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ONSOZ
Çağımızda, siyasi partilerin demokratik rejimlerin vazgeçilmez unsurlarından
biri olduğu, artık klasik bir ifade haline gelmiştir. Bu gerçeğin temelinde, öncelikle
genel oy verme hakkının kabulüyle birlikte siyasetin tabanının genişlemeye başlama
sı ve nüfusun artması sonucunda partiler gibi aracı kurumlara duyulan hayati ihtiyaç
yatmaktadır. Günümüzde birçok eleştiri yöneltilmesine rağmen, siyasi partilerin ye
rine ikame edebilecek bir yapılanma ortada bulunmamaktadır.
Siyasi partiler, iktidar ya da muhalefet olarak o ülkenin yönetimini üstlenecek
siyasi kadrolar yetiştirirler. Çok sayıdaki farklı eğilimleri ve talepleri toparlayıp sistematize ederek siyasi karar alma sürecine aktarırlar. Bütün bu işlevler, siyasi parti
lerin üstlendiği büyük sorumluluğu ve rolü göstermektedir.
İşte böyle bir sorumluluğa ve işleve sahip partilerin teşkilatlanmasında takip
edeceği stratejilere kadar yapısı ve faaliyetleri çok önem taşımaktadır. Siyasi partile
rin ülke yönetimi sürecinde başarılı olması, öncelikle doğru kararlara ve gerçekçi çö
zümlere bağlıdır. Doğru çözümlere ve kararlara ise, ancak tutarlı Ve çok yönlü bilgi
lerle, yani birikimle, duyarlılıkla ve en önemlisi araştırmalarla, incelemelerle ulaşıla
bilir.
Başka bir ifadeyle, bir ülkenin, hem siyasi hayatının hem de ekonomik ve tek
nolojik yapısının gelişmişlik düzeyi ile bilim, kültür ve fikir alanında kat ettiği m e
safe arasında çok yakın bir ilişki vardır. Bu mesafenin alınmasında, bilimsel çalışma
ve araştırmaya uygun şartların ve ortamın yaratılması ile konuya gereken önemin ve
rilmesi belirleyici bir rol oynar.
İşte Milliyetçi Hareket Partisi, bu açıdan bir siyasi parti olarak üzerine düşeni
yapmaya çalışmaktadır. Parti bünyesinde kurduğu ‘Araştırma-Geliştirme M erkezi’
ve ‘Siyaset O kulu’ ile, bir taraftan bilgi ve proje üretimini, diğer taraftan da bunları
parti mensuplarına aktarma sürecini kurumsallaştırmış bulunmaktadır. Bu merkez
lerde, üniversitelerde ve diğer ilgili kuruluşlarda üretilen bilgiler ve raporlar değer
lendirilmekte, çözüm önerileri ve projeler geliştirilmektedir. Partimiz, bu mânâda,
araştırma dünyasıyla toplum arasında, siyasî karar alma süreciyle halkımızın beklen
tileri arasında köprü işlevi görmektedir.
Hem Araştırma-Geliştirme hem de Eğitim M erkezi’nin çalışmalarının ilk ürün
leri olarak ortaya çıkan raporlar ile ders notlarını bu bağlamda düşünmek gerekir. Ül
kemizin temel sorunlarını tanımlamaya ve çözmeye dönük raporlar, Milliyetçi Hare
ket Partisi’nin iktidardaki politikaları için bir çerçeve oluşturacaktır. Bunun yanında
ülkemizin tartışma ortamına katkıda bulunacağını da ümit ediyoruz.
Ders notları ise, her şeyden önce, siyasi kadroların partimiz ilkeleri doğrultu
sunda daha iyi yetişebilmesi, parti içinde birlikteliğin ve kültür düzeyinin daha da ge
liştirilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Diğer taraftan, partiiçi eğitim sürecinin
yaygınlaştırılabilmesi için şart olan eğitim araçlarından biri hazırlanmış olmaktadır.
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Sonuç olarak, bütün bu çabalar, partimizin ilkeli, bilgili ve seviyeli siyaset yap
m a konusundaki samimiyetinin ve kararlılığının önemli bir göstergesidir. Milliyetçi
Hareket Partisi, siyasi hayatımızın, son yıllarda kendini giderek daha çok hissettiren
seviye erozyonu ile kirlilik ve çözümsüzlük bataklığından kurtarılabilmesi açısından
üzerine düşeni yapmaya çalışmaktadır. Araştırma-Geliştirme ile Eğitim Merkezimi
zin kuruluşunun ve faaliyetlerinin Aziz Milletimiz tarafından bu şekilde değerlendi
rilip takdir edileceğine canı gönülden inanıyorum.
Dr. Devlet BAHÇELİ
MHP Genel Başkanı
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SUNUŞ
1946 yılında çok partili sisteme geçen Türkiye,
bugüne kadar çok sayıda siyasi partiyi ve onların siya
si kadrolarım denemiştir. Türkiye’nin, meselelerine
nüfuz edemeyen, ülkemizin önüne çıkan tarihi fırsatla
rı değerlendiremeyen, imkân ve kabiliyetlerimizi keşfedemeyen, bu ülkenin insanlarını yeterince anlayama
yan siyasi partileri, milletimiz demokrasiye olan say
gısından yok etmemiştir. Ama parçalayarak bir kenara
itmiştir. Bu siyasi partilerimizin, kadroları ve yönetici
leri kendi yarattıkları esere ibretle bakıp, kendileri de
beğenmemişlerdir. Bunlar hataları sistemde aramakta
dırlar, milletimize verebilecekleri hiçbir şeylerinin ol
madığını bildikleri halde siyaset sahnesinde kalmak
için her türlü çabayı göstermektedirler.
Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’de hızlı kalkınmayı gerçekleştirmek, Türk
insanını mutlu etmek ve Türkiye’yi dünyadaki saygın konumuna kavuşturmak için
bilimi ve araştırmayı ön plana almış daha önemlisi bunu sağlayacak yeterli bilgi bi
rikimine sahip ve samimi kadroları yetiştirmiştir. Böylece Türkiye’nin meselelerine
nüfuz edecek, bu ülkenin imkân ve kabiliyetlerini değerlendirecek, Türk insanı ile
kucaklaşacak kadrolarıyla Türkiye’nin her alanındaki meselelerini detaylı projeler
halinde inceleyerek ve çözüm yolları önererek tabiri caizse bilimsel metotları siyase
te taşıyarak diğer siyasi partilerden farklı bir çalışma içine girmiştir.
Yapılan çalışmalar önce tespit, daha sonra çözüm önerileri şeklinde olmakta
dır. Çalışmalarımızda bilim adamları, bürokratlar, teknisyenler ve hizmetten yararla
nacaklardan müteşekkil komisyonların oluşturulmasına özellikle dikkat edilmiştir.
Çalışmalar neticesinde yeni modeller teklif edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde dev
letin işleyişinin günün şartlarına bazı hallerde uymadığını gözledik ve böylece dev
letin yeniden yapılanmasının da gerekli olduğuna inandık ve yeniden yapılanma ça
lışmalarını başlatmış olduk.
Elinizdeki eser, bu çalışmalardan biridir. İnanıyoruz ki, bu projeler ilgililer ta
rafından dikkatle takip edilecek, daha iyiye ve daha güzele ulaşmamız için görüş ve
düşünceler bize aktarılacaktır. Her şey Türkiye için diyen Milliyetçi Hareket Partisi,
bilimsel gerçekleri ve bilimsel metotları esas alıp, her türlü peşin hükümleri bir ya
na bırakarak ciddi bir çalışma içine girmiştir.
Kendini, milletine borçlu hisseden, bilgi ve birikimini en samimi duygularla
milletin hizmetine vermek isteyen, bu sebeple bir araya gelen yetişmiş kadrolar Tür
kiye’nin tabiri caizse en güçlü üniversitesini Milliyetçi Hareket Partisinde ken
diliğinden oluşturmuştur
Ben bu kadroların çok başarılı olacağına inanıyorum, sizlerin de inanmasını
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diliyorum. Bu çalışmalara öncülük eden, çalışmalarımıza devamlı güç katan başta
Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere, çalışmalarımıza fiilen
katılan sayıları 600 ü aşkın ilim ve irfan sahibi arkadaşlarıma teşekkürü bir borç
biliyorum.
Geliniz yarinin Türkiye’sini hep beraber kuralım.

Prof. Dr. Eyyüp AKTEPE
MHP Araştırma Geliştirme Planlama
Kurulundan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
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GİRİŞ
Bilindiği gibi, gelişen ve geliştiği kadar da hızlı
değişen bir dünya da yaşıyoruz. Yeni Dünya düzeni
kurulurken çok önemli değişimleri de beraberinde ge
tirmiş, Rus İmparatorluğunun yıkılması ile komünizm
rejimi ve dolayısıyle demir perde anlayışı çökmüş, ye
rine yeni yeni Milli Devletler kurulmuş ve dünya iki
kutuplu olma özelliğini yitirerek tek kutupluluğa doğ
ru temayül etmiştir. Baskıcı ve diktacı komünizm reji
minin tahakkümü altında uzun bir süreden beri inim
inim inleyen mazlum ve masum soydaşlarımız hürri
yetlerine kavuşmuş, milli devletlerini kurmuşlardır. Bu
sayede bağımsız ve bağlantısız Azerbaycan, Kazakis
tan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ad la rrile
anılan Türk Cumhuriyetleri yeniden doğmuştur.
Diğer taraftan, NATO ve Birleşmiş M illetler Teşkilatlarına ilaveten Gümrük
Birliği, Avrupa Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (EKO), İslam Ülkeleri Anlaş
ması, Arap Birliği, Amerika (Güney ve Kuzey Amerika) İşbirliği Teşkilatları gibi
ekonomik ve siyasi birlikler kurulmuş, kurulan bu teşkilatlar gelişme yolunda epey
mesafeler kaydetmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise, kurulan yeni birliklerin
pek çoğunun ortasında haklı yerini almış, coğrafi ve siyasi stratejik, konumu ve de
önemi itibari ile merkez olma rolünü oynamıştır.
75 yıldan beri Cumhuriyetle idare edilen, 1950’li yıllardan sonra da çok partili
siyasi hayata geçen Yüce Türk Devleti ve Türk Milleti herşeye rağmen bağımsız,
hür, demokratik hukuk devleti olarak hayatiyetini sürdürmekte, ebediyete kadar da
sürdüreceğine inanıyoruz. AnCak 75 yıllık Cumhuriyet Döneminde ülkemizin çok iyi
yönetilerek bilimde, teknikte, tüm gelişmecilikte gönlümüzün istediği bir yükselme
yi gerçekleştirerek, halkımızın refahını arttırarak, çağı yakaladığını söylememiz
mümkün değildir. Halen pek çok meselemizin çözümlenemediğini, özellikle gelir
dağılımındaki adaletsizlikler nedeni ile insanlarımızın büyük birçoğunluğu hayat pa
halılığının acımasız cenderesi altında çileli bir ömür geçirmektedirler. Böyle bir an
layışın varlığı toplumumuzdaki mevcut bulunan sosyal barışın zedeleneceği endişe
sini beraberinde taşımaktadır.
Milletimizin çözüm beklediği meselelerine halçaresi bulmak için kurulan siya
si partiler şüphesiz ki, genç demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak iktidar
olduklarında, vatandaşa vaad ettiklerini yerine getirmek gibi bir de sorumlulukları
nın olduğunu düşünüyorum. Özleneni ve vaad edileni veremeyenlerin bundan sonra
milletimize verebilecekleri bir hususun olamaycağmı görmemiz ve tahminde bulun
mamızın haklı sebeplerini yıllarca birlikte taşıyoruz.
Küreselleşen dünyamızda hak ettiğimiz yerimizi alabilmemiz, ecdat yadigârı
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güzel vatanımızı ve yüce milletimizi ilelebet dünya devleti olarak “Önce lider, ve
sonra süper devlet” olma vasfını kazandırabilmemiz, bilimin öncülüğünde çağlar üs
tü sıçramayı yapabilmemiz için samimi ve ilkeli bir siyaset sergileyen Milliyetçi Ha
reket Partisi (MHP) 33 yıldan beri büyük bir gayretin içerisinde bulunmaktadır.
Memleketimizin çözüm bekleyen konularına çözüm yolları bulmak için projeler
üretmektedir. Milliyetçi Hareket Parsiti (M HP)’nin kurmuş olduğu Araştırma-Geliştirme Merkezinde (AR-GE) üretilen bu projelerden biri de ‘Türkiye’nin Çevre
M eseleleri ve Milli Çevre Politikası’ adını taşımaktadır. Araştırma Geliştirme (ARGE) Merkezimizin içinde kurulmuş bulunan Bilim ve Toknolojik Araştırmalar
G rubu’nun İhtisas Komisyonlarını oluşturan bilim adamlarımız tarafından hazır
lanmış olan bu çalışma, konularının uzmanı bilim adamlarımızın göz nurunun, hiçbir
fedakarlıktan çekinmeyen vatansever insanlarımızın emeklerinen mahsulüdür. Hiç
bir maddi karşılık beklemeksizin büyük gayret ve fedakarlık gösteren tüm değerli ar
kadaşlarıma teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ayrıca, bize çalışma fırsatı veren
başta Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli olmak üzere yetkililerin hepsine
teşekkür ediyorum.
Bu vesile ile hazırlanmış olan ‘Türkiye’nin Çevre Meseleleri ve Milli Çevre
Politikası’ adını taşıyan eserin milletimize, Milliyetçi Hareket Partimize hayırlı,
uğurlu olmasını diliyorum. Allah (CC) Yüce Türk Milletini Korusun ve Yüceltsin.

Prof. Dr. Şuayip ÜŞENMEZ
Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi
AR-GE Bilim ve Teknolojik
Araştırmalar Grubu Başkanı
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Hiç şüphemiz yoktur ki, ecdat kam ile sulanarak
yoğrulmuş vatan toprakları üzerinde yaşayan
mazlum ve masum Büyük Türk Milleti Üç HilaPli
bayrağın gölgesinde, Dokuz Işığın aydınlık yolunda
ebediyete kadar yaşayacaktır.
“Ne Mutlu Türküm Diyene”
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GİRİŞ
• Çevre; fiziksel, kimyasal, biyolojik, kültürel ve sosyo-ekonomik kaynak ve
değerlerin oluşturduğu ve bu değerlerin birbirleri ile sürekli etkileşim içinde
bulunduğu sistemler bütünüdür.lnsan ve diğer canlıların, huzur ve güven
içinde yaşayabilmeleri için sağlıklı ve temiz bir çevre vazgeçilmez ilk şart
tır.
• Çevre sorunlarının ortaya çıkışı yeni olmamakla birlikte, özellikle batıdaki
“sanayi devrimi” sonrasında, vahşi kapitalizmin tahriki ile insanoğlunun
daha çok refah, daha çok lüks uğruna, tabiata hükmetme arzusu, doğal
kaynakların bilinçsizce tüketilmesine yol açmış ve çevre sorunları günü
müzde tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.
• Teknolojik atılım insanlığın günlük hayatını kolaylaştırmış, refah düzeyini
yükseltmiş, endüstriyel gelişme gerçekleşmiştir. Ancak bu gelişmenin çev
resel maliyeti çok yüksek olmuş ve hızla artan çevresel baskılar, yeryüzü
nün birçok bölgesinde geri dönüşü mümkün olmayan doğal kaynakların
yok olması sonucunu doğurmuştur.
• 1972 yılında Stockholm’ de düzenlenen “insan Çevresi Konferansı’ nda”
çevre sorunlarına küresel ölçekte çözüm aranmış ve ilk defa “sürdürülebi
lir kalkınma ilkesi” ortaya atılmış ve “kirleten öder” prensibi benimsen
miştir. Bu konferansta her ülkenin yerel-milli politikalarını geliştirmesi kabul
edilmiş ve ülkeler arasında “ortak tedbirler” alınması istenmiş, ancak
1992 yılına kadar çevre sorunlarındaki tırmanış devam etmiştir.
• 20 yıl sonra, Haziran 1992’de Brezilya’nın Rio kentinde toplanan “Çevre ve
Kalkınma Konferansfnda” konu çok daha detaylı ve geniş ölçekte ele
alınmış ve bir dizi ilke ve prensipler 166 ülke tarafından taahhüt altına alın
mıştır. Bu konferansta “kirleten öder” ilkesine ilave olarak “kullanan öder”
ilkesi benimsenmiş ayrıca “zengin ülkelerin, kalkınmakta olan ve geri
kalmış ülkelere yardım etmesi” prensibi kabul edilmiştir.
• Türkiye açısından bu konferansın en önemli sonucu “iklim değişikliği söz
leşmesi” ile getirilen sınırlamadır. Türkiye sözleşme ekinde yer alan
“OECD ülkeleri ile birlikte gelişmiş ülkeler” listesine alındığı için sözleş
meyi imzalamamıştır. Ancak daha sonra sözleşmeye taraf olma çalışmala
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rı hızlandırılmış, 1997 yılında TBMM Çevre ve Dış işleri Komisyonu’nda
görüşülerek, sözleşmenin kabulüne ilişkin kanun tasarısı, Genel Kurula
sevkedilmiştir. Tasarı halen Genel Kurul gündeminde görüşülmeyi bekle
mektedir. Öte yandan Türkiye’nin, ülkemizi “gelişmiş ülkeler” sınıfına dahil
eden sözleşmenin ek-1 ve ek-2 listelerinden çıkma girişimleri bir sonuç ver
memiştir.
• Sözleşmeye taraf olmamız halinde; “ülkemiz sera gazları emisyonları”™
2000 yılına kadar 1990 yılı seviyesine çekmek zorunda kalacak, ayrıca
“gelişmiş ülke” sayılacağı için “az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke
lere” yardım etmekle yükümlü tutulacaktır. Bunun anlamı: ülkemiz kal
kınmasının ciddi bir darbe alması ve özellikle sanayi, tarım, ulaştırma,
enerii ve konut sektörlerinde önemli bir gerileme yaşanmasıdır.
• Bizce, sözleşmeye bu şekilde taraf olunması “milli çıkarlarımıza” aykırı
olup ülkemizin haksız ve gereksiz olarak çok ağır bir yükümlülük altına so
kulması sonucunu doğuracak, tarihi ve geri dönüşü olmayan büyük bir ve
baldir.
• Türkiye, herşeyden önce bu tür emrivakilerden kurtulmak için; kendi sorun
larına yine kendi ülkesi ve milletinin mutluluğu için çözüm bulmayı öncelik
li hedef olarak benimsemeli, milyonlarca şehidin kanları ile vatan yaptığı
mız bu toprakların ayağımızın altından sessizce kayıp gitmesini, doğal, ta
rihi ve kültürel kaynaklarımızın kirlenmesi, tahrip edilmesi ve yok olmasını
önlemek için meseleye; bilim ve aklı esas alarak, tarih, kültür, inanç ve mil
li menfaatlerimizle çatışmayan bir bakışla yaklaşmalı, bunun için de; “Milli
Çevre Politikaları” süratle belirlenmeli ve kararlılıkla uygulanmalıdır.
• Türkiye, diğer konularda olduğu gibi maalesef çevre konusunda da iyi yönetilmemektedir. Hatta, bir yönetimden bile söz etmek mümkün değildir.
»Çevre konusunda yasal olarak sorumlu kuruluş olan Çevre Bakanlığı, tama
men durma noktasına getirilerek, fonksiyonları bitirilmiştir.
• Çevre konusunda ilgili Bakan ve Başbakanın icra yetkileri, fiilen Sn.Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Buna bağlı olarak, sivil
toplum kuruluşları ve halkımızın ciddi tepkilerine ve huzursuzluklara neden
olan yanlışlıklarla dolu uygulama ve tasarruflar bilimsel ve ekonomik hata20

