşma ile altyapı uygulamalarının
eşgüdümlü olması, altyapının yapılaşma eğilimleri ile birlikte geliştirilmesi sağlanmalıdır.
• Yerleşme ve yapılaşma kararlarının oluşmasında ilgili tarafların, halkın, sivil toplum
kuruluşlarının ve tüm paydaşların katılımı sağlanmalı, halkın karar aşamalarındaki sorumlulukları
tanımlanmalıdır.
• Bireysel bir davranış biçimi olmaktan çıkıp toplumsal bir hastalık haline gelen kaçak ve
mevzuata aykırı yapılaşma sorununu aşabilmek için kamu bilinci düzeyi yükseltilmelidir.
7.17 Atık Yönetimi
Katı Atıklar
• Atık yönetiminde ana ilke; atıkların kaynağında azaltılması, kaçınılmaz olarak çıkan
atıkların da mümkün olan en yüksek oranda geri kazanılarak, yeniden kullanılması olmalıdır. Buna
karşılık en ekonomik yatırım ve işletme maliyetine sahip olması, miktara göre kapasitesinin
kolaylıkla arttırılabilmesi, kapatılan arazinin rekreasyon amaçlı kullanılabilmesi ve en önemlisi
nihai imha metodu olması nedeniyle ülkemiz şartlarına en uygun ve önerilen bertaraf yöntemi;
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- 358 düzenli depolamadır. Katı atık bertarafında entegre atık yönetimi için belediyeler atık yönetim
planları hazırlamalı, belediye birlikleri oluşturulmalıdır.
• Arazinin uygun olmadığı yörelerde yakma gibi alternatif bertaraf yöntemlerinin
uygulanması imkanları araştırılmalıdır.
• Vahşi depolama alanlarının rehabilite edilerek düzenli depolama alanlarının işletmeye
açılması ve katı atık yönetiminin kademeli olarak özelleştirilmesini özendirici politikalar
uygulanmalıdır.
• Etkin bir atık yönetiminin oluşturulması için; kaynakta ayrı toplanması, geri kazanılması,
kompost ve benzeri yöntemlerle, depolanan atık miktarının en aza indirilmesi teşvik edilmeli, bu
konuda faaliyet gösteren tesis ve firmalar lisanslandırılmalı, lisanslı toplama ve ayırma tesisleri
arttırılmalı ve bu tesislerin izleme ve denetimleri yapılmalıdır.
• Entegre atık yönetimi; tüketici, yerel yönetimler ve sanayinin sorumluluk paylaşımını
öngörmektedir. Ülkemizde ambalaj atıkları, atık yağlar, atık pil ve akümülatörlerin, elektrik ve
elektronik ekipman atıkları ve benzeri atıkların entegre atık yönetimi ilkeleri doğrultusunda
ürünlerin tasarımından başlayarak atık oluşumu, kaynakta toplanması, ayrılması, geri dönüşümü ve
bertarafını kapsayan sürecin bir sistem dahilinde yönetimi sağlanmalıdır.
• Katı atık kompozisyonu içinde ağırlıkça %50’den fazla bir oranda bulunan organik
maddelerin kompostlaştırılarak geri kazanılması ve toprak iyileştirici olarak tarımda kullanılması
sağlanmalıdır.
• Tıbbi atıkların sağlıklı yönetimi için atık yönetim planları ve birimlerinin oluşturulması,
devlet hastanelerinde bu konuda teknik ve personel altyapısının geliştirilmesi ve personelin eğitim
ve sertifikalandırılması sağlanmalıdır. Tıbbi atıklara ilişkin ücretlendirme, kurumun yatak
kapasitesi ve verilen hizmetin yöntemine göre belediye tarafından belirlenerek Mahalli Çevre
Kurulları tarafından karara bağlanmalıdır.
• Ruhsatlandırma aşamasında; poliklinikler ile doktor ve diş hekimi muayenehaneleri,
eczane ve ecza depolarının (son kullanma tarihi geçmiş ilaç ve tıbbi malzemeler) tıbbi atıkların
nereye verileceğini ve nasıl bertaraf edileceğini İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine belgelemeleri
gerekmektedir.
• Özel sektörün, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı konusunda devreye
girmesini sağlayacak tedbir ve teşviklere başvurulmalıdır.
• Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar, evsel katı atıkların dışında havada, suda ve
toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan atıklar olduğundan tehlikeli ve zararlı
atık sınıfına girmekte olup, tıbbi atıkların toplanmasından bertarafına kadar yönetim aşamaları
belirlenerek bu tür atıkların üretim, taşıma, depolama ve bertarafına ilişkin özel önlemler alınması
gerekmektedir.
• Sanayi tesislerinin ruhsatlandırılmasında tehlikeli atıklarının hangi lisanslı tesislerde
bertaraf edileceğine ilişkin belgeler aranmalıdır.
• İhtiyaçlara cevap verecek yeni tehlikeli atık alım tesislerinin kurulması sağlanmalıdır.
• Tehlikeli maddelerin nakliyesinin lisanslandırılmış araçlarla yapılması sağlanmalıdır.
Tehlikeli atık nakliye şirketlerinin sayısı arttırılmalı, konuyla ilgili denetimler etkinleştirilmelidir.
• Tehlikeli ve özel atıklar ile arıtma çamurlarının yönetimine ilişkin model oluşturulmalı,
bu kapsamda sağlıklı bir tehlikeli atık envanteri oluşturulmalıdır.
• Katı atıkların ağırlıkça %30, hacimce %50’sini oluşturan ambalaj atıklarının kaynağında
ayrı toplanarak geri kazanılması uygulamaları arttırılmalıdır. Bu amaçla geri dönüşüm tesislerinin
sayısı arttırılmalıdır.
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- 359 • Ambalaj atıklarının, kaynağında ayrı olarak toplanmasından esas olarak belediyeler
sorumlu tutulmakla birlikte, bu çalışmaların maliyetlerinin piyasaya sürenler tarafından
karşılanması zorunlu tutulmuştur. “Kirleten öder” prensibine göre bir atığın sahibi onu piyasaya
sürendir, dolayısıyla mali sorumluluk ambalajlı ürünleri piyasaya sürenlere verilmiştir. Bu
nedenle, maliyetler marka sahipleri tarafından karşılanmalıdır.
• Ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanması ve toplanan atıkların geri dönüşümü için
ciddi oranda altyapı yatırımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu maliyetlerin karşılanmasında, özel
sektör, piyasaya sürenler ve belediyelerin dahil olduğu finansman mekanizmaları geliştirilmelidir.
• Ambalaj atıklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak için, bir veri kayıt sisteminin
oluşturulması gerekmektedir.
• Bitkisel atık yağların ayrı toplanarak biyodizel üretiminde kullanılması sağlanmalıdır.
• Tarımsal katı atıkların biyokütle enerji, gübre ayrıca mobilya, kağıt, yalıtım maddesi vb.
üretiminde kullanılması yaygınlaştırılmalı, bu amaçlara hizmet eden tesislerin sayısı arttırılmalıdır.
• Belediyeler tarafından teklif edilecek katı atık bedelleri Mahalli Çevre Kurulları
tarafından yürürlülüğe konulmalıdır.
• Katı atıkların dere ve nehir yataklarına atılmasının önlenmesi ve katı atıkların
kaynağında ayrıştırılması ve geridönüşümü gibi atık yönetimine ilişkin konularda halkın
bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır
Evsel Atık Sular
• Çevresel değerlerin korunması ve evsel atıklardan kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi
için belediyelerin çevre bilinci ve sorumluluğu altında hareket ederek atık su arıtma tesislerini
modern bir şekilde inşa etmeleri gerekmektedir. Arıtma tesisleri olan belediyeler bu tesislerini
verimli bir şekilde işleterek evsel atık sulardan kaynaklanan çevresel kirliliği azaltmalıdırlar.
İlaveten belde halkına ve bilhassa gençlere ve öğrencilere; her ferdin sağlıklı bir çevrede yaşama
