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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III.-YOKLAMA 
IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. - tzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün, Birleşmiş Milletler Teşkilatının 
kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Birleşmiş Milletler Teşkilatı hakkında ba
zı görüşlerine ilişkin gündem dışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'a, 
dönüşüne kadar, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın vekâlet etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1586) 

2. - Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Onay Alpago'ya, dönüşü
ne kadar, Kültür Bakanı Timurçin Savaş'in vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1587) 

3. - Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Nafiz Kurt'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1588) 
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Savfa 
4. -Türkmenistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dö

nüşüne kadar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1589) 114:115 

5. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, (6/1130), (6/1131) esas numaralı söz
lü sorularını geri aldığına ilişkin önergesi (4/357) 115 

6. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, (6/1158) esas numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/358) 

7. - İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, (6/376) esas numaralı sözlü soru
sunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/359) 115 

8. - Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1590) 116 

9. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Türkmenistan'a yapacağı resmî 
ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkekesi (3/1591) 116:117 

1.0. - (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1592) 117 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER ' 117 

1. - İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ye 25 Arkadaşının, Ülkemizin Ha
len Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak, Çevre Sorunlarının Sebep ve So
nuçları ile Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Mec
lis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporu (10/6) (S. Sayısı :700) 117:138 

2. - Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 Arkadaşının, Ülkemizde Görülen 
Sığır Vebası Hastalığının Yaygınlaşma Sebeplerini Tespit Etmek ve Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün İdarî Yapısını 
ve Bu Husustaki Çalışmalarını İncelemek Amacıyla Meclis Araştırması Açılma
sına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/10) 
(S. Sayısı: 688) 138:158 

VI.-SORULAR VE CEVAPLAR 159 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 159 
1. - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1994 yerel seçimlerinden. 

sonra belediyelerde işe alınan ve çıkarılan personele ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4682) 159:160 

2. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Muş'ta bulunan sağlık ocakları
na ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/4832) 160:161 

3. - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ne bağlı Suser'in kapatıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4892) 161:163 

4. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Almanya'nın Frciburg Savcılı
ğınca herhangi bir bilgi talebinde bulunulup bulunulmadığına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/4943) 1 6 3 : 1 6 4 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Organize Sanayi Bölge
si Pelitözü ve Gülümbe arasındaki arsalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Mehmet Dönen'in yazılı cevabı (7/5063) 

6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, eserleri ve makaleleri nedeniyle 
mahkûm olan yazarlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın 
yazılı cevabı (7/5098) 165:166 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığın

dan; 
25 Ekim 1994 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 16.07'de birleşime son verildi. 

Yasin Hatiboğlıı 
Başkanvekili 

Kadir Bozkurt Işılay Saygın 
Sinop İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
•• _ © : 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
21 .10 .1994 CUMA 

Rapor 
1. -Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/745) (S. Sayı
sı : 716) (Dağıtma tarihi: 21.10.1994) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Burdur'un Gölhisar İlçesindeki sağlık kuruluşla

rının personel ve araç-gereç sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/5295) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.1994) 

2. - Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'in, T.H.Y. tarafından dağıtılan pas biletlere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5296) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.10.1994) 

3. - Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'ın, Yozgat'ta bir Teknik Üniversite kurulup kurul
mayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5297) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 19.10.1994) 

4. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik'te Dumlupınar Üniversitesine bağlı okul
lara arsa devredilip devredilmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5298) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.10.1994) 

5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Eximbank tarafından verilen ihracat kredilerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5299) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.10.1994) 

6. - Ankara Milletvekili Yücel Seçkincr'in, öğretmen tayinlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/5300) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.10.1994) 

7 - İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, devlet tiyatrosu ve opera-bale sanatçıların
dan yurt dışına çıkışlarda alınan konut fonunun kaldırılmasına ilişkin Kültür Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/5301) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.10.1994) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
1. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven, Kaynak Destekleme Fonundan verildiği iddia edilen 

kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesini 20.10.1994 tarihinde geri almıştır. (7/5111) 

_ © 
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25 .10 .1994 SALI 
Rapor 

1. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Samsun Mil
letvekili İhsan Saraçlar ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın; Özelleştirme Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Teklifi ile Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/1196, 1/773) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 24.10.1994) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergesi 
1. - İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Sheraton Oteline ilişkin Turizm Baka

nından sözlü soru önergesi (6/1242) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.1994) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Çorum'da salgın hastalık tehlikesine karşı önlem 

alınmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5302) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.10.1994) 

2. - Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Ahmet Özal'ın devlet bankalarından aldığı kredile
re ilişkin Başbakandan yazılı soru öenrgesi (7/5303) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.1994) 

3. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, AGİK tarafından Erzurum'a heyet gönderilece
ği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5304) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.10.1994) 

4. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, günlük bir gazetede yayınlanan "Osmanlı Eser
leri Ayaklar Altında" başlıklı habere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5305) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 20.10.1994) 

5. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, Tokat-Turhal-Kamalı Köyündeki heyelan teh-
likesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5306) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 20.10.1994) 

6. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Dazkırı-Arıköy'ün otomatik telefon 
santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı som önergesi (7/5307) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 20.10.1994) 

7. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Bayat-Sağırlar Köyünün arsa sorunu
na ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/5308) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.1994) 

8. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Sağırlı Köyünün yol ve içme suyu so
rununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5309) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.1994) 

9. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Dazkırı-Arıköyün yol ve kanalizasyon 
sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5310) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.1994) 

10. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Sincanlı-Akcaşar Köyünün içme 
suyu sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5311) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.10.1994) 

11. - Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon-Bolvadin-Taşlıdere Köyünün sulama 
suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/5312) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 20.10.1994) 
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12: -Erzurum Milletvekili Lütfü Escngün'ün, Erzurum'da koruma altına alınan eski adliye bi
nasına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/5313) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.10.1994) 

13. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, İstanbul'da bir firmanın ruhsatsız ve kaçak kum 
tahliyesi yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5314) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 24.10.1994) 

14. -Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, D.S.İ. ve Köy Hizmetlerinden işçi çıkarılıp 
çıkarılmayacağına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/5315) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.1994) 

15. -Trabzon Milletvekili Âli Kemal Başaran'ın, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddialarına 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5316) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.1994) 

\ . O- — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Kamer GENÇ 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz ÜRETMEN (Manisa), Işılay SAYGIN (İzmir) 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 üncü Birleşimini açıyorum. 
III.-YOKLAMA 

BAŞKAN- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; çalışmalarımıza başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, konunun güncelliği nedeniyle bir arkadaşımıza gündem dışı söz ve : 

rebildim. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. - İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün, Birleşmiş Milletler Teşkilatının 49 uncu kuruluş yıl

dönümü münasebetiyle, Birleşmiş Milletler Teşkilatı hakkında bazı görüşlerine ilişkin gündem dı
şı konuşması. 

BAŞKAN- Sayın İnönü, Birleşmiş Milletler Teşkilatının 49 uncu Kuruluş Yıldönümü müna
sebetiyle gündem dışı söz talebinde bulunmuştur. Konunun güncelliği nedeniyle, kendilerine gün
dem dışı söz veriyorum. 

Buyurun, Sayın İnönü. (SHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika efendim. 
ERDAL İNÖNÜ (İzmir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dün, 24 Ekim günü, Birleşmiş 

Milletler Teşkilatının 49 uncu yıldönümünü kutladık; bu münasebetle, bazı görüşlerimi söylemek 
istiyorum. Hepinize saygılarımı sunarım. 

Birleşmiş Milletler Örgütü ilkeleri, daha İkinci Dünya Savaşı içinde; hatta savaşın ortalarında 
1 Ocak 1942 tarihinde, Roosevelt ve Churchill'in birlikte imzaladıkları Atlantik Beyannamesiyle 
atılmıştır. Avrupa'daki savaşın bitmesinden sonra, 1945 yılında San Francisco Konferansında, Tür
kiye'nin de katıldığı devletler, Birleşmiş Milletler örgütünün çerçevesini imzalamışlar ve kabul et
mişlerdir. Böylesine korkunç bir savaşı yaşayan insanların bir araya gelerek, böyle bir örgüt kur
maktan maksatları, dünyada bir daha böyle bir savaşın olmamasını sağlamak, bunu elde edecek bir 
dengeyi, adaletli, fakat etkin bir dengeyi, böyle bir örgütü kurmaktı. 

Aradan elli yıla yakın zaman geçti; bütün bu süre içinde Birleşmiş Milletler, dünyada barış yo
lunda, sosyal ve ekonomik kalkınma yolunda bir çok başarılar kazandılar, birçok önemli işler yap
tılar, ama pek çok şeyi de yapamadılar. Özellikle, dünyanın bir bütün olarak ele alındığında, çev
renin korunması, nüfus hareketleri, sosyal ve ekonomik kalkınmadaki farklılıkların giderilmesi ve 
nihayet dünya barışının korunması konularında yeterli yaptırımlar olmadığı için, istenen sonuçlara 
ulaşamadılar. 
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ulaşamadılar. < 

Bugün Bosna-Hersek'te, Azerbaycan'da, Afrika'da, Ortadoğu'da gördüğümüz, yaşadığımız 
çağdışı vahşet olayları, Birleşmiş Milletlerin dünyada barışı sağlayamadığını, ne yazık ki açıkça 
gösteriyor. Demek ki, 50 nci yılım kutlarken, Birleşmiş Milletler Örgütünün eksiklerinin ne oldu
ğu üzerinde düşünmek; örgütün, gerek tüzüğünde değişiklikler yapmak gerek mevcut tüzüğün iş
lemeyen maddelerini daha iyi işletecek şekle getirmek önemli bir girişim olacaktır. Hükümetimi
zin de bu yolda çalışmaları olduğunu biliyorum; ama, herkesin bu konuda düşünmesi gerektiğini 
de söylemek istiyorum. 

Reform düzenlemeleri içinde, Örneğin Güvenlik Konseyi üyelerinin sayısını artırmak ele alı
nıyor; ama, bunun ötesinde, tüzükte değişiklikler yapmak, yaptırımları artırmak, adaletli çalışma
sını sağlamak, son derece önemlidir diye, düşünüyorum. 

Gördüğümüz eksiklikler, Birleşmiş Milletleri zaman zaman gözümüzden düşürüyor; ama, 
unutmayalım ki, dünyada, ondan başka örgüt de yok. Birleşmiş Milletleri daha iyi çalıştırmak, o 
bakımdan şarttır diye, düşünüyorum. 

Türkiye, Birleşmiş Millletlerin, insanlığın refahına yönelik tüm çalışmalarına başından beri 
hep destek vermiştir. Konuşmamı, birkaç örnekle bitirmek istiyorum. 

1990 Dünya Çocuk Zirvesi, 1992 Çevre Zirvesi, 1993 İnsan Hakları Konferansı, 1994 Nüfus 
Konferansı gibi evrensel toplantılarda, etkin biçimde yer aldık. Önümüzdeki yıl gerçeleştirilecek 
olan, Sosyal Kalkınma Zirvesi ile Kadın Zirvesinde, bu yöndeki çabalara yine olumlu katkılar ya
pacağız. 1996 yılında ülkemizde düzenlenecek, 2 nci HABITAT Konferansı, yine uluslarası cami
anın, çok önemli bir toplantısı olacak. Daha sağlıklı, yaşanabilir, güvenilir yerleşim alanları için, 
mevcut beklentilere, umarız cevap verecek. 

Çok önemli bir başka gelişme, 1995 yılı, aynı zamanda -ülkemizin çabaları ve başarılı çalış
maları sonucunda- "Uluslararası Hoşgörü Yılı" olarak ilan edildi. Bütün dünyada kutlanacak. Ta
biî, bizim geleneğimiz içinde hoşgörünün de büyük yeri olduğu bir defa daha meydana çıkacak. 

1990 yılında toplanan Dünya Çocuk Zirvesine en üst düzeyde katılan, 1989 Çocuk Hakları 
Sözleşmesini kısa sürede imzalayan ülkemiz, bugün 50 nci yıldönümü .eşiğinde, hoşgörü yılı ari
fesinde, Çocuk Hakları Sözleşmesini de imzalamış durumda olmalıdır, diye düşünüyorum. Bugü
ne kadar 166 ülke, Çocuk Hakları Sözleşmesini onaylamış durumda. Biz henüz, onaylayamadık; 
çünkü, en iyi şekilde onaylamak istiyoruz. Ama, biliyorsunuz ki, en iyiyi yapalım derken, bir şey 
yapmamış durumunda görünmek hiç hoş olmuyor. O bakımdan, en yakın zamanda, Büyük Mecli
simizin de, Genel Kurulumuzun da, Çocuk Hakları Sözleşmesini onaylayacağını ummak istiyorum. 

Birleşmiş Milletlere nice başarılı yıllar, daha başarılı yıllar dileyerek, Yüce Kurula saygılar su
narak, sözlerimi bitiriyorum. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum Sayın İnönü. 
Gündem dışı konuşmalar sona ermiştir. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'a, dönüşüne kadar, Ma

liye Bakanı İsmet Attila 'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (311586) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Türk-Alman İşadamlarının Ticarî Yaklaşımları ve İşbirliği" konulu ortak sempozyuma katıl
mak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Ekim 1994 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı A. Aykon Doğan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye Bakanı İsmet Attila'nın 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demire! 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. - Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Onay Alpago'ya, dönüşüne kadar. Kültür Ba

kanı Timurçih Savaş'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1587) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Değişen Dünyada Kadınlar-Bölgesel Bir Bakışla Eylem İçin Çağrı" konulu toplantıya katıl
mak üzere, 16 Ekim 1994 tarihinde Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Onay Alpago'nun dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Kültür Bakanı Timurçin Savaş'ın vekâlet etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN-Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. - Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Nafiz Kurt'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

Bekir Sami Daçe'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanı tezkeresi 
(3/1588) 

BAŞKAN-Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ekim 1994 tarihinde Avusturya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Nafiz Kurt'un dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vekâ
let etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. -<• Türkmenistan'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, dönüşüne kadar, 

TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1589) 

BAŞKAN- Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyazov'un davetlisi olarak, 25-27 Ekim 1994 ta
rihleri arasında Türkmenistan'ı resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar; Cumhurbaşkanlığı
na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Hüsamettin Cindoruk vekâlet edecektir. 
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Bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN- Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, (6/1130), (6/1131) esas numaralı sözlü sorularını geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/357) 

BAŞKAN- Sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair önergeler vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 520 ve 521 inci sırasında yer alan (6/1130 ve 1131) sas 
numaralı sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldığımdan, soru önergelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Kabil 

Rize 

BAŞKAN- Soru önergeleri geri verilmiştir. 

6. - Bilecik Millet\>ekili Melunet Seven'in, (6/1158) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na ilişkin önergesi (4/358) 

BAŞKAN- Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 365 inci sırasında yer alan (6/1158) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Seven 

Bilecik 

BAŞKAN- Soru Önergesi geri verilmiştir. 

* 7. - İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, (6/376) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/359) 

BAŞKAN- Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 12 nci sırasında bulunan (6/376) nolu sözlü soru önergeme yazılı olarak cevap al

dığımdan, geri çekmek istiyorum. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla 

Engin Güner 

İstanbul 

BAŞKAN- Soru önergesi geri verilmiştir. 
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8. - Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1590) 
BAŞKAN- Bazı sayın milletvekillerinin izinli sayılmalarına ilişkin, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli sa
yılmaları Başkanlık Divanının 19.10.1994 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
İzmir Milletvekili Atilla Mutman, hastalığı nedeniyle 18.7.1994 tarihinden geçerli olmak üze-

rell gün. 
BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Konya Milletvekili Abit Kıvrak, hastalığı nedeniyle 6.6.1994 tarihinden geçerli olmak üzere 

40 gün. 
BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kütahya Milletvekili Rauf Ertekin, hastalığı nedeniyle 19.7.1994 tarihinden geçerli olmak 
üzere 15 gün. 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Samsun Milletvekili Cemal Alişan, mazereti nedeniyle 28.9.1994 tarihinden geçerli olmak 

üzere 20 gün. 
BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak, hastalığı nedeniyle 20.9.1994 tarihinden geçerli ol

mak üzere 20 gün. > 
BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Türkmenistan 'a yapacağı Resmî Ziyarete katılacak 
milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1591) 

BAŞKAN- Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmi bir tezkeresi vardır; 
okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'in, vaki davete icabetle, bir heyetle birlikte 25-27 

Ekim 1994 tarihlerinde, Türkmenistan'a yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletve
killerinin katılmaları uygun görülmüştür. Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ede
rim. 

Tansu Çiller 
Başbakan 

Ali Yalçın Öğütcan (Adana) 
Hamdi Eriş (Ankara) 
Mehmet Seven (Bilecik) 
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Necmi Hoşver (Bolu) 

Ergun Özdemir (Giresun) 

Ali Oğuz (İstanbul) 

İlhan Kaya (İzmir) 
Hilmi Yükselen (Kırşehir) 
Hasan Afşar (Konya) 

Mustafa Yılmaz (Malatya) 

Kadir Bozkurt (Sinop) 
BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. - (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1592) 

BAŞKAN- (10/4) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun, görev süresinin uzatılma
sına dair tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve 
üretici birliklerine ait depolarda, geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suiistimalleri or
taya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak amacıyla Genel 
Kurulun 14.1.1992 tarihli 25 inci Birleşiminde kurulan (10/4) esas numaralı Meclis Araştırma Ko
misyonumuz çalışmalarını tamamlayamadığından, Komisyonun görev süresinin uzatılması Komis
yonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Komisyon görev süresinin 22.10.1994 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılması için gereğini 
arz ederim. ^ 

Saygılarımla. 
Mahmut Öztürk 

Aksaray 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN- Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 26 Ekim Çar
şamba günü, saat 14.00'te, tören salonu üzerindeki Dilekçe Komisyonu salonunda toplanarak, baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi yapmalarını rica ediyorum. 

Duyuru, ayrıca ilan tahtalarına da asılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, gündemin, "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

7. - İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 Arkadaşının, Ülkemizin Halen Sahip Olduğu 
Çevre Değerlerini Korumak, Çevre Sorunlarının Sebep ve Sonuçları ile Bu Konuda Alınması Ge
rekli Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis 
Araştırması Komisyonu Raporu (10/6) (S. Sayısı :700) (1) 
(1)- 700 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN- Genel Kurulun 19.10.1994 tarihli 21 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, gün
demin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alan, İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk 
ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının se
bep ve sonuçlan ile bu konuda alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi üzerinde kurulan (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel 
görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmelerde ilk 
söz hakkı Meclis araştırması önergesi sahibine aittir; daha sonra, İçtüzüğün 73 üncü maddesine gö
re, siyasî parti gruplan ile şahsı adına iki üyeye söz verilecektir; bu arada, Komisyon ve Hükümet 
de söz isterlerse, kendilerine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri komisyon, hükümet ve siyasî parti gruplan için 20'şer dakika, önerge sahi
biyle sayın milletvekilleri için de 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu, 700 sıra sayısıyla bastınlıp dağıtılmıştır. Rapor, çok hacimli (300 sayfa) bir 
rapordur; arkadaşlarımızın herhalde dikkatini çekmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylannıza sunacağım. Raporun okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Musa Demirci, şahıslan adına Sayın Ural Köklü, Sayın Tun
ca Toskay, Sayın Doğancan Akyürek söz istemişlerdir. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- Sayın Başkan, Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN- Tamam efendim. 
Önerge sahibi söz istiyor mu efendim? 

10/6 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI ERTEKİN 
DURUTÜRK (İsparta)- Hem Grup adına hem de önerge sahipleri adına Sayın Erdemir konuşacak
lar efendim. 

BAŞKAN- Sayın Erdemir, buyurun. 

Sayın Erdemir, süreniz 30 dakikadır. 
DYP GRUBU ADINA H.GAVİT ERDEMİR (Kütahya)- Sayın Başkan, değerli üyeler; Çevre 

Araştırma Komisyonumuzun hazırladığı bu rapor ile, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, çevre açı
sından Türkiyemizin karşı karşıya bulunduğu durumu değerlendirmeye çalıştık. 

Çevre deyince, akla ilk ormanlar, akarsular, yabanî hayvanlar, kısacası, tabiat, doğal çevre gel
mektedir. Aslında, bunlar, çevre kavramının yalnızca bir bölümünü teşkil etmektedir. İnsanın ken
di yaşam alanı, yerleşim yerleri de çevrenin bir parçası, hem de en önemli bir bölümüdür. Bu yüz
den, barınma ve hayatı etkileyen diğer şartlar ve imkânlarla ilgili sorunlar da çevre sorunu olarak 
ele alınmaktadır. İçme suyunun yeterliliği ve kalitesi, kanalizasyon ağının varlığı, atık sulann de
şarj şekli, oturulan konutun ve muhitin sağlık şartlanna uygunluğu, insan onuruna yakışan yeterli 
beslenme, sağlık ve eğitim imkânlan, hep, çevreyle ilgili konulardır. 

Hızlı ve dinamik bir kalkınma ve toplumsal değişmenin yaşandığı ülkemizde, geleneksel tan-
ma dayalı ekonomiden sanayie dayalı modern yapıya geçişin sıkıntılarını yaşamaktayız. 
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Hızlı bir nüfus artışına sahip olan ülkemizde, çevre sorunlarının büyük kısmı kentsel alanlar
da oluşmaktadır. Bunlar, kontrolsüz gelişmeler sonrası oluşan kanalizasyon, su, sağlıksız konutlar, 
katı atık ve çöp gibi sorunlardır. Kırsal kesimde de, imkân darlığı ve kaynakların değerlendirileme-
mesi gibi nedenlerle, yetersiz beslenme, sağlık, eğitim ve barınma alanlarında asgarî bir standardın 
üzerinde verilemeyen hizmetler çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gelişme yolundaki ülkemizin kaynaklarını akıllıca kullanarak hızlı kalkınmayı gerçekleştir
mek ve böylece halkımıza daha iyi imkânlar sunabilmek temel amacımızdır. Devletimiz, sosyal 
devlet olmanın gereği olarak, hızlı ve sağlıksız kentleşmeden doğan ve kırsal kesimde yeterince su-
nulamayan hizmetler olarak ortaya çıkan çevre sorunlarına gereken önemi vermektedir. 

Toplu Konut İdaresi, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğü ve belediyelerimiz, halkımızın, konut, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon 
ve çöp gibi sorunlarını çözmek için büyük bir gayret göstermektedirler. 

Çevre sorunlarının ikinci ve önemli boyutunu sanayileşmekten kaynaklanan sorunlar oluştur
maktadır. Sınaî faaliyetler sonrası ortaya çıkan katı, sıvı ve gaz atık ve artıklar, bırakıldıkları hava, 
su ve toprak gibi ortamlarda kirliliğe neden olmakta ve bu kirlilik, canlı yaşamını tehdit eder bo
yutlara ulaşmaktadır. Maalesef, Türkiye de, sanayiden kaynaklanan kirlilik Örneklerinin giderek 
çoğaldığı bir ülke durumundadır. İzmit ve İzmit Körfezi, Sakarya Nehri, Çukurova gibi olumsuz 
örneklere sahibiz. 

Raporumuzda, alıcı ortamlara göre, su, hava, toprak kirliliğine, mevcut boyutlarıyla, neden
leriyle ve bunun da ötesinde, sorunları giderici önlemlerin neler olabileceği yönüyle ayrıntılı ola
rak yer vermiş bulunmaktayız. Sanayileşmeden kaynaklanan çevre sorunlanm tartışırken, "çevre 
mi sanayileşme mi" diye bir ikileme asla düşülmemelidir. 

Halkımıza daha yüksek standartlarda yaşam imkânları sunmak için, gelişmek, kalkınmak zo
rundayız; bunun yolu da üretimi artırmaktan geçmektedir; sanayi ve hizmetler sektörünün toplam 
üretimdeki payının artması gerekmektedir. Özellikle sınaî üretimi, miktar ve çeşit olarak artırmak 
kalkınma için şarttır; ancak, bunu gerçekleştirirken çevre değerlerimizi tahrip etmemeli ve çevre 
sorunlarına neden olmamalıyız. Şu bir gerçektir ki, her zaman, çevre sorunlarının ortaya çıkmama
sı için katlanılan maliyet, bu sorunlar ortaya çıktıktan sonra gidermek için ödenilen maliyetten da
ha az olmaktadır. 

Çevre sorunlarının birikimli bir niteliğe sahip olması, ortaya çıktıktan hemen sonra müdahale 
edilmemesi, bu sonmların giderek ağırlaşmasına, teknik ve finansman bakımından üstesinden ge
linemeyecek boyutlara ulaşmasına neden olacaktır. 

Bugün, bir Halic'i, bir İzmit Körfezini temizlemenin, bırakın maliyetini hesaplamayı, mümkün 
olabilirliğinin bile zor olduğunu görenler çoğunluktadır. Kurulacak her işletmenin her sınaî kuru
luşun, yapılacak her yatırımın çevreye yapabileceği etkilerin ve bunların ortaya çıkmadan nasıl gi
derilebileceği hususlarının önceden hesap edilip gerekli tedbirlerin alınmasının en doğru yol olaca
ğı kanaatindeyiz. 

Bu işlemin teknik adı Çevresel Etki Değerlendirmesidir; yani, kısa adıyla ÇED'dir. Çevre Ba
kanlığı, 1992 Şubatında ÇED Yönetmeliğini çıkarmıştır. ÇED, dikkatle değerlendirilmesi ve cid
dîye alınması lazım gelen bir uygulamadır. 

Çevre Bakanlığı, uygulamaları dikkate alarak, ÇED sürecinde görülen olumsuzlukları, karışık
lıkları ve boşlukları izleyerek, ÇED uygulamasını daha da olgunlaştırmaktadır. 
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Bu noktada vurgulamak istediğim husus, yeni yatırımların yapımında, mutlaka çevre unsuru
nun göz önüne alınması gerektiğidir. ÇED uygulaması, bu açıdan zarurîdir. ÇED'ten taviz verilme
mesi ve istisnaların olmaması yerinde olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Çevre Araştırma Komisyonumuz, çalışmaları esnasında, ağır 
çevre sorunları yaşanan bölgelere giderek, yörelerin mülkî amirleri, yerel yöneticileri ve ilgili bir
çok kuruluşla görüşmelerde bulunmuştur. Bu yörelerin, çevre bakımından, bu hale nasıl geldikle
ri, sorumlu ve etkili kuruluşlann olaylara yaklaşımlarının neler olduğu, bu aşamadan sonra neler 
yapılabileceği gibi hususlar derinlemesine tartışılmıştır. 

İzmit' Körfezi ve Sapanca Gölü çevresinde bölgelerinde bu tür incelemelerde bulunan Komis
yonumuz, aynca, kamuoyunu oldukça meşgul eden, Gököva-Kemerköy Termik Santralında, ilgili 
kurumlann temsilcilerinin de katıldığı toplantılar yapmış, ciddî bir çevre krizi örneği olarak ülke
mizde yaşanan İstanbul Boğazındaki tanker kazası ve sonrasında yapılan çalışmalar ve uygulama
lar da Komisyonumuz tarafından yerinde değerlendirilmiştir. Komisyonun bu çalışmaları ve Ko
misyonumuza gelen diğer belgeler ve raporlar incelendiğinde, Türkiye'de çevre sorunlannın çözü
münde, çevrenin korunup geliştirilmesinde karşımıza çıkan en önemli darboğazın, kurumlar arasın
daki koordinasyon yetersizliği olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Çevre kavramı, çok karmaşık, birçok olguyu içeren, birçok kurumu ilgilendiren bir kavram ol
duğu için, çevre alanında sorumluluk üstlenmiş kurumların birbirleriyle sürekli olarak iletişim ve 
bilgi akışı içerisinde olmalan ve gerektiğinde ortak hareket edebilmeleri zorunludur. Kısaca, Tür
kiye'nin çevre meselelerinin çözümünde kurumlararası koordinasyon kopukluğu giderildiğinde, 
büyük bir ilerleme kendiliğinden sağlanacaktır. 

Çevre sorunlannın giderilmesi ve çevrenin korunup geliştirilmesinde, bu meseleye finansman 
kaynağı ayırmak, kuşkusuz, en önemli hususlardan biridir. Bu nedenle, başta Çevre Bakanlığı ol
mak üzere, çevre alanında görev yapan diğer bakanlıklann ve belediyelerin çevre finansmanı açı
sından güçlendirilmeleri şarttır. Bu noktada, ülkemizde "Çöp Vergisi" olarak bilinen Çevre Temiz
lik Vergisi gibi yeni kaynaklann oluşturulması iyi bir gelişmedir. Ancak, oluşturulacak bu kaynak
lar, doğrudan çevre amaçlı kullanılması halin de anlamlı olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, raporda geniş olarak ele aldığımız üzere, ormanlarımız, 
biyolojik zenginliğimizin önemli bir parçasıdır. Ne yazık ki, geçtiğimiz yaz, bizi çok üzen, önem
li boyutlarda orman yangınlarına tanık olduk. Çevre ile ilgili denetleme ve izleme hizmetlerindeki 
yetersizliklerin giderilmesi ihtiyacı, bu olaylarda bir kez daha hissedilmiştir. 

Ormanlanmızı koruyup, geliştirme hususunda yapılan çalışmalan mutlaka hızlandırmalıyız. 
Ağaçlandırma çalışmaları, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu erozyon tehlikesini önleyici en 
önemli faaliyettir. Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan, Millî Ağaçlandırma Sefer
berlik Kanunu Tasarısının, gönderildiği komisyonlarda bir an önce görüşülerek, Genel Kurulda ele 
alınıp kanunlaşması çok faydalı olacaktır. 

Her sosyal konuda olduğu gibi çevre alanında da eğitimin rolü büyüktür. Toplumun tüm ke
simlerinin, öğrencilerin, gençlerin, kadınların, karar verme durumunda olanlann ve hatta biz Mec
lis üyelerinin de çevre konusunda duyarlılıktan ve katılımın artması yönündeki çalışmalan, Çevre 
Bakanlığının bu yöndeki yayınlan, programlan ve organizasyonları takdire şayandır. Bu çalışma-
lann devamını ve artmasını diliyoruz; bu konudaki çalışmalan diğer kurumlardan da bekliyoruz. 

Hazırladığımız raporun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, raporumuz, yalnızca Türki
ye'nin çevre sorunlannın belirlemesini yapan bir durum tespit raporu değildir; geleceğe yönelik 
olarak ülkemizin çevre politikalarını ve uygulama konularını ele alan birçok tavsiyenin yer aldığı 
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bir rapordur. Bu yüzden, uygulayıcı kuruluşların raporumuzu dikkatle değerlendirmelerini ve ça
lışmalarında göz önünde buludurmalannı faydalı ve zarurî mütalaa etmekteyiz. 

Raporumuzun hacmi, çevrenin ne kadar kapsamlı bir konu olduğunu açıkça göstermektedir. 
Ülkemizdeki çevreyle ilgili her konuya mümkün olduğunca değinerek çözüm yollan bulmaya ça
lıştık; ancak, çevreyle ilgili birçok alt konu tümüyle kendi başına ele alınarak derinlemesine ince
leme gerektirmektedir. Bu açıdan bakıldığında, hükümet kuruluşlarının olduğu kadar Meclisimizin 
de, araştırma komisyonları vasıtasıyla, çevreyle ilgili ayrıntılı çalışmalar yapmasının gerekli oldu
ğu kanaatindeyiz. Mesela, raporumuzun içerisinde genel hatlarıyla yer alan, sulak alanların yöne
timi, ticaret ve çevre ilişkileri, orman yönetimi, su havzalarının durumu ve önemli olan bazı eko
nomik sektörlerle çevre uyumunun sağlanması konulan daha aynntılı çalışmalara ihtiyaç duymak
tadır. 

Türk insanına, sağlıklı, mutlu ve refah içerisinde yaşayabileceği gelişmiş bir çevre sunmak te
mel vazifemizdir. Sahip olduğumuz doğal kaynaklanmızı akılcı şekilde kullanarak kalkınmalıyız. 
Çevreyle ilgili kayıplann, kalkınmamıza sekte vuran önemli bir engel olduğunu gözden kaçırma
dan, sahip olduğumuz doğal kaynaklanmızı akılcı şekilde kullanmalıyız. Ancak bu şekilde kalkı-
nabiliriz. 

Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılanmı sunarım. (DYP ve SHP sıralanndan 
alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Erdemir. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Musa Demirci; buyurun efendim. (RP sıralanndan alkışlar) 

Sayın Demirci, süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemi

zin sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlannm sebep ve sonuçlarıyla bu konuda 
alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun hazırla
dığı araştırma raporu hakkındaki Refah Partisi Grubumuzun görüşlerini arz etmek istiyorum. Bu 
vesileyle, Grubum adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, dünya ülkelerinden çığlıklar yükseliyor; milyonlarca insan açlıkla karşı 
karşıya; enflasyon ve pahalılık her yanı sarmış durumdadır. Doğal kaynaklan aşın sömürmenin, 
aşın sanayileşmenin, kazanayım da, nasıl olursa olsun düşüncesinin sonucu, ozon tabakası delini
yor; dünyanın havası gittikçe kirleniyor, suyu kirleniyor, hayvanlar ve bitkiler âleminde toplu 
ölümler görülüyor, inşallah sıra insanda değildir. Yine de, dünyamızda açlıktan ölenlerin sayısı 
milyonlarla ifade edilmektedir. Dünya, âdeta oturulabilecek bir konumdan çıkıyor durumdadır; Ba-
tı'nm kabaran iştahlar dönemi bir türlü bitmek bilmiyor, dün ne ise bugün daha misliyle, daha bü
yük boyutlarla devam ediyor; yoksulluk derseniz kol geziyor; savaş derseniz bitip tükenmek bilmi
yor, biri bitiyor bir diğeri başlıyor; sömürü derseniz acımasızca, kirlenme derseniz neredeyse bo
ğulacağız, zehir dolu variller Ege ve Akdeniz'e terk ediliyor ve kimin terk ettiği de aranıp buluna
mıyor. 

Uluslararası silah ticareti dünden daha yoğun ye daha acımasız bir şekilde devam ediyor; .de
ğişen bir şey yok; kıran kırana bir dünya... Çirkin yüzler, bu yüzlerine maske olarak, Bükreş'te -bi
raz önce Sayın İnönü'nün ifade buyurduklan gibi- Dünya Nüfus Konferansını tertip ediyorlar. Ro-
ma'da dünyanın beslenme sorunlan tartışılıyor, Rio'da Çevre Konferansı düzenleniyor ve dünyada
ki bütün devlet başkanları bu Konferansa davet ediliyor. Helsinki Deklarasyonu yayımlanıyor ve 
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-yine biraz önce İnönü tarafından söylendiği gibi- Dünya Çocuk Haklan Anlaşmaları şu Meclisten 
geçirilmek isteniyor; ama, buna rağmen, Bosna-Hersck'te binlerce insan, binlerce çocuk anasız ba
basız bırakılıyor. Üstelik, bütün bu toplantılar, konferanslar, Birleşmiş Milletler tarafından yapıl
maktadır, onlar tarafından düzenlenmektedir. Ülkemiz, bu toplantıların tamamına katılmakta, hiç
birini aksatmamaktadır. Şatafatlı imza törenleri ve demeçler verilmek suretiyle bir şeyler yapılıyor, 
zannına, zehabına kapılmıyor; ama, geriye dönüp bakıyoruz, değişen hiçbir şey yok. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde görülen çevre problemleri, üç yıl önce Meclise getirilmiş ve 
araştırılması istenmiş. Refah Partisi olarak üyesi bulunduğumuz araştırma komisyonu, raporunu 
hazırlayarak, 12.7.1994 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuştur. Rapor, bidayetteki, 
Sayın Durutürk ve arkadaşlarının Meclis araştırmasını öngören önergesinin ruhuna sadık kalınmak 
suretiyle hazırlanmıştır. Zira, önergede, çarpık ve düzensiz büyüyen kentlerde altyapı sorunları, ya
şandığı büyüyen ve gelişen sanayiin aşın kaynak kullanımı yarattığı modern ziraatın getirdiği aşı
rt gübre ve ziraî mücadele ilaçlan kullanımı sonunda toprak ve su kirlenmesi, meydana geldiği eko
lojik dengenin bozulduğu bazı şehirlerimizde aşın yığılmadan dolayı hava kirliliğinin yaşandığı ba
zı denizlerimizin, göllerimizin ve nehirlerimizin', fabrikalann tabiî deşarj sahası haline gelmiş ol
ması yüzünden canlı hayatın durma noktasına geldiği, kıyılanınızın, turizm adına yapılan yanlış
lıklar sonucu tahrip edildiği ve betonlaşttğı, ormanların yok olduğu, erozyonun çekilmez boyutla
ra ulaştığı kaydedilmekte ve "bütün bu sayılan olumsuzluklara tedbir alınmadığı takdirde, bu prob
lemlerin boyutlan daha da büyüyecek ve içinde yaşanmaz çevre, ülke insanımız için bir kâbus ola
caktır" denilmektedir. Verilen önerge bu ifadeleri içeriyor. 

Bu çerçevede, komisyon çalışmalannm tamamı ve tespit edilen problemlere çözüm önerileri 
yerinde görüşlerdir ve bu doğrultuda hazırlanan rapor, resmî kurum ve kuruluşlara, vakıflara, üni
versitelere yön veren, yol gösteren bir stratejik plan mahiyetindedir. Dileğimiz, bu stratejik planın, 
raflann tozlu köşelerine terk edilmeden, hayata geçirilme şansı olan bölümlerinin uygulamaya ko
nulmasıdır; aksi takdirde, bu kadar emek boşa gidecek ve yazık olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, zamanımızda kalkınma planlarının her basamağı çevre boyutu kazan
mıştır. Hedefimiz, bugünkü nesille birlikte gelecek neslin kalkınmasını ve refahını da şimdiden 
planlamak ve uygulanabilir hale getirmekse, biz inanıyoruz ki, şu anda uygulanan çevre politikala-
n ve uygulanış biçimi bu düşündüklerimizi sağlayabilecek kapasitede ve nitelikte değildir. Ekolo
ji ve ekonominin birlikte ve birbirini tamamlayarak yürüyebilmesi ve uygulamada yerini bulabil
mesi, millî çevre politikamızdadır ve bu çevre politikamıza, milletçe sahip çıkmakla mümkündür; 
ancak, milletçe sahip çıkabileceğimiz bir millî çevre politikamızın olmadığını, acı bir gerçek ola
rak, burada, ifade etmek durumundayız. Oysaki, Anayasamızın 56 ncı maddesi "Herkes, sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. " 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek Devletin ve vatan
daşların ödevidir" demiş olmasına rağmen, Anayasamızın, devlete ve vatandaşa yüklediği bu gö
revlerin yerine getirilmediğini, maalesef, üzülerek görüyoruz ve takip ediyoruz. Vatanımızın bir 
karış toprağı için ölmeye hazır olan bizler, her yıl 500 milyon ton toprağımızın kaybolmasına, ses
siz ve seyirci kalıyoruz ve her yıl tekrarlanan bu yanlışı düzeltebilecek hiçbir icraat gösteremiyo
ruz. Bilim adamlanmızın tespitlerine göre, önlemler alınmazsa, yaklaşık 50 yıl sonra çöl olacak 
Türkiye'nin kurdelesini kimin keseceğini gerçekten merak ediyoruz. 

Türkiye'de, erozyonu takip eden ve bu konularda yatırım yapması gereken kuruluşların başın
da Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gelmektedir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, köyişleri ba
kanlığı kurulmak suretiyle ona bağlanacaktı; ama, politik nedenlerden dolayı, devlet bakanlığına 
bağlanmış ve bu konularda, erozyon konulannda, maalesef, insanımızı tatmin edici, vatanımıza, 
maalesef, önemli yatınmlar yapılamamıştır. 
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Bugünkü neslin içilebilir su ihtiyacını karşılamaya çalışırken, gelecek neslin içilebilir su ihti
yacının düşünülmediği, çok acı bir gerçek olarak ortadadır. Hükümetin Başbakan Yardımcısı, ül
keyi idare eden insanlar, İstanbul'da yaptıkları bir toplantıda, İstanbul'un içme suyunun Melen Pro
jesiyle tarafından karşılanacağını, Melen Projesinin de hayata geçirilmesi için, ancak, 2024 yılına 
kadar uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişlerdir. Bu bakımdan, bu acı gerçek de dü
şündürücüdür. 

Biz, ülkemizin tabiî kaynaklarından olan salyangozları toplayıp satanları ödüllendirirken, bu 
salyangozları satın alıp yiyen yabancı ülkelerdeki insanlar, bahçelerindeki salyangozların bir tane
sini dahi ziyan etmeden, onları koruyorlar. 

Ege'de kaplumbağalar ve yılan türleri, toplanmak suretiyle, maalesef dışarıya kaçırılıyor. Bu 
bakımdan, gerçekten tehlikeli bir gidiş vardır, bunun önlenmesi gerekir. 

Ege ve Akdeniz Bölgesinde, nesli tükenmeye yüz tutmuş olan bambus arılan, başka ülkelerin 
bitkilerini tohumlamak üzere ihraç edilirken, ülkemizin bitkileri ve uğradığı ekonomik kayıp hiç 
dikkate alınmıyor. Bambus arılarının, belki birkaç sene sonra Ege'de nesli tükenecek; belki, bu arı
lan, biz dışandan getirmek durumunda kalacağız. 

Şu anda Ege'de, Akdeniz'de kontrolsüzce sökümü yapılan kardelenler ve siklamenler, ülke
mizden kaçak olarak dışarıya götürülmektedir; ama, maalesef, alman etkili tedbirleri göremiyoruz. 

Bugün, ülkemizin önemli florasını yeterince koruyamadığımız gibi, tarihî ve kültürel değerle
rini de koruduğumuzu söylemek mümkün değildir. 

Çevreyle ilgili bu zor yoldan düzlüğe çıkabilmenin birinci şartı, millî çevre politikası çerçeve
si içerisinde, çevre yönetim planı uygulamalannın yaygınlaştınlması ve teşvik edilmesi olmalıdır. 
Unutulmamalıdır ki, çevre korumacılığı, öncelikle insan içindir. Bununla beraber, planlan yapacak 
ve uygulayacak olan da yine insandır. Bu yüzden, insan faktörünün önemle ele alınması, onun ah
lakî seviyesinin de, çevresel bir değer olarak düşünülmesi, arzulanan bir başanya ulaşabilmemiz 
için önemli bir yoldur. 

Çevre korumacılığının ruhunda, tabiat ve insan sevgisinin bulunmasını sağlayabilmek, herşey-
den önce, hep alıcı değil, vermesini de bilen ve çevre değerlerine karşı, menfaat duygusunun bas
kısından kurtulmuş insanları gerektirir. Bu önemli kriteri, çevre konusunun dışında değerlendir
mek, uygulanamaz planlar üretmek, bu memlekete herhangi bir şey kazandırmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, çevre sözcüğü ile, insanı kuşatan maddî ve manevî nesnelerin tümü kas
tedilmektedir. Bugüne kadar, ülkemizde, çevrenin, devamlı, maddî yönü üzerinde durulmuş, ma
nevî yönü üzerinde hiç durulmamış ve bu konudan bahsedilmemiştir. 

Üzerinde yaşadığımız yeryüzü, artık, denizleri, karaları ve üzerindeki hava tabakasıyla birlik
te bütün ayrıntılanna vanneaya kadar biliniyor. Yeryüzü, yaşayan bütün canlılann ortak varlığı, 
başta insan olmak üzere, tüm canlılann hayat kaynağıdır. Bu kaynaklardan, sonsuz gibi görünen 
denizler, dağlar ve hava tabakası, aslında, sanıldığından daha azdır ve bunlar bir gün tükenecektir. 
Bizim kültürümüzde dünya, öte dünyanın bir işletmesi olarak kabul edilmiştir. Hiç kimse, bütün in
sanlığın özkaynağı olan dünyayı sorumsuzca kullanma hakkına sahip değildir. 

İnsanlar, tüketimin verdiği sarhoşlukla, Allah'tan ve tabiattan uzaklaştıkça, ruhlardaki kirlen
meyle birlikte her anda mutsuz olmuşlardır. Modern insan, sonu hiçbir zaman gelmeyecek tüketim 
yarışı içinde, ruhunu yitirmiştir. Ruhun yitirilmesi, ekonomik, çevresel ve kültürel sorunları bera
berinde getirmiştir. 
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Bugün, yüz yüze olduğumuz çok boyutlu sorunlar, hangi alanda olursa olsun, soluduğumuz 
havanın kirlenmesi, su havzalarının ve denizlerin kirliliği, boğazlarda meydana gelen trafik kaza
ları, ormanların tahrip edilmesi ve toprak kirlilikleri, erozyon ve tarım topraklarının amaç dışı kul
lanılması, kent atıkları, kıyı alanlarının betonlaşması, tarihî ve kültürel mirasın yok edilmesi, bütün 
bunlar, ruhsal dokumuzun ve özdeki tahribimizin bir neticesidir. 

Düşünülürse, tabiatla beraber öldürülen, yok edilen, insan ve insanî değerlerdir. Bizde, bir ki
şiyi öldüren, bütün insanlığı öldürmüş, bir kişiyi koruyan bütün insanlığı korumuş kabul edilir. Hİç 
kimse, ucuz üreteceğim diye, insanlığın geleceğini tehlikeye atamaz. Bu anlayışla, Halic'i elden çı
kardık ve tarihimizi kaybettik. Bu duygusuz davranışla, Eder Gölünü ve Konya Beyşehir Gölünü 
kaybettik; binlerce yıllık canlı türlerini, maalesef, ülkemizde bitirdik. Bu anlayışla, Marmara Deni
zinde canlı bırakılmadı. Yine, İzmit ve İzmir Körfezleri elden çıkmak üzeredir. 

Kurtuluş Savaşımızın serlevhası Gelibolu Yarımadası, şehitlerimizin yeşil örtüsü, maalesef, 
yanmış ve kül olmuştur. Sahiller, dinlenme adına, bir yandan betonlaşırken, bir yandan da ahlakî 
değerlerin hoyratça yok edilen mekânları oldular. İnsanlar, ruh zenginlikleriyle birlikte, sağlıkları
nı da büyük ölçüde, yitirdiler. Daha çok döviz sağlamak, bu yapılanlara değer mi?! 

Sahil kirlenmesiyle, insanın ruhsal dengesi sarsılıyor, bozuluyor. Yapılacak ekonomik büyü
me, insanlarımızın yitirilen sağlığını geriye getirecek midir, getirebilir mi? Bu sorulan kendimize 
sormamız lazım. • 

Burada, bir yandan tabiat ve çevre, öbür yandan da insan kirletiliyor. Devletin bakanları, baş
bakanları, neticede, genç yavrularımızı kirleten Manukyanlara "iyi ettin, ne güzel işler basardın" 
dercesine, vergi rekortmeni diye plaket takdim ediyorlar. Oysaki, devletin görevi, aklı korumaktır, 
nesli korumaktır, malı korumaktır, canı korumaktır ve inancı korumaktır; yoksa, o insanlarımızı 
kirleten insanlara madalya vermek değildir. 

Bakınız, kuzey komşumuzda, yetmiş yıl, insanların inançları yasak edildi, yetmiş yıl, edep,ha
ya ve namus rafa kaldırıldı. Bunun neticesi ne oldu; bunun neticesinde, "Nataşa" denilen bir insan 
yığını, kadın yığını türetildi. Ülke olarak, ülkeyi yönetenler olarak, bunun farkına varamadık, ka
pılarımızı cömertçe ardına kadar açtık ve Karadeniz vilayetlerimizde binlerce yuva söndü, ocaklar 
söndü. Bu olaylar, bu çirkinlikler, artık, bizleri uyandırmalıdır 

Neslimizi, kendi elimizle, alkol bataklığında kirlettik ve bugün kalkıp, alkolün yasak olduğu
nu söylüyoruz. Bu alkol kirlenmesi yüzünden, trafik kazalarında, binlerce insanımızı kaybettiğimi
zi hepimiz üzüntüyle müşahede ediyoruz. Alkol bağımlısı nice haneler yıkıldı ve yıkılmaya devam 
etmektedir. Neslimizi, Manukyan veya o zihniyettekilere terk ettik; neslimizi kirletiyoruz... 

Malımızı, canımızı korumak elbette devletin görevidir; ama, gelin görün ki, bugün ülkemizin 
doğusunda ve güneydoğusunda, gerçekten, malımızdan ve canımızdan emin değiliz. Şimdi, "İnsa
nımız, insanca ve inandığı gibi yaşayabiliyor mu?" sorusunu kendimize sormak mecburiyetindeyiz. 
Buna "evet" demek de mümkün değil. 

Sayın Başbakan, "Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak" diyor, doğru söylüyor. Elbette, dü
şünmek kadar, telaffuz etmek de doğrudur ve bunu her yerde söylemek lazımdır; ama, gelin görün 
ki, fikirler, hoşgörüler kirlenmiştir. Susmayacak, susturulmayacak olan ezanın gereği başörtülü kız
larımız, profesörlerce derslere alınmıyor, tahsilleri ellerinden alınıyor. Sayın Başbakanın, aslında 
sözünde durması ve dolayısıyla o yavruların inançlarına sahip çıkılması lazım. 
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Bİr başka kirlenme ise, insanımızın umutlarının sömürülmesi, umutlarının yıkılması noktasın
dadır. Binlerce insan "Kazı-Kazan " oyunu peşindedir; Toto, Loto peşindedir; binlerce insan, adı 
"millî" olan Millî Piyango hastasıdır, at yarışları müptelasıdır. Böylece, devlet eliyle, kişilikler za
yıflatılmış, üç beş kuruşu olan bu insanlarımızın paraları, maalesef, ceplerinden alınmak suretiyle 
bir başka tarafa aktarılmıştır 

Ayrıca, televizyon kanalları , radyolar ve gazeteler işe yaramayan malın reklamını yaparak, 
kalabalıkların ilgisini çekip, parasını el çabukluğuylâ ceplerinden almaktadırlar. Mutlaka bir çözü
me varmak mecburiyetindeyiz; ama, çözüm nedir; çözüm, yeni bir insan, yeni bir aile, yeni bir top
lum meydana getirmektir. 

( Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Demirci, lütfen bağlar mısınız efendim. 
MUSA DEMİRCİ (Devamla)-Peki efendim. 
Deniz kenarında da olsa, kullanacağı suyu, ihtiyacının ötesinde kullanmayan; ürettiğinden faz

lasını tüketmeyen, fazla üreten; harcadıkça mutlu olan değil, başkasının ihtiyacını karşıladıkça 
mutlu olan; alan el değil, veren el olan; helali ve haramı bilen; hak ve hukuka saygılı bir insan ti
pini yetiştirmek mecburiyetindeyiz. 

Dünya ülkeleri devlet başkanlarının katılımıyla Rio'da Çevre Konferansı düzenlendi. Konfe
ransın 27 nci ilke maddesi, iyiniyettir. "Barış, kalkınma ve çevre koruma, birbirine bağlı ve bölün
mez" diyorlar. Gelin görün ki, ölüm yağdıran modern silahlar üretimine, nice enerji, nice emek, ni
ce zaman harcandı, harcanmaya da devam ediliyor. Batı, bilim ve teknolojiyi, yapmaktan çok yık
makta, toplu öldürmelerde, hayatı yaşanmaz kılmakta başarılı kılmıştır. Bosna-Hersek ve Filistin 
bunun örnekleridir. 

Sayın milletvekilleri, bir de, bazı dünya ülkelerinin kabul ettiği gibi, yoksulluğun kirlenmesi 
bugün kapımızdadır. Bizde, fakirlik, zillet olarak kabul edilmiş; veren el, alan elden daha üstün tu
tulmuştur. 

İstatistiklerimiz 11 milyon insanımızın işsiz olduğunu göstermektedir. Konutsuzluk, işsizlik, 
aşsızlık; açlık denilen belayı kapılarımıza bir gün taşıyabilir. Bu bakımdan, yoksullukla mücadele
nin öncülüğünü ve çabalarını, politik tercihler olarak ön plana çıkarmak mecburiyetindeyiz; yoksa, 
fırınlar yıkılabilir, ülkede başka kirlenmeler olabilir. Kendi imkânlarımızı akıllıca kullanmamız, 
hayalî ihracatçıları, vurguncuyu, köşe dönücüleri bertaraf etmemiz gerekir. 

BAŞKAN- Sayın Demirci, lütfen, sözünüzü bağlar mısınız... 
MUSA DEMİRCİ (Devamla)- Hayhay efendim. 
Temiz eller operasyonu, gönüllerin, ahlakın, bedenin, inançların korunması, vicdanların te

mizlenmesiyle mümkündür. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Demirci. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Rasim Zaimoğlu; buyurun efendim. 
Sayın Zaimoğlu, süreniz 20 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Türkiye'nin sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçlarıy
la, bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komis
yonunun hazırlamış olduğu raporun Genel Kurulda değerlendirilmesi için başlatılmış olan genel 
görüşmede, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla 
selamlarım. 
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İçinde bulunduğumuz yüzyılda giderek artmaya devam eden teknolojik gelişme ve hızlı nüfus 
artışının çevre üzerindeki etkileri oldukça olumsuz bir tablo oluşturmuştur. 1970'li yıllardan başla
yarak yaşanan ciddî çevre sorunları, bu alanda dünya çapında çözüm arayışlarına sahne olmuştur. 

20 nci yüzyılda, gerek uluslararası kuruluşlar, gerekse ülkeler tarafından çevre sorunlarının çö
zümlenmesine yönelik birçok çabanın yanı sıra, bugün nasıl bir manzarayla 21 inci yızyıla giriyo
ruz? Hava, su, toprak kirliliği, insan sağlığını tehdit eder boyutlara yükselmiş; bitki ve hayvan tür
lerinin nesilleri tükenmeye başlamış; orman alanları daralmış; çölleşme, erozyon, sınır aşın tehli
keli atık trafiği, ozon tabakasının delinmesi ve sera etkisi gibi küresel sorunlar, dünya gündemini 
önemle meşgul etmeye başlamıştır. 

Günümüzde, artık, çevreyi, kalkınmanın hem kaynağı, hem de sının olarak kabul eden bir yak
laşım egemendir. Kalkınma politikalarının sürdürülebilir olup olmaması, kalkınma stratejilerinin 
çevreye duyarlılığına göre değerlendirilmektedir. Çevre unsuru, sadece toplum sağlığını değil, ge
lecekteki verimlilik ve hatta rekabet gücünü de etkilemeye başlamıştır. 

Sürdürülebilir kalkınma anlayışı doğrultusunda, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre devretmek 
için, çevreyle ilgili politikalara daha fazla ağırlık vennek zorundayız. 

Dünyada globalleşme olgusunu başlatan faktörlerden birinin de çevre olduğunu unutmamalı
yız. 

Tarihî Rio Konferansında açıkça görünen en önemli husus, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan 
ülkeler arasında, çevreye bakış şeklinde ortaya çıkan büyük farklılıktır. Sadece bu farklılık bile, 
çevre konularının, artık, bütün sosyal ve ekonomik politikalan ne büyük ölçüde etkileyeceğinin 
güçlü bir kanıtı olmuştur. Ülkelerin politikalarındaki farklılıklar, çevre kirliliğini önleme ve çevre
yi koruma gayretlerinin, daha ne kadar uzun sürede, istenen ve beklenen sonuca ulaşabileceğinin 
de işareti olmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çevrenin böylesine önem kazandığı ve kazanacağı bu 
yüzyılda ve yakın gelecekte, Türkiye'ye düşen konuları, bütüncül bir yaklaşımla, önce ülke çıkar-
lannı dikkate alarak, sonra da dünyadaki gelişmeleri değerlendirerek ele almaktır. Sadece bu ko
nuyla ilgili olarak bürokratik mekanizmalann değil, karar verme sistemi içinde yer alan hemen her 
kişi ve kuruluşun, çevreyi, artık bu anlayış içerisinde gönnesi şarttır. 

Hatırlarsanız, 18 inci Dönemde, çevreyle ilgili kurulan Meclis araştırma komisyonu tarafın
dan hazırlanan rapor, ne yazık ki, Yüce Meclisimizde görüşülememişti. Bir nevi, yanm kalan bu 
araştırmayı tamamlamak; gelişen yeni ve çağdaş çevre konularını incelemek için, bu dönemde ku
rulan araştırma komisyonu tarafından hazırlanan ve bugün gündemimizde olan çalışmanın tamam
lanması oldukça sevindiricidir. 

Bu noktada, Türkiye'nin içinde bulunduğu mevcut durumu, bu kadar kapsamlı bir şekilde ele 
alıp, çevre politikalannın sürekliliğini Parlamento düzeyinde vurgulayarak, uygulamaya ışık tutan 
ve çevre ile ilgili birçok hususu, gerçekçi bir yaklaşımla yansıtan raporun memnuniyet ve takdirle 
karşılandığını Grubum adına belirtmek isterim. 

Raporda da özellikle üstünde durulduğu gibi, Türkiye'de çevre ve kalkınmanın bir bütün ola
rak düşünülmesi ve çevre sorunlarının, sürdürülebilir kalkınma çerçevesi içerisinde ele alınması, 
sağlıklı bir çevre politikası geliştirilmesinde esas olmalıdır. Bu bağlamda, planlanan herhangi bir 
faaliyetin, çevrede yaratabileceği etkilerinin etraflıca incelenmesi ve karşılaşılabilecek çevre sorun
larının önceden çözümlenmesi için, gerekli yatırımların yapılmasının, artık, kurumlarca bir yük 
olarak görülmekten çıkarılıp, faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmesi sağlanmalıdır. 
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Türkiye'de yürürlükte olan çevre mevzuatının uygulamasında pek çok sorunla karşılaşıldığı ve 
mevzuatın revizc edilmesi gerekliliği her kesim tarafından kabul edilen bir husustur. Örneğin; ra
porun sonuç ve öneriler bölümünde, "Halihazırda uygulanmakta olan yönetmelikler, teknolojik 
ilerlemelere ve diğer ülkelerin mevzuatına göre revizc edilmelidir" denilmektedir. Ancak, bu mev
zuatın, sadece teknolojik ilerlemeler ve dış ülkeler deneyimlerine göre revize edilmesinden çok, ül
ke koşullarına uygun ve uygulanabilir bir düzenleme haline getirilmesi gereklidir. 

Bu noktada belirtmek istediğim en önemli husus, Türkiye'de, çevre sorunlarının hallinde, uy
gulama, takip ve yaptırım yönünden hissedilir eksikliklerin mevcut olduğudur. Bu nedenle, mev
zuat geliştirilirken, düzenlemelerin daha etkin bir yaptırım gücüyle donatılması, yetki ve sorumlu
luklar hususuna açıklık kazandırılması gerekmektedir. 

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, pek tabiîdir ki, çeşitli ku
rum ve kuruluşları, aslî görevleri nedeniyle doğrudan ilgilendirmektedir. Bütün bu kuruluşların 
çevreye yönelik görev, yetki ve sorumluluklarının, herhangi bir tereddüte meydan vermeyecek şe
kilde belirlenmesi ve Çevre Bakanlığının kimliğinin netleştirilmesi gerekmektedir. Bu sorunların 
çözümlenmemesi halinde, çevreyle ilgili yasal düzenlemeler ve mevzuat, yarar yerine zarar getire
cektir. 

Türkiye'de, endüstriyel, tarımsal gelişmenin modern çağa ayak uydurmasında, kentsel geliş
menin kontrol altına alınmasında, bacasız sanayi denilen turizmin, kendi kaynaklan üzerinde tah
rip edici etkiler yaratmaya başlamasında ortaya çıkan yetersizlikler, çevre gibi, tüm bu sektörlerle 
kesişen ve ciddî bir entegrasyonun gerekli olduğu bir alanda, kendini daha çok göstermeye başla
mıştır. 

Bu durum, çevre yönetiminin temci hedef ve araçları olan, politika ve prensiplerin belirlenme
si, mevzuat, standartlar ve normların geliştirilmesi, buna uygun kurumsal yapının oluşturulması, bi
limsel ve teknik çalışmaların çoğaltılması, teknolojik yeniliklerin yakından izlenmesi ve gerekli fi
nansman kaynaklarının yaratılması yönünde çalışmaların bir arada ele alınmasını gerekli kılmakta
dır. 

Burada, halen ihtiyaç duyduğumuz plan, hedefler ve mevcut mevzuat çerçevesinde çeşitli ko
nularda alman tedbirlerin, hava, su, toprak ve benzeri alanların korunmasında, ne derece etkin ol
duğunun, dublikasyonların ve boşlukların neler olduğununun tespit edilmesi, denetleme mekaniz
malarında ortaya çıkan problemlerin çözümü için alternatif geliştirilmesi, kamu bilincinin ve katı
lımının artırılması alanlarında etkinliğin ne ölçüde olduğunun belirlenmesi ve bir an önce uygula
maya yansıtılmasıdır. 

Çevre konusunda alınacak çeşitli kararların ve yasaların uygulanması için, Çevre Bakanlığına, 
son derece önemli sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz. Çevre Bakanlığı, daha çok, politika ya
pıcı, mevzuatı geliştirmeden sorumlu ve koordine edici bir bakanlıktır. Uygulamadan, ihtisas ba
kanlıklarının merkez ve taşra örgütlerinin ve yerel yönetimlerin sorumlu olması, kurumlararası çok 
sıkı bir işbirliğini gerekli kılmaktadır. Bu da, bakanlığın merkez ve taşra düzeyindeki fonksiyon ve 
yapılaşmasının çok dikkatle ele alınmasını, ayrıca, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin gözden 
geçirilip, güçlendirilmesini gerekli kılmaktadır. 

Öte yandan, artık, kabul edilen bir gerçek, çevre sorunlarına müdahale edebilmenin en etkin 
yolunun, yerel düzeyde olduğudur. Merkezdeki yetkilerin, yerel bölgelere kaydu-ılmasının büyük 
önem taşımasının yanı sıra, belediyelerin, hem kirletici hem de çevre mevzuatını uygulayıcı şekil
deki ikili rolünün ayrılması için, uygulamaya dinamizm getirecek yeni ve çağdaş sistemlerin ve 
mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. 
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Mevcut idarî sistemde köklü değişiklikler yapmadan, hizmetin, yerinden yönetim ilkesine da
yanan yeni kurumsallaşma modellerinin tartışılması, artık, Türkiye'nin gündemindedir. Nitekim, 
katı atıkların toplanması ve yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması yönünde, yönetim 
ve teknoloji sistemleriyle ilgili olarak başlatılan çalışmaların bir an önce sonuçlandırılmasında ya
rar görmekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, Çernobil olayıyla başlayan kötü bir deneyimle, 
çevre konusunun ne derece sınır tanımadığını, gerektiğinde, hiçbir coğrafî ve politik sınırla ifade 
edilemeyeceğini idrak etmiş durumdadır. Sınır aşan çevre kirliliği ve çok önemli riskler taşıyan ka
zalar, Türkiye'nin, gerek bölgesel, gerekse küresel ölçekte, çevre konularına ne denli önem verme
si gerektiğinin önemli göstergeleridir. Bu konu, yalnızca, kirliliğin sınırötesi taşınımı olarak görül
memeli, çevre konularının, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticarî ilişkileri belirleyici bir faktör ol
maya başladığı göz ardı edilmemelidir. 

Önemle üzerinde durulması gereken konulardan bir diğeri de, çevre ve ticaret politikalarının 
birbirleriyle etkileşim halinde olmaları durumudur. Özellikle GATT, OECD ve AT camiasında, 
çevre politikaları ve uluslararası ticaret konularında bir süredir aktif çalışmalar sürdürülmektedir. 
Uluslararası düzeyde alınan ticaret önlemleri, kimi zaman, çevre korumaya yönelik düzenlemele
rin etkilerini artırıcı yönde olmaktadır. 

Bu gibi düzenlemeler, çevre bozulmasının temel sebeplerine işaret etmeli ve ticaret üzerinde 
haksız bir sınırlamaya sebep olmamalıdır. Çevresel unsurlar, ticaret sınırlamalarında bir mazeret 
olarak kullanılmamalıdır. Gelişmiş ülkeler için geçerli olan bazı standartlar, gelişme yolundaki ül
kelere de sosyal ve ekonomik açıdan haksız bir maliyete yol açabilmektedir. 

Dünyadan, çevre koruma kriterlerinin, uluslararası ticarete sınırlamalar getirdiğine dair birçok 
örnek verilebilir: Alman Yeşil Nokta Mevzuatı; Avrupa'da hazır giyim sanayiinde karşımıza çık
maya başlayan eko standartlar; ABD'nin -doğal kaynaklan zedeleyici bir tarzda avlandığı gerekçe
siyle- Meksika'dan ithal edilen tonbalıklanna ambargo koyması gibi... 

Bu noktada, ülkemizin taraf olduğu ve birçok ticarî yükümlülüklerin yer aldığı çevreyle ilgili 
uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan tâahhütlere Yüce Meclisimizin dikkatini çekmek isterim. 
Türkiye'nin, çevre amaçlı korumacı ticaret tedbirlerinden olumsuz yönde etkilenip etkilenmemesi 
yolunda, sektör temelinde ayrıntılı değerlendirmeler yaparak, gerekli hallerde, yeni politikalar üret
mesi söz konusu olabilecektir. Bu meyanda, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımının 
azaltılmasıyla ilgili Çokuluslu Çevre Anlaşmasının ticarî şartlarına uyum sağlamak amacıyla, Hü
kümetin ve özel sektörün, ozon tabakasına zarar vermeden, maddelerin kullanımının sağlanması 
amacıyla, teknoloji ve kurumsal yapının getirilmesi için, uluslararası finansman kaynaklan kulla
narak başlattığı projeler sevindiricidir. 

Böylece, görmekteyiz ki, ülkeler, üretim politikalannda ve teknolojilerinde çevreyi ön plana 
çıkarmaya teşvik edilmektedirler. Bu durum, çevre korumanın, ekonomik basanda ne denli önem
li bir unsur olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. 

İşte, bu değerlendirmeler ve uygulamalar, çevre kavramının özgün niteliğinin, çok boyutlulu
ğunun, sınır tanımazlığının, uluslararası ilişkilerde göz önünde tutulması zorunluluğunun açık bir 
göstergesidir. Bu nedenle, çevrenin korunması için entegre ve sistematik bir yaklaşım gerekmekte
dir; yani, Türkiye'de, çevre olgusunun ilgili tüm ekonomik aktivitelerle ve hükümet politikalanyla 
birleştirilmesi; çevre hukuku ve politikalarının ilgili yapısal ve malî düzenlemelerle birlikte 
geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Kalkınmanın çekici gücünü oluşturan ekonomik faaliyetler, çevremiz üzerinde önemli bir bas
kı yaratırken, çevrenin bozulmasını önleyici politikalar da, kalkınmamızı olumsuz yönde etkileme-
meli; ürettiğimiz politikalar uygulanabilir ve pratik olmalıdır. 

Çevre ve ekonomi politikalarında etkin bir entegrasyon sağlamak istiyorsak, tüketici, üretici 
ve yatırımcı gibi, ekonomik karar alan her grubu, çevre koruma etkinlikleri konusunda yönlendire-
bilmeli ve bizzat içinde yer almalarını sağlayabilmeliyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de, ulusal kalkınmada hedef sektörler olarak be
lirlenen sanayi, enerji, ulaştırma, madencilik, turizm ve tarım sektörleri ele alınırken, çevreden ba
ğımsız düşünülmemeli; çevre, tüm bu sektörleri etkileyen bir boyut olarak, sektörlerarast planlama
da yerini almalıdır. 

Ülkemizde çağdaş bir çevre yönetim modelini çizmek için giderek artan çabalarda, özel sek
töre de çok önemli görevler düşmektedir. Bu noktada, çevreyle ilgili bütün yatırım projelerinin, 
özellikle büyük yatırım projelerinin, özel kamu ortaklıklarıyla müşterek olarak finanse edilmesi ve 
bu yönde mekanizmaların hayata geçirilmesi yararlıdır. 

Özel sektör ve iş camiası için, çevre konularında önemli yeri olan bir başka konu da, çevreye 
duyarlı teknolojiler konusudur. Kamu politikasının buradaki rolü, özendirici ve caydırıcı tedbirler 
yoluyla, ticarî kuruluşların, kullandıkları teknolojilerde çevre etkenini daha çok dikkate almalarını 
teşvik etmek olmalıdır. Çevre dostu teknolojiler kullanılarak, atddann minimizasyonu, geri kaza
nımı ve yeniden değerlendirilmesi için programlar geliştirilebilir. 

Çevre teknolojileri konusu iki boyutta değerlendirilmeli, arıtmayı artırmaya ve kirlenmeyi 
azaltmaya yönelik teknolojiler ile çevre dostu diye tanımlanan teknolojileri üretme ve bu tür ürün
leri kullanma geleneksel teknolojileri bu bakımdan iyileştirme ve ithal teknolojiler arasında seçim 
yapma konularına, araştırma ve geliştirme projelerine çok yönlü olarak ağırlık vermeli; "know 
how" transferi konularında Hükümet ve özel sektör arasında sıkı bir işbirliği sağlanmalıdır. Bu pa
ralelde, uluslararası çevre finansman imkânlarının artırılması da üzerinde durulması gereken önem
li bir konudur. Bunun en iyi yolu da, çevre alanında yabancı yatırımcılar ve şirketlerle ortak giri
şimlerin artırılmasıdır. 

Değinmek istediğim bir başka husus da, raporun ikinci bölümünde incelenen, Türk Parlamen
tosu ve çevre ilişkileri konusudur. Hepimiz biliyoruz ki, Parlamento, toplumsal politikaların bir 
ayağıdır. Bu, doğal olarak, çevre politikaları için de söz konusudur. 

Ulusal çevre politikasının şekillenmesinde Parlamentomuzun rolü çok önemlidir. Bugün, çev
re kavramındaki gelişmeler, Parlamentonun çevreyle olan ilişkisini daha da artırmaya zorlamakta
dır. Bunun en doğal göstergesi, gündemimizde giderek çoğalan ulusal ve uluslararası düzeyde ha
zırlanan çevre mevzuatıyla ilgili taşanlardır. Bu nedenle, Parlamentonun, çevreyle ilgili birçok ko
nuda, Hükümet ve diğer kurum ve kuruluşlarla daha yakın işbirliği halinde çalışmasını sağlamalı
yız. 

Raporun "uluslararası işbirliği" bölümü, Türkiye'nin, bir dünya devleti olarak, uluslararası 
platformda layık olduğu konuma gelebilmesi için ne gibi politikalar geliştirmesi gerektiğini açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Özellikle vurgulamak istediğim husus, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde inisiyatif geliştire
ceği konulan iyi saptaması hususudur ki, artık, Türkiye, uluslararası faaliyetleri izlemekten çok, 
bölgesinde yer alan ülkeler arasında çevre işbirliğinin -yeni eğilimleri dikkate alarak- güçlendiril
mesi yönünde aktif bir role sahip olmalıdır. 
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Bu arada, bugün basında çıkan Karadeniz'le ilgili çarpıcı bir habere de dikkatinizi çekmek is
tiyorum. Önemle belirtildiği üzere, bugün çıkan bir gazetede, Batı Basınında "Tükenen Karadeniz" 
başlıklı, Independent on Sunday: "Karadeniz, dünyanın en oksijensiz, en zehirli, en fazla kötü kul
lanılmış sulanna sahip. Türkiye'de bir kilo tekir balığı bir haftalık asgarî ücrete eşit" alt başlıklı bir 
haberinde, "Karadeniz'deki çevre felaketi Batı basınının da gündemine girdi. İngiliz Independent 
on Sunday Gazetesinde yer alan ve kirlenmenin boyutlarını ortaya koyan habere göre, Karadeniz, 
dünyanın en oksijensiz, en zehirli, en fazla kötü kullanılmış sularını taşıyor. 

"4 400 kilometre sahiliyle Karadeniz'i kucaklayan Türkiye'de, bir kilo tekir balığının fiyatı bir 
haftalık asgarî ücrete eş." Independeııt'in Türkiye muhabiri Hugh Pope'un kirlilikle ilgili yazısı, 
özetle, şöyle: 

"Karadeniz'den yılda sağlanan toplam balık üretimi, daha on yıl önce 800 bin tona ulaşıyordu. 
Bugün bu sayı 100 bin ton. Kirlenmenin doruğa çıktığı nokta ise, Romanya'dan denize dökülen Tu
na Nehri. Sadece Tuna, tek başına, yılda 50 bin ton petrol..." 

BAŞKAN- Sayın Zaimoğlu, lütfen, sözlerinizi bağlar mısınız efendim. 

RASİM ZAİMOĞLU (Devamla)- Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

"...60 ton cıva, 1 000 ton krom ve 4 500 ton kurşunu Karadeniz'e taşıyor. 
Karadeniz'de kıyısı olan 6 ülke, Avrupa'nın en fakir ülkeleri ve kısıtlı olanaklarıyla çevre kir

liliğine karşı işbirliğine başladı. Bulgaristan'da kurulan acil müdahale merkezinden sonra, kirlilik 
denetimine dönük teçhizatın bütün bölgeye yerleştirilmesi yıl sonuna kadar tamamlanacak," 

Bu noktada, Karadenizin kirliliğe karşı korunması amacıyla oluşturulan yasal çerçeve ve fi
nansman mekanizmalarının daha da geliştirilerek, bölge ülkelerinin ortak çevre sorunları olarak, 
teknoloji transferi, ek finansman ihtiyacı, kurumsal ve bilimsel kapasitelerinin güçlendirilmesi ko
nularında çok acil davranılması gerekliliği, bir kere daha, bu haberle de ortaya çıkmıştır. 

Son olarak bir kez daha vurgulamak isterim ki, çağdaş çevre yönetim sistemlerinin uygulama
ya yansıtıldığı bugünlerde, Türkiye'nin de, çevre konularını çok boyutlu ele alması ve her unsuru, 
bir arada, eşzamanlı olarak değerlendirmesi kaçınılmazdır. 

Gerek konuşmamda vurgulamaya çalıştığım konuların gerekse raporun tespitleri ve tavsiyele
rinin etkin bir şekilde uygulanması için toplumsal uzlaşma şarttır. Bu uzlaşma olmaksızın, çevre 
adına, belirlediğimiz hedeflere ulaşılması mümkün olmayacaktır. Bu dönemde tüm etkin grupların 
-devletin, yerel otoritelerin, iş ve endüstri camiasının, özel sektörün, meslek odalarının, akademik 
kurumların ve gönüllü kuruluşlann- politika yapma ve karar verme sürecinden uygulamaya kadar 
her seviyede buna dahil edilebilmelerini sağlayacak aktif katılım mekanizmalarını hızla geliştirme
liyiz. 

Konuşmama son verirken, Araştırma Komisyonu raporunu, ilgili tüm kuruluşlann, çalışmala-
nnda göz önüne almalarının, raporda belirlenen tespit ve tavsiyelerden yararlanmalarının faydalı 
olacağını belirtir, hepinize saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Zaimoğlu. 

SHP Grubu adına, Sayın Mehmet Alp; buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika Sayın Alp. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET ALP (Kars)- Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; çevre so

runlarının sebep ve sonuçlanyla ilgili bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
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oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonunun raporu üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına 
görüş bildirmek üzere huzurunuzdayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, raporun içeriğine girmeden önce, araştırma komisyonlarının işleyişine 
ilişkin bir-iki nokta üzerinde durmak istiyorum. 

Üzülerek söylemeliyim ki, araştırma komisyonları, raporlarını, kendilerine verilen normal sü
reler içerisinde sonuçlandıramamaktadır; ek süreler istenilmesi, bir gelenek haline gelmiştir. Bura
da, herhangi bir suçlu arıyor değilim, sadece bir durum tespiti yapıyorum. Gerçi, çevre sorunlarını 
araştırmakla ilgili Komisyonun özelinde, Komisyonun görev ve ilgi alanının oldukça geniş ve 
kapsamlı olması nedeniyle, ek süre istemi doğal karşılanabilir; ancak, konunun hayatî öneme sahip 
olması ve kamuoyunun çevre sorunlarına daha fazla duyarlı olması, kamuoyu beklentilerinin en kı
sa sürede karşılanmasını zorunlu kılmaktadır. Meclis, ek süreler istenmesini gerekçelendirmek ye
rine, çalışmaların hızlandırılmasını sağlayacak tedbirleri almak durumundadır; çünkü, kamuoyu
nun beklentileri bu yöndedir. 

Beklentilerin oluşmasında ve canlı tutulmasında, görsel ve yazılı basınımızın da büyük katkı
sı bulunmaktadır. Basınımızın bu değerli hizmetlerini takdirle karşıladığımı ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclis araştırması komisyonları, siyasîlerin, konuya iliş
kin demokratik meslek örgütlerinin temsilcileri ve bürokratların, yakın bir ilişki ortamında çalıştık
ları demokrasi platformlarıdır. Bu platformlarda, konunun uzmanları dinlenmekte ve görüşleri alın
makta; böylece de, konuya yönelik sorunların tespitine ve çözümüne ilişkin geniş bir bilgi demeti 
elde edilmekte, âdeta sorunların bir fotoğrafı çekilmektedir. Bu tür platformlar, sağlıklı demokra
silerin vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Sevinerek söylemeliyim ki, Meclisimiz, bu konuda gerekli duyarlılığı göstererek, son zaman
larda, Meclis araştırması önergelerine daha sıcak bakar hale gelmiştir. 1980'li yıllar sonrası, bu de
netim mekanizmalarının, ANAP İktidarlannca nasıl çalıştırılmadığı hatırlanırsa, bu gelişmenin ne 
kadar olumlu olduğu görülebilir; ancak, Meclisimiz, aynı duyarlılığı, bu komisyonların çalışmala
rını normal süreleri içinde bitirmeleri için de göstermelidir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, raporun değerlendirmesine geçiyorum: 
Raporda, gerek dünya genelinde gerekse Türkiye özelinde karşılaşılan çevre sorunları çok ge

niş bir şekilde incelenmekte ve üzerinde çözüm önerileri sunulmaktadır. 

Rapor, son derece ciddîdir ve bilimsel bir çalışma niteliğindedir. Raporda, en can alıcı çözüm 
önerisi "enerji ve çevre politikaları, entegre ve sürdürülebilir bir biçimde, birlikte ele alınmalıda-" 
şeklinde formüle edilmektedir. İşte, işin püf noktası buradadır. Çağdaş ekonomiler, bu tür bir çev
re politikası yürüttükleri için çağdaştırlar. Buna, iktisat literatüründe "sürdürülebilir kalkınma" de
nilmektedir. Bu kalkınma modeli, âdeta, çağdaş ekonomilerin alâmeti farikasıdır; yani "olmazsa ol
maz" koşuludur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konuyu gündeme ilk kez getiren ve tartışma platform
larında taraf olarak savunan parti, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olmuştur. Bu görüşlerimiz, 1991 se
çimleri öncesinde de, ayrıntılı bir şekilde, küçük bir kitapçıkta ele alınmış ve kamuoyunun bilgisi
ne sunulmuştur. ' 

Bakınız, çevre sorunlarına nasıl bir-temel çözüm öneriyoruz; sözünü ettiğim kitapçıktan akta
rıyorum: "kaynak dağılımı yaklaşımı içinde ele alınan çevre üretim sorunlarının doğru çözümü, bü
yümenin, kaynakların gelecekte de kullanılmasına olanak tanıyan bir hızda sürdürülmesi olacaktır. 
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Sahip olduğumuz kaynakları, gelecekte de büyümeye olanak sağlayacak bir biçimde korumayı 
esas alan böyle bir büyüme hızı, aynı zamanda, kaynakların üretimi ve tüketimi ile çevrenin korun
ması arasındaki dağılımın en uygun çözümünü de sağlayacaktır. Ancak, böylesi bir çerçeve içinde, 
iktisadî gelişme hedefleri ile çevre politikaları arasında uyum sağlanabilecek, iktisadî yaşamın ken
di ekolojik köklerine bağlı kalması sağlanarak gelecek kuşakların da refah ve mutluluğunu güven
ce altına alacak uzun süreli bir büyüme gerçekleştirilebilecektir. Bu yaklaşım, iktisadî kararlarda 
çevre boyutunun dikkate alınmasını gerektirir; ancak, buna karşı, çevre politikalarının ve çevre ko
rumasıyla ilgili tüm karar ve programların iktisadî etkilerinin değerlendirilmesi de gerekir. Etkile
şim karşılıklıdır. 

Aynı parti programımızda, çevre sorunlarına yönelik çözümler, ayrıntılı bir şekilde yer almak
tadır. Nitekim koalisyon ortağımızla imzalanan protokollerde ve hükümet programlarında, bu öne
rilerimizin neredeyse tamamı yer almıştır. 