larla birlikte yoğun çevresel tahribata neden olmaktadır.
• Holdinglerin hatırı için Yönetmelikler değiştirilmekte, birinci sınıf tarım top
rakları ve ormanlarımız diyet borcu olarak binlerine peşkeş çekilmektedir.
• 1992, “Rio Yeryüzü Zirvesinde, alınan kararlar doğrultusunda; Yerel Yö
netimlerin güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşları ve halkın katılımının sağ
lanması suretiyle “Sürdürülebilir Kalkınma” anlayışının gereği olan yasal
ve idari düzenlemelerin yapılması bir yana; işbaşında bulunan siyasi ikti
dar, çevre konusunda da sınıfta kalmış; “insana ve millete rağmen” anla
yışında ısrar etmek suretiyle toplumsal barışı da sarsmaktadır.
• Çevre Bakanlığı’nın günün şartlarına göre mevzuat ve teşkilat olarak ta
mamlanamaması sebebiyle, ülkemiz hızla kirlenmektedir.
• Ülkemizin mukadderatında yıllardır söz sahibi olan malum zihniyet, toprak,
su ve hava kirliliğini değil önlemek, ormanların ve doğal zenginliklerimizin
yakılıp-yıkılıp, yok olmasına seyirci kalarak, cennet vatanımızı çöle çevir
mektedir.
• İnsanımız başta olmak üzere, kutsal vatan topraklarına saygı ve sevgi duy
mayanların, çevre kirliliğini önlemeleri mümkün değildir.
• Köyden kente artarak devam eden göç ve işgücü kırsal kesimde değerlendirilememesi sonucu; kentler birer işsizler kampı, köyler ise adeta ıssız di
yarlar haline gelmiştir.
• Sanayi yer seçiminde bilimsel kriterlere uyulmayarak, kolaycılık tercih edil
mektedir. Bu nedenle Türkiye’de 26 akarsu havzasının yarıdan fazlasında
toprak, su ve hava kirliliği yaşanmaktadır.
• Toplum, kalkınma ve çevre arasında tercih yapmaya zorlanmaktadır. Bu
şartlarda, geleceğimiz yok edilerek kalkınma sağlanamaz.
• Bu, ülkemiz insanını canından bezdiren mevcut yönetim ve kirli zihniyetten,
çevre kirliliğine çözüm bulmasını beklemek, esasen lüks olur.
• Yüce milletimizin ve gelecek nesillerin birer emaneti olan çevresel değerle
rimizin mevcut rantçılar, vurguncular ve yağmacılar tarafından talan edil
mesi derhal durdurulmalıdır.
• Bu soygun ve vurgun şebekesinin iştahını kabartan idari, yasal ve hukuki
boşluklar yeni düzenlemelerle giderilmelidir.
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• Milli servetin yağmalanmasına göz yuman fert ve idareciler, esasen kendi
kendilerine de ihanet içindedirler. Çıkar şebekelerinin koltuk değnekleriyle
iktidar koltuğuna taşınanlar, diyet ödemekten başka birşey yapamazlar:
ÇÖZÜM; “Önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben” diyen;
bilgili, inançlı, dürüst, çalışkan ve cesur kadrolarıyla TÜRKİYE’yi yönet
meye hazır olarak bekleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin iktidara
getirilmesidir.
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1. TÜRKİYE’ NİN ÇEVRE DEĞERLERİ
Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili yaklaşık 800.000 km2 yüzölçü
mü ve 8333 km kıyısı olan, Asya ile Avrupa arasında stratejik kara, ha
va ve su yollarının geçiş noktasında bulunan önemli ve büyük bir ülke
dir.
1.1 Toprak Varlığımız

Ülke Yüzölçümüne Oranı (%)

Toplam arazi

: 78 milyon hektar

Kullanılabilen arazi miktarı

: 27 milyon hektar

35

Ekilebilir arazi miktarı

: 19 milyon hektar

19

Sulanabilir arazi miktarı

: 3 milyon hektar

10.7

Ekilebilir toprak kalınlığı

: 20-50 cm

Erozyona maruz miktar

: 62 milyon hektar

Yıllık kaybolan (taşınım) toprak miktarı

: 1 milyar ton

80

1.2 Su Varlığımız
Yıllık yağış miktarı (ortalama)

: 501 milyar m3

Yüzey akışı

: 186 milyar m3

Yeraltı suyu miktarı

: 41 milyar m3

Göl alanı

: 8900 km2

Baraj gölleri

: 32500 km2

Akarsuların uzunluğu

: 30.000 km

Toplam su tüketimi (1996)

: 34 milyar m3

Yüzeysel kaynaklar

: 28 milyar m3

'.j, ’.y) • •

Sulama amaçlı kullanım

: %76

İçme suyu amaçlı kullanım

: %14

Sınai amaçlı kullanım

: %10

Kişi başına yıllık içme suyu kullanımı

: 74 m3

Avrupa ortalaması

: 100m3

1.3 Orman Varlığımız

Ülke Yüzölçümüne Oranı (%)

Ormanla kaplı alan miktarı

: 20.2 milyon hektar

26

İyi nitelikli ormanlar

: 8.9 milyon hektar

44
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Kişi başına düşen miktar

; 0.39 hektar

Dünya ortalaması

: 0.80 hektar

1950-1991 arasında yok olan orman

: 2.6 milyon hektar

Yangınlar

: %27

Tarla açma

: %7

Yerleşme

: %1

Yanlış ormancılık

: %10

Yasal düzünlemeler

: %55

Ağaçlandırma yapılan toplam alan

: 1.700.000 hektar

Orman içinde yaşayan nüfus

: 8.2 milyon

1.4 Çayır ve Meralarımız
Sürekli otlak ve mera alanı

: 12.4 milyon hektar

Hayvan otlatılan alanlar

: 21.7 milyon hektar

Bu durumda çayır ve meraların yetersiz-düzensiz olduğu, otlatmanın bilinçsiz yapıldığı, tarım arazileri ve ormanların otlatma amacı ile kullanıldığı
anlaşılmaktadır.
1.5 Bitki ve Hayvan Varlığımız/Biyolojik Çeşitlilik
Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki geçiş noktası üzerin
de bulunması ve farklı ilkim özelliğinden dolayı oldukça zengin bir “biyolojik
çeşitliliğe” sahiptir.
Avrupa kıtasında bulunan 9000 endemik türün (yalnız bu bölgeye mah
sus) 3000’den fazlası sadece Türkiye’de bulunmaktadır.
Türkiye aynı zamanda yeryüzünün en önemli “gen merkezlerinden” bi
risidir. Beslenme ve ilaç yapımında kullanılan pekçok türün anavatanı Anado
lu’dur. Bu, kıymetini iyi bilmediğimiz çok önemli ve stratejik bir zenginlik kay
nağıdır.
Ayrıca ülkemiz çok sayıda hayvan türlerini barındırmakta ve özellikle su
kuşlarının göç yolları üzerinde bulunmaktadır. Birçok endemik bitki ve hayvan
türlerimizin yıllardan beri yurtdışına kaçırıldığı herkesçe bilinmektedir.
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163 adet
Ülkemizde yaşayan bitki ailesi
1255 adet
Bitki cinsi
9000 adet
Bitki türü
120.000 omurgasız, 472 balık, 426 kuş, 120 memeli, 49 kertenkele, 36
yılan, 20 kurbağa, 8 kaplumbağa türü bulunmaktadır.
Bu zengin bitki ve hayvan varlığının büyük bir kısmı yanlış otlatma,
aşırı gübre ve tarım ilacı kullanımı, yangınlar, kaçak avlanma ve kaçak
çılık gibi nedenlerle yok olma tehdidi ile karşı karşıyadır.
1.6 Sulak Alanlarımız
Türkiye, başta balık olmak üzere, birçok hayvan ve bitki türüne beslen
me, barınma, çoğalma imkanı sağlayan, yeraltı su seviyesini ayarlayan, taş
kın ve erozyona engel olan çok sayıda “sulak alan”a sahiptir. Ne yazık ki, sıt
ma mücadelesi ve toprak kazanma amacıyla 200.000 hektar civarında sulak
alan kurutulmuş ancak bu topraklar kısa bir süre sonra verimsiz ve çorak
alanlar haline gelmiştir.
Dünva çapında şöhret kazanmış başlıca sulak alanlarımız : Manvas Kuş
Cenneti. Sultan Sazlığı. Sevfe Gölü. Bata Gölü. Tuz Gölü ‘dür.
Toplam sulak alan miktarı :1 milvon hektar
1.7 Özel Çevre Koruma Alanları
Ülkemizde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş ve ilan edilmiş bulunan;
12 adet “Özel Çevre Koruma Bölgesi” mevcuttur. Bunlar dünya çapında ün
yapmış , tarihi ve doğal zenginliklere sahip kaynaklarımızdır: Foça, Gökova,
Datça-Bozburun, Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Patara, Kekova, Be
lek, Göksu Deltası, Pamukkale, Gölbaşı ve Ihlara Özel Çevre Koruma
Bölgesi.
1.8 Milli Parklar/Kültürel ve Doğal Sit Alanları
Ülkemiz milli park, kültürel ve doğal sit alanları ve tarihi değerleri açısın
dan da oldukça zengindir. Ancak bunların yeterli şekilde korunduğu söylene
mez. Bir daha yerine konamayacak olan bu değerlerimize “milli bir hassasi
yetle” sahip çıkmalı ve bunları gelecek nesillerimize güvenle aktarabilmeliyiz.
Türkiye’de bu gün için 32 milli park, 11 tabiat parkı, 54 tarihi anıt, 118
yaban hayatı koruma alanı, 55 tabiat anıtı, 1003 doğal varlık, 369 doğal sit
alanı, 3029 arkeolojik sit alanı, 115 tarihi sit alanı, 199 diğer sit alanı, 31.047
sivil mimari örneği, 5265 dini yapı, 5126 kültürel yapı, 755 idari, 397 ticari-sınai yapı, 1596 mezarlık, 182 şehitlik, 19 anıt ve abide, 702 tarihi kalıntı ve 12
özel çevre koruma bölgesi bulunmaktadır.
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1.9 Deniz ve Kıyı Kaynaklarımız
Toplam kıyı uzunluğu

: 8333 km

Ada sayısı

: 160 adet

Ada kıyıları uzunluğu

: 1067 km

Akdeniz kıyı uzunluğu

: 1577 km

Ege denizi kıyı uzunluğu

: 2805 km

Marmara denizi kıyı uzunluğu

: 1189 km

Karadeniz kıyı uzunluğu

: 1695 km

Bu deniz ve kıyılarımızda bulunan çok değerli tarihi, kültürel ve turistik
koy ve körfezlerimiz, delta ve dalyanlarımız, sulak alanlarımız, deniz altı ka
lıntıları, bitki ve hayvan çeşitleri, ülkemizin önemli zenginlik kaynaklarındandır. Ne yazık ki, bu çevre değerlerimiz çok büyük bir kirlilik ve yağmalama
tehdidi altında bulunmakta adeta kapanın elinde kalmaktadır. Kıyılarımız bu
yanlış ve aşırı kullanım yüzünden betonlaşma tehlikesine maruz kalmış, tu
ristik potansiyelini kaybetme noktasına gelmiştir. Öte yandan, deniz ve kıyı
larımıza boşaltılan tehlikeli ve endüstriyel atık ve artıklar yüzünden “su ürün
leri üretiminde” ciddi bir azalma meydana gelmiş, ekonomik kayıplarımız
artmıştır.
1.10 Hava ve İklim Varlığımız
Türkiye coğrafi konumu nedeniyle çok önemli iklim ve temiz hava kay
nağına sahip bir ülkedir. Aynı anda dört mevsimi yaşayan, güneşli günler or
talaması bütün Avrupa’dan fazla olan, neredeyse her mevsim denize girilebilen , havası nisbeten temiz, iklimi hoş olan vatanımız, başlıbaşına bir zengin
lik kaynağıdır. Bu kaynağa gözümüz gibi bakmak ve onu gelecek nesille
re tertemiz bir şekilde devretmek görevimizdir.
2. ÖNCELİKLİ ÇEVRE SORUNLARI
2.1. Su Kirliliği
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kısıtlı olan tatlı su kaynaklarına yö
nelik talep giderek artmakta olup, her 20 yılda iki katına çıkmaktadır. Araştır
malar; 1950 yılında su kıtlığı çeken ülke sayısı 12 ve bu ülkelerde yaşayan
toplam nüfus, 20 milyon iken, 1990 yılında su kıtlığı çeken ülke sayısının 26
ve toplam nüfusun 300 milyon olduğunu ortaya koymaktadır. 2050 yılı için ya
pılan tahminler ise, su kıtlığı çekecek ülke sayısının 65 ve etkilenecek toplam
nüfusun 7 milyar civarında olacağını göstermektedir.
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Gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerdeki hastalıkların. % 80’inin sağlıksız
su kullanımından kaynaklandığı bilimsel raporlarla ortava konmakta olup, her
gün dünyada ortalama 25 bin kişi kirli suları kullandığı için ölmektedir.
Hiçbir arıtıma tabi tutulmadan, akarsu, göl ve denizlerimize boşaltılan
evsel ve endüstriyel atıksular, bilinçsizce yapılan gübre ve zirai ilaç kullanı
mından kaynaklanan kirleticiler, başta göl ve barajlar olmak üzere su kaynak
ları yakın çevresindeki yapılaşmalar, suların kirlenmesine, kalitesinin azalma
sına, çevre ve halk sağlığının bozulmasına ve ekonomik kayıplara yol açmak
tadır. Ayrıca kara kökenli kirleticiler yanında deniz trafiği, tanker kazaları ve
yurtdışından gelen etkilerle denizlerimiz de giderek kirlenmektedir. Kirlenme
sonucu önemli bir gıda kaynağı olan su ürünleri üretimi de kalite, miktar ve
çeşitlilik yönünden azalmakta ve giderek vok olmaktadır. Üç tarafı denizle
çevrili olan ülkemiz için bu oldukça ciddi ve milli bir zafiyettir.
2.1.1. Su Kirliliğine Yol Açan Başlıca Nedenler
• Ülkemizde son yıllarda sanayileşme hamleleri giderek artış göstermektedir.
Ancak bu gelişme çevre değerleri yeterince dikkate alınmadan sürdürüldü
ğünden, sanayi tesisilerinden kaynaklanan atıksuların arıtılmadan boşaltı
mı, başta su kaynaklarımız olmak üzere çevremizin kirlenmesine neden ol
maktadır.
• Ülkemizdeki atıksuların %78’i arıtılmadan alıcı ortamlara verilmektedir.
• Devletin kredi desteği ile tamamlanan 41 Organize Sanayi Bölgesi’nden sa
dece 6 tanesinde atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır.
• Ülkemizde çevre kirliliğine yol açan atıksuların %45’i yerleşim birimlerinden
gelen kanalizasyon sularıdır.
• Mevcut 3000’e yakın belediyeden sadece 150 tanesinde tamamlanmış sağ
lıklı kanalizasyon sistemi bulunmakta ve bunlarında yalnız 46 tanesinde
arıtma tesisleri bulunmaktadır.
• Kanalizasyon sularının, %95’i arıtılmadan nehirlere, göllere, denizlere ve
topraklara boşaltılmaktadır.
• Limanlarımızın büyük çoğunluğunda, gemilerde oluşan sintine ve balast su
ları gibi kirletici atıkları toplayacak ve arıtacak sabit ve yüzer kabul tesisle
ri bulunmamaktadır.
• Boğazlar ve petrol dolum tesislerindeki kazalar ve bunların etkilerini gidere29

cek alet ve ekipmanların olmaması denizlerde kirlenmeye neden olmaktadır.
• Özellikle Karadeniz, başta Tuna Nehri olmak üzere diğer ülkelerden gelen
kirleticiler nedeniyle kirlenmektedir.
• Aşırı ve bilinçsiz gübre ve zirai mücadele ilacı kullanılması yüzeysel sular
yönünden yeraltı su kaynaklarını da sağlığa zarar verecek boyutlarda kir
letmektedir.
• Göl ve barajlar çevresindeki yoğun ve kaçak yapılaşmalar özellikle içme ve
kullanma suyu temin edilen kaynaklar için büyük tehlike oluşturmaktadır.
• Ülkemizde su kaynaklarımızın korunması ile ilgili çok sayıda kanun ve yö
netmelik yanında çok sayıda kurum ve kuruluşa görev ve yetki verilmiştir.
Çok başlılıktan kaynaklanan yetki kargaşası ve başıbozukluk bulunmakta
dır.
• Yeterli araç-gereç ve eğitilmiş elemanlardan oluşan etkili bir denetim uygu
lanamamaktadır.
• Cezalar ve yaptırımlar caydırıcı değildir.
• Başta Ege ve Akdeniz olmak üzere sahillerimizdeki turistik amaçlı tesis ve
ikinci konut yapımlarının plansız ve kontrolsüz bir şekilde artması nedeniy
le sahillerin doğal güzelliklerinin bozulmasının yanında altyapı eksikliğin
den kaynaklanan yoğun kirlenmeler oluşmaktadır.
2.1.2.Su Kirliliğinin Etkileri ve Sonuçları:
• Su, canlılar ve insan hayatı için vazgeçilemez bir kaynak olmasının yanın
da, ekonomik gelişme için de aynı derecede önemlidir. Tarımsal üretimin
büyük bir kısmı elverişli su kaynaklarının kullanımı ile gerçekleşmektedir.
Su kaynakları ve denizler bugün olduğu kadar gelecek nesiller için de bü
yük bir gıda deposudur.
• Yeterli ve elverişli su kaynaklarına sahip ülkeler uluslararası siyasi ve eko
nomik kararlarda etkili ve söz sahibi konuma geleceklerdir. Su, 21. yüzyı
lın en önemli stratejik maddesi olma özelliğini koruyacaktır.
• Bu derece önemli olan su kaynaklarının çeşitli etkilerle kirlenmesi, faydalı
kullanım imkanını ortadan kaldırmakta ve giderek zarar veren kaynaklar
durumuna getirmektedir.
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• Su kaynaklarına boşaltılan kirletici maddelerin etkileri bir süre doğal olarak
arıtılarak giderilebilir. Ancak kirlenme devam ettikçe bir süre sonra bu kay
naklar kendilerini yenileme gücünü kaybederler.
• Sağlıklı ve yeterli içme suyu temininde sıkıntılar başlar. Kısmen kirlenen bu
suları kullanılabilir hale getirmek için arıtma sistemlerine ihtiyaç duyulaca
ğından, yatırım ve işletme maliyetleri ortaya çıkar.
• Kirli su kullanımından kaynaklanan hastalıklar ortaya çıkar, sağlık harcama
ları artar. Çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşların şikayetleri
ve rahatsızlıkları artar.
• Kirlenmenin boyutları ve etkileri giderek artarak gerek sağlık gerekse eko
nomik açıdan geniş toplum kesimlerini etkilemeye ve toplu protestolara ne
den olur.
• Ülkemizde kirlenmenin yoğun olduğu Ergene, Gediz, Çukurova ve Mende
res ovalarındaki çiftçiler, tarımsal ürün kayıpları nedeni ile gösteriler yap
ma noktasına gelmiştir.
• Kirli suların tarımsal sulamada kullanımının yol açtığı ekonomik kayıplar gi
derek artmaktadır.
• Başta büyük şehirler olmak üzere şimdiden birçok yerleşim birimi sağlıklı ve
yeterli içme ve kullanma suyu temininde sıkıntıya düşmektedir. Bu durum
bir yandan halk sağlığını olumsuz yönde etkilerken bir yandan da su temi
nine yönelik yatırımlara ihtiyaç duyulduğundan su maliyetleri yükselmekte
dir.
• Başta balık olmak üzere su ürünleri üretimi azalarak yok olma noktasına ge
lir. Halkın su ürünlerine dayalı yeterli ve sağlıklı gıda talepleri karşılana
maz. Maliyetler yükselir, ithalat artar. Turizm gelirleri azalarak durma nok
tasına gelir.
Sonuçta; sağlık, estetik ve ekonomik yönü ile son derece stratejik
öneme haiz olan su kaynaklarının kirlenmesi ve kullanılamaz hale gel
mesi ülkenin fakir düşmesine ve ekonominin çökmesine neden olur. Fa
kir ülkeler her yönüyle dışa bağımlı olacağından giderek bağımsızlıkla
rını da kaybederler.
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2.1.3.Öneriler
Ülkemizde su kaynaklarımızın yönetimi ve korunması konusunda Çev
re Bakanlığı ile birlikte 14 kurum ve kuruluşa görev ve sorumluluk verilmiştir.
Ayrıca bu konuda doğrudan veya dolaylı yasal düzenlemeler getiren 15 ka
nun ve 8 yönetmelik bulunmaktadır. Bu durumdan kaynaklanan yetki ve so
rumluluk karmaşasının doğal sonucu, su kaynaklarımız korunamamakta ve
verimli kullanılamamaktadır.
Bu nedenle;
a) Su kaynaklarımızın korunması ve kirlenmenin önlenmesi için, ilgili ku
ruluşlar arasında çok iyi bir koordinasyon ve işbirliği sağlanmalı, otorite boş
luğu giderilmelidir.
b) Bugünkü idari yapılanmamız il düzeyindedir. Kirlilik sınır tanımadığın
dan, idari yapının su havzaları boyutunda ele alınması gerekmektedir. Su
kaynaklarımızın sürekli ve dengeli bir şekilde kullanımı ve yönetimi ekono
mik, sosyal, teknolojik ve çevresel etkiler gözönünde tutularak planlanmalıdır.
c) Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılmadan çevreye verilmesi
önlenmelidir. Bunun için arıtma tesislerinin kurulması ve işletilmesi sağlan
malı, bu yöndeki faaliyetler devlet tarafından öncelikle desteklenmeli ve teş
vik edilmelidir.
d) Mevcut uygulamada genellikle gelişmiş ülkeler tarafından terk edilen
demode olmuş arıtma tesisleri ve teknolojiler ülkemize yüksek fiyatla satıl
maktadır. Bu nedenle, dünyadaki gelişmeler takip edilerek yerli çevre tekno
lojileri geliştirilmeli ve bu sektör güçlendirilmelidir.
e) Su kaynaklarımızın doğal bir varlık olmasının ötesinde, ekonomik bir
kaynak olduğu dikkate alınarak, bu kaynaklardan sağlanan gelirlerin bir kıs
mının yine bu kaynakların korunması ve geliştirilmesi için kullanılmasına im
kan verecek yasal ve idari düzenlemeler yapılmalıdır.
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Tablo-1:.Organize Sanayi Bölgelerinde Arıtma Tesisi Bulunma
Oranları.
Ö zel
S e k tö r