hakkı bulunduğu bilincinin aşılanması gerekmektedir.
• Arıtma tesislerinde klasik arıtma metodunun kullanılması ve aşırı enerji tüketilmesi
yerine yerel şartlara uygun alternatif projeler üretilmeli, işletme maliyetleri yerel yönetimlerin mali
kapasitesine uygun olmalı, işletme giderlerinin karşılanmasına destek verilmelidir.
• Belediyeler teknik ve mali yönden desteklenmelidir. Bu kapsamda, belediyeler AB IPA
fonları gibi hibe ve ucuz krediler hakkında bilgilendirilmeli, çevresel yatırımların KOSGEB
teşvikleri arasında yer alması imkanları araştırılmalıdır.
• Yatırım kararları; teknik, ekonomik, mali ve çevresel değerlendirmeler yapılarak
alınmalıdır.
• Belediyeler, yatırım öncelik planı yapmalıdır.
• Lokal arıtma yerine toplu arıtma alternatifinin maliyet analizi yapılmalıdır.
• Atık su arıtma tesislerinin projelendirilmesi sırasında yüksek proje nüfus hedefleri ile
gereğinden büyük tesislerin inşa edilmesinin önüne geçilmelidir.
• Belediye nüfusu 2000’in altında kalan yerleşim birimlerinde Belediye Başkanlıklarının
atık su altyapı kurma yükümlülükleri devam etmekte olup, ancak atık su altyapı tesisleri
yapılıncaya kadar geçen sürede oluşan atık suların foseptiklerde toplanarak veya doğal arıtım
yöntemleri uygulanarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir. 2000’in
altındaki nüfuslara arıtma tesisi hizmetinin götürülmesi ancak çevresel açıdan bir zorunluluk
oluştuğunda gündeme gelmelidir.
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- 360 • Atık su arıtma tesisleri ve kanalizasyon yatırımlarının gerçekleştirilmesinde yatırımın
geri dönüşü için yerel halkın katılım ve katkı esasları geliştirilmelidir.
• Çevresel altyapı sektöründe görev ve yatırım yapan kurum ve kuruluşlar arasında etkin
koordinasyon sağlanmalı, kurumlar arasındaki yetki karmaşası giderilmelidir.
• Ülke koşullarına uygun, içme ve kullanma suyu ile atık su arıtma teknolojilerinin
araştırılması ve geliştirilmesi özendirilmelidir.
• Atık su arıtma tesislerinin enerji giderleri, kademeli tarife uygulaması ile
desteklenmelidir.
• Atık su arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış suyun geri kazanılması ve yeniden
kullanılması teşvik edilmelidir.
• Deniz kirliliğinin en aza indirilmesi amacıyla, gemilerin ve deniz araçlarının sintine ve
balast suları ile diğer atıklarını alabilecek ve arıtabilecek atık kabul tesislerinin kurulması ve
işletilmesi teşvik edilmelidir.
• Su tüketimi ve geri kazanımı konusunda halkın bilinçlendirilmesine yönelik programlar
oluşturulmalı, tesis işletmecileri ve halk bu konuda özendirilmelidir.
Endüstriyel Atık Sular
• Sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin
güçlü bir yasal ve idari yapı oluşturulmalıdır.
• Endüstriyel atık sular arıtılmadan alıcı ortama direkt boşaltılmamalıdır. Bu sayede su
kirliliğine ve su kirliliğine bağlı, toprak ve bitki örtüsü üzerinde kirlilik önlenmelidir.
• Endüstriyel atık su envanteri ve kirlilik izleme ağı oluşturulmalı, analizler akredite olmuş
laboratuarlarda yapılmalı, alıcı ortam standartlarının belirlenmesi için veriler çevresel göstergeler
elde edilecek şekilde derlenmeli ve çevresel bilgi sistemi kullanılarak çözüm önerileri
oluşturulmalıdır.
• Türkiye’de su temini ve talebinin, atık su arıtma ihtiyacının ve atık suyun yeniden
kullanılmasının su teminine yararlarının belirlenmesi, geri kazanılmış atık suyun pazarlanması,
alternatiflerin teknik ve ekonomik olarak değerlendirilmesi ve maliyet analizi gibi atık suyun geri
kazanılması ve yeniden kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
• Sanayi tesislerinin arıtım kapasitesi arttırılmalıdır. Sanayi bölgelerinde yer alan bazı
tesislerin atık sularını ön arıtma yapmadan ortak arıtma tesisine veya alıcı ortama deşarj etmeleri
önlenmelidir.
• Atık sularını kanalizasyon şebekesine veren sanayi tesislerinin gerekli ön arıtımı
yapmaları sağlanmalıdır.
• Tehlikeli atık suların nakliyesinin lisanslandırılmış araçlarla yapılması sağlanmalıdır. Bu
amaca hizmet eden nakliye şirketlerinin sayısı arttırılmalı, denetimler etkinleştirilmelidir.
• Sağlıklı bir tehlikeli atık su envanteri oluşturulmalı, tehlikeli atık su yönetim planı
yapılmalı ve uygulanmalıdır.
• Denetleme ve yaptırımın yanı sıra uygun teknolojilerin belirlenmesi ve kullanılması
yönünde uygulamalara hız kazandırılmalıdır. Gerek atık su ve gerek atık su arıtımı konusunda,
kirliliği kaynağında azaltma, geri kazanım, temiz üretim ve ölçek ekonomisi kullanılarak sistem
çözümü yaklaşımları benimsenmelidir.
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• Çevre koşullarındaki değişikliklerin sağlık üzerine etkisinin değerlendirilmesi için
araştırmalar yapılması ve buna karşı alınması gereken önlemlerin sağlık politikalarına yansıtılması
sağlanmalıdır.
• Çevre kaynaklı etkilere uyum planları ve stratejileri geliştirilmeli ve çevresel
faktörlerdeki değişimlere bağlı olası sağlık risklerine karşı önceden hazırlık yapılması
sağlanmalıdır.
• Halkın çevre ve sağlık konusunda etkin olarak bilinçlendirilmesi sağlnmalıdır.
• Tıp fakülteleri programına çevre ve sağlık konularını işleyen dersler eklenmeli, çevre
hekimliği programı oluşturulmalıdır.
• Çevre ve sağlık ile ilgili araştırmaların arttırılması, konuyla ilgili verilere kolayca
ulaşılabilmesi için bir veri tabanı oluşturulması ve ülkemizle aynı çevresel sorunlarını yaşayacağı
tahmin edilen ülkelerle işbirliği olanaklarının araştırılması sağlanmalıdır.
• Ülkemizde yeni görülmeye başlayan hastalıklarla ilgili kayıt sistemi etkinleştirilmeli ve
bunların iklim değişikliğiyle bağlantısı araştırılmalıdır.
• Ülkemizde ilaç ham maddesi olarak kullanılan endemik bitkiler saptanmalı, iklim
değişikliğinin bu bitkiler üzerine etkileri ve korunmaları için yapılması gerekenler belirlenmelidir.
• Ülkemizin gelecekte çevre sorunlarına bağlı göç dalgalarının etkisinde kalıp
kalmayacağı, bu durumun oluşturacağı sağlık sorunları ve bu göç dalgalarına karşı alınabilecek
tedbirlerin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılmalıdır.
• Çevre sorunlarına bağlı oluşabilecek gıda ve beslenme sorunları araştırılıp bu sorunların
çözümüne yönelik önlemler alınmalı, ulusal gıda ve beslenme politikaları belirlenmelidir.
• Çevresel olayların ülkemiz tatlı su kaynaklarını etkileyip ekilemeyeceği, bunların
topluma su sağlanmasıyla ilgili kısıtlara yol açıp açmayacağı, su kısıtlılığının yaratabileceği salgın
olasılıkları değerlendirilmeli, bu durumda ne gibi önlemlerin alınacağı belirlenmelidir.
• Ülkemiz su kaynakları ile ilgili yetersizlikler söz konusu olabilecekse alternatif çözüm
önerilerinin neler olabileceği kararlaştırılmalıdır.
• Binalarda, yakıt tasarrufu sağlanması amacıyla yapılan yalıtım nedeniyle kapalı ortam
hava kirliliği oluşmasının önlenmesi ve etkin havalandırma sağlanması için alınması gerekli