Çeşitli platformlarda savunduğumuz çözüm önerilerinin raporda yer almasını, sevindirici bir 
durum olarak görmekteyiz; ancak, uygulamada alınan mesafeleri yeterli bulmuyoruz ve hatta, za
man zaman, önerilerimizin tersine çözümlerle ve oldubittilerle de karşılaşmaktayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sorunumuz, çevre sorunlarının ve çözümlerinin bilinme-
yişi değildir; sorunumuz, siyasî kararlılık eksikliğidir; siyasîler olarak bizlerin gösterdiği çelişkili 
tavırlardır. Kamuoyu, Rio'da yapılan uluslararası çevre toplantılarına giderken "çevre sorunları çok 
önemlidir, gerekeni yapacağız" diyen ve ülkeye döndükten sonra konuyu es geçen siyasîleri gör
mek istemiyor. Kamuoyu, bir gün "termik santrallann çalışmasını durdurduk" diyerek halkı yatış
tıran, yatışma sağlandıktan sonra "santralı çalıştırın" talimatı veren siyasîleri görmek istemiyor. 

Tabiî, sadece siyasîlerin ve hükümetlerin duyarlı olması yetmemektedir; sivil toplum örgütle
rine de önemli görevler düşmektedir; ayrıca, işadamlanmıza da bu konuda büyük sorumluluklar 
düşmektedir. İşadamlarımızm, çevreyi korurken, para da kazanmasını bilmeleri çok önemlidir. 
Çevre sorumluluğuyla ticaret yapabilmek; ancak, hem çevre dostu hem de ticarî mantık sahibi ol
makla mümkündür. Cam, plastik ve metal sanayiiyle uğraşan sanayicilerimizin bir kısmı bu konu
da güzel örnekler vermektedir. İşadamlarımızm, ÇEVKO adı altında birleşerek kurduklan vakıf, 
atıklann geri kazanılmasında son derece başarılı işler yapmaktadır. Bu örnekler yaygınlaşmalı ve 
çoğaltılmalıdır. 

Ülkemizde kent nüfuslan çok hızlı artmakta, altyapısı olmayan mahalleler oluşmaktadır. Ye
rel yönetimlerimiz, bu plansız şehirleşmenin yol açtığı çevre sorunlanyla mutlaka uğraşmalıdır. 
Olanaklan yetmediğinde, merkezî yönetim, yerel yönetimlere yardımcı olmalıdır. 

Herkesin sağlıklı ve dengeli yaşama hakkının bulunduğuna inanıyoruz. Sosyaldemokrat Halk
çı Parti olarak, bu hakkın gerçekleşmesi, önündeki engellerin kaldınlması, çevremizin özenle ko
runması ve geliştirilmesi için her türlü özveri ve çabayı göstermeye hazır olduğumuzu, Yüce Mec
lisimizin huzurunda ifade etmek isterim. 

SHP Grubu olarak, Komisyonun hazırladığı raporun önerileri doğrultusunda Hükümetimizin 
harekete geçmesi için gerekli çabayı göstereceğiz ve yapılan önerilerin takipçisi olacağız. 

Şahsım ve Grubum adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Alp. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şimdi, şahıslan adına, Sayın Ural Köklü; buyurun. 
Süreniz 10 dakikadır efendim. 
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URAL KÖKLÜ (Uşak)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ülkemizin çevre so
runlarıyla ilgili olarak kurulan Araştırma Komisyonunun raporu gerçekten çok güzel, beğenmemek 
mümkün değil. 

Ben, burada, rapor üzerinde konuşmaktan ziyade, rapora da katkı olması açısından - anlatın
ca, sizelere biraz özel gibi gelebilecek olan- yerel bir kirlenmeden, hatta bölgesel bir kirlenmeden 
bahsedeceğim ve bu bölgesel kirlenmenin ulusal boyutta olduğunu anlatmaya çalışacağım. 

Uşak'ımızdaki deri sanayiinin atıklarının bir özelliği var: Bu deri sanayiinin atıkları, gerçekten 
çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Sanayi olarak, teknolojisinde kullanılan kimyasal girdiler, hiçbir 
arıtmaya tabi tutulmadan, direkt olarak, şehrin içerisinden geçen Dokuzsele Deresine bırakılmak
tadır. Bu deri sanayiinin zehirli atıkları, Dokuzsele Deresi vasıtasıyla Ulubey Çayına, Ulubey Ça
yından Banaz Çayına, oradan Adıgüzeller Barajına ve Adıgüzeller Barajından da Denizli, Aydın, 
Nazilli ve Söke Ovalarında yapılan sulu tarım vasıtasıyla tüm toprakların üzerine salınmakta ve bü
yük boyutlarda bir toprak kirliliği yaşanmaktadır. 

Başında da anlattığım gibi, konu, sadece Uşak'ın sınırları içerisinde kalan bir konu değil; kir
lenme, çok büyüktür ve bölgesel bir boyuttadır. 

Yörem olduğu ve en azından yaşamımın belli bir süresini oralarda geçirmiş olduğum için, bu 
Ulubey ve Banaz Çaylarının geçmişini çok iyi biliyorum. Bu kirlenmeyle tanışmadan önce, bu ça
yın havzasında, suyun içerisinde yaşayan her çeşit tatlı su balıklan -yılanbalığından yayınbalığına 
varana kadar- bulunmaktaydı ve o derece boldu ki, gerçekten, o yörenin tüm halkı, besin olarak, 
protein ihtiyaçlarının belli bir miktannı -hatırı sayılır bir miktarını- o balıklardan karşılamaktaydı
lar. Aynı zamanda, bu yörenin etrafındaki bitki örtüsü ve onunla bezenmiş, küçük bahçecilik tipin
deki, tarıma dayalı aile ekonomisinin getirmiş olduğu girdiler, güzellikler vardı. Burada yaşayan, 
gerek kültürel türden gerekse doğal türden zengin bitki çeşitleri ve aynı zamanda onlarla iç içe gir
miş olan çok türden hayvanlarla, bu havza, gerçekten, cennet gibi bir havza idi. İnsanlanmız, boş 
vakitlerini ve tatillerini geçirebilmek, dinlenebilmek için, boş bulduklan her zaman, buralara rağ
bet eder, buralara giderlerdi; hatta, çok uzaklardan da, -iç turizmi besleyici yönde-civardaki diğer 
vilayetlerden de insanlanmız buralara gelirler, vakitlerini geçirirlerdi. Uzatmayayım... 

Evet, ne yapalım; yani, deri üretmekten vaz mı geçelim; hayır, öyle bir şey söylemiyorum. 
Çevrecilik anlayışında, belli kurallar ve dünya standartlarını koymuşuz. Elbette, bu dünya, bizim 
değil, bizden sonra gelenlerin; herkes, bu dünyada, nihayetinde kiracı; aldığımız gibi teslim etmek 
zorundayız; insanlık yasası da bu, bilimsel kural da bu. Biz, o zaman, bu kirlenmeye karşı ne yap
mak zorundayız; dur demek zorundayız. 

Niçin, bizim bu bölgemizde deri sanayii sayısı çok fazlalaşmaktadır; kirliliğin bedelini öde
yen yok da ondan. Kirlilik o boyutlara varmıştır ki, şu anda Uşak İlimizde 250 tane deri işletmesi 
vardır. 

Bu sektörde 7 bin kişi çalışmakta, aşağı yukarı yıllık 800 trilyon liraya varan bir ciroyla kar
şı karşıya bulunulmakta ve konuya ulusal boyutta baktığımız zaman, ekonomimize gerçekten ha
tırı sayılır bir katkı yapılmaktadır. Bu sektörde 30 milyon ham deri işlenmekte olup, daha önce iş
lemeden ihraç etmiş olduğumuz ham deriyi de, artık, işler hale gelmişizdir. Uşak'a, dağılan Sov
yetler Birliğinden ve Türkî devletlerden de ham deri gelmekte ve işlenmektedir. Dolayısıyla, Uşak 
İlimiz, gelecekte, Türkiye bazında kapasitesi büyük ve çok muazzam bir deri işletmeciliğiyle kar
şı karşıyadır; ama, şehrin içerisindeki deri işletmelerinden derelere atılan atıklar nedeniyle, kosko
ca Ege -Nazilli, Söke ve Aydın Ovaları, Adıgüzeller Barajı, Ulubey ve Banaz Çayları- kirlenmiş
tir. 
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Şunu samimiyetimle söylüyorum: Adıgüzeller Barajı, Denizli'nin Güney İlçesinde yer alan ve 
kendi ilçeme yakın bir barajdır; ama, çocukluğumdan beri insanoğlunun oradan bir tane balık tu
tup yemesi mümkün değildir. Düşünebiliyor musunuz, o kadar büyük olan ve daha yeni su topla
yan bu barajdan balık tutmak ve yemek mümkün değildir! 

Bu gerekçelerden giderek şunu söylemek istiyorum: Rapor hazırlanmıştır. Bu rapor, Türkiye-
mizin gelecekteki çevre sorunlarının aşılmasında, hatta bu konudaki eğitim çalışmalarında ve bi
limsel çalışmalarda elbette ki bir kılavuz olacaktır. 

Ben, burada yaşanmış olan bu çevre kirliliğinin acilen ve bir an önce giderilmesi yönünden 
hem Parlamentomuzun hem toplumumuzun hem de kamuoyumuzun, gerçekten duyarlı hale geti
rilmesi gerektiğine inanarak, bugün, bu anlamda söz almış bulunuyorum. 

Çevreyi sağlıklı ve dengeli tutmak zorunda olan, insansa; muhakkak ki, çevre konusunda da 
duyarlı olması gereken, yine insandır. İlk çare olarak, çevre konusunda, duyarlı bir toplum olmak 
zorundayız. Yaşamak için, çocuklarımız için ve gelecek için, bu yönde bir eğitim, bu yönde bir bi
limsel çalışma yapmak zorundayız. 

Uşak'taki, bu sorunun çözümlenmesinde tek çare, merkezî bir arıtma sisteminin kurulmasıdır. 
Merkezî arıtma sisteminin kurulabilmesi için, yılda 8 trilyon lira cirosu olan bir sektörde, 500 mil
yar liralık bir yatırım niye çok görülür?! 500 milyar liralık bir yatırımla, bir ömür boyu, nihayetin
de, dericilik sanayii atıklarının önü engellenmiş olacak. Bu, hem akıl kârıdır hem sağlık kârıdır hem 
de insanlık için yapılması gereken en sağlıklı ve en ekonomik bir yatırımdır. 

Bunlar için neler yapılmış? Biz, buraya geleli üç yıl oldu. Tabii kî, bir milletvekili olarak, üç 
yıldır, bu konuyla ilgili, duyarlı bir şekilde çözüm üretmeye, halkımızın tepkilerini dile getirmeye 
çalıştık;1 ama, hep bocaladık hep çırpındık, "çare nereden üretilir" diye düşündük; Çevre Bakanlı
ğından mı üretilir; hayır, Çevre Bakanlığının yapabilme olanakları yok; Sanayi ve Ticaret Bakan
lığından mı üretilir; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ayırabildiği ödenekler çok kısıtlı. Çevreyi dü
şündük şimdi biz... Bu çevre kirliliğinin giderilmesi, demek ki, herhangi bir (A) veya (B) bakanlı
ğının sorunu değil. Burada, Çevre Bakanlığının, organizasyon görevini güzelce yapıp, vilayet ba-, 
zında, belediye ve idarî organlarla bir araya gelip, bu işi, bu aşı pişirmesi gerekli. Bir devlet poli
tikası olarak, en kısa zamanda, bu kirlenmeye "dur" dememiz lazım. Bu kirlenmeye ne kadar erken 
"dur" demezsek, bu merkezî arıtma sistemini yapmazsak, her geçen boyutta daha büyük zararlara 
uğrayacağız ve bu zararların telafisi mümkün olmayacaktır. 

1993 yılında Deri Organize Sanayi Bölgesi için ayrılmış olan 5 milyarlık yatırım... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Köklü, lütfen, konuşmanızı bağlar mısınız... 
URAL KÖKLÜ (Devamla)- ...1994 yılı için de 20 milyarlık yatırım var; bu 20 milyarlık yatı

rım, "şu an aciliyeti yoktur" diye, DPT'ce reddedilmiştir. 
Tek amacımız ve tek çaremiz; Deri Organize Sanayi Bölgemizin, bir an önce, merkezî arıtma 

sistemine kavuşturulmasıdır. Tüm yetkilileri, Parlamentoyu bu konuda uyarıyorum ve bu güzelim 
yerleri en kısa zamanda tekrar eski canlılığına kavuşturmak da bizim,görevimiz ve boynumuzun 
borcudur diyorum. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Köklü. 
Şahsı adına, Sayın Tunca Toskay; buyurun, efendim. 
Süreniz, 10 dakikadır. 
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TUNCA TOSKAY (İstanbul)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan 
evvel Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Çok kısa süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, çevreyle ilgili iki önemli konuyu gün
demine alıp incelemesi, daha evvel yapılmış olan araştırmalarla ilgili raporları Yüce Heyete sun
ması, gerçekten, hepimiz için mutluluk verici bir gelişme. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çevre konusuna olan duyarlılığının somut bir delilini teşkil etmektedir. 

Yapılmış olan araştırma, doküman olarak hepimize sunuldu. Başta Sayın Başkan ve Komisyo
nun değerli üyelerine, bu kadar kapsamlı ve muhtevası zengin bir raporu bize sundukları için, te
şekkürlerimi arz etmek istiyorum. 

Şimdi, çevre konusunda meseleleri ele alırken, konuların nereden neşet ettiğine, nereden çık
tığına iyi teşhis koymak lazım. Bunların kaynaklarını iyi tespit edersek, tedbirleri de ona göre kap
samlı ve müessir şekilde alma şansına sahip oluruz. 

Dünyadaki iktisadî, sosyal ve demografik gelişmelere baktığımızda, çevrenin ve çevre prob
lemlerinin ortaya çıkışının, nüfus artışı ve teknolojik gelişmelerle bir paralellik arz ettiğini görürüz. 
Tarımda teknoloji geliştiği zaman kirlenme başlıyor. Kirlenme nasıl başlıyor; daha fazla suni güb
re kullanırsanız, daha fazla ziraî mücadele ilacı kullanırsanız, tarımda daha fazla makine kullanır
sanız, arkasından çevre sorunları beraberinde geliyor. 

Sanayide daha fazla enerji kullanmaya başladığınız zaman, kullandığınız enerjinin cinsine 
bağlı olarak, çevre sorunlarının onu takip ettiğini hemen görüyorsunuz. 

Eğer, dikkat edilmezse, turizm sektöründeki gelişmeler, ülkenin en hassas ve korunması gere
ken yerlerde, ciddi problemlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bütün bunları zikrettikten sonra, 
çevre sorunlarının çok karekteristik bir özelliğine de hepimizin dikkat etmesi gerektiğine ben şah
sen inanıyorum, o da şudur: Çevre sorunları artık, ülke sınırlarıyla kendilerini kayıtlı hissetmiyor
lar. Yani, bir Çernobil faciası çıktığı zaman, Sovyetler Birliğinde veya Rusya'da çıkmıştır, bize ne, 
dememiz mümkün değil. 

Tuna Nehri Avrupa'nın bütün kirliliğini Karadeniz'e getiriyor; bundan, Karadeniz'e kıyısı olan 
bütün ülkeler etkileniyorlar. Ekvatordaki ormanları kestiğimiz zaman, dünyanın iklim düzeni, reji
mi üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. 

Diğer taraftan bakıyorsunuz; hava hareketlerine göre, asit yağmurları birtakım ülkelerin -hiç 
vebali olmayan ülkelerin- ormanlarını tahrip eder hale geliyor. Demek ki, çevre sorunları hem ül
ke olarak tek tek ülkeleri ilgilendiriyor; ayrıca, bütün dünya topluluğu olarak müşterek bir sorum
luluğu da gerektiren mahiyet kazanmış bulunuyor. 

Bunlar karşısında ne yapabiliriz, Türkiye olarak nelere dikkat etmemiz gerekir; müsaade eder
seniz, kısaca şahsî fikirlerimi arz etmek istiyorum. 

Yapılacak şey şu: Türkiye'de belli bir alanda veya yörede son derece önemli boyuta varmış 
olan bir çevre sorunumuz varsa, onun için, onunla ilgili olarak ciddi, özel tedbirler almak zorunlu
luğumuz var. Ancak, bir de uzun vadeli hesap yaparak, ileride bizi fevkalade sıkıntıya sokacak olan 
tehlikeleri sezerek, şimdiden ülke çapında almamız gereken tedbirler var. Onlar nedir? Onlardan 
bir tanesi ve en önemlisi şudur: Bölge nâzım ve imar planlarını süratle, her ölçekte, çevre değerle
rini de dikkate alacak şekilde mutlaka yaptırmak zorundayız, plansız yer bırakmamak zorundayız. 

Planlan yaparsak ne olur? Planlan yaparsak şu olacak: Buraların, nasıl kullanılacağı, ne ka
dar istismar edilebileceği ve ne kadar istismar edersek çevre değerlerine zarar vermeyeceğimiz 
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hakkında, elimizdeobjektif veriler ve ölçüler olacak. Ondan sonra yapacağımız şey nedir? Bu plan
ların doğru uygulanması ve uygulamanın denetlenmesi meselesi. Bunun için de, hukukî ve idarî 
tedbirleri hemen almamız gerekecek. 

Önemli bir konu da şu: Türkiye'de her ne pahasına olursa olsun kalkınmayı değil, çevreyi dik
kate alarak ekonomik gelişmeyi ön plana çıkarmak zorundayız. Bazı sanayi çeşitleri var; artık, ge
lişmiş ülkeler bu sanayi çeşitlerine kendi ülkelerinde çok fazla müsamahayla bakmıyorlar. Bunu, 
bizim gibi gelişmekte olan ülkelere devretmeye çalışıyorlar. 

Bakıyoruz, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda da, mukayeseli üstünlükler teorisine göre, bu 
sanayi kollarında avantaj var; o da cazip geliyor... Nedir, bunların başında: Taş- toprak sanayii de
diğimiz, çimento, tuğla ve kiremit sanayii çok avantajlı; fakat, çevreyi en çok kirleten sanayilerin 
başında geliyor. Cam sanayii ve bazı kimya sanayii dalları da aynı vaziyette. 

Burada da bizim ihtiyaçlarımızı ve uzun vadeli menfaatlanmızı dikkate alarak, ekonomik ge
lişme uğruna çocuklarımızın ve torunlarımızın hakkı olan çevreyi tahrip etmemeyi de dikkate al
mak zorundayız. Bu bizim vebalimiz ve sorumluluğumuz. 

Son bir nokta olarak, özellikle dikkatlerinize arz etmek istediğim bir husus var: Siyasetçiler 
olarak bize, çevre konusunda büyük sorumluluk düşüyor. Bana göre, ülkelerin gelişme düzeyleri
nin çok isabetli bir ölçütü de, kısa vadeli menfaatlanna, uzun vadeli çıkarlarını tercih edebilme ka
biliyetleriyle ölçülmesidir. Yani, bugün yüzde 8lik, yüzde 10'luk bir kalkınma uğruna, eğer Türki
ye'nin geleceğini biz tehlikeye atıyorsak, bunu yapmamamız lazım; bundan kaçınmamız lazım. 

İkincisi; siyasetçiler olarak, özellikle imar ve çevre konusunda -nasıl dış politikada uzlaşıyo-
ruz, bir konsensüse varıyoruz ve aynı sesi, tek sesi çıkarıyoruz ve onu iç politika konusunda istis
mar vesilesi yapmıyoruz- Meclis'teki bütün siyasî partilerin bir uzlaşmaya varmalan gerekliliği 
vardır. Aksi takdirde, ne şehirlerimizi güzelleştirmemiz ne de tabiî varlıklarımızı korumamız müm
kün olmayacaktır. Eğer bizler, her seçimden evvel açık veya biraz ima yollu "siz, gecekondularını
zı canınızın istediği gibi yapın, arkadan biz nasılsa imar konusunda af getiririz" intibaını halka ya
yarsak, ne çevreyi korumamız mümkün ne de bugün gittikçe kötüleşen, gittikçe çirkinleşen şehir
lerimizi kurtarmamız mümkün. 

Benim Yüce Meclisteki değerli üyelere ve siyasî partilere arzım şu: Lütfen, imar ve çevre ko
nusunu iç politikada istismar vesilesi olmaktan çıkaralım. Bu konuda uzlaşalım ve bu konuya ge
reken hassasiyeti verelim. 

Benim arzım bu kadardır .Hepinize teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Toskay. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Ülkemizin halensahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuç

lan ile bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan (10/6) esas numaralı 
Meclis Araştırma Komisyonunun 700 sıra sayılı Raporu üzerindeki genel görüşmeler bitmiştir. 

Ben, bu raporu düzenleyen Komisyona çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, gerek muhtevası 
gerekse kalitesi itibariyle herkesin çok beğenisini kazanmıştır. Diliyorum ki, ülkenin, çevre kirlili
ğine gitmemesi için çevre kirliliğine çare bulunması konusunda yapılan önerilere, Hükümetimiz de 
riayet eder ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yapar. 

Hayırlı olsun efendim. 
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BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 19.10.1994 tarihli 21 inci Birleşiminde alı
nan karar gereğince, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler " kısmının... 

ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa)- Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, ben, o konu üzerindeki görüşmeler bitmiştir' dedim; kusura bakma
yın... 

ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa)- Sayın Başkan, ben birkaç kelimeyle teşekkür et
mek istiyorum efendim. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, ben, görüşmelerin tamamlandığını söyledim. Sizin konuşma hakkı
nız var; ben, başlangıçta da Komisyon ve Hükümetin konuşma haklarının olduğunu ifade ettim; 
ama, isterseniz, görüşmelerin tamamlanması nedeniyle, teşekkür için yerinizden .kısa bir konuşma 
yapabilirsiniz. 

ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa)- Sayın Başkan, rapordan da belirtmem gereken 
bir iki cümle var. 

BAŞKAN- Söz istemediniz; ama, bir teşekkür kabilinden, buyurun. 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum)- Sayın Başkan, Hükümet adına siz zaten teşekkür ettiniz 
efendim. 

ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa)- Sayın Başkan, konuşmalar sonunda ben konuş
ma durumunda olacağım için... 

BAŞKAN-Efendim?.. 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa)- Efendim, konuşmaların hitamında, Hükümet 

olarak bir konuşma yapacağım düşüncesiyle, herhangi bir ikazda bulunma gereğini duymadım. 
BAŞKAN- Efendim, Komisyon ve Hükümetin her aşamada söz isteme haklan vardır; fakat, 

müzakereler tamamlandıktan sonra, yeniden müzakere açmak mümkün değil. Ama ben, sizin, sa
dece bu raporu hazırlayan komisyona ve Genel Kurulun bu komisyon raporuna verdiği önemden 
dolayı Gruplara teşekkür kabilinden kısa bir konuşma yapmanızı diliyorum. 

Buyurun efendim. 
ÇEVRE BAKANI RIZA AKÇALI (Manisa)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çevre ko

nusundaki ülkemizin önündeki hedefleri açan, onunla ilgili çok iyi tespitler yapan, bilimsel niteli
ği olan, Bakanlığımız ve Hükümetimiz için bir rehber niteliği taşıyan bu araştırma raporunu düzen
leyen bütün siyasî parti gruplarına, başta Araştırma Komisyonu Başkanı olmak üzere ve bu rapo
run hazırlanmasına emeği geçen bütün değerli teknokratlara huzurunuzda teşekkür etmek istiyo
rum. Gerçekten, bize güç vermiştir. Bu rapor, Bakanlığımızın bundan sonraki yapılanmasında, ba
kanlığımızın politikalarının belirlenmesinde bir rehber niteliği taşıyacak önemli bir çalışma dokü
manıdır. Yalnız, bir ufak nokta var, onu belirtmeden geçemeyeceğim: Raporun 38 inci sayfasında 
"Parlamento ve Parlamenterler Tarafından Yapılacak Eylemler" kısmında, "Sürekli ve dengeli kal
kınma ve çevrenin korunmasıyla ilgili antlaşmaları kabul etmek ya da onaylamak..." başlığı altın
da, özellikle Deniz Hukuku Sözleşmesinden bahsedilmekte. 

Bildiğiniz gibi Deniz Hukuku Sözleşmesi, İ2 mil meselesiyle yakından ilgili bir konu, Türki
ye'nin karasularıyla ilgili bir konu; uluslararası platformlarda da devamlı çekince koyduğumuz, 
mücadele ettiğimiz bir konu. Böyle bir hükmün, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul 
edilecek Araştırma Komisyonu raporunun içinde olması, bizi uluslararası platformlarda sıkıntıya 
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sokabilecek bir pozisyondur. Dolayısıyla, kabul edilmeden önce, bu hükmün metinden çıkarılma
sının yararlı olacağını düşünüyorum, bunu arz etmek istiyorum. 

Bir ikincisi de, çok detaylı çok teknik, teferruatla birlikte hazırlanmış olan raporun, rapor kıs
mının komisyonun raporu olarak kabul edilmesini; sonuç ve öneriler kısmının ise Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararı şeklinde kabul edilerek gerekli işlemin buna göre yapılmasının, ülkemiz
deki çevre politikalarının geleceği açısından ve Çevre Bakanlığının geleceği açısından fevkalade 
önemli olduğunu bir kere daha ifade ediyorum. 

Tekrar, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakanın teşekkür konuşması bitmiştir. Yalnız, raporun kabulü söz konusu değildir; bu, 

bilgiye sunma ve müzakeredir. Ancak, Sayın Komisyonumuz da uygun gördüğü takdirde, ulusla
rarası hukuk alanında veya belirli uluslararası anlaşmalarda bizi zor duruma düşürecekse, Sayın 
Bakanın ifade ettiği gibi, raporun 38 inci sayfasındaki "Deniz Hukuku Sözleşmesi" ibaresini bu ra
pordan çıkarıyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. 

Genel görüşmenin tamamlandığını zaten söylemiştim. 
2. - Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 Arkadaşının, Ülkemizde Görülen Sığır Vebası Has

talığının Yaygınlaşma Sebeplerini Tespit Etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kont
rol Genel Müdürlüğünün İdarî Yapısını ve Bu Hususdaki Çalışmalarını İncelemek Amacıyla Mec
lis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10110) (S. 
Sayısı: 688) (1) 

BAŞKAN-Şimdi, yine Genel Kurulun 19.10.1994 tarihli 21 inci Birleşiminde alınan karar ge
reğince, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasında yer alan, Aksaray 
Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır vebasıhastalığının yaygınlaşma 
sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 
idarî yapısını ve bu husustaki çalışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması Açılmasına ilişkin önergesi üzerine kuru
lan (10/10) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmelere 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. 
Sayın Fırat, siz Komisyon Başkanvekilisiniz; buyurun. 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum)- Komisyon Başkanı bana yetki vermedi efendim. 

BAŞKAN- Efendim, Komisyonun burada kimler tarafından temsil edileceği İçtüzükte belirtil
miş. Komisyon, başkan, başkanvekili veya sözcüler vasıtasıyla temsil ediliyor. Başkanın size yet
ki vermesine gerek yok! Siz, 

İçtüzükten kaynaklanan bir yetkiye zaten sahipsiniz. Efendim, Komisyonu başkanvekili de 
temsil eder. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almıştır. 

(1) - 688 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını ka
bul edenler...Kabul etmeyenler...Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu araştırma önergesi üzerinde, gruplara, iki milletvekiline, önergede ilk 
imzası bulunan milletvekiline, Hükümete ve Komisyona söz verilecektir. 

Komisyon, Hükümet ve grupların konuşma süreleri 20'şer dakika; imza sahibi ile iki millet
vekiline verilecek söz süresi de 10'ar dakikadır. 

Grupları adına, Refah Partisi Gnıbu adına Abdulilah Fırat; şahıslan adına sadece Osman Pe-
velioğlu söz istemiştir. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)-Sayın Başkan, SHP Grubu adına Muzaffer Ankan 
konuşacak. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Fırat; buyurunuz. 
Süreniz 20 dakikadır efendim. 

RP GRUBU ADINA ABDULİLAH FIRAT (Erzurum)-Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ülkemizde görülen sığır vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Kö-
yişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu husustaki çalışma
larını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde 
Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla se
lamlayarak konuşmama başlıyorum. 

Türkiye'nin sosyoekonomik sorunlarının çözümünde hayvancılık sektörünün yüklendiği fonk
siyonlar daha da önem kazanmaya başlamıştır. Dengeli ve sağlıklı beslenmede önemli bir yeri olan 
hayvansal protein, hem koruyucu sağlık politikamızın hem de dışsatımı artırma çabalarımızın ba
şarıya ulaştırılmasında tartışılmaz bir değere sahiptir. 

Üç sene önce verilen bir Meclis araştırması önergesine ilişkin raporu ancak, bugün görüşebi
liyoruz; bu da, konuya verdiğimiz değeri ortaya koyuyor(!) 

Çeşitli dünya ülkelerinde, zaman zaman ortaya çıkan sığır vebası, Türkiye'de de değişik tarih
lerde ortaya çıkarak büyük zararlara neden olmuştur. 1991 yılı eylül ayında, Türkiye'de tekrar or
taya çıkan bu hastalığın nedeninin, yurda, izinsiz olarak sınırdan sokulan hayvanlar olduğu tespit 
edilmiştir. 1992 yılının ilk ayına kadar, yaklaşık 3 hayvanın telef olduğu, 2 500 hayvanın da itlaf 
edildiği tespit edilmiştir. 

Ülkemizin de üyesi bulunduğu, Uluslararası Hayvan Hastalıkları Ofisinden alınan, 2.10.1989 
tarihli teleks mesajında, 28.9.1989 tarihinde, İran'da sığır vebası hastalığının çıktığı bildirilmiştir; 
buna rağmen, Türkiye'de yeterince tedbir alınmadığı ortadadır. Bu kadar ciddî ve tehlikeli bir has
talığın tespitinden sonra, zamanında tedbir alınıp gerekli koruyucu hizmetler yapılarak, aşılamalar 
layıkı veçhile yapılsaydı, hastalık, 1991 yılında bu kadar tahribat yapmazdı. Burada, kusur ve ka
yıtsızlık ortaya çıkmaktadır. İlgili devlet kuruluşlarının ihmali neticesinde ülkemize giren bu has
talık, 1991,1992 yıllarında 61 milyar lira zarara mal olmuştur. Hastalık, 1993 yılnda devam etmiş 
ve 1994 yılında da halen devam etmektedir; buna Erzurum, Diyarbakır, Bolu, Amasya ve Konya 
Vilayetlerindeki hastalık vakalarını misal olarak gösterebilirim. 

29.9.1989 tarihinde İran'da çıkan hastalık ihbar kabul edilip, Türkiye'de bu hastalığın tespiti 
yapılıp, hudutlarımızda gerekli güvenlik tedbiri alınmalıydı. Van, Şanlıurfa, Hatay Vilayetlerimiz
de görülen hastalığın, diğer illerimize sıçramaması için, buralara derhal bildirilmesi gerekirken, 
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ilgili bakanlık ve kuruluşların bu tehlikeli hastalığı gizlemiş olduğu müşahede edilmiştir. Mesela: 
3.9.1991 tarihinde Hatay ve Şanlıurfa'da, 16.10.1991 tarihinde İstanbul'da, 26.9.1991 tarihinde 
Amasya'da, 28.9.1991 tarihinde Afyon'da hastalığın yayıldığı resmî kayıtlardan da anlaşılmaktadır. 
Hastalığın bu tarihlerde bütün Türkiye'ye yayılması da, bu ihmalin ispatı için kâfi delildir. Ezcüm
le, sığır vebası hastalığının Türkiye'de görülmesiyle, bakanlığın bu ciddî ve tehlikeli hastalığı, ma
alesef gizleyerek ifşa etmemesi, bütün Türkiye'ye yayılmasına sebebiyet vermiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sığır vebasının, Türkiyemizde ortaya çıktığı dönemde, do
ğu ve güneydoğu bölgelerimizde yeterli derecede veteriner hekimin ve veteriner sağlık teknisyeni
nin bulunmadığı resmî kayıtlardan anlaşılmaktadır. Hayvan potansiyelinin yoğun olduğu şark vila-
yetlerindeki, veteriner ve veteriner sağlık teknisyenlerinin sayısının yetersiz olduğu bir gerçektir; 
hatta, birçok ilimizde ve ilçe müdürlüklerinin büyük bir kısmında veteriner hekim bulunmamakta
dır. Erzurum'da 10 ilçe, Ağrı'da 3 ilçe, Erzincan'da 7 ilçe, Kars'ta 8 ilçe, Diyarbakır'da 11 ilçe, Bin
göl'de 5 ilçe, Muş'ta 4 ilçe ve diğer bazı vilayetlerimizde ilçe müdürünün olmadığı görülmektedir. 
İşin felaketi, bu vilayet ve ilçelerimizin çoğunda da yeterli veteriner, veteriner yardımcısı ve tek
nisyenlerinin olmadığı gözlenmektedir. 

Elbette ki, yeterli veteriner hekimi olmayan yörelerde etkin bir mücadele sağlamanın da müm
kün olmayacağı bir gerçektir. O halde, çok acil olarak, bölgedeki veteriner hekim boşluğunun gi
derilmesi için gerekli çareleri Hükümetten beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün için hayvancılık sektörünün açıklık kazanan sorun
larının iki ana noktada yoğunlaştığını görüyoruz. Bunlardan birincisi, hayvancılık ve yetiştirme 
tekniğine ilişkin sorunlar, ikincisi de, sektörün genel iktisadî ve kamu hizmetlerine yönelik organi
zasyon sorunudur. 

Hayvancılık sektörünün -kanaatimce- yarım asın geçen bir sürede tartıştığı ve içinde yaşadığı 
bu sorunlara, artık, kalıcı, muasır ve rasyonel çözümler getirme zorunluluğu vardır. Büyük bir po
tansiyel arz eden bu sektörün, teknik ve iktisadî verimliliğinin artırılması, kaynakların rasyonel kul
lanılması, ulusal çıkarlarımız ve diğer nedenlerden dolayı büyük ve önemli bir zorunluluktur. 

Bugün için sektörün en önemli darboğazlarından birisini de, kaliteli ve yeterli kaba ve kesif 
yem sorunu teşkil etmektedir. 

Tüm siyasî iktidarlar, çayır ve meraların iyileştirilmesinde, tabiatın getirdiği tahribatlarda, ön
leyici tedbirleri almayı ihmal etmişlerdir. 

Ayrıca, sektörün önemli ölçüde yatırım finansmanına ihtiyacı vardır. Bunun sağlanması da 
devlete düşmektedir. Bunun için, kredi ve finansman sıkın Ularının bir an önce çözümlenmesi lü
zumludur. 

Türkiye'de, istikrar tedbirlerinin uygulandığı dönemlerden beri tarım, hayvancılık ve kırsal ke
simde üretim, bir kez daha geri plana itilmiştir. Üstelik et, süt, sığır ithalleriyle, dış ülke devletle
rince yüzde 40-50 destek gören dampingli ithal ürünleriyle yetiştirici acımasızca bir rekabetin, in
safsızca sömürüsüne terk edilmiştir. Bunlara karşı, behemehal tedbir almak mecburiyetindeyiz. 
Öncelikle, hayvansal üretimi, tarımsal işletmelerin bir yan uğraşı alanı ve ayrılmaz bir parçası an
layışından kurtararak -işletme ve sektörün sağlık, teknik, ekonomik planlamasından üretim ve 
ürünlerin değerlendirilmesi aşamasına kadar- sektörü, kendi içinde entegre eden bir anlayışla ele 
alacak hayvancılık politikalarına ihtiyaç vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; genel bir değerlendirme şeklinde olaya baktığımızda, Tür
kiye açısından AET' ye entegrasyon çalışmalarının yoğunlaştığı bu dönemde -entegrasyonun tüm 
sektörler yönünden önem taşıdığı düşünülürse- hayvan hareketlerine ve hayvan hastalıklarına veri
lecek önemin değeri, kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 
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Hayvansal ürün pazarlamasının yapılabilmesi, sağlıklı hayvanlardan elde edilecek sıhhatli 
ürünlerle mümkündür. Sığır vebası gibi salgınların görüldüğü ülkelerden hayvansal ürünlerin itha
linin yasaklanması, konuya bu açıdan bakıldığında, ülkemiz için, maalesef, hiç de iç açıcı bir tab
lo oluşmamaktadır. Jeopolitik konumumuz nedeniyle, Türkiye'nin mevcut ve olması muhtemel 
hayvancılık ve hayvan sağlığı problemlerinde, dünya standartlarında izlenen politikalar örneğinde, 
sorumluluğunda ve ciddiyetinde olması gereklidir kanaatindeyiz. 

Hayvancılığa yönelik kamu hizmetlerinde, koruyucu hayvan sağlığı, ıslah, kontrol, işletme, 
planlama konularında devletin öncülüğü ve sorumluluğu vardır ve devletin, bu sorumluluk şuuru
na vâkıf olması da lüzumludur. Ülkemizin bölge özelliklerini dikkate alan ve yığın halinde hayvan 
ve hayvansal ürünler üretimini yapan işletmelerin kurulmasını projelendiren, bölgesel planlamala
ra yönelmeyi ve bunun gerektirdiği kamu örgütlenmesini yeniden gözden geçirmeyi zorunlu görü
yoruz. 

Bu dönemde uygulamaya konan ekonomik politikalar, kırsal kesimde sosyal ve ekonomik re
fahı sağlamadığı gibi, bölgelerarası gelişme farklılıklarını da bariz bir şekilde artırmıştır. Sonuç 
olarak; bu dönemi, Türkiye hayvancılığı açısından kaybedilmiş bir dönem olarak ifade etmek mec
buriyetindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bulaşıcı ve çabuk yayılma karakterini gösteren veba has
talığının çıkışı ve yaygınlaşma sebeplerini araştıran Meclis Araştırması Komisyonuna gönderilen 
belgeler üzerinde yaptığım tetkik ve incelemeler neticesinde, görevlilerin büyük ihmal ve kusuru 
olduğu kanaati içindeyim. Takdir, Heyeti Alinize aittir. 

Bu vesileyle, Sayın Başkana ve değerli milletvekillerine hürmetlerimi sunarım. (RP sırların
dan alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

SHP Grubu adına, Sayın Muzaffer Ankan; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA MUZAFFER ARIKAN (Mardin)- Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Grubum ve şahsım adına görüşlerimi belirtmeden önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Aksaray Milletvekili Sayın İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır vebası has
talığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kont
rol Genel Müdürlüğünün idari yapısını ve bu husustaki çalışmalarını incelemek amacıyla, Anaya
sa ve İçtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri hak
kında görüş belirtmek üzere huzurlarınızdayım. 

Sığır vebası hastalığı, tarihin çok eski zamanlarından bu yana sığır neslini en fazla tehdit eden 
hastalıklardan biridir. Bu tarihsel süreç içerisinde, zaman zaman İran menşeli sığır vebası hastalığı 
ülkemizde tamamıyla yok edilmişken, 1969 yılında İran'da yine ortaya çıkan bu hastalık, İran men
şeli kaçak hayvanların yurda sokulmasıyla ülkemize de bulaşmıştır. Bu dönemde, ülkemizde 2 059 
büyükbaş hayvan ölmüş, 10 790 büyükbaş hayvan ise tazminatlı olarak itlaf edilmiştir. 

Hastalık, yirmi yıl aradan sonra tekrar İran'da ortaya çıkmış ve bu hastalığın çıkışı Uluslara
rası Salgın Hastalıklar Ofisinin 2.10.1989 tarihli teleks mesajıyla Bakanlığa iletilmiştir. Bakanlığın 
verdiği bilgilere göre, hastalığın haber alınmasıyla birlikte, bu hastalığın önlenebilmesi amacıyla, 
3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve Bakanlığın almış olduğu 5.10.1989 tarih ve 869 sa
yılı karan gereğince, çeşitli tedbirler alınarak uygulamaya konulmuştur. 
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Alınan bu kararlar çerçevesinde, İran menşeli hastalık etkeni taşıyabilecek canlı hayvan ve 
hayvansal ürünlerin ithalatı ve transit geçişleri yasaklanmıştır. 

Hudut bölgelerinde bulunan Ağrı, Van ve Hakkâri illerindeki sığır vebası aşılamaları tüm ül
ke düzeyine çıkarılmıştır. Sığır vebasına karşı aşılanmamış hiçbir hayvanın şevkine müsaade edil
memiş ve hayvan hareketleri sıkı bir kontrol altına alınmıştır. 

Etlik Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsünde, stokta bulunan 2,5 milyon doz aşıdan, adı 
geçen illere ihtiyaca göre sevk edilmiş, üretimine de devam edilmiştir. 

Gümrük kapılarından giriş yapan tüm nakil vasıtalarının dezenfekte edildikten sonra ülkemi
ze girişlerine müsaade edilmiştir. 

Alınan bu kararların etkin olması için, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına, Maliye ve Güm
rük Bakanlığına, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına, Ağrı, Van, Hakkâri Valiliklerine bilgi verile
rek, gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir; ancak, ne yazık ki, Bakanlık tarafından konulan yasa
ğa rağmen, İran'dan kaçak olarak getirilen hayvanların Van ve Hakkâri İllerinde, mahallî pazarlar
da pazarlandıkları tespit edilmiştir. 

Ayrıca, Hakkâri Valiliği, bölgede sınır ticaretinin kolaylaştırılması amacıyla kararlar almış, 
söz konusu yasağın kaldırılmasını talep etmiş; fakat;.bu talep, Bakanlık tarafından uygun görülme
miştir. 

Alınan tüm tedbirlere ve yapılan bu uyarılara rağmen, bölgenin özelliği ve kuzey Irak'taki oto
rite boşluğu nedeniyle, gerek sınır ticareti yoluyla ve gerekse kaçak yollarla İran menşeli hastalık
lı hayvanların ülkemize girişleri önlenememiştir. Bunun yanı sıra, denetlenmeyen Suriye'den, Lüb
nan'dan ve Kafkas ülkelerinden de hastalıklı kaçak hayvan girişi, alınan tedbirlere rağmen, önle
nememiştir. 

Hastalıklı hayvanların yurda kaçak girişini önleyebilmek amacıyla, Ekim 1991'de, İçişleri Ba
kanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı nezdinde girişimlerde bulunul
muş, gerek sınır ticareti yoluyla ve gerekse kaçak olarak yurda giren İran ve Irak menşeli hayvan
ların yurt içinde şevklerine izin verilmemesi için gerekli Önlemlerin alınması istenmiştir. Etlik Hay
van Hastalıkları Araştırma Enstitüsünün haftalık 300 bin doz olan aşı üretim kapasitesi, gereken her 
türlü imkân sağlanarak -ödenek, personel vesaire gibi- ayrıca, Manisa ve Pendik Enstitüleri de dev
reye sokularak haftalık aşı üretim kapasitesi 2 milyon doza çıkarılmıştır; buna paralel olarak, 74 il
de aşılama kampanyasına da geçilmiştir. 

Bu çalışmalar doğrultusunda, ülkemizde görülen sığır vebası hastalığı, Uluslararası Salgın 
Hastalıklar Ofisine resmî olarak bildirilmiş, yine. Ekim 1991'de, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabı
tası Kanununa da uygutı olarak, konuya ilişkin Hükümet bildirisi, TRT'de, haftanın 4 günü olmak 
kaydıyla, kasım ayı sonuna kadar yayınlanmıştır. Bu bildiride, yetiştiricilerin ellerinde aşısız hay
van bırakmamaları, aşısız ve raporsuz hayvan şevklerinin yapılmaması, hayvanlarını aşılatmayan 
veya raporsuz sevk eden şahısların, hasta hayvanlarına tazminat ödenmeyeceği; mülkî idare amir
lerinin, hayvan hareketlerinin denetimi için gerekli tedbirleri alacakları; aşısız ve raporsuz hayvan 
alıp satan ve sevk edenler ile yukarıdaki hususlara uymayanlar hakkında kanunî işlem yapılacağı 
bildirilmiştir. Ayrıca, ilgili bildiri, Aralık 1991'de 73 il valiliğine, bir tamimle gönderilmiştir. 

Ülkemizde 1991 yılında görülen sığır vebası hastalığı, 31.12.1991 tarihi itibariyle, yapılan 
başarılı mücadele çalışmalarından sonra tamamen kontrol altına alınarak etkisiz hale getirilmiş
tir. Hastalığın ortaya çıkışından, etkisiz hale getirilişine kadar geçen süre içerisinde, toplam 45 
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ilimizde, 576 mihrakta hastalık görülmüş, bu mihraklardaki î î 974 büyükbaş hasta ve hastalıktan 
şüpheli hayvan, itlaf edilmiş ve itlaf edilen bu hayvanlar için toplam 30 milyar Türk Lirası civarın
da tazminat ödenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukanda izah etmeye çalıştığım çalışmalardan, bize gö
re, daha önemli olan ve asıl üzerinde durulması gereken konu, hastalığın yok edilmesine yönelik 
çalışmalardır. Buna ilişkin olarak, Bakanlığın ilgili birimleri, 1992,1993 ve 1994 yıllarında çalış
malarına devam etmiş ve eradikanın son aşamasına gelinmiştir. Bu çalışmalar neticesinde, 1992 yı
lında yüzde 94 başarıyla 11 870 245 büyükbaş, 1993 yılında yüzde 89 başarıyla 10 634 636 büyük
baş, 24.10.1994 tarihi itibariyle de yüzde 70 başarıyla toplam 8 273 227 büyükbaş hayvan aşılana
rak, hayvanlann bağışıklığı artırılmaya çalışılmıştır. 

Ülkemizde görülen bu hastalığın söndürüldüğü, alınan karantina tedbirlerinin kaldırıldığı ve 
ülkemizde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatının tekrar başlatıldığı, 1992 yılında, Ulus
lararası Salgın Hastalıklar Ofisine bildirilmiştir. Buna rağmen, ülkemizde canlı hayvan ve hayvan
sal ürün ihracatında, hastalık nedeniyle meydana gelen darboğazların giderilebildiği de söylene
mez. 

Hastalığın ortaya çıkışından bugüne kadar gösterilen tüm çabalara ve ilgili personelin özveri
li çalışmalarına rağmen, sığır vebası mücadele çalışmalarında birtakım sorunlarla karşılaşılmış, bu 
sorunlar nedeniyledir ki, yapılan çalışmalar, yeterince tatmin edici bir düzeye ulaşmamıştır. Bu so
runları, özetle, şu şekilde sıralamak olasıdır: Kuzey Irak'taki otorite boşluğu nedeniyle, sınırları
mızdan kaçak hayvan girişleri tam olarak önlenememiştir. Doğu ve güneydoğudaki bazı illerimiz
de, güvenlik nedeniyle, yeterli tarama çalışmaları yapılamamış ve aynı şekilde, aşılama çalışmala
rında da çeşitli güçlüklerle karşılaşılmıştır. Özellikle doğu ve güneydoğudaki güvenlik güçlerimi
zin geceleri pusuda olmaları nedeniyle, bu bölgelerimizde, geceleri kaçak hayvan şevkinin önüne 
geçilememiştir. Yayla hareketleri, ortak otlak, mera kullanımı, işletmelerin küçük ve dağınık olma
sı, çiftçilerin konuya yeterince önem vermemesi gibi faktörler ile hayvancılık üretim bölgelerinin 
farklı olması mücadeleyi zorlaştırmakta, mücadele maliyetini artırmaktadır. Hayvan ve maddeleri 
fiyatlarındaki farklılık ile üretim ve tüketim bölgelerinin farklı olması, hayvan hareketlerinin, ülke
nin genel ekonomisiyle ilgili olarak, doğudan batıya doğru olmasına neden olmaktadır ve bunu dur
durmak mümkün değildir. 

Buraya kadar özetlemeye çalıştığım veriler ışığında, şunu belirtmek isterim: Sığır vebası has
talığının ortaya çıkışından sonra, yaygınlaşmasının önüne geçilememesi, ülke ekonomisine sekte 
vurması, tek başına herhangi bir kurum ya da bakanlığa mal edilemez. Eğer, ülkenin karşı karşıya 
kaldığı herhangi bir soruna, bu şekilde, mikro düzeyde yaklaşır ve ona göre çözüm aramaya çalı
şırsak, yanılmış oluruz. 

Ülkenin sorunlarına çözüm arayışları içerisinde, öncelikle, sorunun kaynağına.inmek, soruna 
etki eden faktörleri gözardı etmemek gerekir. Bu nedenle, bu soruna sadece Bakanlık bünyesinde
ki yapılanmasıyla çözüm aramak, bize göre, doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 

Bu vesileyle, Yüce Parlamentoya saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Sayın Fırat, konuşmanızı bitirdiğinizde -o zaman benim dikkatimi çekmemişti- "Bu konuda, 

idare, görevini ihmal etmiştir; cezalandırılması gerekir" şeklinde bir ifade kullandınız; ancak, rapo
runuzun "Sonuç" kısmında, "Komisyonumuzun belge ve dokümanlar üzerinde yaptığı incelemeler 
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sonucunda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının; ülkemizde çıkan sığır vebası hastalığıyla yaptığı mü
cadele çalışmalarında konuyla ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin amir hükümlerini uyguladığı, 
Bakanlığın, hastalığın çıkışında bir ihmalinin bulunmadığı, hastalıkla yapılan mücadelede alınabi
lecek bütün önlemlerin azamîsini aldığı tespit edilmiştir" diyorsunuz. Gerçi, bu raporda imzanız 
yok; fakat, muhalefet şerhinizi de yazmamışsınız. Şimdi, ise burada, Genel Kuruldan bunun ge
reğini yapmasını istiyorsunuz. Hem rapora muhalefet şerhinizi yazmamışsınız hem de hangi ne
denlerle bunun ihmalkârlık olduğunu belirtmemişsiniz; ama, burada da, "görevini ihmal etmiştir" 
diyerek, Genel Kurulun dikkatine sundunuz. Peki, Genel Kurul, ihmal ettiğini nereden çıkaracak? 

10/10 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-
DULİLAH FIRAT (Erzurum)-Elimizdeki raporlarda da bellidir. Dosya ilk tetkik... 

BAŞKAN- Ama, sonuç bu,.. 
10/10 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-

DULİLAH FIRAT (Erzurum)-Tamam; ama, o söylediklerim benim kanaatimdir. Raporu ben yaz
madım ki... 

BAŞKAN-Ama, siz rapora imza atmadığınız halde, muhalefet şerhiniz yok. Yani, İçtüzüğe 
göre, muhalefet şerhinizi, sonradan, bu raporun sonuna ekleyebilirdiniz. Yani, Genel Kurulun bil
gisine... 

10/10 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-
DULİLAH FIRAT (Erzurum)- Sayın Başkan, o dönemde burada değildim; burada olsaydım, mu
halefet şerhimi de mutlaka o şekilde yazacaktım. 

BAŞKAN- Hem raporunuzun "Sonuç" kısmı böyle olup hem de siz buraya çıkıp Genel Ku
ruldan aksine bir talepte bulununca, Genel Kurulun bu konuda yapacağı bir şey olmadığını vurgu
lamak için söyledim efendim. 

10/10 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ AB-
DULİLAH FIRAT (Erzurum)-Tamam efendim, teşekkür ederim.' 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
DYP Grubu adına, Sayın Osman Özbek; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA OSMAN NURİ ÖZBEK (Konya)- Değerli Başkan, Değerli milletve
kili arkadaşlarım; İsmet Gür ve arkadaşlarının, sığır vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini 
tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapı
sını ve bu husustaki çalışmalarını incelemek maksadıyla vermiş oldukları önergeyle ilgili kurulan 
Araştırma Komisyonunda üye sıfatıyla bulundum. Şimdi, Grubum adına konuşmak için söz aldım; 
sözlerime başlamadan evvel, Sayın Divanı ve değerli arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, asıl konuya girmeden evvel, hayvancılık hakkında kısa bir bilgi arz et
mek istiyorum. Tarımsal faaliyetlerimiz içinde hayvancılık takriben yüzde 35-36 seviyelerinde bir 
paya sahiptir. Devlet İstatisik Enstitüsünün 1991 Mayıs-Ekim aylarında yaptığı genel tarım sayı
mında, 12 milyon 554 bin baş sığır, 370 bin manda, 45 bin küsur koyun, 12 800 kıl keçisi ve 1 mil
yon 326 bin de tiftik keçisi tespit edilip ilan edildiğini biliyoruz. 

Şimdi, doğuda başlayan bu hastalık diğer illere de yayılmış ve Bakanlığımız hadiseye muttali 
olduktan sonra, 45 ilde, hayvan itlafı konusunda yapılan çalışmalar neticesinde, 12 119 baş hayvan 
itlaf edilmiş, bunun için de 30 milyar 611 milyon lira para ödenmiştir. 12 119 rakamı 12,5 milyo
nun takriben binde Tidir; yani, büyükbaş hayvanlarımızdan sığırların binde l'i bu hastalık sebebiy
le ölmüştür. 
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Bilindiği gibi, sığır vebası, ihbarı mecburî 16 hastalıktan biridir. Hastalık, ülkemize komşu ül
kelerden, Eylül 1991 başlarında geçmiş, ilk defa İran ve Irak sınırındaki illerde görülmüştür. Ben, 
1991 yılı ağustos ayının ilk haftasında Van'daydım; orada, Ziraat Odaları Genel Başkanı olarak çe
şitli toplantılar yapmıştım, böyle bir ihbarı duymamıştım; ama, meralarda hayvan yoktu. Van pa
zarında, PKK'ca, İran'dan getirilip satılan ve esnafça kesilen koyunların mevcudiyetini tespit ettim; 
etin kilosu 14 bin liraydı. Ağustos sonunda Erzurum'a geçtim; orada, keza, yine İran'dan getirilen 
ve pazarda kilosu 18 bin liraya satılan koyun etlerini tespit ettim. Ankara'ya döndükten sonra, ey
lül başlarında bu konu gündeme geldi ve Konya'da seçim süresince buna şahit oldum. 

Değerli arkadaşlarım, belgeleri inceleyen komisyon-ki, 3 kişiden oluşmuştur- Köy Hizmetle
rinden bir müfettişin, TİGEM'den bir veterinerin ve SEK'ten de bir ziraat mühendisinin görevlen-
dirilmesiyle oluşmuş ve Komisyonumuzun muhtelif kanallardan elde ettiğimiz belgeler kendileri
ne verilmiştir. Bu komisyonun yaptığı çalışmalar neticesinde meydana gelen raporda şu şekilde bir 
neticeyle karşılaşıyoruz: 

Paris'te bulunan Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi, Türkiye'ye gönderdiği 2.10.1989 tarihli 
telekste, İran'da, 1989 yılının 9 uncu ayının sonlarında sığır vebası hastalığının çıktığını bildirmiş
tir. 

Bunun üzerine, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, üç gün sonra, 5.10.1989 tarihli yazıla
rıyla, hastalığın ülkemize sıçramasını önlemek amacıyla sınır kapılarını kapatmış ve Ağrı'nın Ağ
rı'nın Gürbulak Kapısı, Van'ın Kapıköy Kapısı ile Mardin'in Habur Kapısında sıkı kontroller ya
pılmasını önermiştir; ayrıca, aşı yapılmasını, aşısız hayvan naklinin önlenmesini de istemiştir. Et
lik Araştırma Enstitüsündeki mevcut aşıların dağıtımının yanı sıra yeni aşı imalatına teşebbüs edil
miş; bu faaliyet için gerekli ödenek, taşıtlar ve diğer ihtiyaçlar temin edilmiş, nakil araçlarının de-
zenfeksiyonu sağlanmaya başlanmıştır. 

Ağn, Van, Hakkari ve Mardin İllerinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak, İçişleri Bakanlığına, 
Dışişleri Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanlığına ve Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığına bilgi verilmesi de istenmiştir. Gene, ilgili bakanlıklara bu konu duyurulmuş ve hayvan 
ve hayvan ürünleri ithalatına kapıların kapatıldığı da bildirilmiştir. 

Bu arada, hayvan pazarlarının kapatılması da sağlanmış, mezbaha ve kombinalara getirilen 
hayvanların menşe şahadetnamesiz veya veteriner sağlık raporu olmaksızın kesilmemeleri temin 
edilmiştir. , 

Bu arada, Hakkari Valiliği, sığır ticaretinin açılması isteğinde bulunan 11 kişinin dilekçesini, 
Koruma Kontrol Genel Müdürlüğüne 12.12.1990 tarihinde, bir yazıyla göndermiş; fakat, Bakanlık, 
hastalığın söndürüldüğüne dair ne İran'dan ne de Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisinden bir ya
zı gelmediği için, bu ticarete imkân olmadığını bildirmiştir. 

Şimdi, geliyoruz 1991 yılında yapılan işlemlere: Van İlinde çıkan şüpheli hastalıkla ilgili ola
rak toplanan bazı marazî maddeler 5 Eylül 1991'de Ankara'ya gönderilmiştir. Daha sonra Van'a gön
derilen heyetin aldığı numuneler tekrar burada tetkik edilmiş ve 20 Eylül 1991'de, hastalığın veba 
olduğu kesinleşmiştir. Bunun üzerine, valiliklere, Jandarma Genel Komutanlığına ve Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliğine konu tekrar bildirilirken, 18.9.1991 tarihinde Elazığ, Muş ve Bingöl Valilik
lerine de bilgi sunulmuştur. 

Bu arada, bakıyoruz, içlerinde Hakkâri, Van, Diyarbakır, Ağn, Kars, Şanlıurfa, Siirt, Muş, Bit
lis, Mardin, Şırnak ve Batman İllerinin bulunduğu 12 il hassas bölge ilân ediliyor. Buralarda pazar
lar kapatılıyor, bu 12 ilde, hayvan sevkıyatından 15 gün önce aşı yapılmasına başlanıyor ve 15 gün 
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sonra, aşı neticesinde salim olanların şevkine izin veriliyor ve 4.10.1991'de, 74 ilin hepsinde ted
birler alınması için ikazlar yapılıyor. Bu 12 ilde, hayvancılık sektörüne hizmet vermek için vazife
lendirilen 268 veteriner hekim, 392 sağlık teknisyeni var. Bunlara ilave olarak, Bakanlık tarafından 
bu mücadele için 92 veteriner gönderiliyor ve 199 sağlık teknisyeni de geçici olarak görevlendiri
liyor. 

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 24.10.1991 tarihli yazılarıyla, hastalık habe
rinin dış alıcılar tarafından öğrenilmesi halinde uzun süre canlı hayvan ve işlenmiş hayvan ürün
leri ihracatının engelleneceği belirtilerek, konu görüşülsün diye bir toplantı yapılmasını istiyor; bü
tün mesele zaten buradan kaynaklanıyor. Bu hastalık, 45 ile yayılamazdı; ama, biliyorsunuz, Tür
kiye, geleneksel tarım ürünlerinden 5 kalemde, fındık, pamuk, üzüm, incir ve hayvan konusunda 
ihracat potansiyeli olan bir ülkeydi; Hayvancılığımız halen o potansiyelini muhafaza ediyordu. 
Şimdi, gerek deri gerekse canlı hayvan ihracatının engelleneceği belirtilerek Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığının talebiyle bir toplantı yapılıyor; fakat, ertesi gün, burada alınan karar gereği, 
Türkiye'deki bu hastalık Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisine resmen bildiriliyor, 5 gün süreli ol
mak suretiyle de TRT'de yayına geçiliyor. Bu hastalık Türkiye'ye girdikten sonra, Bakanlık Teş
kilatı, 11 milyon 836 bin baş hayvanın aşısını yaptırıyor ve 15.11.1991'de hastalığın mihraklarının 
söndürülmüş olduğu, hastalığın kalmadığı tespit ediliyor. Karantina tedbirlerinin kaldırıldığı da, 
12.3.1992'de, bir yazıyla Başkbakanlığa arz ediliyor. 

Baktığımız zaman, en fazla hayvanın Afyon, Erzurum, Konya ve İzmir'de itlaf edildiğini, has
talığın o illerde ağırlıklı yayılmış olduğunu görüyoruz. 

Hastalığın bulaşması, hastalıklı hayvanın sağlam hayvanlarla temasından ileri geliyor. 

Netice itibariyle; Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bugünkü yapısıyla yetersiz olduğu 
için, 5 veya 7 Eylül 1991'de konuya resmen muttali olduktan sonra, 11 inci ayın sonuna kadar yap
tığı mücadeleyle hastalığı ancak önleyebilmiştir. Başlangıçta 4 ilde çıkan hastalık daha sonra 45 ile 
yayılmıştır. 

Gerek Grup mensubu olarak gerekse komisyonda üye sıfatıyla bulunduğum sırada vesikalar
dan tespit ettiğim ve yaşadığım hadiselerden bazılarını belirtmek istiyorum: Tarım Bakanlığı Teş
kilatının, 1985 yılında, değiştirilerek şimdiki şekle dönüştürülmesinden tanm ve hayvancılık zarar 
görmüştür; işte, zararlardan bir tanesi de budur. 

Meslek mensubunun bulunduğu mevki, onun bu konuya yeteri derecede müdahalesine imkân 
vermemiştir. Bunun düzeltilmesi için, kanun hükmünde kararnamedeki Tanm Bakanlığı teşkilatı
nın tekrar eski hüviyetine çevrilmesi konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonumuzda yapılan çalışma
lar neticesinde, bu kanun teklifinin düzeltilmesini temin ettiğimiz halde, 24 aydır, Genel Kurul gün
deminin 7 nci sırasında beklemektedir. Bu, bundan sonra da değişmediği takdirde, daha başka şey
ler de gelebilir görüşündeyim. Bu yasalaştınlmalıdır. 

Doğu illerinde veteriner hekim ve hayvan sağlık memuru sayısı yeterli değildir. Elimde ra
kamları gösteren resmî listeler vardır. Doğuya tayin edilen bu değerli insanlar, uzmanlar ya gitme
mekte yahut gidip oradan çabuk ayrılmaktadırlar; hayvancılığın yoğun olduğu gerek güneydoğuda 
gerekse doğuda bu hizmeti verecek yeterli eleman bulunamamaktadır. Bunun çaresini herhalde bul
mamız lazım geliyor. Sayın Bakanımla dün görüştüm, buralarda sözleşmeli sağlık elemanı ekiple
ri görevlendirilecektir -sözleşmeyi kabul edip de, orada çalışacaklarını varsayarak konuşuyoruz-
böyle olunca, muhakkak ki, daha iyi bir netice alınacaktır. 
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Aşı uygulamaları yeterli ve titizlikle ele alınmadıkça bu iş önlenemez. 

Hayvan hareketlerinin, Türkiye'de, hiçbir engel tanımadan, her zaman rahatlıkla yapılabildi
ğini iyi biliyoruz; fakat, neticesi, yine çiftçiye oluyor, memleket ekonomisine oluyor. İşte, Dünya 
Sağlık Teşkilatının, Trakya yöresini şap hastalığından ari ilan etmesi sebebiyle, Tarırri Bakanlığı
mız Trakya'daki hayvanlarımıza artık şap aşısı yapamamaktadır; ama, Anadolu'dan İstanbul'a, ke
silmek üzere gelen hayvanlardan hastalık, Trakya Bölgesindeki hayvanlara da yayılmaktadır, ora
daki süt hayvanlarına da çok rahatlıkla bulaşmaktadır. Dolayısıyla, oradan bu hastalığı çıkaramı
yoruz; ama, resmen "hastalık yok" deniliyor. 

İhbar müessesesini de ciddî olarak.ele almak mecburiyetindeyiz. 

Netice itibariyle, şunu söylemek istiyorum: Bu takriri veren arkadaşlarımı, hakikaten çok 
önemli bir konuya parmak bastıkları için tebrik ediyorum, takdir ediyorum. 

Komisyon araştırmasında mevzuata göre yapılan işler var; ama, haşin arazi şartları içinde, ye
tersiz bir ekiple, bu işlere ani müdahale etmek imkânının olmadığını da herkes teslim etmektedir. 
Bu rapor, bize, Türkiye hayvancılığını bu arızalardan koruyabilecek tedbirleri ve tarıma başka bir 
formülle yaklaşılması gerektiğini göstermektedir. 

Bakanlığın bu konudaki faaliyetleri hakkında fazla bir şey söyleyemiyorum; ama, öyle bir za
mana rastladı ki, seçim zamanıydı. İyi biliyoruz, bakanımız da seçime giriyordu ve bakanlıktaki ça
lışmaların direksiyonunda bazı boşluklar vardı; fakat, eldeki imkânlar kullanılmıştır, teşkilat canla 
başla çalışmıştır. 

Burada, resmen, 12 bin hayvanın itlaf edildiği tespit ediliyor. 30 milyar lira ödenmiştir; ama, 
hayvan hastalığının tespitinden evvel ölenlerin tazminatları verilmemiştir, zarar, çiftçinin olmuştur. 

İnşallah, bu raporla, gündemdeki bu konu dikkatle ele alınır da, gelecek hastalıklara şimdiden 
tedbir alırız. 

Saygılarımı arz ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Özbek. . v 

Sayın Bakan, konuşacak mısınız? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Evet efendim. 
M. GAZİ BARUT (Malatya)- Sayın Başkanım, ben, Anavatan Partisi Grubu adına konuşaca

ğım. 
BAŞKAN- Efendim, şahıslara söz vereceğim; ancak, Hükümetin önceliği var. 
M. GAZİ BARUT (Malatya)- Anavatan Partisi Grubu adına söz istemiştim. 
BAŞKAN- Grup adına söz talebiniz gelmedi bize. 
M. GAZİ BARUT (Malatya)- Gelmedi mi? 
BAŞKAN- Hayır, yok. 
İSMET GÜR (Aksaray)- Önerge sahibine söz verecek misiniz? 
BAŞKAN- Efendim, önerge sahibine söz vereceğim. 
ANAP Grubu adına konuşma istemi için Grup Başkanvekillerinden bize intikal eden yazılı bir 

belge yok. 
M. GAZİ BARUT (Malatya)- Gruptan aradılar; ama, yazılı bir yetki belgesi olmayınca... 
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BAŞKAN- Yazılı bir yetki belgesi olmayınca söz veremem. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)-Getirelim hemen. 
BAŞKAN- "Getirelim" demekle olmaz bu iş. Yani, bekleyelim, gidelim getirelim, Çanka

ya'dan yetki arayalım... 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Şahsı adına konuşabilirler. 
BAŞKAN- Şahsınız adına konuşabilirsiniz. 
Sayın Bakan, buyurun, süreniz 20 dakika. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır vebası has
talığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kont
rol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu husustaki çalışmalarını incelemek amacıyla, Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri uyannca, bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi kabul edilerek, Yüce Meclisin tespit ettiği bir komisyon tarafından yapılan bu 
araştırmanın, üç yıl gibi uzun bir süreden sonra, bugün buraya getirilmiş olmasını memnuniyetle 
karşılıyoruz; ama, üç yıl gibi bir gecikmenin de çok büyük bir gecikme olduğunu ifade etmek isti
yorum. 

Üyesi olduğumuz ve merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Salgın Hayvan Hastalıkları Ofisin
den alınan 2.10.1989 tarihli mesajdan, İran'da sığır vebası hastalığının çıktığı öğrenilmiştir. 
5.9.1991 günü, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne yapılan ihbara bağlı olarak, Etlik Hayvan 
Hastalıkları Araştırma Enstitüsünden görevlendirilen uzmanların, hastalığı teyit etmesiyle, sığır ve
bası hastalığı, ülkemizde resmen deklare edilmiştir. 

Bu olaydan birbuçuk ay sonra, Uluslararası Salgın Hayvan Hastalıkları Ofisine, hastalık duyu
rulmuştur. Hastalıkla ilgili aşı üretimi, birbuçuk ay gibi bir zaman da bu kadar kısa bir süre içeri
sinde, haftalık olarak 300 bin dozdan, 1-13 milyon doza çıkarılabilmiştir. Bundan dolayı, aşı sev
kıyatında ve üretimde birtakım güçlükler yaşanmıştır. 

Burada ilginç olan nokta, bütün bu işlemler yapılırken ve ülke çok büyük bir afetle karşı kar
şıya iken, biraz sonra sunacağım "olur" lardan da anlaşılacağı gibi, ilgili genel müdür, devrin ba
kanıyla birlikte, bakanın seçim bölgesi olan Çankırı İlinde seçim gezilerine katılmıştır. 

İşte, elimde üç tane onay var. Onaylardan bir tanesinde, "Koruma ve Kontrol Genel Müdürü 
Hakkı Ozdek'in, Çankın İlindeki çahşmalan yerinde incelemek ve alınan tedbirleri değerlendirmek 
üzere, 16 - 20 Eylül 1991 tarihleri arasında -yol dahil- Çankın'ya gitmesi" deniyor. Aynı tarihte sı
ğır vebası var. 

İkinci olur, "Koruma ve Kontrol Genel Müdürü Hakkı Ozdek'in, Çankın İli ve ilçelerinde ça
hşmalan yerinde incelemek..." Doğuda sığır vebası var, her tarafa yayılmış, büyük bir afet halini 
alıyor; maalesef, ilgili, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü -yol dahil- altı gün süreyle, görevlendi
riliyor, Çankın'ya tetkike gidiyor. Niye; çünkü, seçim var, seçim arifesi. 

Üçüncü onay, "Sayın bakanımızın, 8 - 9 Ekim 1991 tarihlerinde Çankın ve ilçelerinde yapa
cağı seyahatlerinde, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü Hakkı Ozdek'in, aynı tarihte -yol dahil- iki 
gün süreyle görevlendirilmesi" şeklinde. 

Yani, bir yerde sığır vebası çıkmış, her yere duyurulmuş, tedbirlerin alınması istenilmiş, onun
la ilgili olarak çalışmalara nezaret edilmesi, çalışmaların kontrol edilmesi lazım; onu da kim yapa
cak; ilgili bakan ve genel müdür yapacak. Onlar nerede; Çankın'da. Ne yapıyorlar; seçim gezisi ya
pıyorlar! 
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Evet, bu işler olurken, yine, müsteşar yardımcısı, ülke sanki güllük gülistanlıkmış gibi, yurt dı
şı seyahatlerine çıkmıştır. Sığır vebası mücadelesi, bu keşmekeş, bu hengâme, bu disiplinsizlik içe
risinde yürütülmüştür. Bunun sonucunda, yaklaşık olarak 12 bin adet sığır ölmüş ya da öldürülmüş
tür. Bunun karşılığı olarak, -o zamanın parasıyla 36 milyar lira tazminat ödenmiştir. Ayrıca, 30 mil
yar lira civarında, aşı üretimi, dağıtım ve uygulama masrafları yapılmıştır. 

Sığır vebası, ayrıca, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatına, bu dönemde konulan kı
sıtlamalar dolayısıyla, yaklaşık olarak 65 milyon dolarlık, yani bugünün değeriyle 2 trilyon 275 
milyar liralık bir kayba da neden olmuştur. 

İlgili bakandan başlamak üzere, devrin müsteşarı, müsteşar yardımcısı, genel müdürü, seçim 
gezileri ve yurt dışı seyahatleriyle vakit geçirirken, olan, ülkenin hayvancılığına olmuştur. En ba
sit ifadesiyle, bu aymazlık ve gaflet nedeniyle, büyük bir afetin çok daha ucuza atlatılması müm
künken, maalesef, ülkenin trilyonlarına mal olmuştur. Halen, bunun sıkıntılarını yaşıyoruz; o gü
nün ihmalinin bedelini ödemeye devam ediyoruz ve 2010 yılına kadar bu sıkıntıları yaşayacağız; 

Sığır vebası hastalığıyla mücadele hâlâ devam ediyor. Hastalık, sınır tanımaz ve çok bulaşıcı 
karaktere sahip olması nedeniyle, bütün Türkiye'nin olduğu kadar, bölgenin de problemi olduğu te
zini kabul ederek, uluslararası kuruluşları harekete geçirdik. Yakın bir gelecekte, tüm bölgeyi, ya
ni, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar olan ülkeleri kapsayan bir mücadele programını başlatacağız; 
bununla ilgili konsensüs sağlanmıştır. 

Dünya ülkeleriyle, hastalık dolayısıyla, canlı hayvan ve her türlü hayvansal ürünlere konulan 
ithalat yasaklarının kaldırılması konusunda görüşmeler yapılmıştır; ancak, uluslararası kurallara 
göre, bir ülkenin bu hastalıktan tamamen ari olması için on yıllık bir süre gereklidir. Bu sürenin bir 
an evvel başlatılması konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. 

Şimdi, burada, böylesine ciddî bir olayla ilgili olarak, bu Araştırma Komisyonunun, "netice iti
bariyle hiçbir şey yoktur" diyerek meseleyi geçiştirmesini, ben, bir komisyon ciddiyetiyle bağdaş-
tıramadım ve yapılan bu hareket, beni bir bakan olarak, ziyadesiyle üzmüştür. Eğer, biz, devletin 
işlerini böylesine ihmalkâr, böylesine gayri ciddî, böylesine sorumsuz yöneticilerle yürütürsek ve 
bu yöneticilerin ihmalinin bedelini de devlete ödetirsek, bu devleti istediğimiz esenliğe kavuştur
mamız, istediğimiz başarılı noktalara getirmemiz mümkün olmaz. 

Bakınız, Komisyon raporunun bir bölümünde, sığır vebası hastalığının yaygınlaşma nedenle
ri olarak deniliyor ki, "Ankara Etlik Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsünün kesin teşhis koy
duğu hastalığın, bakanlığa, 20.9.1991 tarihinde bildirilmesine karşın, canlı hayvan ihracatımızın 
gerilememesi ve bu ihracattan elde edilen döviz gelirlerimizin azalmaması amacıyla, hükümet bil
dirisinin, her türlü haberleşme araçlarıyla bir ay sonra; yani, 25.10.1991 tarihinde yapılması..." Bu 
ne biçim ihmaldir? Türkiye'de bir hastalık çıkmış, bu süratle yayılıyor; bir tedbir alınması, bu ted
birin, yetkililer tarafından, sorumlular tarafından, yerinde, ciddîolarak takip edilmesi ve uygulan
ması yerine, seçim gezileri yapılıyor. Diğer taraftan da "biz bunu bir ay geciktirdik, bildirmedik, 
sakladık" deniyor, "nedeni nedir?" diye sorulduğunda ise "efendim, ihracatımızı etkiliyor" deniyor. 
Peki, içeride, giden milyonların, trilyonların hesabını kim verecek? Böyle şey olmaz?.. 

Ben, Komisyonun, burada, ciddî görev yapmadığı kanaatindeyim. Bu Komisyonda, maalesef, 
bu iş geçiştirilmiştir; bu yanlıştır. Yüce Meclisin, komisyonlarına güvenmesi, inanması lazım. 

Komisyonun önümüze getirmiş olduğu bu raporu ciddiyetten uzak bulduğumu ifade ediyo
rum; çünkü, rapor tetkik edildiğinde, çelişkilerle dolu olduğunu görmekteyiz. Diğer taraftan, 
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Komisyon raporunun altına imza atan bu arkadaşlarımızın, böyle bir rapora nasıl imza attıklarını 
da anlamak mümkün değil. Ben, devletin sorumlu bir Bakanı olarak bu tespitlerimi Yüce Meclise 
sunmak mecburiyetindeyim. 

Devlet hepimizin; kim, devlete bir kuruşluk zarar vermişse, onun hesabı sorulsun. Zarar ve
ren, eğer, böyle Komisyon raporlarıyla aklandırılacaksa, bundan sonra, bu memlekette, zarar vere
cekler çoğalır. (MHP sıralarından alkışlar) Ondan sonra, bu devletin her türlü imkânlarına, bu dev
letin her türlü işlerine bu şekilde zarar vererek, bir gün, bu devleti, içinden çıkılmaz sorunların içi-̂  
ne atmış oluruz. Olmaz böyle şey!.. 

Ben, burada, Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak fevkalade üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. 
Peki, yetkililerin hiç mi sorumluluğu yok? Elimde belge var, onay var. O bölgede veba hastalığı 
ortaya çıkıyor, müsteşar Avrupa'ya gidiyor; yine, aynı tarihte, ilgili genel müdür, ilgili bakanla be
raber, Çankırı'ya seçim gezisine gidiyor; böyle şey olur mu?!.. Ondan sonra, o kadar zarar ziyan 
var; bunu, devletin, milletin sırtına yüklemeye kimsenin hakkı yok. 

Bakınız, hastalıktan ölen hayvanların parası verilmemişti; çünkü, o sırada itlafla ilgili yasal 
hükümler yoktu. Biz bu hükümleri yeni çıkardık. O gün için, sığır vebasından ve sair sebeplerden 
dolayı ölen hayvanların parasını kimin vereceği meselesi vardı ve bu, vatandaşın sırtına yüklenmiş 
bir zarardı; ancak, itlafla ilgili hükümlerin çıkarılması suretiyle, şimdi, bu zararı devlet ödüyor, bu
nu tazmin ediyor. 

Sığır vebası olayı, şu anda, Türkiye'nin başına örülmüş' bir çorap durumundadır. Bu çorap ne
dir; bu çorap şudur: PKK, özellikle İran hududundan ya da doğu hududundan getirmiş olduğu has
talıklı hayvanlan Türkiye'ye sokarak, Türkiye'de hayvancılığı katletmek, hayvancılığı söndürmek 
istiyor. Ben, bununla, Bakanlığa geldiğimden beri mücadele ediyorum ve her türlü tedbiri alıyoruz. 

Kurban Bayramında büyük endişeler içinde olduk; çünkü, ülke içinde çok büyük hayvan ha
reketi vardı ve kurbanlık hayvan hareketi içerisinde bile buna meydan vermemeye çalıştık. Nasıl 
oldu bu? Tedbir aldık. Bakınız, nereden bir duyum alıyorsak, hastalığı anında kurutalım diye, ora
ya aşı gönderiyoruz, veteriner hekim gönderiyoruz. 

PKK'ntn sürekli olarak ülke içine soktuğu hastalıklı hayvanların ucuz olarak satılmasından do
layı, hastalık, ta Ankara'ya kadar, İstanbul'a kadar yayılmaktadır. 'Türkiye'ye, hiçbir yerden, bel
gesiz, vesikasız canlı hayvan girmesin" diye, emniyetinden gümrüğüne kadar, olağanüstü hal ko-
mutkadar birçok defa yazı yazdık ve her türlü uyarıda bulunduk. Özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'dan Türkiye'ye giren hayvanlar, kasıtlı olarak, Türkiye'deki hayvan varlığını tüketmek, te
lef etmek için sokuluyor. Bu nedenle, bu mücadele hâlâ sürdürülmektedir; ama, bunu biraz ihmal 

. edersek, üzerinde durmazsak, biraz gevşek tutarsak, bir gün, Türkiye'deki bütün hayvanların has
talıklı olduğunu görürüz; ondan sonra, Türkiye'nin hayvan varlığı bir anda biter ve insan sağlığı da 
tehlikeye girer. 

Bu hususu Yüce Meclisin bilgilerine arz ediyor, saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Biraz önce, Sayın Komisyon Başkanvekili burada konuşma yaptı ve raporun sonuç kısmında 

da, "yapılan iş, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine tamamen uygundur" denilmiş. Sayın Ba
kanımız, burada büyük bir ihmalin görüldüğünü, devletin büyük bir zarara uğradığını ve bunun da 
o zamanki yöneticilerin hatalarından kaynaklandığını söylediler. Tabiî, bu konuda araştırma yapan 
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komisyonun, bu konulan raporunda dere etmemesi çok ciddî bir eksikliktir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisine niyabeten görev yapan araştırma komisyonlarının, olayları, enine boyuna tartışması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine gerçek yönüyle aksettirmesi gerekir; aksi takdirde, bu raporlarla 
Türkiye'deki gerçekleri tespit etmek mümkün değildir. 

İLKER TUNCAY (Çankırı)- Sayın Başkan, sataşmadan dolayı söz istiyorum; izin verir 
misiniz. 

BAŞKAN- O zamanki bakan siz miydiniz? 
İLKER TUNCAY (Çankırı)- Evet, bendim efendim. 
BAŞKAN- Sayın Tuncay, size sataşmadan dolayı söz veriyorum; çünkü, sizinle ilgili ciddî 

şeyler söylendi efendim; buyurun. 
İLKER TUNCAY (Çankırı)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu anda, Genel Kurulunuza, 

Şırnak'tan, ayağımın tozuyla geliyorum. Devlet ciddiyetinden bahsedildiği için, Şırnak'tan gel
diğimi hatırlatmak istedim. 