% 14

K am u
S e k tö r ü —

% 86

Tablo-2:Arıtma Tesisi Bulunmayan Kuruluşların Sektörel Dağılımı.
özel
— S e k tö r

%16

2.2. Toprak Kirliliği
Türkiye’deki mevcut arazi büyüklüğü yaklaşık 78 milyon hektar olup, bu
nun ancak 27.7 milyon hektarı (%35.5) ekilebilir ve sürekli tarım alanı niteli
ğindedir.
Ülke topraklarının %78’ i orta ve şiddetli erozyon baskısı altında olup,
%64 ‘ ünde organik madde ve azot eksikliğinden kaynaklanan verimsizlik gö
rülmektedir.
Kısıtlı olan verimli topraklarımız son yıllarda konut alanı, turistik tesis,
fabrika sahası gibi amaç dışı kullanımlar yanında giderek artan oranda kirlen33

meye maruz kalmıştır.
Kirlenme nedeniyle toprakların fiziksel ve biyolojik yapıları bozulduğun
dan;
- Verim düşmekte
- Ürünlerin kapasitesi azalmakta
- Yeraltı suları kirlenmekte
- Ekonomik kayıplar yanında çevre ve insan sağlığı tehlikeye düş
mektedir.
2.2.1. Toprak Kirliliğine Yol Açan Başlıca Nedenler:
Ülkemiz toprakları başlıca iki nedenle kirlenmektedir.
a) Modern tarım yöntemlerinden kaynaklanan kirlenme;
Kimyasal gübreler, zirai mücadele ilaçları, besleyici hormonlar gibi mad
deler, özellikle yanlış zamanlarda ve aşırı miktarda kullanıldığından, hem top
rakta birikerek kirlenmeye neden olmakta hem de sulu tarım sürecinde bitkibesin zinciri yoluyla insan ve hayvan sağılığını olumsuz etkilemektedir.
b) Kentlerden kaynaklanan evsel nitelikli atıksular ve sanayiden kaynak
lanan endüstriyel nitelikli atık sular:
Ülkemizdeki yerleşim alanlarının büyük bir çoğunluğu ve buna bağlı ola
rak da sanayi tesisleri verimli ovalarda veya bunların çok yakınlarında kurul
muştur.
Bu merkezlerden kaynaklanan atık suların arıtılmadan topraklara boşal
tılması veya bu kaynaklarla kirlenen akarsuların tarımsal sulamada kullanıl
ması, toprak ve ürün kirliliğine yol açmaktadır.
2.2.2. Toprak Kirliliğinin Etkileri ve Sonuçları:
• Toprak; su, hava gibi diğer alıcı ortamlara göre daha yavaş ve uzun vade
de kirlenmekte; ancak kirlendikten sonra temizlenmesi mümkün olmamak
ta veya çok yüksek maliyet gerektirmektedir.
• Topraklar, insan ve diğer canlılar için gıda üreten vazgeçilmez kaynaklar
dır. Bunun yanısıra ihtiyaçların karşılandığı pamuk, tütün, soya gibi sanayi
ürünlerinin yetiştirildiği alanlardır. Toprağın kirlenmesi sonucunda:
• Ürün verimi ve kalite azalmaya başlar
• Yeraltı su kalitesi düşmeye başlar
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• Ürün verimi ve kalite azaldıkça, üreticiler daha fazla gübre, hormon ve ilaç
kullanacağından, kirlenme daha da artmaya başlar.
• Topraklardan elde edilen ekonomik kazanç azaldıkça üretici yeni arayışla
ra girerek mer’a ve orman alanlarından arazi kazanma yoluna gider.
• Çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkiler kendini göstermeye başlar.
• Kirlenen topraklar “kirlilik erozyonuna” uğrayacağından kullanılamaz hale
gelir.
• Yeraltı sularının kirlenmesi nedeniyle su kıtlığı ve salgın hastalıklar başlar.
• Ülkemizde, Ergene, Gediz ve Menderes ovalarında yaşayan çiftçilerimizin
başladığı toplu protesto ve gösterilerde olduğu gibi, çiftçi-sanayici- devlet
arasındaki toplumsal barış bozularak, kargaşa ortamına gidilir.
• Kövden kente olan aöç olavı artacağından sağlıksız kentleşme daha da hız
lanır. Ekonomik, sosval. kültürel ve ahlaki çöküntü basaösterir.
2.2.3. Öneriler
a) Toprakların kirlenmesine neden olan evsel ve endüstriyel nitelikli atık
suların atılmadan çevreye verilmesi önlenmelidir. Arıtma tesislerinin kurulma
sı ve gerektiği gibi çalıştırılması için yeni finansman kaynakları sağlanmalı,
bu alandaki teşvikler ve devlet desteği artırılmalı ve optimize edilmelidir.
b) Zirai mücadele ilaçları üretimi, satışı ve kullanımında görülen başı bo
zukluk giderilerek, kirliliğe yol açan ve sağlığa zararlı etki yapan ilaçların kul
lanımı yasaklanmalıdır. Zararlılara karşı, “biyolojik mücadele” yöntemleri ge
liştirilmeli ve teşvik edilmelidir.
c) Çevreye duyarlı tarımsal üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve yay
gınlaştırılması sağlanmalıdır.
d) Çiftçilerin eğitimi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarına hız verilerek, bu
konudaki faaliyetler yerinde gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla modern “tarım
kentleri” nin kurulması ve bu bölgelerde, ziraat mühendisi, veteriner ve çev
re mühendislerinin çiftçiye “danışmanlık hizmeti” vermesi sağlanmalıdır. Bu
suretle, aynı zamanda boşte gezen binlerce ziraat mühendisi ve diğer uz
manların istihdamı da sağlanmış olacaktır.
2.3. Hava Kirliliği
Ekonomik, sosyal ve endüstriyel faaliyetlerin sonucu oluşan is, toz ve
gaz halindeki kirletici maddelerle havanın doğal bileşimi ve yapısının olum35

suz yönde etkilenmesi “hava kirliliği” olarak tanımlanmaktadır.
Başta kömür ve fuel-oil olmak üzere düşük kaliteli fosil yakıtların, ısın
ma amaçlı kullanılması, enerji üretimi için termik santrallerde yakılması, mo
torlu araçların eksoz gazları ve sanayi tesislerinin baca gazları hava kirlenmesinih başlıca nedenleridir.
Havaya verilen atık gazlar içindeki, toz, partikül madde, kükürtdioksitler
ve azot oksitler, insan sağlığı ile birlikte, doğal kaynaklar için de önemli teh
dit oluşturmaktadırlar.
2.3.1. Hava Kirliliğine Yol Açan Başlıca Nedenler:
Ülkemizde hava kirliliği, 1980’li yıllarda Ankara’daki yoğun kirlenme ile
gündeme gelmiştir. Ancak son yıllarda İstanbul , Erzurum, Eskişehir, Bursa
ve Kocaeli başta olmak üzere çeşitli illerimizde giderek yayılmaya başlamış
tır.
a) Ülkemizdeki enerji ihtiyacı 1997 yılı itibariyle;
-%28 kömür
-%46 petrol
-%19 doğalgaz
-%16 diğer kaynaklardan karşılanmaktadır.
Ülkemizde linyit kömürü tüketimi sürekli artmakta olup, 2010 yılında 184
milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. (1995 yılına göre %350 artış)
b) Hava kalitesi için en önemli kirletici etki yapan kükürtdioksit emisyon
larının %84’ü evsel ısınmada kullanılan linyitten kaynaklanmaktadır.
c) Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin nedenleri ise; sanayi tesisle
ri kurulurken yanlış yer seçiminin yapılması, eski teknojilerin kullanılması, at
mosfere büyük miktarda kirletici madde veren sanayi tesislerine (termik sant
raller gibi) baca gazı arıtım ünitelerinin kurulmaması veya kirliliği kaynağında
yok edecek teknolojilerin ve temiz yakıtların kullanılmamasıdır.
d) Ülkemizde şehirleşme hızı giderek artmaktadır. 1990 yılında kentler
de yaşayan nüfusun payı %54 iken, 2000 yılında %70’e çıkması beklenmek
tedir. Bu durum motorlu taşıt eksoz gazlarından kaynaklanan kirliliğin şehir
lerde giderek daha_çok insanı olumsuz yönde etkileyeceğini göstermektedir.Kent nufüsu ve otomobil sayısı artarken aynı oranda kurşunsuz benzin tü
ketiminin artmaması kirliliğe neden olmaktadır.
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e)
Ülkemizdeki hava kirliliğinin önemli nedenlerinden biri de, enerjinin is
raf edilmesi, verimli kullanılmaması, konut ve işyerlerinde ısı yalıtımına yöne
lik tedbirlerin yeterince alınmamasıdır.
Hava kirliliğine neden olan bazı önemli sanayi sektörlerini şu şekilde sı
ralamak mümkündür;
-Petrol rafinerileri,
-Petrokimya entegre tesisleri,
-Kimya sanayi ve tarımsal mücadele ilaçları
-Enerji üretimi (Termik Santraller),
-Selüloz ve kağıt sanayi,
-Demir-çelik sanayi,
-Çimento sanayi,
-Deri sanayi
-Mezbahalar ve et entegre tesisleri,
-Gübre sanayi,
-Şeker sanayi,
-Tekstil sanayi,
-Plastik sanayi
-Madencilik
-Taş toprak sanayi,
Bu tesisler kurulurken, çevre kirlenmesini önleyecek gerekli tedbirler
alınmalı, özellikle teknik, hukuki ve idari düzenlemeler süratle gerçekleştirilmelidir. (Bknz: Milli Çevre Politikası Sonuç Bölümü)
2.3.2. Hava Kirliliği’nin Etkileri ve Sonuçları:
• Hava kirliliği maruz kalınan süre ve doza bağlı olarak başta çocuklar ve yaş
lılar olmak üzere insan sağlığı üzerinde ölümlere kadar yol açabilen olum
suz etkiler göstermektedir. Örneğin 1952 yılında Londra’ da meydana ge
len kükürtdioksit ve toz kirlenmesinden 4000 den fazla insan ölmüştür.
• Hava kirleticiler atmosferde uzun mesafeler taşınarak atmosferdeki nem ile
birleşerek zararlı asit yağmurlarının oluşumuna neden olurlar. Asit yağmur
larından, orm anlar, topraklar, su ortamları, canlılar, tarihi ve kültürel anıt
lar olumsuz yönde etkilenmektedirler.
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• Hava kirliliği, insan ve canlıların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilave
olarak, insanların moral gücü ve dirençlerini de olumsuz etkilediğinden, ça
lışma verimi düşer ve milli ekonomiyi olumsuz yönde etkiler.
• Hava kirliliğinin çevre üzerindeki etkileri global, bölgesel ve mahalli ölçekte
meydana gelmektedir. Global ölçekte. COo artışının vol açtıâı sera etkisi.
ozon tabakasının incelmesi gibi etkilerin atmosfer ve dolayısıyla yeryüzün
de önemli ölçüde klimatolojik değişmelere vol açacağı yapılan modelleme
çalışmaları ile ortava konmuştur. Bölgesel ölçekte, asit yağmurları, orman
ların tahribatına ve göllerin asitlenmesi neticesinde ekolojik dengenin bo
zulmasına vol açmaktadır. Mahalli ölçekte ise. SOo. partikül. COn. Ozon.
NO, gibi hava kirleticileri, insan sağlığı, bitkiler, vapı ve malzemeler üzerin
de olumsuz etkiler meydana getirmektedirler.
2.3.3. Öneriler
1- Doğru yer seçimi yapılması,
2- Enerji tasarrufunun sağlanması,dolayısıyla yakıt israfından dolayı ha
va kirliliği artışını önlemek amacıyla mevcut ve yeni yapılan binalarda ısı ya
lıtımına önem verilmesi,
3- Şehirlerin İmar planlarının, topoğrafik ve meteorolojik şartlar göz önü
ne alınarak yapılması,
4- Şehir içi taşımacılıkta metro gibi toplu taşım araçlarına ağırlık verilmesi,
5- Yeşil alanların çoğaltılması,
6- Bacagazı giderme tesislerinin yapılması,
7- Temiz yakıt kullanılması,
8- Yakma sistemlerinin ıslah edilmesi ve geliştirilmesi,
9- Ateşçilerin eğitimine özen gösterilmesi,
10- Kömüre dayalı “enerji üretimi” yerine, yenilenebilir kaynaklar (jeotermal enerji, hidrolik kaynaklar, rüzgar, güneş enerjisi vb.) ile “nükleer
enerji”ye öncelik verilmesi,
11- Yük ve yolcu taşımacılığında, hızlı, modern ve ekonomik demiryolu
taşımacılığı ve şehiriçi raylı sistemlerin geliştirilmesi, özendirilmesi ve yaygın
laştırılması.
12- Sıkı bir denetim sistemi kurulması.
13- Halkın eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi.
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2.4. Gürültü
Günümüzde yaşanan çevre sorunlarından birisi de, gürültü kirliliğidir. Su
hava ve toprak kirlenmesi gibi kirlenmeler gözle görülmesine rağmen, gürül
tü kirliliği gözle görülmeyen ancak başta büyük şehirlerde olmak üzere insan
ları etkileyen ve psiko-somatik rahatsızlıklara neden olan çağımızın yeni kir
lenme şeklidir.
2.4.1. Gürültü Kirliliği’ne Yol Açan Başlıca Nedenler:
• Plansız ve çarpık kentleşme ve gelişmenin doğal sonucu olarak , genellik
le ulaşım (kara, deniz hava) ve sanayi faaliyetleri ve inşaat ve benzeri alt
yapı çalışmaları gürültüye neden olmaktadır. Ayrıca toplumun eğitim düze
yine bağlı olarak günlük hayattaki eğlence ve benzeri sosyal faaliyetler de
önemli bir gürültü kaynağını oluşturmaktadır.
• İnsanlarımızın birbirini dinlemeden, hep birlikte ve yüksek sesle konuşma
alışkanlığı.
2.4.2. Gürültü Kirliliğinin Etkileri ve Sonuçları:
• Gürültü , insanların beden ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.
Yapılan araştırmalar aşırı dozda gürültüye maruz kalan insanlarda geçici
ve sürekli işitme bozukluklarının meydana geldiğini, baş ağrısı, sinirlilik, uy
kusuzluk ve dikkatsizliğin görüldüğünü ortaya koymuştur. Ayrıca gürültü
kirliliği, insanların psikolojik ve moral yapılarını bozmakta ve ruh sağlığını
olumsuz yönde etkilemektedir.
• Son yıllarda gürültü kirliliğinin yol açtığı rahatsızlıklardan dolayı toplum için
de kavga ve benzeri asayiş dışı eylemler artmıştır.
• Gürültü, insanların işgücü verimliliğini, fikir işçilerinde %60, beden işçilerin
de %30 azaltmaktadır. Böyle ortamlarda çalışan insanların dikkatlerinin da
ğılması sonucu, iş kazalarında artış olmakta, bunun sonucunda, iş gücü
kaybı ve sağlık harcamaları arttığından, milli ekonomi zarar görmektedir.
2.4.3. Öneriler:
a) İmar planları hazırlanırken meskun bölgeler ile sanayi alanları ayrıl
malıdır. Tesis içinde, gürültü azaltıcı tedbirlere önem verilmelidir.
b) Mimari projelerde ses izolasyonuna önem verilmeli, bu yönde teknik
ve idari kısıtlamalar getirilmelidir.
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c) Evlerde ve işyerlerinde kullanılan cihazların gürültü seviyeleri imalatı
sırasında kontrol edilmeli, standart dışı cihazların kullanımı engellenmelidir.
d) İmar planlarında gürültüye neden olabilecek yoğun yapılaşmalardan
kaçınılmalı, şehirlerdeki park, bahçe ve benzeri alanlar arttırılmalıdır.
e)
Trafiğin yoğun olduğu yollar, meskun mahallerden uzak olacak şekil
de planlanmalı ve gürültü kesici bariyerler ve ağaçlandırma yapılmalıdır.
f) Topluma her kademede eğitim verilerek , insanlar arasındaki sevgi ve
saygı arttırılmalı, topluma açık yerlerde, gürültüye imkan verilmemeli, dene
timler şıklaştırılmalı, cezalar caydırıcı olmalıdır.
2.5. Atıklar
Çevreye zarar veren atıkları kaynakları bakımından üç grup altında top
layabiliriz.
2.5.1 Evsel Atıklar / Çöpler
Evsel atıkları kısaca evlerden atılan, tehlikeli ve zararlı katı atık kavra
mına girmeyen mutfak, bahçe gibi yerlerden gelen atıklar olarak tanımlayabi
liriz. Evsel katı atıkların çoğunu organik atıklar, kalan kısmını ise kağıt, kar
ton, tekstil, plastik, deri, ağaç, metal, cam ve kül gibi maddeler oluşturur.
Katı atıkların çöp dökme alanlarında bertaraf edilmesi ile söz konusu
alanlar atıklarla gelişigüzel dolmakta ve çevreye önemli ölçüde zarar vermek
tedir.
Ülkemizde kişi başına günde ortalama 0,9 kg atık çöp üretilmekte
dir. Toplam nüfus baz alındığında; günlük 57.000 ton, yıllık 19.805.000
ton atık çöp üretildiği anlaşılır.
Ülkemizde bulunan il, ilçe ve belediye kapsamındaki 2.900 yerleşim
merkezinin hiç birisinde düzenli çöp depolaması yapılamamaktadır. Bu
nun sonucunda, kanserojen etkisi olan furan, dioksin ve diğer tehlikeli
atıklarla yerüstü ve yeraltı su kaynakları ile atmosfer kirlenmekte, metan
gazı patlamaları görülmektedir. Ülkemiz çöplerinin yaklaşık %15’i (3 mil
yon ton) hiçbir işleme tabi tutulmadan geri kazanılabilir niteliktedir. Bu
nun 1997 yılı birim fiyatlarıyla ekonomik değeri 11 trilyon TL dir. Yine ül
kemiz çöplerinin %80’i ayrıştırma sistemleri ile geri kazanılabilir nitelik
tedir. Bu gün, ekonomiye katkısı olabilecek bu çöpler vahşi depolama
ya tabi tutulduğundan, değerlendirilememekte, bu yüzden yıllık, 57.5 tirilyon TL ekonomik kaybımız olmaktadır.
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Belediyelerimiz, çöplerin geri kazanımına yönelik transfer istasyonları
ve düzenli çöp depolama alanlarını, kaynak sıkıntısını gerekçe göstererek
yapmamaktadır. Söz konusu tesisler yapıldığında üç yıl gibi kısa bir süre içe
risinde tesis kendisini amorti etmekte, bunun yanı sıra çöp sorunları kökün
den çözülmekte, çöpten kaynaklanan yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesi
engellenerek metan gazı patlamalarına bağlı tehlikeler ortadan kalkmakta ve
geri kazanım sayesinde ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanmaktadır.
Öte yandan, Belediyelerimiz tarafından vatandaşlarımızdan alınan, çev
re temizlik vergileri (çöp vergisi), atıksu bedeli, kanalizasyon katkı payı vb.
bütçe gelirleri amacı dışında kullanılmakta, çöpler kaynağında ayrıştı olmadı
ğı ve depozito uygulaması yapılmadığından, şehir ve kasabalarımız gün geç
tikçe “çöplük” haline dönüşmekte ve toplum sağlığı giderek bozulmaktadır.
Milli Çevre Politikası, bu sorunu “kökten ve kalıcı” olarak çözmeyi
taahhüt etmektedir.
Milliyetçi Hareket Partisi, bilgili, inançlı, dürüst, çalışkan ve cesur
kadroları ile, Yerel Yönetimlere daha çok yetki ve özerklik tanımak, ge
lir kaynaklarını artırmak ve ciddi ve etkin bir denetim mekanizması kur
mak suretiyle “çöp sorununu” da kaynağında kökünden çözecektir.
2.5.2 Endüstriyel Atıklar (Tehlikeli Atıklar)
Tehlikeli atıklar teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan çevre ve
insan sağlığını tehdit eden endüstriyel nitelikli atıklardır. Dolayısıyla bu tür
atıklar doğrudan alıcı ortamlara verilemez.
Bu amaçla tehlikeli atıkların oluşumu ve sınır ötesi hareketlerinin önlen
mesi veya en aza indirilmesi amacıyla ülkemiz 20-22 Mart 1989 tarihlerinde
Birleşmiş Milletler Çevre Programı bünyesinde “Tehlikeli Atıkların Sınırlar
Ötesi Hareketlerinin Kontrolü ve Bertarafı”na ilişkin Basel sözleşmesini
imzalamıştır. Basel Sözleşmesi esas alınarak hazırlanan “Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği” 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Dünyada üretilen sanayi atıklarının ancak %10’u ülkemiz gibi gelişmek
te olan ülkelerden kaynaklanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise binlerce imha
tesisi bulunmasına rağmen bu tür arıtma tesisleri çok pahalıya malolmakta,
coğrafi koşullar ve kamuoyunun karşı yönde zorlamaları nedeni ile bertarafı
yoluna gidilmektedir.
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Tablo-3:Endüstriyel Atık Suların Deşarjı.
A rıtm a
T e s is in e
S ahip
A rıtm a