önlemler belirlenmelidir.
• Çevresel değişime bağlı olarak ortaya çıkabilecek yeni hastalık taşıyıcı böcek türlerine
karşı korunma ve mücadele önlemleri alınmalıdır.
• Yeni hastalık taşıyıcı vektör ve kemirici türleriyle ilgili etkin mücadele yöntemleri
belirlenmelidir.
• Çevresel koşullarla ilişkili kanser vakalarının görüldüğü bölgelerde ikamet eden kişilerin
örnekleme metodu ile izlenmesi, kanser aktif kayıt sistemi oluşturulması sağlanmalıdır.
• Aşırı güneş etkilenimine bağlı malign melanoma ve cilt kanserine yönelik olarak
alınacak önlemler belirlenmelidir.
• Kıtlık, hava olayları vb. durumlar için acil durum ve afet planlamaları yapılmalı, afet
durumlarında sağlık sigortası maliyetinin karşılanmasına yönelik politikalar belirlenmelidir.
• Hava kirliliğinin neden olduğu sağlık problemlerini önlemek amacıyla konutlarda ısınma
amaçlı olarak kullanılan katı yakıtların kalitelerinin iyileştirilmesi sağlanmalıdır.
• Sağlıklı şehir ilkeleri dikkate alınarak ilgili imar planlarına uygun olarak şehirleşme
sağlanmalıdır.
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- 362 • Kirletici vasfı yüksek tesislerden hava ve su ortamlarına verilen atıkların standartlara
uygunluğu sağlıklı bir izlenme sistemiyle değerlendirilmeli, etkin bir denetleme sağlanmalıdır.
• Kirletici vasfı yüksek tesislerde çevre dostu teknolojilere geçilmesi sağlanmalıdır.
• Organize sanayi bölgeleri, sanayi alanları ve tesisler etrafında bırakılan sağlık koruma
bandı mesafesi konusunda Avrupa Birliği Direktifi ve risk değerlendirme, ulusal ve uluslararası
kabul edilmiş standartlar dikkate alınarak (sağlık koruma bandı mesafesi ile ilgili) esas, usul ve
referans mesafeleri Sağlık Bakanlığınca ilgili kurumlarla işbirliği içinde hazırlanmalıdır.
Belirlenecek usul ve esaslara uygun sağlık koruma bandı bırakılmalı ve bu konuda etkin denetim
yapılmalıdır.
• Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler ile bunlara yönelik yapılacak
düzenlemeler Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığınca ilgili kurumlarla işbirliği içinde
belirlenmelidir.
7.19 İklim Değişikliği
• Ulusal iklim değişikliği politikası, mevcut teknoloji altyapısı, insan kaynakları, kısa-ortauzun vadeli kalkınma öncelikleri gibi ülkemize özgü koşullar da göz önünde bulundurularak
belirlenmelidir.
• Enerji, ulaşım, sanayi, tarım, atık yönetimi, ormancılık vb. sektörlerde ülkemiz şartlarına
en uygun sera gazı azaltımı seçenekleri tespit edilmelidir. Geliştirilecek olan sera gazı azaltım
tedbirlerinin uygulanmasına yönelik finansman mekanizmaları ve kurumsal altyapı
güçlendirilmelidir.
• Çevresel kaynakların sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda etkin şekilde
korunması ve kullanımının sağlanması için çevre yönetim sistemleri geliştirilmeli; denetim ve
yaptırım mekanizmalarının etkin bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır.
• Endüstriden alıcı ortamlara yapılan atık, emisyon ve deşarjın kontrolü ile kirlilik
önlenmelidir.
• Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, CO2 depolama, yeni teknolojiler ve ormanlaştırma
konularında çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.
• Enerji israfını önleyici yönde enerji tasarrufu, ülke çapında kamuoyu bilinçlendirilmesi
yöntemleri ile yaygınlaştırılmalıdır.
• Temiz enerji kaynaklarından azami derecede yararlanmak için; güneş, rüzgar, jeotermal
ve biyo-kütle enerji kaynaklarının kullanım kapasitelerinin arttırılmasını ve hidrolik enerjinin daha
büyük oranlarda kullanımını sağlayacak projeler hayata geçirilmeli, daha az emisyon yayan
yakıtların ve yakma sistemlerinin kullanıma özen gösterilmelidir.
• Yerel yönetimlerin CO2 emisyonlarını azaltmak için eylem planları oluşturulmasında
öncü rol üstlenmesi, toplu taşıma araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması ve ısı yalıtımlı
konutların yapılmasının teşvik edilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmalıdır.
• Başta ağaçlandırma çalışmaları olmak üzere yutak alan kapasitesi arttırımına yönelik
çalışmalar yapılmalıdır.
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• Çevresel gürültüye maruz kalma seviyesinin kaynak ve alansal veriye bağlı olarak
hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor vb. unsurlarla belirlenmesi, gürültüyü önlemeye ve
azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanmasının sağlanması
gerekmektedir.
• Gürültüyü önlemek için kaynakta, kaynak ile alıcı arasında ve alıcılarda/binalarda önlem
alınması sağlanmalıdır.
• Gürültü kaynağının ses iletimini azaltan bir muhafaza içine alınması, titreşimi önleyecek
şekilde yerleştirilmesi, gürültüye yol açan parçalarda (bilya ve zincirler gibi) yapısal değişikler
sağlanması, gürültüye yol açan eski makinelerin, daha az gürültü çıkaran yeni makinelerle
değiştirilmesi yapılmalıdır.
• Mutlak surette gerekli olan ve önlenemeyen gürültü çıkaran çalışmaların dinlenme
sürelerinin (öğle arası, sabah ve akşam saatleri) dışına çıkarılması, gürültü çıkaran iş safhaları
arasında daha sıkı dinlenme sürelerinin konulması sağlanmalıdır.
• Kritik noktalarda gürültü perdeleri/bariyerleri yapılması ve söz konusu gürültü
bariyerlerinde, perdenin kaynak tarafına bakan yüzeyinin ses yutuculuğu yüksek malzeme ile
kaplanması, titreşim azaltıcılar ve ses geçirmeyen hücreler kullanılması gibi önlemler alınmalıdır.
• Binalarda cephe yalıtımları yapılması, pencerelerde ses yalıtımlı camların kullanılması,
balkonların kapatılması, yeni yapılacak binalarda oturma ve yatak odalarının sessiz cephelere
konumlandırılması vb. tedbirler alınmalıdır.
• Geçici ve önlenemeyen gürültülere maruz kalan insanlara kulaklık verilmelidir.
• Çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyu bilgilendirilmelidir.
• Şehir planlamasına ilişkin önlemler, ile trafik planlaması ve düzenlenmesi gürültü
kirliliğini azaltacak biçimde yapılmalıdır.
• Akustik planların yapılması zorunlu hale getirilmeli, her tür ölçekteki plan yapımında
akustik planlar dikkate alınmalıdır.
• Yol ve binalarda ses dağılımını azaltacak yapısal önlemler alınmalıdır.
• Toplu taşıma araçlarının teşvik edilmesine yönelik önlemler alınmalı, bu kapsamda toplu
taşıma ağının genişletilmesi, konforlu ve hızlı hizmet sunulması sağlanmalıdır.
• Eylem planlarında belirtilen tedbirlerin; bundan sonra yapılacak olan planlama
çalışmalarının tamamında (revizyon, ilave, yenileme) alınması, bunun için Plan Yapımına Ait
Esaslara Dair Yönetmeliğe gerekli hükümlerin ilave edilmesi sağlanmalıdır.
7.21 Görüntü Kirliliği
• Plansız, imarsız ve doğaya uyumsuz yerleşme ve yapılaşma engellenmelidir.
• Monoton ve iç içe yapılaşmanın önüne geçilmeli, yapılar arasındaki görüş darlığı
kaldırılmalıdır.
• Dış cephe kaplamasındaki görüntü karmaşası ve levha ve tabelalardaki oransızlık ve