Sayın milletvekilleri, tabiî, bakan olduğum dönemde, sığır vebası hastalığı öğrenildikten son
ra, gerekli incelemeler yapılmış ve bütün tedbirler zamanında alınmıştır. Zamanın bürokratlanna 
huzurlannızda teşekkür ediyorum. Türkiye'de, eğer, o günkü sığır vebası hastalığı, zamanında cid
dî bir şekilde ele alınmasaydı ve neticelendirilmeseydi, bugün, hayvanlanmızın birçoğu telef ola
cak ve orada söylenen milyarlardan çok çok daha fazla para, devletin zarar hanesine geçecekti. 

Ben, Komisyondaki değerli arkadaşlanma da teşekkür ediyorum. Bütün partilerden, gerek ik
tidar partisinden gerek muhalefet partisinden olan, Komisyondaki arkadaşlanma teşekkür ediyo
rum ve Sayın Bakanı huzurlannızda kınıyorum. Bu arkadaşlanmız, İktidar Partisinden ve muhale
fet partisinden arkadaşlanmız, gayet ciddiyetle olayı takip etmişler ve neticelendirmişlerdir. Her
hangi bir suç unsuru bulunmadığı, bürokratlann herhangi bir ihmali bulunmadığı ortaya çıkanlmış-
tır. 

Ben, devlet ciddiyeti olan bir insanım; yoksa, huzurlannızda, Sayın Bakana, şu andaki 
vebanın, ihmal edilerek neden bu hale geldiğini de sorarım. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu)- Buyurun sorun; soru sor
mak her zaman hakkınız.'' 

İLKER TUNCAY (Devamla)- Soruyorum da zaten; bunu söylemek, sormak anlamına geliyor 
Sayın Bakan. 

Sayın Bakan derler ki: "Daha evvelki vebadan dolayı..." Hayır, veba söndürülmüştür; bizim 
zamanımızda ve hemen akabinde -sizin zamanınızda değil- benden sonra gelen sayın bakan 
zamanında, vebanın sonu alınmış ve söndürülmüştür. Ondan sonra, ihmal neticesinde, yeniden can
lanmıştır. Ben de, Sayın Bakandan, bunun cevabını vennesini rica edeceğim. 

Önemli olan, burada politika yapmak değildir. Burada politika yapmak kolay, herkes herkesi 
rahatça suçlayabilir; ama, önemli olan, vicdanınıza ve devlet ciddiyetine göre hareket etmektir. 
Oradaki bürokratların şevkini niye kırıyorsunuz? Bütün arkadaşlarımız, büyük bir şevk içerisinde, 
vatan sevgisi içerisinde görevlerini yapmışlardır. O arada seçim de vardır; bu hadise, seçim zamanı 
olmuştur. Vebanın ne zaman ortaya çıkacağını kimse tayin edemez. Seçimle ilgili propaganda da 
yapılacaktır, devlet görevi de yapılacaktır. Devlet görevi ihmal edilerek, hele, devletin gündemini 
işgal eden böyle önemli bir konuda, devlet görevi bırakılarak politika yapılamaz, seçim propagan
dası yapılamaz; bunu kimse yapmaz; bürokrat da yapmaz siyasetçi de yapmaz ben de yapmam siz 
de yapmazsınız Sayın Bakan. 
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Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Tuncay. 
Sayın Bakanın söylediğine göre, veba çıktığı zaman, genel müdür ve müsteşar seçim 

propagandasınday mış... 
Sayın Bakan, gerçekten, siz, bu konuda, çok ciddî bir ihmalkârlık olduğu, bir suç unsuru ol

duğu iddiasındaysanız, bu konunun, Yüce Mecliste bir soruşturma konusu yapılmasında yarar var 
bence. 

İLKER TUNCAY (Çankırı)- İnsanları, böyle, kolayca itham etmek, hoş bir şey değil. 
BAŞKAN- Efendim, burada ciddî iddialar dile getiriliyor; bu ciddî iddiaları da, biz Meclis 

Başkanlığı olarak dikkate almak zorundayız. Burada, milletin hakkını savunacak kimdir; biziz, 
Yüce Meclistir. Yüce Meclise niyabeten birtakım görevler yapılmış ve bir rapor düzenlenmiştir. Bu 
raporda, birtakım eksiklikler olduğu söyleniyor. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Sayın Başkan, Şırnak Valisinin yapmış olduğu gibi, 
propaganda mı yapmışlar? 

BAŞKAN- Herhalde, biraz birbirlerine benziyor. 
İLKER TUNCAY(Çankın)- Burada, Komisyondaki arkadaşlar da itham edildi Sayın Başkan; 

onu da arz edeyim. 
BAŞKAN- ANAP Grubu adına, Sayın Barut, Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA M.GAZİ BARUT (Malatya)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Aksaray Milletvekili Sayın İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır vebası has
talığının yaygınlaşma sebeplerinin tespiti ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol 
Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu husustaki çalışmalarını incelemek üzere kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonunun hazırladığı raporla ilgili olarak Anavatan Partisi Grubu âdına söz almış 
bulunuyorum. Sığır vebası, sığır ve mandaların en tehlikeli ve öldürücü bir hastalığı olup, halk 
arasında "malkıran" diye isim almaktadır. İhbarı mecburî ve tazminatlı hastalıklardandır. 

Sığır vebası hastalığında, göçler, harpler gibi sosyal hareketler ve hayvanların, bir yerden diğer 
yere nakilleri, hayvanlardan elde edilen gıda maddelerinin yer değiştirmesi ve hayvan kaçakçılığı 
gibi faaliyetlerin büyük rol oynadığı tespit edilmiştir. 8 inci asrın sonunda, Avrupa'da, 200 milyon, 
İkinci Dünya Savaşını müteakip, Rusya'nın batısında ise 6 milyon sığır ölmüştür. Rusya'da sey
reden sığır vebası, Kafkasya'dan, yurdumuz hayvanlarına da bulaşarak, Kurtuluş Savaşı sırasında, 
ülkemizde, büyük ekonomik zarar doğurmuştur. Sığır vebası, uzun bir süre sonra iran'da da zuhur 
etmiş ve bütün ülkeye yayılmıştır. 

Üyesi bulunduğumuz ve merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisinden 
alınan 2.10.1989 tarihli mesajda, İran'da, 28 Eylül 1989 tarihinde sığır vebası hastalığının çıktığı 
bildirilmiştir. Bunun üzerine, sığır vebası hastalığının ülkemiz hayvanlarına bulaşmasının önlen
mesi bakımından İran menşeli canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı, ülkemize sokulması 
yasaklanmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu yasaklama kararıyla ilgili olarak, Van, Hakkâri, 
Ağrı ve Kars Valilikleri, İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına gerekli bilgiyi vermiş, yasaklama kararıyla birlikte, hastalığın ülkemize bulaşmasını 
önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almıştır. 

Konulan yasağa rağmen, kaçak olarak, İran menşeli canlı hayvan ve hayvansal ürünlerinin ül
kemize sokulduklarının anlaşılması üzerine, 27 Ağustos 1990 tarihinde, İran menşeli canlı hayvan 
ve hayvansal ürünlerin ülkemize girişlerinin önlenmesi hususunda Millî Güvenlik Kurulu Genel 
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Sekreterliği, İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına durum intikal ettirilmiştir. Ayrıca, doğu ve güneydoğu sınır 
illeri valiliklerine de durum bildirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önergede, hastalığın, anında tespit ve teşhis edilmesine 
rağmen, yeterli tedbirlerin alınmaması sebebiyle tüm ülkeye yayıldığı iddia edilmektedir. Bu iddia 
doğru değildir. Araştırma raporunda görüleceği gibi, Bakanlık, Salgın Hastalıklar Ofisinin, İran'da, 
28 Eylül 1989'da sığır vebası hastalığının çıktığını bildirmesinden itibaren, yani hastalığın ülkemiz
de görülmesinden iki yıl önce, tüm tedbirleri almıştır. Bakanlıktan alınan belgelerin tarih ve sayısı 
araştırma raporunun ekindedir. Ancak bakanlığın almış olduğu bütün bu tedbirlere ve yapılan uy
gulamalara rağmen, bölgenin özelliği ve Kuzey Irak'taki otorite boşluğu nedeniyle, ülkemize, İran 
ve Irak'tan kaçak hayvan girişleri tam olarak önlenememiş ve buna bağlı olarak hastalığın ülkemize 
bulaşma riski ortadan kaldırılamamıştır. 

Nitekim, 5 Eylül tarihinde, Van ve Hakkari İllerinde, İran ve Irak menşeli hayvanların sebep 
olduğu viral orijinli bulaşıcı ve öldürücü bir sığır hastalığının varlığı Bakanlığa ihbar edilmiştir. 
Konuyu detaylı ve ciddî bir şekilde inceleyen Meclis Araştırması Komisyonu, Tarım ve Köy işleri 
Bakanlığından, ülkemizde görülen hastalıkla mücadelede illerle yapmış olduğu yazışmaların birer 
kopyası, hastalıkla ilgili, Bakanlığın yayımladığı ilan ve broşürlerden birer örnek, hastalık nedeniy
le yasaklanan hayvan giriş ve çıkışlarının kimin emriyle yapıldığı, ölen ve itlaf edilen hayvan 
sayısı, hastalığın tespit tarihi, hastalık mihraklarında görevlendirilen personel sayısı ve unvanları 
ile seyahat olurları, sığır vebasının ülkemize maliyeti, ülke genelindeki veteriner ile ziraat mühen
disi dağılımı ve yapılan aşılama hakkında bilgi istemiştir. Ayrıca, Bakanlıkça, Araştırma Komis
yonuna intikal ettirilen belgeleri incelemek amacıyla, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir 
müfettiş, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bir veteriner, Süt Endüstrisi Kurumu Genel 
Müdürlüğünden bir ziraat mühendisi Araştırma Komisyonunda görevlendirilmiştir. 

Görülüyor ki, bütün belgeler ve görevlendirilen uzmanlar, konuyu hassasiyetle takip eden, 
önergede imzası bulunan, Önerge üzerinde DYP Grubu adına konuşan, Araştırma Komisyonu üyesi 
olan ve şu anda yetkili ve sorumlu Bakan olan Tarım ve Köyişleri Bakanının, Bakanlığından alın
mıştır. Araştırma Komisyonunun görevlendirdiği uzmanların hazırladığı ön raporla, bakanlıktan 
alınan tüm bilgi ve belgeler Araştırma Komisyonunca incelenmiştir. 

Sığır vebasının ihbarı nedeniyle, durumu yerinde tetkik ve hastalık olan bölgenin incelenmesi 
maksadıyla Bakanlıkta oluşturulan bir uzmanlar grubu, 11 Eylül tarihinde mahallinde görevlen
dirilmiştir ve ihbarı detaylı bir şekilde incelemiştir. Yapılan muayene ve tetkikler sonunda, has
talığın sığır vebası olduğu kesin olarak tespit edilmiş ve 20 Eylül 1991 tarihinde, Bakanlık Koruma 
Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Bu arada, Van ve Hakkâri'de hasta ve hastalık şüphesi 
görülen hayvanlar tazminatlı olarak itlaf edilmiştir. 

Bunun dışında, hastalığa özgü alınması gereken idarî ve fennî tedbirler alınmış; illerin ihtiyacı 
olan aşı, personel, araç gibi her türlü imkânın bakanlıkça seferber edildiği tespit edilmiştir. 

Alınan bu tedbirlere rağmen, İran ve Irak menşeli kaçak hayvanların tekrar yurda sokulduk
ları, iç ve dış pazarlarda pazarlandıklannın öğrenilmesi üzerine, 18 Eylül 1991 tarihinde; yani kesin 
hastalık tespitinden iki gün önce, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliğine gönderilen yazıda, İran ve Irak sınırlarımızdan kaçak hayvan girişlerinin ön
lenmesi ve bu hususta gerekli kontrol ve tedbirlerin alınması istenmiştir. 
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Ayrıca, Ağrı ve Hakkâri İllerinde, raporsuz ve menşe şahadetnamesiz hayvan ve hayvansal 
ürün şevkine müsaade edilmemesi talimatı verilmiştir. 

Yine, 27 Eylül 1991 tarihinde Elazığ, Muş, Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep 
Valiliklerine gönderilen yazıda da, hayvan şevklerinin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi ve bu husus
ta emniyet teşkilatıyla sıkı bir işbirliğine gidilmesi istenmiştir. Ancak, sığır vebası hastalığının, yal
nızca Van ve Hakkâri İllerimizde kalması ve diğer illerimize bulaşmasının önlenmesi için gerekli 
çabalar sarf edilirken, yurt içi kaçak hayvan hareketleriyle, hastalığın, başta Diyarbakır olmak 
üzere, diğer illerimize de bulaşması önlenememiştir. 

Bunun üzerine, Bakanlık tarafından 2 Ekim 1991 tarihinde alınan kararla "Hakkâri, Van, 
Diyarbakır, Ağrı, Kars, Şanlıurfa, Siirt, Muş, Bitlis, Mardin, Şırnak ve Batman İllerini, bulaşıcı 
hastalık yönünden hassas bölge ilan ederek, bu yörelerde hayvan toplanmasının, mahallin en büyük 
mülkî amirinin iznine bağlanması ve mahallin yayın organlarıyla ilan edilmesi; bu 12 ilde hayvan 
pazarlarının kapatılması, hassas bölge ilan edilen illerimizden yapılacak canlı hayvan şevklerinden 
en az 15 gün önce, hayvanlara sığır vebası aşısı yapılması" istenmiştir. 

Bakanlık Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, 4 Ekim 1991 tarihinde 74 il valiliğine 
gönderilen tamimle, sığır vebası varlığının tespit edildiğinden bahsedilerek, özel ve resmî kombina 
ve mezbahalara kesim amacıyla getirilen hayvanların muayene edilmesi; hassas bölgeden gelen 
hayvanların, 15 gün önceden aşılanıp aşılanmadığının kontrol edilmesi; hayvan pazar ve bor
salarının kontrol edilmesi; belediye ve emniyet teşkilatlarıyla koordinasyon sağlanarak, şehir giriş 
ve çıkış kontrollerinin yapılması istenmiştir. 

23 Ekim 1991 tarihinde 74 il valiliğine gönderilen yazıyla il müdürü, il müdür yardımcısı, vet
eriner hekim, veteriner teknisyen ve mücadele hizmetlerinde görev alan yardımcı personelin izin
leri, ikinci bir emre kadar kaldırılmıştır. Hastalığın çıkması üzerine, hassas bölge ilan edilen 12 ile, 
batı bölgelerinden, yardımcı olmak üzere, 92 veteriner hekim, 199 veteriner sağlık teknisyeni geçi
ci görevle gönderilmiştir. 

Bakanlık tarafından, 12 Mart 1992 tarihinde Başbakanlığa gönderilen yazıda, 25 Kasım 1991 
itibariyle, ülke genelinde sığır vebası hastalığına karşı, sığır ve mandaların aşılandığı; 15 Kasım 
1991 tarihinden sonra hiçbir hastalık mihrakının görülmediği; 16 Ocak 1992 tarihinde karantina 
tedbirlerinin kaldırıldığı bildirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önerge sahibi ve Aksaray Milletvekili Sayın İsmet Gür 
Veteriner Hekimdir. Sayın Gür, önerge üzerinde, 15.9.1992 tarihli konuşmasında, "sığır vebasının, 
bugün, dünyanın en geri kalmış Afrika ülkelerinde görüldüğünü" söylemiştir; doğrudur, Sayın 
Gür'e de katılıyorum. Yalnız, üzülerek söylemek istiyorum; elimdeki bu belgede, 5 mihrakı Sayın 
Gür'ün seçim bölgesi Aksaray'da olmak üzere, ülkemizin 113 mihrakında, Mayıs 1994 tarihi 
itibariyle, sığır vebasının tespit edildiği yazılı. Aksaray-Bağlıkaya'da 633 hayvanda, Yenikent'te 1 
145, Hani'de 1 035, Namlıkışla'da 170, İsmailağa'da 181, Saralıalacada 305 hayvanda olmak üzere, 
Sayın İsmet Gür'ün seçim bölgesinde 3 469 hayvanda sığır vebası görülmüş ve 60 hayvan da öl
müş veya itlaf edilmiştir. 

Bu misalimle, Sayın Bakanı ve önerge sahibi Sayın Gür'ü suçlamıyorum. Kendilerine, neden 
tedbir almadınız da demek istemiyorum. Yalnız, Aksaray İlinin, Afrika'da değil Türkiyenin ortasın
da olduğunu da hatırlatmak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclis Araştırması Komisyonunun belgeler üzerinde 
yaptığı araştırma ve incelemeler sonunda hazırladığı raporda, Koruma Kontrol Genel Müdür
lüğünün idarî yapısının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündeminde bulunan Tarım 
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ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili 
tasarı bünyesinde görüşüleceği; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, ülkemizde çıkan sığır vebası has
talığıyla yaptığı mücadele çalışmalannda, konuyla ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin amir 
hükümlerini uyguladığı; Bakanlığın, hastalığın çıkışında bir ihmalinin bulunmadığı ve hastalıkla 
yapılan mücadelede, alınabilecek bütün önlemlerin azamîsini aldığı tespit edilmiştir. Aynca, hazır
lanan rapora, hiçbir komisyon üyesi, aleyhte şerh koymamıştır. 

Yüce Meclise saygılar sunanm. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Barut. 

Sayın İsmet Gür, size, önerge sahibi olarak değil de, şahsınız adına söz veriyorum. 

Buyurun. 

Süreniz 10 dakika efendim. 

İSMET GÜR (Aksaray)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biliyorsunuz, 8 Ocak 1991 
tarihinde 16 arkadaşımla birlikte vermiş olduğum araştırma önergesinin sonucunun ancak bugün 
ele alınıp tartışıldığım hesaba katarsanız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, yasama görevi dışın
daki denetleme görevini çok aksak yaptığını kabul etmek zorundayız. 

Sözlerime başlarken belirtmek isterim ki, Sayın Bakanın çizdiği tablo ve tespitler karşısında 
ürpermemek, serzenişlerine de katılmamak mümkün değildir. 

Burada özellikle bir hususu ifade etmek istiyorum: 1991 yılının 9 uncu ayında başlayan sığır 
vebasıyla ilgili verilmiş olan bu araştırma önergesinin, 20 Ekim seçimlerine kadarki dönemin ilgili 
bakan ve bürokratlannı hedef almış olmasına ve Sayın İlker Tuncay Beyin, o dönemin Bakanı ol
masına rağmen, kendisinin aynı zamanda bu Araştırma Komisyonunda üye olması, başka bir ül
kede olsaydı, ancak skandalla izah edilebilirdi; ama, bizim ülkemizde neyle izah edeceğiz, bilemiy
orum!.. 

Sayın Bakan, konuşması sırasında "Türkiye 2010 yılına kadar mahkûm edilmiştir" ifadesinde 
bulundu. Bir veteriner hekim olarak şahsen buna ben de katılıyorum. 

Sayın milletvekilleri, o dönemin Bakanı Sayın Tuncay, konuşmalarında, "şimdiki dönemi de 
mi suçlamak lazımdır" gibi bir şey söyledi. Ben, tabiî ki, şimdiki Bakanı savunacak falan değilim 
-Sayın Bakan buradalar- ancak, bir kişi bir kuyuya taş atıyor, ondan sonra herkes birikiyor başına, 
çıkaramıyor; olay bundan ibarettir. Zamanında tedbirlerinizi alamazsanız... 1989 yılında İran'da 
sığır vebası çıktığına dair OIE'nin raporu var. 

Şimdi, tabiî ki, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması lazım; şu anda da aym şeyleri 
yapmak lazım. Ancak, Türkiye'de gerek bakanlıklararası koordinasyonun sağlanması gerekse bu 
konuya yıllardan beri gerektiği gibi titizlik gösterilememesi ve ikinci bir olay olarak da, o bölgede, 
bilhassa Güneydoğu ve Doğu Anadoluda'ki terörün hâlâ devam etmesi, sığır vebasının bugün de 
devam etmesine sebep olmaktadır. 

Bunu önlemenin yollannı, ben burada kısaca ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanımın da özel
likle dikkatini çekmek istiyorum ki, beş yıldan beri Türkiye'de veteriner hekim ataması 
yapılamamıştır; 3 bin civannda veteriner hekim işsiz gezmektedir. 

Güneydoğuda ve doğu illerinde, veteriner hekimleri, yıllarca tutmak mümkün değildir. Zaten, 
böyle bir uygulama da haksızlık getirir. Ama, yeni atanacak veteriner hekimler bir an evvel ata
narak, o bölgenin veteriner hekim ve sağlık teknisyenleri açığının doldurulması lazım. 
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İkincisi; veteriner hekimlikteki uzmanlık müessesesi, 1980 yılından beri işletilmemektedir. 
6343 sayılı Kanunun amir hükmü olmasına rağmen, halihazırda, akademik manada uzman yetiş-
tirilememektedir ve dolayısıyla, bu konuda da bir eksiklik mevcuttur. 

Tabiî, bu arada hayvan sağlığı için, hayvan sağlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere bütçeden 
ayrılan para, fevkalade komiktir. 1994 yılı için ayrılan para 65 milyar, kullanılan para 52 milyar 
liradır. 1995 bütçesi için de, ancak 100 milyar lira ayrılması, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
önerilmektedir. Bu, ülkenin meselelerini bilemeyen bürokratların, bu ülkeyi yönetirken çektikleri 
sıkıntıdan doğmaktadır. Yani, birçok bürokrat ve yöneticinin kafası, hâlâ, Türkiye'de değil, ya 
Amerika'da ya Avrupa'da dolaşmakta, sadece gövdesi burada bulunmaktadır. Bu da ülkenin önem
li bir gerçeğidir. Bu ülkenin meselelerini bilen insanların, yetki mekanizmalarını iyi kullanması 
gerekir. 

Başka bir mesele de, birbuçuk yıldan beri 7 nci sırada bekleyen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
teşkilat kanununun hâlâ çıkarılamamış olmasıdır. Bakanlık bünyesinde hayvancılık hizmetlerini 
kendisinde toplayan, inisiyatifi olan, imkânlarım özgürce kullanabilen veteriner işleri genel müdür
lüğü, il yönetimi kapsamında il veteriner işleri müdürlüğü ve ilçe yönetimi kapsamında da ilçe vet
eriner hekimliği yasal olarak yeniden kurulmalı; il ve ilçe idare kurullarında da temsili sağlan
malıdır; aksi takdirde, sığır vebasının önlenmesi çok zor olacaktır. 

Burada bir şeyi daha ifade etmek istiyorum: Aşılama ücretleri, Bakanlık tarafından, çok uzun 
aralıklarla tespit edilmektedir. Her yıl, aşılama ücretlerinin yeniden tespit edilerek taşraya bildiril
mesinde zaruret vardır. 

Bu arada, Türkiye hayvancılığının geliştirilebilmesi için, özellikle, damızlık ithalinin bir an 
evvel durdurulması; Türkiye'de mevcut olan bazı TİGEM'lerin, damızlık üretim merkezleri haline 
getirilmesi ve geriye çevirme melezlemesinin, bir an evvel, yeniden ve bütün yurt sathında çok cid
dî şekilde uygulamaya konulması lazımdır. Bunları yapabilmek için de, bazı hizmetlerin mutlaka 
özelleştirilmesi lazım; serbest veteriner hekimliğin geliştirilebilmesi için de buna ihtiyaç vardır. 
Serbest veteriner hekimlik geliştiği takdirde, özellikle sunî tohumlama ve aşılama hizmetlerinde 
daha ileri bir seviyeye ulaşmak mümkün olacaktır. Bunun için, serbest veteriner hekimlerin salgın 
hastalıklar mücadelesinde istihdamı hakkında yönetmeliğin, Bakanlık tarafından, bir an evvel hiz
mete sunulmasını; hayvan sağlığında kullanılan aşılar ve biyolojik maddeleri satacakların uyacağı 
esaslar hakkında yönetmeliğin de bir an evvel hizmete sunulmasını; yine tarafımdan Meclis Baş
kanlığına verilen, serbest veteriner hekimlerin bulundukları yerlerdeki muayenehanelerinde, veter
iner hekimlikte kullanılan ilaçlan, müstahzarları ve biyolojik maddeleri satmasına imkân sağ
layacak kanunun da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Cümlenizi tamamlar mısınız efendim... 
İSMET GÜR (Devamla)- ...bir an evvel, Meclisten çıkması hususunda özellikle Sayın 

Bakanımın himmetlerini beklediğimi de burada arz ediyorum. 
Komisyonun bu konuda hiçbir araştırmaya gerek olmadığı hususundaki kanaatine katıl

madığımı ifade ederek, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Gür. 
Son konuşma, Sayın Osman Develioğlu'na ait. 
Süreniz 10 dakika Sayın Dcvelioğlu. 

Buyurun. 
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OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; (10/10) esas no'lu 
Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerinde; yani, Aksaray Milletvekili Sayın İsmet Gür ve 16 
arkadaşının verdiği, sığır vebası hastalığının yaygınlaşma sebepleri ve Tarım ve Köyişleri Bakan
lığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısıyla ilgili araştırma önergesi neticesinde 
hazırlanan Komisyon raporu üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Sözlerimin başında, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk tarımının genel meselelerini, hayvancılığımızın meselelerinden 
ayırmamız mümkün değil. Ülke meseleleri ile tarım sektörünün, dolayısıyla da hayvancılık sek
törünün meseleleri, tam manasıyla, iç içe girmiş meselelerdir. 

Burada, 1989 yılı 10 uncu ayının 2'sinde ülkemize, Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi 
tarafından bildirilen sığır vebası hastalığının Türkiye'deki yayılma sebeplerini araştırmak, buna 
karşı alınacak tedbirleri bulmak, bu konuyu istişare etmek üzere Yüce Meclisimizin toplantıda 
bulunduğu şu saatlerde, bu kadar önemli bir konu görüşülürken, tutanaklara geçmesi açısından, 
sözlerimin başında bir hususu arz etmek istiyorum: SHP sıralarında sadece Sayın Ural Köklü'nün 
Anavatan stralarında 3 kişi, MHP sıralarında benimle beraber 4 kişi ve Doğru Yol sıralarında da 
Sayın Bakanımızla birlikte 3 kişinin bulunduğunu belirtmekte yarar görüyorum. (DYP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN- Siz, kendi düşüncelerinizi söyleyin... 
OSMAN DEVELİOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, basın ve kamuoyu, Yüce Mec

lisimiz hakkında yazı yazdığı zaman, bizler, hep beraber, Meclisin itibarının korunması doğrul
tusunda tavır koymaya çalışıyoruz. 

Burada, ülkemizin hayvancılığını, tarım sektörünü, dolayısıyla ülkemizin insan sağlığını da 
ilgilendiren bu kadar önemli bir konuyu görüşürken, Yüce Meclisin çatısının altında bu kadar az 
sayıda arkadaşımızın bulunmasını, ben esefle karşılıyorum ve arkadaşlarımızın, Yüce Meclisimizin 
çatısı altında Türkiye'nin meselelerinin konuşulduğu saatlerde burada bulunmasının, ülke demok
rasisi açısından ve ülke menfaatlan açısından yararlı olacağını da antrparantcz belirtmekte yarar 
gördüğümü arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sığır vebası gibi, ülke hayvanlarında görülen veya dünyada hayvan has
talığı olarak tespit edilen 16 hastalık, hepimizin bildiği gibi, ihbarı mecburî hastalık olarak tespit 
edilmiş ve bunların da ihbar edilmesi zorunluluğu var. 

Ülkemizde, 1989 yılında sımamızın hemen ilerisinde cereyan eden savaş ve güneydoğudaki 
terörün de tesiriyle, gerekli ve etkili tedbirlerin alınamaması veya alman tedbirlerin yetersiz kal
ması nedeniyle, o günün şartlannda, belki, itlaf edilen hayvanlar için 36 milyar lira ödenmiştir, 10 
bin civarında hayvanın öldüğü tahmin edilmiştir; ama, hâlâ -biraz önce Anavatan Grubu adına 
konuşan arkadaşımızın belirttiği gibi- Türkiye'nin birçok yerinde bu hastalık yayılmış durumdadır. 

Ben, bölgemle ilgili bir konuyu antrparantcz belirtmekte yarar görüyorum: Biz, yurt dışından 
sürekli olarak damızlık hayvan ithal ediyoruz. İklim şartlan, gıda durumu, bakım durumu hazırlan-
maksızın ithal edilen hayvanlar, özellikle de iklime uyamadıklan için, kısa zamanda yok olup 
gidiyor. 

Bu noktada, hayvanlarda görülen hastalıklara karşı tedbirler geliştirmekle birlikte, ülke hay
vancılığını geliştirme doğrultusunda birtakım master planlann hazırlanması ve hayvancılık için, 
kırsal kalkınma planlannda özel teşvik tedbirlerinin getirilmesinde yarar gördüğümü belirtmek is
tiyorum. 
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Sığır vebası gibi, insan sağlığını da ilgilendiren bazı hastalıklar vardır ki, -konunun uzmanı 
olan arkadaşlarım daha iyi bilirler- şap, brucellosis gibi bazı hastalıklar, insan sağlığını da tehdit 
edecek duruma gelmiştir. Özellikle brucellosiste, pişmeden yenilen hayvan ürünlerinde bulunan bir 
virüs türü, genellikle küçük çocuklarda hastalık yapan bir virüs türüdür ve pişmemiş sütten yapılan 
peynirle insanlara geçen bir hastalık virüsüdür. Zaten böyle olduğu için de, bir Avrupa ülkesine 
peynir ihraç etmek isteseniz, o ülkenin ticaret bakanlığı veya tarım bakanlığı ilgilileri, ülkenize 
kadar gelirler, o sütün elde edildiği hayvanın muayenesinden tutunuz, o gıdanın hazırlandığı sek
töre kadar her tarafı denetledikten sonra ithal izni verirler. 

Bizde de, sığır vebası (brucellosis), şap ve benzeri bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı alınan 
tedbirler mutlaka artırılmalı, Türkiye'ye dışarıdan getirilecek hayvanlarda menşe şahadetnamesi 
veya ithal izin belgesinin aranması yanında, mutlaka, Avrupa'da olduğu gibi, Türkiye'de de, ilgili 
birimlerin, hayvanların ithal edileceği ülkede p hayvanın yetiştirildiği veya o ürünün elde edildiği 
tesislerin tamamını görmeleri, inceleme ve denetleme yapmaları ve ondan sonra ithal izni vermeleri 
durumu mutlaka sağlanmalıdır. 

Bu noktadan olmak üzere, hayvancılığımızın gelişmesine engel teşkil eden, düzenli aşı 
yapılamaması, hayvan hastalıklarıyla ciddî manada mücadele edilememesi yanında, hayvancılık 
sektörüyle ilgili devlet politikaları konuşunda da bazı atılımlar, bazı değişiklikler yapmak zorunda 
olduğumuzu arz etmek istiyorum. Zira, 1985 yılında veteriner ve hayvan sağlık memurlarımızın 
aşılama yapmak suretiyle tespit ettikleri ülkemizdeki canlı hayvan sayısı 86 milyondur. 

1990 yılına geldiğimiz zaman, Türkiye'deki canlı hayvan sayısı, maalesef, 48-50 milyonlar 
seviyesine düşmüştür. Bunun bize göre bir tek sebebi vardır: Hayvancılığın, sanayileşme ve diğer 
sektörlere tanınan özel önem yanında, üvey evlat muamelesi görmüş olması ve yurt dışından sürek
li olarak et ithal edilmesidir. 

Hepimizin bildiği gibi, kamuoyuna intikal ettiği kadarıyla -halkımız da konunun farkındadır-
yurt dışından ithal edilen yaşlı hayvanların kesilmesiyle elde edilen hormonlu etler, insan sağlığı 
açısından da fevkalade zararlı ve mahzurludur. 

50 nci Cumhuriyet Hükümeti döneminde, et ithalatını kısıtlamak gayesiyle, ton başına alman 
belli bir miktar fon konulmuştur; ithalat, kısmen de olsa azalmıştır; ancak, biz, fonların ve gümrük 
vergilerinin tamamen yükseltilmesi suretiyle et ithalatının önlenmesinin, ülke hayvancılığı açısın
dan çok büyük yararlar getireceği kanaatini taşıyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Komisyon üyesi olarak çalışan arkadaşlarımıza -pek kapsamlı bir 
rapor olmamasına rağmen- bu konuyu gündeme getiren arkadaşlarımıza ve Yüce Heyetinize say
gılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Develioğlu. 
Sayın Milletvekilleri, Aksaray Milletvekilli İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen 

sığır vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu husustaki çalışmalarını incelemek 
amacıyla kurulan (10/10) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel 
görüşmeler sona ermiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Dileriz ki, bu rapor, bu konudaki çalışmalara ve 
Bakanlığa bir ışık tutacaktır ve bir eksiklik varsa, giderilecektir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 
Sözlü sorularla ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 26 Ekim 1994 Çarşam

ba günü saat 15.00'tc toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. „_ • . 

Kapanma saati: 1854 

— 158 — 



T.B.M.M. B:23 25 .10 .1994 0 : 1 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L - Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1994 yerel seçimlerinden sonra belediyelerde işe 

alınan ve çıkarılan personele ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4682) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için aracılığınızı arz 
eder, saygılar sunarım. 

Azimet Köylüoğlu 
Sivas 

Soru: 
27 Mart 1994 tarihinde yapılan yerel seçimlerden sonra yeni göreve başlayan bütün Belediye 

Başkanlarının belediyelerde: 
1. Hangi belediyede kimler görevden alınmış yerine kimler atanmıştır? 
2. Hangi belediye işçi, geçici işçi, sözleşmeli işçi, sözleşmeli memur ve memur olarak kimler 

işten atılmıştır? 
Bu atılanların yerine kimler alınmıştır? 
3. Bütün belediyelerde kaç işçi, memur, geçici işçi, sözleşmeli işçi ve sözleşmeli memur işe 

alınmıştır? Nasıl alınmıştır? Sınav yapılmış ise sınav tarihi ve sınav komisyonu kimlerden oluş
muştur? İşe alınan kimlerdir? 

4. Daha önce Ankara Anakent Belediyesi ve ilçe belediyelerinde sınavla işe alınmış olupta, işe 
başladıktan sonra kaç memurun işine.son verilmiştir? Bunlar kimlerdir? Bunların işten atılma ne
deni nedir? İşten atılan memurlar kimlerdir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı:B050MAH0650002/931 21.10.1994 

Konu: Sivas Milletvekili 
Sayın Azimet Köylüoğlu'nun 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 20.6.1994 gün ve A.Ol.O.GNS.O.'l 0.00.02-7/4682-10296/39026 

sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alman ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen Sivas Milletvekili Azimet 

Köylüoğlu'nun "1994 yerel seçimlerinden sonra belediyelerde işe alınan ve işten çıkarılan perso
nele ilişkin" yazılı soru önergesiyle ilgili olarak; 

1. 15-16 Ocak 1994 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan memuriyet sı
navı sonucu ataması yapılan 605 personelin, 27 Mart 1994 tarihinden sonra iş başına gelen yeni be
lediye yönetimi tarafından hukuka aykırı bir şekilde görevlerine son verildiği konusunun Bakan
lığıma intikal ettirilmesi üzerine, konunun tahkiki için tarafımdan iki mülkiye müfettişi görevlen
dirilmiştir. Mülkiye Müfettişlerince tahkikat sonucu düzenlenen raporda, sözkonusu 605 personelin 
atama işleminin iptal edilmesinde hukuka aykırılık tespit edilmediği ve Büyükşehir Belediye Baş
kanı İ. Melih Gökçek hakkında yapılacak yasal işlem bulunmadığı belirtilmiştir. 

İlgililerin, belediyelerin sözkonusu tasarrufuna karşı yargı mercilerine başvurabilmeleri 
mümkündür. 

2. 27 Mart 1994 tarihinden sonra Ankara ve diğer il belediyelerinde işe alınan ve işten 
çıkarılan personele ilişkin ayrıntılı bilgiler ekte sunulmuştur. 

Not: Ekleri hacimli olduğundan bastırılamanuştır. Kan. Kar. Md. dosyasındadır. (Ek 2 dosya) 
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Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

2, - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Muş'ta bulunan sağlık ocaklarına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Doğan Baran 'in yazılı cevabı (7/4832) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Kazım Dinç tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Sorular: 
1. Muş'ta ne kadar sağlık evi vardır? 
2. Bu evlerin kaçı açık, kaçı kapalıdır? 
3. Malazgirt'te yeni yapılan hastanenin doktorsuzluk yüzünden kapalı olduğu doğru mudur? 
4. Muş Devlet Hastanesinde doktor kadrosu tamam mıdır? Değilse eksikler nelerdir? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı:B.10.0.HKM.0.00.00.00-9239/2963 21.10.1994 
Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 5.9.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4832-10677/40565 sayılı yazılan. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan tarafından, Muş'ta bulunan sağlıkevi, sağlık ocağı ve 

hastaneler ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 
Sağlık Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın Muş'ta bulunan Sağlıkevi 
ve Devlet Hastanelerinin hekim ihtiyacı ile alâkalı yazılı soru önergesinin cevabıdır : 

Soru 1. "Muş'ta ne kadar sağlık evi vardır?" 
Cevap 1. Muş İlimizde 178 adet köy sağlık evinin hizmete açılması planlanmıştır. Bunlardan 

47 adedinin binası mevcut olup, 19 adet sağlık evinin yapımı da yatırım programlan dahilinde de
vam etmektedir. Geriye kalan 112 adet sağlık evimizin binasının inşası ise, Bütçe imkânları ölçü
sünde ve ileriki yıllar yatırım programları çerçevesinde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 

Soru 2. "Bu evlerin kaçı açık, kaçı kapalıdır" 
Cevap 2. Sağlık kuruluşlarımızın, ihtiyaç duyulan personelin istihdamında ortaya çıkan ve çe

şitli sebeplere bağlı olan bazı imkânsızlıklardan dolayı, istenilen şekilde faaliyette bulunamamala-
rı gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilmektedir. Ancak bu durumlar, devamlı olmayıp arızîdir. 
Personel istihdamında karşılaşılan sıkıntılar giderilerek, hizmet maksadına uygun çalışmayan sağ
lık evlerimizin hizmet verir hâle getirilmesine çalışılacaktır. 

Soru 3. "Malazgirt'te yeni yapılan hastanenin doktorsuzluk yüzünden kapalı olduğu doğru 
mudur?" 
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Cevap 3. Malazgirt Devlet Hastanesi 25 yataklı olup, standart kadrosuna göre (1) Dahiliye Uz
manı ve (1) Genel Cerrahi Uzmanı bulunması gerekmektedir. Ancak, bu Hastanemizde halen (4) 
pratisyen tabib görev yapmakta olup; ayrıca, Hastanemizin Dahiliye Uzmanı ihtiyacının karşılan
ması için gereken görevlendirme işlemi 12.10.1994 tarihli ve 135676 sayılı Bakanlık oluru ile ya
pılmıştır. Geçici görevlendirme yoluyla diğer uzman ihtiyaçlarının da karşılanmasına çalışılacak
tır. Adı geçen Hastanemizin kapalı olması sözkonusu olmayıp; şimdilik münhal bulunan uzman 
hekim kadroları için, 2514 sayılı Kanuna göre yapılan kur'a ve uzman tabiplerimizin tercihleri doğ
rultusunda aslî atamalar yapılması yoluna da gidilecektir. 

Soru 4. "Muş Devlet Hastanesinde doktor kadrosu tamam mıdır? Değilse eksikler nelerdir?" 
Cevap 4. Muş Devlet Hastanesi 200 yataklı olup, standart kadro durumu ve çalışanlar şu şe

kildedir : 
Uzman Hekim 
İç Hastalıkları 
Genel Cerrahi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Göz Hastalıkları 
K.B.B. Hastalıkları 
Üroloji 
Ortopedi ve Travmatoloji 
Deri ve Zührevi Hastalıkları 
Beyin Cerrahi 
Göğüs Hastalıkları 

Standart 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

. -
1 
-
-

Çal işi 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Adıgeçen Hastanemizde Kadro Standartları Yönetmeliği'ne göre; Nöroloji, Anestezi ve Re-
animasyon, Fizik Tedavi, Radyodiagnostik, Enfeksiyon Hastalıkları ve Biyokimya dallarında mün
hal bulunan uzman hekim ihtiyacı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kur'alarında ilân edilmekte olup, 
hekimlerin tercihleri doğrultusunda en kısa sürede uzman hekim ataması yapılacaktır. 

3, - İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı SUSER'in 
kapatıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/4892) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım

la arz ederim. 
Ercan Karakaş 

İstanbul 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Su Servisi A.Ş.'yi (SUSER) kapatarak yüzlerce işçinin işine 
son vermiştir. 

İşsiz kalan işçilerin ve sedikanın da vurguladığı gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
1988'den bu yana hizmet veren SUSER'i kapatmak istemesi tamamen siyasî nedenlere dayanmak
tadır. 

Nitekim, SUSER yerine aynı hizmeti yapacak "İGSUDAŞ" adlı yeni bir şirket oluşturulmaya 
çalışıldığı ve bu yeni şirkete Refah Partililerin alınacağı ileri sürülmektedir. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise SUSER'in İçişleri Bakanlığından 
gelen bir yazı üzerine kapatıldığı iddia edilmektedir. 

1. Bu iddia doğru mudur? Doğruysa gerekçesi nedir? Bakanlığınızın SUSER'le ilgili herhan
gi bir incelemesi olmuş mudur? 

2. Siyasî nedenlerle işten çıkartmaya karşı Bakanlık olarak her hangi bir girişiminiz oldu mu? 
SUSER'de olup bitenlerle ilgili olarak İstanbul Anakent Belediyesine müfettiş göndermeyi düşü
nüyor musunuz? 

T.C. 

İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050MAH0650002/938 21.10.1994 

Konu: İstanbul Milletvekili 
Sayın Ercan Karakaş'ın 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 9.9.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/4892-10802/40975 

sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen; İstanbul Milletvekili Ercan 

Karakaş'ın "İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı SUSER'in kapatıldığı iddiasına ilişkin" yazı
lı soru önergesinde konu edilen hususlarla ilgili olarak; 

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü ve SUSER A.Ş.'nde çeşitli 
yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin şikâyetlerin Bakanlığıma intikal ettirilmesi üzerine, 
11.7.1992 tarihli Bakanlık onayı ile iddia konularının incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması 
için Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.' 

Görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen 23.6.1994 tarih ve 54/22 sayılı raporda; 
"SUSER Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 3 ve 4 üncü maddeleri hükümlerinin, 2560 sayılı Ka
nunun 1 ve 2 nci maddeleriyle, 1580 sayılı Kanunun 15 ve 19 uncu maddeleri hükümleri gereğin
ce İSKİ Genel Müdürlüğüne verilen ve doğrudan bu kuruluş eliyle yürütülmesi gereken kamu hiz
metlerini kapsaması sebebiyle, ticarî faaliyet konusunu oluşturmayan kamu hizmeti ve görevinin, 
bir ticarî şirket eliyle yürütümüniin mümkün olmadığı, bu sebeple de sözkonusu Anonim Şirket ana 
sözleşmesinin 3 ve 4 üncü maddeleri hükümlerinin iptali için, Ortaklıkların Denetimine Dair Tü-
zük'ün 8 ve 9 uncu maddeleri hükümleri doğrultusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca gerekli iş-, 
lemlerin yapılması gerektiği; 

İSKİ Genel Müdürlüğü ile SUSER Anonim Şirketi arasında akdedilmiş bulunan Yönetim Ku-
rulu'nun 28.9.1989 gün ve 1274 sayılı kararına dayalı "genel hizmet sözleşmesi" hükümlerinin, 
2560 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri ile 1580 sayılı Kanunun 15 ve 19 uncu maddeleri hüküm
leri uyarınca, doğrudan ve devredilemez bir şekilde kamu görev ve hizmeti olan faaliyetlerin özel 
kuruluşa deVri niteliği taşıdığı, ayrıca sözleşmede yer alan İSKİ'yc ait bina, tesis, araç ve gereçlerin 
bu şirkete tahsisine ilişkin hükmün, yine 2560 sayılı Kanunun 27 nci maddesine ve 237 sayılı 
Kanun hükümlerine aykırı olması nedeniyle bu hizmet sözleşmesinin İSKİ Genel Müdürlüğünce 
feshi gerektiği", sonucuna varıldığı belirtilmiştir. 
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Sözkonusu rapor 20.7.1994 tarih ve B050MAH0070001/628-74365 sayılı yazımızla gereği 
için Valiliğine gönderilmiştir. 

Ayrıca, önergede bahse konu İGSUDAŞ Şirketiyle ilgili olarak İstanbul Valiliği aracılığıyla 
Biiyükşehir Belediye Başkanlığından alınan yazıda : 

31.7.1987 tarihinde kurulmuş bulunan ve faaliyet göstermeyen ELDAŞ A.Ş.'nin unvanının, 
İGSUDAŞ olarak değiştirilerek faal duruma getirildiği, adıgeçen şirketin tasfiye edilen SUSER 
A.Ş.'nin yerine getirdiği sayaç okuma, sayaç sökme ve takma, abonelere fatura dağıtma gibi görev
leri yapmadığı, 

SUSER'de görev yapan bilgi işlem mühendisi, bilgi işlem programcısı, SOADA sistem 
uzmanı ve bilgisayar operatörü gibi nitelikli 60 kadar personelin de İGSUDAŞ'a transfer edildiği, 
Refah Partisi mensuplarının işe alınması gibi bir durumun sözkonusu olmadığı, 

belirtilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 

İçişleri Bakanı 

4. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan 'in, Almanya 'nın Freiburg Savcılığınca herhangi bir 
bilgi talebinde bulunulup bulunulmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın 
yazılı cevabı (7/4943) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 29.8.1994 

Şevket Kazan 

Kocaeli 

Sorular: 

1. Almanya'nın Freiburg Savcısı Peter Fluck tarafından Adalet Bakanlıkları kanalıyla herhan
gi bir bilgi talebinde bulunulmuş mudur? 

2. Böyle bir talepte bulunulmuşsa hangi tarihte başvurulmuş ve Bakanlığınızca buna hangi ta
rihte cevap verilmiştir? 

3. Adı geçen savcının cevaplandırılmayan herhangi bir yazısı mevcut mudur? 

4. Cevaplandırılmayan bir yazı mevcut değil ise bazı basında vaki neşriyat Alman Savcının 
Türk Adaletini rencide eden açıklamalarına mı, yoksa basının kendi yorumlarına mı dayandırıl
maktadır? 

T.C. 

Adalet Bakanlığı 

Bakan: 1438 20.10.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 9.9.1994 tarihli A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/4943-10897/42291 sayılı yazınız. 
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İlgi yazınız ekinde alınan ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan tarafından verilen ve yazılı 
olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Adalet Bakanı 

Sayın Şevket Kazan 
Kocaeli Milletvekili 
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru öner

gesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
Federal Almanya'nın Freiburg Başsavcılığı (Savcı Peter Fluck) tarafından gönderilen adlî 

yardım talebine ilişkin evrakın, Federal Almanya Büyükelçiliğinin 16.8.1993 tarihli yazısı ekinde 
alındığı, adlî yardım talepnamesinin, 4.2.1994 gün ve 6406 sayılı yazı ekinde istanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına, buradan da yetkili Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığına iletildiği, daha sonra yerine 
getirilen taleple ilgili evrakın, Freiburg Başsavcılığına iletilmek üzere 23.3.1994 gün ve 13475 
sayılı yazı ekinde Federal Almanya Büşükelçiliğine gönderildiği anlaşılmıştır. 

Freiburg Başsavcılığının konuya ilişkin olarak Bakanlığıma ulaşan başka bir istemi bulunma
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
5. - Bilecik Milletvekili Mehmet Seven 'in, Bilecik Organize Sanayi Bölgesi Pelitözü ve 

Gülümbe arasındaki arsalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'in yazılı 
cevabı (7/5063) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Mehmet Seven 
< Bilecik 

Soru 1. Bilecik organize sanayi bölgesi, Pelitözü ve Gülümbe arasındaki Çivi mevkiindeki 
arsaları kimler almıştır? 

Soru 2. Buraların m2'sine kaç lira ödenmiştir? ... 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı :B.140.BHİ. 01-244 17.10.1994 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 3.10.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5063-11136/41842 sayılı yazınız. 
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Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik Organize Sanayi Bölgesi Pelitözü ve Gülümbe 
arasındaki arsalara ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle il
gili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Dönen 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in Yazılı Sorularına Cevaplarımız 
Cevap 1. Bakanlığımızın 1994 yılı yatırım programına "Etüd" olarak alınan Bilecik II. Orga

nize Sanayi Bölgesinin yerseçim komisyonunca belirlenen kuruluş yerinin kamulaştırılması müte
şebbis teşekkül imkânlarıyla yapılmaktadır. 

Organize Sanayi Bölgesi alanı içinde yer alan Pelitözü ve Gülümbe köy hudutlarında kalan 
araziler, Çivi, Dorukcevizler, Eskievler ve Kapanaları mevkiilerinde 470 parsel olup, bunlardan 
180 kişiye ait 1 574 144 m2'lik arazi, Vali Yardımcısı Başkanlığında; Özel İdare Müdürü, Tapu Ka
dastro Müdürü, Millî Emlak Müdürlüğü temsilcisi, Tarım İlMüdürlüğü Temsilcisi ve İl Özel İda
re Daimi Encümen üyesi ile iki köy muhtarından oluşturulan Komisyon marifetiyle kıymet takdiri 
yapılarak, maliklerinin rızasına dayanan usulle satın alınmıştır. 

Cevap 2. Araziler mevkiine göre, komisyonca belirlenen, 15.000, TL./m2
( 20 000, TL./m2 

25 000, TL./m2 bedel üzerinden satın alınmış ve alınmaya da devam edilmektedir. 
6. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, eserleri ve makeleleri nedeniyle mahkûm olan yazar

lara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/5098) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Karaman 

Bugüne kadar makale veya eserinden dolayı mahkûm olan yazar var mıdır? Varsa sayısı ne 
kadardır? 

T.C. ^ 
Adalet Bakanlığı 25.10.1994 

Bakan: 1458 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 13.10.1994 tarihli 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5098-11214/42039 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve Karaman Milletvekili Zeki Ünal tarafından verilen ve yazılı 
olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha halinde ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Adalet Bakanı 
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Sayın 
Zeki Ünal 
Karaman Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru önerge
sinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1989-1993 yıllan arasında eserleri ve makaleleriyle ilgili olarak haklarında mahkûmiyet kara
rı verilen yazar sayısının 24 olduğu kayıtlarımızın incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
Adalet Bakanı 

@ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

23 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

25 .10.1994 SALI 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. - İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 Arkadaşının, Ülkemizin Halen Sahip Olduğu 
Çevre Değerlerini Korumak, Çevre Sorunlarının Sebep ve Sonuçları ile Bu Konuda Alınması Ge
rekli Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddele
ri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporu (10/6) (S. Sayısı 700) 

2. -Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 Arkadaşının, Ülkemizde Görülen Sığır Vebası Has
talığının Yaygınlaşma Sebeplerini Tespit Etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve 
Kontrol Genel Müdürlüğünün İdarî Yapısını ve Bu Hususdaki Çalışmalarını İncelemek Amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açıl
masına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/10) (S. Sayısı: 688) 

3 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

• 5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





Dönem: 19 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 700) 

İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 Arkadaşının, Ülkemizin 
Halen Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak, Çevre Sorunlarının 
Sebep ve Sonuçları ile Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit 
Etmek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Mad
deleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi 
ve (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

içinde yaşamak zorunda olduğumuz çevre, insan ve insan faaliyetleri ile yakından ilgilidir. -
Hızla artan dünya nüfusu ve insanların artan nüfusa yetecek iş ve aş bulma çabalan ve bunun 

tabiî sonucu olarak meydana gelen nüfus hareketleri beraberinde sanayileşmeyi, modern ziraati, 
çarpık ve düzensiz kentleşmeyi getirmiştir. 

Çarpık ve düzensiz büyüyen kentlerdeki altyapı yetersizliği, büyüyen ve gelişen sanayiinin 
aşın kaynak kullanımı, modern ziraatin gereği olarak kullanılan gübre ve ziraî ilaçlar sonunda, top
rak, haya, yeraltı ve yerüstü su kaynakları kirlenmiş, ekolojik denge bozulmuş ve adına çevre so
runları dediğimiz sorunlar, başta sanayileşmiş ülkeler olmak üzere bir çok ülkenin ortak sorunu ha
line gelmiştir. 

Kalkınma ve sanayileşme çabası içinde bulunan bir ülke olarak Türkiyemizde; 
- 1950'li yıllarda başlayan, sanayileşme hareketleri, bazı bölgelerimizde aşırı nüfus birikimi

ne sebep olmuştur. Böylece büyük şehirlerimizde altyapı noksanlıklarından dolayı, gecekondulaş
ma, hava kirliliği başta olmak üzere, birçok çevre sorunu meydana gelmiştir. Bugün ülke insanı
mız, bazı illerimizde gündüzün geceyi yaşamaktadır. 

- Sanayileşmenin yoğunlaştığı yörelerde, nehirlerimiz, göllerimiz ve bilhassa Marmara Deni
zi âdeta fabrikaların tabiî deşarj sahası haline gelmiş, bu nedenle ülkemizin su zenginlikleri kay
bolmuş, deniz ve göllerimizde hayat durma noktasına gelmiştir. 

- Çok verimli topraklarımız sanayiye taban oluşturmuş modern ziraatın bir gereği olarak aşı- . 
n gübre ve ilaç kullanımı sonucu topraklarımız çoraklaşmış, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımız 
kirlenmiştir. 

- Sanayileşmede yanlış yer seçimi ve turizm adına yapılan çirkinlikler sonucu kıyılarımız tah
rip olmuş, yeşil yerini sanayi kirliliğine ve betona bırakmıştır. 

- Ormanlarımız tahrip olmuştur. Bunun sonucu olarak erozyon neticesinde en verimli toprak
larımız göllere ve nehirlere taşınmaktadır. 

Tedbir alınmadığı takdirde, bu olayların boyutları büyüyecek ve içinde yaşadığımız çevre, ül
ke insanımız için bir kabus olacaktır. 

Bu nedenle; ülkemizin halen sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının se
beplerini ve sonuçlarını tespit etmek ve sorunların çözümü için alınması gereken tedbirleri ve çö
züm yollarını araştırmak amacı ile Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğin
ce bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Ertekin Durutürk Selahattin Karademir Uğur Aksöz 
İsparta Kahramanmaraş Adana 

Hannan Özüberk İsmail Köse Ferit Aydın Mirkelam 
Gaziantep Erzurum Şanlıurfa 



Ahmet Küçülcel 
Elazığ 

M. SabriGüner 
Kars 

İsmet Attila 
Afyon 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

Ahmet Sayın 
Burdur 

Ahmet Şeref Erdem 
Burdur 

İhsan Saraçlar 
Samsun 

Mehmet Salim Etısarioğlu 
Diyarbakır 

Orhan Şendağ 
Adana 

Nevzat Ercan 
Sakarya 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Nurettin Tokdemir 
Hatay 

Ali Yalçın Öğütcan 
Adana 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Cebi 
Samsun 

İrfettin Akar 
Muğla 

NabiSabuncu 
Denizli 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Cemal Alişan 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 700) 
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Ülkemizin Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak, Çevre Sorunlarının Sebep ve 
Sonuçları ile Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/6) 

Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet M,eclisi 
Ülkemizin Sahip Olduğu Çevre 12.7.1994 
Değerlerini Korumak, Çevre 

Sorunlarının Sebep ve Sonuçları 
ile Bu Konuda Alınması Gerekli 

Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla 
Kurulan (1016) Esas Numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonu 

Esas No. : 10/6 
Karar No.: 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun yaptığı inceleme ve araştırma çalışmaları sonucu hazırlamış olduğu rapor 
ekleriyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ertekin Durutürk 

İsparta 
Komisyon Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :700) 



I 



T . B .M . M . 
Ç E V R E A R A Ş T I R M A K O M t S Y O N U 

ÜLKEMİZİN SAHİP ÖLDÜĞÜ ÇEVRE DEĞERLERİNİ KORUMAK, ÇEVRE 
SORUNLARININ SEBEP VE SONUÇLARI İLE Bü KONUDA ALINMASI GEREKLİ 

TEDBİRLERİ TESBİT ETMEK AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU RAPORU 

( 1 0 / 6 ) 

Temmuz 1994, Ankara 
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KOMtSYON ÇALIŞMALARININ TANITIMI 

19. Yasama Dönemi'nin başında İsparta Milletvekili Ertekin DURUTORK 
ve 25 arkadaşı tarafından ülkemizin halen sahip olduğu çevre 
değerlerini korumak çevre sorunların.!n sebep ve sonuçları ile bu 
konuda alınması gerekli tedbirleri tesb.it etmek amacıyla Anayasanın 
98, TBMM İçtüzüğü'nün 102 ve 103 Maddeleri uyarınca bir meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önerge, 16/12/1991 tarihinde Meclis 
Başkanlığına sunulmuştur. 
önerge üzerinde öngörüşmeler yapılarak, konuyla ilgili bir meclis 
araştırması açılması 16/1/1992 tarihinde Genel Kurul'un 27. 
Birleşiminde 155 Numaralı TBMM kararıyla kabul edilmiştir. 11 
üyeden kurulan ve başkanlığını İsparta Milletvekili Ertekin 
DURUTÜRK'ün üstlendiği TBMM Çevre Araştırma Komisyonu'nun görev 
süresi 11/12/1992 tarihinde Genel Kurul'da yapılan üye seçimiyle 
başlamıştır. 
Komisyonun incelemek, üzerinde araştırma yapmak ve değerlendirmek 
durumunda olduğu konuların çokluğu, komisyonun görev ve ilgi 
alanının oldukça geniş ve kapsamlı olması, kurum ve kuruluşlardan 
istenen bilgi ve belgelerin komisyona ulaşmasının zaman alması gibi 
nedenlerle Komisyonun 3 aylık görev süresi alta kez uzatılmıştır. 
Araştırma Komisyonu hazırlayacağı raporun Türkiye'de çevrenin 
durumunu yansıtan bir çevre durum tesbiti raporu olmasından ziyade, 
çevre politikalarının sürekliliğini Parlamento düzeyinde 
vurgulayacak bir strateji raporu olmasını planlamış ve 
çalışmalarını bu çerçevede yürütmüştür. 
Bu düşünceden hareketle ve ülkemizdeki çevre yönetimindeki 
darboğazların aşılmasında tüm ilgili kuruluşların ortak çevre 
politikaları üretilmesinde bir arada düşünmeleri ve davranmaları 
gerektiğinin bilinciyle, hükümet kuruluşları, yerel yönetimler, 
özel sektör ve gönüllü kuruluşlarla sağlıkla bir işbirliği ve 
eşgüdüm ortamı sağlanmaya çalışılmıştır. 
Başta Çevre Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklarla ve bağlı 
kuruluşlarıyla yazışmalar yapılarak çalışmaları hakkında ayrıntılı 
raporlar istenmiştir. Özellikle Çevre Bakanlığından temin edilen 
raporlarda yeralan bilgiler çalışmalarımızda oldukça yararlı 
olmuştur. Çevre Bakanlığı ve koordinatörlüğünde yürütülen 
çalışmalar hakkında, önerileri ve darboğazları içerecek şekilde ve 
genel tüm konuları kapsayacak biçimde görüş bildirilmiştir. 
Başvuru ve bilgi kaynağı oluşturma açısından diğer ilgili kurura ve 
kuruluşlardan da belirlenen bazı konularda bilgi, dokümanlar ve 
raporlar istenmiştir. Yerel yönetimlerin çevre yönetimindeki rolünü 
belirlemek için büyükşehir belediyelerinden, il belediyelerinden ve 
bazı ilçe belediyelerinden karşı karşıya bulundukları çevre 
sorunlarının neler olduğu, çevre yönetiminde yerel yönetimlerin 
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sorumluluklarının neler olduğu ve bunlara ne ölçüde yerine 
getirebildikleri konusunda görüşleri istenmiştir. Merkezi idarenin 
taşra uzantıları olan valiliklerle ve baza kaymakamlıklarla da 
çevre yönetimindeki yerlerini tesbit için uygulamadaki sıkıntıları 
belirlemek ve önerilerini almak için yazışmalar yapılmıştır. Bu 
yazışmalar çeçevesinde, 74 il merkezi içerisinde; 55 valilik, 27 il 
belediyesi, 903 yerleşim birimi, 480 ilçe kaymakamlığı, 215, ilçe 
belediyesi, 23 il merkezi valiliği ve belediye başkanlığı, 140 ilçe 
kaymakamlığı ve belediyelerinden cevap alınmıştır. 
îş camiasını ve özel sektörü temsil eden oda başkanlıklarından, oda 
üyelerinin yürüttüğü ekonomik/ticari faaliyetlerin çevreyle 
ilişkisi, çevreye ilişkin endişeleri, sorumlulukları hakkında 
Komisyonu bilgilendirmeleri istenmiştir. 
Kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve çevre duyarlılığının artmasında 
çok önemli fonksiyonları, etkinlik güçleri ve hareket kabiliyetleri. 
geniş olan gönüllü kuruluşları, çevreci dernek ve vakıfları gözardı 
etmek mümkün değildir. Bu açıdan Komisyonumuz ülke bütününe yönelik 
faaliyet gösteren çevreci dernek ve vakıflarla toplantılar yaparak 
faaliyetleri hakkında bilgi almışlardır. • 
Komisyonumuz belirli yörelerde yerinde incelemeler yaparak, olay ve 
yer bazında simgeleşen çevre sorunlarını tesbit etmiş ve bu 
örneklerde çevre yönetimindeki darboğazların sebeplerini 
araştırmaya ve bunların nasıl aşılabileceği konusunda fikir 
oluşturmaya çalışmıştır. 
Bu cümleden olarak, Komisyon Haziran 1992 de Kemerköy Termik 
Santralı, Aliağa Termik Santralı ve bulundukları yörelerde 
incelemelerde bulunmuştur. Kamuoyunu oldukça meşgul eden Kemerköy 
Termik Santralının bulunduğu Gökova Körfezinin ekolojik değeri, 
turistik potansiyeli dikkate alınarak ve üzerindeki santralın 
kuruluşu işletilmesi olası etkileri gibi konuların iyice karmaşık 
bir hale gelmesi üzerine, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) ve Çevre 
Bakanlığı yetkilileriyle santralda ve çevresinde incelemeler 
yapılmış, bilgiler alınmış TEK'in ve Çevre Bakanlığının hazırladığı 
raporlar ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 
Kasım 1992 de İzmit Körfezinde ve Sapanca Gölünde yerinde 
incelemeler yapılmıştır.. Gezi esnasında körfez ve göl çevresindeki 
çevre sorunlarının oluşumunda, sorumluluğu bulunan kuruluş 
temsilcileriyle ve bu sorunların çözümünde görevli ve ye.tkili olan 
mahalli ve mülki amirlerle görüşmeler yapılmış ve ayrıntılı 
bilgiler ve belgeler alınmıştır. 
Komisyonumuz Mart 1994 de Çevre Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilen II. Çevre Şurasına da gereken ilgiyi göstermiş, 
Komisyon görevlileri bizzat Şura alt .grup çalışmalarına aktif 
olarak katılmışlardır. Şura sonuç belgeleri raporda geniş bir 
şekilde kullanılmıştır. 
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Komisyonumuz Yedinci Beş Ya .İlık Kalkınma Planı hazırlıkları 
çerçevesinde oluşturulan "Çevre öze.1 İhtisas Komisyonu" 
çalışmalarından ve sonuçlarından yararlanmış ve yapılan 
değerlendirmelere raporda geniş bir biçimde yer verilmiştir. 
Komisyon tarafından, Marmara ve Boğazlar deniz trafiği ve çevre 
sorunları ile ilgili olarak yerinde incelemeler yapılmıştır. 13 
Mart 1994 tarihinde istanbul Boğazında petrol yüklü bir tanker ile 
kuru yük gemisinin çarpışması olayının ardından, Nisan 1994 te 
gerçekleştirilen istanbul seyahatinde tanker kazası sonrasında 
alınan önlemler ve oluşan kirliliği giderme faaliyetleri hakkında 
İstanbul Valiliği başkanlığında kurulan "Kriz Masası" 
yetkililerinden brifing alınmıştır. Tanker kazası örnek olayında 
Marmara ve Boğazlar Bölgesindeki deniz trafiğinin yarattığı 
çevresel risk ve tehditler ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. 
İstanbul'da ayrıca Bakırköy Belediye Başkanı ile de görüşülerek, 
ilçenin çevre sorunları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
alınmıştır. 
İstanbul'da etkinliklerini yoğunlaştırmış bulunan gönüllü 
kuruluşlar ziyaret edilerek faaliyet alanları ve yürüttükleri 
çalışmalar öğrenilmiştir, özellikle hassas yöreler ve özel koruma 
alanları üzerinde ilgisini yoğunlaştıran Doğal Hayatı Koruma 
Derneği-DHKD ile toplantı yapılmıştır. Ayrıca ambalaj atıklarının 
toplanması ve değerlendirilmesinde bir yönetim sistemi oluşturmaya 
çalışan özel sektör kuruluşlarının üyesi olduğu ÇEVKO-Çevre Koruma 
ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı ile Türkiye'de katı atık 
yönetimi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca, 
toprağın korunması, erozyonla mücadele ve ağaçlandırma konularında 
toplumu bilinçlendirme ve bu alanda ulusal politika oluşturulmasına 
destek sağlamak için kurulmuş bir gönüllü kuruluş olan Türkiye 
Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma 
Vakfı-TEMA tarafından Komisyon üyelerine brifing verilmiştir. 
Rapor, 16 Haziran 1994 tarihinde geniş katılımlı bir toplantı ile 
kuruluşlar ile birlikte tartışılmış, kuruluşlardan geniş çapta 
alınan bu brifing ile son halini alarak TBMM Genel Kürulu'na 
sunulmuştur. ' • 
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ÜLKEMİZİN SAHİP OLDUĞU ÇEVRE DEĞERLERİNİ KORUMAK, ÇEVRE 
SORUNLARININ SEBEP VE SONUÇLARI İLE BU KONUDA ALINMASI GEREKLİ 

TEDBİRLERİ TESBİT ETMEK AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU RAPORU 

İÇİNDEKİLER 
ÖNSÖZ 

T- ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARI VE KURUMSALLAŞMA 
TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARININ TEMEL NİTELİKLERİ VE OLUMSUZ 
SONUÇLARI AÇISINDAN ÇEVRE SORUNLARININ ÖNCELİK SIRALAMASI 
KURUMSALLAŞMA 

II- TÜRK PARLAMENTOSU VE ÇEVRE 
TÜRK PARLAMENTOSUNUN RİO KONFERANSI SONUÇLARI DOĞRULTUSUNDA 
ÜSTLENECEĞİ ROL 

III- TÜRKİYE'DE ÇEVRE YÖNETİMİ ESASLARI VE İÇERDİĞİ KONULAR 
A- POLİTİKALARIN ENTEGRASYONU 

1- EKONOMİK VE ÇEVRE KONULARININ ENTEGRASYONU,SEKTÖREL 
POLİTİKALARDA ÇEVRE KORUMANIN YERİ 
ÇEVRE VE ENERJİ 
ÇEVRE VE TARIM 
ÇEVRE VE MADENCİLİK 
ÇEVRE VE SANAYİ 
ÇEVRE VE TURİZM 

2- TİCARET VE ÇEVRE POLİTİKALARI VE TÜRKİYE'DEKİ DURUM 
3- ÇEVRE FİNANSMANI VE EKONOMİK ARAÇLAR 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 
YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE ÇEVRE YATIRIMLARI 
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME FONU 

4- ÇEVRE BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 
5- ÇEVRE EĞİTİMİNİN KURUMSALLAŞMASI 

B- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ 
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1- HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI 

GENEL 
MOTORLU TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİ 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE'NİN TUTUMU 
OZON TABAKASININ İNCELMESİ 

2- SU KİRLİLİĞİNİ KONTROL VE ÖNLEME POLİTİKALARI 

SU HAVZALARI 
DENİZ KİRLİLİĞİ 
BOĞAZLAR, DENİZ TRAFİĞİ VE ÇEVRE SORUNLARI 

3- BİYOLOJİK ZENGİNLİK VE TOPRAK YÖNETİMİ 
BİYOLOJİK ZENGİNLİK 
ORMANLAR 
TÜRKİYE'DE TOPRAKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE TOPRAK 
POTANSİYELİ 
TOPRAK KİRLİLİĞİ 
EROZYON 
TARIM TOPRAKLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI 

4-, ATIK YÖNETİMİ 
5- KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI 

6- TARİHİ VE KÜLTÜREL ÇEVRE 
7- KIYI ALANLARI YÖNETİMİ 

Ç- ÇEVRE YÖNETİMİ TEKNİK ARAÇLARI 
1- TÜRKİYE'DE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 

UYGULAMALARI 
2- KİRLİLİK İZLEME VE KONTROL 

3- ÇEVRE ENVANTERİ ÇALIŞMALARI 
D- ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 

ÇEVRE KONUSUNDA DÜNYADAKİ GELİŞMELER 
ÇEVRE KAVRAMININ 20.YÜZYILDAKİ EVRİMİ 
21.YÜZYILA DOĞRU ÇEVRE 
TÜRKİYE VE ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKALARI 