İş le tm e

T e s. S ahip

%9

O lm ayan
iş le tm e
%91
2.5.3 Özel Atıklar
a) Tıbbi atıklar
Toplam 1.076 devlet ve özel hastanenin bulunduğu ülkemizde, içerisin
de tifo gibi mikrobik, hepatit gibi virutik ve AİDS gibi bulaşıcı hastalıkların bu
lunduğu tıbbi atıklar hiç bir işleme tabi tutulmadan çöp deposu alanlarına atıl
maktadır.
Hasta başına günde 2 kg, yılda 730kg. tıbbi atık üretilmektedir. Bu
da 155.819 yatak kapasitesinin bulunduğu ülkemizde yılda, 113.748 ton
tıbbi atığa karşılık gelmektedir.
b) Dip tarama çamurları
c) Atık yağlar
d) Yanma ürünleri (küller) vb. atıklar da çevre kirliliğine neden olan
diğer atık türleridir.
2.6 Arazinin Amaç Dışı ve Yanlış Kullanılması
2.6.1 Çarpık Kentleşme ve ikinci Konut
Ülkemizde planlı kalkınma döneminin 7.si idrak edilmiş ve aradan 35 yıl
geçmiş olmasına rağmen, maalesef pek çok alanda çarpıklık ve plansızlık
hızla devam etmektedir. İnsanımızın şehirleşmesi, hayat şartlarının iyileşme
si ve refah düzeyinin artmasının en önemli göstergesi hiç şüphesiz kentleş
medir. 1950 lerde başlayan köyden şehre göç olayı; 1970 lere kadar hızla de
vam ederek, kentleşme adına “gecekondulaşmayı” doğurmuştur. Bunun
üzerine “toplukonut” ve yapı kooparatifçiliği uygulaması devreye girmiştir.
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1980 den sonra büyük bir ivme kazanan “toplukonut” ve “ikinci konut” uy
gulaması yeni bir sektör olmuştur. Günümüzde 2.konut-yazlık uygulaması ile
de kuvvet bulan bu sektör, şimdilerde kent merkezlerine 30-40 km mesafe
lerde malikaneler şeklinde yeni bir şekil almıştır.
Öte yandan yanlış politikalar sonucu, halk dalkavukluğu yapılarak her
seçim döneminde, şehirlerin yağmalanmasına göz yumulmuş, “imar affı”
uygulaması, rüşvet, siyası kayırmacılık ve iltimas sonucunda; şehirlerimiz
adeta “gecekondu istilası”na uğramış, 21 .yüzyıla girerken köy ve şehir ara
sında “ucube kentler” meydana getirilmiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi, bilgili, inançlı, dürüst, çalışkan ve cesur
kadroları eliyle; uygulamaya koyacağı, “Tarım Kentleri Projesi” ve “Mil
li Çevre Politikası” ile öncelikle köylerimizi yaşanabilir kılmak, köylümü
zü kendisine yeterli hale getirmek ve her türlü ekonomik, sosyal ve kül
türel ihtiyaçlarını mahallinde karşılamak suretiyle “köylerimizin boşal
masını” önleyecek ve “çarpık kentleşmenin” önüne geçecektir. (Bknz:
MHP Tarım Politikası ve Tarım Kentleri)
2.6.2 Tarım Alanlarının İşgal Edilmesi
Özellikle son 20 yılda 450 000 ha. verimli tarım arazisi sanayi ve ko
nut alanı olarak işgal edilmiştir. Mevcut topraklarımızın sadece % 34’ü ta
rıma elverişli durumdadır. Buna rağmen, sanayinin 1. ve 2. sınıf tarım toprak
ları üzerinde gelişme göstermesi ciddi problemler oluşturmaktadır. 1960 yılın
dan beri tarım toprakları aleyhine gelişen ve yayılan kentleşme, sanayileşme
ve nüfus artışı sonucu; Türkiye’de kişi başına düşen tarım arazisi miktarı
9.5 dekardan 4.9 dekara inmiştir. Bu, tarımsal üretimin en önemli unsu
ru, olmazsa olmazı olan verimli arazilerin yarısının yok olması demektir.
Bu sürecin aynı tempoda işlemesi halinde 2030 yılına kadar vasıflı tarım
toprağının kalmayacağını da üzülerek belirtmek gerekir.1967 yılında 63
ilde OSB (Organize Sanayi Bölgesi) kurulması hakkındaki kararname de
adeta bu işi hızlandırmıştır. “Tarım alanlarının, tarım dışı amaçlarla kul
lanılması ile ilgili yönetmelik” gereği; tarım alanlarının tahsisi’nin 7. sınıf
tan 3. sınıfa doğru yapılması gerekirken, tam tersine 1 ve 2. sınıf tarım top
rakları harıl harıl işgal edilmektedir. Yasa gereği 1 ve 2. sınıf tarım toprakla
rının amaç dışı kullanımı yasaktır. Ancak 02 Ekim 1991 tarihinde yapılan bir
yönetmelik değişikliği ile; “Zorunlu hallerde gemi ve otomotiv sanayinin 1
ve 2. sınıf tarım toprakları üzerine kurulabileceği” şeklindeki değişiklik
Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Ne var ki bu süre içerisinde; 1. sınıf bin46

terce dönüm tarım arazisi üzerine sanayi tesisleri kurulmuştur. Kalkınma-gelişme adına tarım toprakları üzerindeki baskılar halen devam etmektedir.
Siyasi iktidarların, belli bir “çıkar grubu”nun talep ve baskılarına
boyun eğmeleri sonucunda; verimli tarım topraklarımız hızla yok olma
ya devam etmektedir. Söz konusu “Yönetmelik”,yabancı marka bir oto
mobil fabrikası kurmak isteyen bir holding’in talebi üzerine yeniden de
ğiştirilmiş, İzmit yöresindeki, büyük bir kısmı 1.inci ve 2.inci sınıf olan
“tarım arazileri”, sazlık-bataklık (!) damgası vurulmak suretiyle bu hol
dinge peşkeş çekilmiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi, bu tür soygun, talan, yağma ve peşkeş re
zaletlerine kesin bir kararlılıkla MİLLET ADINA DUR diyecek ve sorum
suz sorumlularından^) hesap sorabilecek yegane partidir.
2.6.3 Sanayi Yer Seçimi
1Organize Sanayi Bölgeleri ormanlık alanların dışında ve uygun özel
likleri olan jeolojik oluşumlar üzerinde kurulmalı ayrıca 1,2 ve 3. sınıf tarım
arazisi üzerinde olmamalıdır.
2- Organize Sanayi Bölgesi kurulacak alanda yeraltı ve yerüstü su kay
naklarının durumu ve su kalitesi dikkate alınmalıdır.
3- Organize Sanayi Bölgesi kurulacak alandaki bitki ve hayvan (flora ve
fauna) türlerinin, yöreye has bir özellik gösterip göstermediği incelenmelidir.
4- Organize Sanayi Bölgesinin seçilmesi düşünülen alanda faaliyete
geçmesi ile birlikte havaya verilen kirleticilerin rüzgarla taşınarak çevredeki
yerleşim birimlerini ve hava kirliliğine hassas bölgeleri (tarım alanı, orman,
göl, kapalı koy vb.) olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceği incelenmelidir.
5- Sadece yer seçimi ile kalınmamalı, her türlü altyapı ve arıtma tesisle
ri de üst yapı ile eş zamanlı inşaa edilerek hizmete sokulmalıdır. Gerekirse
Çevre Kirliliğini Önleme Fonu imkanları bu amaçla kullanılmalıdır.
2.6.4 Öneriler:
1- “Arazi Kullanım Kanunu” çıkarılmalı. 1.2. ve 3. sınıf tarım toprakları.
“yalnızca tarımsal kullanım amaçlı doâal sit alanı” ilan edilmelidir.
2- Tarım arazileri, tarım dışı amaçlarla tahsis edilmemelidir.
3- Sanayi için yer seçimi tarım dışı alanlarda yapılmalı, altyapı hizmet
leri götürülerek cazibesi artırılmalıdır.
4- Tarım alanları üzerindeki yapılaşmalar yasaklanmalı, mevcut yapılar
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dondurulmalı ve mümkünse tarımsal üretim amaçlı tesislere dönüştürülmeli,
yeni yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemelidir.
5- Yol, su, elektrik ve boru hatları gibi tesis ve şebekeler tarım dışı alan
lardan geçirilmelidir.
6- Başta tarım toprakları olmak üzere, tüm arazi ve doğal kaynaklarımı
zın korunabilmesi, bilgilerin güncelleştirilebilmesi için; uzaktan algılama sis
temleri kurulmalıdır.
7- Her ne suretle olursa olsun kaliteli tarım toprakları tarımsal amaç dı
şına çıkarılmamalıdır. Koruma sağlayabilmek için; öncelikle ekonomik araç
lar geliştirilmeli, caydırıcı yasal, idari ve hukuki düzenlemeler yapılmalıdır.

8 “Tarım Kentleri Projesi” kapsamında arazi tapulaştırması yapıl
-

malı, veraset, satış ve başka nedenlerle tarım topraklarının “çok küçük
parçalara” bölünmesi önlenmeli, mülkiyetin hangi şartlarla devredilebi
leceği hususunda “tapu şerhi” konulmalıdır.
Bu amaçla; satış yapmak isteyen küçük toprak sahiplerinden Devlet ta
rafından rayiç bedeli karşılığında alınacak topraklar birleştirilerek, uygun bü
yüklükte parçalar halinde topraksız çiftçiye dağıtılmalıdır.
9- Çiftçimiz iyi eğitilmeli, yanlış tarım yapması önlenmeli, uygun toprağa
uygun ekim, nadas ve eğimli arazilerin erozyona yol açmayacak usul ve tek
niklerle sürülmesi, anız yakılmaması, aşırı gübre ve tarım ilacı kullanılmama
sı vb. konularda nitelikli ve sürekli eğitim verilmelidir. Geliştirilecek ekonomik
araçlarla aksine davranışlar önlenmelidir.
• (Daha fazla bilgi için; MHP Tarım Politikası’na bakınız)
2.7. Denizler ve Kıyı Alanlarımızın Kirlenmesi ve Yanlış Kullanımı
Deniz ve kıyı varlığı yönünden Türkiye’nin çok kıymetli potansiyeli mev
cuttur. Türkiye, 8.333 km’lik kıyı uzunluğu, irili ufaklı 160 ada, koy, körfez, dal
yan ve bunların oluşturduğu özgün ekosistemlere sahiptir.
Dünyanın en büyük iç denizi olan Akdenizde, Türkiye kıyıları boyunca
batı yönünden gelen akıntılar hareket halindedir. Kıyıdaki yerleşimler ve yo
ğun deniz trafiği nedeniyle denizin bu bölümü kirliliğe hayli duyarlıdır.
Nehirler ve kanalizasyonların denize yıllık boşaltımı 36.3 milyon m3’ü
bulmaktadır. Bunun da %99’u nehirlerden gelmektedir. Sanayi atık sularının
toplam boşaltım içindeki payı %1’den az olmasına rağmen, civa, kurşun,
krom ve çinko gibi zehirli maddeler ihtiva etmektedir. Yine tarımsal amaçla
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kullanılan pestisitlerin nehirlepvp akarsular marifetiyle denize taşındığını be
lirtmek gerekir.
Ülkemizde tütün ve ayçiçeği tarımının %90’ı, pamuk ve mısır tarımının
%80’i ve pirinç tarımının %70’i kıyı illerimizde gerçekleşmektedir.
2.7.1 Deniz ve Kıyı Kirliliğinin Durumu ve Nedenleri
a) Su ürünleri potansiyelini tehdit eden evsel ve sanayi atık suları özel
likle , İskenderun, İzmir, İzmit körfezi ve Marmara Denizinde kritik düzeyde
sorun oluşturmaktadır.
b) Hızlı bir yapılaşma, turistik yapı ve faaliyetler sonucu nüfusun yoğun
laşmasıyla birlikte, çevresel altyapı yetersiz kalmış ve ekolojik denge bozul
maya başlamıştır. Özellikle Kemer-Antalya sahil şeridinde bu tür sıkıntılar
mevcuttur.
c) Göksu Deltası, su kuşları için önemli bir beslenme ve üreme alanı
olarak korunmaktadır.
d) Bu gün dünyada nesilleri tükenme durumuna düşmüş 12 canlı türün
den biri olan Akdeniz Foku’nun 50 tanesi bu kesimde yaşamaktadır.
e) Ege kıyılarımız da yoğun bir yapılaşma ve kirlilik baskısı altındadır.
Özellikle Meriç nehrine kavuşan kolların Yunanistan tarafından kirletiliyor ol
ması önemli bir sorundur.
f) Karadeniz’in kirliliği ise uluslararası boyutta ciddi bir insanlık suçu ni
teliğindedir. 16 ülke ve 160 milyon insan tarafından kirletilmekte olan Ka
radeniz’e sadece Tuna nehrinden yılda; 60 ton cıva, 1000 ton krom, 4500
ton kurşun, 50000 ton petrol boşaltımı’nın yapıldığı hesaplanmaktadır.
Bu kirlilik Marmara ve Ege Denizi’ni de etkilemekte, Karadenizdeki balık sto
ku gittikçe azalmaktadır.
g) Balıkçılık ve su ürünleri yönünden Dünyada 50.sırada bulunan Türki
ye’nin bu çarpık tablo karşısında daha da gerilere düşeceği tahmin edilmek
tedir. Toplam balık üretiminin %84’ünü Karadenizden karşılayan ülkemizin,
bu potansiyeli kaybetmesi oranında balıkçılığımız dibe vurmaktadır. Daha da
vahimi ise 1960 yıllarında Karadenizde 26 çeşit balık avlanıyorken bugün bu
sayı 5’e düşmüştür.
h) Kıyılarda yoğunlaşan turistik tesislerden sadece %5’inin problemsiz
altyapı, kanalizasyon ve arıtma ünitelerine sahip olduğu düşünülürse bu ko
nunun da vehameti ortaya çıkar.
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ı) Deniz ve kıyılarımızı tehdit eden bir diğer durum ise deniz taşımacılı
ğıdır. Sadece boğazlardan yıllık yük taşımacılığı ortalama 42 milyon ton
olup bunun da %38’ini petrol yükü, deniz vasıtalarının %35’ini de tan
kerler oluşturmaktadır. Son 20 yılda 70 bin ton civarında petrol denize
dökülmüş ve kirliliğin %10’unu oluşturmuştur. Kıyılarımızın temizlen
mesi için bugünkü rakamlarla 750 milyon dolar gerekmektedir.
2.7.2 Deniz ve Kıyı Kirliliğinin Olumsuz Etkileri
1) Turizm mevzuatı ile sektör özendirilmiş buna mukabil yeterli koruyu
cu önlemler geliştirilememiştir. Turizm gelirlerinde gerileme kaçınılmazdır.
2) Kıyılarda inşaat ve dolgu çalışmaları yağma halini almış hiçbir dene
tim ve yaptırım uygulanamamaktadır.
3) Deniz kazaları ve katı atık boşaltımı, liman ve marina yapımı deniz
kaynaklarını tehdit etmektedir.
4) Aşırı avlanma sürdürülebilir balıkçılığı ve balık stokunu tüketmektedir.
5) Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, trilyonlarca lira harcanarak ya
pılan turistik tesisler “ölü yatırım” haline gelecek, kıyılarımız taş ve moloz yı
ğını haline dönüşecektir.
2.7.3 Öneriler
1) Toplumun eğitim yoluyla bilinçlendirilerek, ülkemizin çevre değerleri
ve doğal kaynaklarına sahip çıkması sağlanmalıdır.
2) ÇED ve diğer koruyucu mevzuat daha etkin ve uygulanabilir hale ge
tirilmelidir.
3) Karasularımız ve boğazların güvenliği artırılmalı, kaza ve kirlilik en
aza indirilmelidir.
4) Merkezi Türkiye’de bulunan “Karadeniz Ülkeleri Ekonomik İşbirli
ği” toplanarak denizleri kirletici odak veya kaynaklar tespit edilmeli ve yeni
çözümler üretilmelidir.
5) Açık deniz balıkçılığı teşvik edilerek cazip krediler verilmelidir.
6) Kurulacak bu çok uluslu takip ve izleme kurulu ile Karadenize ulaşan
tüm akarsularda periyodik ölçümler yapılmalı, kirlenmeye karşı ortak müca
dele yapılmalıdır.
7) Yayla ve kış turizmi cazip hale getirilmeli, kıyılarımız üzerindeki bas
kı azaltılmalıdır.
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8) “Kıyı Alanları Yönetimi” geliştirilmeli ve bu bölgelerin kullanımı ve
denetiminde; yöre halkı, yerel yönetimler, mesleki ve sivil toplum kuruluşları
ve köy muhtarları söz sahibi olmalıdırlar.
9) Bu yönetimlere bağlı olarak çalışan; “ Kıyı Alanları izleme ve Kont
rol Teşkilatı” kurulmalıdır.
10) Kıyı alanları, deniz, akarsu ve gölleri, turizm, spor ve avlanma ama
cı ile kullananlardan “kıyı kullanma harcı” alınmalı, bu gelirler yalnızca kıyı
alanlarının ıslahı, korunması ve geliştirilmesinde kullanılmalıdır.
11) Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Ege Kıta Sahanlığı ve Karasuları Me
selesi, Türkiye’nin milli çıkarına uygun bir şekilde yeniden ele alınmalı ve en
kısa sürede çözümlenmelidir.
Tablo-4:Turlstik Tesislerde Arıtma Tesisi Bulunma Oranı.
A rıtm a
Tesis! V a r
19%