gelişigüzellik engellenmelidir.
• Yeşil alanlar korunmalı ve artırılmalı, ağaç dikme faaliyetleri desteklenmelidir.
• Kent parkları ve ormanları oluşturulmalıdır.
• Gerek şehir içi gerekse şehirler arası karayolu güzergahları ağaçlandırılmalı, özellikle
kent giriş ve çıkışlarındaki plansızlık ve gelişigüzellik nedeni ile ortaya çıkan görüntü kirliliği
engellenmelidir.
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- 364 • Düzensiz trafik, sıkışıklık, tıkanıklık ve ulaşım kaynaklı hava kirliliği ile mücadele
edilmelidir.
• Evsel ve endüstriyel hava kirliliği önlenmelidir.
• Tüm il, ilçe ve köylerde atık yönetim planlamasına geçilmelidir.
• Enkazlar, inşaat faaliyetleri ve altyapı çalışmalarında gerekli önlemler alınmalı, olası afet
sonrası oluşabilecek kirlilikle mücadele, afet eylem planları kapsamında ele alınmalıdır.
• Olumsuzlukların giderilmesinde yetkili idareler personel ve bilgi birikimi açısından
güçlendirilmeli, gerçekleştirilen olumlu faaliyetler teşvik edilmeli ve ödüllendirilmelidir.
• Halk görüntü kirliliği ile mücadelede bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.
• Cezai müeyyideler uygulanmalı ve cezalara caydırıcı nitelik kazandırılmalıdır.
7.22 Çevre Mevzuatı Önerileri
• Yaptırımların uygulanmaması da dahil olmak üzere denetim yetersizliğine bir çözüm
yolu olarak, bağımsız şekilde çalışan kişilerden oluşan ve “kamu adına” görev yapan etkili bir
“çevre denetçiliği” sistemi oluşturulması için gerekli yasal ve yönetsel düzenlemeler yapılmalıdır.
Böyle bir yapı yerel yönetimler düzeyinde var olan ve arttırılması hedeflenen yetkilerin kötüye
kullanılmasının önlenmesi yönünden de bir güvence olacaktır.
• Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum,
kuruluş ve işletmelerin çevre yönetim birimi kurması veya ÇOB’nca yetkilendirilmiş kurum ve
kuruluşlardan hizmet satın alması için gerekli yasal ve yönetsel düzenlemeler yapılmalıdır.
• Yetki sorununun çözümü ve idari yapılanma bakımından girişilen çalışmalarda (özellikle
yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması girişimlerinde) esasa ilişkin olarak iki önemli boyutun
dikkate alınması gereklidir. Bunlardan birisi yerel yönetimlerin politik etkiye açık olmasıdır.
Diğeri ise “korunan alanlar”, ekolojik gerçekler temelinde, birden fazla il veya ilçeyi kapsadığı
için “havza bazında yönetim” uygulanmasının kaçınılmaz olduğudur. Yetkiler bu gerçek ışığında
belirlenmeli, birden fazla il ya da ilçeyi kapsayan, korunan alanlar ve ekosistem dengesi temeline
dayanan havza bazında yönetim uygulamasına ilişkin yasal ve yönetsel düzenlemeler yapılmalıdır.
• Doğa korumaya ilişkin ilkeleri belirleyecek, alan ve tür bazında yönetim gerçekleştirecek
bağlı kuruluş niteliğinde bir birim oluşturulmalı; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile 4915 sayılı
Kara Avcılığı Kanunu kapsamındaki alanlar ve türler, uluslararası sözleşmeler kapsamında
korunan alanlar, özel çevre koruma bölgeleri, sulak alanlar ve doğal sitler bu birimin
sorumluluğuna verilmelidir.
• Yasaların birbiriyle çelişen ve çatışan bölümlerinde yeni düzenlemeler yapılırken,
kurumsal yapılarda da buna paralel düzenlemeler yapılmalıdır.
• Envanter ve veri eksikliği giderilerek mevzuatın gereği gibi uygulanması sağlanmalıdır.
• Planlama çevre korumanın temel ilkesi olan önleyiciliği gerçekleştirmenin en önemli
aracıdır. Bu nedenle temel çevre koruma esaslarını içeren bir uzun devre gelişim planı olmalı ve
her ölçekteki fiziki planlar da bu plana uygun yapılmalıdır.
• Çevre ve Orman Bakanlığı her ölçekteki fiziki plana altlık teşkil etmek üzere Çevresel
Master Plan (koruma-kullanma esaslarına göre hazırlanacak arazi kullanım kararları) hazırlayacak
şekilde organize edilmelidir.
• Çevrenin korunmasının geleneksel politik kaygılardan arındırılması, sürdürülebilir
kalkınma anlayışının her kademedeki yönetim düzeyinde yerleştirilmesi, kamu yönetiminin her
düzeyinde ve iş çevrelerinde, uygun eğitim-öğretim programlarının uygulanması sağlanmalıdır.
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- 365 Bu kapsamda, çevresel varlıkların özgün durumlarını da dikkate alan, özel stratejiler içeren, “çevre
için eğitim” programları geliştirilmelidir.
• AB ile entegrasyon sürecinde çevre politikaları oluşturulur ve mevzuat uyumlaştırılırken
ülke gereksinimlerini ön plana çıkaran daha genel ve bütünsel bir yaklaşım geliştirilmelidir.
• AB’ye uyum çalışmalarında AB’nin diğer aday ülkelere tanıdığı geçiş süresi kolaylıkları
ile çevre mevzuatını ihlâl eden üye ülkelere uyguladığı yaptırımlar izlenmeli, bu çerçevede elde
edilen fırsatlar değerlendirilmelidir.
• Çevresel varlıklar temel çevre koruma esasları ile sürdürülebilir kalkınma anlayışı
çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle koruma-kullanma esaslarının belirleneceği, havza bazında
hazırlanacak bir çevresel planlamaya ilişkin yasal düzenleme yapılmalıdır.
• Kısa dönemli hedef olarak, Çevre Kanununun bütünsel bir çevre koruma anlayışını
yansıtmasına özel önem verilmelidir. Bunun için de öncelikle doğa koruma ve biyo güvenlik
alanında halen yürütülen mevzuat çalışmalarında belirlenen temel koruma esaslarının bu kanuna
yansıtılması sağlanmalıdır.
• Çevre Kanununda evrensel ölçekte kabul görmüş çevre koruma ilkelerinin (önleme,
bütünsellik, katılım, ihtiyat, işbirliği ve eşgüdüm, kirleten öder gibi) ve kavramlarının (çevre
hakkı, sürdürülebilir kalkınma gibi) yer alması, bunların hayata geçirilmesi usullerinin
belirlenmesi sağlanmalıdır.
• Çevreye ilişkin oluşacak zararların telafisi imkansız olabileceğinden, Çevre Kanununda
çevre ile ilgili yargılama sürecinin hızlandırılmasına ilişkin özel hukuki düzenlemeler yapılmalıdır.
• Çevre Kanununda kirliliğin önlenmesi ve kontrolüne ilişkin bütün temel esasların ortak
hükümler ve kirlilik konusundaki özgün durumların gerektirdiği özel hükümler şeklinde
belirlenmesi sağlanmalıdır.
• Kamu kurum ve kuruluşlarının çakışan ve örtüşen görevleri nedeniyle yaşanan
aksaklıkların giderilmesi için gerekli yasal ve yönetsel düzenlemeler yapılmalıdır.
• Kapsamlı bir su yasası çıkarılmalı ve bunun uygulanmasından tek bir otorite sorumlu
olmalıdır.
• 3202 sayılı yasanın 40. maddesi kapsamında il özel idarelerinin, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Yasasına göre de büyükşehir belediyelerinin 167 sayılı Yasa ile yer altı sularının
korunmasından sorumlu olan DSİ’ye sormadan yer altı suyu tahsisi yapmasını engellemek için
gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
• İçme suyu temini ve kalitesinin korunması hizmetlerinin DSİ, İller Bankası, il özel
idareleri, belediyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ÇOB’nı içeren çok sayıda kuruluş tarafından
yürütülmesi yerine tek bir otorite tarafından yürütülmesini sağlayacak yasal ve yönetsel