• SONUÇ 
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ÖNSÖZ 

Bugün insanlık bilerek veya bilmeyerek medeniyete ulaşmak için 
dünyayı yaşanmaz kılacak boyutlarda çevre sorunlarına neden 
olmuştur. Küreselleşen çevre sorunları insanlığı ortak geleceğinden 
beraberce sorumlu olduğu bilincine ulaştırmış, bunda en önemli 
etken çevrenin korunması konusunda işbirliği arayışının 
uluslararası düzeye yansıması olmuştur» 
Global sorunları çözmek global yaklaşımı gerektirir. Bu da 
uluslararası boyutta dayanışma ve işbirliğini gerekli kılmıştır. 
Artık uluslararası ilişkilerin yeni yapısı çevre korumayı önemli 
bir ilke olarak tanımlamış bulunmaktadır. Böylece, uluslararası 
işbirliği ve dayanışma için yeni bir temel oluşturan çevre, uluslar 
arasında kalkınma, sosyal, siyasal ve kültürel farklılıklara rağmen 
ortak bir amaç olarak birleştirici bir unsur olmuştur. 
Hükümetlerin gündeminde önemli yer tutan ve 21. Yüzyılda dünyâ ile 
bütünleşmenin temel araçlarından biri olan bu konu, uluslararası 
boyutta çok büyük bir katılımla, 1992 Ha2İran ayında 
Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demire!'in katıldığı tarihi Rio 
Konferansında bütün ayrıntıları ile tartışılmıştır. 
Bu konferans sonuçları itibariyle, insanlığın ortak geleceğini 
sürdürülebilir kalkınma hedefi üzerine inşa etmek için devletlerin 
ortaya koyduğu siyasi iradeyi göstermek bakımından önemli bir anlam 
taşımaktadır. , 
Konferansın temel mantığı şudur: Çevrenin korunması ile ekonomik 
kalkınmanın sağlanması birbirinden iki ayrı olgu olarak 
yorumlanamaz. Çevre kaynaklarını gözardı eden bir ekonomik büyüme 
yaklaşımı kısa vadeli bir yaklaşımdır. Böyle bir yaklaşım gelecek 
nesillere yük getirecektir. 
Bugün insanlığa düşen en önemli görevlerin başında, dünyanın ortak 
geleceğinin korunması ve iyileştirilmesi için ortak ve adil 
sorumluluk anlayışı üzerinde temellenecek bir işbirliği ve 
dayanışmanın somut araçlarını belirleyerek süratle uygulamaya 
koymak gelmektedir. 
işte bu noktada Türkiye açısından önemli olan, global ve bölgesel 
düzeyde tesis edilen ve planlanan bu faaliyetler çerçevesinde 
yaratılan işbirliği imkanlarının ulusal düzeydeki somut uygulamalar 
ile birleştirilmesi ve azami şekilde bu uygulamalara 
yansıtı1 maşıdır. 
Türkiye dünyadaki mevcut çevre politikalarının pek çoğunu 
benimsemiştir. Çevre sorunlarının ortaya çıkmadan önlenmesi, 
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raeydana gelen kirliliğin bedelinin ise "kirleten öder" ilkesi 
uyarınca karşılanması, çevreye verilen zararlarda kusursuz 
sorumluluk ilkesinin benimsenmesi çevre politikamızın temel köşe 
taşları olmuştur. 
Çok değişik coğrafi özelliklere ve doğal zenginliklere sahip olan 
Türkiye ekolojik yapısıyla büyük bir kıtanın özelliklerini kendi 
ölçüsünde sergilemektedir. Hassas doğal dengeye ve biyolojik 
çeşitliliğe sahip sulak alanları, ekonomik değere sahip yabani 
bitki türleri ve özel olarak korunması gereken alanlara sahip 
Türkiye'de, 2000 yılında bir dünya devleti olarak layık olduğu yeri 
almak için hızlı ve dinamik bir değişim süreci yaşanmakta, bir dizi 
reformu bu süreç içerisinde hayata geçirilmektedir. 
Doğaldır ki her değişim süreci belli sıkıntıları beraberinde 
getirecektir. Bu yapısal değişiklik sürecinde hızla çözüm 
gerektiren bazı meselelerin yanında çevre sorunları da gündeme 
gelmektedir. 
Özellikle büyük şehirlerimizde nüfus artışı, göç ve kentleşme 
hareketlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve daha çok alt yapı 
eksiklikleri şeklinde bir dizi sorunun çözümüne yönelik uygulamalar 
hızla artmaktadır. 
Burada vurgulanması önemli hususlardan biri de Türkiye'de çevre 
konusuna öncelik ve önem veren yaklaşım, halkımızın giderek artan 
çevre duyarlılığına paralel olarak hızla gelişmiş ve gelişmekte 
olduğudur. 
Asıl önemli olan ise, Türkiye'de acil ve kısa dönemli çeVre 
sorunları ile başetmenin yanısıra, ileriye dönük önleyici 
politikalar üretilmeye başlanmış ve bu yönde oldukça değerli gerek 
ulusal gerekse uluslararası düzeyde bir dizi çalışma ve proje 
gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmekte olduğudur. 
Açıkça ifade etmek gerekir ki, bir ülkede devletin çevre 
sorunlarına verdiği önem o ülkenin çevre yönetim sisteminin ilk ve 
en önemli temel taşıdır. Türkiye'de çevre sorunlarını çözmeye 
yönelik siyasi irade düzeyi yüksektir. Bu da sorunların üstesinden 
gelmek için ön koşuldur. 
Artık kalkınma politikalarının çevreye etkilerinin bilinmesinin 
olduğu kadar, çevre politikalarının da ekonomik sonuçlarının 
belirlenmesinin konunun bel kemiğini oluşturduğu bilinen bir 
gerçektir. 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin Türkiye'nin 2000 li 
yıllar için hazırlıklarının tamamlanacağı bir dönem olduğu açıktır. 
Kalkınma ve çevre boyutunun uzlaşısını sağlayacak ulusal çevre 
politikası ilkelerinin tanımlanacağı bu Plan, Türkiye'yi 21. 
Yüzyıla bağlantısını kuracak özelliğiyle ayrı bir önem 
arzetmektedir. 
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Türkiye'nin kalkınma stratejileri çevre unsuruna ne kadar duyarJı 
ise bu yöndeki po.1 it.ikaJar o kadar "sürdürülebilir" oJacaktir. 
Maksat ekolojik dengeyi bozmadan sanayi]eşmek olmalıdır! 
Çevre, başta Türk insanının sağlığı olmak üzere gelecekte 
verimliliği > ve rekabet gücünü arttıracak politikalarla 
bezenmelidir. 
Ulusal çevre politikasının uygulamada başarıya ulaşması en çok bu 
politikaların kamuoyu tarafından benimsenmesi, desteklenmesi ve 
uygulamaya aktif olarak katılınması ile mümkün olacaktır. Halkın 
bilinçlendirilmesinde en önemli etkenin eğitim olduğu açıktır. 
Toplumun tüm kesimini çevre konusunda bilgilendirilir, 
bilinçlendirilir ve kalıcı davranış değişikliği kazandın 1ırsa 
çevre eğitiminin gerekleri tam anlamıyla sağlanmış olur. 
Bir başka önemli husus da, ülkemizde çevre alanında yer alan her 
konuda çalışacak insan kaynağının arz ve talebinin irdelenmesi 
konusudur. Bugün Türkiye'de nüfusun yaklaşık %34'ü 14 yaşında, 
%46'sı da 18 in altındadır. Çevre politikalarımızın benimsenmesinde 
hedef kitlesi olan bu 25 milyon genç nüfusun yaratıcılığından ve 
dinamiziminden yararlanılması gerekmektedir. 
öte yandan kamuoyu üzerinde etkin rol oynayan gönüllü kuruluşların 
faaliyetlerinin desteklenmesi bu kuruluşların güçlendirilmesi 
konusuna da çok önem verilmesi lazımdır. 
T.C. Anayasası çevreyi geliştirme ve koruma görevini devlete ve 
halka vermiştir, işte bu noktada toplumsal uzlaşmanın önemi 
büyüktür. Çevre alanında etkin bir kurumsallaşmayı 
gerçekleştirilebilmek için öncelikle toplumdaki tüm aktörlerin 
devletin, yerel yönetimlerin, özel sektörün, meslek gruplarının, 
gönüllü kuruluşların, finans kurumlarının ve bireylerin çevresel 
tercihleri dikkate alınmalıdır. 
Tüm kuruluşların kendi program ve politikaları çerçevesinde ele 
aldıkları faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirmeleri büyük 
önem taşımaktadır. 
Türkiye'de çevre politikalarının sürekliliğinin sağlanması için 
çevre ile doğrudan veya dolaylı ilgili idari ve kurumsal yapıyı, 
yasal ve ekonomik araçları birlikte ele alan planlı bir bakış 
gerekmektedir. 
Yüklendiği görev ve sorumluluklar ile uygulama ve denetim gücü, 
teknik, bilimsel ve finansa] altyapısı açılarından gözönüne 
alındığında henüz oldukça, genç bir teşkilat olan Çevre 
Bakanlığı'nın ülke çapındaki hizmetinin ve fonksiyonlarının iyi 
belirlenmesi gerektiği açıktır. 
Kurumsallaşmanın amacına ulaşabilmesinin temel koşulu, çevre 
alanında ülke çapında yaptırım gücünün tanımlanması ve kayıtsız 
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şartşız uygulanmasıdır. Bunun için denetin mekanizmalarında 
öncelikle sorumlulukların hangi ölçüde merkezi ve mahalli ölçekte 
yerine getirileceği .iyi tesbit edilmelidir. 
Denetim programlarında merkeziyetçilik bir anlamda ülke ölçeğinde 
kabul edilebilir çevre standartlarının uygulanması ve finansmanın 
sağlanması açısından önemlidir, öte yandan mahalli idarelerin 
bizzat içinde yer almalara nedeni ile sorunlara çözüm getirmeleri 
için yetkilendirilmeleri akılcıdır. Son günlerde oldukça yoğun 
olarak üzerinde durulan husus, çevre yönetiminde yaptırım 
mekanizmalarının ve yetkilerin merkezi idare ile yerel idareler 
arasında paylaşımında değişik yaklaşımların değerlendirilmesi ve bu 
yönde etkin uygulamaların sağlanması konusudur. 
Türkiye'de etkin çevre yönetiminin sağlanması için dikkate alınacak 
bir diğer önemli husus çevre finansmanı meselesidir. Hükümet 
Programı'nda da açıkça ifade edildiği gibi çevre kirliliğinin 
önlenmesi amacıyla çağdaş anlamda ekonomik araçların kullanılması 
uygulamaya yansıtılmıştır. 
Bugün Türkiye çevre ile ilgili bir dizi yatırıma ihtiyaç 
duymaktadır. Buradan hareketle, çevre için finansman imkanı 
yaratılması amacıyla her türlü koşul derinlemesine irdelenmelidir. 
Bu anlamda özellikle uluslararası kuruluşlardan hibe ve düşük 
faizli kredi temini yönünde uygun politikaların belirlenmesi 
yararlıdır. 
TBMM Çevre Araştırma Komisyonu tarafından tamamlanan bu rapor 
yukarıda değinilen husuları derinlemesine incelemiş, Türkiye'nin 
çevre durumunu yansıtan bir rapor olmaktan ziyade, çevre 
politikalarının sürekliliğini parlamento düzeyinde vurgulayarak 
uygulamaya ışık tutan bir' strateji raporu niteliğinde 
hazırlanmıştır. 
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T-ULUSAL ÇEVRE POLtTÎKALART VE KURUMSALLAŞMA 
Çevrenin korunması çağdaş anlamıyla, ekonomik, ticari, sosyal ve 
siyasi açılardan birbiriyle'uyumlu ve bütünleşmiş bir yaklaşımla 
ele alınacak olursa; Türkiye'de çevre politikaları., önceleri 
sadece ortaya çıkan kirliliği giderici amaçlara dayanırken, daha 
sonra önleyici politikalar ve nihayet sürdürülebilir kalkınma 
anlayı sına uygun bir şekilde, çevre ve ekonominin entegrasyonunu 
öne çıkaran politikalar şeklinde bir gelişme göstermiştir. 
Bu gelişme başta Birleşmiş Milletler ,OFCD ve Avrupa Birliği gibi 
kuruluşlar olmak üzere, dünyadaki gelişmelere paralel bir süreç 
izlemiştir. Bu çerçevede kaydedilen gelişmeleri yasal gelişmeler, 
ekonomi politikaları ve kurumsal gelişmeler açısından incelemek 
mümkündür. 
Türkiye'de çevreye ilişkin düzenlemeler Osmanlı Devleti'nden 
Cumhuriyete geçmiş, Cumhuriyet döneminde doğrudan çevre koruma 
ve geliştirme amacını taşımayan, ancak halen uygulamada olan, 
örneğin 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Köy 
Kanunu ve Sular Hakkında Kanun gibi çevreye ilişkin düzenlemeler 
yeralmış ve bunları 1930 tarihli Belediye Kanunu, Umumi 
Hıfzısıhha Kanunu ve diğer düzenlemeler izlemiştir. 
Türkiye'de 1980 sonrası düzenlemelerle Anayasa ve Çevre Kanunu 
başta olmak üzere çevre hukukuna kaynak olabilecek yeterli 
kurallar birikimine ulaşılmış, yargı kararlarıyla da önemli bir 
ilerleme sağlanmıştır. 
Anayasa 56 ncı maddesinde "herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahiptir" demektedir. Bu, çevre hakkının Anayasaca 
tanınmasıdır. Çevre hakkı "herkes"e tanınmıştır. Yine aynı 
maddede "Çevreye geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 
kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir" hükmü 
yeral maktadır. Anayasa'nm çevrenin korunması ve gel iştiri İme sini 
hem bireylere, hem de devlete aktif katılmaları gereken bir görev 
olarak veren bu hükmü "çevre hakkı" kavramının çağdaş yapısıyla 
uygunluk göstermektedir. 
Anayasa'nın çevre ile ilgili hükümleri sadece 56. madde ile 
sınırlı kalmayıp, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının 
korunması, toprağın verimli kullanılması, tarım arazilerinin amaç 
dışı kullanımı, deniz, göl ve akarsu kıyılarının korunması ve 
ormanların korunması ve geliştirilmesine yönelik bir dizi maddeyi 
de içermektedir. 
Anayasa doğrultusunda çıkartılmış olan 1983 tarihli Çevre Kanunu; 
"kirleten öder" prensibini kabul eden ve çevreye verilen 
zararlarda "kusursuz sorumluluk" anlayışının yer aldığı bir 
çerçeve kanundur. Bu kanuna bağlı olarak 9 adet yönetmelik 
yürürlükte bulunmaktadır. 
Uluslararası anlaşmaların iç hukukun bir parçası olduğuna dair 
Anayasa düzenlemesi uyarınca, Türkiye'de çevre konusunda taraf 
olunan bir dizi uluslararası yasal belgenin taahhütler 
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doğrultusunda uygulamalar.! yapılmaktadır. Türkiye bugün çevre ile 
ilg.il i 30'a yakın uluslararası sözleşme ve protokol .ile bir o 
kadar çevre deklarasyonuna taraftır. 
Ekonomi politikaları açısından baka ldığında; kalkınma planlarında 
yeralış şeklinden de görüleceği gibi, Türkiye'de çevre 
politikaları önceleri sadece ortaya çıkan kirliliği giderici 
amaçlara dayanırken, daha sonra önleyici politikalar ve nihayet 
sürdürülebilir kalkınma anlayışına uygun bir şekilde, çevre ve 
ekonominin entegrasyonunu öne çıkaran politikalar şeklinde bir 
geliştirme göstermiş olup, bu gelişme başta Avrupa Toplulukları 
ve OECD gibi kuruluşlar olmak üzere, dünyadaki gelişmelere de 
paralel bir süreç izlemiştir. 
Çevre sorunları ilk kez 1973-77 dönemini kapsayan 3.Beş Yıllık 
Kalkınma Planı'nda ayrı bir bölüm olarak yer almıştır. Bu 
dönemdeki çevre politikalarını belirleyen temel yaklaşım, 
Türkiyede'ki çevre sorunlarına gelir azlığı ve kaynakların 
yeterince kul 1 anılamamasıhm sebep olduğu varsayımıyla, 
•sanayileşme ve kalkınmaya zarar verecek çevre politikalarının 
kabul edilemez olduğu anlayışı olmuştur. 
1979-1983 dönemini kapsayan 4.BYKP ise, çevre konusunda önleyici 
politikaların esas alınmasını kabul ederek/ temel yaklaşım olarak 
sanayileşme, tarımda modernleşme ve şehirleşme sürecinde çevrenin 
de dikkate alınmasını öngörmüştür. 
1985-1989 dönemini içeren 5.BYKP'daki temel ilke ise, sadece 
mevcut kirliliğin ortadan kaldırılması ve muhtemel kirliliğin 
engellenmesi değil, kaynakların gelecek nesillerin de 
yararlanabilmesi için en iyi şekilde muhafazası ve 
geliştirilmesidir. 
Halen uygulanmakta olan 6. BYKP'da, çevreyi temel makro ekonomik 
kalkınma hedefleriyle uyumlu ve bütüncül bir şekilde ele alan bir 
yaklaşım belirlenmiştir. 
Türkiye'de sektörel planlamaya çevre boyutunu entegre etmek, 
çevre konularını sektörel politika ve programlara dahil etmek 
için dünyada bu yönde kazanılan gelişmelere paralel olarak, 
6.BYKP'nın hazırlık aşamasından itibaren bir dizi çalışma 
yapılmıştır. Planın temel stratejisi "sürdürülebilir kalkınma 
kavramına dayanan, insan sağlığı ve doğal dengeyi koruyarak 
sürekli bir ekonomik kalkınmaya imkan verecek şekilde doğal 
kaynakların yönetimini sağlamak ve gelecek kuşaklara insana 
yakışır bir doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakmak temel ilkedir" 
şeklinde belirlenmiştir. 
1995 - 1999 yıllarını kapsayacak olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı hazırlıkları çerçevesinde ise çevre ile ilgili olarak 
kurulan "Çevre özel İhtisas Komisyonu" Yedinci Plan döneminin 
2000'li yılların hazırlıklarının tamamlanacağı bir dönem 
olmasının bilincinde olarak, kalkınma ve çevre boyutunun 
uzlaşısını. -sağlayacak ilkelerin bu plan döneminde 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 
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Türkiye'de çevre sorun]ar.ın.ın anayasal ve yasal düzeyde ele 
alınıp düzenlenmesi .1978 sonrasına rastlamakta; bu tarihten çok 
daha önceki tarihlerde klasik hizmet bakanlıklar.! bünyesinde, 
kuruluş kanunlarında ya da diğer kanunlarla kendilerine verilen 
yetkiler gereğince çevre konularında bazı düzenlemeler mevcut 
bulunmaktaydı. 
Nitekim, genel olarak sağlık ve çevre sağlığı konularında hizmet 
vermek ve tedbir almak konusunda Sağlık Bakanlığı; yakıtlardan 
ve madencilikten kaynaklanan sorunlarda Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı; imar mevzuatı ile ilgili sorunlarda Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı; ekolojik dengenin ve yaban hayatının 
korunmasında Orman Bakanlığı; toprak, su, bitki ve hayvan 
varlığının korunmasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; tarih, 
kültür ve tabiat varlıklarının korunmasında Kültür Bajanllğı 
gerek kendi kuruluş kanunları ile gerekse diğer bazı kanunlarla 
yetkili kılınmış ve yıllardır bu konularda faaliyet 
göstermişlerdir. Kurumsal olarak ise, 1991 yılında Bakanlık 
statüsü haline getirilen merkez çevre teşkilatı, "Çevre 
Bakanlığı"nın görevleri; çevre politikasının tesbiti, çevre 
mevzuatının hazırlanması ve geliştirilmesi, koordinasyonun 
sağlanması, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi 
amacıyla ülke şartlarına uygun teknolojinin belirlenmesi, bu 
maksatla kurulacak tesislerin vasıflarının tesbit edilmesi ve 
çevrenin korunması ve kirlenmenin kontrolü amacıyla gerekli 
denetimlerin yapılması olarak belirlenmiştir. 
Bakanlık taşra teşkilatları ile hizmet yapmaktadır. Bakanlık 
teşkilat şemasında,Yüksek Çevre Kurulu ve Çevre Şurası adı 
altında iki danışma birimi yer almaktadır. 
3416 sayılı kanunla 2872 sayılı Çevre Kanunu'nda yapılan 
değişiklik "ülke ve dünya çapında ekonomik önemi olan çevre 
kirlenmesine ve bozulmalarına duyarlı alanları, doğal 
güzelliklerin gelecek kuşaklara ulaştırılmasını güvence altına 
almak üzere genel düzenlemeler yapmak amacıyla, Özel çevre koruma 
bölgesi ilan etmeye ve bu bölgelerle ilgili koruma, kullanma ve 
planlama ilkelerini belirlemeye" Bakanlar Kurulu'nu yetkili 
kılmıştır. Bu alanlardaki sözü edilen ilkelerin yaşama 
geçirilmesinin sağlanması ve uygulanması amacıyla 383 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Başbakanlığa bağlı "özel Çevre 
Koruma Kurumu Başkanlığı" kurulmuştur. Bu kurum Çevre 
Bakanlığının kurulmasından sonra Bakanlık "ilgili kuruluşu" 
olarak görev yapmaya devam etmiştir. 
TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARININ TEMEL NİTELİKLERİ .VE OLUMSUZ 
SONUÇLARI AÇISINDAN ÇEVRE SORUNLARININ ÖNCELİK SIRALAMASI 
Türkiye hızlı ve dinamik bir kalkınma ve toplumsal değişmenin 
izlendiği bir ülkedir. Oldukça büyük bir yüzölçümüne ve hızlı bir 
nüfus artışına sahip olan Türkiye'nin en önemi i yapısal özelliği, 
ülkenin geleneksel yapılan modern yapıya geçmekte oluşu, ekonomik 
sektörlerden, teknolojiden yaşam biçimine değin her alanda ekili 
bir toplumsal yapının izlerinin görülmesidir. 
Her değişim sürecinin belli sıkıntıları beraberinde getirmesi ve 
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bu yapısal değişiklik sürecinde "çevre"nin de etkilenmesi 
doğaldır. Bu açıdan, hızlı sanayileşme, demografik kentleşme gibi 
nedenlerle ortaya çıkan çevre sorunları i ,1e birlikte, geleneksel 
kesimde su, kanalizasyon, uygun olmayan barınma koşulları, 
erozyon ve doğal kaynakların rasyonel kullanılması gibi konular 
karşılaşılan belli başlı çevre sorunları olmuştur. 
Türkiye'de karşı karşıya bulunulan çevre . sorunlarını temel 
nitelikleri itibariyle; , 

sanayi, tarım, enerji, ulaştırma ve turizm gibi ekonomik 
sektörlerin neden olduğu sorunlar, 

nüfus, göç ve kentleşme hareketlerine bağlı olarak ortaya 
çıkan ve altyapı eksiklikleri şeklinde görülen sorunlar, 

doğal kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılmaması sonucu 
ortaya çıkan sorunlar ile 

sınırlar ötesi ve global çevre sorunlarının etkileriyle 
ortaya çıkan sorunlar olarak grup!andırmak mümkündür. 
Eğer bu sorunları yol açtıkları olumsuz sonuçlar bakımından bir 
öncelik sırasına koymak gerekirse; 

nüfus artışı, nüfus hareketleri ve kentleşmenin yol açtığı 
sorunlar, 

erozyon, 
orman alanlarının azalması, relikt ve endemik türlerin yok 
olması, genetik çeşitliliğin azalması, meraların bozulması 
sanayileşmenin ve kentsel" al t yapı eksikliklerinin yarattığı 

su ve deniz kirlenmesi, 
kıyı alanlarında, çevre yönetimi anlayışına uygun olmayan 

arazi kullanımı ve yapılaşmanın yol açtığı sorunlar, 
kentsel alanlarda ısıtmaya, taşıtlara ve sânayiye bağlı 

olarak ortaya çıkan hava kirliliği, 
katı atıklar ile tehlikeli ve zararlı madde ve atıkların 

bertarafı 
Kronikleşmiş sorunları olan yörelerde (îzmir, îzmit körfezi 

gibi) ve çevre boyutunun dikkate alınması gereken önemli 
ekonomik yatırımlarda sağlıklı kararların alınması yönünde 
yapılacak çalışmalar (Termik santra]lar, nükleer santral 
müzakereleri, madencilik sektöründe karşımıza çıkan sorunlar ve 
mega projeler) şeklinde bir sıralama yapılabilir. 
Türkiye'de çevre sorunlarının çözümlenmesi bu yönde kullanılacak 
ulusal ve uluslararası kaynakların; ülke çapında bir kirlilik 
izleme ağının oluşturulması, çevre enformasyon sistemlerinin 
kurulması, çevre ile uyumlu teknoloji seçimi gibi önemli alanlara 
yönlendirilmesine ve bu alanlarda teknik, bilimsel araştırmaların 
çoğaltılmasına ve yatırım imkanlarının teşvik edilmesine yakından 
bağlıdır. Elbette ki, bu konularda başarılı olabilmek, büyük 
ölçüde çevre yönetiminin gereği olan tüm kurumsal mekanizmaların-
güçlendirilmesi ile mümkün olacaktır. 
Yukarıda sıralanan sorunlar Türkiye'de çevre kirliliğine neden 
olan alanlar için tanımlanan konulardır. Ancak Türkiye'de çevre 
konusunda karşılaşılan sıkıntıların başında çevre yönetimi ve 
planlamasında, uygulamada ortaya çıkan ciddi sorunların 
çözümlenmesi; kurumsal, idari ve hukuki yapıdaki eksikliklerin 
giderilmesi ve çağdaş anlayışa uygun yeni düzenlemelerin 
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yapılması gelmektedir. 
Türkiye'de çevre olgusunun ilgili tüm ekonomik aktivitelerle ve 
hükümet politikalarıyla birleştirilmesi, çevre hukuku ve 
pol i ti kal arını n ilgili yapa sal ve mali düzenlemelerle birlikte 
geliştirilmesi ve etkin bir şekilde uygulanması şarttır. Bu 
eksikliklerin giderebilmesi amacıyla çevre Bakanlığı gerek ulusal 
gerekse uluslararası düzeyde bir dizi çalışma sürdürmektedir. Bu 
çalışmalar ışığında aşağıdaki bölümde konu ayrıntılı olarak 
sorgulanmış ve öneriler verilmiştir. 
KURUMSALLAŞMA 
Çevre ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümü için 
hukuk, mevzuat ve kurumsallaşma gibi kavram ve kurumlar 
önemlidir. Sağlıklı hukuk kuralları ve kurumsallaşma olmaksızın 
çevre sorunlarının çözülmesi güçtür. Uygun hukuk kuralları, 
mevzuat ve kurumsal 1 aşma için ise hukuk kurallarının, mevzuatın 
ve örgütlenmenin gelişigüzel değil tutarlı, kapsamlı ve bütüncül 
bir çevre politikası ile uyumlu bir şekilde, bu politikanın, 
uygulama aracı olarak oluşturulması ve geliştirilmesi 
gerekmektedir. 
Evrensel bir sorun olan çevrenin korunması ve geliştirilmesi için 
uluslararası düzeyde bazı ilkeler oluşturulmuş ve geliştirilmiş 
bulunmaktadır. Evrensel ilkelere dayanılarak oluşturulmuş tutarlı 
ve kapsamlı bir çevre politikasının belirlenmesi bir ön koşul 
olarak benimsenmelidir. Tutarlı ve kapsamlı bir çevre politikası 
oluşturulunca, bu politikanın ilkeleri genel çevre yasasına 
aktarılmalı, hem yönetimin çeşitli birimlerinin politikalarının 
bu genel politikaya uyumlu biçime getirilmesi ve hem de tüm hukuk 
dizgesi ve mevzuat bu çevre politikası açısından gözden 
geçirilerek uyumlu bir biçime getirilmelidir. 
Kısmi politikaların ve mevzuatın bütüncül çevre politikasına 
uyumu açısından gereken çalışmaların bir bölümü kısa dönemde 
gerçekleştirilebilecek nitel üçtedir . Ancak, tüm çevre mevzuatının 
gözden geçirilmesi, bunların çapraz karşılaştırmaları ve 
incelemelerinin yapılması, genel politikaya uyumu için sistemli 
bir çalışma gereklidir. 
Bir ülkede sağlıklı bir çevre yönetiminin oluşturulması çevre 
hukukunun ilkelerine uyumla yakından ilgilidir. Aşağıda çevre 
hukukunun temel ilkeleri Türkiye'deki deneyimlere ışık tutmak 
amacıyla ayrıntılı olarak verilmiştir: 
1- Çevre hukukunun ilk temel ilkesi çevrenin korunması ve 
geliştirilmesinin "kamu yararına" olduğunun .benimsenmesidir. 
Böyle bir ilke benimsenmemiş ise çevrenin sömürülmesi hukukça 
kabul edilmiş ve hukuka uygun bulunmuş sayılır, örneğin, yakın 
zamanlara kadar hava ve su "serbest mal" sayılmış ve bunların da 
kirlenebileceği ve yaşama tehdit edebileceği düşünülmemiştir. 
2- Birinci ilkenin devamı olarak şayet hukuk düzeni, çevreyi 
korumanın ve geliştirmenin kamu yararına olduğunu benimserse 
çevre koruma ve geliştirme görevini devlet yükümlenecektir. 
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Devlete böyle bir görev verilmesinin yönetim hukukundaki teknik 
deyimi Devletin bu görevi bir "kamu hizmeti" olarak 
yükümlenmesidir. özelliği olan bu kamu hizmetini Devlet hem bir 
örgüt kurarak yerine getirecek ve hem de -yine bu kamu hizmetini 
gerçekleştirme yol ve yöntemi olarak- kişilere bırakılan 
alanlarda kişilerin çevreyi bozabilecek nitelikteki eylemlerini. 
Devlet "kolluk yetkisini" kullanarak denetleyecektir. 

3- Yukarıda belirtilen ilkelerin devamı olarak, çevrenin 
korunması ve geliştirilmesi kamu yararına sayılınca' da buna 
aykırı davranışlar hukuka aykırı, sayılacak ve yönetim ve yargı 
tarafından denetlenebilecektir. 

4- Çevreyi bozucu davranışlardan kaçınmak hukuken zorunlu 
sayılınca, çevrenin çevre ile ilgili olabilecek her davranışta 
gözönünde tutulması zorunlu olacaktır. Bu amaçla geliştirilmiş 
ve hukukun zorunlu saydığı araç ise "çevresel etki 
değerlendirmesi" (ÇED) adı verilen yönetsel karar verme aracı dir. 

5- Beşinci ilke ise çevre koruma ve geliştirme çalışmalarının 
kendi haline ve piyasa koşul 1 arına terk edilemeyeceği ilkesidir. 
Bu konuda bütüncül bir politikanın planlama tekniğiyle uygulama 
alanına konulması zorunludur. Politika bütüncül olduğu gibi pl an 
da bütüncül olmalıdır. 

6- Altıncısı, çevrenin korunmasında sorunların ortaya çıkmasını 
önleyici politika ve önlemlere öncelik verilmelidir. Sorunlar 
•oluştuktan ve çevre bozulduktan sonra bu bozulmanın düzeltilmesi, 
yani giderici önlem ve politikalar uygulanması, çok kez başarısız 
olmaktadır. Giderici ilkenin uygulanmasında da giderilmesine 
çalışılacak sorunu çeşitli yönleriyle ve diğer sorunlarla 
bağlantılarıyla düşünmek ve bir bütün olarak ele almak gerekir. 

7- Yedincisi, "kirleten öder" ilkesinden hem "önleyici ilke" 
ve hem de "giderici ilke" olarak yarar!anılmalıdır. önleyici ilke 
açısından kirletenin sorumluluğu kirlenmenin önlenmesine yönelik 
harcamalara katılması anlamına gelir. Bu anlamda, kirletici 
etkinlikleri olanlara vergi ve harç gibi mali yükler 
getirilebilir. Giderici çabalar acısından ise kirletenin kirlenme 
dolayısıyla neden olduğu zararları karşılaması söz konusudur. Bu 
bağlamda, kirletenin "kusursuz sorumluluğu" ve tehlikeli maddeler 
ve atıklar yönünden ise "tehlike sorumluluğu" kabul edilmiştir. 
Kirleten ile yönetim arasında bir uyum sağlanması da gereklidir. 
öte yandan, çevre sorunları ile başedebilmek için önleyici ya da 
giderici tazminat kurumu yeterli değildir. Çevreye ilişkin 
suçların tesbit edilmesi ve cezaların kararlı biçimde uygulanması 
da gereklidir. 
8- Sekizincisi, vatandaşa "çevre hakkı" tanınmalıdır. Çevrenin 
korunması ve geliştirilmesi için vatandaşın çevreye sahip 
çıkmasının ve çevre yönetimine katılımının sağlanmasının temel 
ve "olmazsa olmaz" bir zorunluluk olduğu artık evrensel olarak 
anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Vatandaşın bu işlevini yerine 
getirebilmesi için ise ona çevre hakkının tanınması, çevrenin tüm 
vatandaşların hatta tüm insanlığın ortak varlığı olduğu 
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gerçeğinin vurgulanması gerek]idir. Çevre hakkının 
gerçekleşebiJmesi için ise vatandaş katılımı, vatandaş 
katı]aminin gerçekleşebiJmesi için ise eğitim ve bilgi alma 
hakkının güvence aJtına aJınması gerekJi oJacaktır. 
Yukarıdaki teme] çevre hukuku ilke]eri çerçevesinde Türkiye'de 
çevre hukukuna dayanak oluşturacak temel ilkeler ise aşağıda 
özetJenmiştir: 
a) Anayasa çevre koruma ve geliştirmenin kamu yararına ve 
topJum yararına oJduğunu kabul etmiştir. 
b) Anayasa çevre koruma ve geliştirmeyi Devlete bir ödev olarak 
vermiş böyJece anayasal bir kamu hizmeti yaratılmıştır. 
c) Anayasa vatandaşa çevre hakkını tanımış ve ödev vermiştir. 
Anayasa'nın belirttiği "Devlet ödevi" ve "Vatandaş ödevi" 
ilke]erini biraz daha açabiliriz; 
"Devletin ödevi olmak" bu görevlerin bir kamu hizmeti olarak 
Devlete verilmesi anlamındadır. Devlete çevre koruma ve 
geJiştirme görevi yükJenmiştir. DevJet kendisine veriJen görevi 
yerine getirmek üzere bir örgüt kuracak ve bu örgüt aracılığıyla 
hizmetin yürütülmesini sağlayacaktır. Çevre konusunda Türkiye 
müsteşar]ık, genel müdürlük, yeniden müsteşarlık, özel çevre 
koruma kurumu başkanlığı biçimlerinde hizmet örgütlenmesini 
denemiş ve sonunda bakanlık biçiminde örgütlenmeye ulaşmıştır. 
VatandaşJara veriJen "ödev" ise bu kamu hizmetinin özelliğini 
ortaya koymaktadır. Çevreye ilişkin olarak vatandaşlara "hak"kın 
yanında "ödev" de veriJmiş olması Devlete yüklenen ödevi, yani 
kamu hizmetinin niteliğini etkilemekte ve değiştirmektedir. 
KJasik kamu hizmetlerinde Devlet ya da yönetim, hizmetin sahibi 
ve sorumlusu olmak ve vatandaşlar ise pasif konumdaki 
yararlananlar oJmak durumundadırJar. Kamu hizmeti karşısında 
vatandaşların hakları "isteme hakkı" biçimindedir. 
Çevre koruma ve geliştirmeye ilişkin kamu hizmetine katılma ise 
değişik niteliktedir. Çevre konusunda veriJen ödev sonucu 
vatandaşın bu hizmetin görüJüşüne bir "katılma hakkı" da 
oluşmuştur. DevJet ya da yönetim bu hizmetin yürütüJmeşinde tek 
söz sahibi değildir. Bu ödev aynı zamanda vatandaşlarındır. 
Anayasada düzenleniş biçimiyJe çevre hakkı vatandaşların 
Dev]etten hem çevrenin korunmasını da geJiştiriJraesini istemek 
ve hem de kendi çevre hakJarının gerçekJeşebiJmesi için gereken 
koşuJlar için de bir "isteme hakkı'! sayılabilir. Ayrıca; Çevre 
Yasası, çevreyi tüm vatandaşların; ortak varlığı olarak 
niteJendirmiştir. 
Genel Değerlendirme 
Yukarıdaki açıkJamaJar değerlendirildiğinde, Türkiye'de çevre 
politikalarının sağlıklı uyguJamaya imkan vermesini sağlamak 
üzere yapılmakta oJan bir çok çaJışmanın yanısıra aşağıdaki 
öneri]er dikkate aJınmaJıdır. 
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Çevre Hukuku açısından; 
Çevre ve çevre sağlığı konulara ile doğrudan veya dolaylı olarak 
ilgili kanun sayısı 100'ün üzerindedir. Tüzük, yönetmelik, 
standart gibi diğer düzenlemeler de gözönüne alındığında, mevzuat 
çokluğu ve dağınıklığı açıkça görülmektedir. 
Çevre koruma ve geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşların 
sayısı bugün 40"a yakındır. Çevre konusunda büyük bir yetki 
kargaşasına yol açmaktadır. 
Çevre ile ilgili konularda görev ve sorumluluk verilen kurura ve 
kuruluşların görev tanımının tam ve kesin çizgilerle 
belirlenmemiş olması nedeniyle hizmetlerin yürütülmesinde 
dublikasyonların yanısıra çelişkili uygulamalar da 
gözlenebilmekte, bazen de bir görevin asıl sorumlusunu bulmak çok 
zor veya imkansız hale gelebilmektedir. 
Konu ile ilgili geliştirilmiş yasa ve yönetmelikler çıkarıldığı 
zaman, aynı konuda daha önce çıkarılan yasa ve yönetmeliklerin 
iptal edilmemesi veya ilgili hükümlerin değiştirilmemesi görev 
ve yetki karmaşasının oluşmasında en etkin husustur. Bu açıdan 
bakıldığında, bütüncül bir çevre hukuku yaratılmalıdır. 
Çevre konusunda uygulama, denetleme ve araştırma yapan kurum ve 
kuruluşlar arasında işbirliği ve bu kuruluşlar arasında yetki, 
görev ve sorumluluk sınırları belirlenmeli ve eşgüdüm 
sağlanmalıdır. Aynı konuda birden fazla kurumun ilgilenmesi 
zaman, işgücü ve finansman kaybına neden olmaktadır. 
Çevre hukukunun gelişmesi için bu alanda yapılan ve yapılacak 
araştırmalar desteklenmelidir. 
"Çevreye karşı suç" kavramının oluşturulup bu tür suçların tanımı 
geliştirilmelidir. çevre suçlarına verilecek yönetsel para 
cezalarının caydırıcılığı sağlanmalıdır. Mesela kıyı bölgelerinde 
deniz florasını ve balık yuvalarını tahrip eden trol avcılığı ve 
kum çekme faaliyetlerine uygulanan para cezaları günümüz 
şartlarında caydırıcı nitelikte olmamaktadır. 
Tüm ilgili kesimlerin temsilcilerinin katılacağı çalışma grupları 
oluşturularak çevreye ilişkin mevzuatın taranması, bunlar 
arasında çapraz karşılaştırmalar yapılarak mevzuatın genel ve 
bütüncül çevre politikasına uyumunun sağlanması, yetki sürtüşmesi 
ve karmaşası, denetim ve eşgüdüm sorunlarının çözümü için 
öneriler geliştirilmesi çalışmalarına başlanmalıdır. 
Kurumsallaşma açısından; 
Çevre, çok geniş kapsamlı ve değişik kullanımlara hitab eden, 
farklı bakış açılarına göre değişik şekillerde yorumlanabilecek 
niteliklere sahip olduğundan, çevre ile ilgili sorunların bir tek 
kuruluşa mal edilerek çözümlerini belirlemek mümkün 
olamamaktadır. O nedenledir ki, çevre ile ilgili konularda 
sektörler ve disiplinler arası sıkı bir işbirliği ve koordinasyon 
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ihtiyacı kend.il iğinden ortaya çıkmaktadır. Her kesim çevreye 
sadece kendi ihtiyaç!arının karşılanması açısından bakmaya 
başlarsa veya bakmaya, devam ederse, bir anlaşma ve uzlaşma /emini 
yaratılamıyacağı gibi; yapılan çalışmaların arzu edilen düzeyde 
etkili olmasını beklemek de boşuna olacaktır. 
Bakanlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar içinde çevre 
konuları ile ilgili değişik kademelerde üniteler bulunmakla 
birlikte, çevre ile ilgili konularda yönetimden denetime kadar 
uzanan yelpaze içinde aynı amaçlar doğrultusunda çalışan piramit 
şeklinde geliştirilmiş bir idari yapı tam olarak 
gerçekleştirilmemiştir. 
çevrenin korunması ve geliştirilmesine yararlı olabilecek 
düzenlemelerde de görev ve yetki karmaşasından ve eşgüdüm 
eksikliğinden yakınıİmaktadır. 
Bütün bu sorunlar, doğal olarak sağlıklı bir işbirliği ve eşgüdüm 
ortamının yaratılmas gerektiğini çağrıştırmaktadır. 
Türkiye'de her Bakanlığın kendi görev alanına giren konulardaki 
ulusal politikaları belirleme yetkisi vardır. Buna benzer bir 
biçimde Anayasa'nın 124 üncü maddesinden kaynaklanan bir de genel 
düzenleme yetkisi vardır. Bu yetkiye dayanarak her, Bakanlık ya 
da kamu tüzel kişisi kendi görev alanına giren konularda 
yönetmelik, genelge, yönerge, duyuru ile benzeri adlar altında 
uygulamaya yön verecek düzenlemeler yapabilir. Görev ve 
sorumluluk alanlarının çakışmadığı, sınırların açık bir biçimde 
belirlenmiş olduğu durumlarda herhangi bir sorunla karşılaşılması 
söz konusu değildir. Ancak, görev ve sorumluluk alanlarının 
kesiştiği noktalarda koordinasyon gereksinmesi ortaya 
çıkmaktadır. 
Çevre yönetiminin en büyük sıkıntısı da buradan 
kaynaklanmaktadır. Yapılan değerlendirmelerden de görülebileceği 
gibi, çevrenin korunması, ve çevre kirliliğinin önlenmesi de 
içinde olmak üzere, çeşitli çevresel değerlerle ilgili işlevlerin 
tek bir örgütün çatısı altında toplanması mümkün değildir. 
Bunun için koordinasyon mutlak gereklidir. Koordinasyonun daha 
etkin hale gelebilmesi için görev ve yetki dağıtımının yeniden" 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle genel 
politika ve hedefler siyasi platformda ortaya konulmalıdır. 
Türkiye'de çevre yönetimi ile ilgili esasları dinamik bir süreç 
içinde tartışacak ve icraata yansıtacak koşulların yaratılmasına 
imkan veren sürekli bir eşgüdüm düzeni sağlanmalıdır. Bu amaçla; 
kuruluşlar - arası komiteler kurulmalıdır. 
Kamunun taşra teşkilatı şeklinde örgütlenerek mi icraat yapacağı, 
yoksa planlayıcı, düzenleyici ana ilke ve hedefleri çizen bir 
düzeye mi çekileceği konusu öncelikle karara bağlanmalıdır. Bu 
noktada taşrada uygulamayı ve denetimi yapacak kurum ve 
kuruluşların görev ve yetkilerinin yeniden belirlenmesi önem 
kazanmaktadır. 
çevre yönetimi konusunun kurumsal yapısındaki değişiklikler 
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genel de, merkezi idarenin sorumluluklarından bazılarını mahalli 
idarelere veya kurum.1 ara devretmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Bu hem daha sağlıklı bir çevre ve daha etkin bir çevre yönetimi 
açısından zorunludur, hem de kamunun şu andaki yapısında varolan 
aşırı yüklenme ve finansman açığı bakımından da gereklidir. 
Müsteşarlık, sonra genel müdürlük, sonra yeniden müsteşarlık ve 
nihayet bakanlık biçiminde örgütlenen çevre örgütü deneyimine 
bakılırsa, Çevre Bakanlığı'nın diğer bakanlıkların örgütlenme 
biçimine göre örgütlenmesinin bu hizmetin özelliğine uygun 
olmadığı kolaylıkla görülebilir. 
Çevreyi koruma ve geliştirme hizmetinin özelliği kabul edildiği 
ölçüde bu hizmetin örgütlenmesinin de başka hizmetlerden değişik 
biçimde oluşturulması gerektiği açıklıkla ani aşı 1abi1 ir. 
Gerek merkezin taşradaki örgütlenmesi ve gerekse yerel yönetim 
örgütlenmesi de çevre koruma ve geliştirme açısından yetersiz 
kalmaktadır. 
İl ve ilçe örgütlenmesi çevre sorunlarının üstesinden gelinmesi 
-açısından uygun bir örgütlenme değildir. Çevre örgütlenmesi 
ekolojik havzalara göre oluşturulmalıdır. Ekosistem bütünlüğü 
gözetmek koşuluyla ve coğrafi sınır koşullar yardımıyla yapılması 
gereken "ekolojik havza" terimi, bu anlamda "akarsu havzaları" 
gibi örnekleri kapsamaktadır. Ekolojik havzalar belirlenmeli ve 
çevre hizmetlerinin yerel yönetim örgütlenmeleri de bu havzalara 
göre oluşturulmalı ve yeniden yapılandırılmalıdır. 
Çevre Bakanlığının işlevlerinin gözden geçirilmesi 
Dünya'daki örneklerine bakıldığında, özellikle gelişmiş ülkeler 
arasında çevre örgütlenmesinde ideal olan modelin , klasik 
anlamda kurulmuş bir "bakanlık" örgütlenmesi olmadığı göze 
çarpmaktadır. Nitekim 1970'1 erin başında "Bakanlıklar üstü bir 
bakanlık" olarak kurulan İngiltere'deki Çevre Bakanlığı 
kendisinden beklenen büyük umutları karşılayamamış; diğer klasik 
hizmet birimlerinin bünyelerinde yer alan konularda etkisiz 
kalmış; sağlık, tarım, orman, enerji ve diğer bakanlıklar 
karşısındaki konumu belirsizlik göstermiştir. Yine de, ingiltere 
örneğinde çevre koruma örgütlenmesinin tamamen başarısız olduğu 
da söylenemez. Çünkü bakanlığın kuruluşundan önce ve sonra 
kurulan, merkezde ve taşrada yer alan birçok çevre koruma 
konseyi, komisyonu ya da diğer idari birimler bir bütün olarak 
oldukça etkili ve işler bir çevre örgütlenmesi ortaya 
çıkarmışlardır. Aynı örnekler Amerika Birleşik Devletleri, 
Japonya ve Fransa için de verilebilir. 
Türkiye'de yasa koyucu ve kamuoyu çevre teşkilatlanması konusunda 
tercihini yapmış ve Çevre Bakanlığı kurulmuştur. Bu noktadan 
itibaren ele alınması gereken husus Türkiye'de çevre yönetiminin 
kurumsallaştırılması çerçevesinde Çevre Bakan!ığı'nın rolünün 
iyi tahımlanmasıdır. Bakanlığın tanımlanan birleştirici, 
koordinasyonu sağlayıcı ve prensipler üretici fonksiyonları ile 
bugüne kadar elde ettiği ilerlemeler dikkate alınmalı ve 
"uygulama"da yer alması konusu derinlemesine incelenmelidir. 
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Çevre Bakan 1 ığı 'nın kuruluş ve görevleri hakkındaki 443 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararname klasik bir hizmet bakanlığa şeklindeki 
teşkilatlanmayı esas almıştır. 
Bakanlığın çevre konusunda planlama* genel ilke ve esaslar koyma 
ve koordinasyonu sağlamakla yükümlü Merkez Teşkilata yapılanması 
bir tarafa konulacak olursa, merkezde alman ve alınacak 
kararların süratli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlama 
mekanizmasını ifade eden Taşra Teşkilatının kurulması 443 sayılı 
KHK ile kararlaştırılmıştır. Ancak, taşra teşkilatının 
görevlerinin tüm bu değerlendirmeler ışığında gözden geçirilmek 
ihtiyacını doğurmaktadır. 
Çevre Bakanlığı'nın bugünkü yapısı içinde çevre Kanunu ve ilgili 
mevzuatın öngördüğü hizmetle.rin isten il e' düzeyde 
gerçekleştirilmesinin temini mümkün olamamaktadır. 
çevre Bakanlığı'nın kural koyucu ve koordinatör bir bakanlık 
olması, yatırıra yetkisinin bulunmayışı, doğal olarak çevre ile 
ilgili yatırımlarda görev almaması sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca 
bu hizmetlerin ilgili kurura/kuruluşlarca yapılmasının denetimi 
için yeterli yaptırıma da sahip bulunmamaktadır. Çevre ile ilgili 
hizmetlerin çoğunluğu mevcut mevzuatla belediye ve büyükşehir 
belediyelerinin sorumluluğuna verilmiştir. Ancak,» büyükşehir 
belediyelerinin de ilçe belediyeleri üzerinde yaptırım gücü 
bulunmadığı gibi Bakanlığın da kendi alanında yapacağı 
denetimlerde ceza verme ve yaptırım gücü bulunmamaktadır. Bu 
durum çevre Bakanlığı'nın "Tavsiye Edici Bakanlık" statüsünde 
yorumlanmasına neden olmaktadır. 
Çevre Bakanlığı'nın gerek mali, gerekse hukuki yapısı ise çevreye 
yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesini mümkün kılmamaktadır. 
Diğer ülkelerde bu yöndeki idari yapıya baktığımızda çevre 
Bakanlıklarının kural koyma, politika ve strateji belirleme, 
denetleme fonksiyonlarının yanında, çeşitli uygulama alanlarında 
da katılımları olduğu görülür. (Fransa:Eko-Ambal aj , Belçika:ERRA 
vb.) 
özellikle gel işmiş ülkelerde görülen bu tarz uygulamalar Türkiye 
için de düşünüldüğünde; Türkiye'de özellikle dış kaynaklı 
finanslardan yararlanılması söz konusu olduğunda, hizmetlerin 
yerel yönetimlerle birlikte yerine getirilebilmesi için 
Bakanlığın yerel yönetim ve atık üreticisi ile birlikte tüzel 
kişiliğe sahip idareler kurma yetkisinin olması önemlidir. Bu 
idareler, atık üreticisinden alınacak vergiler, cezalar, lisans, 
proje değerlendirme ve merkezden tahsis edilecek kısımlardan 
oluşacak bütçeleri ile gerekli hizmetin yapılmasını 
sağlayabilmelidirler. Burada amaç, yerel yönetim birliklerinin 
veya gerektiğinde ilgi]i merkezi yönetimin katılımı ile kurulacak 
tüzel kişiliğe haiz idareler vasıtası ile yerel hizmeblerin 
yapılmasının sağlanmasıdır. 
Merkezi ve yerel yönetimler arası görev, yetki ve kaynak 
paylaşımının yeniden gözden geçirilmesi, yerel ve ortak nitelikli 
hizmetlerin yerel yönetimler eliyle yürütülmesine ilişkin tedbir 
ve uygulamaların, belli bir zamanlama ile yürürlüğe konması 
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gerek.1 i görülmektedir. 
Her ne kadar yerel yönetimler yönetse] özerkliğe sahip 
olacaklarsa da, merkezi planlama alanına giren konularda tesbit 
edilen ulusal ilke, amaç, hedef ve standartlara uymaları 
sağlanmalıdır. 
ülkemizde artan nüfus, gelişen sanayi ve teknoloji çevreye 
yönelik bazı modern alt yapı tesislerinin inşaasını gerekli 
kılmaktadır. Bu tür tesisler genellikle yüksek maliyetli olup, 
yatırım belediye imkanları ile karşılayamamakta, bu tür 
tesislerden kaynaklanan bertaraf edilecek atıkları üretenlerden 
de "Kirleten öder" prensibine göre alınan yaygın bir ücret 
sistemi bulunmamaktadır. Bu noktada, çevrenin kurumsallaşmasında 
özel sektörün rolünün değerlendirilmesinin önemi ortaya 
çıkmaktadır. 
Değerlendirme 
Türk çevre mevzuatına çeşitli yönetim işlevleri açısından 
baktığımızda, Türkiye'de çevre politikalarının belirlenmesi 
yetkisi Çevre Bakanlığı'na verilmiştir. Ancak bu noktada ülkedeki 
çevre ile ilgili değişik işlevlerle ilgili olarak doğrudan 
görevli diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının da önemli 
etkilere sahip olduğunu gözden uzak tutmamak gerekmektedir. 
Halen hizmet veren kurum ve kuruluşların çevreye yönelik görev, 
yetki ve sorumluluğunun herhangi bir tereddüte meydan vermeyecek 
şekilde kesin olarak belirlenmesi Çevre Bakanlığı'nı çevre 
konusunda, merkezi bir otorite olarak düşünmek suretiyle bu 
kuruluşların çevreye yönelik hizmetlerinin kendi aralarında ve 
belirlenecek çevre politikasıyla uyumu ve entegrasyonu Çevre 
Bakanlığı'rica sağlanmalıdır. 
Çevre Bakanlığı, çevrenin korunması ve kirlilik deneyimiyle 
ilgili düzenleme yetkisini tek başına kullanırken, çevre 
standartlarının belirlenmesi yetkisini Türk Standartları 
Enstitüsü ile birlikte kullanmaktadır. 
Çevreyle ilgili planlama yetkisinde görünürde bir belirsizlik 
olmamakla birlikte uygulamada, bir takım yanliş yorumların ve 
kurumsal yetersizliklerin sonucu bir karmaşa yaşanmaktadır. 
Yasalar acil müdahale ve çevre düzeni planlarının hazırlanması 
görevini Çevre Bakanlığına vermiştir. Ancak Bakanlığın 
birimlerinin ve personelinin bu planı hazırlamak konusunda teknik 
ve persona] alt yapısına gereksinim duyduğu ve imar Kanunu'nda 
Çevre Düzeni Planı ile hükümlerin yer alıyor olması bu konuda da 
bir karışıklık yaratmaya devam etmektedir. 
Türkiye'de çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması ile 
ilgili olarak karşılaşılan en önemli sorun artık açık olarak 
ortaya çıkmıştır. Bu "uygulama alanındaki güçsüzlük"tür. 
çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması ile ilgili 
olarak Çevre Kanunu, 

Çevre Bakanlığı merkez ve taşra örgütlerine 
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Mülki amirlere, 
Büyükşehir belediye başkan1ıklarına 
Sahil Güvenlik Komutan likl ar .ma 
Sağlık Bakanlığına 

bir takım görevler ve yetkiler vermiştir. 
Burada yetki çakışmasına açık bir örnek verilebilir; 
Çevreyi kirleten ve toplumun sağlığına zarar veren faaliyetin 
durdurulmasına karar verme yetkisi Çevre Kanunu'nun 16. maddesi 
]ie Sağlık Bakanlığı ile mülki amirlere verilmiştir. Daha sonra 
çıkarılan Çevre Bakanlığı'nın Kuruluş Kararnamesi (KHK 443) nin 
B. maddesi ile bu görev Çevre BakanlığıÇevre Kirliliği önleme ve 
Kontrol Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 
Taşrada çevre politikalarının çözümü için öneriler sunma, izleme 
ve koordinasyon sağlama görevi her ilde oluşturul an Mahalli Çevre 
Kurullarına verilmiştir. 
Mevzuatta denetim yetkisi Çevre Bakanlığı merkez teşkilatındaki 
ilgil birimler arasında paylaştırılmış, taşrada etkin bir denetim 
için gerekli yasal ve kurumsal mekanizmalar kurulmamıştır. 
Türkiye'de su kaynaklarının yönetimi, çevresel uygulamalarda en 
karmaşık ve iç içe geçmiş bir görüntü sergilemektedir. Bu alanda 
ki çözümlerin güçleşmesi sorumluluk üstlenen kuruluşların 
çokluğundan kaynaklanmaktadır. 
Doğal kaynakların korunması, bitki ve hayvan varlığının korunması 
alanında Cumhuriyet yıllarından bu yana oturmuş , uzmanlaşmış, 
yeteli yasal araçlara ve teknik donanıma sahip kurumsal 1 aşma hem 
merkezde hem de taşrada vardır. Koruma alanlarından milli parklar 
ve doğayı koruma alanları konusunda temel sorumluluk Orman 
Bakanlığı'ndadır. Bu' alanda da yerleşmiş bir uygulama vardır. 
özel olarak korunması gereken alanların yönetim sorumluluğu 
verilen Özel Çevre Koruma Kurumu ile sözkonusu Bakanlık yakın 
işbirliği halinde bulunmalıdır. 
Kıyı alanlarının yönetimi konusunda sorumlu bir örgütlenmeye 
gidilmemiştir. Konu genel uygulama çerçevesinde belediyelerin ve 
valiliklerin sorumluluğundadır. Çok boyutlu bir uygulama alanı 
olması görev, yetki ve sorumluluk karmaşasının bu alana önemli 
ölçüde yansımasına ve ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. 
Hava kalitesi konusunda düzenleme yapma ve denetim yetkisi başta 
çevre Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklara verilmiştir. 
Uygulama sorumluluğu tamamiyle mülki amirlerdedir. • 
Tarihi ye kültürel çevrenin korunması sorumluluğu esas olarak 
Kültür Bakanlığı'nındır. Tarihi, kültürel ve doğal çevrelerin sit 
tanımı kapsamında bir bütün olarak korunması hükümleri bu konuda 
yetki ve denetim Kültür Bakanlığı sorumluluğu yanında birçok 
kurum ve kuruluşa da görevler vermiştir. 
Katı atıklar ve zararlı atıklarla ilgili düzenleme yetkisi Çevre 
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Bakanlığı'nda , uygulama sorumluluğu belediyeler ve mülki 
amirlerdedir. 
Dünyada çevre hizmetlerinin kurumsallaşmasına bakıldığında, pek 
çok ülkede uygulamada merkez çevre teşkilatının darboğazlara 
bölgesel ve yerel kurumsal 1şmalarla çözümlenmeye çalışılmış, bu 
amaçla çevreye ilişkin danışmanlık hizmeti veren organlar veya 
doğrudan yönetimi üstlenen birimler oluşturulmuştur. 
Bakanlık dışı örgütlenmelerin bir diğer örneği de, hizmetin 
yerinden yönetimine dayanan özerk birimlerin kurulmasıdır. Bu 
kurumlar çevre bakanlıklarına bağlı olarak çalıştıkları gibi 
diğer bakanlıklara da bağlı olabilmektedir. Burada temel amaç, 
çevre'de politika belirleme, karar alma ve planlama sürecine 
esneklik ve hız kazandırma ve uygulamadır. 
Burada yine çağdaş uygulamalarda rastlanılan ve bir politika 
olmaktan ziyade çevre yönetiminin önemli bir aracı olan "halkın 
katılımcılığının kullanılması" konusu yani "kamuoyu desteği" 
gözardı edilmemelidir. Gelişmiş ülkelerin çoğunda gönüllü 
kuruluşlar aracılığıyla ya da bireysel olarak bu destek 
sağlanmaktadır. 
Türkiye'de merkez çevre teşkilatı son olarak Başbakanlık Çevre 
Müsteşarlığından Çevre Bakanlığına dönüştürülürken statüdeki 
değişimin gerektirdiği düzenlemeler tam anlamı ile 
gerçekleşememiştir; Yani, koordinasyon sağlayan bir kuruluş 
olmanın yanısıra, eylemci ve yaptırımcı bir Bakanlık konumuna 
dönüştürülememesi, Bakanlığın kimlik tanımı açışandan 
zorlanmasını beraberinde getirmiştir. 
Burada önemli olan Çevre Bakanlığı dahil olmak üzere, çeşitli 
çevresel faaliyetlerle ilgili olarak temel sorumluluklar taşıyan 
ve görev alanları iyi tanımlanmış bakanlık ve kamu kuruluşlarının 
sorumluluklarında mevcut idari sistemde köklü değişikler 
yapmadan, bugünkü yönetim yapısı içinde çevre yönetimini etkin 
hale getirmektir. Son zamanlarda sorunların çözülmesi amacıyla 
yeni teşkilatların kurulması önerileri dikkate alındığında, bu 
teşkilatların çoğalmasının idari yapıyı büsbütün bozacağı da 
gözden uzak tutulmamalıdır. Ancak bu durum dikkate alınarak, 
köklü değişiklikler yapılmadan (Bu durum son zamanlarda özellikle 
atık yönetimi konusunda oldukça yoğun tartışmalara neden 
olmaktadır) tartışılmaya başlanılan Bakanlık ile yakın 
işbirliğinde olacak özerk enstitüler gibi kurumsallaşma modelleri 
aranabilir ve derinlemesine tartışılabilir. 
Çevre Bakanlığı'nııı taşra örgütü yeniden düzenlenmelidir. Havza 
boyutunda uygulama çalışmaları incelenirken, mahalli çevre 
kurullarının rolü gözden geçirilecek bu düzenlemenin özel çevre 
koruma bölgeleri ile kurumsal bağlantıları kurulmalıdır. 
Yerel düzeyde taşrada çevre politikalarının uygulanmasında önemli 
rolleri olan yerel yönetimler, özellikle belediyeler fiziki 
planlamadan su kaynaklarına, halk sağlığından katı atıkların 
bertarafına kadar hemen her alanda görev yapmaktadırlar. 
Bu noktada en önemli konu belediyelere kaynak tahsisi veya 
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belediyelerce kaynak yaratılması konusudur. Bu merkezi otoritenin 
kaynak aktarması ile olacağı gibi çevre yönetiminin çağdaş 
uygulama araçları olan ekonomik araçların kullanılması yolu ile 
de olabilecektir, (vergiler, harçlar gibi) 
Bu noktada çevre için tahsis edilmiş kaynakların ve bu amaçla 
toplanan vergilerin amacına uygun olarak kullanılması konusu 
gündeme gelmektedir. Türkiye'de ve özellikle büyükşehirJerde 
belediye gelirlerinin çoğunun personel harcamalarına gittiği açık 
bir gerçektir. Bu ve benzeri durumlar dikkate alınmalı bu nedenle 
çevre için toplanan kaynakların çevre için kullanılması yönünde 
mevcut düzenlemelere uyulmalı, gerekirse bu yaptırımlar 
çoğaltılmalıdır. 
Görüldüğü üzere, yukarıda verilen bütün bilgiler ve 
değerlendirmeler ışığında, Türkiye'nin çevre sorunlarının ele 
alınması ve çözümü ile ilgili koordinasyonun sağlıklı olarak 
yapılabilmesinde başlangıçta gerekli olan mevzuat ye kurura 
gereklerini yeterince yerine getirdiği görülmektedir. Burada 
önemli olan, "uygularaa"nın ihtiyaç duyduğu Türkiye'nin yapısına, 
imkan ve ihtiyaçlarına göre etkili ve eşgüdüm içerisinde çalışan 
bir denetim sistemini kurmaktır. Çağdaş bir çevre yönetimin 
gerekleri olan ekonomik ve mali araçlar, teknik araçlar (ÇED 
vb.), bilim ve teknolojinin önemi, eğitim , insangücü ve halkın 
katılımı gibi önemli esaslar ve Türkiye'de bu yöndeki çalışmalar 
raporun diğer bölümlerinde değerlendirilmiştir. 
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II-TÜRK PARLAMENTOSU VE ÇEVRE 

Demokrasinin yüzyıllar süren gelişim süreci sonunda çağımızda tüm 
kurura ve kurallarıyla yerleşmesinde kuşkusuz parlamentoların öze] 
bir yeri ve rolü olmuştur. Devletin teme] fonksiyonları olan 
yasama, yürütme ve yargı erklerinin ilişki ve etkileşimlerinin 
şekillenmeleri de bu süreç içerisinde gerçekleşmiştir. Yargının 
tümüyle bağımsız kılınmasıyla birlikte devlet sistemlerini yasama 
ve yürütmenin karşılıklı konumu belirlemiştir. 

Toplum hayatını düzenleyen yöneten ve yönetilen tüm bireylerin 
uymak zorunda olduğu genel ve soyut kuralların yapıcısı olan 
kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmakla yetkili olan, kısacası 
yasama gücünü elinde tutan devlet organı parlamentodur. 

Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, toplumsal hayatı yöneten ve 
yönlendiren toplumsal düzeni sağlayan kuralları uygulayan güç de 
yürütmedir. 

Türkiye'de hakim olan parlamenter sistemde esas olarak yürütme 
yasamanın türevidir. Yürütme yasamanın içerisinden çıkmaktadır. 
Parlamento halkın iradesini yansıtan yönetilen insanlarca 
oluşturulan bir organ olduğundan, halkı yönetenlerin 
parlamentodan güç ve destek alması gerekmektedir. Bu gereklilik 
yürütmenin parlamentoyla il işkilenmesi sonucunu birlikte 
getirmektedir. Sağlıklı bir yönetim için yürütmenin yasama 
organınca hazırlanacak kuralları uygulamak durumunda alması 
nedeniyle yürütmenin yasama organının genel eğilimini yansıtması 
uygun olacaktır. Bu gereklilik ve olması gereken uygunluk 
parlamentonun çeşitli yollarla yürütmeyi deneti eme kontrol etme, 
bilgi edinme hakkına sahip olmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Bu kapsamda, parlamento ve yürütme arasındaki hassas ve ölçüJü 
birliktelik düşünülürse, devletin temel politikalarında 
parlamentonun belirgin bir etkisinin oJacağı açıktır. Her ne 
kadar toplumsal politikalar hükümet tarafından belirlenip, 
hazırlanıyor ve uygulanıyorsa da, bu politikalara ilişkin 
kuralların geçiş yerinin parlamento olması bu politika 
uygulamalarını parlamentonun denetleyip, bunlar hakkında bilgi 
istemesi her zaman için parlamentoyu toplumsal politikaların bir 
ayağı haline getirmektedir. 

Bu değerlendirmelerin tümü, çevreye ilişkin politikalar için de 
söz konusudur. Türkiye'de ulusal çevre politikasının oluşmasında 
parlamentoya oldukça önemli görevler düşmektedir. Türkiye'deki 
ve uluslararası boyuttaki çevresel konulara yaklaşımın belirlenip 
sergilenmesinde, Türk Parlamentosunun da etkin bir biçimde yerini 
alması ulusal çevre politikasının daha sağlıklı şekillenmesini 
sağlayacaktır. Çevre kavramındaki gelişmeler parlamentonun 
çevreye ilişkisini daha da artırmaya zorlamaktadır. 

Çevre kavramının özgün niteliği, çok boyutluluğu, sınır 
tanımamazlığı, uluslararası ilişkilerde gözönünde tutulması 
zorunluluğu çevrenin korunması geliştirilmesi ve iyileştirilmesi 
için entegre ve sistemik bir yaklaşımı gerektirmiştir. 
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Doğal ve fiziki çevrede sürdürülebilir gelişmenin sağlanması ve 
çevre kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda planlama, mevzuat, 
kurumsallaşma, halk katılıma ve finansman gibi araçların 
geliştirilmesine yönelik temel ilke politika strateji ve 
programları belirleyen bu yaklaşım "çevre yönetimi" kavramıyla 
ifade edilmektedir. 
Çevre kavramının, artık "kalkınma ve çevre i İşkil eri", "çevre 
yönetimi" olarak gündeme geldiği günümüzde, çevre ile ilgili 
gerek ulusal gerekse uluslararası düzeydeki hedeflere 
ulaşılmasında başarı, büyük ölçüde tüm ilgili gruplarının çevre 
analizi, planlama, uygulama ve denetleme kapasitelerinin 
artırılmasına bağlıdır. 
Türkiye'de çevre alanında halen çözüm bekleyen planlama, uygulama 
ve denetleme mekanizmalarında rastlanılan bir dizi darboğazın 
çözümü büyük ölçüde tüm ilgi gruplarının, ortak çevre 
politikaları üretilmesinde bir arada düşünmeleri davranmaları, 
dolayısıyla gerçek anlamda bir işbirliği ve eşgüdüm ortamı 
yaratmaları ile mümkün olabilecektir. 
Hükümet organları yerel yönetimler özel sektör gönüllü kuruluşlar 
meslek odaları iş camiası gibi çeşitli toplumsal kesimlerin, 
ilgili grupların arasında "parlamento"nun öncelikli bir yeri 
vardır. Ulusal çevre politikası oluşturulması ve bu politikalara 
süreklilik, kalıcılık ve kararlılık kazandırma konusunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'ne önemli görevler düşmektedir. 
TBMM'nde bugüne.değin sergilenen çevreye yaklaşım incelenecek 
olursa yasama ve denetleme faaliyetleri arasında öteden beri 
çevreye ilişkin olanlara rastlamak mümkündür.Her ne kadar bugünkü 
anlamda bir çevre kavramı ışığı altında ve gündemimizdeki çevre 
bilinciyle olmasa da, çevre ile ilgili dolaylı hükümlerin yer 
aldığı Umumi Hıfzısıha Kanunu, Belediye Kanunu, Orman Kanunu gibi 
çevrenin çeşitli yönlerine ilişkin düzenlemeler getiren 
kanunların yasalaşma süreci içerisinde Komisyonlar ve Genel Kurul 
toplantı!arındaki görüşmelerde çevresel endişelerin dile 
getirildiği tutanaklarla tesbitlidir. 
1982 Anayasası hazırlanırken de doğrudan çevreyle ilgili 56. 
Maddenin ve çevreyle ilgili birçok maddenin Danışma Meclisi'nce 
hazırlanıp gündeme getirilmesi çevre konusunun anayasal düzeyde 
düzenlenmesine olanak vermiştir. . 
Daha yakın tarihlerde Kıyı Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun yasalaşma süreçlerinde 
gerek Komisyonlar ve Genel Kurul görüşmelerinde Meclis düzeyinde, 
gerekse kamuoyunda çevreye ilgiyi artırıcı çevrenin ihtiyaç 
duyduğu hukuki yapılanmayı karşılayıcı, mevzuat eksikliğini 
giderici katkılar Parlamentoda gerçekleştirilmiştir. 
Hiç kuşkusuz 1983 de görüşül erek yürürlüğe giren Çevre Kanunu ise 
genel çevre uygulamalarındaki ilkeleri belirleyici Türkiye'nin ulusal çevre politikasını şekillendirici ve uluslararası çevre faaliyetlerine katılımına yön verici olması açısından 
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Par.lamentodan geçen çevreyle ilgili kapsamlı ve esaslı en önem] i 
yasa.1 düzenleme o.lrauştur. 
Ulusal çevre politikası oluşturmada ve uluslararası çevre 
politikalarında Türkiye'nin konumunu belirleme hususunda 
parlamento ne gibi bir görev üstlenebilir? Parlamentonun çevre 
politikasına katkısı nasıl olabilir? Bu gibi soruların anlamlı 
biçimde cevaplandırılabilmesi için bu güne değin parlamentoda 
çevreye yönelik olarak gerçekleştirilmiş bulunan çalışmaların 
irdelenmesi yerinde olacaktır: 
18. Dönem TBMM Çevre Araştırma Komisyonu 
TBMM'nde çevre konusunun tek başına geniş biçimde ve 
derinlemesine ele alınması ilk defa 18. Dönemde olmuştur. 
Tekirdağ Milletvekili Güneş -GÜRSELER ve 33 arkadaşı ülkemizin 
sahip olduğu çevre değerlerini korumak ve mevcut çevre 
sorunlarını gidermek için gerekli tedbirleri tesbit etmek ve bir 
çevre politikası oluşturmak amacıyla bir meclis araştırması 
açılmasına ilişkin olarak verdikleri önerge 24 Mayıs 1988 
tarihinde Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmiştir. 
Söz konusu Araştırma Komisyonu hazırladığı raporu 12 Mart 1991 
tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunmuştur. Ancak alınan erken 
seçim kararı nedeni ile Komisyon raporu üzerinde genel görüşme 
açılamamıştır. 
Çalışma döneminde partiler üstü bir politika izleyerek kamu kurum 
ve kuruluşlarını, üniversiteleri, çeşitli dernek ve vakıfları 
sanayicileri kısaca toplumun her kesimini aktive edici ve 
böylelikle çevre korumanın topluma mal edilmesi yönünde önemli 
çalışmalarda bulunan Çevre Araştırma Komisyonunun hazırladığı 
Türkiye'nin çevre durumunu yansıtan bu raporun Genel Kurul'da 
görüşülememesi bir şanssızlıktır. 
Ancak 4 yıl süren önemli bir emek ürünü olan anılan rapor, Çevre 
Bakanlığı tarafından kitap haline getirilmiş ve T. Çevre 
Şurası'nda tüm ilgili kuruluşlara dağıtılmıştır. Oldukça kapsamlı 
olan rapor"Türkiye'nin temel çevre sorunlarını derinienmesine 
incelemiş ve çevre politikaları belirlemeye yönelik önemli 
tavsiye kararları belirlemiştir. 
19. Dönem Çevre Araştırma Komisyonu 
Meclisin 19. Dönem yasama çalışmaları başlayınca bir anlamda 
tamamlanmamış olan çevre araştırmasını tekrar başlatmak ve 
çevreyi parlamento düzeyinde yeniden gündeme getirmek için 16/12/ 
1991 tarihinde İsparta Milletvekili Ertekin DURUTÜRK ve 25 
arkadaşı bu raporun hazırlanmasına vesile olan bir Araştırma 
önergesi vermiştir. 
Türkiye'nin sahip olduğu çevre ' değerlerini korumak çevre 
sorunlarının sebep.ve sonuçları ile bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tesbit etmek amacıyla verilen önerge 10/1/1992 
tarihinde kabul edilerek, İsparta Milletvekili Ertekin 
DURUTÜRK'ün başkanlığında TBMM Çevre Araştırma Komisyonu 
kurulmuştur. 
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Araştırma Komisyonu'nun hazırJadığı bu rapor, Türkiye'deki çevre 
durumunun tesbitinin ötesinde ulusa] çevre politikasının 
oluşmasında Parlamentonun üstlendiği rolü yanşatan bir rapordur. 
Çevre politikalarının sürekliliğini parlamento düzeyinde 
vurgulayan bir strateji raporu niteliğinde olan rapor; çevre 
sorunlarının ele alınmasında ve çözüm üretilmesindeki ilkeleri 
ve yaklaşım esaslarını belirleyici, çevre yönetiminin ülke 
bütününde sağlıklı bir biçimde uygulanmasına yo] gösterici olmayı 
hedeflemiştir. 
Çevre ile ilgili diğer Araştırma Komisyonları 
Meclis araştırmaları arasında çevreyle ilgili olarak, Çernobil 
faciasının etki ve sonuçlarını araştırmak için kurulan 
Komisyonunu vurgulamak lazımdır. 1986 da Ukrayna'a Çernobi1 
Nükleer Santralında meydana gelen kaza sonrası atmosfere yayılan 
radyasyonun Türkiye'yi nasıl etkilediği ve alınan önlemlerin 
yeterliliği hakkında bir Meclis Araştırması yürütülmüş, 
hazırlanan raporda çevre riski olarak nükleer enerjinin getirdiği 
tehlikeler de ele al inmiştir. Rapor Genel Kurul'da görüşülmüştür. 
istanbul tli'nin sorunlarını tesbit etmek ve bu şehirde yaşayan 
vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşamasını temin etmek 
amacıyla kurulan "İstanbul'un Sorunlarını Araştırma 
Komisyonu"nunun hazırladığı raporda ülkemizin en büyük ve 
dünyanın sayılı kentleri arasında yer alan bu kentin karşı 
karşıya olduğu tüm çevre sorunlarına yer verilmişir. 
Ayrıca halen Gene] Kurul gündeminde bekleyen birçok meclis 
araştırması önergesinde çevrenin değişik yönleri araştırma konusu 
yapılmaktır. 
Bu noktada, çevre ile ilgili çağdaş uygulamaların gerektirdiği 
konularda meclis araştırma komisyonlarının oluşturulmasının 
yararı vurgulanmalıdır. Raporun bölümlerinde belirtilen çevre ile 
ilgili önerilerin bazıları araştırma konularına ışık tutabilir. 
Ayrıca, TBMM*nde sözlü ve yazılı soru önergelerinde çevreyle 
ilgili konuların özellikle bu yasama döneminde oldukça 
yoğunlaşması; Parlamentonun çevre konularına verdiği önemin ve 
ve parlamenterlerimizin bu konuya ilgisinin giderek arttığının 
bir göstergesidir. 
TBMM Çevre Komisyonu 
Türkiye'de çağdaş anlamda çevre politikaları dizisi 
tanımlanırken, çevre ve kalkınmanın bütünleştirilmesinin çok 
aktörlü bir ortamda hayata geçirileceği konusu temel girdi olarak 
kabul edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, ülkenin çevre yönetim 
stratejilerinde yer alan esaslar arasında en önemli faktörlerden 
birinin bu konudaki "siyasi irade düzeyi" olduğu açıktır. 
Bir ülkede çevre sorunlarına verilen önem, o ülkenin çevre 
yönetim sisteminin temel taşıdır. Dünyada yaşanan örneklerde 
devletin ve halkın çevre konularına kayıtsızlığın olduğu hemen 
her sistemde başarısızlık ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, çevre 
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yönetiminde de süreklilik, kalıcılık ve kararlılığın önemi açıkça 
ortadadır. 
Türk çevre yönetiminde bu konu temel bir politika o.larak 
belirlenmiştir. Bu noktada Parlamentonun rolü ortaya çakmaktadır. 
Çevre politikasının devlet politikası olması demek, 
politikaların kalıcılığı ve sürekliliğin sağlanması için 
mekanizmaların oluşturulması demektir. Bu da Parlamentonun rolünü 
açıkça tanımlamakla mümkün olacaktır. 
Çevre Bakanlığı'nm kuruluşundan sonra, çevre mevzuatının 
geliştirmek gereği kendini iyice hissettirmeye başlamıştır. 
Çevreyi ilgilendiren konulardaki kanuni düzenlemeleri çevreci bir 
bakışla, çevre bilimi uzmanlığı ile ele almak, çevreyi koruyucu 
ve geliştirici, çevre sorunlarını giderici düzenlemelerin 
yerleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla 20 Şubat 1992 tarihinde 
TBMM'nin 163 numaralı Kararı ile çevre Komisyonu kurulmuştur. 
TBMM içtüzüğünün 20. maddesinde sıralanan daimi ihtisas 
komisyonlarından biri olan Çevre Komisyonu; çevre ile ilgili 
düzenlemeler içeren kanun teklif ve tasarılarını, Kanun Hükmünde 
Kararnameleri görüşerek bunları aynen kabul etmek ya da üzerinde 
gerekli değişiklikleri yaparak karara bağlamak yetkisine 
sahiptir. 
Parlamentoda grubu bulunan partilerin milletvekillerinden oluşan 
ve 21 üyesi bulunan ve Başkanlığını İsparta Milletvekili Er'tekin 
DURUTÜRK'ün yaptığı TBMM Çevre Komisyonu, Türkiye'de çevre 
politikasının sürekliliğe kavuşması için gerekli olan çevre 
yönetimi stratejilerinin esaslarının belirlenmesinde, 
Parlamento'ya önemli görevler düştüğünün bilincindedir. 
Çevre Komisyonu yukarıda bahsedildiği üzere, temel görevi olan 
mevzuat değerlendirmesinin yanısıra, Türkiye'de çevre konusunun 
hukuki, ekonomik, kültürel, siyasi ve idari açılardan taşıdığı 
önemi ulusal ve uluslararası boyutları ile birlikte dikkate 
alarak, Parlamento düzeyinde gerekli çalışmaları yürütmekte ve 
geleceğe yönelik çalışmaları şekillendirmektedir. 
Böylece ülkemizde ve dünyada önümüzdeki yüzyılın en önemli 
konuları arasında yer alan "çevre"nin Parlamentoda sürekli 
temsili ve takibine imkan verecek bir yapı oluşması amacıyla ele 
alınan tüm çalışmalar TBMM Çevre Komisyonu'na sunulan çevre ile 
ilgili gerek ulusal, gerekse uluslararası mevzuatın çağdaş 
anlayışa -uygun düzenlemeleri içerecek şekilde 
değerlendirilmesine imkan sağlaması açısından önemlidir. 
T.B.M.M. Çevre Komisyonu, çevre ile doğrudan ve dolaylı ilgili 
tüm resmi ve resmi olmayan kuruluşlarla sistemli bir bilgi 
alışverişine başlamıştır. 
Ayrıca, Parlamento içerisinde diğer daimi Komisyonlar ve 
Türkiye'nin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların 
Parlamentodaki Türk grupları ile çevre konusunda karşılıklı ve 
sürekli bir eşgüdüm ve işbirliği ortamı yaratılması amacıyla 
çalışmalarını sürdürmektedir, öte yandan dünya parlamentolarında 
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yer aJan çevre .i J e iJgiJi komisyon] ar] a da gerektiğinde 
işbirliği yapmak amacıyJa faaJi yetJerini sürdürmektedir. 
Bu açıdan, ParJamento bünyesinde ele alınacak çevre ile DgiJi 
çaJışma]ar bir plan dahiJinde sürdürülmekte ve bu yönde bazı 
çalışma modelleri hazırlanmaktadır. Yakın geçmişte, bu çerçevede 
gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. 

Uluslararası Örgütlerin Parlamentoda yer alan Türk 
Gruplarıma; (Par!arnentoJararası Birlik (PAB) Türk Grubu, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu, Avrupa Güvenlik ve 
işbirliği Konferansı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu, Kuzey 
Atlantik Asamblesi Türk Grubu, Türkiye - Avrupa Topluluğu Karma 
Parlamento Komisyonu Türk Grubu, Karadeniz Ekonomik İşbirJiği 
Parlamenter Asamblesi Türk Grubu) çevre ile ilgili dünyadaki son 
gelişmeler aktarılmakta ve gerekli olduğu hallerde ise işbirliği 
ye eşgüdüm ortamı sağlanmaktadır. 

Çevre ile ilgili hükümet organlarından başta Çevre Bakanlığı 
olmak üzere temin edilen ve edilecek doküman ve raporların akışı 
Komisyon üyelerini bilgilendirmek üzere sistematik bir şekilde 
yapılmaktadır. Hükümet dışı kuruluşların faaliyetleri hakkında 
da Komisyon tarafından temin edilen doküman, rapor ve 
periyodikler vasıtasıyla Çevre Komisyonu ve Çevre Araştırma 
Komisyonu üyelerine ve ParJamento camiasına sürekli bilgi temin 
edilmeye başlanmıştır. 

Çevre ajanında uluslararası platformda 1992 yılında 
gerçek!eşen ve son yılların en önemli geJişmeJerinden biri oJarak 
değerlendirilen "BirJeşmiş MilletJer Çevre ve KaJkınraa 
Konferansı" sonunda BirJeşmiş MiJJetler'e üye ülkelerce kabul 
edilen belgeler ; çevre konusunun küresel, bölgesel, ve ikili 
düzeyde ele alınış biçimi bakımından özel bir önem taşımaktadır. 
TBMM Çevre Komisyonu BirJeşmiş -Milletlerin Türkiye Daimi 
TemsiJciJiği iJe zaman zaman müzakereJerde buJunmaktadır. Bu 
müzakerelerde, Birleşmiş MilletJer geneJinde Rio Konferansa, 
BirJeşmiş MiJJetJerin Türkiye'de çevre ajanında yürüttüğü 
çaJışmaJar ve Türkiye Büyük Millet MecJisi'nde eJe alınan çevre 
faaliyetleri hakkında- bilgi aJışverişJerinde bulunulmaktadır. 

TBMM Çevre Komisyonu, Mart 1994 de Çevre Bakanlığı 
tarafından düzenlenen ve 21. yüzyılda Türkiye'nin çevre 
gündeminde yer alacak çevre konularına ve politikalara işaret 
eden II.Çevre Şurasına katılmış ve Şura'da Parlamentonun bu 
konudaki rolü hakkında müzakereler yapılmıştır. Şura sonuç 
belgeleri TBMM Çevre Komisyonuna olduğu kadar Çevre Araştırma 
Komisyonu çalışmalarına da ışık tutmaktadır. 

Çeşitli ülkelerin Parlamentolarında sürdürülen çevre ile 
ilgili. faaJiyetJeri ve kurumsaJ yapıJarı hakkında ki raporlar 
temin edilmeye başlanmıştır. (Amerika, ingiltere, Macaristan , 
Ukrayna, Rusya Federasyonu, italya, Türk Cumhuriyetleri ile 
ilgili bilgiler derlenmiştir.) Bu konuda kapsamlı bir rapor 
hazırJığında oJan Çevre Komisyonu, söz konusu komisyon 
modellerinin ve çalışmaların Türk Parlamentosundaki çevre ile 
ilgili faaliyetlere ve Çevre Komisyonu çalışmalarına faydaJı 
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o.lacağan.1 düşünmektedir. Bu meyanda, Çevre Komisyonu, diğer 
üJkeJerde ki Parlamentoların çevre komisyonları ile işbirliği 
programJarı hazırlamaktadır. 

Çevre ile iJgiJi uJusaJ ve uJusJararası mevzuat TBMM'de Çevre 
Komisyonu ve konuya göre ParJamentodaki iJgiJi diğer daimi 
ihtisas KomisyonJarı iJe ortak oJarak değerJendiriJmekte ve 
sonuçJandınJmaktadır. Son bir yıJ içerisinde TBMM tarafından 
ratifiye ediJen önemJi uJusJararası sözJeşraeler aşağıda 
bej irtiJmiştir; 

TehJikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşinımının ve imhasının 
Kontrolü - Basel Sözleşmesi 

özellikJe Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme 
Sahip Sulak Alanların Korunması - Ramsar Sözleşmesi 

Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki 
Protokolleri - Bükreş Sözleşmesi 

TÜRK PARLAMENTOSUNUN RİO KONFERANSI SONUÇLARI DOĞRULTUSUNDA 
ÜSTLENECEĞİ ROL . 

Çevre konusunun uluslararası düzeyde ele alınış biçiminde son 
yıllarda çok önemJi gelişmeler kaydedilmiştir. Çevre kavramı ve 
çevre sorunJarı hızlı bir şekilde küreselleşmiş, bu sorunların 
çözümlenmesi için yapılan işbirliği, küresel, bölgesel ve 
alt-bölgesel düzeylerde çok taraflı ve ikili ilişkiJer sistemi 
içinde eJe aJınmış ve bu yönde önemli gelişmeler sağlanmıştır. 

Bugün, çevre konusu ulusJararası siyasi, ekonomik ve ticari 
iJişkiJer çerçevesinde de gittikçe belirleyici bir faktör oJarak 
ortaya çıkmakta ve bu iJişkiJeri yönlendirici bir rol oynamaya 
başlamaktadır. 

Bu nedenJe, Haziran 1992 tarihinde Rio'da yapılan "BirJeşmiş 
MiJJetJer Çevre ve KaJkınma Konferansı" - Dünya Zirvesi (UNCED) 
sonuçJarının uyguJanması amacıyla gerek ülkeler gerekse 
BirJeşmiş MiJJetJer, Avrupa Konseyi, AT, OECD ve Dünya Bankası 
gibi uJusJararası kuruluşlar bünyeJerinde bazı kurumsaJ ve hukuki 
düzenlemeJere ve yeni yapılanmalara gitmişJerdir. 
Dünya parlamentoJarı da parJamento ve parlamenter düzeyinde bir 
çok ulusJararası kuruluşun par J amentolardaki grupJarı vasıtasıyla 
çevre konusunda kaydadeğer çalışmalar yapmakta ve özellikle Rio 
Konferansının sonuçları doğrultusunda öncelikle yapılması 
gerekenJeri tanımlamaya, uygulama ve izleme için mekanizraaJar 
geJiştirmeye çaJışmaktadırlar. 

BirJeşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı sonuçları 
parlamenterJerin çok az denebilecek şekilde doğrudan olan 
katkıları ile ortaya çıkmıştır. Fakat bu Konferansın sonuçları; 
parJamenterJerin faaJiyetJeri iJe sadece yasal düzenlemeleri 
değiJ, aynı zamanda boşJukları doldurarak, milletvekilleri 
tarafından en iyi şekilde tanımJanacak çalışmaların pratik ve 
siyasaJ sonuçlarını ekJeyerek tanımlanabilir. ParJamentoların 
Konferansın İzJeme Sürecindeki roJü 2 kategoride topJanmaktadır: 
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1- Her şeyden önce ulusal kazançları güvence a]tına almak, 
global çalışmalara katkıda bulunacak faliyetlerde bulunmak ve 
yararlı örnekler oluşturmak, 
2- Hükümetler tarafından öne sürülen ve desteklenen 
programların dünya çapında sürdürülebilir kalkınmaya 
desteklemesini sağlamak . 
Parlamenterler sosyal . aktivitelerin siyasal meşruiyetini 
sağlamakla sorumludur]ar. Çünkü parlamenterler şimdiki ve gelecek 
kuşakların sürekli ve dengeli kalkınmanın başarısında ya da 
başarısızlığında hayati ve çok önemli sorumluluk taşımaktadırlar. 
Kasım 1992'de Brazil'de Parlaraentolararası Birlik (PAB) 
tarafından düzenlenen. "Parlamento!ararası Çevre ve Kalkınma 
Konferangı"nın amacı; UNCED'e ilişkin olarak özellikle 87. PAB 
Konferansında Nisan 1992'de kabul edilen "Yaounde Deklarasyonu" 
ışığında UNCED sonuçlarını değerlendirmek olmuş ve bu Konferansta 
Rio Konferansı'nın tzleme Süreci'nde Dünya Parlamentolarına, 
Parlamenterlere ve PAB'a eylem gerektiren konuları 
belirlemeleri,takip ve uygulamaları için gerekli mekanizmaları 
oluşturmak amacıyla tavsiye kararları alınmıştir. 
Bu kararları içeren Nihai Belge'nin ilk bölümünde yer alan BRAZtL 
EYLEM PLANI'nda Rio Konferansıhın izleme Sürecinde 
Parlamentolara, Parlamenterlere ve Parlamento]ararası Birlik'e 
(PAB) düşen görevler aşağıda belirtilmiştir: 
PARLAMENTO VE PARLAMENTERLER TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER 
Ulusal düzeyde; 
1- iklim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitlilk Sözleşmelerini 
henüz imzalamayan devletlerin bu sözleşmeleri imzalamaları ve 
onaylamaları 
2:- Sürekli ve dengeli kalkınma ve çevrenin korunması ile ilgili 
andlaşmaları kabul etmek ya da onaylamak, özellikle; 

Deniz Hukuku Sözleşmesi 
Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşmımının ve imhasının 

Kontrolü 
Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi, Ozon 

Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve 1990 ve 
sonrasında yapılan değişiklikler 
3- Mevcut yasal düzenlemeleri, BM Çevre ve Kalkınma 
Konferansı'nda kabul edilen ve uygulanmasının kolaylaştıran ve 
bu belgelerde yer alan taahhhütlerde öngörülen şekilde gözden 
geçirilmesi ve değiştirilmesine imkan verecek düzenlemelerin 
kabul edilmesi 
4- Nihai Belgede yer alan tavsiyeler ışığında varolan yasal 
düzenlemelerin gerekirse değiştirilmesi ve gözden geçirilmesi 
5- Ulusal mevzuat, idari yapı ve çerese], etki değerlendirmesi 
gibi prosedürlerin etkin entegre bir karar verme sürecini, 
sürekli ve denggeli kalkınmayı hedefleyen mali ve ekonomik 
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politikalar tesis etmek amacıyla yeniden canlandırılıp gözden 
geçirilmesi 
6- Karar verme sürecinde ilgili birey ve kuruluşların etkin 
katılımını sağlayacak yasal ilkelerin kabul edilmesi 
7- Parlamentonun, ilgili kamu kuruluşlarının, gerekli hallerde 
hükümet-dışı kuruluş!ar,iş çevresi ve diğer ilgi gruplarının 
katılacağı çevre ve kalkınma alanında eylem planlara, entegre 
politikaları tanımlayacak ve geliştirecek ulusal komitelerin 
kurulmasına çalışmak 
8- BM'nin 50. yıl dönümü olan 1995 yılında kabul edilecek 
şekilde "Rio Dekiarasyonu"nun bir "Dünya Şartı" haline gelmesine 
çalışmak 
9- Bu görevlerin başarısını kolaylaştırmak ve Parlamentoların 
izleme faaliyetlerini daha etkinleştirmek için Konferans 
Parlamenterlere şunları tavsiye etmektedir: 

Komisyon/komite yapılarını çevre ve kalkınma ile ilgili 
bütün problemler ve sorunlarda entegre uygulamalar sağlamadan 
hareketle yeniden gözden geçirmek 

Bu açıdan, ayrıca entegre yaklaşımları sağlayacak entegre 
çevre ve kalkınma komiteleri tesisi etmek, ya da çevre ile ilgili 
varolan Komisyonların görevlerini bu faaliyetleri yürütecek 
şekilde yeniden gözden geçirmek 
- Yetkin ulusal otoriteleri , parlamentoları BM Çevre ve 
Kalkınma Konferansı sonuçlarını uygulamaları konusunda yapılacak 
hükümet politikaları ,ve eylemleri konusunda (yapılmış ya da 
yapılması planlanan) raporları sunmaya davet etmek 

Kadınlar ve Parlamenter (süreçte temsili genelde yetersiz olan diğer gruplar sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması için 
gerekli yasaların çıkarılmasında, idari yapı ve süreçlerde, 
ulusal komitelerde ve raporlar hazırlanırken kadınların tara 
olarak temsilini sağlamak 
10- Halk ile temsilcileri arasında daha yakın bir bağ sağlamak 
için, Konferans parlamenterlerin çevre ve kalkınma meselelerinin 
kamuoyunun yanısıra özel çıkar gruplarının da dikkatine sunma 
artırmalarının tavsiye etmektedir. 
Bu açıdan, Konferans açık oturumların yaygın olarak 
kullanılmasını, böylece yeri sorumlulukların ihtiyaç ve 
görüşlerinin de dikkate alınmasını tavsiye eder. 
11- Gündem 21 ve Sözleşmelerin uygulanabilmesi için mali ve 
teknik kaynaklar'muhakkak gereklidir. Sürdürülebilir kalkınmaya 
öncelik veren ulusal projeler için gerekli kaynakların yeniden 
tahsisi edilebilmesi için Konferans Parlamenterleri etkilerini 
kullanmaya çağırır. Gelişmiş ülke parlamenterleri ise 
sürdürülebilir kalkınmanın tüm dünyada gerçekleşmesine yardımcı 
olmak üzere, ihtiyaç duyulan teknik ve mali kaynakların 
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transferini öngören ve Rio Konferansında sağlanan uluslararası 
,mutabakatı ülkelerinin uymasını temin etmelidirler. 
Uluslararası düzeyde; 
.1- BM Çevre ve Kal kanma Konferansının ulusal düzeyde 
sonuçlarını tamamlayan faaliyetler hakkında, yeni ya da 
değiştirilmiş düzenlemeler konusunda bilgi sağlamak dahil olmak 
üzere bilgi alışverişinde bulunmak 
2- Mümkün olabildiği takdirde, uluslararası görüşmeler ve 
toplantılarda politika üretici pozisyonlarda bulunan 
parlamenterlere danışılmasını sağlayacak ve ulusal 
delegasyonlarda parlamenterlerin katılımını temin edecek yasal 
koşulları tesis etmek 
3- Bölgesel Parlamenter Asambleler ve Kuruluşları aracılığ.ı ile 
sürekli ve dengeli kalkınmanın geliştirilmesi için parlamenterler 
arasında bölgesel düzeyde politika ve eylemlerde işbirliğini 
teşvik etmek 
4- ilgili ülkeler arasında sınır!arötesi çevre sorunlarına 
değinen yasal düzenlemelerin uyumlaştırılması için çalışmak 
5- ülke hükümetlerinin, BM Sürekli ve Dengeli Kalkınma 
Komisyonu ile işbirliği faaliyetlerinde bulunmalarını ve Gündem 
21' in uygulanması için yapılan faaliyetler hakkında periyodik 
belge veya raporlarla bilgi temin etmelerini sağlamak 
6- ±klim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleri gibi 
yerine getirilmesinde Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 
gibi yetkin organlar aracılığıyla güncelleştirilmiş bilgilerin 
elde edilmesini ve Orman Sözleşmesinin oluşturulmasına yönelik 
gelişmeler hakkında parlamentol arın bilgilendirilmesini sağlamak. 
PARLAMENTOLARARASI BİRLİK <PAB) TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER 
1- Konferans, PAB Ulusal Gruplarını bu nihai metni 
parlamentolarının ye ihtisas komisyonlarının yanısıra ilgili 
kamu kuruluşlarının dikkatine sunmalarını tavsiye eder. 
2- Bunun da Ötesinde, Konferans PAB üyelerini büyük bir özenle 
basına, sosyal ve özel çıkar gruplarına ve ilgili hükümet-dışı 
kuruluşlara yayar'ak mümkün olan en büyük kamuoyunu sağlamaya 
teşvik eder. 
3- Ayrıca bütün ulusa]""grupları, bu Konferansın tavsiyelerinin 
ardından ülkelerinin hükümetleri ve parlamentoları tarafından 
atılan adımların yanısıra, bu konudaki gelişmeleri PAB'a 
bildirmeye , böylece bu faaliyetleri PAB üyelerinin dikkatine 
sunmaya davet eder. 
4- Konferans» ayrıca PAB'ı aşağıdaki önlemleri almaya davet 
eder: 

Nihai metni BM'in yanısıra ilgili tüm uluslararası ve 
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bölgesel örgütlerin, parlamenter asamblelerin ve kuruluşların 
dikkatine sunmak, 

Bu süreci değerlendirmek, eylem ve politikalara 
kuvvetlendirmek amacı ile, özellikle bölgesel düzeyde olmak üzere 
takip toplantıları düzenlemeyi düşünmek, 

BM Çevre ve Kalkınma Konferansı kararlarının uygulanmasında 
kadınları endişe ve isteklerinin entegrasyonu konusunun gelecekte 
yapılacak bir PAB Konferansında ele alınmasının düşünülmesi; 

Sürekli ve dengeli kalkınma görüşüyle, özellikle organlar 
arası görüş alışverişin ve temasların kolaylaştırılması görüşü 
ile çevre ile ilgilenen parlamento komisyonlarının/komitelerinin 
uluslararası rehberini yayınlamak, 

PAB Çevre Komitesi'ni PAB'm yönetim organları için BM çevre 
ve Kalkınma Konferansı sürecine yardım edecek PAB'in atabileceği 
daha somut adımlar için spesifik önerilere bulunmaya davet eder. 
özellikle; 
i) BM Sürekli ve Dengeli Kalkınma Komisyonu'nu desteklemek, 
ii) Parlamenter aktivitelerde, bilgilerin bir araya getirilip 

dağıldığı yer olarak hizmet etmek, 
iii) İklim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 

uygulanmasını ve onaylanmasını takip etmek, 
iv) Çok taraflı ticari görüşmelerin gelecek raundunda hazırlık 

maksadıyla çevre ve ticaret arasındaki bağların 
araştırılması. 

TBMM, PAB Çevre ve Kalkınma Konferansı Nihai Netnini ve yukarıda 
açıklanan Brazil Eylem Planı metnini, Deniz Hukuku Sözleşmesi ile 
ilgili maddeye çekince koyarak kabul etmiştir. Metinde zikredilen 
Sözleşmeler hakkındaki gelişmeler ve görüşler Rapor'un diğer 
ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak yer almıştır. 
Türk Parlamentosunda PAB'm uzantısı olarak görevini sürdürmekte 
olan PAB Türk Grubu PAB'm Çevre Komitesi faaliyetlerini aktif 
olarak izlemekte ve Türk Grubu Başkanı 1992 yılından itibaren 5 
yıllık bir süre için bu Komitenin Bürosunda Başkan Yardımcısı 
olarak görev yapmaktadır. . 
PAB'm çevre alanında sürdürdüğü çalışmalar ve bu yolla çevre 
alanında parlamentoların yüklendiği sorumluluklar doğal olarak 
TBMM'sinde bü yöndeki çalışmalara yansımaktadır. Bu çerçevede PAB 
bünyesinde Türk Parlamentosunun da taahhüt altına girdiği 
yukarıda bahsedilen hukuki belgelerde (Yaounde Deklarasyonu, 
Parlamentolararası Çevre ve Kalkınma Konferansı Nihai 
Belgesi-Brazil Eylem Planı) alınan kararların Parlamento 
düzeyinde takip edilmesi, yönlendirilmesi ve ulusal uygulamalara 
yansıtılması amacıyla PAB Türk Grubu; Meclis bünyesinde TBMM 
Çevre Komisyonu ile ve başta Çevre Bakanlığı olmak üzere ilgili 
bir çok kurum ve kuruluş ile mevcut işbirliği ortamı 
güçlendirilmelidir. 
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TBMM Genel KuruJu'nda 30/6/1992 tarihinde UNCED üzerine Genel 
Görüşme açılmıştır. Genel Görüşme ile Birleşmiş Milletler Çevre 
ve Kalkınma Konferansı'nda tartışılan konular, kabul edilen 
belgeler ve alınan kararlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş, 
bu konuda ki yapılması gereken çalışmalar ve alınması gerekli 
önlemlere açıklık getirilmiştir. 
UNCED sonuçlarının uygulanması ile ilgili olarak bir çok ülkede 
olduğu gibi Türkiye'de de bir çok faaliyet yürütülmektedir. 
Doğaldır ki, dünyadaki çevre ve kalkınma ilişkisi ile ilgili 
hemen tüm konuların yer aldığı böyle bir Programın uygulanmasında 
belirli bir zaman perspektifi dikkate alınarak,ülkesel düzeyde 
önceliklerin sıralanmalı ve bu yönde gelişmeler sağlanmalı 
gerekirse bazı kurumsal, yasal ve ekonomik yapıya ilişkin 
değişiklikler öngörülmelidir. 
Türkiye, UNCED Konferansı'nm etkili bir şekilde takibini 
sağlamak amacıyla Konferanstan bir yıl sonra kurulan "Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu"nda "Batı Avrupa ve 
Diğerleri Grubu"nda üç yıllık bir süre için üye olarak yer 
almıştır.(1993-1995) 
Komisyon, Rio Konferansında ele alınan konuları belirli bir 
sistematikte izlemek amacıyla " Çok-Yıllı Çalışma Programı" 
hazırlamıştır. 1994-1997 yılları arasında 4 yıllık bir dönemi 
kapsayacak olan bu Programın ilk dönem uygulamasında, her yıl 
sektörlerarası konularla birlikte yıllık konular belirlenmiş ve 
bu konularda uygulamaya yönelik mekanizmalar tanımlanmıştır. PAB 
bünyesindeki bu yönde yapılan çalışmalara da zaman zaman yansıyan 
bu çalışma programları çerçevesinde , gerekli bilgiler 
Uluslararası PAB Sekreteryasına iletmektedir. 
Genel olarak değerlendirildiğinde, "Rio İzleme Süreci" 
çerçevesinde ele alınan ve toplumun tüm kesimlerine »hükümetlere 
ve parlamentolara önemli görevlerin verildiği, ülkemizin 
özellikle uluslararası menfaatleri açısından büyük önem taşıyan 
bir çok konuda Türk Parlamentosunun başta hükümet olmak üzere 
diğer kurum ve kuruşularla daha yakın işbirliği halinde 
çalışmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması gerekli 
görülmektedir. 
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J T T-TÜRK t YE'DE ÇEVRE YÖNETİMİ ESASLARI VE İÇERDİĞİ KONULAR 

ÇEVRE YÖNETİMİ NEDİR ? 
ÇEVRE YÖNETİMİ EKONOMİK, İDARİ, HUKUKİ, POLİTİK, SOSYAL 
VE KÜLTÜREL ARAÇLARI KULLANARAK DOĞAL VE YAPAY ÇEVRE 
UNSURLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMINI SAĞLAMAK ÜZERE 
YEREL, BÖLGESEL VE GLOBAL DÜZEYDE POLİTİKA VE 
STRATEJİLER GELİŞTİRMEKDİR. 
A-POLİTİKALARIN ENTEGRASYONU 
I-EKONOMİK VE ÇEVRE KONULARININ ENTEGRASYONU, SEKTÖREL 
POLİTİKALARDA ÇEVRE KORUMANIN YERİ 
Türkiye ekonomisini liberalleştirmeye ve piyasa güçlerine çok 
daha büyük bir rol vermeye başlamıştır. Liberalleşme ekonomik ve 
çevresel politikaların entegrasyonunda da dikkat çekmektedir. 
özel sektör faaliyetlerinin büyümesiyle planlamada devletin rolü 
azalırken altyapı planlamasında ve çevresel hizmetleri de içine 
alan "kamu hizmetlerinin"sağlanraasmda devletin rolü artacak bu 
da sonuçta politikalar ve işler arasında daha büyük bir 
koordinasyonu gerekecektir. 
Bu konuda yapılan degerlendirma sonuçlarına göre, çevresel ve 
ekonomik politikaların entegrasyonu ile ekonomik ve çevresel 
kayıplar azaltılabilecek gelecek için koruyucu politikalar 
sağlanabilecektir. 
Politikaların entegrasyonunda doğal olarak en önemli, konu çevre 
politikalarının sektörler ve sektörler-arası konularla pratikte 
özdeşleşmeleridir. Bu durum tüm ekonomik ve sosyal kararlarda 
çevre boyutunun dikkate alınmasını ve sektöre! politikalarda 
yatay ve dikey entegrasyonun sağlanmasına gerektirecektir. 
Aşağıda bazı sektörlerin çevre ile entegrasyonu irdelenmiştir: 
ÇEVRE VE ENERJİ 
İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasında ve gelişmenin sağlıklı 
olarak sürdürülmesinde gerekli olan özellikle enerji, sanayi, 
konut, ulaştırma gibi sektörler önemli rol oynamaktadır. 
Enerjinin üretimi, iletimi ve tüketimi aşamalarında ortaya çıkan 
çevre sorunları nedeniyle enerji ve çevre konuları birbirleriyle 
bağlantılı olarak ele alınmalıdır. 
Uzun vadede artan enerji ihtiyacınan, güvenli ve çevre açısından 
sağlam kaynaklardan sağlanması, tükenen kaynaklar ve hassas 
ekoloji denge yönünden büyük önem kazanmaktadır. Halen bu 
ihtiyacı karşılamak üzere güvenli ve etkili' bir kaynak veya 
kaynak bütünü yoktur. Bu nedenle giderek artan ölçüde dünyanın 
hemen her ülkesinde enerjiye bağlı çevre srunları yaşanmaktadır. 
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Rasyonel bir çevre yönetimi ve enerji politikası, enerji 
kaynaklarının verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının 'kul.1 anımı ile çevre sorunJarınan çözümünde büyük 
katkılar sağlanabilecektir. 
Sektörden Kaynaklanan Genel Çevre Sorunları 

özellikle linyite dayalı termik santrallerden kaynaklanan 
başta baca gazları (kükürt oksitler,.uçucu küller) olmak üzere 
sıvı (soğutma suları) ve katı atıkların (cüruf) yol açtığı su, 
hava ve toprak kirliliği. 
- Hidrolik santraller"de dahil olmak üzere tüm enerji üretim 
tesislerinin ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri. 

Arazi bozulmaları ve toprak kayıpları 
Doğal kaynakların tüketimi 
Nükleer enerjiye dayalı radyoaktif atıkların yolaçt.ığı çevre 

sorunları. 
Başta sanayi olmak üzere, enerji kullanımından kaynaklanan 

kata, sıvı ve gaz atıkların yo.laçt."igı. su, hava ve toprak 
kirli ligi. 
Temel Hedef ve Program!ar 
Türkiye'de, bugüne kadar tamamlanmış bulunan beş yıllık kalkınma 
planları döneminde enerjinin sürekli, güvenilir ve ucuz bir 
biçimde sağlanması prensip olaarak kabul edilmiştir. Enerji. 
talebinin ise mümkün olduğunca yurt içi kaynaklardan karşılanması 
hedeflenmektedir. 
Türkiye'de enerji politikalarının belirlenmesinde çevreye 
gelebilecek olumsuz etkilerin önlenmesine yönelik tedbirler ve 
öneriler, temel hedef ve programların belirlendiği 6. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı'nda (1990-1994) kapsamlı bir biçimde ele 
alınmıştır. 
Ekonomik olmak kaydıyla yerli yada ithal tüm enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesi yurt içi, yurt dışı kamu özel yatırım ve 
finansman kesimlerinden ve olanaklarından yararlanılmasının amaç 
olarak belirlendiği planda; doğal gaz kullanımının planlı bir 
biçimde yaygınlaştırılması, başta hidrolik olmak üzere jeotermal 
ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının uygun 
teknolojilerle verimli şekilde kullanılması ve enerji tasarrufuna 
yönelik projelerin desteklenmesi, nükleer enerji teknolojisine 
giriş için çalışmalar yapılması ilke olarak benimsenmiştir. 
Çevre konusunda ise, "Çevre ve Yerleşme" başlıklı bölümde oldukça 
kapsamlı biçimde ilke ve politikalar belirlenmiş bulunmaktadır. 
Sözkonusu bölümde enerjiyle ilgili olarak; 

Enerji üretimi, iletimi, dönşümü ve kullanımında çevre 
faktörünü gözönüne alan ekonomik değerlendirmelerin yapılması, 

Enerji üretiminde çevre kirliliğini azaltmak için/gerek 
mevcut gerekse yeni kurulacak tesislerin özelliklerine uygun 
teknoloji transferine ve Araştırma-Geliştirme çalışmalarına 
ağırlık verilmesi, 

Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından mevcut 
potansiyelinden yararlanmak için Araştırma-Gel iştirme programları 
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oluşturulup desteklenmesi, 
Akişkan yatakla yakma teknolojisi Araştırma-Gel iştirme ve 

kullanımı çakışmalarının desteklenmesi, 
Nükleer tesisler ve iyonlaştırıcı radyasyonla çalışan 

tesislere yönelik mevzuat geliştirilmesi, 
Büyük hidroelektrik santrallerin ekolojik ve sosyo ekonomik 

dengede oluşturduğu önemli değişikliklerin boyutlarının 
belirlenerek etkilerini azaltacak tedbirler geliştirilmesi 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında plan ve programa 
bağlanmıştır. 
Türkiye'de kullanılan enerji kaynaklarının farklı özellikleri 
dikkate alınarak çevre etkileri bakımından verimli ve ekonomik 
kullanımı amacıyla herbiri için farklı tedbirlerin alınması 
zorunlu olmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'de enerji kaynaklarının 
uzun vadede üretim ve tüketimdeki payları, sektöre! enerji 
talebinin değişimi ve nihai enerji talebinin kaynaklara göre 
dağılımı dikkate alınmalı ve ona göre politikalar 
belirlenmelidir. 
EMİSYON KONTROL ÖNLEMLERİ VE İLGİLİ MEVZUAT 
Enerjinin üretimi aşamasından nihai tüketimi aşamasına kadar her 
kademede verimlilik artırılarak israfın en aza indirilmesi, 
çevrenin korunması gözetilmesi ve enerji ekonomisinin gereğinin 
yerine getirilmesi temel hedefler arasındadır. 
2872 sayılı Çevre Kanunu'na bağlı olarak çıkarılan ve enerji ile 
ilgili hükümleri içeren yönetmeliklerle ilgili bilgiler 
aşağıdadır: 
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği: 
Sabit enerji kaynaklarından yayılan kirleticiler için uygulanan 
standartlar emisyonların zararlı etkileri 2 Kasım 1986 gün ve 
1926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren hava 
Kalitesinin korunması Yönetmel iği 'nin EK-7 bölümünde verilmiştir. 
Yönetmelikte katı yakıtlı, sıvı yakıtlı, gaz yakıtlı, çift 
yakıtlı tesisler için toz karbonraonoksit, azotoksit . ve 
kükürtoksit standartları verilmiştir. 
Türkiye'de enerji ihtiyacının %54'ü termik santrallardan 
sağlanmaktadır. Termik santrallarımızda düşük kalorili ve düşük 
kaliteli yerli linyitlerimizi kullanmak zorunda oluşumuz 
santralların kurulu bulundukları yerlerde çevre kiril il iğinin 
meydana getirilmesine neden olmaktadır, özellikle baca gazı 
emisyonları ve uçucu kül problemi ile yaygın olarak 
karşılaşılmaktadır. Bugün ülkemizde uçucu kül problemi gidermek" 
üzere elektrofitreler kullanılmaktadır. Ancak elektrofiltreler 
randımanlı çalıştığında Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği'ndeki standartlar sağlanmaktadır. 
Bilindiği gibi termik santralların bacalarından yayılan 
kükürtoksit emisyonları için dünyüdü Baca Gazı Desülfirizasyon 
(BGD) tesisleri kurulmaktadır. Bu tesislerin ekonomik maliyetinin 
fazla oluşu sebebiyle yatırımın büyüklüğü dikkate alınarak termik 
santrallerin bulunduğu yöreler, bu yörelerdeki nüfus yoğunluğu, 
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tarım, orman, turizm potansiyeli v.b g.ib.i faktörler gözönünde 
tutu.larak termik santraller BGD tesislerinin kurulması açısından 
bir öncelik sıralamasına tabi tutularak Türkiye'de şimdilik 
Çayırhan Termik Santralında baca gazı desü.1 fi ri zasyon tesisi 
kurulmuştur .Di ğerl eri için de proje ve finansman çal ı şraal an 
sürdürülmektedir, önümüzdeki dönemlerde kurulacak olan linyite 
dayalı tüm termik santrali ara proje aşamasında BGD tesislerinin 
dahil edilmesi ilke olarak benimsenmiştir. 
Baca gazlarında bulunan azot oksit emisyonJarı , linyite dayalı 
santrallarımızda bir sorun olarak görülmemektedir. 
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği: 
Enerji üretim tesislerindeki sıva at.iklar.Tn deşarj sandartlarının 
tanımlandığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 4.9.1988 tarihli 
ve 19919 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bahsekonu yönetmeliğin Eklerinde enerji ile ilgili kömür 
hazırlama, işleme ve enerji üretme tesisleri atık sularının alıcı 
ortama deşarj standartları taşkömürü, linyit, kok, havagazı, 
termik santralJar, nükleer -santral 1 ar ve benzerleri için 
kimyasal oksijen ihtiyacı, askıda katı madde, ph, sıcaklık, 
toplam siyanür, yağ ve gres, toplam fosfor vs., bazında 
belirtilmiştir. Son yıllarda kurulan ve kurulmakta olan 
santra]1 arımız başta olmak üzere, sıvı atıkların arıtılması için 
gerekli arıtma tesisleri ve önlemler proje aşamasında ele 
alındığından bu atıklar birkaç eski santralımız dışında (örneğin: 
Tunçbilek Termik Santralı) sorun yaratmamaktadır. 
Türkiye'deki kömür rezervlerinin değerlendirildiği termik 
santralların çeşitli ünitelerinden çıkan rejenerasyon ve 
demineralizasyon atık suları; petrol ve yağ içeren atık sular; 
baca gazı desülfürizasyon sistemlerinin deşarjları; çeşitli 
yıkama suları ve evsel atık sular doğal su kaynakîarının çeşitli 
kullanıra amaçlarını sınırlamakta ve çevre kirliliğine neden 
olmaktadır, özellikle açık çevrim- soğutma sistemli termik 
santral lârm soğutma suları verildiği alıcı ortamlarda kirlenmeye 
sebebiyet vermektedir. Tüm termik santrallerin ve diğer atık 
suların Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan arıtma 
yöntemlerine göre arıtılmasında fayda görülmektedir. 
Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği: 
ÇED Yönetmeliği ile enerji üretiminde büyük katkısı olan termik 
santralların inşasından önce tesisin çevreye uygunluğu, yer 
seçimi, çevreye etkilerinin değerlendirileceği bir raporun 
hazırlanması istenmiştir. Yönetmeliğe göre, Kapasitesi > 300 MW 
olan her santral için ÇEP 'raporu hazırlanması gerekmektedir. 
Kapasitesi < 300 MW olan termik santral lar ise ÇED ön Araştırması 
uygulanacak faaliyetler kapsamında yer almaktadır. Ancak hassas 
yörelere kurulacak santrallar için kapasitesi ne olursa olsun ÇED 
Raporu düzenlenmesi gerektiği hususundan hareketle, kaynak ve 
santra] üretimi planlanması ÇED raporu düzenleneceği esas 
alınarak yapılmıştır. 
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Enerji Tesislerinde Katı Atıkların Bertarafı ve Gürültü Sorunu 
Enerji üretim tesislerinden özellikle linyitin kaynak olarak 
kullanıldığı termik santrallarımızdan çıkan atıkların kömürün 
yakılması ile kazan altından çıkan cüruf, elektrofiltrelerde 
tutulan uçucu küller ve baca gazı desülfürizasyon ünitelerinde 
oluşan jipstir. Termik santrallarda bu atıklar kül barajında 
toplanmaktadır. Buna göre yeraltı sularının kirlenmemesi 
açısından, kül barajlarının geçirimsizliği sağlanmalıdır. Ayrıca 
barajın işletilmesi sırasında tozumayı önleyecek tedbirlerin 
işletme ömrünün tamamlanması sonrasında gerek tozumanın önlenmesi 
gerekse görüntü kirliliğinin oluşmaması için kül barajının 
üstünün toprakla örtülerek ağaçlandırılması gerekmektedir. Mevcut 
santrallerimizde bu hususlara büyük ölçüde dikkat edildiği 
görülmektedir. 
Tesisin inşaatı, işletilmesi sırasında gürültü sorunu da ortaya 
çıkabilir ve gürültü kirliliği doğal çevre için rahatsızlık 
verici bir durumdur. 11 Aralık 1986 tarih,ve 19308 Sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Gürültü Kontrol 
Yönetmeliği ile, çeşitli kaynaklardan oluşabilecek gürültü 
seviyeleri sınırlandırılmıştır. 
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Enerji ihtiyacının mümkün olduğunca ulusal kaynaklarla 
karşılanabilmesi, enerji üretim sistemlerinin çevreye olan 
etkilerini azaltan teknolojilerin kullanılmalarının 
geliştirilmesi gerekmektedir. Yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından güneş, jeotermal, rüzgar, biyomass olarak ülkemiz 
zengin bir potansiyele sahiptir. Ancak bu kaynakların yaygın ve 
büyük ölçekli kullanımı henüz gelişmemiştir. 
Jeotermal Enerji: 
Türkiye'de alternatif enerji kaynağı olarak jeotermal enerjinin 
önemli bir yeri vardır. Türkiye jeotermal kaynak zenginliğinde 
dünyada ilk 7 ülke içinde yer almaktadır. Verilere göre jeotermal 
ısı potansiyelimiz 31100 MWt dir. Elektrik enerjisi üretimine 
uygun jeotermal potansiyeli ise 4500 MWe'dir. Bugüne kadar 
yapılan çalışmalar sonucunda bu potansiyelin ısı olarak 1000 
MWt' ı elektrik enerjisi olarak 200 MWe*i kullanılabilir 
potansiyel olarak belirlenmiştir.Bunun konut eşdeğeri beş milyon 
konutun jeotermal enerji ile ısıtılmasıdır. Jeotermal enerji 
yurdumuzda elektrik üretiminde, ısıtmacılıkta (konut ve 
seraların), çeşitli endüstri dallarında (dokumacılıkta-iplik 
ağartmada), jeotermal akışkandaki C02'den kurubuz elde 
edilmesinde ve turistik tesislerinde kul 1 anılmaktadır . Türkiye'de 
jeotermal sahaların % 90'ı ısıtmada kullanılabilir özelliktedir. 
çevre Bakanlığı çevre kirliliği yaratma riski oldukça düşük olan 
jeotermal enerjiyi ve bu konudaki her türlü projeyi 
desteklemektedir. 
Güneş Enerjisi:. 
Türkiye güneş enerjisinin kullanım olanakları yönünden zengin bir 
ülkedir. Türkiye'nin güneşlenme süresi ve güneş enerjisi 
potansiyelinin zamansal ve alansal dağılımına göre güneşlenme 
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süresi 2640 saat ve yıllık ortalama güneş enerjisi ise 3.6 KWh/m2 
gün dür. Yenilenebilir enerji kaynağından yaygın olarak 
faydalanmak üzere araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam 
edilmektedir. Güneş enerjisi güneşin bol olduğu güney 
kıyılarımızda konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılmaktadır. 
Rüzgar Enerjisi: 
Dünya üzerinde yoğun araştırmaların yapıldığı rüzgar 
türbin-jenaratör sistemlerinin mevcut teknolojisi üzerinde 
çalışmalar ve bu sistemlerin, elektiriğin götürülemediği veya 
götürülmesinin günümüz şartlarında ekonomik olmadığı küçük 
yerleşim birimlerinde kullanım imkanları araştırılmaktadır. 
ülkemizde özellikle Marmara Bölgesi yıllık ortalama rüzgar hızı 
olarak 3.29 m/sn, yıllık ortalama rüzgar gücü yoğunluğu olarak 
51.91 saat/gün ile yüksek bir potansiyele sahiptir." 

Doğal Gaz 
Fosil yakıtlar içinde en temiz enerji kaynağı olan doğalgaz 
tabiatta bulunduğu şekliyle, elektrik üretiminde, saniyede 
hammadde olarak ve proses enerjisinde kullanılmaktadır. Türkiye 
3.1" milyar m3 doğal gaz rezervine sahiptir. Bunun dışında temir 
bir enerji kaynağı olan doğal gaz Bağımsız Devletler 
Topluluğu'ndan ithal edilerek Bulgaristan üzerinden bir boru 
hattı ile Hamitabat, Ambarlı, Bursa ve Eskişehir yolu ile 
ülkemize gelmektedir. 1200 MW gücündeki Hamitabat ve 1350 MW 
kapasitedeki Ambarlı santralları doğal gaz ile seblenmektedir. 
Ayrıca ülkemizde hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı büyük 
kentlerimizden Bursa, îstanbul ve Ankara'da yaygın olarak ^ 
kullanılmaktadır, özellikle Ankara'da konutlarda ısınma amaçlı 
olarak kullanılan doğalgaz geniş kullanım alanı bulmuştur. 
Ankara'da 1991 Temmuz ayı itibariyle doğalgaz kullanan konut + -
işyeri sayısı 110.000 dir. Hedeflenen 250.000 konuttur. 
Enerji Tasarrufu 
Enerji talebinin % 44'ünü dış kaynaklardan karşılamak durumunda 
olan enerji sektörümüz, dünya enerji piyasasındaki gelişmelerden 
büyük oranda etkilenmektedir. Enerji tasarrufu, daha az enerji 
talebine, dolayısıyla daha az kirliliğe neden olacağından çevre 
açısından önem taşımaktadır. Enerji tasarrufu yoluyla, her 
sektörde % 10 daha az enerji kaynağının tüketilmesi ve böylece 
enerji sistemlerine bağlı olarak oluşan zararlı çevresel 
etkilerin azaltılması sağlanabilir. 
Türkiye nihai enerji talebi içinde % 31'lik tüketim payına sahip 
olan sanayi sektörü, hem yüksek enerji tasarrufu potansiyeli, hem 
de tükettiği enerjinin tümüne yakının ticari enerji olması 
nedeniyle, enerji tasarrufu çalışmalarında öncelik taşımaktadır; 
Türkiye enerji tüketiminde % 42 ile en büyük paya sahip olan 
konut sektörü, büyük enerji tasarrufu potansiyeline sahiptir. Bu 
da konut sektörümüzün belli bir plan. ve program çerçevesinde 
rehabilitasyonu ile olacaktır. 
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U.1 aştırma sektöründe ise yakıt sarfiyatını azaltıcı önlemlerin 
geliştirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi kentlerde toplu 
taşımacılığa yöne!inmesi ile enerjiden tasarruf sağlanabil ir. 
Ayrıca yolcu ve yük taşımacılığında karayollarındaki yükün deniz 
ve demiryollarına kaydırılması tasarrufta fayda sağlayacaktır. 
Sanayide enerjide tasarruf sağlayacak yeni teknolojilere 
yönelinmesi, uygun yakıt kullanımı yararlı olacaktır. 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
Günümüzde çevre sorunlarının uluslararası ve küresel boyutları 
bütün insanlığı ilgilendirmekte, ortak çaba ve eylemi sağlamak 
üzere uluslararası işbirliğini gerektirmektedir. 
İklim Değişikliğine sebep bir yandan giderek artan enerji üretimi 
ve tüketimi, CFC gibi kimyasalların kullanımı ve orman 
varlığındaki azalma gibi faktörler neden olmaktadır. Yapılan 
çalışmalar atmosferdeki C02 konsantrasyonunun en yüksek seviyeye 
ulaştığını ve küresel ısınmanında 0.3-.6 °C arttığını 
ısbatlarnıştır. Şüphesiz böyle bir değişikliğin riskleri gün 
geçtikçe belirgenleşmekte, ulusal ve uluslararası bazda sera 
gazlarının sınırlandırılması ile ilgili hususları gündeme 
getirmektedir. 
Bu meydanda iklim Değişikliği riskinin azaltılması ile ilgili 
faaliyetler ülkelerin özellikle enerji politikalarını önemli 
ölçüde etkilemekte, enerjinin verimli kullanımı, enerji tasarrufu 
ve yakıt değişiminin yanışira. Çevre-Ekonomi-Enerji dengesini 
optimize edecek çalışmalara da hi2 kazandırmaktadır. 
İklim Değişikliği Sözleşmesi açısından Çevre ve Enerji: 
Enerjinin üretimi, taşınımı, dönüşümü ve kullanımı esnasında 
ciddi çevre sorunları meydana gelmektedir. Bu çevre sorunları 
lokal ölçekte olduğu gibi küresel ölçekte de olmaktadır. 
özellikle fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere bırakılan C02 
emisyonu atmosferde birikerek atmosferin kimyasal özelliklerini 
etkilemekte, uzun vadede ise "sera etkisi" nedeni ile küresel 
ölçekte "iklim değişikliği"ne sebeb olmaktadır. 
Türkiye'nin toplam birincil enerji kaynak taleplerine toplu 
olarak bakıldığı zaman, toplam enerji talebinin yaklaşık % 55'i 
ile sıvı yakıtların tamamına yakın bir kısmı ithale 
dayanmaktadır. Bu çerçevede iklim Değişikliği Sözleşmesi de 
dikkate alındığı zaman C02 emisyonunun 1990 yılı seviyelerinde 
tutulabilmesi için uygulanacak ülke politikası iki kademede ele 
alınmalıdır. 
1.) Kısa Vadeli Program : ' 
Halihazırdaki sorunun hafifletici etkisini hemen gösterebilecek 
nitelikteki tedbirler, kısa vadeli program kapsamına girmektedir. 
Bu kapsamda: 
a-) Yanma sonucunda daha az C02 emisyonu yayan yakıtların ithal 
edilmesine özen gösterilmelidir, örneğin: Taşkömürü yerine doğal 
gaz ithali artırılmalıdır. 
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b-) Enerji üretiminde çevre kirliliğini azaJtmak için gerek 
mevcut gerekse yeni kurulacak tesislerin özelliklerine uygun 
teknoJoji transferi ve araştırma gel i ştirme çaj 3 şmaJarma ağırlık 
verilmelidir. 
c-) Enerji tasarrufuna yöneJik projeJerin destekJenerek, teşvik 
ediJmesi sağlanmaJıdır. 
2.) Orta ve Uzun VadeJi Program : 
Orta ve uzun vadede uyguJanacak programJar, aJternatif enerji 
kaynak kuJJanımJarı gibi etkisi zamanla görülebilecek tedbirleri 
içermelidir. Buna göre: 
a-) Türkiye'nin toplam enerji tüketiminin (57 milyon TEP) 
%81'inin fosil yakıtlardan sağlandığı dikkate alınırsa, bu oran 
başta hidrolik olmak üzere güneş ve jeotermaJ gibi yeni ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının Jehine çevriİme1 idi r. 
Yenilenebilir bu enerji kaynaklarının toplam enerji tüketimindeki 
paylarının artırılması için gerekli her türlü (idari, mali, 
hukiki vs.) destek verilmelidir. Halen elektrik enerjisi 
üretiminde yarar!anıJan bidroJik enerjinin payı %4'tür, bunun 2.5 
katına çıkartılması planlanmıştır. Güneş ve jeotermal enerjinin 
payları %0.005'tir. Bunların yanında orman tahribatına neden olan 
odun yakılması %9.5 ve gübre olarak kullanılabilecek tezeğin 
bitki artıkları ile birlikte yakılması %4.4 gibi yüksek 
oranlardadır. 
b-) Nükleer enerji üretimi esnasında yanma gerçekleşmediği için 
C02 emisyonu meydana gelmemektedir. Bu nedenJe dengeli bir 
kalkınmayı sağlamak, C02 emisyonlarını 1990 yılı seviyesinde 
tutabilmek ve fosil yakıtlar üzerindeki baskıyı kaldırmak için 
alternatif ve geleceğin enerji kaynağı olan Nükleer enerjinin 
kul lanımına kurulacak santral ların uluslararası standartlara göre 
projelendirilip işletilmesinde, insan ve çevre sağlığına azami-
önem verilerek, gerekli tedbirlerin alınmasının ön şart olduğu 
unutulmamalıdır. 
Sonuç ve öneriler 
Kalkınmanın temel girdilerinden biri olan enerjinin yarattığı 
çevre sorunları, günümüzün başlıca sorunlarından biri haline 
gelmiştir. Kalkınma ile enerji arasındaki .doğru orantıdan 
hareketle global ısınma ve atmosferik kirlenmeye gelişmiş 
ülkelerin etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir. 
Türkiye kükürt ve azotoksitlerin yarattığı kirlilik ve atmosferik 
asitlenme sorunlarının çözümü için uluslararası bir işbirliğine 
gidebilmesi ve global politikaların uygulamaya konulması gereğine 
inanmaktadır. 
Dünyada artan nüfus, sanayileşme faaliyetleri ve yeni teknolojik 
üretim yöntemleri ve hayat standartlarının yükselmesi her yıl 
daha fazla enerji kullanımına neden olmaktadır ve olacaktır. 
Gelecekte daha az enerji kullanımına gidilmesi için, enerjinin 
daha verimli/ yakıt tasarrufu sağlayan yöntemlerle kullanılması, 
birincil enerji kaynakları yerine yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelinmesi yerinde olacaktır. 
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Türkiye enerjiden kaynaklanan çevre sorunlarının giderilmesinde 
bütün ülkelere sorumluluk düştüğüne inanmakta, bu bağ]arada enerji 
verimi yüksök ve temiz teknolojilerin transferi, kirlilik 
azaltacı sistemler ile emisyon kontrol teknolojilerinin temini 
gibi konularda uluslararası işbirliğine her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç olduğunu düşünmektedir. ' 
ülkemizde elektrik enerjisinin üretiminde düşük kaliteli linyit 
kömürlerinin kullanılmak zorunda oluşunu ve çevre kirliliğini 
azaltmaya yönelik teknolojilerin pahalı oluşu sorunun çözümünü 
güçlendirmektedir. Bununla beraber, ülkemizde son yıl 1 arda oluşan 
çevreye duyarlı kamuoyu baskısı ve tutarlı bir çevre politikası, 
yeni kurulacak tesislerde çevre kirliliğini azaltıcı tura 
önlemlerin alınmasını gerekli kılmıştır. . 
Aşağıda öneriler sıralanmıştır: 

Enerji ve çevre politikaları entegre ve sürdürülebilir bir 
biçimde birlikte ele alınmalıdır. ..'••'• 

Enerji ürötim ve tüketim planlamalarına çevre boyutu dahil 
edilerek emisyon azaltıraîı üretim ve tüketim planlaması 
yapılmalıdır. 

Halihazırda hazırlıkları yapılan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının, enerji kaynaklarımızın üretim ve tüketiminde çevreye 
olan zararı en aza indirecek biçimde kaynakların optimum 
planlanmasını" sağlayacak yeni, dinamik ye uygülartabilir bir 
master planı olmasına özen gösterilmelidir. Bu çerçevede ulusal 
politika olarak, Enerji üretimi, taşınımı, döriüşütrümü ve 
kullanımında mutlaka çevre faktörünü göz önüne alan bir ekonomik 
değerlendirme' yapılmalıdır. 

Enerji ihtiyaçları mümkün olduğunca ulusal' kaynaklar]a 
karşılayabilme!i ancak enerji üretim sistemlerinde çevreye olan 
zararları< en. aza indirecek gerekli teknolojik sistemler 
kullanılmalıdır» (az.atıklı veya atıksız teknolojiler gibi) 

Türkiye çevreye etkileri en az görünen yenilenebilir enerji 
kaynaklarından güneş, jeotermal Ve biomas açısından; Zengin bir 
potansiyele aâhiptir. Bu kaynakların yaygın Ve;büyük ölçekli, 
kullanımı için gerökli teknbloji gelişim çaİ[işmâlat'İ Ve' araştırma 
çalışmaları desteklenmelidir-. * 

Halihazırda uygulanmakta olan yönetmelikler teknolojik 
ilerlemeleri ve diğer ülke mevzuatlarına ,göre ancak ülke 
koşullarına üygün ve uygulanabilir şekilde revize edilmelidir. 

Çevre kirlilisini önlemde olumlu ve dolâyli';ftâtki,Bl olan 
enerji tasarruflu £âalLiretleri geliştirilmeli ve bu yönde kamuoyu 
ve yatırımcı!af bilinçlendirilntelidir. ' :•• 

Çıkarılacak kiri ilik haritalarına göre, halen ener ji Üretimi 
yapılan bölgelerde kirlilik durumu göz önüne alınacak, alınması 
gereken Önlemler saptanmalı ve bu önlemlere •-';'̂ turnası 
sağl anmalıdır\ v &:..•• " —; 
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Enerji üretimi, taşınımı, dönüştürümü ve kullanımında 
mutlaka çevre faktörünü gözönüne alan bir ekonomik değerlendirme 
yapılmalıdır. 

illerde kapatılan katı atık deponi alanlarında mevcut 
potansiyel gazın primer enerjiye çevrilerek, buhar veya elektrik 
enerjisi elde edilmesi mümkündür. Yapılacak mühendislik 
çalışmaları ile bu potansiyelden yararlanılması imkanları 
araştırılmalı ve desteklenmelidir. 

Temiz enerjinin kullanımının ve yatırımların özendirilmesi 
için mekanizmalar geliştirilmelidir. 

Yeni kurulacak enerji üretim tesislerinde yönetmeliklerle 
getirilen standartlarla uyumlu ileri teknolojiler kullanılmalı 
ve arıtım tesisleri kurulmalıdır. 

öncelikle hassas yörelerde tesis ömürleri gözönüne alınarak 
mevcut enerji üretim tesisleri için öngörülen arıtma tesisleri 
kısa sürede kurulmalıdır. 

Enerji üretim tesislerinin yer seçiminde, ÇED Yönetmeliği 
kapsamında yer alan arazi koruma ve kullanım esaslarına uyulması 
hedefinin gerçekleştirilmesinde yetki kullanımına ilişkin 
karmaşıklığın giderilmesi sağlanmalıdır. 

özel sektörün ve yerel yönetimlerin enerji planlaması 
faaliyetlerine daha etkin bir biçimde katılmalarını sağlayacak 
mekanizmalar tesis edilmelidir. 
- Konut, sanayi ve enerji sektörlerinde yüksek emisyona neden 
olan yakıtların temiz yakıtlarla ikame edilmesi sağlanmalıdır. 

Şantrallarda ısıl verimin artırılması amacıyla kombine ısı 
ve güç üretim (CHPG) ve bölgesel ısıtma uygulamalarına ağırlık 
verilmelidir. 

Ulaştırma sektöründe enerji tasarrufunu, emisyon azal timini 
ve yakıt iyileştirilmesini amaçlayan tedbir ve teknolojilerin 
uygulanması sağlanmalıdır. 

Türkiye, İklim Değişikliği Sözleşmesinde C02 emisyonlarına 
getirilecek siniri amalarda benimsenen kriterlerin adil .olmadığı 
görüşündedir. Bu nedenle 2000 yılında C02 emisyonlarının 1990 
yılındaki değerde sabit tutulması hedefi Türkiye açısından kabul 
edilebilir görünmemektedir. Bu çerçevede, Türkiye'nin sözkonusu 
sözleşme kapsamında kirleten ülkelerin yer aldığı listelerden 
çıkartılmasına dönük uluslararası girişimler sürdürülmelidir. 
Ayrıca öngörülen mükellefiyetlerin gerçekleştirilebilmesi için 
ihtiyaç duyulan teknolojik ve mali imkanların temini amacıyla 
sanayileşmiş ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan yeterli 
destek sağlanmasına yönelik girişimler artırılmalıdır. 
ÇEVRE VE TARTM 
Sektörün Mevcut Durumu: 
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Tarım sektörünün temel dayanakları toprak ve su kaynakları, 
hayvancılık, bitkisel üretim, su ürünleridir. 
Hızla artan ülke nüfusunun beslenme, barınma, giyinme gibi temel 
ihtiyaçlarının karşılanması zorunluluğu tarım sektörünün 
geliştirilmesini, yeni teknoloji ve girdilerle desteklenmesini 
zorunlu hale getirmektedir. 
Gelişkin bir tarım sektörünün varlığı temel gıda maddelerinin ve 
endüstriyel bitkilerin niteliklerinde ve miktar!arındaki artışa 
bağlı olarak sağlıklı ve işgücü yüksek, kendini besleyebilen bir 
topluma ve güçlü bir ekonomiye imkan sağlayacaktır. 
Tarım sektörü çevreyle doğrudan bağlantılı sektörlerin başında 
gelmektedir. Çevre kirliliğinin sektör üzerine olumsuz 
etkilerinin yanısıra sektörün de çevre üzerine olumsuz etkileri 
bulunmaktadır. 
Sektör tutarlı bir tarım politikası eşliğinde doğal kaynakları 
koruyacak, dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak ve 
çevre ile uyumlu olacak bir şekilde geliştirilmelidir. 

Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansı'nda tarım ve çevre 
ile ilgili olarak; arazi kaynaklarının entegre bir şekilde 
planlanması ve yönetilmesi çerçevesinde, alınan tavsiyeler 
aşağıdadır; 
Hükümetlerin başta tarım alanları olmak üzere, tüm arazi 
kaynaklarının sürekli ve dengeli kullanımını ve yönetimini 
desteklemek üzere ekonomik ve hukuki teşvikler kullanması, arazi 
yönetimi için yeni metodların tanıtıldığı pilot projeleri, arazi 
kaynaklarına ilişkin bilimsel araştırmaları desteklemesi ve karar 
verme düzeyinde halkın katılımını sağlaması gerekmektedir. 
Sürekli ve dengeli tarım ve kırsal kalkınma için ulusal politika 
eksikliği yalnızca gelişme yolundaki ülkelere mahsus değildir. 
Tarım politikaları dış ticaret, yardımlar ve vergiler gibi 
ekonomik unsurlara göre tekrar gözden geçirilmelidir. 
Dünya nüfusunun yaklaşık altıda biri ve gezegenin toplara kara 
alanının yaklaşık dörtte biri (3.6 milyar hektar) çölleşmeden 
etkilenmektedir. Yoksulluk, toprak veriminin düşmesi, nıer'a 
alanlarının, tarımsal arazilerin ve sulama alanlarının zarar 
görmesi çölleşmenin getirdiği sorunların baş]ıca]arıdır. 
Öncelikli eylemi gerektiren alanların tesbiti için, çölleşme ve 
kuraklığa maruz olan alanlar hakkında detaylı bilgilere ve izleme 
sistemlerine ihtiyaç vardır. 
Tarım kimyasallarının daha az kullanıldığı tarım teknikleri (ekim 
nöbeti, organik gübreleme, gibi) geliştirilmelidir. Yoksul kırsal 
nüfusun marjinal arazileri kullanmalarını önlemek amacıyla küçük 
sanayiler, balıkçılık, köy bazında üretim ve turizm gibi iş 
imkanları yaratılmalıdır. 
Pestisid yönetiminde doğru etiketleme yapılmalı, spesifik 
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zararliya yönelik, ve kullanımdan sonar zararsız hale dönüşen 
pestisidler kullanılmalıdır. 
çiftçilerin planlama sürecine katılımları sağlanmalı; arazi 
kaynaklarına ilişkin veriler, sistematik biçimde toplanmalı ve 
dağıta .İmalı, hem yerel hem de ulusal seviyelerde . tarımsal 
planlama organları kurulmalıdır. 
2000 yılı itibariyi©/ arazi bozulmasının boyutunu ve ciddiyetini 
araştırmak üzere ulusal arazi kaynak araştırmaları yapılmalıdır. 
Mevcut hayvan çeşitli!iğinin envanteri hazırlanmalı, riskte olan 
türler tanımlanmalı ve koruma programları başlatılmalıdır. Su 
kaynakları için mevcut kurumsal ve hukuki yapı güçlendirilmeli, 
uygun politikalar belirlenmelidir. 
Mevcut-su .kaynaklarının toplara miktarı belirlenerek, gelecekteki 
potansiyeli tahmin edilmeli, mevcut kalite durumu tesbit 
edilerek, rasyonel su kullanımı için bilimsel veri tabanı 
oluşturulması amacıyla su kaynaklarının miktar ve kaliteleri 
değerlendirilmelidir, 

Su kaynaklarının entegre, yönetimi için ulusal eylem planları 
hazırlanmalıdır. 
Sektörün Yol Açtığı Çevre Sorunları: 

Toprak ye Su kaynaklarının Kirlenmesi; 
Gübreleme 
Tarımsal Mücadele İlaçları ve Gelişmeyi Düzenleyici 

Maddeler (Hormonlar) 
Erozyon 
Tarım Sektöründen Kaynaklanan atıklar ve katıatıklar 
Kirlenmiş sularla sulama 
Emisyonlardan kaynaklanan hava kirliliği sonucu oluşan 

kirlenme, . 
Aaızın yakılmasıyla oluşan kirlilik. 
Toprakların Amaç Dışı Kullanılması; 
Tarım topraklarının kullanım kabiliyetine uygun olmayan 

amaçlar için kullanılması 
- Tuğla.ve kiremit üretim sektöründe I., II. ve III. sınıf 
toprakların kullanılması 

Toprakların Yanlış ve Yoğun Kullanımı; 
Çayır ve mer'alarm tahribi ve aşarı otlatılması 
Toprakların yoğun tarımsal faaliyet sonucu 

verimsizleştirilmesi 
Erozyon, Kuraklık ve çölleşme, 
Toprak düzenleyiciler Ve iyileştiriciler (metil bromür). 
Sulak Alanların Kurutulması. 
Su ürünlerinin Zararlanmaları; 
Mevsim dışı avlanma 
Yanlış teknikler ve araçlarla avlanma 
Su Kaynaklarının ve Su ürünlerinin Ekolojik Dengesinin 

Bozulması. 
Tarımsal Faaliyetlerle Flora ve Faunaya Zarar Veriİmesi. 
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Hayvancı1ık ve Besicilik Tesisleri ile Bunların İşlendiği 
Tesislerden Kaynaklanan Çevre Sorun lan. 
öneriler: 
Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımına Dair Yönetmeliğe 
işlerlik kazandarıİmal ı ve yaptırım gücü olan bir şekle 
sokulmasına çalışılmalıdır. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Toprak Potansiyeli 
Etüdleri ve Tarım Dışı Arazi Kullanım Planlamaları üzerinde 
çalışmalara hız kazandırılmalıdır. 

Tarım topraklarının amaç dışı kullanımı yasaklanmalı ve kullanım 
önleyici yaptırımcı tedbirler ve yasal zorunluklar 
getirilmelidir. 
Çevre Bakanlığı tarafından taslağı hazırlanan Toprak Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar hızlandırılmalıdır. 
Toprak tahribatı bakımından önemli etkisi olan toprak 
hammaddesine dayalı tuğla ve kiremit tesislerinin belirli 
yerlerde oluşturulan merkezlerde toplanması, bu tesislerin 
üretiminde iyi sınıfta toprak yerine, 5, 6, 7 inci sınıf 
toprakların kullanımını sağlanacak teknoloji oluşturulmalıdır. 
Tarımsal girdilerden gübreler, tarımsal mücadele ilaçları, 
hormanlar ve toprak düzenleyicilerin kullanımının kontrol altına 
alınması ve izlenmesi gerekmektedir. 
Sektörel nitelikli atıkların bertarafı, depolanması ve yok 
edilmesi işlemleri planlı ve uygun yöntemlerle, özenle seçilmiş 
alanlarda olmalıdır. 
Turistik yapılaşmalarda önceden belirlenmiş kapasite kullanma 
limitlerine bağlı kalınmalı ve imar plan değişiklikleri ile 
özellikle sulama yatırımı yapılmış alanlarda genişlemelerine izin 
verilmemelidir. 
Toprak kirliliği sürekli izlenmelidir ve koruyucu önlemler 
alınarak hukuki düzenlemelere gidilmelidir. 
Plansız ve usulsüz ağaç kesimlerinin önlenmesi çalışmalarına 
devam edilmelidir. 
Arazi üretim planlamasının akılcı ve etkin bir. biçimde 
yapılabilmesi için üretimin denetlenmesi, ülke ihtiyaçlarının 
dikkate alınması. Ürün desenlerinin belirlenmesi, gerektiğinde 
çiftçilerin düşük faizli kredilerle desteklenmesi sağlanmalıdır. 
Biyolojik mücadele araştırmaları ve istasyonları desteklenmeli 
ve teşvikler kapsamına alınmalıdır. 
Tarım alet ve makinaları ve toprak işleme teknikleri, toprak 
karakterlerine göre seçilmelidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S .Sayısı: 700) 



-56-

Ekolojik koşu]]ara göre optimum işletme büyüklükleri sulu ve kuru 
koşullar için ayrı ayrı beJirJenmelidir. Miras yoluyla arazi 
parça]anmalarını önlemek için gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. 
Sulak alanların korunması yönetmeliği acilen hazırlanmalıdır. 
Kirlenmiş yeraltı suları ve yüzeysel sular ile tarımsal sulama 
yapılması önlenmelidir. 
Erken ve aşırı otlatma önlenmelidir. 
Tezeğin yakılması önlenmelidir. 
Çiftçiler eğitim çalışmaları ile bilinçlendiriİme!i dir. 
İçeriği belirsiz arıtım çamurlarının topraklarda yığılması 
depolanması ve gübreleme amacıyla kullanılması önlenmelidir. 
Tarım Bakanlığı tarafından çeşitli bölgelerde yürütülen uçakla 
tarımsal ilaçlama konusu büyük önem arz etmekte olup, bu 
uygulamanın durdurulması gereklidir. 
Yapılacak drenaj çalışmalarında ekolojik dengenin korunması 
dikkate alınmalıdır. 
Kirlilik önleme ve izleme çalışmalarında teknolojinin en son 
olanaklarından faydalanılmalıdır. 
Kurumlar arasındaki koordinasyon güç!endirilmelidir. 
ÇEVRE VE MADENCİLİK 
Sektörün Genel Durumu 
Madencilik sektörü kalkınmada önemi olan bir sektör', olarak 
yeralmaktadır. Bu nedenle ülkemizde planlı kalkınma 
politikalarının uygulandığı 60'lı yıllardan bu yana madencilik 
sektöründeki kalkınma hedef ve politikalarında üretim seviyesini 
arttırmak için, ülke kaynaklarının en yüksek düzeyde ve etkin 
kullanımının sağlanması ilkeleri benimsenmiştir. 
Bu durum ülke kaynaklarımızdan sayıl a'n madenlerimizin gelişme 
isteğinin baskısına maruz kalmasına yolaçtığı gibi, madencilik 
sektöründe çevre sorunlarının gözardı edilmesi nedeniyle doğal 
kaynak ve çevre tahribatlarına sebep olmaktadır. 
Madenlerin, çevreye zarar vermeden ekonomik ve güvenli olarak, 
hammaddeye talep olan alanlara sürülmesi; sürekli ve dengeli 
kalkınmanın temini için tüketim boyutlarının şekillendirilmesi 
ve geri kazanımı mümkün olan madenlerin geri kazanma işleminin 
teşvik edilmesi yoluyla, dünyada da sınırlı kaynaklardan sayılan 
madenler üzerindeki talep miktarını azaltacak ve sektörün neden 
olduğu çevre kirliliği sorunlarını büyük ölçüde ortadan 
kaldıracaktır. 
Tasarrufun bir başka boyutu sayılabilecek bu tedbiri erin alınması 
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.ile gelişme engellenmeden, madenlerden faydalanılabilecektir. 
Ayrıca bu tedbirlerin 7. 5 Yıllık Kalkınma Planı'nda 
detaylandırilmasıyla ülke geleceği olumlu yönde etkilenecek, 
sürekli ve depgeli kalkınmanın önemli bir unsur da gerçekleşmiş 
olacaktır. 
Sektörden Kaynaklanan Çevre Sorunları 

Açık işletmecilik faaliyetleri sonucu oluşan~ arazi 
bozuklukları 

Yeraltı işletmeciliği sonucu oluşan tasmanlarm doğurduğu 
sorunlar 

Maden üretimi ve işletimi sırasında ortaya çıkan sıvı gaz 
ve katı atakların neden olduğu çevre sorunları 

Madenlerin stoklama ve taşınması sırasında meydana gelen 
çevre sorunları 

Madenlerin zenginleştirilmesi, işlenmesi sırasında tasarrufa 
riayet edilmemesi ve kazanılması mümkün olan madenlerin alıcı 
ortamlara verilmesi sonucu oluşan sorunlar 

Geri kazanımı mümkün olan madenlerin geri kazanılmaması 
sonucu doğal kaynaklar üzerinde oluşan baskılar ve bunun gelecek 
nesiller üzerindeki tehdidi. 
öneriler 

Kullanılmış maden alanları ve taşocakları sahalarında daha 
önce varolan veya ortama uyum sağlayacak bitki örtüsünün yeniden 
oluşturulması 

Arazinin yapısına uygun çevre düzenlenmesinin yapılması ve 
gerekli emniyet tedbirlerinin alınması 

Gerçekleştirilmesi planlanan ve mevcut maden tesislerinin 
işletilmesi sonucu oluşan artık ve atıkların çevreye zarar 
vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi 

Çevresel ve ekonomik değerlerin en uygun şekilde 
kullanılması için, sürekli ve dengeli kalkınma amacına hizmet 
eden teknoloji ve proseslerin seçilmesi 

Tüketim alışkanlıklarının kalkınma hedefleri de gözönüne 
alınarak boyutlandırılması yoluyla madenler üzerindeki baskının 
azaltılması 

Geri kazanım işleminin teşvik edilmesi 
Üretimi tamamlanmış kapalı işletmelerin katı atık depolama 

tesisi olarak kullanılması 
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ÇEVRE VE SAJJAYt 
Sektörün Genel Dununu 
Türkiye'de temel ihtiyaçların büyük bir kısmı sanayi sektörünün 
ürünlerinden karşılanmaktadır. Sanayi bu çerçevede ülkenin mevcut 
kaynaklarını kullanır; bir taraftan doğal kaynakları tüketirken 
diğer taraftan mal ve hizmet üretir. Sanayide büyümenin yanısıra 
ürün kalitesinin iyileştirilmesi, piyasa koşullarına uygun 
düzenlemelerin yapılması gibi çok yönlü çabalar ve ulaşılan 
başarılarla beraber çevrede de olumsuz etkilerini yörmek 
mümkündür. Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip olan sanayi 
sektörünün, çevre koruma amacıyla öngörülen hükümlerle bağdaşacak 
faaliyetler içinde olmaları, ülkemizin sürekli ve dengeli 
kalkınması açısından gereklidir. 
Sektörden Kaynaklanan Çevre Sorunları 

Sanayi, sektör türüne bağlı olarak çeşitli hammaddeler 
kullanmakta, bu da kısıtlı olan' doğal kaynaklarımızın çoğu kez 
bilinçsizce tüketilmesine neden olmaktadır. 

Sanayi, sektörü, proses atıksuyu, baca gazları ve katı 
atıklarının neden olduğu su, hava, toprak kirliliği ile gürültü 
kirliliği yaratmaktadır. 

Sanayi faaliyetleri sonucu oluşan pekçok atık; su, toprak 
ve hava kirliliğine neden olmakta, bu da ekosistem üzerine 
olumsuz etkide bulunmaktadır. 

Yanlış yapılan yer seçimi şehirleşmeyi olumsuz 
etkilemektedir. Ayrıca, toprakların amaç dışı kullanımı 
dolayısıyla tarım arazileri azalmakta, bu da tarımsal üretimin 
düşmesine neden olmaktadır. 

özellikle çimento sanayinin çevreye olan olumsuz etkileri 
ve kirlenme boyutları fazladır, bu sanayinin yer seçimi turizm 
sektörünü de olumsuz etkiliyebilmektedir. 
öneriler 

Kalkınmanın sürekliliğini sağlayabilmek için doğal 
kaynakların tükenmeden, kendilerini yenileme süresini tanıyarak 
kullanılması sağlanmalıdır. Bunun için de en az kaynaktan en 
fazla ürün elde etmek olan verimlilik bilincinin tüm sanayi 
sektörüne verilmesi uygun olacaktır. 

Mevcut tesisler, yeni çevresel normlara uymalı, yeni 
kurulacak tesisler çevreye olan etkilerini asgariye indirmelidir. 

Gerek mevcut# gerekse yeni kurulacak tesislerde ülke 
şartlarına uygun yer ve az atıklı teknoloji seçimi yapılmalıdır. 

üretim esnasında hammaddenin mümkün olduğunca geri, 
kullanımını sağlayan teknolojilerin ve kapalı devre çalışan 
sistemlerin seçilmesi teşvik edilmelidir. 
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Organize sanayi bölgelerinin yaygınlaştırı Jraası kirliliği 
kaynağında önlemek için tedbir alınmasa kiri ilik oluştuktan sonra 
bertaraf edilmesi için yapılacak masraf ve yatırımlardan çok daha 
ucuza mal olacağı için önemlidir. Ayrıca arıtımda kolaylık 
sağlayacak organize ihtisas bölgelerinin kurulması, organize 
sanayi bölgelerinde ortak arıtma tesisleri kurulması 
özendirilmelidir. 

Çevre Kanunu ile sanayinin arıtma tesisi kurması zorunlu 
tutulmuştur. Yaptırımların ivedilikle devreye sokulması için 
gerekli alt yapının güçlendirilmesi ihtiyacı vardır. 

Herhangi bir endüstriyel kaza anında, hemen müdahale 
edebilecek teknik personel ve ekipman bulundurulmalı, bu amaçla 
gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. 

Sanayi faaliyetleri sonucu oluşacak atık ve artıklar tehlike 
düzeylerine göre sınıflandırılmalı ve Çevre Kanunu ve Igili 
Yönetmelikler çerçevesinde uygun bertaraf yöntemleri seçilmeli, 
arıtma tesislerinin teknoloji seçimine önem verilmeli, mevcut 
tesislerin deşarj standartlarına uygun olarak çalıştırılıp 
çalıştırılmadıkları etkin bir şekilde denetienmelidir. 

Tarım arazilerinin sanayileşmeye açılması önlenmeli, teşvik 
uygulamalarında seçilen arazinin uygunluğu, yapı ruhsatlarının 
alınıp alınmadığı göz önüne alınmalıdır. 

Sanayi sektöründen kaynaklanan tehlikeli atıkların miktarını 
en aza indirmek için hammadde olarak kullanılan zararlı kimyasal 
maddelerin yerine daha az toksik olan alternatif maddelerin 
araştırılması ve kullanılması gereklidir. 

Sanayi atıklarının tesis içinde kaynağından ayrı 
toplanmaları ve nihai bertaraf yapılıncaya kadar çevre ve insan 
sağlığına zarar vermeyecek şekilde geçici depolanmaları 
sağlanmalıdır. 

Atıkların geri kazanılması ve yeniden kullanılması imkanları 
araştırılmalıdır. 

Sanayi kullandığı zararlı kimyasal madde ve ürünlerinde 
etiketleme, ambalaj, depolama, kullanma ve taşıma kurallarına 
uymalıdır. 

Sanayici, atıklarının özellik ve miktarlarını gösteren 
bildirim formları hazırlamalıdır. 

Sanayi sektöründe istikrarlı bir şekilde büyüyebilmek için 
verimliliği artırıcı modernizasyon yatırımlarına gidilmesi 
özendirilmeli, ayrıca daha az enerji tüketen teknolojilere 
öncelik verilmelidir. 
ÇEVRE VE TURİZM 
çevre ile uyumlu turizm politikalarının tesbitine ışık tutacak 
tavsiyeler aşağıda verilmiştir: 
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.1.Çevrenin taşıma kapasitesi belirlenmeli ve kıyılardaki 
yapılaşma smır.land.ır.ı İmalıdır (özellikle kıyılardaki ikinci 
konut o.lgusu disipline edilmelidir). 
2.Çevre hedefleri planlama çalışmalarına yansıtılarak koruma ve 
kullanma amaçları dengelenmeli, böylece turizmin geliştirilmesi 
sürecinde kaynakların daha rasyonel bir biçimde kullanımı 
sağlanmalıdır. 
3.Turistik potansiyel taşıyan bazı yörelerimiz için, turizm ve 
öngörülen diğer kullanımlar arasında, sürdürülebilirlik esas 
alınarak kullanım öncelikleri belirlenmelidir, (örneğin, Çoruh 
nehri için enerji üretiminin mi, raftingin mi daha uygun bir 
kullanım biçimi olduğu tespit edilmelidir.) 
4.Turizm üstyapısı sağlıklı bir altyapı ile bütünleştirilmelidir. 
Bu bağlamda ilgili projelere hız verilmelidir. 
5.Turizmin kıyı bölgelerinde yoğunlaşması yerine turistik 
faaliyetlerin çeşitlendirilmesine gidilerek çevreye 
duyarlı-yumuşak turizm türlerine ağırlık verilmesi politikası 
sürdürülmelidir. 
6.Teşvik sistemi, çevreye duyarlı yatırımların artırılmasını 
destekleyecek/yönde şekillendirilmelidir. 
7.Planlama ve uygulama aşamalarında diğer sektörlerdeki 
faaliyetlerin turizm ve çevre üzerindeki muhtemel olumsuz 
etkilerini ortadan kaldıracak tedbirler alınmalıdır. ( örneğin, 
karayollarının yapımı aşamasında yaşanan doğa tahribi 
önlenmelidir.) 
İp.Turizm amaçlı faaliyetlerin çevre kaynakları üzerindeki 
N(nuhtemel olumsuz etkilerini ortad,an kaldıracak tedbirler 
alınmalıdır, örneğin Turizm Alanları ve Turizm Merkezleri 
dışındaki orman ve tarım arazilerinin turizm amaçlı yatırımlara 
tahsisi sınırlandırılmalıdır. 
11.Turizm yatırım alanlarında yer alan Orman ve Hazine arazileri 
sağlıklı bir envanter çalışması ile tespit edilmeli, planlama ve 
uygulamada bu husus dikkate alınmalıdır* 
12.Sektörle ilgili konularda karar alma ve uygulama ısüreçlerinde 
yer alan kişilerin ve gertiel olarak halkın çevre bilincinin 
artırılması sağlanmalıdır. 
13*Sürdürülebilir bir toplumsal yapıya ulaşılması hedefi 
doğrultusunda sosyal ve kültürel değerler özenle korunmalı, 
sosyal taşıma kapasiteleri belirlenerek turizm faaliyetlerinin 
planlaması bu kapasite gözönüne alınarak gerçekleştirilmelidir. 
14.Turizm alanlarında yerel yönelimlerin sorumluluğunda merkezi 
yönetim ve .gönüllü kuruluşların katılacağı yönetim; modelleri 
geliştirilebilir. 
2T-TİCARET VE ÇEVRE POLİTİKALARI VE TÜRKİYE'DE K± DURUM 
Uluslararası düzeyde, çevre politikaları ve uluslararası ticaret 
konularında bir sünedir aktif olarak çalışmalar sürdürülmekte ve 
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özeJ]ik3e OECD, Avrupa TopJu]uğu, GATT ve yeni teşkilatlanan 
Dünya Ticaret örgütü (WTO) nezdinde bir dizi kararlar 
çıkarılmaktadırı 
Ozon tabakasının bozulması ile ilgili Montreal Protokolü, 
tehlikeli atık ticareti konusunda Base.l Sözleşmesi ve CTTFS 
Sözleşmesi gibi çok uluslu mevcut çevre anlaşmalarının ticari 
şartlarının değeri endiriİmesi,çevre politikalarıyla ilgili 
ticaretin şeffaflığı ve paketleme ve markalama talebinin ticarete. 
muhtemel etkileri konularında yapılan bu çalışmalarını Türkiye 
yukarıda belirtilen uluslararası platformlarda izlemektedir. 

Türkiye çevre ile kalkınmayı bağdaştırma problemi ile karşı 
karşıya olan hızlı ve dinamik bir değişme süreci yaşamaktadır. 
Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla bir dizi 
düzenleme yapılmaya başlanmış, ekonomik ve çevresel politikaların 
entegrasyonu için önemli çalışmalar başlatılmıştır. 

Türkiye gerek AT ile EFTA arasındaki yakınlaşma içinde yeralmaya 
çalışarak ve gerekse Doğu Blokunda yaşanan "çözülme" süreci 
sonrasında Batı Avrupa ülkeleri ile yakın ekonomik ve ticari 
ilişki kurmaya yönelerek Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile serbest 
ticaret anlaşmaları yaparak Avrupa'da kurulmaya çalışılan Serbest 
Ticaret ve Ekonomik Yakınlaşma modeli içinde yeralmak 
istemektedir. 

AT ile Gümrük Birliğine ilişkin politikalar ve bunlara ait 
önlemler çerçevesinde sanayi ve teknolojik işbirliği ile kültürel 
ve sosyal işbirliği konularını kapsayan program 21 Ocak 1992'de 
Ankara'da imzalanmıştır. Ayrıca EFTA ülkeleri ile 10 Aralık 
1991'de Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Bu 
nedenle gelecekteki ekonomi/çevre politikalarını oluştururken AT, 
EFTA GATT, WTO kararları da göz ardı edilmemeli ülke koşulları 
dikkate alınarak uygulamalar yapılmalıdır. / 

1980'lerden sonra, özellikle son on yıldan bu yana, ekonominin 
serbestleştirilmesi ve uluslararası piyasalarla bütünleşmeye 
ağırlık veren belirgin bir piyasa programı izleyen Türkiye'nin, 
özellikle dışa dönük iktisadi politikalarda çevreyi dikkate alan 
düzenlemelere gitmek durumunda olması açıktır. 

Türkiye çevre politikalarına ticaret unsurlarının dahil edilmesi 
ve ticaret politikalarına çevresel unsurlarına dahil edilmesi 
için; çevre standartlarının harmonizasyonu, ekonomik araçlar ve 
çevre, ticaretin serbesti estirilmesinin çevre üzerindeki 
etkileri, atık yönetimi, ticaret tedbirlerinin çevre amaçlı 
kullanılması, üretim ve proses metodları ve teknoloji konusunda 
kapasitenin geliştirilmesi konularına ciddi bir şekilde eğilmek 
durumundadır. 

Bu açıdan bakıldığında, bir yandan ihracat rejiminde karşılaştığı 
veya karşılaşacağı çevre amaçlı uygulamalara ayak uydurabilecek 
bir rekabet ortamı sağlamak ve bir yandan da ithalat rejimi 
çerçevesinde ülkenin çevre politikalarına uygun ekonomik ye 
çevresel açıdan doğru kararları alabilecek mekanizmaları 
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oluşturmak durumundadır. 
Türkiye'de çevre ve ticaret politikalarının birbirleri üzerindeki 
etkilerinin önemi başlangıçta ithalatla ilgil konularda ortaya 
çıkmıştır. Buna en belirgin örnek, atık ithalata konusu olmuştur. 
Uluslararası illegal atık trafiğinin ülkede yarattığı olumsuz 
koşulların ortaya çıkardığa yoğun müzakereler ve hammadde 
ithalaLında kontrol mekanizmasında varolan yetersizlikler 
sonucunda düzenlemelere gidilmesini gerektirmiştir. Bu hem 
çevreden hem de ticaretten sorumlu kuruluşların yasal, idari ve 
hatta kurumsal olarak yeni mekanizmalar oluşturmalarını ve bu 
mekanizmaların birbirleri ile uyumlaştırılmasını gerekli 
kılmıştır. 
Türkiye'de ulusal düzeyde sürdürülmekte olan bu çalışmaların 
paralelinde, ticaret ve çevre birlikteliği konusunda uluslararası 
düzeyde yapılmakta olan çalışmalar, özellikle Rio Konferansı'ndan 
sonra daha bilinçli olarak izlemeye başlanmıştır. "OECD Ticaret 
ve Çevre Rehberi" nin hazırlanma sürecinde, çevre ve ticaretten 
sorumlu ulusal kurumlar biraraya gelerek, teknik bir komite 
oluşturmuşlardır. 
Bu Komite rehberin tamamlanmasını takiben, rehberde zikredilen 
analitik çalışmalar arasında Türkiye açısından özel önem ve 
öncelik arzeden konuları şu şekilde tanımlamıştır: "ticaret 
Jiberalizasyonun çevre üzerindeki etkileri", "üretim ve proses 
metodları", "çevre standartlarının harraonizasyonu", "ekonomik 
araçlar, çevre sübvansiyonları ve ticaret", ve "anlaşmazlıkların 
halli". Bu konularda yapılacak detaylı çalışmaları yakından 
izlemek amacıyla, çevre ve ticaretten sorumlu ana kurumlar olan 
Çevre Bakanlığı ve. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
uzmanlarından oluşan yukarıda bahsedilen komitenin çalışmalarını 
sistemli bir şekilde sürdürmesi önemlidir. Ayrıca söz. konusu 
Komite çalışmalarını diğer kuruluşlar ile işbirliği halinde 
sürdürmelidir. 