A rıtm a
T e sisi Y o k
8 1%
2.8. Biyolojik Çeşitliliğin Yok Olması/Bitki ve Hayvan Varlığımız
Türkiye iklim, toprak, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri nedeniyle türler
bakımından hem yatay hem de dikey çeşitlenmeler gösterir.
Türkiye bitki örtüsü bakımından temelde üç bölgeye ayrılır.
1)
Avrupa-Sibirya Bölgesi; Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesinin or
ta ve kuzey kesimini kapsar. Orman çeşitliliği ve miktarı en yoğun bölgemizdir.
2)

Ege-Akdeniz Bölgesi; Orman ağaçları, çalılık ve step bitkilerinden olu

şur.
3)
iran Bölgesi; Step bitkilerinin hakim durumda olduğu, İç, Doğu ve Gü
neydoğu anadolu bölgeleridir.
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Bu dikey çeşitlilik kendi içinde yerel ve lokal özellikler arz eder. Buralar
da dört adet duyarlı yaşam ortamı yani farklı ekosistemler vardır. Bunlar su
lak alanlar, dağ ekosistemleri, step ekosistemleri ve orman ekosistemleridir.
Türkiye, tek başına Avrupa’da görülen bitki türlerinin %75’ine sahiptir.
Birçok bitkinin anavatanı ve ıslah merkezidir. Buğday, nohut, mercimek, el
ma, armut ve antep fıstığının çok sayıda yabani türü Türkiye florasında (bitki
varlığı) mevcuttur. Ayrıca Türkiye florasının %33’ünü endemik türler oluştu
rur. Yine bu cümleden olmak üzere Türkiyede; 163 bitki ailesi, 1255 bitki
cinsi ve yaklaşık 9000 bitki türü bulunmakta olup, 3.000 tanesi endemik
yani, yalnızca Türkiye’de yaşayabilen bitkilerdir. Bunların neslinin deva
mı konusunda sorunlar vardır.
Fauna (hayvan varlığı) yönünden de çok zengin olan ülkemizde 120 bin
omurgasız, 472 balık, 426 kuş, 8 kaplumbağa, 49 kertenkele, 36 yılan, 20
kurbağa ve 120 memeli türü bulunmaktadır. Bunlardan 4 memeli türü ve 13
kurt türünün nesli yok olma tehlikesi altındadır. Ülkemizde sadece 2700 km2
alan koruma altında olup, bunun da 2000 km2’si rezerv alanı ve milli park ola
rak sınırlandırılmıştır. Korunan alan oram ülke topraklarının %0.3’ü olup,
bu oran OECD ülkelerinde %7.8 dir.
Kaçakçılık, avlanma, aşırı ve bilinçsiz ilaç kullanımı, yangınlar, erozyon,
tarla açma, turizm, sanayi ve yanlış tarım ve ormancılık politikaları yüzünden
bitki ve hayvan varlığımız da ciddi bir tehdit altında bulunmakta, tür ve sayı
ları her geçen gün azalmakta ve yok olmaktadır.
2.8.1.Sonuç ve Öneriler
1) Çarpık kentleşme, sanayileşme ve turizmin gelişmesi hassas ekosis
temler üzerinde baskı oluşturmaktadır.
2) Yasa dışı orman açma, aşırı otlatma, meraların tarıma açılması, nes
li tehlike altında olan bitki türlerinin toplanması orman varlığını ve biyolojik çe
şitliliğin devamını tehdit etmektedir.
3) Toprak kullanımı, doğal kaynak yönetimi ve avlanma konusundaki
düzenlemeler yetersizdir. Ülke kaynakları bilimsel olarak tespit edilecek do
ğal taşıma kapasitelerinin üstünde zorlanmamalıdır.
4) Baraj inşaatları, sulak alanların kurutulması, yüzey akış yönlerinin de
ğiştirilmesi, yanlış sulama uygulaması, büyük nüfus hareketleri ve göçler eko
lojik denge açısından tehdit unsurlarıdır.
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5) Aşırı sulama ve gübre kullanımı biyolojik çeşitliliğe zarar vermektedir.
6) Turizm alanlarındaki hızlı gelişme, arazi spekülasyonu, yabancı tür
ve tohumlar ile hayvanlar kıyı ekosistemine zarar vermektedir.
7) Yöre halkının eğitilerek mevcut biyolojik çeşitliliğe sahip çıkması öğ
retilmeli, ekonomik yönden teşvik mekanizması getirilmelidir.
8) Endemik türler için yeni yönetim planları ve koruma alanları geliştiril
melidir.
9) Yeni yaban hayatı sahaları ve kurtarma merkezleri, üreme istasyon
ları oluşturulmalıdır.
10) Biyolojik çeşitliliğin bir milli servet olduğu gerçeğinden hareketle her
türlü kaçakçılık ve vasa dışı olaylar karsısında caydırıcı cezalar konulmalı, et
kin bir denetim sistemi kurulmalıdır.
11) 1996 yılında taraf olduğumuz Uluslararası “Biyolojik Çeşitlilik Söz
leşmesi” kapsamında her türlü yerel düzenlemeler yapılmalı, uluslararası
kaynaklardan da azami ölçüde yararlanılmalıdır.
2.9. Sulak Alanların Yok Edilmesi
2.9.1.Sulak Alanlar
Türkiye, sulak alanlar bakımından Avrupa ve Orta Doğunun en zengin
ülkesidir. Ülkemizde toplam alanı bir milyon hektarı aşan 250 civarında sulak
alan mevcuttur. Uluslararası kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirme
ler neticesinde bu alanlardan, 81'inin ulusal ve uluslararası önemde sulak
alan oldudu tespit edilmiştir.
Gerek ekolojik dengenin sağlanmasında, gerekse biyolojik çeşitliliğin
korunmasında büyük önem taşıyan sulak alanlar, Türkiye’de hala büyük teh
likelerle karşı karşıyadır. Sulak alanların İlgili çevrelerde bilinen öneminin; di
ğer kuruluşlara yeterince aksettirilmemiş olması bu tehlikenin en büyük sebe
bidir. Oysa, doğal dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması yönünde yaşa
ma ortamları içinde önemli ve farklı bir statüye sahip olan sulak alanlar, baş
ta su kuşları olmak üzere, çok zengin ve karakteristik bitki ve hayvan toplu
luklarının yaşama ortamı olmasının yanı sıra;
- Yeraltı suyu için rezerv oluşturmak,
- Taşkın kontrolü yapmak,
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- Taban suyu kontrolü yapmak,
- Tuzlu su girişini önlemek,
- Bulundukları bölgenin iklimini düzenlemek,
- Tortu ve zehirli maddeleri tutarak yada besin maddelerini tutarak suyu
temizlemek,
- Bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan balıkçılık, tarım, hayvancı
lık, saz üretimi ve rekreasyonel faaliyetlere imkan sağlamak,
- Yeryüzünün en önemli genetik rezervuarları olarak, bilimsel çalışmalar
için açıkhava laboratuvarları oluşturmak,
- Su yolu taşımacılığı gibi değer ve işlevlere sahip, yeryüzünün en
önemli ekosistemleridir.
Sulak alanların korunması konusunda karşılaşılan olumsuz gelişmelerin
en ciddi olanı, bu alanların kurutulmasıdır. Türkiye’de bataklık sazlık ve kü
çük sığ göllerin kurutulmasına sıtma hastalığının yaygın olduğu yıllarda baş
lanmış, ilgili mevzuat hükümlerine dayanarak çok sayıda göl ve bataklık ku
rutulmuştur. Daha sonra, 1950 li yıllarda DSİ Genel Müdürlüğü bataklıkların
kurutulması görevini yüklenmiştir, ileriki yıllarda, eski adıyla Toprak-Su yeni
adıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü de bu gayretlere katılmıştır. Zaman
la bataklık kurutma amacı veni tarım alanı kazanma amacı haline gelmiş ve
giderek yaygınlaşmıştır. Bugüne kadar kurutulan sulak alan toplamı
200.000 hektar civarındadır.
Örneğin, kurutulan alanların içerisinde, yeryüzünün en önemli sulak
alanlarından biri olarak bilinen Amik Gölü, yine ornitolojik yönden büyük
önem taşıyan Emen, Gavur, Suğla, Kestel, Avlan, Söğüt, Simav, Efteni, La
dik gibi önemli göllerimiz ile Aynaz ve Karasaz bataklıkları bulunmaktadır.
Bu kurutma faaliyetleri sonunda elde edilen arazilerin ancak %35’i tarı
ma elverşli hale gelebilmiştir. Hazine arazisi olarak tescil edilen ve köylüye
tahsis edilen alan çok daha azdır. Ayrıca arazilerin bir kısmında mülkiyet ih
tilafları halen devam etmektedir. Tarıma elverişli olmayan kurutulmuş alanla
rın civar köylere mera olarak tahsisi yoluna gidilmiş, ancak tuzlanma, turbiyelerin yanması ve rüzgar erozyonu gibi sebeplerle toprak verimsizleşmiş ve bu
meraların büyük bir kısmı kısa sürede çoraklaşmıştır.
Sulak alanlar ve burada yaşayan canlıların korunması, Türkiye’deki çev
re koruma ve ekolojik dengeyi tahrip etmeme faaliyetlerinin ayrılmaz bir par
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çası olmalıdır. Bu anlayış içerisinde alınması gereken tedbirlerin bir kısmı
şöyle sıralanabilir:
-Sulak alanları kirleten her türlü tesisin gerekli arıtma sistemlerini kur
ması sağlanmalıdır.
-Sulak alanların çevresindeki tarım bölgelerinde aşırı gübreleme ve ta
rım ilacı kullanımı kontrol altına alınmalıdır.
-Aşırı ve düzensiz balık avlamaları önlenmeli, sulak alanların balıklandı
rm a s ı amacıyla bilinçsiz bir şekilde yapılan tür ilaveleri kontrol edilmelidir.
-Özellikle deniz kıyılarında bulunan lagünler ve iç göller çevresindeki tu
ristik ve endüstriyel yapılaşmalar denetlenmeli, gerekli tedbirler baştan alın
malıdır.
2.9.2.Türkiye’nin Ramsar Sözleşmesi Listesine Dahil Edilen Ulusla
rarası Öneme Sahip Sulak Alanları
SULAK ALAN

İLİ

YÜZÖLÇÜMÜ (Ha)

Seyfe Gölü

Kırşehir

14.000

Manyas Gölü

Balıkesir

16.000

Göksu Deltası

İçel

14.480

Sultan Sazlığı

Kayseri

39.000

Akyatan Lagünü

Adana

14.000

Kızılırmak Deltası

Samsun

16.110

Gediz Deltası

İzmir

20.400

Uluabat Gölü

Bursa

13.500

Burdur Gölü

Burdur-lsparta

23.700

2.10. Çayır ve Meralarımızın Yok Edilmesi
Meralar otumsu veya çalı vejetasyonu taşıyan sürülmemiş alanlardır.
Mera kompleksi sadece toprak ve vejetasyon değil, aynı zamanda bunlarla
beraber bulunan atmosfer, su ve hayvan hayatını da içerisine alır. Her ne ka
dar meralar genellikle evcil olmayan hayvanlar tarafından otlanırsa da bazı
ları ekolojik ve ekonomik bakımlardan elverişli olmaz ve otlatılmayabilir.
Yurdumuzda oldukça geniş bir alan kaplayan çayır ve meralar, sadece
hayvanlarımıza yeşil ve kuru ot sağlayan yem alanları değildir. Çayır ve me
raların toprak ve su muhafazası, su toplama havzası, pınar ve memba sula
rına kaynak olması, fauna ve av hayvanlarına barınak olması, büyük şehir ve
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sanayi merkezlerinin kirlettiği havayı temizlemesi, halkımıza önemli bir rekre
asyon alanı sağlaması ve yeşil örtüsü ile çevreyi güzelleştirmesi gibi hayati
derecede önemli başka fonksiyonları da vardır.
Türkiye yüzölçümünün %28’ini teşkil eden çayır ve meralar toplam
olarak 21.7 milyon hektarlık geniş bir alanı kaplamaktadır. Bu alanın
644.000 hektarının çayır, geri kalan 21.1 milyon hektarının da mera ola
rak kullanıldığı bilinmektedir.
1930 yılından bu yana meralarımız yarı yarıya azalmıştır. Tarım toprak
larımız son yıllarda atık sularla sulama, asit yağmurları, arazinin yanlış kulla
nımı, aşırı gübre kullanımı, tarım ilaçları kalıntıları ile sanayi ve evsel atıkla
rın doğrudan araziye dökülmesi ile birlikte kirlenmeye maruz kalmıştır.
ÇÖZÜM; Çayır ve meralarımızın korunmasının yolu, bilimsel ve bi
linçli bir “tarım ve hayvancılık politikasından geçmektedir. Günübirlik
ve göstermelik politikalarla bu sorun çözülemez.
Milliyetçi Hareket Partisi, bu sorunu da; Milli Çevre Politikası ile Ta
rım politikasını birlikte ve bütün olarak ele alarak yetişmiş ve nitelikli
kadroları ile çözecek güce sahiptir.
(Bknz; MHPTarım ve Hayvancılık Politikası).
2.11. Ormanlarımızın Yok Edilmesi
Ülkemizdeki arazi yetenek sınıflamasına göre topraklarımızın 24.5
milyon hektarlık kısmının orman alanı olması gerekirken, mevcut orman
alanımız ülkemiz yüzölçümünün % 26’sı yani 20.2 milyon hektar olup iyi
nitelikli orman varlığımız ise ancak bunun %44’ü olan 8.9 milyon hektar
dır. Ormanlarımız ülkemizin akciğeri, milli sanayimizin can damarı ve
yaşanabilir çevrenin ön şartıdır.
Ormanlarımız, son yıllarda orman yangınları, ormanların yanlış ve aşırı
kullanımı, kaçak kesim, avlanma, yakacak temini, asit yağmurları, hava kirli
liği, erozyon, çayır ve meraların bilinçsiz kullanımı, kirlenmesi ve amaç dışı
kullanımı ve yanlış orman politikaları sonucu çok büyük tahribatlara uğramış
tır.
MHP iktidarında;
• Orman teşkilatımız, ormanlarımızın yakılması, tahrip edilmesi, tar
la açma, kaçak kesim vb. olaylarla mücadelede; süratli, etkin ve caydı
rıcı bir güce kavuşturulacaktır.
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• Orman içi arazi tahsisine kesinlikle son verilecektir.
• Ağaçlandırma ve ormanlaştırma çalışmalarına öncelik verilecek• Geri dönüşümlü kağıt, karton vb. maddelerin kullanımı cazip hale
getirilecektir.
• Kağıt israfı kesinlikle önlenecektir.
(Bknz; MHP Ormancılık Politikası)
Tablo-5:1950-1991 Yılları Arasında Ormanlarımızın Yok Olma Ne
denleri.