düzenlemeler yapılmalıdır.
• 5516 sayılı Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında
Kanunun bataklıkların kurutulmasına ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmalıdır.
• 31/05/2005 tarih ve 25831 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toprak Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliğinin kapsamı toprak kirliliğine neden olan faaliyetler ile tehlikeli maddeler ve
atıkların toprağa deşarjına, atılmasına ve sızmasına yönelik teknik, cezai ve idari yaptırımları
içerecek biçimde genişletilmelidir.
• Su tasarrufu bakımından büyük önem taşıyan arazi toplulaştırmasının sağlıklı olarak
yürütülebilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde ülke geneline hizmet verecek bir
yapılanmanın oluşturulması için gerekli yasal ve yönetsel düzenlemeler yapılmalıdır.
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- 366 • 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen yakıt kalitesini sağlayamayan üretici ve imalatçılara
parasal cezai işlemlerin uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
• 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinin 16. maddesi (f) fıkrasında belirtilen Tip Emisyon Belgesi ile ilgili tebliğ
çıkarılmalıdır.
• Anayasanın 169. maddesi 2. fıkrasına ormanlarda bina ve tesis yapılması konusunda
kamu yararı bulunması koşulu yerine “üstün kamu yararı ve kesin zorunluluk” bulunması koşulu
konulmalıdır.
• 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybettiği
gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılan alanların bir an önce değerlendirilmesine yönelik
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
• 6831 sayılı Orman Kanununda, 17. maddenin 2. fıkrasına orman içinde izinsiz yapılan
tesislerin mahkeme kararına gerek kalmadan yapım aşamasında yıkılmasını ve buralara altyapı
hizmetlerinin götürülmemesini sağlayacak hükümler eklenmelidir.
• Anayasaya paralel olarak Orman Kanununun 17. maddesinin üçüncü fıkrasındaki
ormanlarda yapılacak bina ve tesisler için, kamu yararı ve zorunluluk bulunması koşulu üstün
kamu yararı ve kesin zorunluluk bulunması biçiminde düzenlenmelidir.
• 2873 sayılı Milli Parklar Kanununda; milli parklarda yasaklanan eylemlerin yaptırımları
yer almalıdır. 7. ve 8. maddelerde çeşitli amaçlarla verilecek izin ve irtifak haklarının verilmesinde
kaynak değerlerinin asla zarar görmemesi esası getirilmelidir. Milli Parklar Kanunundaki
hükümler ve Doğa Koruma Yasası hazırlama çalışmalarında düzenlenmesi düşünülen koruma
statüleri günün şartlarına uygun hale getirilmelidir.
• 4234 sayılı Mera Kanunu en çok meraların hayvancılık dışı amaçlarla kullanımına izin
veren istisnai hükümleri bakımından eleştirilmektedir. Eleştiriler daha ziyade yapılaşma ile ilgili
düzenlemelere yöneliktir. Ayrıca Maden Yasası ve İmar Yasası’ndaki düzenlemeler de mera
alanlarının bozulmasını, amaç dışı kullanımını ve daraltılmasını kolaylaştırmaktadır. Mera
alanlarının bozulmasına ve daralmasına yol açan bu düzenlemeler orman içi ve orman sınırındaki
meralarda ormanlar aleyhine sonuçlar doğuracaktır. Hem meraların hem de bunlara bitişik
ormanların korunması bakımından yapılaşma konusundaki düzenlemeler Kanunun ilk şeklindeki
gibi sınırlı tutulmalıdır.
• 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan
orman alanlarının tahsisine ilişkin yönetmelik orman alanlarında yapılaşma baskısı yaratmaktadır.
Turizm Teşvik Kanunu ve uygulamaları sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile ekosistem bütünlüğü
çerçevesinde değerlendirilmelidir.
• 3213 sayılı Maden Kanunu uygulamasında kum, çakıl gibi her yerde bulunabilecek
malzemelerin ormanlarda aranması ve işletilmesine izin verilmesi orman alanlarının tahribine
neden olmakta ve ortaya büyük rehabilitasyon sorunları çıkmaktadır. Ekonomik değeri ve önemi
düşük materyallerin maden kapsamından çıkarılarak bunların Milli Parklarda da aranmasına ve
işletilmesine izin verilmemelidir.
• 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunundan kaynaklanan adli ve idari davaların takibinde ve
para cezalarının tahsilinde yaşanan sorunların önlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır.
• Gürültü Eylem planlarında belirtilen tedbirlerin; bundan sonra yapılacak olan planlama
çalışmalarının tamamında (revizyon, ilave, yenileme) alınması, bunun için 02/11/1985 tarih ve
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- 367 18916 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe gerekli
hükümlerin ilave edilmesi sağlanmalıdır.
• 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil
Durumlarda Müdahale ve Tazminine İlişkin Kanun’da gerekli düzenlemeler yapılarak acil önlem
planlarının ve acil durumlarda müdahalenin hangi kurumlar tarafından yapılacağı hususu
netleştirilmelidir.
• Ağaçlandırma, erozyonla ve çölleşmeyle mücadeleye yönelik ilke ve esasları
belirleyecek, ilgili kurum ve kuruluşlar eliyle uygulamaya sokacak ve gerektiğinde uygulamaları
havza (proje) bazında bizzat yürütecek bir ana hizmet birimi kurulmalıdır.
• Çevresel unsurların üst ölçekli plan ve programlara entegre edilmesine olanak veren
Stratejik ÇED Yönetmeliği çıkarılmalıdır.
• Çevre hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi için, Çevre ve Orman Bakanlığının çalışma
alanlarıyla ilgili olarak, katılımcı anlayışla hazırlanmış ulusal dokümanlardaki esaslar dikkate
alınmalıdır.
• Yönetimde arzu edilen duruma ulaşabilmek için, hizmetlerin ve standartlarının
tanımlanması, iş görenlerin iş memnuniyeti, her alanda şeffaflık, bilgi, kamu bilincine sahip olma
ve yarar sağlayanların isteklerinin geri bildirim sistemleri yolu ile kendi kendini denetleme
olanağı, karar alma süreçlerinde örgüt içi ve örgüt dışı katılımın sağlanması, yerinden yönetim
modellerinden faydalanma ilkeleri dikkate alınmalıdır.
• Çevre mevzuatı ve standartlara aykırı olarak mevcudiyetini devam ettiren kentsel, ticari
ve tarımsal yapılar ve aktivitelerin standartlara ve çevre mevzuatına uygun hale gelebilmesi için
teşvik mekanizması oluşturulmalıdır.
• ÇOB’nın görev alanlarıyla ilgili olarak halkın katılımını sağlayacak yasal
düzenlemelerin yanı sıra, bunları hayata geçirecek uygun mekanizmalar oluşturulmalıdır.
• ÇOB Merkez Teşkilatının görev ve sorumluluklarının bir bölümü taşra teşkilatına
devredilerek, merkezi yapı küçültülmeli, uzmanların görev yaptığı bir örgütlenme modeline
dönüştürülmelidir.
Ülkemizde Yaşanan Çevre Sorunlarının Araştırılarak Sürdürülebilir Çevre Politikası İçin
Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun
yaptığı araştırmalar ve incelemeler sonucu düzenlenmiş olduğu işbu rapor Genel Kurul’a
sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur.
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8. KISALTMALAR
1-m ASLR