Kuruluşlar arası bu tarz sürekliliği olan komitelerin oluşmasının 
ve bu düzeyde ihtisaslaşmanın çevre ve ticaret politikalarının 
uyumlaştırılması konularında olduğu kadar diğer çevre konuları 
içinde kurulmasının yararları raporun kurumsallaşma ile ilgili 
bölümünde de vurgulanmıştır. 
Türkiye'de, ticari hükümler içeren "Montreal Protokolü", "Nesli 
Tehlikede Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine Dair Sözleşme 
(CITES)", "Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Hareketine Dair 
Basel Sözleşmesi" ve "Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi" gibi çevre 
anlaşmalarının imzacısı ve bu sözleşmelere taraf bir ülke olarak, 
bu anlaşmaların uygulanmasında ticaret ve çevre birlikteliğinin 
dikkate alınması önemlidir. 
Türkiye "Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ile 
Sözleşmenin eki niteliğindeki Ozon Tabakasını incelten Maddelere 
Dair Montreal Protokolü'ne Aralık 1991'den bu yana taraftır. 
Protokolün "Taraf Olmayan Devletlerden Yapılan Ticaretin 
Kontrolü" ile ilgili hükümleri doğrultusunda, gerek ihracat ve 
gerekse ithalata yönelik yasaklamaların bir kısmı uygulamaya 
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sokulmuş olup, diğerleri üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 
öte yandan, Türkiye, Montreal Protokolünün Londra 
DeğişiklikJeri'ne taraf olmak üzere çalışmalar yapmakta olup, 
sözkonusu değişiklikler Parlamento'nun onayına sunulmuştur. 
Türkiye Londra Değişikliklerine henüz taraf olmamakla birlikte, 
Protokolle zorunlu kılınan veri sunma yükümlülüğünü yerine 
getirerek, değişikliklerde yeralan ticari yükümlülüklerden geçici 
olarak muaf tutulmuştur, ülkemizin Londra Değişikliklerini 
onaylamasını takiben taraf olmayan devletlerden yapılacak ithalat 
ve bunJara yapılacak ihracata ilişkin yasaklamalar uygulamaya 
sokulacaktır . Aynı şekilde Kopenhag Değişikliklerinin de 
onaylanması için çalışmalar başlatılmıştır. 
Tehlikeli atık taşımacılığının getirdiği sorunlara dünya 
kamuoyunun dikkatini çekmek ve bu konularda hukuk dışı, yanlış 
ve ihmalkar uygulamalara karşı vazgeçirici ve önleyici göreve 
sahip olan Basel Sözleşmesi 15 Mayıs 1994 tarihinde RG'de 
yayınlanmıştır. Tehlikeli atıkların kanun dışı ihracı halinde 
uygulanacak yaptırımlarla ilgili bazı önlemleri de beraberinde 
getiren sözleşme, bu konuyla ilgil ulusal mevzuatımızın da 
olmaması sebebiyle; hali hazırda atıkların siniriarötesi 
hareketlerinde ülkemiz açısından referans gösterilerek 
kullanılmaktadır. Türkiye sözkonusu sözleşmenin öngördüğü 
kontrol sistemlerine uyumu sağlamak üzere teknik ve mevzuat 
çalışmalarını yürütmektedir. 
CTTES Sözleşmesi TBMM Genel Kurul'unda onaylanmak üzere 
gündemdedir. Sözleşme hükümleri doğrultusunda, idari ve bilimsel 
komiteler oluşturulmuş olup bu komiteler çalışmalarını 
sürdürmektedir. 
öte yandan Biyolojik çeşitlilik Sözleşmesinin ratifikasyon 
işlemleri de devam etmektedir. 
Bütün bu anlaşmalarda yeralan ticari tedbirler uluslararası 
düzeyde standartların harmonizasyonu, teknoloji işbirliğini ve 
kapasite oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Rekabete dayanan 
ticaret ortamının, bu mekanizmalarla güçlendirilmesinin, 
uluslararası anlaşmalarda yeralan ticari tedbirlerin yaygın 
olarak uygulanmasını temin edeceği ve neticesinde hem ticaret hem 
de çevre açısından olumlu sonuçlar doğurmasının önemi büyüktür. 
3-ÇEVRE FİNANSMANI VE EKONOMİK ARAÇLAR 
Çevre kirliliğinin önlenmesi, korunması ve geliştirilmesinde 
finansman kaynaklarının önemi büyüktür. Bu ' kaynakların 
gel iştirilmesi amacıyla ülke koşullarına uygulanabil ir prensipler 
ve ekonomik araçlar gerekmektedir. Bu konularda Türkiye'de 
politika tabanı oluşturmaya yönelik uygulamalar ve çalışmalar 
vardır. • 
Türkiye'de çevre ve çevre sağlığı konularında görev verilen kamu 
kurum ve kuruluşlarına sağlanan mali imkanlar, görevin 
gerektirdiği miktarların gerisinde kalmış, bunun sonucu olarak 
da çözüm bekleyen sorunlardan bir çoğu birikerek ve ağırlaşarak 
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günümüze kadar gelmiştir. Son zamanlarda, özellikle belediyelere 
sağlanan imkanlarla, kısmen de olsa bazı önemli gelişmelerin 
olduğu ve çevrenin korunması ve iyileştirilmesi konusunda ciddi 
çalışmalara geçilebildiği görülmektedir. 
Ancak, şu hususu da belirtmek gerekir ki, çevre kirliliğinin 
önlenmesi ve çevre sağlığı şartlarının iyileştirilmesinin önem 
ve önceliği bir çok kesim tarafından gerektiği şekilde 
algılanamadığından, mevcut bazı imkanlar da başka alanlara 
aktarılmış, çevre konusundaki yatırım ve çalışmalar mevcut 
imkanların gerisinde kalmıştır. 
Oysa ki, çevre kirliliğinin önlenmesi için öngörülen yatırımlar 
maliyet unsuru teşkil eden tesislerdir. Bugünkü mevzuatta çevre 
hizmetlerinin büyük bir kısmı mahalli idarelere verilen görev ve 
sorumlulukları kapsamaktadır. Katı atık deponi alanları, evsel 
atık sular için arıtma tesisleri, atıksu altyapı hizmetleri kurup 
işletmek için gereken yatırımların gerçekleşmesi belediyelerden 
beklenmektedir. Mevcut mali imkanları ile bazı Büyükşehir 
Belediyeleri dışındaki belediyeler bu hizmetlerin maliyetlerini 
kendi imkanları ile karşılayamamaktadır. Bunun yanında Çevre 
Bakanlığı yatırımcı ve icracı bir Bakanlık değiJdir. Bazı çevre 
hizmetlerinde kullanılabilmesi amacı ile tahsis edilen Çevre 
Kirliliğini önleme Fonu Hazineye aktarılmış, ancak küçük bir 
kısmı Bakanlıkça kullanılabilir halde bırakılmıştır. Bu ise 
Bakanlığın verebileceği hizmet desteğini de imkansız, kılmaktadır. 
Türkiye'de "çevre için yapılan yatırım miktarı nedir?" sorusuna 
verilecek cevap Çevre Bakanlığı1hm yatırımları 1993 yılı için 
25.5 milyarolmuştur. Ancak doğal olarak Çevre Bakanlığından başka 
başta Sağlık, Tarım,Orman Kültür Turizm Enerji Bakanlıkları gibi 
doğrudan veya dolaylı olarak çevre ile ilgili yatırımı olan 
bakalıklaırn yatırımlarının toplamı sağlıklı verileri vermelidir. 
Bu da 1993 yılında 7 trilyon civarında olarak hesaplanmıştır. 
Esasen çevre ile ilgili hizmetler ve yatırımların tüm kamu 
kuruşularınca görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ele 
alınması gerekmektedir. Finansman yönetimim açısından doğru olan 
da budur. 
Bir çimento fabrikasının elektrofiltresi, bir selüloz ve kağıt 
fabrikasının atıksu arıtım tesisi, tiler Bankası tarafından 
finanse edilen kent atıksu arıtım tesisleri , belediyelerin katı 
atık değerlendirme tesisileri, toplu taşım araçlarının doğalgaza 
dönüştürülmesi, jeotermal enerjinin kullanımı , Pamukkale ve 
Kapadokya için yapılan rehabilite yatırımları çevre 
yatırımlarıdır. Hatta, trafiğin akışını kesintiye uğratmayan, 
dolayısıyla taşıtların yakıt tüketimini /hava kirliliğini azaltan 
bir üst/alt geçit bile çevre yatırımları olarak mütalaa 
edilmelidir. 
Dolayısıyla yukarıdaki çerçeve içerisinde, katma bütçeli 
kuruluşlar da dahil olmak üzere, 1993 Yılı Yatırım Programı 
taranmış ve toplam çevre yatırımları bu mantıkla belirlenmiştir. 
Yapılan çalışmada öevre ile ilgisi uzak bulunan bina ve makina 
teçhizat karakteristiğinde olan yatırımlar kapsam dışında 
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bırakıJmıştır. 
1992 yıJında toplam kamu yatırımJarının %3.48'i çevre yatırımları 
teşkiJ etmiştir. 1993 yılında bu rakam %13.8'e çıkmıştır. Bu 
durum, Türkiye'de çevreyle iJgi]i yatırımların günden güne 
arttığının bir göstergesidir. 
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 
Türkiye'de çok yeni gündeme giren temizlik vergisinin çevre 
yönetiminde önemli bir ekonomik araç olarak çağdaş bir uygulamaya 
başlanması açısından kayda değer olduğunu vurgulamak gerekir. 
Söz konusu verginin düzenlenmesinde hangi kriterlerin dikkate 
alındığını önemlidir. 
Dış ülkelerdeki deneyimlere bakıldığında örneğin Almanya'da, katı 
atık yönetimi konusunda daha önceleri devlet tarafından işletilen 
modellerin olduğu ancak şimdi yeni modellerin özel sektöre paket 
halinde ihale edildiği, (inşaat, finansman, onay, geri dönüş gibi 
tüm konuların yer aldığı paket projeler gibi) gerekli mali 
kaynağın çöp vergileri vasıtasıyla sağlandığı görülmektedir. 
Almanya'da ayrıca ambalaj vergisi adı altında bir vergi 
yürürlükte olup, en az ambalaj üretenin en az vergi ödeyeceği 
mantığına dayanan bu düzenleme yararları olan bir uygulama olarak 
belirtilmekkedir. Ambalaj fiyatına bertaraf fiyatı dahil 
edilmektedir.) Verilere göre, 1993 yılında Almanya'da 12 milyon 
ton ambalajın bu uygulama ileambalaj miktarının 18 ayda 500.000 
ton azaltılmıtır. 
Uluslararası deneyimlerde çöp vergilerinin daha az çöp üretmek 
açısından caydırıcı olduğunu bu açıdan vergide "çöp miktarı" 
kriterinin yer almasının önem taşıdığı belirtilmektedir. 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na Mükerrer 44. madde 
eklenmesine ilişkin 3914 sayılı Kanun 24.7.1993 tarihinde Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 09.12.1993 tarihinde 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Çevre Temiziik Vergisi Tarifesindeki 
bina grupları tespit edilmiştir. Anılan kanun hükme gereğince 
gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceği binaların 
bulundukları mahallin sosyal ye ekonomik farklılıkları ile 
büyüklükleri de dikkate alınarak belediye meclislerince 
belirlenecektir. 
Bu kanun doğrultusunda 08.01.1994 tarihli Resmi Gazete'de Tebliğ 
yayımlanmış ve bu tebliğe göre 01.01.1994 tarihinden itibaren 
Çevre Temizlik Vergisi yürürlüğe girmiştir. Ancak ilk uygulama 
yılı olması nedeniyle ilan, bildirim ve verginin ilk taksitinin 
ödeme süresi Haziran 1994 sonuna kadar uzatılmıştır. 
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve 
belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden 
yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, 
çevre temizlik vergisine tabidir. 
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Buna göre; "ilçe beJediyeleri tarafından tahsiJ ediJen verginin 
% 10*u Çevre Kirliliğini önleme Fonu'na aktarılır. Büyüksehir 
belediye sınırları içerisinde bulunan belediyeler tarafından 
tahsil edilen katı atıklara ilişkin çevre temizlik vergisinin % 
20'si münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde 
kullanılmak üzere büyüksehir belediyelerine aktarılır" hükmü 
getirilmiştir. 
Toplanan verginin tamaraiyle çevre amaçlı kullanılması 
gereğininden hareketle Çevre Bakanlığının görüşü, verginin 
uygulaması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile yapılan 
hazırlık toplantılarında alınacak bedelin bir "ücret" olmasını, 
böylece toplanan meblağın belirli bir fon-havuz'da toplanarak 
sadece atık yönetimi ile ilgili tesislerin inşaatında ve 
işletilmesinde kullanılmasının sağlanması yönünde olmuştur. 
Gelirleri esas itibari ile Belediye Gel iri eri Kanuni arı ve diğer 
gelir kanunları gereğince sağlanan hasılat, genel bütçe vergi 
gelirlerinden alınan paylar ve çeşitli devlet yardımlarından 
oluşan belediyeler; hızlı nüfus artışı, göçler gibi nedenlerin 
yanında, yönetimini üstlendiği beldelerin sosyal, kültürel, 
bayındırlık vb. hizmetlerinin artması karşısında mali sıkıntı 
içine düşmüşlerdir. 
Bu amaçla, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan 
ve belediyelerin katı atık toplama hizmetleri ile kanalizasyon 
sistemlerinden faydalanan konut, işyeri gibi binalara çevre 
temizlik vergisi getirilerek, beldelerin çağdaşr atık yönetimi 
hizmetlerine kavuşturulması yanında halkın da çevre temizliğine 
katılımı sağlanmıştır. Bu vergi, belediyelerin içinde bulunduğu 
mali sıkıntılara çözüm olarak düşünülmüştür. 
Ancak, maddede sadece evsel nitelikli atık hizmetleri için 
alınacak bedel söz konusudur. Sanayi tesislerinden kaynaklanacak 
tehlikeli endüstriyel atıkların yönetimi ve bertarafı ayrı bir 
kanuni düzenlemeye tabidir. 
Diğer taraftan bu meblağın kullanımına ilişkin bir kontrol 
sistemi açık değildir. Belediyelerin finansman darboğazları 
dikkate alındığında verginin amacına ulaşamayacağı söz konusu 
olabilir. Halkın çevre temizliği için ödediği meblağa karşılık, 
belediyelerce bu hizmetin yerine getirilmemesi durumunda uygulama 
baştan başarısız olabilir. 
Dolayısı ile alınan verginin belediyelerce halen mevcut mevzuat 
uyarınca yükümlü oldukları atık bertarafı ile ilgili plan ve 
projelerinde kullanılmasının sağlanması için denetim 
mekanizmalarına ihtiyaç vardır. 
YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE ÇEVRE YATIRIMLARI 
Bugün çevre yatırımları genel yatırım teşvik sistemi içinde yer 
a'lroaktadır. Çevre yatırımları her ne kadar maksimum derecede 
teşvikten yararlandırılsa bile çevre teşvik sistemi ayrıca 
oluşturulmalıdır. 
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1993 yılı yatırımların, döviz kazandırıcı hizmetlerin ve 
işletmelerin teşviki ve yönlendirilmesine ait esaslar 29 Ocak 
1993 tarih ve 21480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 93/4000 
sayılı kararname ve 20 Şubat 1993 tarih ve 21502 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan tebliğ ile belirlenmiştir. 
Teşvik tedbirlerinden yararlanabilmek için yatırımların asgari 
olarak, gelişmiş yörelerde yüzde 60. normal yörelerde yüzde 50. 
JJ. derecede kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 30 oranında öz 
kaynaklardan finans edilmesi gerekmektedir. Diğer yönden 
yatırımın cinsi, konusu ve yöresine bağlı olarak toplam sabit 
yatırım tutarlarının asgari 250 milyon TL (finansal kiralama, 
AR-GE, çevre yatırımları). 1 Milyar TL (serbest bölge, kalkınmada 
öncelikli yöre, konfeksiyon, turizm ve bilgisayar yazılım 
yatırımları) veya 5 Milyar olması şartı da aranmaktadır. 
Çevre kirliliğini önlemeye yönelik yatırımlar için minimum toplam 
sabit yatırım tutarı 250 Milyon TL olarak belirlenmiş olup 
böylece küçük çaplı yatırımların da teşvik tedbirlerinden 
yararlanması mümkün kılınmıştır. 
çevre kirliliğini önleyici yatırımlar "özel önem taşıyan sektör" 
yatırımı olduklarından ilgili makina ve teçhizat ithalinde gümrük 
muafiyetinin yanısıra fon muafiyetinden de istifade 
etmektedirler. 
işletme döneminde uygulanan ve vergi muafiyetine yönelik bir 
teşvik aracı olan yatırım indirimi özel önem taşıyan sektör 
yatırımlarında yöre farkına bağlı olmaksızın yüzde 100'dür. 
Böylece çevre yatırımları yöre farkı gözetilmeksizin yüzde 100 
oranında yatırım indiriminden yararlanabilirler. 
Ayrıca, Çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, yatırım yöresinde 
bağlı olarak toplam sabit yatırım tutarlarının yüzde 30'u ile 
yüzde 60 'ı arasında değişen oranlarda Fon Kaynaklı Kredi kullanma 
avantajından yararlanmaktadırlar. 
Diğer bir teşvik uygulaması olan teşvik priminde teşvik belgesi 
kapsamında gerçekleştirilen yatırımlara ait yurt içinde imal 
edilmiş makina teçhizatın Katma Değer Vergisine tekabül eden 
miktarı yatırımcılara geri ödenmektedir. Teşvik primi özel önem 
taşıyan yatırım konularında KDV oranına makina bedeli üzerinden 
yüzde 10 ilave edilmek (yüzde 20 oranında) suretiyle 
uygulanmaktadır. Teşvik primi oranı yörelere bağımlı, değildir. 
Çevre yatırımları için uygulanan teşvik prim oranı yüzde KDV *10 
puandır. 
Bir başka önemli konu çevre kirliliğini önleme tesislerinin 
işletmesini teşvik edecek destekleyici tedbirler alınması 
konusudur, (ucuz enerji temini gibi). 
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME FONU 
2872 sayılı Çevre Kanununun "Fonun kurulması ve fondan 
yararlanma" başlıklı. 17. maddesinde, "Çevre Kirliliğinin 
önlenmesi ve Çevrenin İyileştirilmesi için Çevre Kirliliğini 
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önJeme Fonu kurulmuştur. 
Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve Çevrenin İyileştirilmesi için 
gerekli harcamaların %45'ine kadarı, en çok yirmi yıl vadeli 
kredilerle Çevre Kirliliğini önleme Fonu'ndan desteklenir." 
denilmek suretiyle fonun amacı belirtilmiştir. 
Buna ilişkin olarak, Çevre Kirliliğini önleme Fonu Yönetmeliğinin 
18. maddesiyle de; 
a) Arıtma tesisi yapımını desteklemek; 
b) Çevre Kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi 
için yapılacak faaliyet ve tesisleri desteklemek amaçları için 
kredi verileceği kayıt altına alınmıştır. 
Bu amaçlar doğrultusunda, Çevre Kirliliğini önleme Fonu'ndan, 
1991 yılında 47 adet Belediyeye çevre ile ilgili faaliyetlerde 
kullanılmak üzere Traktör alımı için kredi kullandırılmıştır. 
Ayrıca Jeoterma! enerji kullanımıyla ilgili projelerini 
desteklemek amacıyla, Kütahya/Simav Belediyesine ve Kırşehir 
Valiliğine; arıtma tesisi yapımı projelerini desteklemek amacıyla 
Bodrum ve Bolvadin Belediyelerine kanalizasyon ve altyapı için 
Eskişehir Belediyesine kredi kullandırılmıştır. 
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, bugüne kadar 
kredi kullanımları genel olarak kamu kurumlarına yönelik 
bulunmakta olup; istisna olarak Biomiks Lmt. Şti. tarafından 
çevre Bakanlığına sunulan proje ile de özel sektörün 
desteklenmesi yönüne gidilmiştir. 

4-TÜRKİYE'DE ÇEVRE BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 

Dünyada gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkeler arasında bilimsel 
ve teknolojik kapasiteleri konusundaki fark, özellikle 
sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla doğrudan ilgili olan 
biyoteknoloji, genetik mühendisiik, yeni enerji kaynakları, yeni 
maddeler, az atıklı ve kirletmeyen teknolojiler gibi yeni 
alanlarda daha da genişlemektedir. 
Türkiye'de çevre kirliliğinin kontrolü, çevre kaynaklarınını 
korunması ve geliştirilmesine ilişkin bilimsel çalışmaların ve 
teknolojik uygulamaların, sektöre!,ve sektörlerarası ilişkileri 
dikkate alarak çok yönlü bir plan perspektifi ile. 
değerlendirilmeli ve bu yönde uygulamalar yapılmalıdır. 
Türkiye'de çevre korumaya yönelik teknolojilerin mutlaka 
araştırma ve geliştirme çalışmaları ile desteklenmesi gerekir. 
İlgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları bu konularda 
çalışacak bilimsel ve geliştirme ünitelerini kurmak ve işletmek 
için teşvik edilmelidir. 
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Türkiye'de özel olarak çevre bilimleri ve teknolojileri ile 
ilgili kurura yoktur. Bilimsel araştırmalarla ilgili kurum olan 
TÜBİTAK'a bağJ-ı olan bazı aJt birimler çevre biJimJeri ve 
teknolojileri ile çalışmalarını sürdürmekttedir. Çevre 
bilimlerinin ve teknolojileri ile ilgili çalışmalarının, esas 
olarak bilgi üretim, koordinasyon ve iletim çalışmaları ile 
ulusal düzeyde pek çok bilimsel, teknik ve araştırma ihtiyacına 
yön veren TÜBİTAK tarafından ele alınabilir. 

Bu noktada önemli hususlardan biri; TÜBİTAK'ın, çevre konusunda 
sadece araştırma teşviki ile kalmayıp, üretimde verimliliği 
arttırmayı ve "know-how" üretimini teşvik etmesi, bu bakımdan da 
MPM, TSE ve benzeri kurumlarla etkin koordinasyon ve iletişim 
içinde faaliyet sürdürmesi de gerektiğidir. 

Çevre ile ilgili lisansüstü eğitim ve araştırma çalışmalarının 
gerekliliğinin yanısıra, üniversitelerde bu konuda teknoloji 
geliştirme, modifiye ve adapte etme amacına yönelik araştırma 
faaliyetlerine de ağırlık vermek ve çalışmaların uygulamaya 
yönelik tarzda yürütülmesi gerekmektedir. 

Ayrıca hem özel hem de kamuya ait tesislerde çalışan görevlilerin 
güncel literatürü, teknolojik gelişmeleri yakından takip 
edebilmeleri için gerekli altyapı sağlanmalıdır. 
Çevre bilimi ve teknolojisi gelişimi için dünya ile bağlantı 
sağlayacak bir veri bankası kurulabilir ve bu yolla 
araştırmacılara veri tabanı oluşturulabilir. 

Aşağıda başlangıçtan bu yana TÜBİTAK bünyesinde çevre bil imi ve 
teknolojileri ile ilgili çalîşmalarda bulunan alt gruplar aşağıda 
belirtilmektedir: 

ÇAG: Çevre Araştırmaları Grubu (1989'a kadar) 
DEBÇAG: Deniz Bilimleri Çevre Araştırma Grubu (1992 ye kadar) 

DEBAG : Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (1993 sonuna kadar) 
Şu anda tüm bu araştırmalar 1994 yılında kurulan; 
YDABÇAG : Yer, Deniz, Atmosfer Bilimleri ve Çevre Araştırmaları 
Grubu içine alınmıştır. Aşağıda ki tablolarda TÜBİTAK bünyesinde 
sonuçlanan çevre ile ilgili projelerin harcamaları ve sayıları 
verilmektedir: 
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BAŞLANGIÇTAN BU YANA ÇAG-DEBÇAG-DEBAG HARCALAMALART Xİ000 Tl, 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

874 
989 

1,325 
2,406 
12,676 
32,288 
55,925 
124,123 
324,484 
912,434 

1,377,921 
5,772,128 

19,028,141 
9,753,525 
14,892,281 

TÜBİTAK ARAŞTIRMA GRUPLARININ DESTEKLEDİĞİ PROJELERDEN SONUÇLANAN 
ARAŞTIRMA PROJELERİNİN BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANLARINA DAĞILIMI 

Tarım,Hayvan 
Temel Bilimler 
Mühendislik 
Tip 
Çevre 
Toplam 

1964 
Sayı 

628 
351 
323 
220 
22 

1.544 

- 1983 
Yüzde 

40.68 
22.73 
20.92 
14.25 
1.42 

100.00 1 

1984 
Sayı 

423 
246 
163 
137 
118 
.087 

- 1993 
Yüzde 

38.92 
22.63 
15.00 
12.60 
10.85 

100.00 

1964 
Sayı 

1.051 
597 
486 
357 
140 

2.631 

1993 
Yüzde 

39.94 
22.69 
.18.48 
13.57 
5.32 

100.00 
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5-TÜRKtYE'DE ÇEVRE EĞtTtMtNtN KURUMSALLAŞMASI 
Çevre eğitimi, son yıllarda tüm dünyanın gündeminde olan çevre 
sorunlarının ortaya çıkardığı bireysel ve toplumsal bir ihtiyaç 
olarak karşımızdadır. 
Çevre eğitimi, Türkiye'de çevre sorunlarının gündemde yerini 
almaya başlamasıyla yeni bir eğitim kavramı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çevre eğitimi "çevresel eğitim", "çevreyle ilgili 
eğitim", "çevre için eğitim" gibi farklı şekillerde ifade 
edilebilmektedir. Bu durum, çevre eğitimi kavramının tanımı için 
de sözkonusudur. örneğin, çevre eğitimi; çevrenin yaratıcısı, 
öğesi ve kullanıcısı olan insanın çevre açısından ve çevre 
bağlamında eğitilmesi işlemleri ve süreci olarak 
tanımlanmaktadır. 
Diğer bir tanıma göre ise, çevre eğitimi; bireylerde çevre 
bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı, olumlu ve kalıcı 
davranış değişikliklerinin kazandırılması, doğal, tarihi, 
kültürel, sosyo-estetik değerlerin korunması, aktif katılım 
sağlanması ve sorunların çözümünde görev almadır. Başka bir 
tanıma göre de çevre eğitimi, bireyin ve halkın çevrelerinin 
bilincini kazanacakları, bugünün ve geleceğin çevresel 
sorunlarını birey veya topluluk olarak çözmede gerekli azim ve 
sebatla eylemde bulunabilmeleri için bilgiler, değerler, 
beceriler ve deneyimler edinebilecekleri kalıcı bir eğitim 
sürecidir. 
Konu ile ilgili olarak uluslararası düzeyde ilk olarak 1977 
yılında toplanan Birleşmiş Milletler Tiflis Konferansı'nda, çevre 
eğitiminin doğası, amaçları, ilkeleri ve uygulama çerçevesi ile 
çizgileri kapsamlı ve derinlemesine incelenerek belirlenmiştir. 
Tiflis Konferansı'ndan sonra, çevrenin bir "bütün" olarak bir 
doğa ile insan eylemlerinin sonucu olan özellikleri aynı anda 
içermekte olduğu anlayışı kabul görmüştür. Bu anlayış 
doğrultusunda çevre eğitimi ya da çevre için eğitim, eğitimin; 
pratik çevre sorunlarının çözümüne disiplinlerarası bir 
yaklaşımla, her birey ve toplumun etkin ve sorumlu katılımını 
sağlayarak yönelmiş bir konusu ve uygulaması olarak 
tanımlanmaktadır. 
Türkiye'de 1982 T.C. Anayasasına göre "herkes sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve 
vatandaşların ödevidir". Vatandaşların; çevreyi geliştirmek, 
çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek ödevini 
nasıl yapacağı, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının 
neleri kapsadığı ve bu hakkın nasıl kullanılabileceği, ana 
hatlarıyla çevre eğitiminin kapsamını belirleyecektir. 
Hem uluslararası belgeler, hem de 1982 Anayasasının çevre 
konusunda vatandaşa tanıdığı haklar, devlete ve vatandaşa 
yüklediği ödevler, çevre eğitiminin, genel eğitimin ayrılmaz bir 
parçası olarak kabul edilmesini gerektirmektedir. Yani çevre 
eğitimi belirli kişileri ilgilendiren bir "uzmanlık" eğitimi 
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deg.il, bütün vatandaşlar için gerekli bir eğitimdir. Bu' 
anlayışla, son üç yıldan bu yana, ilkokullarda "Çevre, Sağlık, 
Trafik ve Okuma"; liselerde de "Çevre ve insan" derelerine 
programda yer verilmiştir. 
Türkiye'de çevre politikasının ilkelerinden biri, Hükümet 
Programında da belirtildiği gibi çevrenin korunmasında birinci 
şartın toplumun tümünde çevre bilincinin geliştirilmesidir/Bu 
amaçla en önemli görevlerden birisi de hiç kuşkusuz toplumun her 
kesiminin çevre konusunda bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesine ağırlık vermek olacaktır. 
Hükümetdıçı kuruluşlarla işbirliği ortamı geliştirilmelidir. 
Hükümet dışı kuruluşların çevre yönetiminde aldıkları roller ile 
ilgili olarak Rio Konferansı' nda çok önemli bir dizi karar 
alınmıştır. Bu meyanda, Konferans metinlerinden Gündem 21 'de 
aşağıda belirtilen kararlar dikkat çekicidir: 
"Sürekli ve dengeli kalkınma sürecine hükümet dışı örgütlerin 
aktif katılımı sağlanmalı; bu örgütlerinpolitika yapma ve karar 
verme sürecinden uygulamaya kadar her seviyede dahil 
edilebilmeleri için uygulanan resmi mekanizmaları gözden geçirmek 
üzere Birleşmiş Milletler ve Hükümetlerin katılımıyla yeni bir 
süreç başlatılmalı; hükümet dışı örgütlerin rollerini 
güçlendirmek üzere 1995 yılına kadar bu örgütler ve Hükümetler 
arasında gerekli diyologlar kurulmuş olmalı ve Gündem 21'in 
uygulanması faaliyetlerineve Gündem ..21'.in. revize edilmesine 
yönelik resmi mekanizmalara ve prosedürlere hükümet dışı 
örgütlerin aktif katılımı sağlanmalıdır." 
Türkiye'de sanayi ve ticaret odaları, meslek odaları , 
sanayiciler, iş adamları, işverenler kesimi gibi ekonomik ve 
sosyal yaşamda yeri olan ilgi gruplarının çevre konularına olan 
duyarlılıkları artmakta, bu kuruluşlar ekonomik faaliyetlerde 
uygulanan politikalara çevre konularının entegrasyonunun 
yaratacağı etkiler konusunda çalışmalar sürdürmektedirler. Bu 
çalışmalar desteklenmeli işbirliği ortamları yaratılmalı ve 
çoğaltılmalıdır. 
Aşağıda Çevre Bakanlığı tarafından çevre eğitiminin 
kurumsallaşmasına ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik 
yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak verilmektedir : 
ÇEVRE DERSİ 
Çevre bilinci, geniş kapsamlı bir eğitimden geçmektedir. Okul 
öncesi dönemide kapsayan çevre eğitiminin önemi, günümüzde daha 
da artmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre Bakanlığının 
yoğun işbirliği ve eşgüdüm çalışmaları sonunda "Çevre Dersi"; 
1992-1993 öğretim yılında trafik, sağlık ve okuma dersleriyle 
dönüşümlü olarak ilkokulların bütün sınıflarında müfredata 
alınmıştır. Kapsara ve müfredatın daha rasyonel hale getirilmesi 
için program çalışmaları sürdürülmektedir. 
M.E.B. ±LE PROTOKOL : 
Vatandaşların mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek çevre 
sorunlarına karşı duyarlılığını artırmak ve bu sorunların 
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çözümünde aktif katılımlarını sağlayacak tavır ve tutum 
kazanmaları için Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı 
arasında 16.11.1993 tarihinde çevre eğitimi konusunda işbirliği 
protokolü imzalanmıştır. 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ±LE ÇEVRE PROTOKOLÜ : 
çevre Bakanlığı eğitim programı açısından yetişkinlere yönelik 
potansiyel olarak Türk SilahJı Kuvvetleri mensuplarının eğitimi 
görünmektedir. Eğiticilerin kalıcı, eğitilen yetişkinlerin 
sürekli değiştiği bu kitleyi çevre konusunda bilgilendirme ve 
bilinçlendirmeye yönelik protokol imzanmıştır. 
ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZLERİ MÜFREDAT PROGRAMLARINDA ÇEVRE 
KONULARININ YER ALMASI : 
Çevrenin korunmasının ilk şartı eğitim yoluyla toplumda çevre 
bilincinin geliştirilmesidir. Çırak öğrencilerin mevcut ve 
gelecekte ortaya çıkabilecek çevre sorunlarına karşı 
duyarlılığını artırmak ve aktif katılımlarını sağlayacak tutum 
ve davranış kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık 
ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile Çevre Bakanlığı arasında bir 
komisyon kurularak çalışmalara başlanmış, komisyon çalışmalarını 
Aralık 1993 ayında tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı ile 
Bakanlığımız arasında 16.11.1993 tarihinde imzalanan "Çevre 
Eğitimi Konularında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği 
Protokolü" çerçevesinde çıraklık dönemi müfredat programlarında 
"Genel Çevre Bilgisi" konularının yer almasını uygun görmüş ve 
31 Aralık 1993 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve 
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bir genelge ile bütün 
Valiliklere duyurulmuştur. 
İŞÇİ SENDİKALARIYLA SEMİNERLER : 
çevre Bakanlığının genel politika olarak toplumun her kesiminin 
çevre olayına bizzat katkısının amaçlamıştır. Bu doğrultuda, 
Türk-iş, Hak-îş Sendikaları ile çevre ve işçi sağlığı konularında 
muhtelif seminerlerin verilmesi hususunda protokollar 
imzalanmıştır. Türk-tş ile yapılan protokol çerçevesinde pekçok 
ilde ortak seminerler düzenlenmiştir. İşçilerin ve mensubu 
oldukları sendikaların çevreye sahip çıkmaları noktasında son 
derece olumlu gelişmeler gözlenmiş, bu tür faaliyetler daha da 
geliştirilerek devam etmektedir. 
FORMATÖR ÖĞRETMEN EĞİTİM KURSU : 
öğretmenlerin çevre konularında yeterince bilgilendirilmemiş 
olmaları bu konudaki eğitimin sağlıklı ve verimli bir şekilde 
yapılmasını engellemektedir. Bu nedenle, daha pratik ve hızlı bir 
çözüm elde edebilmek için Çevre Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı ile işbirliği içerisinde branş öğretmenlerine yönelik 
"Formatör öğretmen Eğitim Kursu" düzenlenmiştir. Daha etkili ve 
verimli bir çevre eğitimi amaçlanarak düzenlenen kursa ilk etapta 
çevre sorunlarının daha yoğun boyutlara ulaştığı 20 İlde 60 
öğretmen katılmıştır. Kasım 1993 tarihleri arasında düzenlenen 
üç haftalık kurs projesi, Uluslararası kaynak kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Yine 1994 yılı içerisinde diğer 56 ilden 
3'er branş öğretmenin katılımı ile Ocak ve Şubat ayları içinde 
II. Formatör öğretmen Eğitim Kursu düzenlenmiştir. 
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L.tSELERARASI BİLGİ YARIŞMASI : 
öğrencilerin çevre bilincini arttırmak, çevre duyarlılığını 
geliştirmek amacıyla Ankara'da bulunan bütün liselerin 
katılımıyla "çevre" konulu bilgi yarışması düzenlenmiştir. 
Yarışmaya ilginin yoğun olması sebebiyle 1994 yılında da benzer 
bir yarışma yapılması planlanmıştır. 
İLKOKÜLLARARASI PANEL : 
Bilindiği gibi çevre eğitiminin temel ve hedef kitlesi ilköğretim 
öğrenci leridir. Gelecekte çevre duyarlılığının yaygınlaştırılması 
için ilköğretim çağı büyük önem arzetmektedir. Bu çerçevede 
Ankara'daki ilkokullar arasında "Çocuk Gözüyle çevre" konulu 
panel düzenlenmiştir.Tekrarı düşünülen panelin ilkokul 
öğrencilerinin çevre motivasyonuna olumlu katkıları bizzat 
müşahade edilmiştir. 
ÇEVRE KONULU ÇOCUK TİYATROLARI : 
Okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocuklar için en etkili ve 
verimli eğitimin, göstererek öğretmek olduğunu bütün bilim 
adamları ve eğitimciler kabul etmektedir. Bu doğrultuda 
çocuklardaki çevre bilincinin yaygınlaştırılması için, Ankara, 
istanbul ve İzmir illerinde muhtelif çevre çocuk tiyatroları 
sahnelenmiştir. 
YEŞİL OKULLAR YARIŞMASI : 
Çevre eğitiminde hedef kitle olan okul ve öğrencilerin öncelikle 
çevre duyarlılığının kendi yaşadıkları okul ortamında 
benimsemeleri ve geliştirmeleri amacıyla "YEŞİL OKULLAR 
YARIŞMASI" düzenJenmiştir. Sağlıklı bir ortam ve çevre düzenini 
teşvik amacıyla Türkiye çapında düzenlenen yarışmada dereceye 
giren okullara, çevre ile ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere 
Çevre Bakanlığı tarafından ödül verilecektir. Ayrıca Çevre 
Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu tarafından seçilen ilk üç 
okulun çevre Kulübü öğretmenleri ile okul yöneticileri bir hafta 
süreyle çevre gezisine ücretsiz olarak Çevre Bakanlığınca davet 
edileceklerdir. Her okuldan 10 öğrenci ve 2 yönetici olmak üzere 
toplam 36 kişi geziye katılacaklardır. 
GÖNÜLLÜ KURULUŞLARLA TOPLANTILAR VE ORTAK FAALİYETLER: 
Çevre Bakanlığı gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu 
konuda stratejileri belirlemek amacıyla Şubat 1994 tarihleri 
arasında yaklaşık 150 gönüllü kuruluş temsilcisinin katıldığı bir 
toplantı düzenlemiş ve Çevre Bakanlığı ve gönüllü kuruluşlar 
arasında yaratılacak işbirliği koşul ve ortamları derinlemesine 
çalışılmıştır. 
Okulların ve gönüllü kuruluşların katılımı ile 1993 yılı 
içerisinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları, 1994'de de 
düzenlenecek bir kampanya çerçevesinde bütün Türkiye'ye 
yaygınlaştırılacaktır. 
Ayrıca Çevre Bakanlığı her yıl 5 Haziran Dünya çevre Günü 
faaliyetleri çerçevesinde, yurt çapında okulların, gönüllü 
kuruluşların ve halkın katılımı ile çeşitli etkinlikler 
düzenlemeye devam etmektedir. 
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MAHALLE MUHTARLARI SEMİNERİ : 
çevre yönetiminde yerel yönetimlerin yeri ve önemi, bugün 
herkezce kabul edilen bir olgudur. Bu amaçla, muhtarlar ve 
belediye başkanlarının çevre konusunda daha duyarlı ve bilgili 
olmaları, çevre eğitiminin kurumsallaşması açısından önem 
taşımaktadır. 
Çevre Bakanlığı tarafından yerel yöneticilerin çevre konusunda 
eğitilmesi ve yönlendirilmesi için çeşitli seminer ve eğitim 
faaliyetleri planlanmıştır. Ocak 1994 tarihinde Mahalle ve Köy 
Yöneticilerini bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir. 
EĞİTİMDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ : 
çevre Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma 
Kurumu "EPA" arasında imzalanan mutabakat metni çerçevesinde, 
çevre eğitimine esas olacak konularda "Çevre Mevzuatı Uygulaması" 
semineri Şubat 1994 tarihleri arasında »Ankara'da ingilizce 
olarak yapılmış ve bu eğitimin sonunda 12 kursiyer eğitici olma 
hakkını kazanmıştır. Aynı seminer Eylül 1993 tarihleri arasında 
Türkçe olarak devam etmiştir, üçüncüsü Nisan -Mayıs aylarında 
düzenlenmiştir. Bu kurslarda yetiştirilen Türk eğiticiler ders 
vermektedirler Dönüşümlü olarak uygulanan bu program gerek 
eğiticilerin gerekse eğitilenlerin hızla ve sistemli olarak 
çoğalmasına imkan vermektedir. 
TANITIM KAMPANYASI : 
Kamuoyunun çevre konusunda bilgilendirilip bilinçlendirilmesined 
televizyon başta olmak üzere tüm basın organlarının önemli bir 
yeri vardır. Bu amaçla çevre ile ilgili konuların Radyo ve TV 
programlarında daha ağırlıklı olarak işlenebilmesini sağlamak 
üzere; kamuoyunun dikkatini ve ilgisini çekecek SPOT FİLMLER 
drama ve Televizyon dizileri, Radyo programları, Basın ilanları, 
Bilboard' 1ar içeren peryodik tanıtım kampanları düzenlenmektedir. 
Ayrıca, Çevre Bakanlığı tarafından çevre duyarlılığını yansıtan 
çizim ve fotoğrafları içeren 1994 yılı takvimleri (3 değişik) 
bastırılarak Türkiye genelinde dağıtımı yapılmıştır. Aynı şekilde 
çıkarma, ders programları çevre konulu dosyalar bastırılarak 
çeşitli etkinliklerle okullara ulaştırılmıştır. Türkiye genelinde 
tl/ilçe bazında Çevre Bakanlığınca bastırılan muhtelif afişlerin 
dağıtımı yapılmaktadır. 
BASILI YAYINLAR : 
çevre Bakanlığınca "yeşil seri" adıyla başlatılan basılı yayınlar 
dizisi uygulaması çerçevesinde "Çevre ve Çevre Bakanlığı", "Basın 
ve Çevre" ve "Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı Raporu" gibi 
bilgilendirme amaçlı çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 
Bunun dışında, Endemik Türler, Su havzaları. Doğal hayat ve Milli 
Eğitim Bakanlığınca eğitimcilerin el veya yardımcı ders kitabı 
olarak kullanabilecekleri yayınların hazırlıkları tamamlanmıştır. 
ÇEVRE KONULU FOTOĞRAF (DİA) YARIŞMALARI: 
çevrenin estetik boyutunun anlatılması ve tanıtılmasında basılı 
yayınlarda kullanılmak üzere Çevre Bakanlığınca ülke genelinde 
"Çevre" konulu bir Fotoğraf/DİA yarışması düzenlenecektir. 
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Çalışmalar son aşamaya gelmiş olup, önümüzdeki 1-2 ay içerisinde 
sonuçlanacaktır. 
ULUSAL ÇEVRE ANDI: 
Çevre Bakanlığınca toplumsal kesimlerin ve hatta bireylerin 
üzerinde mutabakata varacakları bir "Ulusal Çevre Andı" 
hazırlanmış ve toplumun tüm kesimi için ilk olarak Mart .1994 
ayında yapılan II Çevre şurası ve 5 Haziran 1994 Dünya Çevre 
Gününüde imzaya açjİmiştır. 
GENÇLİK KAMPLARI : 
öğrencilerin çevre konusunda uygulamaya dönük aktif çalışmalarını 
sağlamak amacıyla gençlik kampları oluşturarak, bu yerlerde 
kamplarda çevre konusunda eğitilmelerinin sağlanması için 
çalışmalar sürdürülmektedir. 
OKULLARA ÇEVRE KİTAP SETİ : 
Toplumumuzda çevre konusunda en duyarlı kesim olan öğrencilerin 
mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek çevre sorunlarına karşı 
duyarlılığını artırmak, çevre koruma bilincinin geliştirilmesini 
sağlamak ve bu konuda araştıran, geliştiren, olumlu davranış 
değişiklikleri kazanan, doğal, tarihi, milli, kültürel, manevi 
değerleri koruyan, çevre sorunlarının çözümünde aktif görev 
almayı amaç edinen bireylerin yetiştirilmesi amacıyla Türkiye 
genelindeki ilk, orta, lise ve dengi okulların kütüphanelerinde 
çevre ile ilgili yayınlardan oluşan bir "Kitap Seti" oluşturma 
çalışmalarının hazırlıkları yapılmaktadır. 
öneriler 
Türkiye'de çevre eğitiminde kurumsallaşmaya yönelik olarak 
özellikle son zamanlarda yoğunluk kazanan çalışmaların devamı ve 
olumlu yönde yönlendirilmesi amacıyla aşağıdaki hususların 
dikkate alınması gerekli ve yararlı olacaktır: 
1- çevre eğitimi; uluslararası, ulusal ve yerel boyutları olan 
ve disiplinlerarası yaklaşım gerektiren bir eğitimdir, çevre 
sorununun çok boyutlu olması nedeniyle ve disiplinlerarası bir 
yaklaşım gerektirdiği için, çevre eğitiminden yalnızca Milli 
Eğitim Bakanlığı yada Çevre Bakanlığı gibi bir-iki kurumu 
görevli ve sorumlu tutmak gerçekçi olmaz. Konuyla doğrudan ya da 
dolaylı olarak ilgisi olan diğer bakanlıklar, kamu kurum ve 
kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar ve uluslararası kurumlar, 
çevre eğitiminde etkin roller üstlenmelidirler. 
2- ülkemizde çevre eğitimi konusunda iyi niyetli pek çok 
girişim yapılmış olmasına karşın, çevre eğitiminin henüz etkili 
bir kurumsal yapıya kavuştuğu söylenemez. Çevre eğitiminin daha 
etkili bir kurumsal yapıya kavuşması için şunlar önerilebilir ; 
3- Haziran 1992'de Rio'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 
Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda kabul edilen Gündem 21 
kararları; etkin grupların (kadınlar, gençler, yerel halk, 
hükümet dışı örgütler, işçiler ve ticaret birlikleri, yerel 
otoriteler, iş ve endüstri çevresi, bilim ve teknoloji çevresi, 
çiftçiler) rolünün güçlendirilmesini içermektedir. Bu çerçevede, 
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Çevre Bakanlığının koordinasyonunda tüm ilgili kurum ve 
kuruluşların yer alacağı periyodik aralıklarla çevre eğitimi 
programları geliştirilmeye devam edilmelidir. 
4- Çevre Bakanlığının sürekli kurullarından biri, Mahalli çevre 
Kurullarıdır. Her ilde Valinin başkanlığında, bakanlıkların il 
temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, 
Meslek Odaları ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Mahalli 
çevre Kurullarının görevlerinden biri, çevre konusunda eğitici 
faaliyetler düzenlemektir. "Global Düşün, Yerel Uygula" ilkesi 
çerçevesinde, Mahalli Çevre Kurullarına verilen bu fonksiyonun 
yörelerinde işlevselleştirilmesine özen gösterilmelidir. 
5- Çevre sorunlarının sektörel düzeyde ele alınmasına paralel 
olarak, çevre eğitiminin de sektörel düzeyde ele alınması 
gerekmektedir, çevre sorunlarıyla doğrudan ilişkili olan turizm, 
ulaştırma, tarım, madencilik, enerji ve sanayi sektörleri, 
"kirleten öder" ilkesi çerçevesinde, çevre eğitimi ile doğrudan 
görevli olmalı ve sorumluluk yüklenmelidir. Bu sektörlerle ilgili 
bakanlıklardaki (Ulaştırma Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, vb.) eğitim birimleri, 
kendi sektörlerinde çevre eğitimiyle ilgili faaliyetler 
yapmalıdır. 
6- Çevre Bakanlığı ilgili kuruluşların işbirliği ile çevre ile 
ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınları eksiksiz bir biçimde 
izleyerek, araştırmacıların, programcıların ve yapımcıların 
kullanımı amacıyla geniş bir kütüphane ve dokümantasyon merkezi 
kurmalıdır. 
7- Çevre ile ilgili gönüllü kuruluşların çevre eğitimine 
katkıları son derece önemlidir. Bu kuruluşların faaliyetlerini 
teşvik etmek amacıyla çevre Bakanlığınca yapılan çalışmalar 
sürdürülmelidir. 
8- Çevre eğitimi multidisipliner bir eğitimdir. Bu nedenle 
çevre eğitimininlisanüstü değişik bilim dallarında ele alınması 
gerekmektedir. 
9- üniversitelerde Çevre Bilimi Bölümleri ya da programları 
açılmalı, bu bölümlerde hem çevre eğitimine temel oluşturacak 
olan bilimsel bilgi üretilmeli, hem de ortaöğretim kurumlarında 
çevre eğitimi verecek ÖĞRETMEN yetiştirmeye kaynak 
oluşturulmalıdır. 
10- Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Bölümü 
programlarında "çevre eğitimi" dersi yer almalıdır. Zira bu 
bölümün mezunları, ilkokullarda "Çevre, Sağlık, Trafik ve Okuma" 
dersini vermektedirler. 
11- Mümkün olduğu kadar her yüksek öğretim programında çevre 
yönetimi dersi verilerek genel çevre yönetimi bilgisinin yanında 
ilgili öğretim dalının çevreyle özen ilişkisi gösterilmelidir. 
12- İlk ve orta öğretim kurumlarında "çevre, sağlık, trafik ve 
okuma" ile "çevre ve insan" irslerinin amaç, kapsam, yöntem ve 
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kaynakları, ayrıntılarıyla gözden geçirilerek mevcut program 
değerlendirmeye alınmalıdır. 
13- ±lk ve orta öğretim kurumlarında çevre eğitimi vermekte olan 
öğretmenler, çevre eğitimi konusunda hizmetiçi programlara tabi 
tutulmalıdır. 
14- Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak, çevre eğitimi 
ile ilgili çağdaş ve güncel deneyimlerden yararlanmalı, 
gerektiğinde kaynak temin edilmelidir. 
15- Radyo ve televizyon ve yazılı basın gibi toplumun önemli 
kesimine hizmet veren organların çevre eğitiminde özel bir yeri 
vardır. Radyo ve televizyonlarla, basınla Çevre Bakanlığı 
arasında protokoller hazırlanmalı, radyo ve televizyonların 
program yapımcılarının kullanabilecekleri materyaller, Çevre 
Bakanlığı tarafından sağlanarak hizmete sunulmalıdır. Basın ile 
çevre Bakanlığı arasında verimli bir işbirliği ortamı 
oluşturulmalıdır. 
16- Çevre eğitiminde dini değerlerden de yararlanılmalıdır. 
Diyanet İşleri Başkan!ığı'nın yayın ve faaliyetlerinde çevresel 
konuların daha geniş ölçüde ele alması oldukça faydalı olacaktır. 
B-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ 
1-HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI 
GENEL 
Türkiye'de büyük kentlerde kış aylarında görülen hava 
kirliliğinin ısınma amacıyla tüketilen yakıtlardan kaynaklandığı, 
bunun yanısıra endüstri ve trafiğin de hava kirliliğinde büyük 
bir paya sahip olduğu bilinmektedir. 
Türkiye'de endüstri tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin 
kontrol altına alınmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler esas 
itibariyle 2 Kasım 1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren "Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği"nde yer almaktadır. 
Sağlık Bakanlığı Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nin 5. 
maddesi (e) fıkrasına dayanarak çevre kirliliğini izleme, 
denetleme ve işletme izni verme yetkisine sahiptir. 
Halen 74 ilde toplam 135 istasyonda hava kalitesi tesbiti için 
hava kirliliği ölçüm ve izleme çalışmaları Sağlık.Bakanlığı taşra 
teşkilatlarıyla yürütülmekte, ölçüm sonuçları Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde derlenmekte ve 
derlenen sonuçlar değerlendirilerek Devlet İstatistik Enstitüsü 
tarafından aylık bültenler haline getirilmekte ve kamu kurum ve 
kuruluşlarının yararına sunulmaktadır. 
Türkiye'de hava kirliliği ölçüm istasyonlarında kullanılan ölçüm 
aletlerinin tamamı Ankara hariç yarı otomatik cihazlardan 
oluşmaktadır. Türkiye genelinde istasyonlar S02 ve PM (partikül 
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madde) ölçülmektedir. Ankara'da 1992-1993 kış döneminden itibaren 
N02 ve NO ölçümleri yapılmaktadır. 
Hava kirliliği ölçüm sonuçları Sağlık Bakanlığı il teşkilatları 
tarafından Çevre Bakanlığınca aylık veriler halinde 
gönderilmektedir. Bu veriler eğer Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği'nde belirtilen "Uyarı Kademe Değerleri"ni aştığında 
Valilikler, gerekli tedbirlerin alınması yönünde uyarılmaktadır. 
İstanbul'da da ölçüm sistemi dahilinde 15 adet istasyonda ölçüm 
yapılmaktadır, ancak kullanılan yarı otomatik cihazlar yetersiz 
kalmaktadır. Sistemin tam otomatik cihazlarla yeniden donatılma 
konusunda Çevre Bakanlığı Sağlık Bakanlığından talepte bulunmuş 
ve Sağlık Bakanlığı 1994 Yatırım Programı çerçevesinde yeni ölçüm 
istasyonlarının kurulması konusundaki isteğini Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı'na iletmiştir. 
Türkiye'nin de taraf olduğu "Sınırlaraşırı Hava Kirliliği 
Sözleşmesi Avrupa'da Hava Kirliliğinin Takibi ve 
Değerlendirilmesi işbirliği Programı (EMEP)" çerçevesinde halen 
sınırlar aşırı hava kirliliğinin tesbiti için Ankara Çubuk'ta bir 
istasyon bulunmaktadır. Bu istasyonda tüm haya kirliliği 
parametreleri ölçülmektedir. Ayrıca üç yeni istasyon kurulması 
için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'ndan izin çıkmıştır. 
istasyonlar yerseçimi aşamasındadır ve çalışmalar Sağlık 
Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir. 
Çevre kirliliğinin denetimi çalışmaları ise genellikle Çevre 
Bakanlığına çeşitli vesilelerle iletilen dilekçelerdeki 
şikayetler, Valiliklerden alınan bilgiler kapsamında veya 
Bakanlıkça yapılan tesbitlere göre organize edilmektedir. 1993 
yılı içinde Çevre Bakanlığının teknik heyetleri tarafından hava 
kirliliği konusunda incelemeler yapmak üzere gönderilen 
yetkililer kireç fabrikalarına, termik santrallara, taş 
ocaklarına, maden sahalarına, .jeotermal sahalara, gübre 
fabrikalarına, et ve kemik unu fabrikalarına, tuğla-kiremit 
tesislerine ve çeşitli sanayi kuruluşlarına gitmişlerdir. 
Sorunlar: 
Son günlerde kamuoyunun gündeminde olan özellikle kış aylarında 
tehlikeli boyutlara ulaşan büyük illerimizin ısınmadan 
kaynaklanan hava kirliliğinin temel nedenleri, yüksek kükürt 
içeren sıvı ve katı fosil yakıtları kullanılması, düşük vasıflı 
yakıtların hiçbir iyileştirme işlemine tabi tutulmadan 
kullanılması, bilgisizlikten kaynaklanan yanlış yakma 
tekniklerinin uygulanması, binalarda ısı kaybı, yakıtı en büyük 
verimle yakabilen yakma sistemlerinin kullanılmaması, 
meteorolojik olaylar, kent dokusu ve yeşil alan yetersizliği 
olarak sıralanabilir. 
Kalkınmanın ana sektörlerinden birisi olan sanayi ile çevre 
arasında çok yönlü ve birbirini etkileyici nitelikte çok sıkı bir 
ilişki olup, bu etkileşimin yarattığı olumlu sonuçlar yanında, 
çevre koruma açısından; yanlış yer seçimi, uygun teknolojiler 
kullanılmaması, atık gazların yeterli teknik tedbirlerin 
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alimhadan atmosfere bırakılması, ekonomik ömrünü doldurduğu halde 
tesis.le.rin çalıştırılması çevre üzerinde ve toplumda, olumsuz 
sonuçlar doğuran bir dengesizlik sorununu ortaya çıkarmakta, 
giderek kaynakların tahribine, çevrenin hızla kirlenmesine ve 
sanayi sektöründen kalkınmada beklenen yararların giderek 
kaybolmasına neden olmaktadır. 
Hava kirliliği yönünden en fazla kirlilik yaratan endüstri 
dallarından birisi de enerji üretim sektörüdür, özellikle termik 
santrallarımızda kullanılan ve enerji kaynaklarımızın önemli bir 
kısmını oluşturan linyitlerimizin düşük kaliteli oluşu, termik 
santrallar dışında diğer endüstri dallarında enerji üretimi için 
kullanılan kömürlerimizin ve ülkemizde üretilen sanayi yakıtı 
olarak kullanılan sıvı yakıtların, kükürt içeriğinin yüksek 
olması ve bu tesislere arıtım teknolojilerinin uygulanmayışı 
önemli çevre sorunlarını yaratmaktadır. 
Ayrıca denetim faaliyetleri için gerekli altyapı olanaklarının 
(laboratuvar, ekipman, gezici araç) temini, bu konuda çalışacak 
elemanların eğitimi ve sayıca artırılması ile denetim 
faaliyetlerinin rutin ve periyodik hale getirilmesi gibi 
tedbirler gerekmekte, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler 
çerçevesinde öngörülen tedbirlerinin alınıp alınmadığının yerinde 
izlenmesinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. 
öneriler : 
Hava kirliliği yoğun olan illere tam otomatik portatif cihazların 
alınarak bu illerde bir ölçüm ve izleme ağının kurulması, bu 
illerde ölçüm sonuları ve meteorolojik faktörler de gözönünde 
bulundurularak kritik meteorolojik şartların oluşacağı günler 
için acil önlem planlarının hazırlanması ve bu planların 
uygulamaya konulması gerekmektedir. 
özellikle kış aylarında hava kirliliğinin yaşandığı bölgelerde, 
kış mevsiminin ve buna bağlı olarak yakıtların uzun zaman 
içerisinde yakılması sonucu hava alıcı ortamına küçümsenmeyecek 
derecede toksik gazlar, kül, ağır metaller ve hidrokarbonlar 
salınmaktadır. Bu nedenle, hava kirlenmelerinin durum ve 
artışlarını tesbit edebilmek, giderilmesine yardımcı tedbirleri 
alabilmek için koruma esasları çerçevesinde bazı kriterlerin 
tesbit edilmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle, hava alıcı ortamları içerisinde hava kirletici 
konsantrasyonlarının tahmini için modelleme çalışması yapılarak 
kirlilik haritaları çıkarılmalıdır. Buna bağlı olarak emisyon 
kadastrolarının çıkarılarak çevresel hedef konsantrasyonlarına 
ulaşmak amacı ile gerekli olan emisyon azaltımları tesbit 
edilmeli, kaynak emisyonlarıyla alıcı ortamdaki kirlilik 
arasında, kirliliği azaltıcı yönde bir model oluşturularak "temiz 
hava planları" hazırlanmalıdır. Bu planların kentsel 
planlamaların yapımında dikkate alınması ile büyük , yararları 
sağlanacaktır. 
Bu kapsamda sanayiden kaynaklanan kirliliğin önlenebilmesi için; 
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Hava Kirliliği oluşturan mevcut tesislerimize baca gazı 
arıtım teknolojilerinin uygulanması, 

Sanayide, özellikle enerji sektöründe temiz ve kaliteli 
yakıtların kul 1 anılması, 

Ekonomik ömrünü doldurduğu ve verimli çalıştırılmadığı halde 
işletilmesine devam edilen tesislerin noHnı-nizasyonuna ve 
belirlenecek takvime qöre tesisin işletilmesine son verilmesi, 

Hava kirliliğini azaltacak tedbirlerle donatılmış atıksız 
yada az atıklı teknolojilerin seçilmesi ve yeni projelere ağırlık 
verilmesi, 

Çevre ile .-ilgili mevzuatların uygulanmasının 
güçlendirilmesi, 

Çimento sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması 
konusunda 10 Şubat 1993 tarihinde Çevre Bakanlığı ve Çimento 
Müstahsiller Birliği arasında imzalanan "Çimento Sanayi Çevre 
Deklarasyonu" tarzındaki sektörel işbirliği calışnalarının diğer 
sanayi sektörlerine de yaygınlaştırılması, sanayiden kaynaklanan 
hava kirliliğinin azaltılmasında etkili olacaktır. 

İsınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi acısından ISP; 
özel kalorifer yakıtı, doğal gaz ve ithal kömür qibı teniz 

yakıtların kullanılması, 

Yakma sistemlerinin iyileştirilmesi, 

Düşük vasıflı yakıtların iyileştirme işlemlerine tabı 
tutularak kullanılması, vb. tedbirler akla gelebilir. 
Türkiye'de özellikle büyük kentlerdeki hava kirliliğine neden 
olan faktörlerden en önemlisi motorlu taşıtlardan kaynaklanan 
sorunlar olmuştur. Bu konunun otomotiv sanayi acısından 
bakıldığında ülke ekonomisi ile de yakından ilgisi vardır. Bu 
açıdan, aşağıda bu konu ayrı bir bölüm olarak ele alınmıştır; 

MOTORLU TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİ : 
Mevcut Durura 
Konutlar ve endüstri gibi sabit emisyon kaynaklarından ileri 
gelen hava kirliliğinin yanısıra motorlu taşıtlardan kaynaklanan 
egzos gazlarında bulunan zararlı maddelerin özellikle nüfus ve 
trafiğin yoğun olarak yaşandığı büyük kent merkezlerinde çevreye 
verdiği ve vereceği zararlar oldukça fazladır. Tüm CO 
emisyonlarının h 70-90'ından; NOx emisyonlarının h 40-70'inden. 
HC emisyonlarının yaklaşık % 50'sınden ve şehir bazında kurşun 
emisyonlarının H 100'ünden özellikle motorlu taşıtlar sorumludur. 

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan zararlı egzos gazlarının 
etkilerini azaltmak için kanuni yaptırımların teknik ve ekonomik 
araçların Türkiye'de uygulanabilirliği konusu büyük önem 
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taşımaktadır. Çevre Bakanlığı Avrupa Toplu!uğu'ndaki 
uygulamalarının seyrine paralel olarak, motorlu araçlardan 
kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması için gerekli 
ca J ışmaJ arın bir plan dahilinde uygulamaya konulmasını 
hedeflemektedir. 
Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi için 
üretim aşamasında alınacak' tedbirlerin yanısıra, halen trafikte 
seyreden eski teknoloji ile üretilmiş ve yeterli bakımı 
yapılmamış araçların denetimide önemlidir. Karayolları Genel 
Müdürlüğü'.nün TSE ile başlattığı sabit muayene istasyonu kurma 
çalışmaları ve 11 Trafik Müdürlüklerinin denetimi yanısıra, Çevre 
Bakanlığınca cok eski ve/veya yeterli bakımı yapılmamış 
taşıtların şehir trafiğinde seyretmeleri nedeniyle artan hava 
kirliliğinin önüne geçmek için tatbik edilmesi gerekli önlem ve 
müeyyideleri kapsayan bir genelge hazırlanarak ilgili bakanlık, 
kurum, kuruluş ve valiliklere gönderilmiştir. 

Bu Genelge 22 Ekim 1992 tarihli ve 21383 sayılı Resmi Gazete'de 
"Motorlu Taşıtlarda Egzos Kirliliğinin önlenmesine İlişkin 
Tebliğ" olarak yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Tebliğ 
doğrultusunda, başta Ankara olmak üzere İstanbul, Çorum, 
Diyarbakır, Hatay, İzmir, Erzurum, Konya, Çanakkale illerinde 
eqzos gazı denetimleri ve taşıt pulu uygulaması başlatılmıştır. 
Aynı kapsamda, egzos denetimlerini illerde yaygınlaştırmak üzere 
Çevre Bakanlığının koordinatörlüğünde Eylül 1993'de bir ihale 
yapılmış 12 il için benzınli ve 14 il için dizel egzos gazı ölçüra 
cihazı alınmıştır. 

Egzos gazı emisyonlarının azaltılmasında etkili olan kurşunsuz 
benzinin üretiminin arttırılması ve yaygınlaştırılması büyük önem 
'arzetmektedır.. Verilecek ekonomik teşviklerle halkın kurşunsuz 
benzin kullanımına yönlendirilmesi ve kurşunsuz benzin 
kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Çevre Bakanlığının 
girişimiyle 6.4.1993 tarih ve 21544 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurşunsuz benzinden alınan 
Akaryakıt Fiyat istikrar Fonu (AFİF) Payı düşürülmüş ve kurşunsuz 
süper benzinin fiyatı süper benzinin altına çekilmiştir. İleride 
çevresel değerlerin kaybı dolayısıyla büyük faturaların ortaya 
çıkmasının önüne geçilmesi acısından AFİF'da yapı1 an indirimlerle 
oluşan vergi kayıpları gözardı edilmiştir. Ayrıca TÜPRAŞ 
tarafından dağıtım şirketlerine sadece kurşunsuz benzinde 10 
günlük vade kolaylığı sağlanmıştır. Yalnızca kurşunsuz.benzin 
kullanabilen katalitık konvertörlerin 1995 yılından itibaren 
araçlarda kullanılmaya başlanmasıyla bir süre sonra kurşunlu 
benzinin piyasadan çekiİnesı sozkonusu ol abı 1ecektir. 

Kurşunsuz benzinin sadece turistik bölgelerle sınırlı kalmayıp 
yurdun her köşesinde sağlanan vade kolaylığı paralelinde daha 
ucuz fiyatla satılmasını temınen, t. um dağıtın şirketlerini ve 
ilgili sektörleri bıraraya' -getiren bir koordinasyon toplantısı 
düzenlenmiştir. 
Bunun yanısıra, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kurşunsuz 
benzinin yaygınlaştırılması -amacıyla Çevre Bakanlığının 
girişimiyle t um kanu kurum ve . kuru 1 us'ar inin 'kurşunsuz' süper 
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benzin kullanabilen marka, modelleri belirtilen otomobillerinde 
kurşunsuz benzin kullanılmasını gerektiren bir Başbakanlık 
Genelgesi 12.5.1993 tarihinde yayınlanmıştır. Kamu kurumlarında 
kurşunsuz benzin kullanımının temini ve denetimi araçların ait 
olduğu kurumların yetkisindedir. 
Kısaca özatlemek gerekirse Türkiye'de; 
* Trafikte seyreden çok eski ve/veya yeterli bakımı yapılmamış 
araçları bakıma ve denetime tabi' tutmak üzere illerde motorlu 
taşıt egzos denetimleri başlatılmıştır. 
* Egzos emisyonlarının azaltılmasında etkili olan kurşunsuz 
benzin üretiminin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla 
kurşunsuz benzinden alınan fon payı düşürülerek kurşunsuz 
benzinin fiyatı süper benzinin altına çekilmiştir. 
* Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında marka ve modelleri 
belirtilen motorlu araçlarda kurşunsuz benzin kullanımını 
sağlamak üzere bir Başbakanlık genelgesi yayınlanmıştır. 
* 1995 yılından itibaren motorlu taşıtların AT Standartlarına 
yani EURO 93 Normlarında üretilmesi ve otomotiv sektörünün 
gerekli teknolojik değişimleri tamamlaması hedefinden hareketle, 
Türk Otomotiv Sanayii'nin Avrupa Topluluğu'nda 1993 yılında 
yürürlüğe giren "EURO 93" Otomobil Egzos Emisyon Standartlarına 
geçişini içeren Uyum Programı ve Otomotiv Sanayii Çevre 
Deklarasyonu imzalanmıştır. Uyum Programıyla "EURO 93" 
Standardına ve dolayısıyla Katalitik Konvertörlü Çevre Dostu 
Otomobil üretimine geçiş yerli ve ithal edilen araçlarda 
eşzamanlı olarak 1800 cc ve üstü büyük motor hacimli 
otomobillerde 01.01.1995 tarihinden itibaren başlayacak ve küçük 
motor hacimli otomobillerinde yıllar itibariyle uygulamaya 
katılmasıyla engeç 01.01.2000 yılında katalitik konvertörsüz 
otomobil üretim ve ithalatı tamamen kaldırılacaktır. 
* EURO 93 Standartlarına uygun katalitik konvertörlü araçları 
alan tüketicileri vergi kolaylıkları sağlayarak desteklemek ve 
uyum sürecini kısaltmak üzere 26 Aralık 1993 tarihinde kabul 
edilen ve vergi miktarlarına getirilen yeni düzenlemeler 
uyarınca, Yeni Vergi Kanununda 1318 Sayılı Finansman Kanuhu'nun 
10'uncu maddesinde yapılan değişiklikle EURO 93 Normalarını 
sağlayan katalitik konvertörle teçhiz edilmiş taşıtlarda Taşıt 
Alım Vergisi miktarlarının % 50 nisbetinde azaltılması ve 197 
Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergi Kanunu'nun 10'uncu Maddesinde 
yapılan değişiklik ile de EURO 93 Normalarını sağlayan katalitik 
konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş araçlarda yıllık Motorlu 
Taşıtlar Vergisi miktarının % 50 nispetinde azaltılması için 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 
Böylece, tüketicinin vergi miktarlarında yapılan indirimlerle 
EURO 93 Standartlarına uygun "Çevre Dostu Otomobil" kullanımının 
teşviki ve Üretici firmalarında tüketicinin isteği doğrultusunda 
temiz otomobil üretmeye yönlendirilmesi yolunda çok önemli bir 
mesafe katedilmişt ir. 
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EURO-93 Standartlarına geçiş hedefinden hareketle, Çevre 
Bakanlığı, Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve tTO'nin 
oluşturduğu bir 'otomotiv Çevre Sorunlara Çalışma Grubu' kurulmuş 
ve üretilen ve ithal edilen otomobillerin egzos emisyon 
standartlarına uygunluğunun test edileceği ve araç prototip 
onayının verileceği bir bağımsız, tarafsız "Otomotiv Çevre 
Laboratuvarı"'nm kurulması çalışmaları başlatılmıştır. 
Laboratuvarın kurulması için gerekli etüd ve incelemeler 
tamamlanmıştır. Arsası TSE tarafından karşılanan laboratuvarın 
1994 yılı içinde binası ve gerekli cihazlarının da temin 
edilmesiyle işletmeye açılması hedeflenmektedir. 
Sonuçlar : 
.* üretilen ve ithal edilen otomobillerin egzos emisyon 
standartlarına uygunluğunun test edileceği ve araç prototip 
onayının verileceği bir Laboratuvarın kurulması, 
* Konuyla ilgili standartların günümüz uluslararası 
standartlara uygun olarak revize edilmesi, eksik olanların 
hazırlanması, 
•* Bahsedilen Deklarasyona benzer bir Deklarasyonun ticari 
araçlar için de hazırlanması ve ticari araçların EURO-1 
Normlarında belli bir uyum süreci içinde üretilmesinin temini, 
.* Kurşunsuz benzinin yurt genelinde aynı fiyatta düzenli 
dağıtımının sağlanması, 
* Konuyla ilgili sektörlerin gerekli altyapı çalışmalarını 
zamanında tamamlamaları, önlem alınması gereken sorunlardır. 
öneriler : 
Avrupa Topluluğu'ndaki gelişmelere paralel olarak, motorlu 
araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması için gerekli 
çalışmaların bir plan dahilinde uygulamaya konulması 
hedeflenmelidir. 
Bu çerçevede 01.01.1995 yılından itibaren gümrük birliğine 
gidilmesi hedeflenen AT'nin uygulamalarına paralel olarak ; 
* Motorlu taşıtlarda üretim aşamasında alınacak tedbirlerin 
yanısıra halen trafikte seyreden eski teknoloji ile üretilmiş 
araçlar bakıma ve denetime tabi tutulmalı, 
* Kurşunsuz benzin üretiminin arttırılması, yaygınlaştırılması 
ve yurt genelinde düzenli dağıtımının sağlanması için ilgili 
kurumlar nezdinde çalışmalar yoğunlaştırılmalı, 
* Egzos emisyonlarını büyük ölçüde azaltan katalitik 
konvertöre geçiş konusunda mevcut çalışmalar hızlandırılmalı, 
* Katalitik konvertörlü araçlara sağlanan vergi indirimleri 
ve diğer ekonomik teşvikler ile halkın katalitik konvertörlü 
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araçlara yönJendirilmesi sağlanmalıdır. 
* Türkiye'de bu konudaki mevzuat güncelleştirilmelidir. 
* IJgiJi kurumlar yatırımları yapılan çalışma planlarını 
aksatmayacak şekilde zamanında tamamlamalıdırlar. 
Türkiye sınıraşırı hava kirliliği ile ilgili olarak global 
çalışmalara dahil olmak ve gerektiğinde bu alanda bazı 
taahhhütler üstlenmek durumundadır. Atmosferin korunması amacıyla 
sürdürülen faaliyetler ve Türkiye'nin konumu aşağıda ayrıntılı 
olarak açıklanmış ve öneriler getirilmiştir: 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE'NİN TUTUMU 
Güneş'in neşrettiği kısa dalga boylu radyasyonu geçirip, 
Dünya'nın yaydığı uzun dalga boylu radyasyonu geri yansıtan Sera 
Gazları özellikle C02 emisyonu atmosferde birikerek uzun vadede 
küresel ölçekte iklim değişikliği'ne neden olmaktadır. 
Mevcut Duruna : 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1988 yılında iklim değişikliğini 
insanlığın ortak kaygısı olarak kabul etmiştir. 1992 Haziran ayı 
içerisinde Rio'da imzaya açılmıştır. Sözleşme'nin yürürlüğe 
girebilmesi için 50 ülkenin onaylayarak Birleşmiş Milletlere 
sunması gerekmektedir. 21 Mart 1994'te yürürlüğe giren İklim 
Değişikliği Sözleşmesi'ni bugüne kadar 55 ülke ile Avrupa 
Topluluğu imzalamış bulunmaktadır. 
Türkiye İklim Değişikliği Sözleşmesi'nin eki olan birinci listede 
diğer OECD ülkeleri ve bazı Doğu Avrupa ülkeleri ile birlikte, 
ikinci listede ise OECD ülkeleri arasında "gelişmiş ülke" statüsü 
ile yer almaktadır. 
Ancak, Türkiye başta Dünya Bankası olmak üzere birçok 
uluslararası kuruluş tarafından "gelişmekte olan ülke" olarak 
nitelendirilmekte, bu 3tatünün sağladığı yardım ve imkanlardan 
faydalandırılmaktadır. 
Sözleşmede, gelişmiş ülkelerin içinde bulunduğumuz onyılın 
sonunda C02 emisyonlarını 1990 yılı seviyelerine indirmeleri 
öngörülmektedir. 
Türkiye'de 1990 yılındaki enerji ilişkili toplam C02 emisyonu 
miktarı yaklaşık 190 milyon tondur ve OECD üyesi ülkeler arasında 
kişi başına düşen emisyon miktarı açısından en düşük seviyede yer 
almaktadır. Türkiye ile hemen hemen aynı nüfusa sahip olan 
Fransa, İngiltere, Almanya gibi gelişmiş ülkeler Türkiye'nin 
yaklaşık 3,5 katına varan emisyon miktarlarına sahiplerdir. 
Türkiye'de kişi başına elektrik enerjisi tüketimi OECD 
ülkelerinin beşte biri seviyesindedir. Dolayısı ile Türkiye'nin 
1990 yılı emisyon seviyesinde kalması, enerji açısından fosil 
kaynaklı yeni yatırımların yapılmaması sonucunu ortaya çıkaracak 
ve kalkınma çabalarımızı olumsuz yönde etkileyecektir. 
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Sözleşme kapsamında gelişmiş ülkeler arasında yeralmamız,.aynı 
zamanda, gelişmekte olan ülkelere sağlanacak fon ve benzeri 
finans kaynaklarına katkı sağJamamıza gerektirebilecektir. 
Sorunlar : 
Sözleşme'de yukarıda belirtildiği gibi, iklim Değişikliği'ni 
doğrudan etkeleyen C02 emisyonlarının içinde bulunduğumuz 10 
yılın sonunda 1990 yılı karbondioksit emisyon seviyesine 
indirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda ülkemizin 
enerji talebinin % 90 oranında fosil yakıtlardan sağlandığı 
dikkate alındığında, fosil yakıt kaynaklı yeni yatırımların 
yapılamayacağı ortaya çıkmaktadır. Sözleşme'ye göre, EK I ve 
Il'de yer alamayan gelişme yolundaki ülkeler için C02 
emisyonlarının sınırlandırılması konusunda kesin ve bağlayıcı 
hükümler yer almamaktadır. ' ' 
Türkiye'nin Sözleşme'ye imza koymamasının temel nedeni; iklim 
Değişikliği Sözleşmesi'nin I ve II nolu Ek'lerinde gelişmiş ülke 
sınıfında değerlendirilmiş olmasıdır. Bu açıdan, Sözleşme'de ülke 
menfaatleri yararına yapılacak değişikliklerle ilgili çalışmalar 
gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde yoğun bir şekilde 
sürdürülmektedir. 
öneriler : 
Türkiye'nin Sözleşme'ye taraf olabilmesi için I ve II nolu 
•Ek'lerden çıkması sağlanmalıdır. Bu çerçevede: 
1. Türkiye'nin sözleşmeye taraf olmasından önce, üçüncü bir 
ülke tarafından Ek'lerde değişiklik yapılması yönünde teklif 
verilmesi 
2. Türkiye Sözleşme'yi bu haliyle kabul ettikten sonra 
Ek'lerden çıkmak için girişimlerde bulunması, 
3.Sözleşme'nin Ek'lerinde yeralmaya devam ettiği süre içinde 
yükümlülükler açısından ülkemizin belirli bir esnekliğe sahip 
olması hususunda çalışmalar yapılmalıdır. 
Sözleşme'nin Ek'lerinin hazırlanmasında gözönünde bulundurulan 
kriterler, gelişmiş ülkeler sınıflandırmasının dayanması gereken 
gerekçelerini tara olarak yansıtmamaktadır. Ayrıca C02 sınırlaması 
sözkonusu olduğundan, ülkelerin nüfus, yüzölçümü, orman ve sulak 
alanlar gibi varlıklarının da dikkate alınması gereklidir. 
Bütün bu açıklamalar ışığında, Türkiye'nin Sözleşmedeki 
değişiklik önerilerine temel olabilecek gerekçelerin,Türkiye'ye 
ait teknik bilgi ve verilerin, Sözleşme'nin temelini oluşturan 
kriteri erdeki, adaletsizlikler konusundaki değerlendirmelerin ve 
ülke gruplarının oluşturulmasında temel alınan esasların net 
olarak ortaya konmasını talep eder mahiyetteki . raporların, 
anlaşmayı imzalayan ülkeler,' Sözleşme Sekretaryası, 
Hükümetlerarası Müzakere Komitesi (INC) Sekretaryalarına acilen 
iletilmesi yolunda girişimler sürdürülmektedir. 
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Dolayısı ile uluslararası platformda ve üye ülkeler nezdinde 
Türkiye'nin haklı itirazlarının diplomatik yollarla ve Dışişleri 
Bakanlığınca yapılacak temaslarla Sözleşmeye taraf bütün ülkelere 
geniş çaplı olarak duyurulması ve uluslararası platformda 
sürdürülen bu konudaki toplantılara Türkiye'nin gözlemci 
statüsünde, dahi olsa bütün teknik ve hukuki hazırlıklar ile 
katılması büyük önem taşımaktadır. 
Halen 166 ülke tarafından imzalanmış, 55 ülke ile Avrupa 
Topluluğu tarafından onaylanmış bulunan ve en hayati çevre 
sorunlarından birisini ele alan bir Sözleşme'nin dışında 
kalmasının Türkiye'nin ikili ve çok taraflı ilişkilerinde olumsuz 
bir unsur olacağı doğru bir değerlendirmedir,fakat bu husus 
Sözleşme metninde Türkiye'nin yukarıda belirtilen konumundan 
(bahse konu EK'ler) çıkması ile mantıklı görülmektedir. 
Her nekadar Türkiye'nin Sözleşme'nin Ek'lerinde yer almaya devam 
ettiği süre içinde yükümlülükler açısından belli bir esnekliğe 
sahip olmasının sağlanabileceği düşünülse de, Sözleşmeye bu 
haliyle taraf olmanın , yukarıdaki mütalaalara ek olarak aşağıda 
açıklanan daha başka sakıncaları da vardır; 
Türkiye'nin de imzaladığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 
çerçevesinde benzer listelerin hazırlanması çalışmalarının 
sürdürüldüğü ve aynı şekilde, Bârcelona Sözleşmesi'ne Ek olarak 
hazırlanmakta olan Tehlikeli Atıklar Protokolü Taslağı'na ek 
olarak oluşturulan benzeri listelerde Türkiye gelişmiş ülkeler 
listesinde yer almış olup, bu nedenle anılan hususta Türkiye 
tarafından "çekince" koyulmuştur ve sözkonusu listelerin 
değiştirilmesi amacıyla girişimler sürdürülmektedir. Benzer bir 
çalışma ise önümüzdeki Haziran 1994 de imzaya açılacak olan 
"çölleşme Sözleşmesi" bünyesinde de sürdürülmektedir. Bu durum 
dikkate alındığında Türkiye'nin İklim Değişikliği Sözleşmesi'ne 
şu anda taraf olması mız yukarıda bahsedilen üç uluslararası 
belge çerçevesinde hazırlanmakta olan benzeri listelerin 
oluşturulması sürecinde haksız emsal teşkil ederek, Türkiye'nin 
yukarıdaki Sözleşme çalışmalarında müzakere gücünü azaltacak 
etkiler yaratacaktır. 

Bu neden]e anılan üç belgenin hazırlıkları kesin bir sonuca 
ulaşıncaya kadar İklim Değişikliği Sözleşmesi'ne Türkiye'nin 
taraf oJması, uluslararası düzeydeki Türk çevre politikası 
açısından çelişkili ve sakıncalı bulunmaktadır. 
Sonuç olarak, bütün bu mülahazalar, Türkiye'nin, İklim 
Değişikliği Sözleşmesi'ne taraf olması, ekonomik, teknik ve 
teknolojik nedenlerle mahzurlu bulunmakla birlikte Sözleşme'nin 
Türkiye'nin aleyhine hükümlerini tadil edici yönde yapılması 
gereken girişimler için hukuki platform oluşturmak ve nihayet 
uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası açısından konunun, 
konunun iyi değerlendirilmesi ve bu yönde çalımaların sürdrülmesi 
gerekli görülmektedir. 
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OZON TABAKASININ tNCELMESt 
Dünyamızı güneşten gelen zararlı ultraviyole (ÜV) radyasyondan 
koruyan ozon tabakasında meydana gelen incelme küresel bir çevre 
problemidir, insan sağlığı ve bitki ve hayvanlar üzerinde ciddi 
sorunlara yol açabilecek bu problemin çözümü ise ozon tabakasını 
incelten kısaca kloroflorokarbonlar ve balonlar olarak bilinen 
bromlu ve klorlu bileşiklerin kullanımdan tamamen 
kaldırılmasıdır# 
Türkiye'nin 19 Aralık 1991 tarihinden bu yana taraf durumda 
bulunduğu Ozan Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal 
Protokolü kapsamında üretim ve tüketimeleri kontrol altına alınan 
maddelerin gelişmiş ülkelerde kademeli azaltma programları 
başlamıştır. Protokol'un 2. Maddesi uyarınca bu maddelerin 
gelişmiş ülkelerde 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren 1 Ocak 1996'ya 
kadar üretim ve tüketim oranı 1986 üretim seviyesinin % 25'i 
oranında sabit tutulacak ve bu maddelerin üretim ve tüketimleri 
1 Ocak 1996 yılından itibaren de zorunlu kullanım alanları 
dışında sıfırlanacaktır. 
Türkiye Montreal Protokolü kapsamındaki gelişme yolundaki 
ülkelerden ve kişi başına yıllık tüketimi 0.3 kg'ın altında bir 
ülke olarak şu anda Protokol azaltma programlarını 10 yıl süre 
ile geriden takip etme hakkına sahiptir. 
Türkiye Montreal Protokolü Çok-Taraflı Fonundan yaklaşık 
6.000.000 $ hibe almış bulunmaktadır, bu meblağın 300.000 $ ı 
konu ile ilgili olarak Çevre Bakanlığının kapasitesinin 
güçlendirilmesine kullanılacaktır. 
Sorunlar : 
Montreal Protokolü ile kontrol altına alınan maddelerden 
hiçbirisi şu anda Türkiye'de üretilmemekte, daha çok Protokole 
taraf gelişmiş ülkelerden (özellikle Avrupa Topluluğu 
ülkelerinden) ithal edilmektedir, ithalatı gerçekleştirdiğimiz 
ülkelerin büyük çoğunluğu şu anda zaten üretim kısıtlamasına 
başlamış durumdadırlar. Bu sebeple, Protokol kapsamındaki gelişe 
yolundaki ülkelerden biri olan Türkiye'ye sağlanan azaltma 
takvimlerine uymadaki 10 yıllık erteleme hakkının pratikte bir 
anlamı yoktur. 
Bunun yanısıra, gelişme yolundaki ülkelerde bu maddelerin 
tüketimleri büyük artış gösterdiğinden, gelişme yolundaki 
ülkelerin Protokole uyumda karşılaştıkları ek maliyetleri 
karşılamak için kurulan Çok-Taraf lı Fona katkıda bulunan gelişmiş 
ülkeler bu durum karşısındaki hoşnutsuzlukların ifade etmeye 
başlamışlardır. 
Bu durumda, yakın bir gelecekte 1999 yılını beklemeden gelişme 
yolundaki ülkelerin de bu maddeleri azaltmalarını sağlamak için 
azal tim programları uygulamaya konulabilecektir. 
Bu çerçevede Türkiye'nin önümüzdeki yıl ciddi hammade problemleri 
ile karşılaşmaya başlayacağı tahmin edilmektedir. Bu gibi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S .Sayısı: 700) 



-89-

darboğazların aşılabilmesi için Protokol gelişme yoJundaki 
ülkelere bazı kolaylıklar sağlamıştır. 
Daha önce hazırlanan DJke Programı kapsamında bazı maddeJerin 
sektörel kullanımlarının yasaklanması öngörülmekte olup, böyle 
bir yasaklamaya gidilebilmesi için Türkiye genelinde uygulamaya 
konulacak bir azaltma programının oluşturulması gerekmektedir. 
öneriler : 

Protokole uyum için gerek büyük endüstri kuruluşlarının, 
gerekse küçük ve orta ölçekli işletmelerin alternatif ve/veya 
ikame madde ve teknolojilerin kullanımı konusunda ciddi 
hazırlıklar yapmaları, 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin azaltılması için Ulusal 
Azaltma Programı'nın Türkiye ait ulusal azaltma programını 
hazırlanması aşamasında, bunun için de sanayicilerin kendi 
azaltma programlarını hazırlamaları ve bunların ulusal azaltma 
programına entegre edilebilmesi için kamu kuruluşları ile 
koordinasyon içinde olmaları, 

Gelişme yolundaki ülkelere finansal yardım için oluşturulan 
Montreal Protokolü Çok-taraflı Fonundan alternatif madde ve 
teknolojilere geçişte karşılaşılacak ek maliyetler için finansal 
kaynak sağlanabilmesini temin için sanayi kuruluşların ilgili 
kamu kuruluşları ile işbirliği içinde olmaları. 

Sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları olacak teknik bilgi 
aktarımı konularındaki ihtiyaçlarını tesbit ederek, bu 
ihtiyaçların temini ile ilgili taleplerini ilgili kamu 
kuruluşlarına bildirimleri ve bunlara gerekli teknik bilgi 
aktarımı faaliyetlerini kamu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce başlatılan yüksek atmosfer 
ölçümlerinin sıklığı artırılarak sürekliliği sağlanmalı, 
Türkiye'nin içinde yer aldığı bölgedeki veri boşluğu 
doldurulmalıdır. 
2-SÜ K±RL±L±Ğ±N± KONTROL VE ÖNLEME POLİTİKALARI 
Tatlı su kaynakları sınırlı olan ülkemizde toplam kullanılabilir 
su potansiyeli 111 milyar m3/yıl civarındadır. Bu miktarın 
ortalama % 12'si içme kullanmada % 78'i tarımsal sulamada, % 10'u 
sanayide tüketilmektedir. Gelişen hayat standardı ile birlikte 
tüketilen su miktarı da artmaktadır. Eskiden kişi başına 
tüketilen günlük su miktarı 20 İt. civarında iken günümüzde bu 
miktar 200 İt.'ye yükselmiştir ve 2000 yılında su gereksiniminin 
74 milyar m3'ü bulması beklenmektedir. 
Artan su gereksinimine karşılık kirletici kaynaklara bakıldığında 
geleneksel sınıflama yeniden yapılmaktadır. Buna göre evsel, 
endüstriyel ve tarımsal kirlilikler ön plana çıkmaktadır. 
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Evsel Atak Sular : 
Evsel amaçlı toplam su tüketiminin kişi başına günde 70 litre 
veya bir başka deyişle toplam günde 4 milyon m3 olduğu tahmin 
edilmektedir. 
Tüm nüfusun tahminen % 25'i kanalizasyon sistemine bağlanmış 
bulunmaktadır; bu ise, kentsel nüfusun % 50'den fazlasına 
eşdeğerdir. Kent nüfusu içindeki hizmet dağılımı ise şöyledir : 

Septik tanklar yoluyla hizmet verilenler '% 43 (12 milyon) 
Tuvaletler yoluyla hizmet verilenler % 1 (0.,3 milyon) 
Kanalizasyon sistemi yoluyla hizmet verilenler % 56 (16.0 

milyon) 
Uygun atıksu arıtımı yoluyla hizmet verilenler % 6 (2.0 

milyon) 
Endüstriyel Atık Sular : 
Türkiye'deki endüstriyel atık suların ve genel miktarını bir 
envanteri mevcut değildir. Toplam su tüketiminin 3 milyon m3/gün 
olduğu sanilmaktadır. Bu miktarın evsel ve belediyeye ait 
atıkların miktarıyla aynı oranda olduğu düşünülebilir. Ancak, 
zehirli bileşikler içermeleri nedeniyle bazı bölgelerde atıksu 
boşaltımı çok zararlıdır. 
Endüstri, GSYiH'nde oldukça büyük bir orana sahiptir. Şu anda, 
imalat sanayi ise bu oranın % 70/ini' oluşturmaktadır; en çok 
kirlilik yaratan tekstil ve deri sanayi; ayrıca kimya sanayi, 
petrokimya, gübre sanayi ve eczacılık ürünleri son yıllarda hızla 
gelişmiştir. Madencilik, alıcı su ortamlarında önemli etki 
yaratan, krom ve civa üretmektedir. 
Kıyı bölgelerindeki başlıca endüstriyel kirleticiler ise 
aşağıdaki gibidir: 
Akdeniz ve Ege Denizi 800 birim 
Karadeniz 150 birim 
Marmara Denizi 900 birim 
Bu endüstrilerin çoğu kentsel bölgelerde yer almaktadır. Marmara 
Denizi çevresinde bulunan endüstriler gibi (Bursa, İzmit, 
İstanbul), 
Bazı endüstri tesislerinde atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. 
Fakat bunların büyük bir kısmı işlevlerini tam anlamıyla yerine 
getirememektedir. Arıtma tesislerinin kesin sayısı, tipi ve 
kapasitesi bilinmemektedir. 
Tarımsal Kirlilik : 
Bu kirliliğin başlıca kaynakları suni gübre artıkları (1990 
yılında 5.9 milyon ton suni gübre kullanılmıştır), tarımsal 
mücadele ilacı kullanımı (1989 yılında 34600 ton) ve hayvancılık 
faaliyetlerinin (toplam tarımsal üretimin % 33'ü) neden olduğu 
atıklardır. 

75 
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Mevcut Toplam Atık Su Kirlilik Durumu : 
Mevcut toplam atık su miktara hakkında güvenilir bir veri 
bulunmamaktadır. Bu miktarın yaklaşık 50 milyon eşdeğer1 nüfus 
(EN) civarında olduğu varsayabilir (20-25 milyon EN halktan, 
25-30 milyon EN endüstriden), Yüzey sularına verilen toplam BOt 
miktarı, bu nedenle 3000 t/gün olmaktadır. Bu da, yüzey su]arına 
ortalama verilen yükün 10̂  mg/1 olduğu anlamına gelirki bu da 
yüksek derecede kirlilik anlamına gelir. 
Kirliliğin detaylı olarak ne durumda olduğu, son! zamanlarda 
kirlilik tesbiti konusunda büyük gelişmeler kaydedilmesine 
rağmen, yetersiz kontroller nedeniyle iyi bir şekilde belirlenmiş 
değildir. Yüzey suları da büyük ölçüde kirletilmiştir. 
Arıtılmamış endüstriyel atık sular kadar, zehirli birleşikler 
içerebilen arıtılmamış evsel atık sular da su kirliğine sebep 
olan etkenlerdendir. ı 
Türkiye'de su kaynakları genel olarak oldukça zengindir, bu 
gerçek kirlilik durumunu hafifletmektedir, fakat bununla beraber 
suyun çok az olduğu bölgeler de vardır, öte yandan, Türkiye'nin 
içme suyu için kullanılan yeraltı suyu rezervlerinin büyük bir 
bölümü tüketilmiş ve içme suyu için yüzey suları giderek daha 
fazla kullanılmaya başlanmıştır. Yeraltı sularının kalitesine 
ilişkin verilere göre çok sayıda foseptik ve açık tuvalet ile 
sınai ve tarımsal faaliyetlerin yol açtığı sızıntıların bu su 
kaynaklarına karıştığı belirlenmiştir. Bazı bölgelerde evsel 
atıksular yeraltı su mağaralarına deşarj edilmekte ve buralardan 
yeraltı su kaynaklarına karışabilmektedir. Bu özellikle Antalya 
Bölgesi ile istanbul civarındaki Küçükçekmece menbaları için 
geçerlidir. Ekonomik büyüme ve nüfus artması, aynı zamanda su 
kaynaklarının etkili kontrol edilememesi Türkiye'de bir çok 
bölgedeki su kalitesi üzerinde gittikçe artan bir olumsuz etki 
oluşturmaktadır. 
örneğin; 

İstanbul bölgesi (Haliç, Boğaziçi, Marmara Denizi ve izmit 
Körfezi) endüstriye] ve kent atıklarıyla en çok kirletilmiş 
bölgelerdir. -Ankara bölgesi (özellikle kentsel atıklar) 

izmir Körfezi (çeşitli endüstriye] ve kentsel atıklar) 
Porsuk Çayı (çeşitli endüstriyel ve kentsel atıklar) 
Simav Çayı (bor maden ocaklarından gelene atık sular) 
Sapanca Gölü (içme suyu kaynağı olarak kullanılması 

tasarlanmıştır fakat endüstriye] atıklarla ve çevre yerleşim 
birimleri evsel atıkları ile havzadaki tarımsal faaliyetlerle 
kirletilmiştir) 

İznik Gölü (kirli) 
Eber Gölü (Afyon şeker fabrikası ve alkaloid fabrikası 

atık!arı) 
Karamik Gölü (SEKA kağı.t fabrikası) 
Burdur Gölü (Keçiborlu süJfür fabrikası ve süt endüstrisi) 

Çevre Bakanlığı desteğinde Başbakanlık DİE tarafından yapılan 
Türkiye genelinde imalat sanayi işyerlerinden kaynaklanan çevre 
kirliliğinin derecesini belirlemeye yönelik "imalat Sanayi Atık 
Envanteri Araştırması" sanayiden kaynaklanan atık suların 
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bertarafı aşamasında çevresel açısından gereken önlemlerin 
alınmasının önemini ortaya koymaktadır. Sözkonusu araştırmalar, 
ele alınan ve üretimin % 88'ini karşılayan 2548 işyerinde yılda 
yaklaşık 3.5 milyar m3 su kullanıldığı belirlenmiştir. 1992 
yılanda toplam sayının 2081 adeti özel sektöre, 467'si devlete 
aittir, imalat sanayi işyerlerinden % 6 80.3.3''ünün (2047) atıksu 
arıtma tesisine sahip olmadığı, % 19.67'sinin ise (501) arıtma 
tesisine sahip olduğu tesbit edilmiştir. 
Arıtma tesisi bulunan işyerlerinden 94'ü devlete, 407'si özel 
sektöre aittir. Arıtma tesisi bulunan işyerlerinin sektör 
içindeki payı devlet söktöründe % 20.13, özel söktörde ise % 
19.56'dır. 1991 yılında devlet sektörüne ait işyerlerinden 297'si 
arıtılmaksızın deşarj ettiği 624 milyon m3 atıksuyun % 75.63'ünü 
denize, % 12.35'ini şehir kanalizasyonuna ve % 12.02'sini dere 
ve fotoseptiklere boşaltırken, özel sektöre ait 848 işyerinin 
arıtılmaksızın deşarj ettiği 116 milyon m3 atıksuyun % 47.78'ini 
akarsulara, % 33.61'ini şehir kanalizasyonuna ve % 18.61'.ini 
denizlere deşarj ettiği tesbit edilmiştir. Tüm bu değerler devlet 
sektörünün kirletici, kaynaklar açısından ve alması gereken 
önlemeler açısından önemini ortaya koymaktadır. 
Çevre Bakanlığının 1993 yılında ülke genelindeki 2518 işyeri için 
yaptığı atıksu arıtma tesisi bulundurma, deşarj izin belgesi alma 
ve atıksuların deşarj edildiği alıcı ortam özellikleri envanter 
çalışması sonuçları da DİE'nin çalışmasına ait sonuçlar ile 
benzer özellikler göstermektedir. 
Türkiye'de göller, yerleşim, sanayi ve tarım alanları ile aynı 
anda çevrili bulunabilmektedir. Bu alanları farklı amaçlarla göl 
sularını kullanmaları sağlanırken, kirlenmenin de önlenmesi 
gerekmektedir. Bunun için Çevre Bakanlığı tarafından yaptırılan 
"Göller Bölgesi Projesi" sonucunda yayınlanan Bakanlık genelgesi 
doğrultusunda su yönetim planlarının çıkarılması ile birlikte 
diğer önemler alınmaya başlanmıştır. 
Gelecekteki ihtiyaçlar ve Çözüm önerileri : 
Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde gelişmesi, evsel atıklar 
ve endüstriyel tesisler için uygun bir atık su arıtımını 
gerektirir. Gelecekte gerçekleştirilecek kanalizasyon sisteminin 
inşası ve uygun arıtma teknolojileri için gerekli yatırımlar 
aşağıdaki tablodan tahmin edilebilir : 
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Yıl 1990 2000 2010 
(mi]yon) 

Nüfus 56 70 82 

Kent Nüfusu 34 (% 59) 49 (% 70) 55* 

Kanalizasyon 
sistemiyle 19 30* 45* 
hizmet veri]en 
nüfus 
Yeterli atıksu 
arıtımıyla hizmet 
verilen nüfus 3.5 20* 45* 

*gelecekteki ihtiyaçların göstergesi olarak tahmin edilmiş 
değerler. 

Yukarıdaki tablodan da açıkça görülmektedir ki, nüfus artışı ve 
kentleşme, su arıtma tesislerine büyük yatırımlar yapılmadığı 
sürece büyük çevre sorunlarına sebep olmaktadır ve-gelecekte de 
olacaktır. 

Su Kirliliğini Kontrol ve önleme Politika ve Stratejileri: 

Çevre Bakanlığının 1993 yılında başlattığı Nehir Yönetim Modeli 
Oluşturma Etüdü', Denizlerimizde Atık özümleme Kapasitesinin 
Tespiti, izmir Körfez Bölgesi Doğal Kaynak Yöntemi, Turizira 
öncelikli Yörelerde FekaJ ve Toplam Koliform Tayinleri 
Projelerinin dışında, 1994 yılında başlatılacak su ile ilgili 
önemli projeler mevcuttur; Deniz Araçları için Sabit ve Yüzer 
Kabul Tesislerinin Geliştirilmesi, Yeraltı Sularında Kirlenme 
Miktarı, Tuz Gölü ve Gala Gölünün Biyolojik ve Ekolojik Yönden 
Araştırılması, Doğal Kaynak Piyatlandırma Sistemi, Ulusal GEF 
Karadeniz Çevre Koruma ve Yönetimi, Uluslararası önemi Olan 
Alanların Biyolojik ve Ekolojik özellikleri, GAP Bölgesinde Çevre 
Araştırma, Kızılırmak Deltası Çevre Yönetim Planı, Seyhan Havzası 
Yönetim Planı Geliştirme, Hazar Denizi, Araş ve Kura Nehirlerinde 
Kirliliğin Tesbiti. İzlenmesi ve önleme Stratejilerinin 
Belirlenmesi, Burdur ve Manyas Gölü Sulak Alan Yönetimi ve Koruma 
ve Kontrol Standartları Tesbiti Projeleri, Seyhan Havzası Çevre 
Yönetim Projesi, Doğal Kaynak Fiyatlandırma Projesi, Çevre Kanun 
ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği revizyon çalışmaları devam 
etmektedir. 

Kirlenmenin yoğun olduğu yerler ile özel koruma gerektiren 
göller, havza, koy ve körfezlerde gerçekleştirilen projeler 
çerçevesinde denetimler yoğunlaştırılmıştır. Çevre Kanunu'nun 
yaptırım içeren 15. ve 16. maddelerinin uygulanması başlatılmış 
olup denetimler deri, kağıt, maya endüstrileri gibi kirletme 
potansiyeli yüksek olan işletmeler üzerinde yoğunlaştırılmıştır. 
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Sü HAVZALARI 
Havza yönetimine ve korunmasına ilişkin düzenlemeler: 
Türkiye'de içme ve kullanma suyu kaynakları yönetiminde görev 
yetki ve surumluluk karmaşası sonucu çevre sorunları 
çözülememekte, entegre olmayan tekil uygulamalar kaynak israfına 
yoJaçmakta ve sorunlar gittikçe ağırlaşmaktadır. Bu sorunlar 
özellikle büyük kentlerde yaşamı önemli boyutta tehdit . eder 
duruma gelmiştir. 
Bu gerçekler ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda idari ve 
mali özerkliğe sahip ve kendi içinde bağımsız bir yapıya sahip, 
havza yönetim modeli oluşturulması düşünülmektedir. 
Bunun için, Türkiye'deki 26 su havzasının bölgelere ayrılması 
öngörülmektedir.Bu konunun kurumsal 1aşamasına ilişkin olarak 
Çevre Bakanlığında çalışmalar sürdürülmektedir. 
0-300 metrelik mutlak koruma bandı içerisinde yeralan yapıların 
geleceğine yönelik projeler ve uygulamadan kaynaklanan sorunlajr: 
içmesuyu kaynaklarının 0-300 metrelik mutlak koruma alanı 
sınırları içerisinde kalan bölgede Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği hükümlerine göre hiç bir faaliyete izin verilmemekte 
ye bu alanın kamulaştırılması hükmü getirilmektedir. Ancak 
sözkonusu bölgenin ilgili Kanunun yetkili kıldığı idarece 
kamulaştırılması ve kamulaştırma işlemlerinin, yoğun yerleşimler 
nedeniyle yüksek harcamaları gerektirmesi nedeniyle mümkün 
olamamaktadır. Bu nedenle bu alanların kamulaştırılması için 
istanbul, izmir ve Ankara illerinin içmesuyu kaynakları ile 
Sapanca gölüne ait mutlak koruma alanlarının kamulaştırılması 
amacıyla 1994 yılı için 2 milyar TL bedelle "Mutlak Koruma 
Alanlarında Kamulaştırma" adı altında bir proje teklif 
edilmiştir. 
Kısa mesafeli koruma alanları içerisinde yeralan arazilerin takas 
edilmesi ya da yeni yerleşimler açılmak suretiyle cazibe merkezi 
gerilemesine yönelik bir proje çalışması bulunmamaktadır. Ancak 
içmesuyu kaynakları çerçevesinde Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliğinin 16. maddesinde belirtildiği üzere içmesuyu 
kaynaklarının korunması için her kaynak için özel hüküm getirilir 
hükmünden hareketle istanbul ve Ankara'nın mevcut ve potansjiyel 
içmesuyu kaynaklarının korunması ve Sapanca Gölü'nün korunması 
amacıyla 3 proje başlatılmıştır. Bu projeler ile kaynağın ve 
bölgenin özelliklerine göre koruma planı getirilmesi 
hedeflenmiştir. 
içme ve Kullanma sularının sanayide kullanılmasından kaynaklanan 
sorunlar: 
Bazı sanayilerde temiz suların kullanılmasına ihtiyaç vardır. 
Ancak, içme ve kullanma sularının sanayide kullanılmasında, suyun 
kaynaktan alımı ile başlayan daha sonra deşarjı ile devam1 eden 
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sanayilerde su kullanımı çok fazla 
olduğu için, aşırı kaynak tüketimine neden olmaktadır. Kullanılan 
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suyun, arıtılmadan direkt kaynağa geri verilmesi, ısıl kirlenme, 
kimyasal kirlenme vb. gibi nedenlerle ekolojik dengeyi bozar ve 
suyun kalitesini düşürür. Bu nedenle, yeni ve kaliteli içme ve 
kullanma suyu kaynaklarına ihtiyaç duyulur. 
Artan nüfusla birlikte gelişen sanayi, kentleşme ve bergeçen gün 
yenisi eklenen tarımsal sulama şebekeleri gelecekte daha çok içme 
ve kullanma suyu ihtiyacını doğurmaktadır. Hayat standardı 
arttıkça tüketilen su miktarı da artmaktadır. Daha önceki 
yallarda kişi başına tüketilen günlük su miktarı 20 litre 
civarında hesaplanırken günümüzde 200 litreye yükselmiştir. 
Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de su kaynaklarına olan ihtiyaç 
giderek artarken sınırlı olan bu kaynaklar üzerindeki olumsuz 
çevre baskıları da giderek artmaktadır. Bu nedenle kıtaiçi 
yüzeysel suların, yeraltısularinın çeşitli kullanım amaçlarına 
göre sınıflandırılmasını sağlayacak su kalite kriterleri 
çerçevesinde sanayide su kullanım esasları oluşturulmalıdır. Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde bu konuda 
herbir su kaynağının kullanım amaçlarına göre kalite 
sınıflandırılması esasları yeralmaktadır. 
İçme ve kullanma amaçlı su kaynaklarına Göl, Gölet ve Akarsulara 
karayollarından gelen yüzeysel kirliliğe ilişkin sorunlar: 
Karayolları ulaşım sistemi içerisinde karayolu taşıtları 
egzozlarından kaynaklanan hava kirliliği su ile gerek havadaki 
kirleticiler ve onların reaksiyon ürünleri (Asit yağmurları gibi) 
ve gerekse havza içinde ve yakın çevresinde yer alan kirletici 
kaynakların emisyonlarından direkt olarak etkilenmektedir. Havada 
oluşan kükürtdioksit biriminin karayollarından gelen azotoksitler 
ile birlikte insan sağlığı yanında asit yağmuruna yol açması ve 
hem kara hem su ortamında ekolojik değişimlere neden olmaktadır. 
Bunların yanında asfalt drenaj kanallarının direkt su 
kaynaklarına deşarjlı, yol yapımı sırasında kurulan asfalt 
şantiyelerinin zift yapımı sırasında çıkan atıksularının doğrudan 
deşarjı ulaşıra kaynaklı sorunları oluşturmaktadır. 
Karayolları, su kaynaklarının yüzeysel olarak drenajlardan-
süzülen lastik aşınması, egzos gazı ve karbon artığı ile 
kirlenmesinin yanısıra yerleşim alanlarının gelişme hızının 
artmasına da sebep olmaktadır. Bu da kaçak yapılaşmayı 
beraberinde getirerek Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ndeki 
hükümlerin uygulanmasını güçleştirmektedir. 
DENİZ KİRLİLİĞİ 
Türkiye'de birçok bölgenin kıyı sularının , özellikle körfezlerin 
ve haliçlerin uluslararası standartlar da dikkate alındığında 
kirlilik oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Arıtılmamış 
evsel ve endüstriyel atıksular başlıca kirlilik kaynaklarıdır. 
Hergün yaklaşık 350 ton BOİ yükü, 1200 gr'a yakın Civa ve benzer 
miktarda kadmiyum Marmara Denizi'ne atılmaktadır. Boğaz'in kuzey 
girişi gibi, bazı siniriı bölgeler dışında, kirleticilerin deniz 
suyundaki konsantrasyonuna dair çok az bilgi bulunmaktadır. 
Karadeniz'in . bazı bölgelerinde ötrofikasyon etkilerinin 
incelenmesi çevre koşullarının organizmaların çoğu için öldürücü 
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oJduğunu göstermiştir. Güney Akdeniz kıyısı yoğun tanker 
trafiğine maruz olup, bu faaliyet kıyı şeridi yakınlarında petrol 
kirlenmesi yaratmaktadır. 
Çevre Bakanlığı Tarafından Yürütülen Denizlerde Kirlilik İzleme 
ve Kontrol Ağı Çalışmaları: 
Türkiye'de denizlerin korunması yönünde izleme çalışmaları taraf 
olduğumuz uluslararası sözleşme ve protokoller çerçevesinde 
yürütülmektedir. Akdeniz Ey.1 em P]anı çerçevesinde bilimsel ve 
teknik çalışmalara ilişkin olarak MED-POL II.Aşama Deniz 
Kirliliği İzleme çalışmaları çerçevesinde bir proje Ege ve 
Akdeniz'de belirlenen ölçüm istasyonlarında 
gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında özellikle fiziksel ve 
kimyasal parametrelerin mevsimsel ölçümü yapılmakta bu 
çalışmalardan elde edilen sonuçların bir veri bankasında 
toplanması konusundaki çalışmalar üniversiteler ile işbirliği 
halinde sürdürülmektedir. Atmosfer yoluyla taşınan kirleticilerin 
deniz ortamına etkilerinin belirlenmesi de proje kapsamana 
alınmış olup, bu amaçla Antalya'da kurulan izleme istasyonunda 
ölçümler devam etmektedir. 
MED-POL Kapsamında Ege ve Akdeniz'de devam eden bu çalışmalara 
paralel olarak Karadeniz'de de bir kirlilik izleme projesi 
başlatılmıştır, özellikle kara kökenli kirletici kaynakların 
belirlenmesi amacıyla 35 istasyonda fiziksel ve kimyasal 
parametrelerin ölçüldüğü çalışmalar, önümüzdeki yıllarda 
Türkiye'nin taraf olduğu Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması 
-Bükreş Sözleşmesi ve Deklarasyonu çerçevesinde geliştirilerek 
daha etkin bir izleme programı oluşturulacaktır. 
Bu meydanda, Bükreş Sözleşmesinin etkin bir şekilde 
uygulanabilmesini sağlamak, Karadeniz'de çevre yönetimi için 
etkili, denenmiş ve bölgede uygulanabilir bir yöntemgeliştirmek, 
teknik ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek, modern teknolojik 
imkanları Karadeniz ülkelerinin hizmetine sunabilmek ve bölge 
dışındaki mali kaynakları Karadeniz Bölgesine kanal ize edebilmek 
amacıyla bir projenin başlatılması ve Global Çevre imkanı (GEF) 
tarafından finanse edilmesi yolundaki Türkiye öncülüğündeki 
girişim olumlu sonuçlanmış ve Karadeniz'in korunması ve çevre 
yönetimi proje dokümanı taraflarca imzalanmış ve 1993 yılında 
yürürlüğe girmiştir. Proje çalışmaları alt komiteler halinde 
yürütülmekte olup, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla 
bölgede oluşturulacak olan altı aktivite merkezinden biri olan 
"Sürekli İzleme Programları Merkezi"nin ev sahipliğini Türkiye 
yapacaktır. Karadeniz ile ilgili ayrıntılı bilgiler raporun 
uluslararası çalışmalar ile ilgili bölümünde yer almaktadır. 
Ayrıca iskenderun'dan Hopa'ya kadar bütün sahil kuşağımızdaki 
toplam ve fekal koliform düzeylerinin bel iri enerek sahil 1 erimizin 
sözkonusu parametreler açısından durumun bel iri erimesi ve kirlilik 
rasatlarının sürekli olarak yayınlanması amacıyla Çevre Bakanlığı 
koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı ile 
birlikte başlatılan ortak çalışmalar sürdürülmektedir. Proje 
kapsamında elde edilen veriler değerlendirilerek Ege ve Akdeniz 
kıyılarında öncelikle seçilmiş plajların kalitesine ilişkin 
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renkli kirlilik haritaları hazırlanmış ve yayınlanmıştır. 
Denizlerimizde kirletme suçlarının takip ve önlenmesinde SGK'lığı 
önemli görevlerde bulunmaktadır. Denizlerde çevre kirliliğinin 
önlenmesini üstlenen Komutanlık teçhizat ve personel açısından 
güçlendirilmelidir. 
Türkiye'de bazı önemli Körfezlerde yapılan çalışmalara aşağıda 
açıklanmaktadır: 
izmir Körfez Bölgesi 
Türkiye'nin batısında Ege Bölgesi içinde bir körfez çevresinde 
yerleşmiş, bölgenin ticari, sanayi ve kültürel fonksiyonlarının 
yoğunlaştığı, ülkenin üçüncü büyük kenti olma özelliğini koruyan 
izmir şehri, ülkemiz Akdeniz havzasında yer alan en büyük 
metropollerden biridir ve Türkiye ihracı içinde % 25'lik, ithali 
içinde % 55'lik payı ile Türkiye'nin 200 000 ton kapasiteye sahip 
ikinci büyük limanına sahip kentidir. 
Türkiye'nin ikinci, Akdeniz havzasının en büyük endüstri ve 
ticaret merkezi olan izmir'de kent merkezi 1980 yılına kadar 6500 
ha.'lık bir alanı kaplamaktayken çevre belediyelerin de katılması 
ile İzmir Büyükşehir bütünü Belediye sınırları içinde 44.000 
ha.'a ulaşmıştır. Bütünü oluşturan Belediyelere bağlı köyler ve 
mücavir alanlarla birlikte, izmir Büyükşehir alanı 88.000 ha.'ı 
bulmaktadır. 
izmir'in nüfusu 1960'lı yıllara kadar mutedil şekilde artarken, 
son yıllarda kırsal kesimden büyük kentlere doğru başlayan göç 
ile süratle artmaya başlamış ve 1990 yılı nüfus sayımında 
2.694.770 kişi'ye ulaşmıştır. 
Tarım, endüstri, ulaşım, ulusal ve uluslararası ticaret gibi 
ekonomik kalkınmanın en önemli sektörlerinin hızlı bir gelişme 
gösterdiği izmir, bu sektörlerin potansiyelinden kaynaklanan 
önemli bir nüfus hareketi ile karşılaşmış ve nüfus büyüme hızı 
yaklaşık % 3.2'ye ulaşan bir kent olması nedeni ile çok çeşitli 
sorunlara sahip bir yerleşim alanı örneğini oluşturmuştur. 
Doğal kaynaklardaki ve kültürel değerlerdeki zenginliğe karşın, 
büyüyen demografik ve ekonomik sorunlar büyük ölçekte nihai 
etkisin izmir körfezinde göstermiş ve körfezi Türkiye'nin en çok 
kirletilmiş bölgelerinden biri haline getirmiştir. Bilimsel 
araştırmalar göstermektedir ki, toplam yüzey alanı 500 km3 ve su 
kapasitesi 11.5 milyar m3 olan körfez iç körfezden dış körfeze 
doğru azalan bir oranla olmakla birlikte yoğun bir şekilde 
kirletilmiştir. 
Körfez kirliliğinin temel kaynakları arıtılmadan deşarjı yapılan 
evsel ve endüstriyel atıksular, yoğun deniz trafiği, erozyon ve 
tarımsal aktivitelerdir. 128 kanal ve 10 dere ile taşınan evsel 
ve endüstriyel atıksular bu kirleticiler arasında önemli bir yere 
tutmaktadır. izmir Körfezi'nde kirlenmenin önlenmesi ve 
giderilmesi amacıyla önlemlerin kirletici kaynaklarda alınması 
gerekliliği bir kez daha görülmektedir. Ancak, geçici çözümler 
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(dere ağızlarının ve/veya körfezin dip sedimanının taranması) hiç 
bir şekilde körfezin çevresel açıdan iyileştirilmesine tara 
anlamayla imkan tanımayacaktır. Zira, kirletici kaynakların 
ara talmaksızın deşarjının sürmesi körfezin mevcut kirliliğini 
giderek arttıracaktır, dereler tarafından taşınan kirleticiler 
de dere ağızlarının ve körfezinin sürekli dolmasına neden 
oJacaktır. Bunun yanısıra, kirlilik içeren dip çamurlarının 
taranması kirlilik problemini başka bir alana taşımaya neden 
olmakta, bu maddelerin çevresel açıdan uygun bertarafı da gerek 
ekonomik gerekse teknik açıdan çok zor olmaktadır. 
izmir Körfez bölgesindeki çevresel bozulmaların sonuçlarını şöyle 
özetlenebilir; 
1950'lerden bugüne İzmir ölçeğinde yapılan değerlendirmeler 
toplam 1.55 ile 3 milyon turist kaybının olduğunu göstermektedir. 
ic ve orta körfez yüzme ve diğer rekreasyonel kullanımlar için 
değerini tümden yitirmiş bulunmaktadır. 
Körfeze ulaşan akarsuların toplama havzaları içinde arazilerin 
sağlıksız yönetiminden kaynaklanan toprak taşınımı neticesinde 
körfez tabanında dolma ve gerek gemilerin limana girişi gerekse 
sağlık tehdidi nedeniyle dip sediment tabakasının taranması 
ihtiyacı önemli boyutlarda mali kaynak gerektirmektedir. 
Gerek evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmaksızm deşarjı 
nedeniyle yeraltı sularının kirlenmesi gerekse aşırı su çekimi 
nedeniyle su seviyesinin düşmesi ve sonucunda deniz suyunun 
karışması nedeniyle tuzlanması bu su kaynaklarının kaybına neden 
olmaktadır. 
Körfezin kirlenmesi, bölgedeki kuş popülasyonu açısından önemli 
bir konumu olan çamaltı Kuş Cenneti'ni de tehdit etmektedir. 
Körfez kirliliği balık popülasyonunun da gerek sayısal gerekse 
tür olarak azalmasına neden, olmuştur. 
Kirliliğin bir diğer etkisi Çamaltı Tuzlası'ndaki tuz üretimini 
de etkilemesidir. 

Çevre Bakanlığınca gerçekleştirilen proje çalışmaları, izmir 
körfezine günde 105.500 m3 endüstriyel, 308,000 m3 evsel atıksu 
deşarjı olduğunu göstermektedir. Körfeze ulaşan akarsuların 
kaliteleri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği*nde yer alan "kıta 
içi su" standartları ile karşılaştırıldığında bu yüzeysel su 
kaynaklarının "IV. sınıf çok kirlenmiş su" sınıfında olduğun 
göstermiştir. Bu çalışmalardaki değerlendirmeler göre körfeze 
yılda kanalizasyon ve akarsular yoluyla toplam 23.865 ton amonyak 
azotu, 105.000 ton katı madde, 920 kg Kadmiyum, 28.000 kg bakır, 
12.485 kg kurşun atılmaktadır. 
Yukarıda belirtilen tüm göstergeler, tzmir körfez bölgesinin, 
entegre bir planlama anlayışı içinde ele alınması gereğini ortaya 
çıkarmıştır. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler çevre Programı, 
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Akdeniz Eylem Planı (AEP) kapsamında Akdeniz havzası kıyı 
bölgelerinin çevresel açıdan tutarlı bir biçimde geliştirilmesine 
ve yönetilmelerine etkin ve sürekli katkıda bulunmak amacı ile 
4 Akdeniz ülkesinde başlatılan "Pilot Ülke" çalışmaları arasında 
tzmir de yer almıştır. 
Program kapsamında gerçekleştirilen "izmir Körfezinde Kirliliğin 
İzlenmesi" çalışması ve halen sürdürülmekte olan "Kara Kökenli 
Kirletici Kaynaklar"a ilişkin çalışma Çevre Bakanlığa Yatırım 
Bütçesi içinde yer almıştır. 
Program, uluslararası düzeyde Eylül 1993 tarihlerinde bugüne dek 
yapılmış çalışmalar ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 
amacıyla izmir'de yapılan bir toplantı ile nihayetlendiriİmiştir. 
Bu toplantı sonucunda alınan tavsiye kararları aşağıda 
sunulmaktadır; . . 

* çevresel problemlerin yoğunlaşmasının bir neden olan yerel, 
bölgesel ve merkezi idareler arasındaki koordinasyonunu eksikliği 
ve uygulamalardaki güçlük itibariyle, bölgenin çevresel açıdan 
daha sağlıklı yönetiminin sağlanması için yeni bir kurumsal 
yapıya ihtiyaç bulunmaktadır. 
* Dengeli ve sürekli bir kalkınma amacına yönelik olarak İzmir 
bölgesi için "Entegre Master Plan" hazırlanması gereklidir. 
* Program kapsamındaki "Entegre Planlama" çalışması sonuçları 
içindeki ivedi önlemlere ilişkin uygulamaların ivedilikle 
başlatılması gerekmektedir. 
* Bu ivedi faaliyetlerin ele alınması ve uygulama 
programlarının gerçekleştirilmesi aşamasında multi- disipliner 
bir yaklaşım izlenmelidir. 
izmir Kıyı Alanı Yönetimi Programı uygulama çalışmaları süresince 
gerek idari gerekse teknik düzeyde ortaya çıkan ve aşağıda 
özetlenen darboğazlar tavsiye kararların büyük ölçüde ışık 
tutmuştur; 

yerel, bölgesel ve merkezi yönetim kademeleri arasındaki 
koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan idari ve kurumsal 
problemler, 

merkezi kararların entegre çevre planlaması ile ilgii 
sınırlarla uyum sağlamaması, • -

yerel otoritelerin çalışmaların sürdürülmesi için gerekli 
olan teknik kapasitesinde yetersizlik olması, Program'm teknik 
aktivitelerinin çalışmalara sağlıklı ve eşzamanlı olarak tüm 
boyutları ile entegre edilememesi, 

finansman ve teknik kapasitenin eksikliği, 
Gerek Program kapsamındaki teknik alt projelerinin geldiği nokta 
gerekse Toplantı Tavsiye Kararları gözönüne alınarak Ulusal 
düzeyde Program'm hedeflere ulaşılması amacıyla sürdürülmesi 
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planlanmıştır. Çevre Bakanlığı Yatırıra Programı içinde bu 
doğrultuda 1994 yılı içinde 500.000.000 TL bütçeli bir Proje 
yeralmıştır. 
Bu programın yanısıra, izmir • Körfezi'ni -önemli boyutlarda 
etkileyen .Gediz Nehri havzasında kirlenmenin önlenmesi, 
giderilmesi ve ülkemizin kıta içi su kaynaklarını kalitesinin 
belirlenmesi amacıyla Bakanlık Yatırım Bütçesi içinde yer alan 
"Gediz Havzasındaki Kirliliğin incelenmesi ve Kalite Sınıfının 
Tesbiti Projesi "Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 
Ege Bölgesinin önemli akarsularından olan Gediz; Kütahya, Uşak, 
Manisa ve izmir'in sulama ve kullanma suyu kaynağı olup, ayrıca 
su ürünleri açısından da oldukça zengindir. Gediz ve kolları 
evsel, endüstriyel sıvı atıklar ve zirai atıklar ile büyük ölçüde. 
kirlenmiştir. Bu nedenle son yıllarda Gediz'de balık ,ölümleri, 
sulama sonucu tarla, bağ ve bahçelerde önemli ölçüde ürün kaybı 
görülmüştür. 
Endüstriyel gelişme, yoğun tarım ve havza nüfusunun hızla artması 
havzadaki yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarına yoğun kirlilik 
yükleri getirmekte bu kaynakların su kalitesinin bozulmasına yol 
açmaktadır. -
Gediz Nehri Projesi 1990 yılında başlamış ve proje kapsamında bu 
zamana kadar nehir ve yan kolları üzerindeki çeşitli numune alma 
noktalarından aylık periyodlarla numune alınarak, su kalite 
sınıflarına göre kalite sınıfları tesbiti yapıImıştır. 
Çevre Bakanlığıncaca bölgenin çevresel problemlerinin giderilmesi 
amacıyla alınacak önlemlerin ilgili tüm kurum/kuruluşların 
katılımında değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma toplantısı 
düzenlenmesi planlanmaktadır. 
±zmir Körfezi Taraması Projesi ile ilgili Gelişmeler 
İzmir Limanında büyük tonajlı gemilerde hizmet verebilmesi 
amacıyla tarama yapılması Ulaştırma Bakanlığı tarafından gündeme 
getirilmiştir. 
Tarama ve dökü yapılması ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu 
Ekim 1992 tarihinde hazırlanmıştır. SÖzkonusu rapor Çevre 
Bakanlığı bünyesinde , oluşturulan bir komisyon tarafından 
incelenip değerlendirilmiştir. Tarama malzemesinin Gediz ağzı 
Uzunadâ açığına dökülmesi hakkında 9 Nisan 1993 tarihinde, 
gerekli tedbirlerin alınması ve izleme programına uyulması şartı 
ile uygun görüş verilmiştir. 
Foça Belediye Başkanlığı, Urla Belediye Başkanlığı ve diğer kişi 
ve kurumlar yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmışlardır. 
İzmir 3. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması isteminin," 
davalı idarenin savunması alındıktan sonra incelenmesine 
27.10.1993 günü oy birliği ile karar vermiştir. 
DLHÎ Genel Müdürlüğü 27.10.1993 tarihli yazısı ile İzmir Körfez 
taramasından çıkacak malzemenin Gediz nehri eski güzergahının 
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denize çıkış bölümündeki alanda, deniz içinde inşaa edilecek 
bariyerlerle muhafaza altına alınarak alan içine dökülmesine dair 
alternatif çözüm önerisi hakkında Çevre Bakanlığa görüşünü 
istemiştir. 
Konu ile ilgili olarak İzmir'de 8.11.1993 tarihinde mahallinde 
inceleme yapılmış, incelemeye DLHÎ ve Bakanlık temsilcileri 
katılmıştır. Yine izmir*de 29 .11.1993 tarihinde ilgili kurumların 
katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Ayrıca alternatif dökü alanı 
8.2.1994 tarihinde Bakanlığımız temsilcileri ve DLHİ Genel 
Müdürlüğü temsilcileri tarafından yerinde tetkik edilmiş olup, 
alternatif alan ile ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. 
iskenderun Körfezi Çevre Yönetimi Projesi 
Çeve Bakanlığınca yaptırılmış olan İskenderun Körfezi Çevre 
Yönetimi Projesi bölgede ilk kez AEP-Mavi Plan'ın devamı ve küçük 
ölçekli yerelleştirilmiş niteliğinde bir çalışmadır. Bu nedenle 
çalışma, araştırma yöntem ve teknikleri açısından "Mavi Plan" 
çalışmaları sırasında kullanılmış olan sistematik yaklaşma ve 
senaryo tekniklerine bağlı kalmış, Körfez'in ekonomik, sosyal ve 
çevresel özelliklerinin basit bir coğrafi envanterini çıkarmak 
yerine, bugünden geleceğe açılarak, gelecekteki olabilir 
durumları sergilemeye yönelmiştir. 
îzmit Körfezi kapsamında, TUV ve Kocaeli Valiliği arasında 
başlatılan kirliliğin tesbiti ve önlenmesine ilişkin tedbirleri 
içeren ancak bazı problemlerden dolayı durdurulan çalışmaya Çevre 
Bakanlığı girişimiyle hayatiyet kazandırılmıştır. Sözkonusu 
çalışmalar yakından takip edilmektedir. Ayrıca Çevre Bakanlığının 
koordinasyonunda Marmara Bölgesi ve izmit körfezi çevre 
sorunlarının çözümlenmesi ile ilgili olarak kuruluşlarla yapılan 
geniş katılımlı bir toplantı ile bölgenin çevre yönetimi ile 
ilgili bir dizi karar tesbit edilmiştir. 
Deniz Kirliliğine Çözüm önerileri : 

Kıyı Kanunu'nun gözden geçirilmesi yoluyla kıyı kaynakları 
ile, sürdürülebilir kalkınmaya özel dikkat gösterilerek kıyı 
bölgelerindeki politaka hedeflerinin bağdaştırılması; 

kıyı yönetiminin idari düzenlemelerinin entegrasyonu ve 
bölgelerin hem bölgesel . hem milli acılardan uygun şekilde 
tanımlanması; 

kıyı korunması için merkezi hükümet kaynakları ile mahalli 
vergiler, cezalar, kullanma ücretleri ve turizm geliştirme 
ücretleri yoluyla elde edilecek bölgesel kaynakların kombinasyonu 
halinde bir finans mekanizması yaratılması, 

kirletici faaliyetlerin sübvansiyonun durdurulması; 
uluslararası yaptırımların takibi ve uygulanması 

başlıca çözüm önerileri olarak sıralanabil ir. 
Ayrıca çevre Bakanlığının 1993 yılında yayınladığı kıyı 
kirliliğinin önlenmesi hakkında evsel atıksu arıtma tesislerinin 
kurulması ve derin deniz deşarjlarına izin verilmemesine yönelik 
Genelgesi de yaptırımcı bir çözüm niteliğindedir. 
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BOĞAZLAR, DEHtZ TRAFtĞt VE ÇEVRE SORUNLARI 
Boğazlarda deniz trafiğinin yarattığı çevresel risk ve 
tehditlerin boyutları en son 13 mart 1994 tarihinde ham petrol, 
mazot ve gemi akaryakıtı yüklü Kıbrıs Rum bandralı Nasia tankeri 
ile yine Kıbrıs Rum bandralı Ship Broker kuru yük gemisinin 
İstanbul Boğazında çarpışması sonucu gerçekleşen kaza ile ilgili 
bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
TBMM Çevre Araştırma Komisyonu konuyu İstanbul'da incelemiş, kaza 
sonrasında yapılan hizmetler, denizde ve kıyılarda oluşan 
Ikirliliğin giderilmesine yönelik olarak yürütülen faaliyetler 
hakkında İstanbul Valiliği ve tüm ilgili kuruşulardan ayrıntılı 
bilgi almıştır. 
Kaza sonrasında yapılması gereken yangın söndürme can ve mal 
kurtarma kirliliği önleme ve giderme gibi hizmetleri yürütme 
yönetme ve planlama amacıyla ilgili kuruluşlar arasında eşgüdüm 
sağlamakla görevli olan Kriz Masası kazadan sonra denize yayılıp 
kıyılara ulaaşan petrolün temizlenmesine yol açtığı etkilere 
ilişkin olarak Komisyon'a ayrıntılı bilgi vermişlerdir. Sonuç 
olarak, kazanın oluşundan yangının kontrol altına almışına, 
güvenlik önlemlerinin gerçekleşmesine, çevre önlemlerinin 
başlatılmasına kadar yaşananlar dikkate alındığında; "Boğazdan 
geçiş", "söndürme ve kurtarma" ve "çevre" ile ilgili olmak üzere 
önleyici bir çok önlem belirlenmiştir. Kaza ile ilgili olarak 
kurulan "Deniz Kazası Hasarlarının Belirleme Komisyonu aşağıda 
belirtilen 5 ihtisas komisyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir. 
Bu ihtisas Komisyonları: 
1- Ekolojik Hasarları Belirleme Komisyonu 
2- çevre Komisyonu 
3- Su ürünleri ve Balıkçılık Gereçleri Zararlarını Belirleme 
Komisyonu 
4- Mevcut Harcamaları Belgeleme Komisyonu / 
5- Hukuk Komisyonu. 
Aşağıda Boğazlarda ve Marmara'da deniz trafiğinden kaynaklanan 
çevre sorunları hakkında ayrıntılı açıklamalar ve önlemler yer 
almaktadır: * 
İSTANBUL BOĞAZININ ÖZELLİKLERİ 
Türk Boğazları uluslararası boğazlar içinde jeopolitik ve 
jeostratejik konumu itibariyle farklı bir yere ve deniz ulaşımı 
yönünden büyük bir öneme sahiptir. Boğazlardaki deniz trafiği 
özellikle İstanbul Boğazı gibi yoğun yapılaşmanın .yer aldığı 
bölgede doğal ve yapay çevre bakımından çok ciddi çevre riskleri 
taşımaktadır. Bunlar; ı 

Gemilerin normal operasyonlarından kaynaklanan sintine ve 
balast gibi atıkların.ve maddelerin denize boşaltılması 
- Gemilerin yasal veya yasal olmayan yollarla taşıdıkları 
tehlikeli atık ve maddelerin denize boşaltılması 

Kaza durumunda ortaya çıkan can ve mal güvenliğine bağlı 
sorunlar ve petrol ve diğer zararlı maddelerin denize yayılması 
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gibi sonuçlardır. 
Herhangi bir petrol kazası halinde deniz ortamına olabilecek 
riskler açısından bakıldığında; Denizler ekolojik.ve hidrolojik 
açıdan sahip olduğu özellikler itibariyle flora ve faunası deniz 
suyunun yapısı ve sıcak]ığında meydana gelen değişikliklere 
duyarlıdır. Boğaz sularının oksijen içeriğine göre deniz ortamı 
için olumsuz koşullar ortaya çıkacaktır. Petrol deniz suyu ile 
temas ettiğinde yoğunluk farklılığı nedeni ile deniz yüzeyine 
yayılır. Bu nedenle su ile hava teması kesileceği için su 
ortamında oksijen eksikliği başlar. Zamanla petrolün kompoze 
olması ve uçucu kusumlarm havaya geçmesi sonucu kalan 
moleküllerin yoğunluğu artacak ve deniz dibine çökecektir. Deniz 
dibinde bir tabaka oluşur ve böylece bitki ve diğer canlıların 
ölümüne yol açar. Deniz dibindeki tabaka uzun süre kalacağından 
ekolojik bozulma ve olumsuzluklar yıllarca devam eder. 
Ayrıca gel-git olayları ile deniz yüzeyine yayılan petrolün 
kıyılara ulaşması da kıyılarda uzun süre kalacak kirliliği 
oluşturabilir. Petrolün yanması sonucu açığa çıkan yoğun sis ve 
duman çevreyi hava kirliliği açısından olumsuz etkileyecektir. 
Çevre kirliliğinin tesbiti bir süreçtir ve uzun süreli bir 
izleme mekanizması ile sağlıklı sonuçlar alınabilecektir. Bu 
açıdan, deniz canlıları üzerinde ortaya çıkacak zincir 
reaksiyonlar mutlaka izlenmelidir. 
Halihazırdaki yoğun deniz trafiği bakımından, istanbul Boğazı ile 
etrafında yeralan yerleşim alanlarının ve kentte yaşayan 
insanların çok ciddi bir çevre baskısı altında oldukları açıktır. 
Dünyada benzeri bulunmayan oldukça önemli ekolojik, tarihi, 
kültürel ve kentsel özelliklere sahip olan İstanbul Boğazının bir 
petrol yolu olması, artan deniz trafiği açısından önemli çevresel 
risk ve tehditler taşımaktadır. 
istanbul Boğazı 32 km. uzunluğunda, gemilerin geçişi açısından 
seyir güçlüklerine sahip, yer yer kıvrımlı kanal şeklinde dar bir 
su yoludur. Boğazın en dar noktası 700 metre olup^ su derinliği 
minimum 19 metredir. Kanalın muhtelif yerlerinde sığlıklar ve 
küçük adacıklar bulunmaktadır. 

iklim şartlarına bağlı olarak boğazda görüş mesafesi 600-700 
metrenin altına düşmesi seyrüsefer güvenliğini tehlikeye 
düşürmektedir. 
Ayrıca akıntıların süreklilliği boğazın bir başka önemli 
özelliğidir. İstanbul Boğazında sürekli olarak dipten ve üstten 
olmak üzere aynı anda ve birbirine ters yönlü iki akıntı 
mevcuttur. 
DENİZ TRAFİĞİ 
Boğazlar Bölgesi ve Marmara Denizi'nde ayda ortalama 3000 adet 
geminin transit geçişi olmakta ve bu sayının %35'ini tankerler 
oluşturmaktadır. 
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istanbul Boğazının günlük trafik yoğunluğu verilerine göre; 
Boğazda günde ortalama 1315, Marmara Denizi'nde ise 400 gemi 
hareket halindedir, (ticari gemiJer) 
Akdeniz'de her an ortalama 2000 ticaret gemisi seyir halindedir. 
Bu gemiJerin onda biri tankerdir. Akdeniz'de bu trafik nedeni ile 
olan gemi kazası yılda 60'dır. Bu kazalar Cebelitarık ve 
çanakkaJe Boğazı civarında yoğunlaşmıştır. 
Akdeniz deniz sabası iJe mukayese edilmeyecek ölçüde küçük bir 
su yolu olan istanbul Boğazında hali hazırda günJük ortalama 1315 
geminin hareket halinde olduğu ve bu rakamın gittikçe arttığı 
düşünülürse, Akdeniz'e oranla boğazlardaki kaza riskinin ne kadar 
yüksek olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu tehlikenin gerek 
Boğazın 10 milyon nüfuslu bir kentin ortasında yer alması, gerek 
can ve mal güvenliği ve gerekse deniz ekosisteminin ve bu 
ekosistemde yaşayan bütün canlılar açısından çok büyük 
felaketlere yo] açacağı açıktır. 
DENİZ TRAFİĞİNDEKİ DIŞ ETKENLER 
Eylül 1992 de açılan Main - Tuna kanaJıyla, Tuna - Ren bağlantısı 
ve bunun sonucu Rotterdam - Köstence arasında Kuzey Denizi -
Karadeniz bağlantıları kurulmuştur. Bu kanalları kullanacak 
"river and sea-going"gemiler Karadeniz'den Akdeniz'e inecektir. 
Ulaştırma Bakanlığınca yapılan tahminlere göre bu yoldan geçecek 
yeni ve sürekli trafik hacminin yılda 15.000 olacağı tahmin 
edilmektedir. 
Rusya Federasyonu eski Baltık Cumhuriyetlerindeki (Litvanya, 
Estonya ve Latviya) önemli limanlarını kaybetmiştir. Baltık 
Denizinde sadece Leningart Limanı kalmıştır. Barent Denizindeki 
limanlar iklim koşulları (buzlanma) nedeni ile taşımacılıkta 
kullanılmamaktadır i Karadeniz'de ise Yal ta ~ Odessa - Sivastopol 
Ukrayna topraklarında olduklarından Rusya Federasyonu'nun elinde 
Novorosirsk ve Sochi limanları kalmıştır. Bu durumda, Baltık 
limanlarının elden çıkmasının Karadeniz'deki bu iki liman 
vasıtasıyla telafi edilmesi ve dolayısıyla boğazlardaki transit 
taşımacılığın artması söz konusu olmuştur. 
Orta Asya ve Kafkasya petrolünün bir kısmı (35 milyon ton/yıl) 
ile sıvılaştırılmış doğal gazın boğazlar yolu ile taşınarak batı 
pazarına ulaştırılması konusu Türkiye ve Rusya Federasyonu 
arasında yoğun diplomatik müzakerelere neden olmuştur. Türkiye 
ekonomik çıkarlarını da göz önüne alarak bir petrol boru hattı 
vasıtasıyla Türkiye üzerinden Yumurtalık limanından taşınması 
konusunu savunmaktadır. Altı ay önce her ne kadar Türkiye ve 
Rusya Federasyonu arasında doğal gazın Karadeniz ve Türkiye 
üzerinden Akdeniz'e veya Avrupa'ya akması konusunda hemfikir 
olunmuştur. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin esasları 
hakkında bir anlaşma onaylanmıştır.. (R.G. 3 Mart 1994 -21866) 
Ancak Boğazların korunması için bunun yeterli olamayacağı 
açıktır. 
öte yandan, eski Sovyetler Birliğindeki kanallarda yapılan 
taşımacılıkta Boğaz trafiği üzerinde yeni ve ilave bir yük 
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potansiyeline haizdir.(Volga - Bal tık Kanalı ve Hazar Denizi ve 
Karadeniz'e bağlantılı Volga - Don kanalı)Bu kanalları kullanan 
Azeri ve Gürcü "river-going" gemileri boğazlardan geçerek 
Akdeniz'e inmeye başlamıştır. 
KAZALAR 
1.1.1991 - 31.12.1992 tarihleri arasındaki iki yıl içerisinde, 
bahse konu sahada toplara 95 deniz kazası meydana gelmiştir. Bu 
kazalar sonucu, 4 yat olmak üzere, 7 gemi batmış, 7 gemi 
personeli de hayatın kaybetmiştir. Kazaların 38 tanesi istanbul 
Boğazında diğerleri ise Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazında 
olmuştur. Kaza yapan gemilerin 10 tanesi tanker olup, halen 
belleklerden silinmeyen bir kaçı; 
-Independenta (1979) 
—BlueStar-Gaziantep (1988) 
-Jarabur-Datongsham (1990) 
-Leonis-Denizatı (1991) 
-Madonna Lily-Rabunion 18 (1991) 
önlemler 
Ulusal Mevzuat 
1- Ulusal Acil Müdahale Planı Kanununun (Taslak) yürürlüğe 
girmesi için çalışmaların hızlandırılması 
Çevre Bakanlığının Kuruluş Kararnamesi ile bu Bakanlığa verilmiş 
görevlerden biri acil müdahale planlarının hazırlanmasıdır.Bu 
planlar sadece denizlerle sınırlı değil, kimyasal kazalar toprak 
kirliliği, hava vb. çevreyi ilgilendiriren bir çok konuda 
hazırlanması gereken planlardır ve ayrı ayrı yapılmalıdır. Çevre 
Bakanlığında denizlerle ilgili Acil Müdahale Planı Kanun Taslağı 
hazırlanmış bulunmaktadır. Bu kanunun biran önce yürürlüğe 
girmesi için işlemler hızlandırılmalıdır. 
2- 13 Ocak 1994 tarihinde yayınlanan ve 1 Temmuz 1994 tarihinde 
yürürlüğe girmiş olan "Boğazlar ve Marmara Denizi Trafik Düzeni 
Hakkında Tüzüğü", istanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçecek 
olan gemilerin geçişi sırasında can, mal ve çevre güvenliğini 
sağlamak amacıyla bir dizi yeni düzenlemeler getirmektedir. Bu 
Tüzük Montreux Sözleşmesinin hükümlerine aykırı değildir ve 
Marpol Sözleşmesinin bir dizi maddesine hizmet edebilecektir. 
Tüzük 1 Temmuz 1994 de yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girinceye. 
değin uluslararası platformda duyurulmuş olan tüzük, uygulama 
konusunda gerekli altyapı^ imkanlarının hayata geçirilmesi ile 
hayatiyet kazanacaktır, (kara tesislerinde istasyonların gemileri 
kontrol edecek radar sistemlerinin güçlendirilmesi gerekli vb.) 
Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından tüzüğün 
özelliklerini ve gereklerini duyurmak amacıyla bir "Genelge" 
hazırlamış bulunmaktadır. Tüzüğün gerekleri olan yatırımların 
hızla ele alınması gerekmektedir. 
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Tüzük Hakkında Genel Açıklama: 
önemi ve maruz bulunduğu tehlike yukarıda özetlenen Boğazlar 
Bölgesinin, deniz trafiğinin doğurduğu tehlikelerden korunması 
için Türkiye'nin ivedi önlem alması zorunludur. Bu önlemler, 
kuşkusuz, gereksinimler ve olanaklar gözönünde tutularak 
belirlenmelidir. 
Gereksinimler, başlıca üç noktada toplanarak belirtilebilir: 

Geçidin, olanaklar elverdiği ölçüde sürekli şekilde deniz 
trafiğine açık tutulması sağlanmalıdır. 

Geçitte çatışma, karaya oturma, yapılara çarpma gibi deniz 
kazalarının meydana gelmesi olasılığı tümüyle giderilmelidir. 

Kaza vukuunda bunun etkilerini en aza indirecek önlemlerin 
alınmasını sağlayacak bir örgütlenme ve donanım 
gerçekleştirilmelidir. 
Olanaklar konusu çok daha karmaşıktır; ancak, bu konuda 
söylenebilecekleri de aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. 

Teknik olanaklar. 
Hukuksal olanaklar. 

Teknik Olanaklar 
Boğazlar Bölgesindeki deniz trafiğinin, hem çevre için büyük bir 
tehlike yaratmadan, hem de göreceli olarak küçük tehlikeler 
doğmasına yol açmadan yürümesini sağlayacak teknik olanaklar, bu 
alanda teknolojinin ve daha genel olarak insanlığın bilgi ve 
deney birikiminin sağladığı olanaklardır. Bunlar şöyle 
sıralanabilir: 

"Trafiğin ayrım düzeni" diye anılan düzenlemeler yapılması. 
- "Trafik kontrol sistemi" tesis edilmesi yoluyla sürekli 
denetim ve haberleşme sağlanması. 

"Kılavuz Kaptanlık" hizmetlerinin nitelik ve nicelik 
bakımından gereksinimi ve iyi şekilde karşılayacak düzeyde 
tutulması. 
-••' Römorkörcülük hizmetiriin de sayı ve nitelik bakımından 
gereksinimi karşılayacak düzeye çıkarılması. 
Hukuksal Olanaklar 
Boğazlar Bölgesinde ayrım düzeni kurulması iç hukuk ve dış hukuk 
bakımından mümkündür. Bu olanak şöyle belirtilebilir: 
"Trafik ayrım düzeni" belli bölgelerde seyir güvenliğini 
arttırmak amacıyla yapılan düzenlemeleri anlatır. 
Denizde çatışmayı önleme Uluslararası Konvansiyonuyla (1972) 
kabul edilen Çatışmayı önleme Kurallarının Kural l/d ve Kural 10 
hükümleri, trafik ayrım düzenleri kurulmasına oJanak tanımıştır. 
Yürürlüğe girmeyen, ancak Devletler Hukuku alanında teamül'ü. 
yansıttığı varsayıldığı ve ayrıca geniş bir tasvip gördüğü için 
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önemli olan Deniz Hukuku Sözleşmesi (1982) hükümleri de, kaya 
devletinde, boğazda trafik ayrım düzeni kurma yetkisi 
tanımaktadır. 
Montreux Sözleşmesi, Boğazlar Bölgesinde trafik ayrım düzeni 
tesisine engel sayılacak bir hüküm içermemektedir. Esasen, 
Sözleşmenin yapıldığı 1936 yılında trafik ayrım düzeni kavrama 
denizcilik dünyasında yoktu. Bugün, varolduğunu burada özetle 
belirtilen koşullar içinde, Montreux Sözleşmesi hükümlerini, 
Türkiye'nin bölgede trafik ayrım düzeni kurmasına ve deniz 
trafiğini denetleyip düzenleyecek önlemler almasına engel olacak 
şekilde yorumlamak olanağı yoktur. 
Bu nedenlerle, uluslararası hukukun kuralları Türkiye'nin, 
Boğazlar Bölgesinde trafik ayırım düzeni tesis ederek deniz 
trafiği konusunda hem çevre hem de geçiş yapan gemilerin 
güvenliğini sağlayıcı önlemler almasına engel değildir; tersine 
bu önlemlerin alınmasını desteklemektedir. 
Egemenlik hakkına dayanılarak ve uluslararası hukukun kuralları 
gözetilerek yapılacak; düzenleme için: 
3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun m.35 
618 Sayılı Yasa m.2 hükümlerine dayanılarak bir tüzük ısdarı en 
uygun yol olarak kabul edilmiştir. 
Yapılması Gereken İş ve İşlemler ve Zamanlama 

\ 
Boğazlar Bölgesinde deniz trafiğinin tehlike yaratmayacak şekilde 
akışının sağlanması için yapılması gerekenJer şöyle 
saptanmaktadır: 
Tüzükte yer alan "trafik ayrım düzeni"ne ilişkin kurallar 
(gerekli ekleriyle birlikte) IMO'ya gönderilmiştir. Onay 
beklenmektedir. 
Gerek trafik ayrım düzenine ilişkin olan kurallar, gerek Tüzükte 
yer alan öteki kura]lar ve önlemler, yürürlükten önce bilinen yol 
ve yöntemlerle dünya denizcilerine duyurulacaktır. 
Trafik Kontrol örgütü kurulacak ve bu örgütün işleyişi 
düzenlindiği gibi, örgüt gerekli teçhizatla da donatılacaktır. 
Kılavuzluk hizmeti ve römorkörler bakımından, günümüzün ve 
öngörülen düzenlemenin gerektirdiği önlemler alınacaktır. 
Bu çalışmaların başarılı bir eşgüdümle yürütülmesi ve böylece, 
en kısa zamanda gereksinmelere uygun maddi ve hukuki önlemlerin 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
3- Diğer meri mevzuatın bütün bu değişikliklerle birlikte 
gözden geçirilmesi gerekebilecektir. ( Çevre Kanunu, Çevre 
Bakanlığı Teşkilat Kanunu vb. ) 
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Uluslararası Mevzuat 
1- Montreux Sözleşmesi uyarınca hangi ülke bayrağını taşırsa 
taşısın ticari gemiler boğazlardan gece ve gündüz yük ayırımı 
gözetmeksizin transit geçit ve navigasyon serbestliğine sahiptir. 
istanbul ve Çanakkalle Boğazında klavuzluk hizmeti ihtiyari olup, 
gemiler transit geçişlerinde klavuz almak zorunda değildir. Bu 
durum!ağır trafik, görüş mesafesinin az olması, kuvvetli dalga 
ve araçtaki bozulma halinde büyük risk yaratmaktadır. Bu 
Sözleşmede olabilecek değişiklikler konusu Türkiye'nin egemenlik 
hakları açısından değerlendirilmektedir. Bu konu ulusal 
çıkarlarımız açısından çok boyutlu ele alınması gereken bir 
konudur. 
Boğazlardan ayda ortalama 3000 gemi geçmektedir. Bu gemilerin %35 
i tankerlerdir. Klavuz alan gemiler geçen gemilerin %60ını 
oluşturmaktadır ( Türk ve yabancı bandralı gemiler birlikte ). 
Konu çevre ile ilgili uluslararası sözleşmeler açısından 
değerlendirildiğinde; 
2- Türkiye'nin taraf olduğu "Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi 
Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne ilişkin Sözleşme" - Basel 
Sözleşmesi- gereği Türkiye'nin Transit Devlet statüsünde bu 
Sözleşme gereği hakları ve yükümlülükleri vardır. (İhracatçı ve 
ithalatçı devletlerle olan bağlantılar) öte yandan, Akdeniz ve 
Karadeniz 'de taraf olduğumuz bölgesel sözleşmelerin bu konu ile 
ilgili ek protokolleri olması gereği açıktır. Türkiye bu konuda 
insiyatif alan bir ülkedir. Bu nedenle Akdeniz ve Karadeniz'de 
atık trafiği ile ilgili yasal belgelerin hayata geçirilmesi hızla 
ele alınmalıdır. 
3- "Denizlerin Gemiler tarafından Kirletilmesinin önlenmesine 
Ait Uluslararası Sözleşme" -Marpol Sözleşmesi hükümlerinin 
uygulamaları hızlandırılmalıdır. (Uluslararası Denicilik örgütü 
- IMO) 
Marpol uygulama açisından ağır bir sözleşmedir. Bu sözleşme acil 
durumları içermeyen normal operasyonlardan kaynaklanan kirliliğin 
önlenmesi ile ilgili hükümleri içerir. Gemilerin sintine ve 
balast suları için deşarj standartları koyan bir sözleşme olup 
liman kabul tesisleri gibi yatırımları gerekli kılmaktadır. 
öte yandan, Marpol Sözleşmesinin yürürlükte olan Çevre Kanunu ile 
çatışan bazı yönleri vardır.(Kusursuz sorumluluk ilkesi varken 
Marpol*de kusur şartı aranmaktadır.Çevre Kanununda caza gemi 
büyüklüğüne göredir. Marpol'de ise suça göre tanımlanmıştır.) 
4- Yine IMO patronajlığında global bir sözleşme olan "Petrol 
Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliğine Dair 
Sözleşme "(1990) - OPRC 'nin Final Act'i ülkemiz tarafından 
imzalanmıştır. Bu sözleşme henüz yürürlüğe girmiş değildir. 
(Sözleşme hükümlerine göre en az 15 ülkenin imzalaması 
gerekiyor.) Türkiye'nin bu sözleşmeye taraf olması halinde bazı 
çıkarları olabilecektir.(örneğin Taraflar birbirlerinden yardım 
isteyebiliyorlar.-her ülke kendi zararını kendi karşılıyor ancak 
acil durumlarda faydalı olabilir) Bu sözleşmeye taraf olup olmama 
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konusu derinlemesine hızla değerlendirilmelidir. 
5- "Petrol KirJiliği KarşıJama Fonu - Oil . Pollution 
Compensation Fund" Sözleşmesi IMO patronajlığında bir başka 
global sözleşme oJup, Türkiye bu sözleşmeye taraf değildir. Bu 
konunun da incelenmesi gerekmektedir. 
6- Londra Boşaltma Protokolü 80 li yıllardan beri yürürlükte 
olan bir yasal belgedir. Bu belgeye Türkiye'nin taraf olması ile 
ilgili değerlendirmeler hızla gündeme gelmelidir. Bu yasal belge 
tehlikeli atıkların kontrolünde önemli bir boyutu olan bir 
protokoldür.( radyoaktif ve sanayi atıkların boşaltılma 
yöntemleri vb.) 
3-BİYÖLOJİK ZENGİNLİK VE DOĞAL KAYNAKLAR 
BİYOLOJİK ZENGİNLİK 
Türkiye biyolojik ve ekolojik zenginlikleri açısından, bir 
ülkeden çok, kıta Özelliği göstermektedir, özünde, Anadolu zengin 
bir müzedir. Avrupa kıtasının tümünde bitki türleri sayısı 
yaklaşık 12.000 kadar olmasına karşın, bugün Türkiye'de saptanmış 
bitki türü sayısı hemen hemen bu sayıya yaklaşmıştır; gelecekteki 
çalışmalarla bu sayının daha da artacağı konusunda kesin kanıtlar 
vardır. 
Hayvan türlerinin sayısının ise, Avrupa kıtasında yaşayanların i 
hemen hemen birbuçuk,katı kadar, yani 80.000'in üzerinde olduğu 
varsayılmaktadır. Ayrıca her türün, çok fazla miktarda birçok alt 
tür ve ırkla temsil edilmesi, bu zenginliğe birçok değer daha 
katmaktadır. Bunun yanısıra özellikle kıtalar arasında, 
güney-kuzey ve kuzey-güney, bazen doğu-batı ve batı-doğu yönünde 
göç eden kuşların, kullandıkları köprülerden en önemlilerden 
biri, belki de en önemlisi, Anadolu'dur denebilir. Gerek kara, 
gerekse su habitatlarıyla, bu kuşlara, yılda en az iki kez ev 
sahipliği, birçoğuna ise üremeleri için konak görevi yapan kara 
parçası yine Anadolu'dur. 
Türkiye'yi "Bitkiler cenneti" olarak tanımlamak mümkündür. Şöyle 
ki: 
a -Türkiye familya, cins ve tür sayısı bakımından zengin bir 
bitki örtüsüne sahiptir. Avrupa'nın birçok ülkesi yanında, 
komşusu olan ülkeler arasında da bitki taksonu sayısı açısından 
en zengin ülkedir. Türkiye'nin floristik zenginliği Avrupa 
florası ile karşılaştırıldığında açıkça ortaya çıkar: 

Familya Cins Tür 
Avrupa 203 1541 12.000 
Türkiye 163 1225 9.000 

Türkiye, bazı seksiyon, cins ve tür düzeyindeki bitki 
taksonlarının birincil ya da ikincil gen merkezi olarak kabul 
edilmektedir. 
b -Odunlu bitkiler açısından da Türkiye çok çeşitli bir yapıya 
sahiptir. Ilıman bölgelerde yetişen ve yaygın olarak pek çok 
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ağaç, ağaççık ve çalı türü Türkiye'de de yetişir ve bunlar 
tekdüze ya da karışık ormanlar oluştururlar. Bu ormanlarda 
yaşayan hayvan grupları da ormanın niteliklerine göre farklılık 
gösterir. 
c -Türkiye endemik bitkiler açısından da dünyanın dikkat çeken 
ülkelerinden birisidir. 9000 çiçekli bitki türünden yaklaşık 3000 
tanesi endemik olup, .bu sayı bütün Avrupa ülkelerinin endemik 
türlerinin (2500) sayısından daha fazladır. 
Bu zengin doğal floristik yapısının yanısıra Türkiye, bazı kültür 
bitkilerinin gen merkezi olarak düşünülmektedir. Bunlardan 
bazıları: Amygdalus = badem, Prunus = erik, Pyrus = armut, Avena 
•= yulaf, Hordeum = arpa, Secale ••= çavdar, Triticum = buğday, 
Ficus = incir, Vitis = asma, Pisura = bezelye, Vicia = bakla, fiğ, 
linum = keten, Allium = soğan, sarmısak, pırasa, Punica = nar, 

—Cerasus = kiraz, yi'şne. ' ı 
Endemikler yanında relikt bitkiler ve enklavlar açısından da 
Türkiye ilginç özelliklere sahiptir. Liquidambar orientalis ile 
Dorystoechas hastata bunlardan ikisi olup bu bitkiler Tersiyer 
relikti endemiklerdir. Her ikisi de Türkiye'nin güneybatı ucunda 
yetişirler. 
d -Türkiye zengin a^pinik ya da yüksek dağ florası ile bir yandan 
Orta ve Güney Avrupa diğer yandan da Irano-Turanien floristik 
bölgesi ile ilişkilidir. 
e -Türkiye fitocoğrafik bakımından, holoarktik bölge içine 
girmekte ise de, bu bölgenin 3üç farklı floristik elemanı 
(Irano-Turanien, Mediterraniean ve Euro-Siberian) 
barındırmaktadır. Bu nedenle, Türkiye, bitki çeşitlenmesi 
bakımından da bir ülke olmaktan çok bir kıta özelliği 
göstermektedir. 
Türkiye'de ve uünyada soyu tükenmekte ya da tehdit altında olan 
bazı hayvan türleri ülkemizde Orman Bakanlığı*nca özel olarak 
korunmakta, yetiştirilmekte ve bunlardan bazılarının 
populasyonları belirli bir sayıya ulaşınca bir kısma tekrar 
doğaya bırakılmaktadır. Sayıları 40'a ulaşan ve Türkiye'nin 
çeşitli bölgelerine dağılmış bulunan bu alanların bazılarında 
korunma altına alınmış hayvanlar şunlardır: 

' 1 . ' 
Alageyik" Kafaca Kelaynak 
Sülün Turaç Keklik 
Geyik Yaban keçisi Su kuşlarx . 
Yaban koyıınu 

Birçok türün vatanı olan Anadolu'nun bu doğal yapısının 
korunmasının bir insanlık borcu olduğu bilincine varılan 
Türkiye'de giderek artan bir duyarlılıkla, bu koruma bilinci hem 

__ kamuoyunda, hem de'devlet kadamelerinde gelişmektedir. Bir yandan 
uluslararası sözleşmelere taraf olunurken, aynı zamanda tür ve 
alan korunması için yeni yasal statüler oluşturulmuştur. 
Türkiye'de canlı doğal kaynakların korunması amacıyla oluşturulan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S .Sayısı: 700) 



-111-

koruma statüleri; Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat 
Parkları, Tabiat Anıtları, özel Çevre Koruma Bölgeleri, 
Şehitlikler, Abideler,ören yerleri, Sit alanları, Dünya Kültürel * 
ve DoğaJ Mirası, Yaban hayatı koruma alanları, yaban hayatı 
üretme istasyonları, yaban hayvanı yerleştirme alanları, Şu 
ürünleri İstihsal Sahaları ve Muhafaza ormanlarıdır. Bu alanların 
tanımları aşağıdadır. Ayrıca, Askeri alan sınırları içerisine 
giren pek çok bölge, kontroJ_^altına„alindiği için, doğal olarak, 
koruma dengesi sağlanmaktadır. 
Türkiye'de Mevcut Koruma Statüleri 
Milli Park: Bilimsel ve estetik bakımdan milli ve milletlerarası 
ender bulunan tabii ve kültüre] kaynak değerleri ile koruma, 
dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır. 
ülkemizde 435.110 bin nektar alanı kapsayan 23 Milli Park 
bulunmaktadır. 
Tabiatı Koruma Alanrr Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan 
nadir, tehlikeye maruz veya kayholmaya yüz tutmuş ekosistemler, 
türler ve tabi olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri 
ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup, sadece, bilim ve 
eğitim amaçları ile kullanılmak üzere ayrılmış tabiat 
parçalarıdır. 
ülkemizde 57.364 hektar_ alanı kaplayan_29 adet ̂ tabiatı koruma 
alanı bulunmaktadır. 
Tabiat Parkları: Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, 
manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun 
tabiat parçalarına denir. 
ülkemizde 53.955 hektarlık alanı kapsayan 8 adet tabiat parkı 
bulunmaktadır. 
Tabiat Anıtı: Tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere 
ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan 
tabiat parçalarına denir. 
ülkemizde 10,7 hektarlık alanı kapsayan 3 adet_ Tabiat anıtı 
bulunmaktadır. 
Orman İçi dinlenmeyerleri 415 adet ve 14.500 hektardır. 
ülkemizde 40 adetT yaban hayvanı üretme istasyonu vardır.Ayrıca 
21 adet yaban hayvanı yerleştirme alanı mevcuttur. 
Sit Alanları: Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli 
medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, 
ekonomik, mimari vb. özelliklerini yansıtan kent kalıntıları, 
önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tesbiti 
yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır. Sit 
alanları kentsel sit, arkeolojik sit, tarihi sit, doğal sit 
alan-lari olarak-koruma statüsüne kavuşturulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S .Sayısı: 700) 



-112 -

özel Çevre Koruma Bölgeleri: 2872 Sayılı çevre Kanunu'nun 9. 
maddesi gereği. Bakanlar Kurulu kararıyla, ülke ve dünya 
ölçeğinde ekolojik önemi olan çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına 
duyarlı alanlar, tabii güzelliklerin ileriki nesillere ulaşmasını 
emniyet altına almak üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi 
amacıyJa özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan 
edilmektedir. Bugün 12 bölgede özel Koruma Alanı bulunmaktadır. 
Raporda ayrıntılı olarak ayrıca yer verilmiştir. 
Sulak Alanlar: Sazlık, bataklık, turbalıklar ile doğal ve yapay, 
sürekli veya geçici durgun veya akar, tatlı, acı ve tuzlu 
karasularını ve gelgit bölgelerinde, suların çekildiği dönemlerde 
derinliği 6 m.'yi geçmeyen deniz sularını kapsamaktadır. 
Türkiye sulak alanlar bakımından, Bağımsız Devletler TopJuluğu 
hariç Avrupa ve Ortadoğu'nun en zengin sulak aJanJarına sahiptir. 
ülkemizde 1 milyon hektara yaklaşan 250'yi aşkın suJak alan 
mevcuttur. Bunlardan 19'u Uluslararası kriterlere göre "A" sınıfı 
sulak alan olup, bunların dışında da "B" sınıfı nitelikli 43 
sulak alan bulunmaktadır. 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirası: Kültürel ve doğal mirasın 
herhangi bir parçasının bozulmasının veya yokolmasının, bütün 
dünya milletlerinin mirası için yoksullaşma teşkil eğttiğinden 
hareketle, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve KüJtür Kurumu 
(UNESCO) tarafından 16 Kasım 1972 tarihinde kabuJ edilmiş buJunan 
"Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme" ye 
Türkiye 14.4.1982 gün ve 2658 sayılı Kanunla taraf olmuştur. 
Av üretme Sahaları: Yaban hayatı koruma sahaları 3167 Sayılı 
Kâra Avcılığı Kanununa göre nesli tehlikdeki türlerin doğal 
yaşama ortamları ile birlikte korunması amacıyla tesis ediJmiş 
sahalardır. Ülkemizde 1.7 milyon hektar alanı kaplayan 102 adet 
Yaban hayatı koruma alanı bulunmaktadır. 
Su ürünleri istihsal Sahaları: 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu'na 
göre su ürünlerini istihsale elverişli olan ve içinde veya 
üzerinde herhangi bir istihsal vasıtası kurulabilen, 
kullanılabilen su alanlarıdır. Bu kanun su ürünlerinin korunması, 
istihsali ve kontrolüne dair hususları ihtiva eder. 
Muhafaza Ormanları: Muhafaza ormanları arazi kayması ve 
yağmurlarla yıkanma tehlikesine maruz olan yerlerdeki ormanlarla 
meskun mahallelerin havasını toz ve kum fırtınalarına karşı 
korumak amacıyla ayrılmış orman parçalarıdır, ülkemizde 357 133 
hektar alanı kapsayan 46 adet muhafaza ormanı bulunmaktadır. 
Türkiye'de alan ve tür koruması yönünde yapılacak çalışmalar 
belirlenmeden önce, ülkenin biyolojik yapısı ve bunların ülkedeki 
yayılışlarının bilinmesi germektedir. Bu çalışmaların sistematik 
olarak arttırılmasının büyük önemi vardır. 
Genel olarak ülke flora ve faunasının karşı karşıya bulunduğu 
darboğazlar aşağıda sıralanmıştır: 

Türkiye florasından pek çok bitki türü doğadan toplanarak 
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yurt dışına satılmaktadır. I , 
Tarla açma, sanayileşme, aşırı otJatma, orman yangınları 

gibi olaylar bazı bitki türlerinin ortadan kalkmasına veya 
nesillerinin tehlikeye girmesine sebep olmaktadır. 

Suların kirlenmesi, özellikle besin zincirinin ilk halkası 
olan Alg'lerin yokolmasına sebeb olmaktadır. 

Anadolu'da, çok zengin türe sahip omurgasız hayvanlarda 
henüz bilimsel tespitler tamamlanamamıştır. 

1950'li yıllardan sonra kullanımı artan tarım ilaçları ile 
1960'lardan sonra artan sanayileşmenin etkisi ile birçok canlı 
grubu ile birlikte omurgasız hayvanlar da tehlike altına 
girmiştir. 

Tatlı su ve denizlerde yaşayan omurgasızlar atık su ve 
ilaçların etkisiyle azalma istidadı göstermektedir. Beslenme 
zincirinin en önemli halkalarından olan zooplanktonlar ve diğer 
omurgasızlar kaybolurken kirlenme ve bu kayıpların etkisiyle 
deniz ve tatlısular su ürünleri açısından fakirleşmektedir. 

Tarımsal faaliyet ve sulama sistemlerinin gelişmesi sonunda, 
ülkede görülen çevre hatta iklim değişiklikleri de bazı türlerin 
ortadan kalkması veya populasyon ve ekolojik yapılarının 
değişmesi sonucunu getirmektedir. 

Sulak alanlar kurutulmakta, göl ve akarsu sistemleri hızla 
bozulmaktadır. 

İlgili yasalarla koruma altına alınan alanlarda çeşitli 
nedenlerle yeterli koruma sağlanamamaktadır. 

Orman ürünlerine aşırı talep, ormanlardaki ekolojik yapıyı 
bozucu kesimlere zorlamaktadır. Orman alanlarına, meralara ve 
kıyı şeridine yönelik tehditler ve bu alanların yanlış 
kullanılması.sorun yaratmaktadır. 

Bilinçsizce ve aşırı avlanma canlı doğal kaynaklarımızı 
tehdit etmektedir. 
Sanayileşme, tarım ve turizmin getirdiği çeşitli sorunlar 
mevcuttur. 

Bazı bitki ve hayvan türleri yurt dışına kaçırılmaktadır. 
Kanun maddelerinin cezaları bakımından caydırıcı olmaması 

ve yetersiz kalması önemli bir sorundur. 
Canlı doğal kaynaklara ait kurumsal yuapılar eksiktir. 