2.12. Erozyon ve Çölleşme
Bugün Türkiye’nin toplam yüzeyinin %81 i değişik şiddetlerde
erozyona maruz durumdadır. Tüm ekili alanların %73 ünü etkileyen bu
felaket akarsular ve rüzgar etkisiyle gerçekleşmektedir. 57.1 milyon
hektar alan akarsu erozyonu, 466 bin hektar alan ise rüzgar erozyonu
etkisinde bulunmaktadır. Bu nedenle her yıl yaklaşık olarak bir milyar
ton toprak taşınması sözkonusudur. Buna mukabil ilgili kamu kuruluş
larınca başlatılan erozyon kontrol programı 2.2 milyon hektarlık alanı
kapsamaktadır. Öte yandan, Türkiye sahip olduğu toprak büyüklüğüne
rağmen ekilebilir alan olarak sadece 19 milyon hektar tarımsal alana (1,
2 ve 3. sınıf olarak) sahiptir. Bölgelere göre, tarımsal alan dağılışı denge
sizlikler arz etmektedir.
Orman alanlarının tahribi, meraların ihmali ve ciddi ıslah çalışmalarının
bulunmayışı neticesinde çölleşme işaretleri de başgöstermektedir. Son yıllar
da birtakım kişi ve kuruluşlarca yapılan propogandalar ise bilimsel gerçekler
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ve planlamalardan uzak, çoğu kez başka maksatlara matuf medyatik faaliyet
ler olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyleki bitki örtüsü tamamen yok edilmiş bir
alanda büyük boylu ağaçlandırma çalışmalarının ciddi bir anlamı yoktur. Oy
sa toprak yüzeyini ve belli tabakaları adeta bir ağ gibi saracak otsu bitkilere
ihtiyaç olduğunu dikkate alarak, uluslararası tecrübelerden de yararlanılmak
suretiyle işe başlanması lazımdır. Arkasından yine bilimsel verilere göre
ağaçlandırma çalışmaları başlatılmalıdır.
Ülkemiz arazilerinin % 20’i orta şiddetli % 36’sı şiddetli ve % 16’sı
çok şiddetli erozyona maruz kalmaktadır. Erozyonun bu kadar büyük
boyutlu olmasının en önemli nedenleri; ormansızlaşma, bitki örtüsünün
zayıflaması, çayır ve mera alanlarının yok olmasıdır.
2.12.1.Sonuç ve Öneriler
Acilen “Türkiye toprak koruma ve kurtarma seferberliği” ilan edile
rek tüm iller için kademeli çalışmalara başlanmalıdır. Buna göre;
a) Toprak koruma ve ıslah çalışmaları kapsamında eko-havza yönetimi
gerçekleştirilerek, ekime uygun olmayan arazilerde bitki ve üretim deseninde
değişikliğe gidilmeli,
b) Mera ve otlakların sürdürülebilir koruma ve kullanma anlayışı ile yö
netilmesi, büyük ve küçükbaş hayvan yoğunluğunun bölgesel olarak tanzim
edilmesi sağlanmalı,
c) Verimli tarım alanlarının her türlü müdahale, tahribat ve işgale karşı
korunmasına yönelik rasyonel düzenlemeler getirilmeli,
d) Başka ülkelerde yasaklanan tarım ilaçlarının ülkemizde kullanımı devam etmekte, buna bağlı olarak toprak ve su kirliliği ile gıda zincirinde zarar
lı birikimler meydana getirilmektedir. Bunların yerine biyolojik mücadeleye
ağırlık verilmelidir.
e) Yanlış sulama ve gübre kullanımı sonucunda, toprakta tuzlanma ve
kirlenme oluşumu ile meydana gelen çoraklaşma önlenmelidir.
f) Periyodik ve kalıcı çiftçi eğitimine ağırlık verilerek, koruma-kullanma
dengesi ve karar alma sürecinde vatandaşımıza aktivite kazandırılmalıdır.
g) En önemlisi Tarım İl Müdürlükleri emrine yeni kadrolar verilerek köy
lere Çiftçi Rehberleri atanmalıdır. Her rehber belli sayıda çiftçi ve onun fa
aliyetinden sorumlu olacaktır. Bu sayede; yenilik ve uygulama sonuçları da
ha kolay ve rasyonel olarak izlenecektir. Ayrıca çiftçi tarafından ilgililere yan
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sıtılmayan ve ertelenen problemler süratle ele alınarak özel ve genel çözüm
ler üretilecektir. Köylümüz çiftçimiz bir “Üretim Planlaması ve Maksimum
Verimlilik” çerçevesinde faaliyet gösterecek ve iyi sonuçlar alacaktır.
h)

Orman köylüsünün yıllardır çözülemeyen problemlerine rasyonel çö

zümler getirilecektir.
Buna göre;
1- Orman içi özel mülkiyet ve kadastro sorunu,
2- Yakacak-yapacak-istihkak sorunu,
3- Orman işletmesi ve orman köylüsü arasında yıllar boyu babadan oğula devam eden mahkemelik olaylar çözümlenecektir.
4- Orman köylüsünün eğitim, araç-gereç ve donanım yönünden sıkıntı
ları kesin olarak çözümlenmelidir.
Ülkemizde rüzgar erozyonuna maruz olarak çölleşme temayülü arz
eden yörelerde, uygun bitki türleri tedarik edilerek tahribat önlenmelidir.
Kısaca erozyon ve çölleşme konusu bir seferberlik programı şeklinde
ele alınarak uygulanabilir yöntemle çözümlenmelidir.
1998 yılında taraf olduğumuz “Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi”
çerçevesinde uluslararası finansman-kredi kaynakları ve bilgi birikimi çerçe
vesinde bu konunun üstesinden gelinmelidir. Kutsal vatan topraklarının
erozyon yoluyla elden çıkmasına göz yumulmamalı, mevcut yanlış uy
gulamalardan vazgeçilmelidir.
- Ülke şartlarına uygun olarak; kurakçıl, tuzcul veya hızlı büyüyen bitki
lerden ağaçlandırmada yararlanılmalıdır.
- Otsu bitki türleri geliştirilerek meralarımızın rehabilitasyonu sağlanma
lıdır.
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Tablo-6:Ülkemiz Arazilerinde Erozyon Durumu.
Az veya
Yek

Ş id d e tli

% 36

%2®

O rta
Ş id d e tli

Ç o k ş id d e tli

% 20

% 16

2.13. Madenlerimiz ve Madencilik
Madenler ülkemiz doğal kaynaklarından biri olup işletilmesi kaçınılmaz
dır. Ancak Maden işletmeleri yoğun olarak arazi bozulmalarına ve doğal çev
renin tahribine neden olmaktadır. Maden ve mineraller ekonomiye kazandırıIirken ekolojiye ve çevreye verilen büyük tahribat ve zararlar çoğu zaman gözardı edilmiştir.
Kilyos Karaburun’da yıllardır işletilen kömür ocakları, çevresel önlemle
rin alınmaması sonucu orman alanlarını, kıyılardaki kumsalları tahrip etmiş,
hafriyatların denize dökülmesi sonucu deniz ekosisteminin ve topografik ya
pısının bozulmasına neden olmuştur. Bursa Orhaneli kömür ocaklarının işle
tilmesi sonucu, orman alanları, Seyitömer ve Elbistan kömür işletmeleri sonu
cu 1. sınıf tarım arazileri tahrip olmuştur.
Antalya’nın Aksu ve Düden, K.Menderes, Meriç, Porsuk ve Konya vb.
bazı ovalarının verimli toprakları tuğla ve kiremit ham maddesi olarak kulla
nılmış, verimli tarım ovalarımız kullanılamaz hale gelmiştir.
Ülkemizde yoğun nüfus artışına bağlı olarak ihtiyaç hasıl olan kum ve
çakılların temininde çevremiz çok büyük tahribatlarla karşı karşıya kalmıştır.
Akdeniz bölgesinde Mersin, Adana ve Antalya gibi kıyı illerinde kum alımları
sonucu kumsal alan ekosistemi tahrip edilmekte, kıyıya yakın tarım alanları
sular altında kalmaktadır. Dar bir kıyı alanına sahip Karadeniz Bölgesi’ndeki
Artvin, Rize ve Trabzon gibi Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kum alınması eroz
yona neden olmaktadır. İç Anadolu Bölgesi’nde ise dere yataklarından arazi
ıslahı adı altında su dışında kalan alanlarda toprağın sıyrılıp alt katmanlardan
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kum ve çakıl alınması, diğer taraftan verimli tarım topraklarının yoğun olduğu
Ege Bölgesi’nde Gediz Nehri boyunca usulsüz kum ve çakıl alınması sonu
cu, tarım arazileri de sular altında kalmakta, nehir akış rejimi bozulmakta, sel
baskınları, heyelanlar ve yamaç göçmeleri meydana gelmektedir.
(Daha fazla bilgi için bknz; MHP Madencilik Politikası)
2.14. Doğal Kaynakların, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Tahribi
Bir ülkenin en büyük kaynağı eğitilmiş ve iyi yetişmiş insan gücüdür.
Türkiye bu açıdan emsallerine göre oldukça avantajlı bir konuma sahiptir.
Kentleşme hızı %4.4 olan Türkiye’de 2000 yılında kentleşme oranının %
70’e ulaşması beklenmektedir.
Bu kentleşme sürecinde gün geçtikçe önem kazanan doğal kaynakların
korunması ve geliştirilmesi de ayrıca önem kazanmaktadır. Şimdiye kadar
çeşitli yasal düzenlemelerle yapılan koruma çalışmaları maalesef yüzeysel
kalmıştır. Öyle ki 18 adet kanun ve yönetmelik halen mer’i ve pek çoğu da
çok yeni tarihli olduğu halde çevresel değerlerimiz, doğal ve kültürel kaynak
larımız yeterince korunamamıştır. Aksine tahribat devam etmektedir.
2.14.1. Sonuç ve Öneriler:
1- Turizm etkinliklerinde koruma-kullanma dengesi kurulmalıdır.
2- Baraj, ulaşım ve su şebekesi ve kentleşme nedeniyle kültürel değer
lerin sular altında kalarak yada tahrip olarak yok edilmesi önlenmelidir.
3- Kültür Bakanlığı mevcut yapısı ile bu alanları korumada yetersiz kal
maktadır.
4- Her türlü yangın, yıkım ve kaçakçılık için hassas sistemler geliştiril
melidir.
5- Bilimsel araştırmalar teşvik edilerek koruyucu kitleler oluşturulmalı ve
özendirilmelidir.
6- Ülkemizde nadir yerlerde kalmış olan “Anıt Ağaçlar” ın envanterleri
çıkarılarak, bu kaynaklar bilimsel araştırmalar ve turizm sektörüne aktarılma
lıdır.
7- Kültürel değerlerimizin tahribini önlemek için, toplumun ekonomik ta
lepleri tatmin edilerek “milli şuuru” geliştirilmeli, milli-manevi köprüler pekiş
ti rilmelidir.
Sonuç olarak; insanımızla barışık, onun maşeri vicdanıyla birlikte
şahsi katılım, kazanç ve fedakarlığını celbedecek, milli sahiplik duygu
suna dayanan düzenleme ve eğitim çalışmalarına öncelik verilmelidir.
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3. KURUMSAL VE HUKUKİ YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR
3.1 1982 Anayasasının 56. Maddesinde;
“Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip ol
duğu çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesi
ni önlemenin devletin ve vatandaşın ödevi olduğu” belirtilmektedir.
3.2 Çevre konusunda ilk ciddi ve çerçeve yasal düzenleme, 1983 yılın
da çıkarılan 2872 sayılı “Çevre Kanunu” dur.
3.3 Türkiye’de çevre sorunlarının ele alınması amacıyla ilk kurumsal dü
zenleme 1978 yılında Başbakanlık bünyesinde oluşturulan “Çevre Birimi” ile
yapılmıştır.
3.4 Daha sonra bu birim, 12.8.1978 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile
Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı’ na dönüştürülmüştür. Bu aşamada daha
çok genel çevre sorunları ve özellikle dış ilişkilerin takip ve koordinesi ile ilgi
lenen müsteşarlık, 1984 yılında Çevre Genel Müdürlüğü, 1989 yılında da tek
rar Çevre Müsteşarlığı adını almıştır. Çevre Müsteşarlığı 1991 yılında 443 sa
yılı kanun hükmünde kararname ile Çevre Bakanlığı ‘na dönüştürülmüş olup,
altı ana birim ve diğer yardımcı birimler ve il müdürlüklerinden oluşmaktadır.
Bu ana hizmet birimleri şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
Çevre Koruma Genel Müdürlüğü,
Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü,
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Finansman Dairesi Başkanlığı
Çevre Eğitimi ve Yayın Dairesi Başkanlığı
İl Müdürlükleri (34 Adet)

3.5 Amacı: 443 sayılı kanun hükmündeki karanamede Bakanlığın ama
cı; Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin
ve tabii kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması, her
türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, ülkenin doğal hayvan ve bitki varlığı
ile tabii ve tarihi zenginliklerinin korunması olarak belirlenmiştir.
3.6 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı; 2872 sayılı çevre kanunun
da yapılan bir değişiklikle, “özel önemi olan bölgelere hizmet vermek ve
gerekli tedbirleri almak” üzere 383 sayılı kanun hükmünde kararname ile
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kurulmuş olup, 12 ayrı “özel koruma bölgesinde” faaliyet göstermektedir.
Başbakanlığa bağlı, Çevre Bakanlığının ilgili kuruluşudur.
3.7 Çevre ile ilgili diğer kurum-kuruluşlar: Çevre sorunlarının tek bir di
siplin altında ele alınamamasından dolayı çeşitli kamu hizmetlerinin yerine
getirilmesi amacıyla çok sayıda kurum ve kuruluşa görev ve yetki verilmiş,
bunlarla ilgili çok sayıda mevzuat yürürlüğe konmuş, bu da uygulamada cid
di bir “görev ve yetki çatışması” na yol açmıştır. Bu kurum ve kuruluşlar ve
ilgili mevzuatın başlıcaları Ek-1’de belirtilmiştir.
Bu kadar çok kurum- kuruluş ve hukuki düzenlemenin mevcut olması
bunlar arasında sağlıklı, sürekli ve süratli bir eşgüdüm sağlanamaması, bü
rokratik alışkanlıklar ve mevzuatın bir çok yerde birbiri ile çatışması vb. se
beplerle kurumlar arasında “görev ve yetki çatışması” yaşanmakta ve bu
yüzden de etkili, süratli ve verimli bir Çevre Yönetimi ve Denetimi yapılama
maktadır.
Çözüm: Yapılması gereken öncelikli iş; bu görev ve yetki çatışma
sına son vermek amacıyla, çevre ile ilgili bütün mevzuatın “yetkili uz
manlardan oluşan bir kurul” eliyle taranması, ayıklanması, birleştirilme
si, güncelleştirilmesi ve basitleştirilmesidir.
3.8 Çevre Bakanlığının, bugünkü idari yapısı ve imkanları ile bu ka
dar karmaşık çevre sorunlarını çözmesi mümkün görülmemektedir. Çev
re Teşkilatı yeni baştan ele alınmalı; bügünkü eşit statüde bakanlıklardan biri
olma konumundan çıkarılarak, görev ve yetkileri açıkça belirlenmeli, bütün ku
rumlar üzerinde yaptırım gücü olan özerk bir kurum statüsüne yükseltilmelidir.
3.9 Bazı kurum-kuruluşlar yetkileri ve uzman personeli ile birlikte Çevre
Bakanlığı’na devredilmelidir. Örnek ;
• Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
• Sağlık Bakanlığı, Çevre Sağlığı Birimi
• Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı, Teknik Uygulama ve Araştırma Genel Mü
dürlüğü
• İller Bankası Genel Müdürlüğü
• Milli Parklar, Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü vb.
3.10.Taşra teşkilatı il bazında ve önemli ilçe merkezlerinde kurulmalı,
bunlar ayrıca “havza yönetimi” esasına göre Bölge Müdürlüklerine bağlanma66