Deprem Felaketinin Ortak Yönetim Senaryosu

AAT

Atık Su Arıtma Tesisi

AB

Avrupa Birliği

ABD

Amerika Birleşik Devletleri

AEP

Akdeniz Eylem Planı

AİGM

Afet İşleri Genel Müdürlüğü

AKM

Askıda Katı Madde

Ar-Ge

Araştırma Geliştirme

ASKİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi

BAT

En İyi Teknolojiler

BATNAET

Asgari Gidere Sebep Olan En Uygun Teknoloji

BM

Birleşmiş Milletler

BMİDÇS

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

BOİ

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı

BOTAŞ

Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş.

ÇATAK

Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması

ÇED

Çevresel Etki Değerlendirmesi

ÇOB

Çevre ve Orman Bakanlığı

DİE

Mülga Devlet İstatistik Enstitüsü
Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel
Müdürlüğü
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

DLH
DMİ
DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

DSİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

EB

Endüstri Bölgeleri

EC

Avrupa Komisyonu

EDİKAB

Havsa, Süloğlu, Lalapaşa İlçeleri Katı Atık Birliği

EEA

Avrupa Çevre Ajansı

EPDK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

ETKB

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

EURATOM

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması

FAO

Gıda ve Tarım Örgütü
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Sanayileşip Zengin Olmuş Ülkeler Grubu

GAP

Güneydoğu Anadolu Projesi

GEF

Küresel Çevre Fonu

GSYİH

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

GÜNEKAB

Enez, İpsala İlçelerini Kapsayan Katı Atık Birliği

HES

Hidroelektrik Santral

HKKY

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği

IKHKK

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü

IPA

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı

IPCC

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli

IPCC SRES

Küresel Isınma Felaketinin Ortak Yönetimi

IUCN

Uluslararası Doğa Koruma Birliği

İDKK

İklim Değişikliliği Koordinasyon Kurulu

İSTAÇ

İstanbul Çevre Koruma ve Atık Mad. Değ. San. ve Tic. A.Ş.

İTU

İyi Tarım Uygulamaları

İZAYDAŞ

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.

JICA

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı

KHGM

Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KHK

Kanun Hükmünde Kararname

KKKA

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı

KOB

Katılım Ortaklığı Belgesi

KOBİ

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

KOİ

KSS

Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Bşk.
Küçük Sanayi Sitesi

KTKGB

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri

LIFE

Çevreyle İlgili Faaliyetleri Finanse Eden Mali Araç

LPG

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı

MTEP

Milyon Ton Eşdeğeri Petrol

MUP

Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı

OB

Mülga Orman Bakanlığı

OECD

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

OGM

Orman Genel Müdürlüğü

KOSGEB
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- 371 OREKAB

Uzunköprü, Meriç ilçelerini kapsayan Katı Atık Birliği

OSB

Organize Sanayi Bölgeleri

ÖÇK

Özel Çevre Koruma Alanı

PM

Partikül Madde

ppb

Binde Bir Birim

ppm

Milyonda Bir Birim

RAMSAR

Sulak Alanların Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme

RG

Resmi Gazete

SKKY

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

STK

Sivil Toplum Kuruluşları

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

TCDD

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

TEDAŞ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

TEİAŞ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

TEP

Ton Eşdeğer Petrol

TGB

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

TKB

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

TKKY

Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

TKM

Toplam Katı Madde

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TPAO

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

TSE

Türk Standartları Enstitüsü

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu

TÜBİTAK
TÜBİTAK-MAM
UNEP

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu,
Marmara Araştırma Merkezi
Birleşmiş Milletler Çevre Programı

WMO

Dünya Meteoroloji Örgütü

YMÇYP

Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlaması
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-Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle
İlgili Yönetmelik (R.G. 30.12.2006-26392)
-Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G. 24.10.2005 - 25976)
-Araç Muayene İstasyonları Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik,
(R.G. 23.09.2004 – 25592)
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- 387 -Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği (R.G. 08.05.2000 - 24043)
-Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 19.04.2005 – 25791)
-Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği (R.G. 11.06.2004-25489)
-Bitki Genetik Çeşitliliğinin Toplanması, Muhafazası ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik
(R.G. 1992- 21316)
-Çevre Denetimi Yönetmeliği (R.G. 05.01.2002-24631)
-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (R.G. 17.07.2008 – 26939)
-Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (R.G. 07.03.2008-26809)
-Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik (R.G. 11.11.2008-27051)
-Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmeliği (R.G. 13.9.2002-24875)
-Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (R.G. 06.03.2006-26100)
-Doğal Mineral Sular Hakkında Yönetmelik (R.G. 01.12.2004-25657)
-Endüstriyel Tesislerden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (R.G.22.07.200626236)
-Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği (R.G. 16.12.2004-25672)
-Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği (R.G. 29.09.1995-22416) (R.G.03.12.2003-25305)
-Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri
İle Kullanılacak Makbuzlara Dair Yönetmelik, (R.G. 03.11.1987-19623)
-Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 26.12.2004 - 25682)
-Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 18.03.2004–
25406)
-Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 13.01.2005-25699)
-Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin
Azaltılması Yönetmeliği (R.G. 03.11.1977-16102)
-İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliği (R.G. 09.03.1990- 20456)
-İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair
Yönetmelik (R.G. 20.11.2005-25999)
-Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği (R.G.
11.12.2007-26727)
-Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (R.G. 03.08.1990-20594)
-Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 14.03.1991 - 20814)
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı: 352)

- 388 -Kentsel Atık Suyun Arıtımı Yönetmeliği (R.G. 08.01.2006 - 26057)
-Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi,
Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik (R.G.
26/07/2005- 25887)
-Mera Yönetmeliği (R.G.31.07.1998-23419)
-Milli Parklar Uygulama Yönetmeliği (R.G. 12.06.1986-19309)
-Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği (R.G. 03.02.2005-25716)
-Çevre ve Orman Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği
(R.G. 15.04.2004-25434)
-Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı İle Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin
Azaltılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 18.11.1984-18580)
-Motorlu Araçların Dış Gürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri İle İlgili Tip Onayı
Yönetmeliği (R.G. 30.11.2000-24246)
-Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği (R.G. 28.06.1997 – 23033)
-Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (R.G. 10.06.2005-25841)
-Özel İhtisas Komisyonları Yönetmeliği (R.G. 12.07.2004-25515)
-6831 sayılı Orman Kanununa Göre Orman Kadastrosu ve Aynı Kanunun 2/B Maddesinin
Uygulanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 15.07.2004-25523)
-Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik (R.G. 02.11.1985-18916)
-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (R.G. 19.08.2008-6972)
-Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.
29.09.2004-25598)
-Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 31.12.2004-25687)
-Su Ürünleri Yönetmeliği (R.G. 10.03.1995-22223)
-Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (R.G. 17.05.2005-25818)
-Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 14.03.2005 - 25755)
-Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği, (R.G. 11.07.1993 - 21634)
-Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
(R.G. 26.11.2005-26005)
-Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 25.03.2005-25766)
-Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik (R.G. 18.03.2004- 25406)
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- 389 -Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 22.07.2005 – 25883)
-Titreşim Yönetmeliği (R.G. 23.12.2003-25325)
-Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 31.05.2005-25831)
-Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, (R.G.
18.06.2005 - 25278)
-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (R.G. 19.06.2002-24790)
-Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğini Karşı Suların Korunması Yönetmeliği (R.G. 18.02.200425337)
-Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının
Kontrolüne Dair Yönetmelik (R.G. 08.07.2005-25869)
-Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği (R.G. 12.08.2001-24491)
-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (R.G. 08.09.2002-24870)
-Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik (R.G.
08.11.2004-25637)
-Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması Yaban Hayvanlarının Zararlıları ile
Mücadele Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (R.G. 24.10.2005-25976)
-Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (R.G. 09.01.2006-26048)
-Yat Turizmi Yönetmeliği (R.G. 04.08.1983, 18125)
-Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G. 17.02.1999 – 23614)
Tebliğler
-Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve
Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ, (R.G. 24.04.2007 - 26413)
-Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi
Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ, (R.G. 22.09.2008 - 27005)
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- 390 EK 3 - Türkiye'nin Çevre Konusunda Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşme ve Anlaşmalar