Iı, yalnızca olağanüstü durumlarda İl Valilikleri’nin emrine girmelidir.
3.11 Merkezi idarenin çevre ile ilgili görev ve yetkilerinin önemli bir kıs
mı “yerel yönetimlere “ devredilmeli, merkezdeki kurum, strateji belirleme,
planlama, mevzuatı geliştirme ve denetim ağırlıklı çalışmalıdır.
3.12 Ülke genelinde kritik bölge veya havza esasına göre, ölçme -izle
me ve araştırma amacıyla “Çevre Araştırma ve Kontrol Enstitüleri” kurul
malı ve buradaki uzmanlar eliyle, kara, hava ve denizden sürekli denetimler
yapılmalıdır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporları bu Enstitülerce hazır
lanmalı ve Çevre Bölge Müdürlüklerince incelenmelidir.
3.13 Ülkedeki her türlü planlama ve arazi kullanım kararları “STRATE
JİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME” ye tabi tutulmalı ve yetkili otoritenin
onayını müteakip uygulamaya konulmalıdır.
3.14 Planlama Aşaması’nı müteakip, sektörel bazda yapılacak yatırım
ların ayrıca “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ” (ÇED) raporu hazırla
maları sağlanmalı, ancak bu konuda yatırımları engellemeyecek ve gecikme
ye yol açmayacak “hızlı, sağlıklı ve objektif “ işleyen idari mekanizma mut
laka kurulmalıdır. Bu günkü ÇED uygulaması maalesef idari bir formalite ha
line gelmiş, bürokratik bir engel olarak algılanmakta ve yalnızca yatırımların
mevzuata uygunluğu İncelenmekte, çevresel bir inceleme ve objektif değer
lendirme yapılamamaktadır.
3.15 Kurumlar Arası Yetki Kargaşası / Rant Paylaşımı/ Siyasi Çıkar
lar :
Çevre sorunlarına yol açabilecek bir tesisin kurulması aşamasında çok
farklı görüş ve izinler verilebilmektedir. Örneğin; Bir otomobil fabrikasının bi
rinci sınıf tarım arazisi üzerinde kurulmasına, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü “hayır” derken, orman sınırları içindeki aynı yer için Orman İdaresi yer
tahsisi yapabilmekte veya içme suyu kaynağı olan bir göl ya da barajın “su
toplama havzasında” ki kirletici bir sanayi kuruluşuna Çevre Bakanlığı “ha
yır” derken, ilgili bir çok kurum -kuruluşumuz “uygun görüş “ verebilmede
dir. Bu çelişki ve çatışmanın en önemli nedeni, siyasi müdahale ve yerel ta
leplerdir. Yatırımcı kuruluşun hükümetle ilişkileri önemli rol oynamakta “istih
dam yaratılacak” bahanesi ile “siyasi rant “ uöruna birinci sınıf tarım top
rakları. göller, akarsular ve ormanlarımız feda edilmektedir.
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4. İDARİ VE MALİ SORUNLAR
4.1 Çok geniş kapsamlı ve çok disiplinli bir konu olan çevre sorunlarını
“merkezden yönetim anlayışı” ile çözmek mümkün değildir.
Köy muhtarlarından, büyükşehir belediyelerine kadar çok sayıda birim
ve kuruluşun görev ve yetkisi yanında, uluslararası birçok kuruluşun da de
netimine açık olan çevre sorunlarının, Türkiye’nin bugünkü idari yapısı içine
sıkışıp kalmış kurumlarla çözülmesi çok zor görülmektedir.
Kurumlar arasında, gerekli koordinasyon yapılamamakta , hızlı ve sağ
lıklı bilgi akışı sağlanamakta, öte yandan merkezi idare ile “yerel yönetim
ler” özellikle belediyeler arasında çekişme yaşanmaktadır. Örneğin; İmar ka
nunu, Belediye Mücavir alan sınırları içinde planlama yetkisini belediyelere
vermiş, öte yandan tarım topraklarının kuşanılması ile ilgili yönetmeliğin yü
rütülmesi yetkisi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bırakılmıştır. Belediyeler,
imar kanunun verdiği yetkiye dayanarak “mücavir alan” sınırları içerisinde
bir yeri, hiçbir kurum ve kuruluşa sormadan, görüş almadan “sanayi bölge
si” olarak ilan etmekte ve imar planlarını bu şekilde yine kendisi onaylamak
tadır.
Daha sonra bu alanda, bir sanayi tesisi yapılmak istendiğinde, Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü uygun görüş vermeyip bunun sonucu olarak Çevre
Bakanlığınca da “olumsuz görüş” verilmekte yatırımcı da mağdur edilmek
tedir. Bu idari yapıdaki eksiklik ve dağınıklığın giderilmesi zorunludur.
4.2 Bir diğer sorun; mali yetersizlik yani finansman sorunudur. Çevre ile
ilgili yatırımlar oldukça pahalı olduğundan, kısa vadedeki karlarını düşünen
yatırımcı kuruluşlar bu maliyetten kaçmaktadırlar. Çevre Bakanlığı da, bu ko
nuda kuruluşlara finansman desteği sağlayacak yeterli kaynağa sahip değil
dir. Bakanlığın henüz 34 ilde teşkilatlanması ve toplam personel sayısı (1200
civarında) ve 1998 yılı bütçesinin yalnızca 7 trilyon TL civarında olması bu
konuya verilen önemin ölçüsünü ortaya koyar.
4.3.Öte yandan bütçe dışı bir kaynak olarak esasen, çevre ile ilgili yatı
rım ve projeleri ve çevreyi ıslah edecek faaliyetleri desteklemek amacıyla Ba
kanlık emrine verilen “Çevre Kirliliğini Önleme Fonu” genel bütçe’nin içine
alınmış ve Bakanlığa ayrılan belli miktardaki pay da, belediyelerin “itfaiye,
çöp kamyonu vb.” taleplerini karşılamakta kullanılmakta, hiçbir zaman ama
cına hizmet edememektedir. Bu duruma çözüm bulmak amacıyle; İLLER
BANKASI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ile birleştirilmek suretiyle, gelirle
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ri ve personeli ile birlikte Çevre Bakanlığı’na devredilmeli, Çevre Kirliliği Ön
leme Fonu ve Özel Çevre Koruma Fonu’nu da içine alarak “ÇEVRE VE KAL
KINMA BANKASI” olarak teşkilatlapmalıdır. Banka eski görevlerine ilaveten
çevre ile ilgili yatırım ve projeleri desteklemelidir. Banka Yönetimi “özerk “ ol
malıdır.
4.4.Belediyelerimiz: Asli görevleri kentlerde yaşayan vatandaşlarımı
zın; sağlıklı, temiz ve modern bir çevrede yaşamalarını, sağlamak, beslenme,
konut, ulaşım ve dinlenme gibi temel insani ihtiyaçlarını karşılamak olan Be
lediyelerimizin büyük bir kısmı, maalesef ehliyetsiz, bilgisiz ve beceriksiz kişi
ve yönetimlerin oyuncağı olmuş, şehirlerimiz çöplük haline gelmiştir.
MHP iktidarında, Belediyelerimize önemli yetkiler ve yeterli kaynak
sağlanacak, çevre ile ilgili hizmetler Belediyelerimize devredilecek pro
je ve finansman desteği sağlanacaktır.
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5. ÇEVRE VE EKONOMİ
5.1 Çevre ile ekonomik gelişme arasında doğrudan bir ilişki bulunmak
tadır. Kalkınmanın itici gücünü oluşturan ekonomik faaliyetler çevre üzerinde
birçok baskılar oluşturmaktadır. Hammadde talepleri, kirletici atık ve artıkla
rın oluşumu, doğal kaynakların aşırı tüketilmesi ve verimli tarım arazilerinin
ekonomik gelişme uğruna elden çıkarılması “çevre-ekonomi” ikilemine ne
den olmaktadır.
5.2 Ekonomi politikaları “en kısa sürede en fazla gelir ve istihdam” il
kesine öncelik verdiği sürece, çevre ile sürekli bir çatışma yaşanması kaçınıl
mazdır.
5.3 Bütün dünyada kabul edilen yöntem artık “sürdürülebilir kalkınma
“ olarak adlandırılan, ekonomik gelişme ile çevrenin korunması arasında maT
kul ve bilimsel bir denge kurulmasıdır.
5.4 Ekonominin temel girdileri olan “doğal kaynakların” sınırsız olma
dığı ve birçoklarının, toprak, madenler, endemik ve nesli tehlikede olan türler
vb. gibi yenilenemez oldukları dikkate alındığında bunların ekonomik bir de
ğer oldgğu kolayca anlaşılır.
Herkesin ortak malı olan, hava, su, toprak, yeraltı kaynakları, bitki örtü
sü ve tabiatta serbest olarak yaşayan hayvanların, herhangi bir mal ve hiz
metin üretilmesinde hammadde olarak kullanılması halinde, bunların tüketil
mesinden dolayı ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve çevresel kayıpların mali
yet olarak, üretilen mal ve hizmetlere yansıtılmasından daha doğal bir şey
olamaz. Bu varlıkların kullanılması sonucu ortaya çıkan “çevre tahribatı” nın
gideirlmesi için yapılması gereken yatırım harcamalarının üretilen malları kul
lananlar tarafından ödenmesi ve bundan elde edilecek fonların “çevrenin
korunması ve iyileştirilmesinde” kullanılması gerekir. İşte bu düşünce
“çevre vergileri” nin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Ancak ülkemizde, bu vergi ve kesintilerin bilimsel bir şekilde belirlendiğini
ve objektif olduğunu söylemek zordur. Bunun nedeni; mal ve hizmetlerin üreti
minde kullanılan “doğal kaynakların fiyatlandırılmaması” ve sonuçta çevre
ye verilen zararların ölçülebilir ekonomik değer olarak hesaplanamamasıdır.
5.5 Çevre kirliliğinin kaynağında önlenmesi ve çıkan zararların gideril
mesi için alınacak vergi ve kesintilerin “adil ve objektif “ olarak tesbiti için
“doğal kaynak fiyatlandırması “ yöntemi en uygun yöntem olarak benim
senmiştir.
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Hava, su , toprak, bitkiler- böcekler madenler tükenmeyecek sonsuz
kaynaklar değildir ve bunlar bedava olamazlar. Kirlenmiş ve solunamaz bir
hava o yöre insanları için “tükenmiş bir kaynak” demektir. Kirletici sebep
ler ortadan kaldırılmadıkça, başka yerden “ temiz hava “ taşınması imkanı
da yoktur.
Bir nehir nehir suyu’nun kirlenmesinin bir bedeli olmalıdır. Sözgelimi .te
miz bir su ile sulanan bir tarlanın 1 dönümünden 100 birim sebze veya mey
ve üretilirken, bir sanayi tesisi tarafından kirletilen bu su ile sulanmış aynı mik
tar araziden elde edilen ürün 70 birime düşüyorsa, aradaki ürün kaybının eko
nomik değeri bir çevresel kayıptır. Bu kayıp hesaplanarak suyu kirleten tesis
ten alınmalı ve suyun temizlenmesi için yapılacak yatırıma harcanmalıdır.
En doğru olan ve dünyada kabul gören yöntem ise, kirlenmeden sonra
ki temizleme yerine, kirlenmeden önce gerekli tedbirleri almak yani “kirliliği
kaynakta önlemektir”. Bunun için gereken yatırım bedeli doğal olarak üreti
len mala yansır ve bunu da “kullanıcılar yani tüketici öder”. Serbest piya
sa ekonomisinde “rekabet unsuru” sözkonusu olduğundan, üretrici kuruluş
ların, maliyetlerini makul seviyede tutabilmeleri için , daha önceden tesbit edi
len fon ve kesintilerden oluşan “finans kaynaklan” tarafından belli bir ölçü
de desteklenmesi ve burada adil davranılması gereklidir.
5.6 Bir başka önemli araç da “çevresel fayda-maliyet analizi” yönte
midir. Bu yöntemin kullanılması için öncelikle, “doğal kaynak fiyatlandırılması” nın yapılması gerekir. Bu tesbitlerin ve hesapların sonucunda yapıla
cak bir yatırımın “ekonomi-çevre” dengelemesi yapılabileceğinden, yatırım
karalarının verilmesinde de çevre açısından önemli bir kriter oluşturmaktadır.
Maalesef ülkemizde henüz bu yöntemler kullanılmamaktadır. İlgili ve yetkili
birimlerince bu hususta yapılması gerekli çalışmalara önem verilmemektedir.
5.7 Bu yöntemlerin kullanılacağı en etkin çevre denetim aracı “ çevre
sel etki değerlendirilmesi (ÇED)” çalışmaları olmasına rağmen, ülkemizde
halen yürütülmekte olan Çed Yönetmeliği’nde bu hususa yer verilmiş, ancak
uygulama şansı olmamıştır. Bunun başlıca nedeni, ekonomik tercihlerin
politik tercihlerle buluşması ve “çevresel maliyetin” çoğunlukla gözardı
edilmesidir.
5.8 En iyi çevre politikası, ekonomik tercihlerle, çevresel maliyetle
ri buluşturan ve bunları barıştıran, siyasi müdaheleleri ortadan kaldıran
politikalardır. Milli çevre politiklarının esası bu olmalıdır.
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6. ÇEVRE EĞİTİMİ VE HALKIN KATILIMI
6.1
Çevre eğitimi; insanın biyofiziksel, sosyal ve kültürel çevresiyle ilgili
değerlerin, tutumların ve kavramların tanınması, ayırt edilmesi ve buna göre
davranış biçimlerinin oluşması ve yeni bir “ahlak anlayışı”nın yaygınlaştırıl
masını amaçlamalıdır. Çevre eğitimini, halkımızın tarih, kültür, inanç ve
geleneklerinden soyutlamak mümkün değildir. Türk Milletinin dini, milli
ve tarihi değer yargıları esasen bunu destekleyen bir zenginliğe sahip
tir. Bu eğitimin başlıca temel kabulleri şunlar olmalıdır:
• Çevre sorunlarının temelinde insan davranışları ve faaliyetleri yer
alır.O halde öncelikli hedef insanımızın eğitilmesidir. Ruh ve inanç kirliliği
çevre kirliliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
• Türk aile yapısı ve kültürü, tabiat ve içindekilerle barışıkolmayı öngö
rür. Milli kültürümüz ve Yüce Dinimiz insanı ve canlıları sevmeyi, korumayı ve
çevreyi güzelleştirmeyi ibadet saymıştır. Bu yüzden “ailenin eğitimi” önem ta
şır. Çevre sevgisi ailede başlar.
• Çevre kirliliği insanlığın ve tabiatın düşmanıdır.
• Çevreyi kirletmek herşeyden önce insanın kendisine ve diğer insan ve
canlılara saygısızlık etmek demektir.
• Çevre bizim kendimizin yarattığı değerler bütünü olmayıp, Yüce Al
lah’ın insanlığa sunduğu bir nimet ve gelecek nesillerden ödünç aldığımız
kıymetlerdir. Onu bilinçsizce kullanmaya, israf etmeye, kirletmeye ve yok et
meye kimsenin hakkı yoktur.
• Türk Milletinin inanç sistemi tarihi ve kültürel değerleri, ahlaki ya
pısı tabiata ve çevreye, insanın kendi dışındaki varlıklara saygılı olma
sını ve sevgi duymasını emreder. Bu inanç ve ahlak sisteminde; “temiz
lik imanın parçasıdır, yaş kesen baş keser, ağaç dikmek sevaptır, suyu,
toprağı, havayı kirletmek, başkalarına eza ve cafa veren şeyleri etrafa at
mak, yerlere tükürmek, hayvan ve bitkilere kötü davranmak, zulmetmek
günahtır. Cennet, içinden ırmaklar akan, her türlü canlının huzur ve ba
rış içinde yaşadığı yemyeşil bir mekandır.”
• Atalarımız gittikleri her yeri “cennet bahçesine benzetmek için çalış
mışlar, anayurtlarından, doğal afetler yüzünden meydana gelen kuraklık
ve çevre felaketleri nedeniyle göç etmişlerdir.” Kuşların bakımı, yerlerinin
temizlenmsi, şehirlere temiz içme suyu temini, kanalizasyon sistemlerinin ya72

pimi, ormanların oluşması vb. işler için “özel vakıflar” kurmuşlar, haksız ye
re ağaç kesen ve hayvanlara kötü muamele edenleri cezalandırmışlardır.
• Bugün ilköğretim kurumlarında “çevre dersleri bazı sınıflarda oku
tulmakta, ancak kapsam ve muhteva bakımından yetersiz kalmaktadır.
Bu eğitim yukarıda belirtilen temel ilkelerle desteklenerek verilmeli, mil
li çevre bilincinin gelişmesi ve ortak bir “çevre ahlakı” nın oluşması
sağlanmalıdır.
6.2.
Halkın katılımı: Ekonomik kararların çevresel sonuçlarının irdelen
mesi ve gerekli tedbirlerin alınması süreçlerine yöre halkının, genel kararlara
bütün ülke insanının bilinçli bir şekilde katılması, katkıda bulunması ve denet
lemesi sağlanmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bazı
çıkar çevreleri ile ülkemizin gelişmesine engel olmak isteyen çoğu “dış kay
naklı grupların” çevre ile ilgili her türlü tedbir alınmasına rağmen, ekonomik
yatırımları çevre adına engellemelerinin önüne geçilmesi, halkımızın masum
ve haklı tepki ve taleplerinin bu tür “ajitasyonlara” kurban edilmemesidir.
Bunu önlemenin en sağlam yolu; halkın katılımında izlenecek yol ve yöntem
ler ile, çevresel risklerin değerlendirilmesinde kullanılacak bilimsel teknik ve
hesapların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesi ve halka anlatılmasıdır.
• Sivil toplum kuruluşları ve mesleki kuruluşların da bu anlamda katkıla
rı alınmalı, tepkileri toleransla karşılanmalı ancak bunların bilimsel esaslara
ve ülkemizin milli menfaatlerine aykırı olmamasına özen gösterilmelidir. Çev
resel değerlerin korunması milli çıkarlarımızdan sayılmalı fakat buradaki
“çevre-ekonomik gelişme dengesi” çok iyi gözetilmelidir.
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7. ÇEVRE VE DEMOKRASİ
7.1 Demokrasi bir çoğunluk rejimidir ve her türlü karara halkın katılımı
nı öngörür. Parlementer sistemlerde halk bu hakkını çoğu kere temsilcileri
eliyle kullanır. Ancak modern demokrasilerde , halkın bazı önemli kararlara
doğrudan katılması ve seçtiği temsilcilerinin (belediye başkanları, millet veki
li ve hükümetler) karalarını seçim dönemi boyunca denetlemesi ve onları
yönlendirmesi, yanlışlarına engel olması en önemli ilkeler olarak benimsen
miş bulunmaktadır. Buna “katılımcı demokrasi” adı verilmektedir. Yöneti
min aldığı kararlara halkın doğrudan ve en etkili bir şekilde katılabileceği or
tamlardan birisi ve en pratik olanı “çevresel kararlardır”. Bu açıdan halkın
kendi yöresinde, kendi toprakları üzerindeki tasarruflarda söz sahibi olması
en doğal hakkıdır. Çünkü, “çevre sorunları” evrensel olmakla birlikte, ön
celikle o bölge insanlarını etkilemekte ve en çok zararı orada yaşayan
lar görmektedirler.
7.2 Bu yüzden, 21.yüzyıl, dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemiz
de de çevreye önem veren ve bu kararlara halkın katılımına en fazla im
kanı tanıyan politikalar itibar görecek ve program ve uygulamalarında
buna yer veren siyasi partiler daha çok puan toplayacaklardır. Halkın ka
tılımında temel prensip yöre insanlarının bilgilendirilmesi, eğitilmesi, ikna edil
mesi ve gönüllü katılımın teşvik edilmesi ve yaygınlaştırlmasıdır. “Milli Çev
re Politikaları” bu ilkeleri kabul eder ve bu işi, ülke çıkarları ve çevre değer
lerinin buluştuğu ve barıştığı bir eksende yapmaya özen gösterir. Bu, aynı za
manda milletimize olan saygı ve sevginin de bir göstergesidir. Ancak, istis
marlara, kötü niyetlilere, dış baskı ve yönlendirmelere kısaca her türlü provakasyonlara geçit vermez.
7.3 Demokrasi aynı zamanda bir “ kurallar-hak ve menfaatler “ bütü
nü olduğuna göre , kişinin görüş ve düşüncelerini ifade etmesi ka d a r, bunla
rın başkalarına ve toplumun bütününe zarar verecek boyutlarda olmaması
esastır. Bu açıdan bakıldığında, “çevre hakkı insan haklarının bir parçası
olmak yanında, katılımcı demokrasinin de önemli bir aşamasını oluştu
rur.
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8. ÇEVRE-POLİTİKACI İLİŞKİSİ
8.1 Çevre herkesin ortak malı, bir başka ifadeyle hiçkimsenin kişisel
mülkü değildir. Halkın gözünde politikacı ise; belli bir yöre insanının veya ba
zı çıkar gruplarının kişisel refahını ve mülkiyet artışını kendi açısından “siya
si rant” haline dönüştürmeye çalışan kişi olarak görülmektedir. Yani, bir mil
letvekili için öncelikli olan, kendi seçim çevresindeki insanların veya kendisi
ni destekleyenlerin ekonomik çıkarlarıdır. Milletvekili, o yöre insanlarının tek
tek veya toplu halde ekonomik çıkarlarına hizmet ederse daha çok sevilir ve
tekrar seçilmeyi garanti edebilir. Maalesef ülkemizde cereyan eden sistem bu
kuralı beslemekte olup bunun çok az istisnaları mevcuttur.
8.2 Hal böyle Olunca, bir yörede fabrika kurulması veya bir şahsın bir iş
letme açması ve orada bazı insanların “işe koyulması” politikacı için çevre
ye verilen zararlardan daha cazip olabilmektedir. Bu da politikacının çevre
üzerinde dolaylı olarak olumsuz etkisine yol açmakta, çevre politikaya kurban
edilmektedir. Ancak yavaş yavaş çevreye duyarlı bazı bölgelerimizde insan
larımız artık çevreye sahip çıkmaya, aksine davranan politikacılara tepki gös
termeye başlamışlardır.
• Çevre ekonomiye, ekonomi çevreye feda edilmemeli, geleceğimizi ipo
tek altına alacak şekilde, birinci sınıf tarım arazilerimiz, ormanlarımız, güze
lim kıyılarımız, tarihi, kültürel ve doğal kaynaklarımız, kısa vadeli politik çıkar
lar uğruna “rantiyeci”lere peşkeş çekilmektedir.
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9. ÇEVRE DENETİMİ
9.1 Çevre denetimi, çevre kirlenmesinin önlenmesi ve çevre sorunları
nın çözümünde en etkili yöntemlerden birisidir. K urallar, kurumlar ve hukuki
yapı ne kadar etkin olursa olsun, sürekli ve etkin bir denetim sisitemi kurul
madığı zaman, çevre tahribatı önlenemez. Mesela, bir sanayi tesisi’nin bir de
fa “arıtma tesisi” kurmuş olması yetmez, bu tesisin sürekli ve sağlıklı bir şe
kilde çalışması gerekir. Bunun için de bilimsel verilere dayalı olarak süratli bir
“İzleme ve kontrol sistemi” kurulmalı ve denetim yapılmalıdır.
9.2 Bu amaçla bölgelere göre görev yapacak, her branştan olmak üze
re çevre formasyonu ile donatılmış “ ÇEVRE ZABITASI” kurulmalı ve bu
ekipler her türlü sabit ve seyyar araç-gereç, ölçüm ve izleme ekipmanları ile
donatılmalı, bunlar “çevre.net” sistemi ile bilgisayar ortamına alınmalı ve bir
birlerine ve merkezi otoriteye bağlanmalıdır.
9.3 Çevre cezaları makul ve gerçekçi Olmalı, kolay toplanabilmeli, amaç
dışı kullanılmamalıdır. “ ÇEVRE İHTİSAS MAHKEMELERİ” kurulmalı, çevre
suçları “af kapsamı” dışında tutulmalı ve tecil edilmemelidir.
Bu suretle, ülkemizde görülen birçok davada olduğu gibi, konunun uz
manı olmayan hakimler tarafından bilirkişi yerine geçilerek ve Üniversite Ra
porları hiçe sayılarak siyasi etkiler ve yerel baskılara boyun eğmek suretiyle
yanlış kararlar verilmesi önlenecektir. Bu mahkemelerde hukuk ve çevre for
masyonu almış “mühendis-hakimler” görev yapmalıdır.
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10. ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ
10.1 Sağlıklı bir çevre yönetimi oluşturmak ve etkin,süratli ve objektif bir
denetim yapabilmenin ön şartı “ülke genelindeki bütün çevre değerleri ve
envanterinin toplandığı Çevre Bilgi Sistemi”nin oluşturulmasıdır. Neyimizin
oluğu ve ne durumda bulunduğunu bilmeden, bilimsel bir çevre denetimi yap
mak, etkili ve dinamik bir “ çevre politikası “ belirlemek mümkün değildir.
11. ULUSLARARASI SORUMLULUKLARIMIZ

11.1 Ülkemizin taraf olduğu çok sayıda uluslararası anlaşma ve sözleş
melerle çevre konusunda birçok yükümlülüğün altına girmiş bulunmaktayız.
Bu sorumluluklar ülkemizin ekonomik gelişmesini etkileyecek nitelikte olup,
bunların getireceği sosyal ve ekonomik maliyeti dengelemenin tek yolu ken
di iç mevzuatımızı çağın şartlarına ve bilimsel esaslara uygun hale ge
tirmektir.
11.2 Dünyanın dışında kalamayacağımıza göre, yapmamız gereken
şey; milli çıkarlarımızı gözetmek kaydıyla, bilim ve teknolojide hızla ilerleye
rek çevre konusunda da herkesten ileride olmak, çevre kirliliğini işin başın
dayken önleyecek aktif politika ve stratejiler geliştirmektir.
11.3 Çevre sorunları dünya ticaretinde de bir numaralı etken olma özel
liğini kazanmış bulunmaktadır. Kimi ülkeler; çevre sorunlarını, sularımızın kir
liliğini gerekçe göstererek, birçok tarım ürünlerimizi gümrüklerden geri çevir
meye başlamışlardır. Giderek bu durum hız kazanacak ve çevreye yatırım
yapmadan üretilen mal ve hizmetlerin dış pazarlarda rekabet şansı aza
lacaktır. Bu da gelişmekte olan ve 21 .yy ‘da “lider ülke” olmasını hedefledi
ğimiz Türkiye için hiç arzu etmediğimiz bir durumdur.
11.4 Ülkemizi çevre konusunda taahhüt altına sokan anlaşma ve söz
leşmelerin bazılarının isimleri ve tarihleri Ek-2’de belirtilmiştir.
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12. MİLLİ ÇEVRE POLİTİKASI
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Milliyetçi Hareket Partisi iktidarı tarafından belirlenecek, Milli Çevre Po
litikasını oluşturacak temel ilkeler ve öncelikle yapılması gereken düzenleme
ler şunlar olacaktır:
12.1.Temel İlkeler:
• “Çevrecilik Milliyetçiliktir”. Çevre kirliliği , “küresel- evrensel” bir sorun
olmakla birlikte, ülkemiz için öncelikle yerel-milli bir sorundur. Çevre kirliliği
ni çözmek , kaynağında önlemek, doğal, tarihi, kültürel ve sosyal değerleri
mize sahip çıkmak, bunları geliştirmek, korumak ve aynı zamanda ekono
mik gelişmemizi gerçekleştirmek, akılcı, dengeli ve bilimsel esaslara daya
nan politikalar uygulanmasını gerekli kılar. Bu politikalar; vatan topraklarını,
suyunu, havasını, bitki ve hayvan varlığını , doğal kaynaklarını büyük bir
aşkla sevmeyi, uğrunda gerekirse ölmeyi göze alabilen kararlılık ve inançta
olmayı gerektirir. Vatanımızı iç ve dış tehdit ve tehlikelere karşı nasıl savu
nuyorsak; vatanın bizzat kendisi olan çevre değerlerimizi de öylesine sa
vunmalı ve korumalıyız. Bunun adı milliyetçiliktir. Öyleyse akılcı ve bilim
sel bir çevrecilik milli bir karakter taşımalı yani, “milliyetçi” olmalıdır.
• “Milli Çevre Politikası” nın temelini , çevre ve ekonomik kalkınmayı eşit
ağırlıkta kabul eden “sürdürülebilir kalkınma” ilkesi teşkil eder. Kalkın
ma çevreye,çevre kalkınmaya feda edilemez. Kirliliği önleyici politika
esastır.
• Milli Çevre Politikası “kirleten öder, kullanan öder, çevre için eğitim ve
katılım ilkelerini” kabul eder, benimser ve destekler.
• Milli Çevre Politikası, çevre ve kalkınma hedeflerinin, birlikte ele alınması
nı bütünleştirilmesini sağlayacak, ekonomik ve çevresel kararların
uyumlaştırılmasına imkan verecek esnekliğe sahiptir.
• Halkın katılımı esastır. Çevre kirliliğine neden olma riski taşıyan önemli ekonomik karar ve faaliyetler ile, planlama çalışmalarında, “halkımızın katılı
mı ve desteği”ni almak ana ilkelerimizdendir. Halka rağmen gelişme, hal
ka rağmen demokrasi kabul edilemez. Ancak, “çevrecilik” adına, ülke
mizin gelişmesini önlemek ve ülke bütünlüğümüze zarar vermek iste
yen provokatif eylemlere müsamaha gösterilemez.
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• Milletimizin doğru bilgilendirilmesi ve çevre konusunda iyi eğitilmesini ge
rekli görmekteyiz. Çevre bilincini yükseltmek vatan sevgisiyle eşdeğer
dir.
• Sağlıklı bir çevrede yaşamak vatandaşlarımızın en doğal ve anayasal bir
hakkıdır. Bu nedenle çevreyi korumayı ve çevre kirliliğini önlemeyi aynı za
manda “demokrasimizin yaşatılması” için gerekli görmekteyiz.
• Milliyetçi Hareket Partisi, çevre sorunlarını, ülkemizin gerçekleri ve milli
menfaatlerimize uygun, dünyadaki gelişmelere paralel, akılcı ve bilimsel
yöntemlerle ele alarak, gerekli idari, hukuki ve teknik reformları yapmak su
retiyle en kısa sürede çözmeyi taahhüt etmektedir.
12.2 Öncelikle Yapılması Gerekenler;
1- Çevre Bakanlığı yeniden ele alınarak, kurumlarüstü bir statüye ka
vuşturulacak ve Türkiye çapında hızla teşkilatlanacaktır.
2- En az 20 yıllık projeksiyonla ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmesi ve ihtiyaçları ile çevresel durumu belirlenecektir.
3- Bu tesbiti müteakip, başta sanayi, tarım, ulaştırma, enerji, turizm ve
konut sektörlerindeki gelişme ve ihtiyaç büyüklüğü dikkate alınarak, ülke ça
pında “arazi kullanım planlaması” yapılacaktır. Bu planlama, Çevre Bakan
lığımın başkanlığı ve koordinesinde ilgili kurum-kuruluşlar, sektör temsilcileri,
sivil toplum kuruluşu, mesleki kuruluşlar, yerel yönetim temsilcilerinin katkısı
ve katılımı ile “stratejik çevresel değerlendirme” yöntemi kullanılarak yapı
lacak, belirli sürelerle ilan edilerek yöre halkının katılımı sağlanacaktır. Alt öl
çekteki diğer bütün planlar bu plan hükümlerine uymak zorundadırlar.
4- Alt ölçekteki plana uygun olarak sektörel bazda yatırımlar yapılmadan
önce faaliyet ve projelere ayrıca “Çevresel Etki Değerlendirmesi” yöntemi
uygulanacaktır.
5- Çeşitli kurum-kuruluşlara dağılmış bulunan çevre ile ilgili mevzuat, il
gili bütün tarafların katılımı ile ele alınacak, ayıklanacak, sadeleştirilecek ve
her kurumun “görev ve yetki tanımları ve sınırları” açık olarak ortaya ko
nulacaktır.
6Çevre yönetiminde ekonomik ve mali araçlar mutlaka kullanılacaktır.
Çevre Kirliliğini Önlemeye Yönelik Yatırımlara “vergi muafiyeti” uygulana
cak, kirletici sektörler vergilendirilecektir.
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7- Eğitim demokratik katılımın ön şartıdır. Bu yüzden “çevre eğitimi”
her yaş ve sınıfta insanı içine alacak şekilde yaygınlaştırılacaktır ve ülkemi
zin şartları ve çevresel değerlerimiz halkımıza çok iyi tanıtılacaktır.
8- iller Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası birleştirilmek suretiyle
“Çevre Kirliliğini Önleme Fonu “ ve “Özel Çevre Koruma Fonu” da bura
ya aktarılarak “Çevre Bankası” na dönüştürülecek ve bu Banka yerel yöne
timler başta olmak üzere çevre kirlenmesini önleyici ve ıslah edici ar-ge pro
jelerine ve yatırımlara destek amacıyla kullanılacaktır. Banka yönetimi, ilgili
tarafların katılımı ile “özerk” bir yapıya kavuşturulacaktır.
9- Etkili, süratli ve caydırıcı bir “denetim sistemi” kurulacaktır. Bu sis
temin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için ;
• Kirliliğin yoğun olduğu bölgeler öncelikli olmak üzere “ölçme ve izle
me sistemleri” alt yapısı oluşturularak ülke çapında “çevre.net” ağına bağ
lanacaktır.
• Her branştan çevre formasyonu kazanmış uzman personelden oluşan
“çevre zabıtası” kurulacaktır.
• “Çevre ihtisas mahkemeleri “ kurulacak, çevre cezaları caydırıcı
olacak, çevre suçları af kapsamı dışında tutulacaktır.
10-

”Tarım Kentleri” projesi kapsamında “ziraat mühendisi, çevre

mühendisi, ve veteriner” den oluşan “çiftçi danışmanlık merkezleri” ku
rulacaktır. Bu uzmanlar; T.C. Çevre Bakanlığfna bağlı olarak, erozyon kont
rolü, ilaçlama, toprağın doğru ve amacına uygun kullanımı, hayvan sağlığı,
meraların bilinçli kullanımı, çevre kirliliği vb. konularda çiftçimize danışmalık
yapacaklardır.
11-

Sanayinin “kırsal bölgelere” kayması teşvik edilecek, sanayinin ge

lişmesi ve bilimsel araştırmalar için, sanayi bölgelerine yakın yerlerde “TEK
NOLOJİ KENTLERİ” kurulacak, burada çalışanların ve ailelerinin yaşaması
için, bu kentler aynı zamanda, her türlü sosyal altyapı ve ekonomik imkanlar
la donatılmış, örnek “ÇEVRE KENTLERİ” olarak düzenlenecektir.
12-

Plansız ve çarpık kentleşmeyi önlemek, ve gecekondu sorununu

çözmek için, belediyelerce arsa üretimi yapılarak, her türlü altyapısı hazırla
nan arsalar uygun bedelle halka sunulacak ve proje ve yapım aşamaları titiz
likle denetlenecektir.
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13Ulaşımdan kaynaklanan kirliliği önlemek için demiryolları; yük ve yol
cu taşımacılığına uygun, hızlı, modern ve yaygın hale getirilecek şehiriçi ray
lı taşımacılık teşvik edilecektir.
14”Arazi Kullanım Kanunu” çıkarılacak, tarım topraklarının amaç dı
şı kullanımını önlemek için, 1, 2. ve 3. sınıf tarım arazileri “tarımsal kulla
nımlı doğal sit alanı” ilan edilecektir.
15- “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” kanun haline getirilecek, içme
ve kullanma suyu rezervuarları ve “su toplama havzaları” ile ilgili hükümler,
ülke gerçeklerine göre yeniden düzenlenecek, bu kaynaklara hiçbir surette
kirlilik boşaltılmasına izin verilmeyecektir.
16- Milletimizin genel mutabakatı sağlanarak, MİLLİ ÇEVRE POLİTİ
KASI KANUNU çıkarılacaktır.
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ÜLKE VE TOPLUM ÇIKARLARINI
KENDİ ÇIKARLARI ÖNÜNDE GÖREN, BİLGİLİ, İNANÇLI, DÜRÜST, ÇA
LIŞKAN VE CESUR KADROLARI VE ÜLKEMİZİN GERÇEKLERİNE VE
DÜNYADAKİ GELİŞMELERE UYGUN BİLİMSEL PROJE VE PROGRAM
LARI İLE TÜRKİYEYİ YÖNETMEYE VE “ÇEVRE SORUNLARINI” ÇÖZ
MEYE HAZIR OLARAK BEKLEMEKTEDİR.
SLOGANLARIMIZ:
• Çevrecilik Milliyetçiliktir.
• Çevreyi Kirletme, Canlılara Zulmetme.
• Kirletilmiş Çevrenin Geleceği Çöldür.
• “Temizlik İmandandır”.
• “Yaş Kesen Baş Keser”.
• Çevre Sevgisi, İnsan Sevgisidir.
• Çevre Sevgiyle Korunur.
• Sağlıklı Çevre, Medeniyettir.
• En İyi Temizlik Kirletmemektir.
• “Aslan Yatağından Bellidir”.
• Çevremiz Çocuklarımızın Emanetidir.
• Cennet Vatanımız Çöl Olmasın.
• Çevreyi Kirletmek, Geleceği Yok Etmektir.
• Çevre Kirliliği, Tabiatın ve İnsanlığın Düşmanıdır.
• Çevre Ekonomiye, Ekonomi Çevreye Feda Edilemez.
• Uğruna Can Verdiğimiz Topraklarımızı, Ellerimizle Yok etmeyelim.
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EKLER:
EK- 1:ÇEVREYLE İLGİLİ/SORUMLU KURUM-KURULUŞLAR VE
MEVZUAT
Başbakanlık

Anayasa ,Md. 44, 45, 56, 63, 168, 169

Çevre Bakanlığı

2872 Çevre Kanunu

Sağlık Bakanlığı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasası

Enerji ve Tabii Kayn.Bak.

443 sayılı Çevre Bakanlığı Görevleri
Hak.KHK

Bayındırlık ve Is.Bak.

1580 sayılı Belediyeler Yasası

Turizm Bakanlığı

3194 sayılı imar Yasası

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Su Ürünleri Kanunu 1380

Tarım ve Köy İşleri Bak.

Boğaziçi Kanunu 2960

Orman Bakanlığı

Maden Kanunu 3212

Valilikler

Kıyı Kanunu 3621

DPT

Gecekondu Kanunu

TSE

Sahil Güvenlik Kanunu

DİE

4122 say. Milli Ağaç, ve Erozyon
Kontrolü Yasası

Atom Enerjisi Kurumu

2872 sayılı Milli Parklar Yasası

Kaymakamlıklar

1380 sayılı Su Ürünleri Yasası

Türkiye Petrol İşletmeleri

442 sayılı Köy Yasası

Tübitak

6831 sayılı Orman Yasası

Devlet Su işleri Genel Müd.

5442 sayılı il idaresi Yasası

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 831 sayılı Sular Hakkında Yasa
Belediyeler

2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası

İl Özel İdareleri

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Yasa

Sahil Güvenlik Komutanlıkları

6200 Devlet Su işleri Umum Md. Teş.
Yas.
2560 sayılı İSKİ, 1 ve 2/a md.
3155 sayılı Tarım Reformu Yasası 2/c
md.
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Tehlikeli Kimyasal Ürünlerin ve
Maddel.Yön. Kültür ve Tabiat
Varlıklarının Kor. Kanunu 2863
Hava Kalitesi Korunması Yönet.2872
8.9.1.11.12.13 maddeleri
Gürültü Kontrol Yönet. 2872 /14.md

Su kirliliği Kontrolü Yönet.2872
Katı Atıkların Kontrolü Yönet. 2872
ÇED Yönetmeliği, 2872
Mezbaha Yapı Tüzüğü, 6593 Kanun
Yeraltı Yapıları Tüzüğü 167/20.md

EK-2 : ÇEVREYLE İLGİLİ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR
İmza Tarihi

1931
1949, Roma

Anlaşma
Balina Avı Anlaşması
Akdeniz Genel Balıkçılık Konseyi Kurulması

1959, Paris

Hakkında Sözleşme
Kuşların korunması hakkında uluslararası

1967

1951, Paris

sözleşme
Akdeniz ve avrupa bitki koruma teşkilatı

1965

1959, VVashington
1960, Cenevre

Antartika anlaşması
İşçilerin iyonize edici radyasyona karşı

1995
1969

1960, Paris

korunması hakkında sözleşme
Nükleer enerji alanında üçüncü taraflar

1968

Tarih ve Yer

1934
1954

kurulması hakkında sözleşme

1963, Moskova
1967, Londra,
Moskova,
VVashington
1968 , Paris
1971, Ramsar

1971, Londra,
Moskova,
VVashington
1972, Londra,
Moskova,
VVashington
1972 , Paris
1973 VVashington

1974 , Paris
1976 , Barselona

sorumluluk anlaşması
Atmosferde, uzayda ve sualtında nükleer
silah deneylerini yasaklayan sözleşme
Devletlerin ay ve öteki gök cisimleri dahil
uzayın kefşi ve kullanımı faaliyetlerini
düzenleyen ilkelere ilişkin anlaşma
Hayvanların uluslar arası nakliye sırasında
korunması konusunda avrupa sözleşmesi
Özellikle sukuşları yaşama alanı olarak
uluslararası öneme sahip sulak alanlar
hakkında sözleşme
Nükleer silahların ve öteki toplu tahrip
silahlarının ve deniz yataklarına, okyanus
tabanına ve bunların altına yerleştirilmesinin
yasaklanması hakkında anlaşma
Bakteriyolojik (biyolojik) ve toksit silahların
geliştirilmesi, üretimi ve depolanmasının
yasaklanmasını ve tahribi hakkında sözleşme
Dünya kültür ve tabiat mirasının korunması
hakkında sözleşme
Nesli tehlikede olan hayvan ve bitki
türlerinin uluslar arası ticaretinin
düzenlenmesine ilişkin anlaşma
Uluslararası enerji programı anlaşması
Akdenizin kirlenmeye karşı korunması
sözleşmesi
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1965
1968

1971
1994

1972

1975

1983
1996

1981
1981

Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi
sözleşmesi
Akdenizin kara kökenli kirleticilere karşı
1980 Atina
korunması hakkında protokol
Fevkalede hallerde Akdeniz’ in petrol ve diğer
1976, Barselona
zararlı maddelerle kirlenmesinde yapılacak
işbirliğine ait protokol
1995
Akdenizde özel koruma alanlarına ilişkin
protokol
1996,
Akdenizde tehlikeli atıkların sınırlarötesi
taşımalından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi
İzmir protokolü
1979 ,Bern
Avrupanın yaban hayatı ve doğal yaşama
ortamlarının korunması sözleşmesi
1979 , Cenova
Uzun menzilli sınırötesi hava kirliliği sözleşmesi
1984, Cenova
Avrupada hava kirleticilerinin uzun menzilli
aktarımlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi
için işbirliği programının (EMEP) uzun vadeli
finansmanına dair 1979 uzun menzilli
sınırlarötesi hava kirlenmesi sözleşmesine
ek protokol
1985 , Viyana
Ozon tabakasının korunmasına dair
Viyana sözleşmesi
1987 Montreal
Ozon tabakasını incelten maddelere dair
Montreal protokolü
1986 , Viyana
Nükleer kaza halinde erken bildirim sözleşmesi
1992,Rio de Jeneric Biyolojik çeşitlilik sözleşmesi
1989, Basel
Tehlikeli atıkların sınırlarötesi taşımımı ve
imhasının kontrolü sözleşmesi
1992 , Bükreş
Karadeniz'in kirliliğe karşı korunması sözleşmesi
1992 Bükreş
Karadeniz deniz çevresinin kara kökenli
kaynaklardan kirlenmeye karşı korunmasına
dair protokol
1992 ,Bükreş
Karadeniz deniz çevresinin petrol ve diğer
zararlı maddelerle kirlenmesine karşı acil
durumlarda yapılacak işbirliğine dair protokol
1992, Bükreş
Karadeniz deniz çevresinin boşaltmalar
nedeniyle kirlenmesinin önlenmesine
ilişkin protokol
1994 , Paris
Çölleşme ile mücadele sözleşmesi
1978, Londra

1990
1983
1981

1996
1996

1984
1983
1985

1990
1990
1990
1997
1994
1994
1994

1994
1994

-

87