• Akdeniz Genel Balıkçılık Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşma (Değişik), Roma 1949
(R.G. 7.7.1967-12641)
• Kuşların Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme, Paris 1959 (R.G. 17.12.196612480)
• Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı Kurulması Hakkında Sözleşme (Değişik),
Paris 1951 (Türkiye 10.8.1965)
• Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşme (29.1.1960 ve onu
değiştiren 28.1.1964 tarihli ek Protokol) (R.G. 13.6.1967- 12620)
• İşçilerin İyonize Edici Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme, Cenevre
1960 (Türkiye 15.11.1969)
• Atmosferde, Uzayda ve Sualtında Nükleer Silah Deneylerini Yasaklayan Sözleşme,
Moskova 1963 (R.G. 13.5.1965-1997)
• Devletlerin Ay ve Öteki Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşfi ve Kullanımı Faaliyetlerini
Düzenleyen İlkelere İlişkin Anlaşma, Londra, Moskova, Washington D.C. 1967, (R.G. 1.6.196812913)
• Uçakların Gürültüsü Konusunda Uluslararası Standartlar ve Tavsiye Edilen
Uygulamalar, 1971
• Hayvanların Uluslararası Nakliye Sırasında Korunması Konusunda Avrupa Sözleşmesi,
Paris 1968 (Türkiye 20.2.1971)
• Nükleer Silahların ve Öteki Toplu Tahrip Silahlarının Deniz Yataklarına, Okyanus
Tabanı ve Bunların Altına Yerleştirilmesinin Yasaklanması Hakkında Antlaşma, Londra,
Moskova, Washington D.C.(Türkiye 19.10.1972)
• Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Toksik Silahların Geliştirilmesi, Üretimi ve
Depolanmasının Yasaklanması ve Tahribi Hakkında Sözleşme, Londra, Moskova, Washington
D.C. 1972 (R.G. 5.11.1975)
• Balina Avcılığının Tanzimi Hakkında Mukavelename 24.9.1931 (RG 8.11.1934-2399)
• Avrupa Kültür Anlaşması 19.12.1954 (R.G. 17.6.1957- 9635)
• Silahlı Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme ve Ekleri
14.4.1954 (R.G. 8.11.1965-12145)
• Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme, Paris 1972 (R.G.
14.2.1983-17959)
• Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi, Bern
1979 (R.G. 20.2.1984-18318)
• Uluslararası Enerji Programı Anlaşması, Paris 1974 (Türkiye 4.5.1981)
• Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi, Barselona 1976 (RG 12.6.1981 17368)
• Akdeniz'in Gemi ve Uçaklardan Vaki Olan Boşaltmalarla Kirlenmesinin Önlenmesine
Dair Protokol, Barselona 1976 (R.G. 12.6.1981- 17368)
• Akdeniz'in Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunması Hakkında Protokol, Atina 1980
(R.G. 18.3.1987- 19404)
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• Akdeniz'de Özel Olarak Korunan Alanlara Ait Protokol, Cenevre 1982, (imza tarihi
6.11.1986) (R.G. 23.10.1988-19968)
• Fevkalade Hallerde Akdeniz'in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde
Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokol, (R.G. 12.6.1981- 17368)
• Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi, Cenevre 1979 (R.G. 23.3.198317996)
• Avrupa'da Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Aktarılmalarının İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi İçin İşbirliği Programının (EMEP) Uzun Vadeli Finansmanına Dair 1979 Uzun
Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi'ne ek Protokol, Cenevre 1984 (R.G. 23.7.198518820)
• Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi, Viyana 26.9.1986 (R.G. 3.9.199020624)
• Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve İmhasının Kontrolü Sözleşmesi, Basel
22.3.1989 (R.G. 15.5.1994- 21935)
• Gemilerin Sebep Olduğu Deniz Kirlenmesini Önleme Sözleşmesi (MAR-POL 73/78),
(13.9.1989 tarih ve 89/14547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı), (R.G. 24.6.1990- 20558)
• Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten
Maddelere Dair Montreal Protokolü, (R.G. 8-9.9.1990- 20629)
• Londra Değişiklikleri (R.G. 28.12.1994 -22155)
• Kopenhag Değişiklikleri (RG 2809.1994-20629)
• Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Rio de Janerio, 5.6.1992 (R.G. 27.12.1996-22860)
• Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi, 1992 (R.G. 6.3.1994-21869)
• Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı
Korunmasına Dair Protokol,1992 (R.G. 6.3.1994-21869)
• Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Acil
Durumlarda Yapılacak İşbirliğine Dair Protokol, 1992 (R.G. 6.3.1994 - 21869)
• Karadeniz Deniz Çevresinin Boşaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesine İlişkin
Protokol, 1992 (R.G. 6.3.1994 - 21869)
• Özellikle Su Kuşları Yaşama Alanı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar
Hakkında Sözleşme (RAMSAR), (R.G. 17.5.1994- 21937)
• Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, Aralık 1994, Paris (RG 16.05.1998-23344)
• Antarktika Antlaşması, (R.G. 18.09.1985, sayı 22408), (3.8.1995 tarih ve 244 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı)
• CITES Nesli Tehlikede Olan Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin
Sözleşme (R.G. 20.06.1996)
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- 392 EK 4 - Çevre İle İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Başbakanlık: Uyumlaştırma süreci ve/veya çevrenin korunması ile doğrudan ilgilidir.
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT): Başbakanlığa bağlı DPT
Müsteşarlığı kalkınma planları ve yıllık yatırım planları hazırlamaktadır. DPT ayrıca makro-çevre
politikası konularına özel önem vererek, sektörel planlar hazırlamaktadır. DPT yerel idarelere
direkt etkisi olan yıllık yatırım programlarının hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde gerekli
koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, finansman ya da dış borç gerektiren projeleri de
dahil olmak üzere, kamu sektörü yatırımları DPT’nin onayını gerektirmektedir.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı: Dış kaynak ve borçlara erişimi nedeniyle, çevre ile ilgili
projelerin finansmanı yönünden önemli bir işlev yürütür.
Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı: Denizcilik sistem ve hizmetlerinin ülkenin deniz ilgi
ve çıkarlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak tahsisi ve geliştirilmesinden sorumludur. Deniz
ortamının gördüğü zararın ve kirlenmesinin önlenmesi amacıyla her türlü tedbiri almak,
izlenmesini ve denetlenmesini sağlamak ve konu ile ilgili diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmak
Denizcilik Müsteşarlığının görevidir.
Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS): Avrupa Birliği müktesebatının
üstlenilmesine ilişkin uyumlaştırma faaliyetlerinde bakanlıklar arasındaki koordinasyonu
sağlamakla yükümlüdür.
Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): Çevre verileri dahil Türkiye genelinde
her konuda bilgileri toplar, işler, analiz eder ve değerlendirir.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE): Atık, hava kalitesi, su kalitesi, ormanların korunması,
toprak ve erozyon kontrolünü kapsayan belirli teknik standartları oluşturmakla sorumludur.
Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB): AB çevre müktesebatının uyumlaştırılması da dahil
olmak üzere, çevre hizmetlerinin sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla 2872 sayılı Çevre
Kanunu ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
kapsamında; Türkiye'deki çevre politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması için genel bir
koordinasyon sağlamak, çevreyi korumaya ve kirliliği önlemeye ve azaltmaya ilişkin politika ve
esasları belirlemek, ilgili mevzuatı düzenlemek ve uygulanmasını sağlamakla görevlidir.
Çevre ve Orman Bakanlığı-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ): Yer üstü ve yer altı
sularının tahsisinden ve su kaynakları yönetiminden sorumlu kuruluş olarak içme ve kullanma,
sulama ve endüstri suyu sağlanması, hidroelektrik enerji üretimi ve taşkın koruma amacıyla
projeler geliştiren DSİ Genel Müdürlüğünün su kalitesi izleme konusunda kuruluş kanunu ile
tanımlanmış görevleri bulunmaktadır.
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- 393 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı: Özel Çevre Koruma Bölgelerinde doğal
güzelliklerin, tarihi ve kültürel kaynakların, biyolojik çeşitliliğin, su altı, su üstü canlı ve cansız
varlıkların korunmasını ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını, sürdürülebilirlik anlayışı
çerçevesinde bölgelerin ekonomik kalkınmalarını sağlamak ve çevre bilincini arttırmakla
sorumludur.
Dışişleri Bakanlığı: Yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla, bunların temsilcilikleri
ve temsilcileri ile temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapmak
suretiyle yürütmekte ve uluslar arası antlaşmalar da yine diğer bakanlıklarla işbirliği dahilinde
Dışişleri Bakanlığınca yapılmaktadır.
İçişleri Bakanlığı: İllerin yönetimi vasıtasıyla, yerel yönetimler üzerinde sorumlulukları
bulunmaktadır.
Maliye Bakanlığı: Harcama politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, devlet bütçesinin
hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetler, saymanlık
hizmetleri, gelir politikasının geliştirilmesi, devlete ait malların yönetilmesi, kamu malları ile
kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlenmesi
çalışmalarını yürütmekle yükümlüdür.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BİB): Ülkenin altyapı ihtiyacını karşılamak üzere; kamu
yapıları kara yolları, demiryolları, limanlar ve kıyı yapıları, hava meydanları, akaryakıt ve
doğalgaz boru hatları ve tesisleri inşaatı ile esaslı onarımlarının yapılması ve yaptırılması, yapı
malzemesi, deprem araştırması, afet uygulaması hizmetlerinin etkili, düzenli ve süratli olarak
görülebilmesi çerçevesinde iş ve işlem yapmakla yükümlüdür.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı- İller Bankası Genel Müdürlüğü: Belediyelere altyapı
yatırımlarının götürülmesinde etkili kurumlardandır. Banka; içme suyu, kanalizasyon ve arıtma
gibi çeşitli çevre korumaya yönelik yatırımlarda belediye taleplerine finans temin etmektedir.
Sağlık Bakanlığı: Çevre sağlığı ile ilgili her türlü tedbirleri almak ve aldırmak ile gayri sıhhi
müesseslerinin halkın sağlığına zarar vermesini engellemek ve gerekli denetimleri yapmaktan
sorumludur.
Ulaştırma Bakanlığı: Ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin ülkenin ihtiyaçlarına
uygun olarak tesisi ve geliştirilmesinden sorumludur.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: Bütün denizler ve iç sularda su kalitesi, izleme, koruma ve
uygulamalardan sorumlu kurumdur. Diğer yandan, kırsal alanlardaki arazi kullanımı ile su
kaynaklarının geliştirilmesinden sorumludur. Bakanlık, tarım arazilerindeki yüzey sularını nitrat ve
haşere ilaçlarının suya karışması ile ortaya çıkan kirlilik yönünden izler. Bakanlığın ayrıca, balık
çiftlikleri, su ürünleri ve haşere ilacı kontrolü ile ilgili sorumlulukları ile genetik olarak değişikliğe
uğramış organizmalar ile ilgili yükümlülükleri bulunmaktadır.
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- 394 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB): Endüstri tesislerinin üretimi sonucu iç
ortamda oluşan ve çalışanların sağlığını tehdit eden hava, gürültü ve endüstriyel kazalar
konusundaki çalışmaları yürütmek ve denetlemekle yükümlüdür.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB): Ekonomik ve teknik şartlara göre Türkiye’nin sanayi
politikalarının oluşturulması ve yönetimi, büyük ve küçük ölçekli endüstrilerin kuruluşuna ilişkin
tüm faaliyetlerin desteklenmesi ve denetlenmesi, endüstriyel ürünler için standartlar hazırlamak
veya hazırlanmış standartları yayımlamak, endüstriyel malların kalitesinin denetimini yapmak
veya yaptırmakla yükümlüdür.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB): Enerji sektörüyle ilgili politikaları ve
enerjinin çevresel sürdürülebilir kullanımı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarını
içeren temel hedefleri belirlemekle yükümlüdür.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı- Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü (EÜAŞ):
Kamunun elindeki termik ve hidrolik santrallerin işletilmesi, bakımı, gerekirse yeni üretim
tesislerinin kurulmasından sorumludur.
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Turistik bölgeler belirleyebilmekte ve bu bölgelerde içme
suyu, kentsel atık su ve katı atık bertarafı ile ilgili uygulamalardaki önlemlerde önemli sorumluluk
yüklenmektedir.
Yerel Yönetimler: Çevre sağlığının korunması ile ilgili en önemli görev yerel yönetimlere
verilmiştir. Belediye sınırları içinde kanun ve yönetmeliklerin uygulanması ve vatandaşların
sağlıklı bir çevrede yaşaması için gerekli tedbirleri almakla görevlidir.
Sektör Birlikleri: Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve
sektörel olarak kurulmuş Çimento Müstahsilleri Birliği, Kireç Üreticileri Birliği, Turizm
Yatırımcıları Derneği, Su Ürünleri Federasyonu gibi kuruluşlar üyeleri arasında birlik ve
koordinasyon sağlayarak onları yönlendirirler.
Araştırma Grupları: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Üniversitelerin
enstitüleri ve araştırma merkezleri ve diğer araştırma amaçlı kurumlar çevre kirliliği ve kontrolü
konularında teknolojileri ve gelişmeleri takip edip danışmanlık hizmetleri vermekle
yükümlüdürler.
Çevreyle İlgili Sivil Toplum Kuruluşları: Bu kuruluşlar; sivil inisiyatifle oluşan, halk
tarafından finanse edilen ve kâr amacı gütmeyen müesseselerdir. TEMA, ÇEVKO, DHKD,
ÇEKÜL, GREENPEACE vb. kuruluşlar bunlardan bazılarıdır. Bu kuruluşlar halkı bilinçlendirme,
uygulamaları kamu ve ülke yararı açısından değerlendirme ve uygun bulunmayan politikalar için
baskı oluşturma gibi işlevleri yerine getirirler.
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