örneğin bir ulusal botanik parkı, zooloji bahçesi, doğa müzesi, 
biyolojik araştırmalar enstitüsü yoktur. 

Canlı doğal kaynakların korunması ile ilgili yetki ve 
sorumluluklar yasal ve idari olarak dağılmiştir. Bunlar Çevre 
Bakanlığı bünyesinde toplanmalıdır. 
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Alınması Gereken önlemler ve öneriler 
Çevre, sorunlarının çözümünde "Koruma" birinci önceliği 
almaktadır. Çevre sorunlarının ortaya çıkmadan önlenmesi, 
ekosisteralerin sahip olduğu biotik ve abiotik unsurların nitelik 
ve niceliğinin korunarak, sürdürülebilir şekilde yaşatılması 
bütün dünyada çevre faaliyetlerinin temel amacı haline gelmiştir. 
Çok çeşitli çevre sorunları arasında canlı doğal kaynakların 
özellikle nesli tehlikeye düşmüş yabani bitki ve hayvanların, 
kültüre alınmış türlerin atalarının genetik ırklarının korunması 
öncelik almaktadır, çünkü bunların kaybedilmesi halinde tekrar 
geri getirilmesi mümkün değildir. 
Biyolojik çeşitlilik yakın yıllara kadar yalnızca nesil tükenen 
türler şeklinde kamuoyuna yansımıştır.. Aslında asıl sorun insanın 
da içinde bulunduğu, doğal, bir sistemin topyekün olumsuz 
etkilenraesidir. Her bitki ve hayvan türü doğal bütünlük 
kompleksinin ayrılmaz bir halkasını; teşkil etmekte ve doğal 
dengenin oluşumuna katkıda bulunmaktadır. 
Türkiye'de biyolojik çeşitlilik, biyolojik unsurların ülkemizdeki 
yayılışları ve ülkenin diğer şartları (örneğin genişliği) 
gözönüne alınırsa, bu derecede zengin biyolojik yapıya sahip 
ülkede! gerek tür gerekse alan olıarak korunacak sahaların 
saptanmasının zorluğu kolayca anlaşılabilir. Bu da, çalışmaların 
yoğun, titiz ve devamljf bir şekilde yapılması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 

ı'' • ' " . ' * • 

Biyolojik çeşitliliğin saptanması amacıyla üniversitelerdeki 
araştırmaların yanı sıra bu konuda "Tabiat Tarihi Müzeleri" ile 
"Ulusal Botanik Bahçeleri" gibi kuruluşların oluşturulması 
yararlı olacaktı*1. Böylece, biyolojik varlıklar müze materyali 
veya canlı örnekler halinde, korunabilecektir. 
Bptanik bahçelerinin bir başka fonksiyonu da, bitkilerin Ex-Situ 
korunmalarında önemli bir araç olarak görülmeleridir, özellikle 
korunması gereken tehdit altında veya soyu tükenme tehlikesinde 
olan nadir, endemik bitki türleri bu bahçelere taşınarak soyları 
garanti altına alınmaktadır. Böylece botanik bahçeleri eğitim, 
rekreasyon ve bilinjsel faaliyetleri yanında doğa koruma 
konularında da etkili I bir kuruluş haline getirilmektedir. 
Canlı yarlıkları In-Öitu (yerinde) 'korumada en etkili koruma 
statüleri Milli Park veya Tabiatı Koduma Alanlarıdır, ülkemizde 
son yıllarda kurulanlarla birlikte, 23 Milli Park ile bir o kadar 
Tabiatı Koruma Alanı bulunmaktadır. Diğer ülkeler ile 
karşılaştırıldığında bu sayı pek azımsanamaz ise de fonksiyonel 
açıdan bu alanlar, doğa koruma konularında, bazen yetersiz 
kalmaktadır. 
Türkiye'de Milli Parklara göre daha çok ufak alanlar halindeki 
bazı Tabiatı Koruma Alanlarının doğa koruma konusunda daha 
etkili, hatta bazılarının yeterli olduğu söylenebilir. Ancak alan 
genişledikçe koruma faaliyetleri daha yetersiz olmaktadır. 
Milli Parklarımız, alan olarak çok geniş olup koruma zorlukları 
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dolayısıyla, buralarda etkili koruma amaçlarına tara hizmet 
edildiğini söylemek zordur. Bu alanJar çoğunluk halkın rekreasyon 
alanı olarak da kullanılmaktta ve bu nedenle de korunmaları pek. 
kolay olmamaktadır. 
Milli Parkların doğa ve canlı varlıkları korunmasında daha etkin 
çalışmalar yapabilmelerinin temel şartı, bu kuruluşlarda 
botanikçi ve zoologların muhakkak görev almasıdır. Bu elemanlar 
kuruluş bünyesinde korunması gereken canlı türlerine öze.} itina 
göstermeleri yanında, yakın çevrede korunması gereken türleri bu 
sahaları taşıyarak bunların da soylarını garanti altına 
almalıdırlar. 
Diğer yandan, şimdiye kadar tesis edilen bu alanların çoğu 
ülkemizin ormanlık saba!arındadır. Halbuki hem bitki hem de 
hayvan zenginliği açısından korunması gereken önemli diğer 
alanlar bozkır veya step alanlardır. Ormanlık alanlar, Milli Park 
veya Tabiatı Koruma Alanı olsun olmasın, belli bir koruma statüsü 
altındadır. Bu statünün etki derecesi ne olursa olsun, ülkemizin 
en yaygın teşkilatlarından biri olan Orman Bakanlığı bu alanlar 
ile yakından ilgilidir. 
Halbuki step alanları tamamen sahipsizdir. Ülkemizde gittikçe 
artan insan ve hayvan nüfusunun sebep olduğu çeşitli olayların 
şiddetli etkisi bu sahalarda hissedilmekte ve alanları gittikçe 
daralmaktadır. Bu alanlarda meydana gelen her türlü değişiklik 
bazı nadir bitki ve bunlarla birlikte yaşayan hayvan türlerinin 
ortadan kalkmasına sebep olmaktadır. 
Türkiye'nin özellikle Orta, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ile 
ormansız diğer bölgelerinde çok geniş alanlar kapsayan steplerde 
henüz yeterli floristik ve faunistik çalışmalar olmadığından, bu 
alanların şekil değiştirmesi dolayısıyla ortaya çıkan canlı 
varlıkların yok olması da belirlenememektedir. 
Bu nedenlerle, step alanlarında da, vakit geçirilmeden,. In-Sitü 
koruma alanları kurulmalı, en azından o alanlardaki canlı 
varlıklar yeterli koruma altına alınmalıdır. 
Yurt Dışına Materyal Çıkışı 
Türkiye'de ilk biyolojik çalışmalar yabancılar tarafından 
başlatılmış, profesyonel ve amatör kişilerce toplanan, şu anda 
değeri milyarlarla ölçülemeyecek, değerli bitki ve hayvan 
materyali toplayıcıların ülkelerine taşınmıştır. 
Yaban hayvanlarının yurtdışına çıkışı ile ilgili olarak 1990 
yılında çıkarılan 90/234 sayılı Kararname gereğince korunan 
türler haricinde her türlü yaban hayvanını canlı cansız 
yurtdışına çıkarılmasına izin vermek konusunda Orman Bakanlığı 
yetkili kılınmıştır, bu konuda Gümörükler Genel Müdürlüğü il de 
işbirliği sağlanarak izinsiz olarak canlı cansız herhangi bir 
yaban hayvanını veya tanınabilir bir parçasını yurtdışına 
çıkarılmaması sağlanmaya çalışılmalıdır. Bunun için gümreklerde 
ihtisas üniterleri oluşturulmalı ve buralarda uzmanlar 
görevlendirilmelidir. 
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Nesli tehlikede olan bitki ve hayvan türJerinin uluslararası 
ticaretini düzenleyen CITES Sözleşmesini Türkiye biran önce 
onayJamaJıdır. 
Asırlardır süren bu alışkanlık zamanımızda da devam etmekte ve 
halen ülkemize gelen yabancılar, bu konuda 1983 ve 1988 
yıllarında çıkarılmış 2 kararname ile izinsiz toplamalar 
yasaklanmış olmasına rağmen (ki bu kararnamelerden ülkemizde konu 
ile ilgili pekçok kişinin haberi yoktur) toplamalar yapmakta ve 
işin ilginci materyallerini hiçbir zorlukla karşılaşmadan yurt 
dışına çıkarabilmektedirler. 
ülkemizde floristik ve faunistik çalışma yapan araştırmacılar 
yabancıların topladıkları materyalleri incelemek ve kendi 
topladıklarını bunlarla karşılaştırmak için yurt dışında bunların 
bulunduğu müzelere muhtaç olmakta, çoğunlukla milyonlarca döviz 
harcayarak bu ülkelere gitmektedirler. Bir diğer deyişle ülkemiz 
zoolog ve botanikçileri, bilimsel çalışmalarında bu materyallere 
bağımlıdırlar ve ülkemizde benzer müzeler kurulup bu materyalin 
eş örnekleri veya en azından mikrofişleri, buraya gelinceye 
kadar, bağımlılıkları devam edecektir, 
Bu nedenlerle yurt dışından gelecek kişilerin ülkemizden 
biyolojik örnek toplamaları yukarıda belirtilen kararnamelerde 
belirtilen şartları sağlayanlar hariç, yasaklanmali, kontrol 
altına alınmalıdır. 
Yurt dışına biyolojik varlıklarımızın bir diğer çıkış şekli ise 
ticarettir. Bilinmeyen sayıda bitki ve hayvan türü çeşitli 
amaçlarla yurt dışına, yasal veya yasal olmayan yollarla 
çıkarılmaktadır. 
Bu ticaretin bir dalı olan soğanlı, rizomlu, tuberli süs 
bitkilerinin yaklaşık 100 yıldan beri süren ticareti 1990'lı 
yıllarda çıkarılan yönetmeliklerle kontrol altına alınmaya 
çalışılarak yasal hale getirilmiştir. Ancak, gerek tıbbi ve 
aromatik bitkilerde ve diğerlerinde gerekse hayvanlarda bu tip 
bir yasal dayanak olmadığından bunların yurt dışı ticareti büyük 
bir başıboşluk içinde devam etmektedir. 
Bu nedenlerle yurt dışına bitki ve hayvan ticareti, Geofit'lerde 
olduğu gibi, belli kurallara göre yapılmalı ve bunun için gerekli 
girişimler hemen başlatılmalıdır. 
Bu konu ile ilgili uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmalar 
çerçevesinde yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu konuya raporun 
çevre ve ticaret ile ilgili bölümünde ayrıca yer verilmiştir. 
Uluslararası platformda biyolojik varlıkların ve bunların yaşama 
ortamlarının korunması için pekçok anlaşma imzalanmış olup 
Türkiye bunlardan pekçoğuna taraf olmuş veya olmak üzeredir. 
Bunlardan en sonuncusu 1992 yılı Haziran ayında Brezilya'da 
imzalanan "Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi"dir. Bu sözleşmenin 
ratifikasyon işlemleri hızlandırılmalıdır. 
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Koordinasyon Sorunları 
Türkiye'de, özellikle son 20-30 yıl içinde doğal varlıkların 
In-Situ (yerinde) veya Ex-Situ (yerinin dışında) korunmaları 
konusunda bazı çalışmalara başlanmış, hatta belli bir yol alınmış 
olmasına rağmen, bu çalışmaların, biyolojik çeşit zenginliğimi? 
ve bunun yurdumuzdaki yayılışı gözönüne alındığında, yeterli 
olduğu söylenemez. 
Bunun esas sebebi ülkemiz biyolojik varlıklarının korunmasının 
çeşitli bakanlıkların sorumluluğuna verilmesi ve bir türlü bu 
bakanlıklar arasında yeterli koordinasyonun-işbirliginin, 
sağlanmamış olmasıdır. 

Türkiye'de canlı doğal kaynakların korunması görev ve 
sorumlulukları, halen çeşitli Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar 
arasında dağılmış bulunmaktadır. Kurumsal düzenleme ile Çevre 
Bakanlığı'nın politika, planlama ve koordinasyon fonksiyonları 
bulunurken, düzenleyici fonksiyonlar diğer Bakanlık ve ilgili 
kurumlara verilmiştir. Her birinin odak noktası farklı, hatta 
çelişik olan idarelere düzenleme fonksiyonunun verilmesinin 
dezavantajları vardır. Koruma ile ilgili çeşitli yönetmelikler 
birbiri ile çakışabilmekte, bu durumda da, koruma hizmetlerinin 
etkisi ciddi şekilde azalabilmektedir. 
örneğin ülkemizdeki gen kaynaklarının korunması görevi belki de 
yalnız kültürü yapılan bitki ve hayvanların genlerinin korunması 
düşünülerek, Tarım Bakanlığı, koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne 
verilmiştir. Diğer taraftan Ex-Situ korumada en etkin rol oynayan 
tohum bankaları ise aynı bakanlığın bir başka genel müdürlüğüne 
(Tarımsal Araştırmalar) bağlıdır ve bu iki genel müdürlük 
arasında bile iyi bir eşgüdüm olduğunu söylemek zordur. Ayrıca 
Tarım Bakanlığı bünyesindeki bu kuruluşlar daha çok kültür canlı 
varlıkları ile ilgili ve oldukça etkili çalışmalar yaptıkları 
halde, konuları dışında olduğundan, doğal canlı varlıklarımıza 
aynı önemi verememektedir. 
In-Situ koruma şekli olan Milli Parklar ile Tabiatı Koruma 
Alanları ise Orman Bakanlığına ait bir genel müdürlüğe bağlıdır. 
öze] Çevre Koruma Alanları Kurumu ise, yalnızca kendi 
sorumluluğunda olan ve çoğu ülkemizin sahillerinde olan 12 alanla 
ilgilenmektedir. 
2873 sayılı Milli Parklar ve 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu 
çerçevesinde Orman Bakanlığı'nca bazı step alanlarını da içine 
alan koruma çalışmaları yapılmakla birlikte, step ekosisteminde 
yer alan bitki türü zenginliği gözönüne alındığında bu 
çalışmaların giderek daha da yaygınlaştırılması gerekli 
bulunmaktadır. 
Raporun kurumsallaşma ile ilgili bölümünde de vurgulandığı gibi 
biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların korunmasının sürekli 
ve etkili olabilmesi için, şu anda çeşitli bakanlıkların 
sorumluluğunda olan konu ile ilgili kuruluşların arasında 
sağlıklı bir eşgüdüm ve işbirliği ortamı oluşturulmalı ve bilim 
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kuruluşlarının etkin bir rol oynamaları için mekanizmalar 
geliştirilmelidir. 
Burada önemli olan husus, Türkiye'de üniversiteler başta olmak 
üzere çeşitli devlet kuruluşlarında yeterli sayıda bilim adamı 
ve araştırıcı potansiyelinin mevcut olduğudur. Bütün sorun bu 
potansiyeli amaca uygun bir şekilde kullanmanın organize 
edilmesidir. 
Türkiye flora ve faunası ile ilgili sürekli izlenebilir ve 
gerektiğinde yenilenebilir bir bilgi ağı sisteminin kurulması 
zorunludur. 
Temel ekosistemlerin araştırılarak, ekosistem envanterinin 
tamamlanması gerekmektedir. Orman, çayır, mera, maki, sulak alan, 
alpin bölgeler, kıyı alanları, mağaralar, önemli jeolojik ve 
jeomorfolojik oluşumların (kanyon, düden, peri bacası, yalıyar, 
krater gölü vb.) doğal ortamlarına ait araştırmalar sistematik 
olarak yürütülmelidir. 
Türkiye'de kıyılardaki en önemli sorunlardan birisi kaçak ve 
kontrolsüz bir biçimde kum ve çakıl alınmasıdır. Kıyı 
ekosistemini ve canlı yaşam ortamlarını bozan bu alımların 
önlenebilmesi için konu ile ilgili 3621 sayılı kıyı kanun 
hükümlerine uyulması ve aynı kanunda belirtilen cezai hükümlerin 
hassasiyetle uygulanmasının sağlanması, bu konuda gerektiğinde 
ihmal ya da suistimal gösteren ve suistimal görülen yetkililer 
için idari ve yasal prosedürde görülen darboğazların giderilmesi 
gerekmektedir. 

Ulusal Koruma Stratejisi 
Türkiye, imzaladığı çeşitli anlaşmalarla doğal canlı varlıklarını 
korumayı taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bu anlaşmaların etkili bir 
şekilde uygulanması "Ulusal bir Koruma Stratejisi" saptanarak 
sağlanabilir. 
Böyle bir strateji ile kısa ve uzun dönemde alınacak önlemler ile 
In-Situ ve Ex-Situ koruma önlemleri, tür ve alan bazında koruma 
tedbirleri ve yerleri saptanabilir. 
ORMANLAR 

Bugün doğal çevre konusunda varılan evrensel boyutlar 
irdelendiğinde orman kaynakları ve ormancılığın doğal çevre 
kavramıyla özdeş ölçülerde değerlendirildiği ve dolayısıyla doğal 
çevrenin en önemli halkasını ormanların oluşturduğu 
görülmektedir. 
Ormanların bu en önemli konumu ,sosyal çevrenin doğal çevre 
üzerinde egemen olma alışkanlığı ile, sınırsız ve özensiz 
kullanma baskıları sonucu, bu varlığın en çok zarar gören doğal 
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kaynakların başında gelmesine yoJ açmıştır. 
Ormanlar topJumun ihtiyaç duyduğu odun hammaddesini karşılamanın 
yananda doğal çevremizin en önem] .i elementi o] arak; yaban hayatı 
için habitat oluşturma, rekreasyonel imkanlar sağlama, su 
rejimini düzenleme, erozyonu, gürültüyü ve bava kirliliğini 
önleme gibi hayati çevresel fonksiyonlar üstlenmektedir. 
Sıhhatli bir kayın ağacı günde yaklaşık olarak 55-60 kilogram C02 
harcamakta, 40-45 kilogram oksijeni havaya vermektedir. Bir 
hektarlık bu nitelikteki kayın ormanı (70 ağaç) bir günde 3900 
kg Co2 harcayacaktır. Bu nitelikleri taşıyan bir hektarlık kayın 
ormanı, yılda 56 000 evin çıkardığı C02'i bağlamaktadır. Böylece 
endüstrileşmeden kaynaklanan atmosferik C02 artışının yarattığı 
sera etkisinin panzehiri olmaktadır. 
Orman doğal bir filtre olarak endüstri kentleri üzerindeki havaya 
kıyasla is ve toz tanecikleri bakımından 1000 kat daha temiz bir 
hava sağlar, örneğin bir hektarlık bir kayın ormanı 68 tona kadar 
tozu süzerek çatısında tutabilmektedir. Bunlar ormanların doğal 
çevreye yaptığı olumlu etkilere örneklerden bazılarıdır. 
Son yıllarda, dünyada ve ülkemizde aktüel hale gelen çevre ile, 
ormancıların ilgilenmesi, ormancılık bilim ve tekniğinin gereği 
olarak çok eski yıllara dayanmaktadır. Bugün, ülkemiz alanının 
% 26'smı kapsayan orman alanımızın korunmasına, Orman 
Teşkilatının kuruluşu olan 1839 tarihinden itibaren gayret 
gösterilmekle birlikte, ilmi ve teknik anlamda ormancılık 
çalışmalarının başlatılması 1937 yılında çıkarılan 31.16 Sayılı 
Orman Kanunu ve 3204 Sayılı Teşkilat Kanunu ile 
gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl çıkarılan 3167 Sayılı Kara 
Avcılığı Kanunu ile ülke düzeyinde av ve yaban hayatı 
kaynaklarının korunması geliştirilmesi ve avcılığın düzenlenmesi 
görevi Orman İdarelerine verilmiştir. Son olarak 1956 yılında 
çıkarılan 6831 Sayılı Orman Kanunu ile bugünkü modern 
ormancılığımızın temelleri atılmıştır. 

Çeşitli boyutlardaki tükenmez potansiyeli ve çok yönlü 
fonksiyonları, ormanları çevre olayında alternatifsiz ve rakipsiz 
kılmaktadır. Bu sebeple orman mefhumu gözönünde bulundurulmadan 
çevre ile ilgili yapılacak çalışmaların tam anlamıyla başarıya 
ulaşması beklenemez. 
Ormancılık hizmetlerinin temelinde çevre koruma içgüdüsü yatar. 
Bu içgüdü ile ülkemizde daha çevre sorunları kavramı gündemin ilk 
sıralarında yer almadan, çeşitli çevre değerlerini koruma ve 
çevre sorunlarını önlemeye yönelik teknik ve idari çalışmalar 
ormancılık çalışmaları adı altında gerçekleştirilmiştir. 
6831 Sayılı Orman Kanunu çerçevesinde bozulmuş doğal çevrelerin 
rehabilitasyonu olarak nitelendirilen, ağaçlandırma çalışmaları, 
ülkemizin en önemli çevre sorunları arasında baş sırayı alan; 
erozyonu önleme, muhafaza ormanları, tohum meşçereleri, tohum 
bahçeleri ve fidanlık tesisi çalışmaları, ormanların korunması 
ve orman yangınları ile mücadele, orman idaresi ve planlama, 
silvikültür ve orman tali ürünleri ile ilgili çalışmalar orman 
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çevre ilişkilerinin temel konularını oluşturmaktadır. 
Ormanlar, odun hammaddesi kaynağı olmasının yanında çevresel 
fonksiyonları da gözönünde bulundurularak, sürdürülebilir 
faydalanma ilkesi kapsamında planlanmakta ve işletilmektedir. 
ülkemiz ormanlarında uygulanan her türlü ormancılık faaliyetleri 
orman amenajman pl ani arına dayalı olarak yürütülmektedir. Bu plan 
verilerine göre ormanlarımızın artımı yıllık ortalama 22 milyon 
m3 olmasın arağmen yılda ortalama 16 milyon m3 artımın 
ormanlardan çıkarılması öngörülmekte, uygulamad abu rakamın da 
altında kalınmakta ve böylece ormanlarda servet birikimi 
sağlanmaktadır. 
1963-1972 yılları arasında 10 yıllık dönemde tüm ormanlarımızın 
amenajman planları yapılmıştır. 1973. yılından itibaren bu 
planların yenilenme çalışmalarına başlanmıştır. 1993 yılı 
itibariyle 19 milyon hektar orman alanının planları 
yenilenmiştir. Ormanlar planlanırken işletme ormanları. ve 
muhafaza ormanları olarak tefrik edilmektedir. Toprak ve su 
koruma amaçlı olarak ayrılan muhafaza ormanlarının 15 Orman Bölge 
Müdürlüğünün genel ormanlık alanı içindeki payı % 13 
civarındadır. 
İşletme ormanlarının bir bölümünde bakım çalışmaları 
sürdürülürken bir bölümünde ise gençleştirme çalışmaları 
yapılmaktadır. Gençleştirme çalışmalarında mümkün olan yerlerde 
doğal gençleştirme tercih edilmekte dolayısıyla mevcut biyolojik 
çeşitlilik ve gen kompozisyonu sürdürülmeye çalışılmaktadır. 
Orman koruma çalışmaları toplu koruma ile bölüm koruma sistemi 
kombine edilerek uygulanmaktadır. 1993 yılı sonuna kadar 308 adet 
bölüm koruma, 1940 adet toplu koruma merkezi ihdas edilmiş olup, 
çalışmalar devam etmektedir. 
Böcek ve hastalıklar ile biyolojik-mekanik mücadele yöntemleri 
tercih edilmekte, biyolojik mücadele çalışmalarında karınca 
transplantasyonu yapılmakta ve kuş yuvaları asılmaktadır. Ayrıca 
zararlıların yırtıcıları özel olarak laboratuvarlarda 
yetiştirilerek ormana salınmaktadır. 
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de ormanların 
devamlılığı ile mevcut flora ve faunayı tehdit eden faktörlerin 
başında orman yangınları gelmektedir, ülkemizde orman yangınları 
ile mücadele çalışmalarına Orman Bakanlığınca büyük önem 
verilmektedir. Bu çalışmalarda her türlü modern teknik ve 
imkanlardan yararlanarak, yangın söndürme ekiplerini gerekli araç 
ve gereçlerle teçhiz ederek orman yangınlarından kaynaklanan her 
türlü kayıpları en aza indirmek amaçlanmaktadır. 
ülkemizde orman yangınları önleme ve mücadele çalışmaları, diğer 
Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında daha başarılı seviyede 
olduğumuz görülmektedir. Söz konusu ülkelerde, beher yangın 
başına ortalama 18.9 ha. orman alanı yanmış iken, ülkemizde bu 
rakam 7.7 ha. olup, 1992 yılında 5.7 ha. 1993 yılında ise 5.3 ha. 
saha yanmıştır. 
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Ormanlarımızın büyük bölümü 882 adet gözetleme kulesiyJe, yaz 
aylarında gece, gündüz gözetim altında tutulmaktadır. Yaz 
aylarında 650 adet yangın ailk müdahale 149 adet hazır kuvvet 
ekibi,ormanlarımızın yangına hassas yerlerinde hizmete hazır 
beklemektedir, bu ekiplerde 17 bin civarında söndürme işçisi 
çalıştırılmaktadır. , 

Ayrıca, yangına birinci derecede hassas bölgelerden başlamak 
üzere, 1993 yılı sonu itibariyle 12 000 km. yangın emniyet yolu, 
7927 km. yangın emniyet şeridi, 2137 km. kule ve kulübe yolu 
yapılmış bulunmaktadır. 
Orman yangınları ile mücadelede Türk Hava Kurumundan kiralanan 
uçaklar ile Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 adet helikopter ve 95 
adet arazöz kullanılmaktadır. 
Ülkemiz ormanlarının tahdit ve kadastrosu Orman Kadastro 
Komisyonları marifetiyle yapılmaktadır. Bugüne kadar yapılan 
çalışmalarla ülke ormanlarının % 59'unu oluşturan 12 milyon 
hektarının kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. 
Ayrıca bugüne kadar turizm amaçlı olarak 188 ha. sahada 20 adet 
ön izin ve 46 ha. sahada 9 adet kesin izin verilmiştir. 
1980 yılı envanterlerine göre 20.2 Milyon hektarlık orman 
alanının % 56'sini oluşturan 11.3 Milyon hektar alan verimsiz 
orman karakterindedir. ( 

Türkiye'de topografik yapının kırıklığı ve arazi meyilinin 
fazlalığı, ülkemizin tarihi gelişimi nedeniyle bitki örtüsünün 
tahrip edimiş olması, yağışların yıl içerisinde düzenli 
dağılmaması, orman yangınları, yanlış arazi kullanımı, aşırı 
otlatma gibi nedenlerle topraklarımızın % 78'sinde çeşitli 
şiddette erozyon vardır. Erozyona maruz sahaların bir bölümünde 
topraklar tamamen taşınmış, anakaya ortaya çıkmıştır. Erozyonla 
akarsulara göllere ve denizlere taşınan toprak miktarı yıllık 500 
Milyon ton civarındadır. 
ülkemizde bir yandan artan nüfusun diğer taraftan sürekli gelişen 
sanayinin ihtiyaç duyduğu odun hammaddesinin karşılanması, 
verimsiz orman alanlarının iyileştirilmesi, yılda 500 milyon ton 
toprağın erozyonla taşınmasının.durdurulması, toprak ve bitki 
örtüsü arasındaki doğal dengenin yeniden sağlanması, barajların 
ömürlerinin uzatılması, tarım alanlarının ve yerleşim yerlerinin 
sel ve taşkınlardan korunması amacı ile Orman Bakanlığınca bütçe 
imkanlar doğrultusunda yıllık ortalama 100 bin hektar alanda 
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılmaktadır. 
Ağaçlandırma çalışmaları, doğal olarak gençleştirmenin mümkün 
olmadığı,, bozuk orman alanları ile orman içi ve orman dışı 
arazilerde yapılmaktadır. Yapılan envanter çalışmalarına göre 
11.3 milyon hektar verimsiz orman alanının 5.4 milyon hektarı 
ağaçlandırmaya müsaittir. "Ağaçlandırma çalışmalarında aynı 
orijinden tohum ve fidan kullanmak ve monokültürden kaçınmak 
şeklindeki yaklaşımlarla mevcut doğal yapı sürdürülmeye 
çalışılmaktadır. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları 
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için lüzumlu fidan ile halkımızın orman ağacı fidanı taleplerinin 
karşılanması için Türkiye genelinde 167 adet orman fidanlığı 
kurulmuştur. Mevcut orman fidanlıklarının kapasitesi 760 milyon 
adet fidan/yıl olup yılda 250 bin hektar sahanın ağaçlandırması 
için gerekli fidanı karşılayacak düzeydedir. 
1993 yılı sonuna kadar 2.3 milyon hektar alanda ağaçlandırma ve 
erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır. 

Ayrıca büyük şehirlerimizin düzenli ve planlı gelişmesini 
sağlamak, planlı şehirciliği özendirmek, hava kirJiliğini 
azaltmak, nefes alınabilecek yen iyeşil alanlar kazandırmak, 
barajlarımızın ömürlerini uzatmak amacı ile yeşiJ kuşak 
ağaçlandırmaları yapılmaktadır. 
1960 yılında Ankara'da Atatürk Ormanı adı altında başlatılan daha 
sonra 1980'li yıllarda hava kirliliğinin artması ile yeşil kuşak 
ağaçlandırmalarına dönüştürülen ve 1985 yılında 
yaygınlaştırılarak 32 ilimizde uygulanan yeşil kuşak 
ağaçlandırmaları ile 106.747 hektara ulaşılmıştır. 
Orman Bakanlığı halkımıza ve özellikle genç neslimize ağaç ve 
orman sevgisini aşılamak, vatandaşın adlarına fidan dikmelerine 
imkan sağlamak amacı ile Hatıra Ormanları kurmakta, ağaç dikme 
kampanyaları düzenlemektedir. 
Ağaçlandırma çalışmalarının yaygınlaşması, ormansızlaşma ve 
erozyonla mücadele çalışmalarına toplumun katılımını sağlamak 
için başta köy tüzel kişilikleri olmak üzere özel ve tüzel 
kişiliklerin özel ağaçlandırma yapmaları için orman ve hazineye 
ait yerlerden arazi tahsisi yapılmakta ve kredi verilerek teşvik 
edilmektedir. 
Ağaçlandırma çalışmaları ile mevcut doğal yapının sürdürülmesi 
yanında kalite ve kantite yönüden üstün özellikler gösteren, 
biyotik ve abiotik zararlılara dayanıklı yeni ormanlar 
kurulmaktadır. Bu nedenle işletme ormanlarının bir bölümü' 
kaliteli tohum toplama amacı ile tohum meşçeresi olarak 
işletilmekte, bir bölümü ise gen koruma amacı ile ayrılarak 
yerinde koruma (In-Situ) yapılmaktadır. 1993 yılı sonu itibariyle 
26 türden 322 adet 42681 hektar tohum meşçeresi, 705 hektar gen 
koruma ormanı ayrılmış durumdadır. 
Ormancılıkta yerinde koruma çalışmalarına paralel olarak habitatı 
dışında koruma (Ex-Situ) çalışmaları da yapılmaktadır. Bu 
cümleden olarak başlangıçtan 1993 yılı sonuna kadar İ75 orijinden 
1158 hektar tohum bahçesi, 9 Orijinden 17 hektar klon parkı tesis 
edilmiştir. Ayrıca Orman Bakanlığınca; bitki türlerinin habitat 
dışı korunması, bilimsel araştırma ve gözlemler yapılması, geniş 
haJk kitlelerinin bilgilendirilmesi, onlara tabiat sevgisinin 
aşılanması gayelerini güden 2 adet arboretum tesis edilmiş olup 
bu çalışma]ar giderek yaygınlaştırılacaktır. 
Ülkemizde Milli Parklarla ilgili çalışmalar 6831 sayılı Orman 
Kanunun 25. maddesine göre başlamıştır. Bu kanunla sadece orman 
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rejimine giren yerler MİJ3i Park Statüsüne alınırken, 1983 
yılında çıkarılan 2873 sasıyı Milli Parklar Kanunu ile orman 
rejimi dışındaki erlerde de Milli Park tefrikine imkan sağlanmış, 
ayrıca Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Anıtı gibi yeni 
koruma statüleri de uygulamaya girmiştir. Bütün bu koruma 
statüleri, uluslararası kriterlere göre tesbit edilmiş, bu 
platformda kabul görmüş ve tüm dünya ülkeleri tarafından anlam 
birliği içinde uygulanmakta olan en etkin koruma statüleridir. 
Bu koruma statülerini uygulamaktan sorumlu olan Orman Bakanılğı 
"Uluslararası Tabiat ve Tabiat Kaynaklarını Koruma Birliğine" 
(IUCN)'e üyedir. 
6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 357.133 hektar büyüklüğünde 
46 muhafaza ormanı, 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde 
1.7 milyon hektar tutarında 102 yaban hayatı korura asahası, 2873 
Sayılı Milli Parklar Kanunu ile, 435.110 hektara ulaşan 23 Milli 
Park, 53.955 hektara varan 8 Tabiat Parkı, 57.364 hektarı bulan 
29 adet Tabiatı Koruma.Alanı, 10.7 hektar alanda 3 Tabiat Anıtı 
tefrik ve tesis edilmiştir. Bunlardan Kuşcenneti Milli Parkı 
Avrupa Konseyi tarafından iyi korunan alanlara verilen (A) sınıfı 
Avrupa Diplomasına sahiptir. Göreme Tarihi Milli Parkı da UNESCO 
tarafından Dünya Kültür Mirası kabul edilmiştir. Ayrıca, gerek 
doğal ve gerekse tarihi bakımdan önem taşıyan anıt ağaçların bir 
envanteri çıkarılmış ve koruma altına alma çalışmalarına 
başlanmıştır. 
Bu sahalarımızda; bir veya birden fazla tipik, emsalsiz nadir 
veya tehlike altında bulunan tür, habitat ve biyosönözleri, 
deniz, göl, kıyı, kumul ve sulak saha ekosistemleri, kanyon, 
krater, peribacası, mağara, lagün gibi fiziki tabii kaynaklar; 
arkeolojik ve tarihi öneme sahip kültürel kaynaklar ile 
rekreasyonel kaynaklar korunmakta olup koruma-kullanma dengesi 
içerisinde bugünkü ve gelecek nesillerin hizmetine sunulmaktadır. 
1956 yılından itibaren ormanlarımızın kontrolsuz, gelişigüzel ve 
düzensiz olarak kullanılmasına mani olmak, orman-halk 
ilişkilerini geliştirmek amacıyla piknik ve kamping imkanlarına 
elverişli orman parçaları tefrik turizmin hizmetine 
sunulmaktadır. Bu amaçla bugüne kadar 415 adet Orman içi Dinlenme 
yeri tesis edilmiştir. Mevcut Milli Parklar ve Tabiat Parklara 
ile Orman îçi Dinlenme Yerlerimizde, yılda yaklaşık 15 milyon 
yerli ve yabancı ziyaretçiye hizmet verilmektedir. Geceleme 
imkanı olan A tipi Orman içi Dinlenme Yerlerinde bugüne kadar 
hizmete sunulan yaklaşık 5000 çadır-karavan/gün kapasiteyle yılda 
yaklaşık 1 milyon kişiye geceleme imkanı yaratılmaktadır. 
ülkemizde avcılığın düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar .1937 
yılında yürürlüğe giren 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 
başlamıştır. Nesli tehlikede olan türlerin doğal yaşama 
ortamlarında korunması amacıyla 1966 yılında Yaban Hayatı Koruma 
Sahalarının tefrikine başlanılmış olup, bu sahalarda geyik, 
alageyik, yaban koyunu, yaban keçisi, karaca, ceylan, sülün, 
turaç, su kuşları ve kelaynaklar gibi önemli türler başta olmak 
üzere ülkemizin önemli bir yaban hayatı zenginliği koruma altına 
alınmıştır. 
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1959 yalında nesli azalan türlerin istasyonlarda (Exsitu) üretimi 
çaJaşmalarına başlanılmış, burada üretilen yaban hayvanlarının 
bir kısma doğaya salınırken, bir kısmı da diğer istasyonlarda 
damazlık olarak kullanılmaktadır. Geyik, alageyik, yaban keçisi, 
turaç, süJün, keklik ve kelaynakların üretimi yapılan istasyon 
sayası 40'a ulaşmıştır. 
istasyonlarda üretilen türlerin doğal yaşama ortamlarına serbest 
bırakıldığı "Yaban Hayatı Yerleştirme Alanı" sayısı 21 adettir. 
72 milyon hektar genişlikteki yurt avlaklarında, avlanmaların 
düzenlenmesi, usulsüz avcılığın kontrolü ve kuruluşları ve fahri 
av müfettişlerinden de bu konuda destek alınmaktadır. Bütün bu 
çalışmalar sonucunda yurdumuzda pek alageyikler ve yaban 
koyunları olmak üzere bir çok tür yok olmaktan kurtarılmaştır. 
Ayrıca her yıl toplanan Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu 
avlanma zamanları, avlanma limitleri, koruma altana alınan 
türler, avı yasaklanan türler, ava kapatılan sahalar, yasaklanan 
avlanma usul ve şekilleri ve benzeri konularda kararlar alarak 
ilan etmektedir. 
Böylece çevre koruma kapsamında yurdumuzun faunası için son 
derece önemli olan memeli hayvan ve kuşların yani çevrenin en 
önemli canlı doğal, varlıklarının yaşama ortamları ile birlikte 
korunması, bakımı, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetleri 
sürdürülmekte ve halen 320 kuş ve 28 memeli hayvan türü ülke 
genelinde koruma altında bulundurulmaktadır. 
Bu çalışmalar sadece ulusal kriterlere göre değil, aynı zamanda 
ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri de 
gözönünde bulundurularak sürdürülmektedir. Bunlardan Avrupa 
Konseyi tarafından organize edilen Avrupanm Yaban Hayatı ve 
Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) nin onay 
aşamasına getirilmesinde Orman Bakanlığı öncü rol üstlenmiştir. 
Yurdumuzda uluslararası kriterlere göre 19 adet A sanıfı sulak 
alanın varlığı tesbit edilmiştir. Bu sulak alanların 11 adedi 
Orman Bakanlığınca çeşitli statülerde koruma altına alınmıştır. 
A sınıfı dışında kalan 234073 hektar genişliğine sahip 13 sulak 
alanda da Orman Bakanlığınca çeşitli koruma statüleri 
uygulanmaktadır. 
Ayrıca 5200 hektarı bulan orman içi su alanlarında mevcut balık 
popülasyonunu arttırmak, yerli türlerimizin korunmasını sağlamak 
ve orman içi su kaynaklarını ıslah ederek ekosistemde iyileştirme 
yapmak konusunda da 46 balık üretme ve yetişme yerinde Orman 
Bakanlığınca çalışmalar sürdürülmektedir. 
ülkemizde, orman alanı içinde ve bitişiğinde yaklaşık 17500 
yerleşim biriminde 9 milyon civarında insan yaşamaktadır. 
Buralarda yaşayan insanların hayat standardı ülke, hatta kırsal 
kesim ortalamasının da altındadır. Bu sebebi e orman köylüsünün 
ormanlar üzerinde olumsuz baskıları vardır. Bu baskıya ortadan 
kaldırmak maksadrıyla ilçe kalkınma planlarına dayalı olarak 
orman köylüsüne arıcılık, hayvancılık, seracılık, meyvecilik, el 
sanatları, kooperatifçilik v.b. alanlarda oluşturulan projeler 
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çerçevesinde düşük faizli kredi verilerek, üretici duruma 
getirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca odun tüketimini azaltmak 
maksadıyla dam örtülüğü ve ısıtma-pişirme aracı kredisi 
verilmektedir. 1974-1993 yılları arasında Orman Bakanlığı 
tarafından yaklaşık 250 bin orman köylü ailesine 1993 yılı 
fiatlarıyla 4,3 trilyon TL kredi sağlanmıştır. 
1972 yılında Stockholm'de yapılan Birleşmiş Milletler Çevre 
Konferansında ilk kez çevre ve kalkınma arasındaki büyük 
ilişkinin ulusal, bölgesel ve global düzeydeki tüm ilişkilerde 
gözetilmesi gerektiği vurgulanmış ve bu konferansı takiben çevre 
konusu çeşitli uluslararası sözleşme, karar ve programlarda yer 
almaya başlamıştır. Bu bağlamda 1992 yılında Rio'da düzenlenen 
Birleşmiş Milletler çevre ve Kalkınma Konferansında imzalanan 
Biyolojik çeşitlilik Sözleşmesi ile Orman Prensipleri ve Gündem 
21 gibi çevre ve orman ilişkilerini çarpıcı bir şekilde 
vurgulayan çabaların yanı sıra, Avrupa Ormanlarının Korunması, 
ve Sürdürülebilir Yönetimi konusunda 1990 yılında Strasbonrg'da 
toplanan ve takiben 1993 yılında Helsinki'de ikincisi yapılan 
Avrupa Bakanlar Konferanslarında alınan, taahhüt ettiğimiz ve 
ülkemizde de uygulamaya başladığımız kararlar çevre-orman 
ilişkilerindeki en önemli uluslararası gelişmelerdir. 
Rio Konferansı çerçevesinde bir Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 
metni hazırlanmış olup, ayrıca global bir orman Sözleşmesi yakın 
gelecekte dünya gündeminde yer alacaktır. 
Yürütülmekte olan Dış Kaynaklı Projeler ile çevre, koruma ile 
ilgili önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Dünya Bankası 
Küresel Çevre İmkanı (GEF) hibe katkısıyla finanse edilen 
"Genetik Çeşitliliğin Yerinde Korunması Projesi" kendi türünde 
dünyada ilk projelerden biri olup, proje çerçevesinde tarım 
ürünleri yabani akrabalarının yanında önemli orman ağacı 
türlerimizin genetik çeşitliliğinin yerinde korunması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca Dünya Bankası ve FAO ile yürütülmekte 
olan Havza Islahı Projesi ve Sosyal Ormancılık Projeleri gibi 
uluslararası projeler ile havzadaki arazi rehabilitasyonuna dönük 
tedbirlerle orman köylülerinin ekonomik durumunun iyileştirilmesi 
entegre proje yaklaşımıyla ele alınmakta ve ormanlar üzerindeki 
sosyal baskı azaltılmaya çalışılmaktadır. 
Sorunlar 
ülkemizde, ormanlar üzerindeki olumsuz baskı 1ar, orman alanlarını 
tahrip ederken orman servetini ve verimi i de, olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu durum giderek çevreyi ve bu çevrede yaşayan 
insanları ve diğer canlıları tehdit etmektedir. Tabiata aykırı 
olarak, orman örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana gelen çeşitli 
heyelanlar, çığlar, su baskınları varlığını ve ağırlığını giderek 
daha fazla hissettirmektedir. 
Orman yangınları tüm Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde 
de ormansızlaşmaya ve orman ekosistemlerinin tahribine yol açarak 
pek çok çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
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Sanayileşmenin çevre ile uyumlu teknolojileri kullanmayişi hava, 
sxı ve toprak kirlenmesine yol açmakta ve bu durum orman 
ekosistemleri üzerinde önemli etkiler meydana getirmektedir. 
Turizm alanları ve merkezlerinin belirlenmesinde arazinin 
mülkiyet durumuna göre ilgili Bakanlıkların görüşünün alınmaması 
uygulamada çeşitli sorunlar yaratmaktadır. 
Orman alanlarının turizm, maden işletmeciliği v.b. amaçlarla 
ormancılık dışı kullanımlara tahsisinde öngörülen şartlara tam 
uyulmadığından bu faaliyetlerin çevreye zararlı etkileri 
olmaktadır. 
Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında en büyük darboğaz 
finansman temini ve sosyo-ekonomik güçlüklerdir. Yeterli kaynak 
ayrılmadığından verilen yıllık ağaçlandırma ve erozyon kontrolü 
programları Türkiye ihtiyaçlarının altında kalmaktadır. 
Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına mahalli köylü, 
otlatma alanlarının ellerinden alındığı v.b. nedenlerle karşl 
çıkmaktadır. 
Türkiye meralarının işletilmesinde yasal düzenlemeler 
yetersizdir. Meralar üzerinde aşırı otlatma yapılmaktadır. 
Türkiye için büyük problem olan erozyon konusunda birden fazla 
kamu kuruluşu birbirinden habersiz ve koordinasyondan uzak olarak 
çalışmaktadır. 
Tarla açma, yanlış arazi kullanımı, aşırı otlatma, orman 
yangınları ve sulak alanların kurutulması v.b. etkenlerle yaşama 
ortamlarının bozulması, daralması ve ortadan kalkması bitki 
örtüsü ve yaban hayatını geriye dönülemez biçimde etkileyen en 
önemli çevre sorunlarıdır. 
Zararlılarla mücadele ilaçlarının bilinçsizce kullanılması yaban 
hayatında büyük tahribata yol açmakta, toprak ve su kirliliğinin 
yanısıra besin zincirinde meydana gelen zehirlenmelerde bir çok 
omurgasız hayvan, küçük memeliler ve kuşlar ölmektedir. 
Sulak alanların kurutulması, sulamadan dönen kirli suların evsel 
ve endüstriyel atıkların bu alanlara deşarj edilmesi ekolojik 
dengeyi bozmakta ve alglerden memelilere kadar bütün bir sistemi 
olumsuz yönde etkilemektedir. 
Koruma-kullanma dengesi içerisinde planlanarak, halkın hizmetine 
sunulan Milli Park, Tabiat Parkı ve Orman içi Dinlenme Yerlerinin 
bazılarının kapasite üstü kullanılmaya zorlanması doğal çevreyi 
tehdit etmektedir. 
Hasat sonrası anızların yakılması; topraktaki minerallerin yapı 
değişikliğine, mikroorganizmaların ölümüne, ekin alanlarında 
yuvalanan,ve beslenen çil, bıldırcın gibi yaban hayatının ve bir 
çok böceğin yol olmasına neden olmaktadır. 
Far, projektör ve benzeri suni ışıklar kapan, kafes, ag, teyp 
cihazı gibi yasaklanan avlanma usul ve şekilleri ile mevsim dışı 
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avlanmalar, korunan bazı türlerin avlanması, limit yasağına 
uymama gibi usulsüz yöntemler de av ve yaban hayvanlarının 
yaşamını büyük ölçüde tehdit etmektedir. 
Mevcut Kara Avcılığı Kanunu yaban hayvanlarının korunması ve 
avcılığın düzenlenmesi konusunda günümüz koşullarına uygun 
hükümlerinin eksikliği nedeniyle yetersiz kalmaktadır. 
Doğal kaynakların korunması ve yönetimi ile ilgili olarak 
faaliyette bulunan çeşitli kamu kurura ve kuruluşları arasında 
koordinasyon eksikliği nedeniyle yeni sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. 
2872 Sayılı çevre Kanunu, 2873 Sayılı Milli parklar Kanunu, 2863 
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3190 Sayılı 
tmar Kanunu, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunları ile 383 Sayılı 
özel Çevre Koruma Başkanlığı kurulmasına dair Kanun Hükmündeki 
Kararnamede dublikasyon ve yetki karmaşaları vardır. 
Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat 
Anıtlarının korunması, bakımı, iyileştirilmesi ve halka daha iyi 
hizmet verebilmek için oluşturulan Milli Parklar Fonu, yapılan 
kesintiler sonucu bu amaca ulaşmamakta ve yapılan çalışmalarda 
yeterli katkıyı sağlayamamaktadır. 
Orman köylüsü, ormanlar üzerinde önemli bir baskı unsurunu teşkil 
etmektedir. Alan, servet, artım ve diğer nitelikleri belli ve 
sınırlı olan ve çeşitli nedenlerle % 60'ı bozuk olan orman 
varlığı ile yaşam düzeyi toplumun en gerisinde bulunan, gelir 
düzeyi en düşük olan orman köylüsü arasında karşılıklı ve çok 
çeşitli sorunlar bulunmaktadır. 
Her ne kadar ormanların işletilmesi ve diğer ormancılık 
faaliyetleri, orman köylülerinin katkılarıyla oluyorsa da, içinde 
bulundukları sosyal ve ekonomik şartlar nedeniyle, orman-köylü 
ilişkileri olumsuz yönde etkilenmektedir. 
Normal yollarda gelir temin edemeyen orman köylüleri, asgari 
şartlarla da olsa yaşamlarını sürdürebilmek için usulsüz kesim 
yaparak, tarla açarak, orman içine yerleşerek, hayvanlarını 
(özellikle keçi) otlatarak, iş sahası temini ve açma yapmak 
gayesiyle yangın çıkararak ormanların aleyhine suç 
işlemektedirler. Bu şekilde doğanın tahrip edilmesi neticesinde 
topraklar erozyonla kaybedilmekte ve ardından sel ve çığ afetleri 
gelmektedir. 
Ülkemiz ormanlarında işlenen ve mahkemelere intikal eden yıllık 
ortalama suç adedi 44 000 civarındadır. 
Orman köylülerinin ekonomik yönden desteklenmesini sağlamak üzere 
1744 Sayılı Kanunla teşkil edilen "Orman Köylülerini Kalkınma 
Fonu"na Genel Bütçeden yeterli kaynak aktarılmamaktadır. 
Orman varlığımızın çeşitli nedenlerle azalması çölleşme, kuraklık 
ve iklim değişikliği gibi global ölçekteki çevre sorunlarının 
ülkemizde de giderek artmasına yol açmaktadır. 
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öneriJer 
Ormanlarımızın tahribiyle' ortaya çıkan çevre sorunları toplumun 
tüm kesimlerini ilgilendirmektedir. Bu nedenle Orman Bakanlığıyla 
birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ve 
halkımızın katılımıyla çözülmesi yönünde politikalar 
üretilmelidir. 
.timi esaslara dayalı, aktüel duruma göre arazi kabiliyet 
sınıflandırması ve arazi kullanım haritaları yapılmalıdır. 
Orman yangınlarıyla mücadelede mevcut sistem daha da 
geliştirilerek iyileştirilmeli ve bu konuda kamuoyunun 
eğitilmesine önem verilmelidir. 
Hava kirliliğinden kaynaklanan orman zararlarının önüne geçmek 
amacıyla gerekli önlemler alınmalı, yürürlükte bulunan Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kirleticilerin bitki örtüsü 
üzerindeki etkilerini dikkate alacak biçimde revize edilmeli, 
hava kirliliğinin orman ekosistemleri üzerindeki etkilerini 
ortaya çıkaracak mevcut gözlem ağı tüm ülke ormanlarını temsil 
edecek biçimde genişletilmeli ve bu konulardaki araştırma 
çalışmalarına destek verilmelidir. 
Turizm alanları ve merkezlerinin belirlenmesinde arazilerin 
mülkiyet durumlarına göre ilgili Bakanlıkların görüşlerinin 
alınmasının sağlanması için" gerekli mevzuat düzenlemeleri 
yapılmalıdır. 
Orman alanlarının turizm, maden işletmeciliği ve bunun gibi 
amaçlarla ormancılık dışı kullanımlara tahsisinde öngörülen 
şartlara tam ve eksiksiz olarak uyulması sağlanmalıdır. 
Ağaçlandırma çalışmalarındaki finansman sorununun çözümü için 
Orman Bakanlığınca hazırlanarak TBMM'ne sunulan, orman 
ekosisteminden yararlanan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum 
ve kuruluşlarına yasal sorumluluklar getiren "Milli Ağaçlandırma 
ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Yasa Tasarısı" bir an önce 
yasallaştırılmalıdır. Ağaçlandırma çalışmalarını olumsuz yönde 
etkileyen sosyo-ekonomik problemlerinin çözümü için orman 
köylüsünün sosyal ve ekonomik durumunu iyileştirici tedbirler 
alınmalıdır. 
Meralar için yasal düzenlemeler yapılmalı, otlatma baskısının 
azaltılması, planlı otlatmanın yerleştirilmesi için gerekli 
tedbirler alınmalı, TBMM'de bulunan Mer'a Yasa Tasarısı bir an 
önce çıkarılmalıdır. 
Türkiye doğasının iyileştirilmesinde görevli tüm kuruluşların 
entegre havza geliştirme projeleri bazında ortak çalışmaları için 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
Orman alanlarının korunması ve geliştirilmesi amacına dönük 
olarak ormanların fonksiyonlarının anlaşılması ve kamuoyu 
desteğinin sağlanması için yazılı, sözlü ve görüntülü eğitim ve 
yayın çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 
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Orman Bakanlığınca şehirlerde uygulanan yeşil kuşak 
ağaçlandırmaları artarak sürdürülmeli, diğer ilgili kurum ve 
kuruluşlarca gerekli destek sağlanmalı ve bu çalışmalar tüm 
Türkiye ölçeğine yaygınlaştırılmalı, fidan dikme kampanyaları ve 
özel ağaçlandırma çalışmaları devam ettirilmelidir. 
Nesli tehlikeye düşmüş bitki ve hayvan türlerini tehlike altında 
bulunma durumlarını gösterir ülkemiz "Kırmızı listesi (Red Data 
Books)"nin uygulamaya intikalini sağlayacak düzenlemeler 
yapılmalı ve bu listeler periyodik olarak güncelleştirilmelidir. 
Giderek azalmakta olan orman gen kaynakları ve biyolojik 
çeşitliliğimizin korunması amacıyla Orman Bakanlığınca uygulanan 
"Korunan alan" sisteminin daha etkin ve daha yaygın bir şekilde 
uygulanması için diğer kuruluşlarca gerekli destek sağlanmalıdır. 
çevre konusunda hazırlanacak her türlü plan proje ve yatırımlarda 
yaban hayatını olumsuz yönde etkilemeyecek tedbirlere yer 
verilmelidir. . 
Zararlılarla mücadele çalışmalarında kullanılan ilaçlarda mevcut 
hammaddelerin doğaya en az zarar verenleri seçilmeli ve bu 
hususta biyolojik mücadele çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 
Sulak alanlar kurutulmamalı, bu alanların özelliklerinin 
değişmesine yol açan ve yaban hayatını dikkate almayan ya da 
kirlenmelere yol açabilecek her türlü faaliyetten kaçına İmalı ve 
bu gibi faaliyetler öncesi Orman Bakanlığının görüşleri 
alınmalıdır. 
Barajlar kurulmadan önce hazırlanacak ÇED Raporlarında Yaban 
Hayatı ile Milli Park v.b. koruma statülerine sahip sahaların 
durumu ve etkilenme dereceleri detaylı olarak incelenmelidir. 
Milli Parklar, Tabiat Parkları ve orman ±çi Dinlenme Yerlerinin 
bazılarında görülen kapasite üstü kullanımın önüne geçmek 
amacıyla yeni alanların tesisi çalışmaları hızlandırılmalı ve bu 
konuda yapılan çalışmalar desteklenmelidir. 
Anız yakılmasının önlenmesi için kuruluşlar arası işbirliği 
geliştirilmeli, halkın bilgilendirilmesi sağlanmalı ve gerekirse 
bu hulusta cezai müeyyideler getirilmelidir. 
Usulsüz ve mevsimsiz avlanmaların kontrolü çalışmalarında Orman 
Teşkilatının yanı sıra polis, jandarma gibi diğer güvenlik 
kuvvetleri de aktif olarak görev yapmalıdır. 
Günümüz koşullarına uygun olarak hazırlanan ve TBMM*de bekleyen 
Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı vakit geçirilmeden 
kanuni aştın İmalıdır. 
Milli Parklar Fonu'nun gelirleri tamamen kendi öz kaynaklarından 
(giriş, geceleme, büfe v.s. gelirler) sağlanmakta, hiçbir fondan 
veya bütçeden aktarma yapılmamaktadır. Bu kaynaklardan sağlanan 
gelirlerin tekrar bu kaynakların korunması, bakımı, 
iyileştirilmesinde kullanılması için Milli Parklar Fonunun 
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tamamının serbest bırakılması gereklidir. 
ülkemizdeki korunan alanlar sisteminde yer alan statüler, tesis 
amaçları itibariyle benzer özellikler göstermekte, aynı amaçla 
değişik isimler altında çeşitli Bakanlıklar tarafından 
uygulanmakta olan bu statüler çeşitli sorunlara neden olmaktadır. 
Bu amaçla Çevre Bakanlığına bağlı özel çevre Koruma Kurumu ile 
Kültür Bakanlığına bağlı Kültür ve Tabiat Varlıkların.! Koruma 
Genel Müdürlüğünün Tabiat Varlıklarını Koruma faaliyetleri ile 
ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuat gözden geçirilerek 
dublikasyon ve yetki karmaşasına yol açan büküm]er yeniden 
düzenlenmelidir. 
Doğal kaynaklarla ilgili olarak görev yapan kamu kurum ve 
kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği 
güçlendirilmelidir. • ' . - ' , 
Yapılan etüdler sonucu yerinde kalkindırma imkanı bulunan orman 
köylülerinin ormanlara olan baskısının azaltılması ve 
kalkınmalarının sağlanması için ekonomik ve sosyal tedbirler 
alınmalıdır. Bu çerçevede orman köylüsüne sağlanan parasal kaynak 
arttırılmalıdır. Bunun yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
da, bu tür faaliyetlere katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. 
Yerinde kalkınmaları mümkün olmayan, orman ve çevreyi aşırı 
derecede tahrip eden köyler orman dışına çıkarılmalıdır. Bu iş 
için yeterli kaynak temin edilmelidir. 
Ormanlarımızın tahribi, biyolojik çeşitliliğin azalması, küresel 
ısınma, çölleşme v.b. çevre sorunlarının bir ülkenin sınırları 
içerisinde kalmayıp global ölçekte sorunlar olduğu gerçeği. 
gözönünde bulundurulduğunda bu sorunların çözümünde uluslararası 
işbirliği büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda ülkemizin taraf 
olduğu uluslararası sözleşme, karar ye programların ülke 
uygulamalarının titizlikle izlenmesi, bu konularda düzenlenen 
toplantı, konferans seminer gibi çalışmaların ilgili uzmanlarca 
ve etkin bir biçimde izlenmesi sağlanmalıdır. 
TÜRKİYE TOPRAKLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ VE TOPRAK POTANSİYELİ: 
Türkiye'nin kapladığı alan 78 milyon hektar olup; bu alanın 
içerisinde 27.7 milyon hektar tarım arazisi, 21.7 milyon hektar 
çayır ve mer'a arazisi, 23.5 milyon hektar ormanlık ve fundalık 
arazi, 3.7 milyon hektar arazi ise diğer amaçlar için kullanılan 
arazidir. Bu durum ülkemizin hızlı bir sanayileşme sürecine 
girmesi ile tarım, orman, çayır ve mer'a, arazilerinin aleyhine 
olarak hızla değişmektedir. . 
Türkiye toprakları, Soğuk Bölge Toprakları, Yarıkurak ve Yağışlı 
Arazilerin Koyu Renkli Toprakları, Orman Çayır Arazisi Geçit 
Toprakları, Ormanlık Bölge Açık Renkli Podzolleşmiş Toprakları, 
Ormanlı Sıcak ve Ilıman Bölge Lateritik Topraklarından 
oluşmaktadır. 
Arazi varlığımızın % 37.2 si 0-20 cm. ve % 30.5'i 20-50 cm. 
arasında derinlik göstermekte olup, sığı topraklar büyük bir alan 
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kaplamaktâdır. 
Topraklarımızın % 36'sında şiddetli, % 17'sinde çok şiddetli 
olarak görülen er.ozyon, her yıl yaklaşık 500 milyon ton toprağın 
denizlere taşınmasına neden olmaktadır. 
Tarım yapılan ve tarım dışı olan topraklarımızın yaklaşık 28.5 
milyon hektarında görülen taş]ilık, 2.7 milyon hektarında görülen 
su fazlalığı, topraklarımızın % 2'sinde görülen tuzluluk ve 
alkalilik, % 44.5'inde görülen ve işlemeli tarım için sakıncalı 
olan eğim, genellikle organik madde ve azot noksanlığından 
kaynaklanan ve topraklarımızın % 64'ünde görülen verimsizlik 
yaklaşık her yıl 5 milyon hektar arazinin nadasa bırakılmasını 
zorunlu kılan kuraklık, yanlış arazi kullanımı, yanlış toprak 
işleme ve her geçen gün artan tarım topraklarının amaç dışı 
kullanımı topraklarımızın başlıca sorunlarını oluşturmaktadır. 
TOPRAK KİRLİLİĞİ: 
Toprak kirlenmesi, diğer toprak sorunları veya hava ve su 
kirliliği gibi gözlenebilir durumda olabilen etkiler gibi 
doğrudan anlaşılır özellikler taşımaz. 
Çevreciler modern tarım yöntemlerinin girdilerini ve atıklarını 
çevrenin bozulmasında önemli etkenler olarak görmektedirler. 
Yapay ticari gübreler, pestisid ve hormonlar, ağır metaller, 
hidrokarbonlar toprağı veya çevrenin diğer unsurlarını olumsuz 
etkileyebilmektedirler . Topraklar üzerindeki'doğrudan uygulamalar 
yanında atmosfer ve suyun kirlenmesi ile de topraklar 
etkilenebilmekte, toprak özelliklerinde ve ekosistemindeki 
işlevlerde çeşitli sorunların ortaya çıkmasında etken olmaktadır. 
Topraklara ağır metal girdileri şu yollar ile olmaktadır : 
Atmosferik Depolama: Endüstriye] emisyonlar, madencilik işlemleri 
ve yanmadan kaynaklanan kirleticilerin troposferde belirli bir 
düzeyde bulunmasından sonra, unlar kuru yaş depolanma şeklinde 
yeryüzüne dönmektedir. Araştırma sonuçları kurşun, kadmiyum, 
bakır, nikel gibi ağır metallerin derişimlerinin çoğunluk üst 5 
cm.lik toprak katmanında biriktiğini göstermektedir. Çevre 
ekolojisi bakımından yapılan taramalar dünya üzerinde özellikle 
gelişmiş ülkeler başta olmak üzere toprakların ağır metallerce 
zenginleştiğini göstermektedir. 
Gübreler: Modern tarımsal üretimin girdileri arasında gübreler 
önemli bir yer tutmaktadır. Gübre kullanımındaki dengesizliklerin 
ve aşırı gübre kullanımının çevre üzerine olumsuz etkileri çok 
tartışılan konulardır. Bunun yanında fosforlu gübrelerin 
yapısında bulunan kadmiyum ve diğer ağır metallerin gübre 
kullanımına bağlı olarak topraklarda yığıldığı ve potansiyel bir 
tehlike oluşturduğu belirtilebilir. Ağır metal konusu sadece 
toprak kirlenmesi bakımından değil ekosistem ve canlı 
bünyesindeki olumsuz etkileri nedeni ile de çevre konuları içinde 
özel bir yere sahiptir. Ancak toprakların ağır metallerce 
kirlenmesinde özel bir tehlike vardır. Çünkü bu elementlerin 
topraklara bulaşması ve birikmesi geri dönüşümsüz niteliktedir 
ve çevre unsurları içindeki ağır metal derişimlerinin gittikçe 
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artişi çevrecileri endişeye sevketmektedir. 
Fosforlu gübre üretiminde kullanılan fosfat kayalarının 5 ile 100 
ppra düzeyinde kadmiyum içerdiği ve gübre üretimi sırasında bunun 
büyük kısmının kolay çözünür formda gübreye gezdiği 
bilinmektedir. Tarım alanlarındaki fosforlu gübreleme nedeniyle, 
besin maddeleri yolu ile insan bünyesine kadmiyum alımının 
ikibinli yıllarda % 50 artabileceği belirtilmektedir. 
Türkiye'de gübre tüketimi gelişmiş ve bazı gelişmekte oJan 
ülkeler kıyasla düşük bulunmakla birlikte, gelecekte bizleri 
zorlayacak olan besin dar boğazının aşılmasında modern tarım 
teknikleri, özellikle gübreleme önemli yer tutacaktır. Tarım 
topraklarını daha fazla genişletmemiz sözkonusu olmadığına göre, 
birim alandan eri yüksek verimi sağlamak için kullanmak zorunda 
olduğumuz bitki besin maddesi girdilerinin kapsamış oldukları 
toksik element düzeylerine şimdiden özel bir ilgi göstermemiz 
gerekmektedir. Nitekim Avrupa Topluluğu, ithal etmeyi düşündüğü 
fosforlu gübrelerdeki kadmiyum miktarının 20 ppm'in aşağıda 
tutulması koşulunu getirmektedir. Aynı duyarlılık ülkemiz 
uygulamalarında da geçerli olmalıdır. 
Kirlilik yükü fazla olan sulama suları ve atık çamurlarının 
etkileri 
Endüstri yükünün fazla olduğu bölgelerimizde, su arıtımı aynı 
ölçüde Önemsenmediğinden pekçok akarsu ve kollarına endüstriyel 
ve kentsel deşarjlar doğrudan yapılmakta, akarsuların kirlilik 
yükleri bu nedenle artmaktadır, özellikle çok sayıda küçük 
derelerin büyük kentlerin yoğun olduğu bölgelerden geçerken 
aldıkları kirletici yükler nedeniyle, atık su niteliğine 
döndükleri gözlenmektedir. Meriç havzasından başlamak üzere 
pekçok önemli havzamızda yer alan akarsularımızın yapılan 
analizler sonucu, ağır metaller, tuzlar, organik kirleticiler 
v.d. bakımından büyük ölçüde kirlendiği ve Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği'ne göre çok kirli su olarak tanımlandığı 
bilinmektedir, örneğin hem Ergene, hem de Meriç nehirleri IV. 
sınıf su kategorisinde yer almaktadır. Buna karşın yöre tarım 
toprakları için hayati öneme sahip âkarsulardır. Marmara 
bölgesinde İzmit körfezine dökülen Karsak, Kirazdere ve Kumlu 
akarca gibi derelerin "kuvvetli atık su" niteliğinde bulunması, 
bölgede bulunan akarsu kalitelerine tipik örnekleri 
oluşturmaktadır. Keza Nilüfer çayının aşırı kirlenmesi sonucu 
Çayırköy sulama projesinin bir kısmı iptal edilmiştir. Susurluk 
çayının, Bigadiç Boraks Maden işletmelerince kirletilmesi sonucu 
fitoksik bor düzeyi suda kuvvetle artmış ve sulamalar için 
tehlike oluşturmuştur. Diğer kirletici yükler bakımından da 
yüksek değerler gösteren Susurluk (Simav) çayı III ile IV. sınıf 
özellikler taşımaktadır. 
Diğer önemli bir akarsuyumuz olan Gediz nehri ise gerek ağır 
metal içeriği ve gerekse toksik fenolik ve arsenik gibi maddeler 
bakımından . çok kirlenmiş olup, çok kirli su niteliği 
taşımaktadır. Bu nedenle nehrin kullanım potansiyeli gün geçtikçe 
kısıtlanmaktadır. Benzer özellikler artık farklı bölgelerdeki 
pekçok akarsuyumuz için belirtilebilmektedir. iç Anadolu Bölgesi 
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endüstriyel gelişim bakımından Marmara ve Ege ölçeğinde 
olmamasına karşın, Ankara Çayı yüksek kirliliğine rağmen, kentin 
güneyinde sebze ve meyve bahçelerinde sulama suyu olarak 
kullanılmakta ve topraklarda alkaliliğin (sodyum zararı) arttığa 
saptanmaktadır. Su kalitesi bozulması göllerimizde de kendini 
göstermekte ve gelecekte hem kullanma hem de sulama bakımından 
önemli sorun potansiyeline sahip olmaktadırlar, örneğin Keban 
Baraj gölü su kalitesi içme kullanma suyu kalitesi bakımından 
Öposfat, krom ve kurşun değerlerinin yönetmelik sınırlarını 
aştığı saptanmaktadır. Yeraltı sularımızda ağır meta] ve 
özellikle yoğun tarımsal ilaç kullanılan yörelerde pestisid 
kalıntıları ile kirlendiğini gösteren araştırmalar bulunmaktadır. 

Bu şekilde kirlenmiş su kaynaklarının toprakların sulanmasında 
kullanılması sonucu önemli sorunlar kendini gösterebilir, örneğin 
toprakların besin maddesi statüsü ve dinamiği değişebilir. Fazla 
ışkı maddesi içeriği toprak fiziksel özelliklerini oJumsuz 
etkilerken, çeşitli organik toksik kirleticiler bir yandan bitki 
gelişimi olumsuz etkileyebilirken, diğer taraftan bu ortamlarda 
yetişebilen kültür bitkilerinin bünyesinde birikerek besin 
zincirinde üst tüketicilere taşınıp zarar verebilir. Ağır metal 
zenginleşmesi dönüştürülemez (irreversibl) niteliği ve fitotoksik 
özellikleri nedeniyle topraklardaki en önemli kirlilik 
unsurlarıdır. Her türlü ksenobiyotik nitelikli maddenin toprakta 
birikmesi sonucu diğer toprak özellikleri yanında, doğal madde 
döngülerini gerçekleştiren" toprak flora ve faunasının 
aktiviteleri önemli düzeyde etkilenebilir. 
Atık sular ile kirlenmiş akarsulardan yapılan sulamalar sonucu, 
topraklarımızda yaygın rastlanan kirlenme türü bor kirliliğidir. 
Balıkesir, Kepsut ve Karacabey ovalarında 64.217 ha.'ı 1., 2., 
ve 3.sınıf arazide olmak üzere 81.312 ha. arazi bor 
kirlenmesinden etkilenmiş durumdadır. Yine Ankara Çay'ından 
yapılan sulamalar ile çevre topraklarda alkalileşme yanında bor 
birikimi gözlenmeye başlamıştır. 
Türkiye'deatık su arıtımı yaygınlaştıkça, gelişmiş ülkelerdeki 
arıtma çamuru sorunun önemi artacaktır. Daha şimdiden pekçok 
işletme bu çamurları ne yapacağını bilememektedir. Bu maddelerin 
tarım alanlarında gübre olarak kullanılma olasılığı bulunmakla 
birlikte, içeriklerinde toksik maddeler ve ağır metaller 
bulundurmaları kullanımlarını sınırlandırmaktadır. 
Türkiye tarım toprakları, özellikle yüksek nitelikli toprak 
kaynağı bakımından zannedildiği kadar zengin değildir. Türkiye 
toprak rezervi kalmamış ülkeler arasında bulunmaktadır. 
Tarımsal işlemeye uygun ve az sorunlara sahip verimli 1 ve 
2.sınıf topraklarımız, toprak varlığımızın ancak % 6.5'ini 
oluşturmaktadır. Bu kısıtlı ve çok önemli bu doğal kaynağın karşı 
karşıya bir çok sorun vardır. 
Toprakların en önemli özelliği olan yüksek tamponlama güçleri, 
onları doğal ekosistemin başlıca öğelerinden biri yapmaktadır. 
Çünkü bu özellikleriyle topraklar atmosferden gelen çökeltiler 
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ile kirli sulardan gelen çeşitli materyalleri amsorblayan veya 
süzüp temizleyen son depolama yeridirler. 
Ancak yine bu yüksek tamponlama kapasiteleri nedeniyle, 
kirlenmenin başladığı zamanı ve özümleme kapasitesinin aşılıp 
artık o toprağa kirlenmiş toprak deni.lebileceki noktayı anlayıp 
toprağı kaybetmeden gerekli tedbirleri almayı sağlayacak 
uyarıları anlamamızda bir o kadar zor olmaktadır. 
Ayrıca toprakJar bu özümleme süreci boyunca su ve havada olduğu 
gibi kirlilik belirtilerini çarpıcı bir biçimde gösteremezler ve 
biz bilmekteyiz ki insanlar gözleriyle gördükleri ve kendilerine 
direkt etki eden kirliliklere karşı her zaman daha duyarlıdırlar. 
Topraktaki kirlilik olayı görülmeye başlandığında ise geri 
dönülemez bir noktaya gelinmiş olmaktadır. Çünkü günümüzde 
kirlenmiş toprakları temizleme mümkün olmakla birlikte, bu hem 
ekonomik ve hem de teknik olarak büyük masraflar getirmektedir 
ve büyük alanlar düşünüldüğünde pratik olarak uygulaması zordur. 
Topraklar içlerinde barındırdıkları toprak mikroorganizmalarının 
faaliyetleri sonucu bitki besinlerinin bitkiler tarafındn 
alınımını sağlamakla birlikte aynı zamanda bu bitkiler için durak 
yeri de olma özelliğindedirler. Toprak sistemindeki dengeye göre 
bitkilerin bu besinlerden yararlanmaları söz konusu olmaktadır. 
Bu dengenin kurulmasında toprakların fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik özellikleri ve bunlarda meydana gelebilecek 
değişiklikler etkilidir. Henüz pratik olarak toprakların yerine 
koyabileceğimiz bir sistem geliştirilmediğinden toprak 
kirlenmesine ve korunmasına büyük bir hassasiyet göstermek 
gerekmektedir. 
Nüfus artışına bağlı olarak artan beslenme, barınma gibi doğal 
ihtiyaçların karşılanabilmesi için doğa üzerine olan baskıdan 
topraklar da paylarını çeşitli şekillerde almaktadırlar, üretim 
ve tüketim taleplerindeki artışa bağlı olarak hızlanan 
sanayileşme ve doğa ilişkilerindeki dengesizlikler bir çok çevre 
sorunu yanında toprak kirlenmesi sorununu da gündeme getirmiştir. 
Toprak kirlenmesine sebep olan başlıca kirleticiler şöyle 
sıralanibilir; ağır metaller, gübreler, zirai mücadele ilaçları, 
hormonlar, kirlenmiş sular, atmosferik emisyonlar, arıtma 
çamurları, katı atıklar ve çöpler, radyoaktif atıklar. 

ı 
Bu kirleticilerin etkileri bitki çeşidine, maddelerin topraktaki 
kimyasal şekillerine, diğer bileşikler ile etkileşimlerine ve 
toprak reaksiyonu, nemlilik ve toprağın diğer fizikokimyasal 
özelliklerine bağlı olarak değişir. 
Ağır metaller kimyasal olarak yoğunluğu 5 g. cm3,den fazla olan 
metallerdir. Yetmiş adet elementten yirmi tanesi ekolojik 
bakımdan öneme sahip olup en bilinenleri kadmiyum, bakır, nikel, 
kurşun, çinko, civa, kobalt, arsenik, nikeldir. 
Bu metaller hiçbir yararlı fonksiyonları bilinmeyen ve doğal 
çevrede birikme eğiliminde olan toksik elementlerdir. Birçoğunun 
toprakta, bitkide ve insan besinlerinde biriktiği kanserojik, 
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teratojenik ve toksit etkilerinin olduğu, kaJp ve damar 
sisteminde bozukluklar yarattığı bilinmektedir. Ağır metaller 
insan bünyesine ve besin zincirine dolayla ve direkt çeşitli 
yollarla dahil olurlar. 
Tarımsal alanlara ağır metallerin girmesi gübreleme, endüstriyel 
kaynaklı emisyonların depolanması, bu alanların kirlenmiş kentsel 
ve endüstriyel sular ile sulanması ve endüstriyel kaynaklı arıtma 
çamurlarının gübrelemeye alternatif olarak bu topraklara 
yayılması sonucu olmaktadır. 
Ticari gübrelerin üretimi sırasında çok farklı projeler ve 
hammaddeler kullanılmaktadır. En önemli ağır metal içeriği olan 
gübreler temel gübrelerden olan fosforlu gübrelerdir. Fosforlu 
gübrelerin üretiminde kullanılan ham fosfatların içeriğinde 
stabil halde bulunan kadmiyum elementi gübrenin üretimi,esnasında 
çözünebilir bileşiklere dönüşmekte ve topraklara bu gübrenin 
uygulanmasıyla toprakla geçmekte, buradan da bitkilere geçerek 
besin zincirine dahil olmaktadır. 
çiftlik gübresi ile de ağır metaller topraklara geçmektedir. 
Hayvan bünyesinde ağır metal birikimi olması sonucunda hayvan 
dışkısında da ağır metal içeriği zenginleşmekte ve gübreleme 
sonucu yine topraklara ağır metaller dahil olmaktadır. 
Bitkilerin topraklardan bitki besinlerini almaları bu besinlerin 
ortamda denge içinde olmasıyla mümkün olmaktadır. Gübreleme 
yaparken bu durumun gözonüne alınması ve gereğinden fazla 
gübrenin toprağa verilmemesi hem yetiştirilen bitkinin kalitesi 
ve sağlıklı olması hem de yeraltı sularının bitki besinlerince 
kirlenmesinin önlenmesi açısından gerekmektedir. Toprakta fazla 
olan azot yağışlar ve sulama ile topraktan yıkanarak yeraltı 
sularına karışmakta ve ötrofikasyona neden olmaktadır. 
Zirai mücadele ilaçlara (pestisidler); 
Tarımsal ürünleri olumsuz yönde etkileyen bitkisel hastalıkları, 
zararlı böcekleri ye zararlı otları ortadan kaldırmak amacıyla 
kullanılan kimyasal bileşiklerdir. 
Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla zirai mücadele 
ilacı kullanan ülkelerden birisidir ve tüketim her geçen gün 
artmaktadır. 
Zirai mücadele ilaçlarından kalıcılığı yüksek olanların tesbit 
edilmesinden sonra bunların kullanımdan kaldırılmaları söz konusu 
olmuştur. Zirai mücadele ilaçları ile kirlenmiş topraklarda 
yetiştirilen bitkilerin, bu ilaçları bünyelerine aldığı ve 
ilaçların bu şekilde besin zincirine dahil olduğu bilinmektedir. 
Tarım alanlarında kullanılan granül gübreler özellikle buralarda 
beslene kuş popülasyonu için öldürücü etki yapmaktadır. Keklik, 
çil, bıldırcın gibi bir çok kuş tane halindeki bu gübreleri 
yiyerek kitleler halinde zehirlenmektedir. 
Türkiye'de zirai mücadele ilaçlarının ruhsatlandırılması konusu 
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün 
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sorumluluğundadır .Ancak ruhsatsız olmasına rağmen klorlu organik 
böcek öldürücülerin piyasada bulunabildiği ve kullanıldığı 
bilinmektedir. 
Klorlu hidrokarbonlar vücutta yağ dokusunda ve beyinde 
birikmekte, erken doğumlara neden olmakta, hayvanlarda 
karaciğerde doku ölümlerine neden olmakta, kalp adalelerindeki 
enzimleri olumsuz etkilemekte, kuşların üremesini 
engelİçmektedirlerX Ve bazıları çok miktarda teratojen maddeler 
içermektedirler. 
Zirai mücadele ilaçlarının ve ilaçlama yöntemlerinin çevrede 
yaptığı tehlike ve çevre kirlenmesine etkilerinin ortadan 
kaldırılması amacıyla ÇED Yönetmeliği Ek-1 Listesinde "Tarım 
ilaçları ve Farmosötik Ürünleri üretilmesi" faaliyetleri için ÇED 
Raporu hazırlanma zorunluğu vardır. 
Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan "Toprak Kirliliği Kontrolü 
Yönetmelik Taslağında" konu ile ilgili yasaklamalar ve gerekli 
önlemler yer almaktadır. . 
Revize' edilmekte olan Çevre Kanunu Taslağında Teşvikler 
kapsamında biyolojik mücadele istasyonları kuracaklara ve 
biyolojik mücadele yapacaklara teşvik verilmesi konusu 
belirtilmiştir. Konu taslak halindeki Toprak Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliğinde de yer almaktadır. 
Tarım Bakanlığı tarafından çeşitli bölgelerde yürütülen uçakla 
tarımsal ilaçlama konusu çok önemli olup, bu uygulamanın 
durdurulması gerekmektedir. Uçakla yapılan ilaçlamalarda sadece 
ilaçlanacak alan değil bölgedeki ve hatta bölgeden çok 
uzaklardaki doğal çevre ve çeşitli canlılar da ilaçlamadan zarar 
görmektedirler, ilaç zararları bazen akut ve bazen de kronik 
zararlanmalar şeklinde ortaya çıkmaktadırlar. 
Türkiye'de tarimsal ilaçlar ile ilgili ayrıntılı kalıntı 
analizlerinin yapılmayışı bu ilaçlar için verilecek limit 
değerleri belirleyememize neden olmaktadır. Bu nedenle sadece 
dünyada belli kuruluşlarca kalıcılığı tesbit edilmiş ve 
yasaklanmış pestisidlerin listeleri takip edilmekte ve bu 
pestisidleri taslak yönetmelikte yasaklı pestisidler listesine 
alınmaktadır. 
Arıtılmadan deşarj edilen endüstriyel, şehirsel atık sular ile 
bunlarla bulaşan akarsular, göller gibi sulardan yapılan 
sulamalar önemli ölçüde toprak kirliliğine neden olmaktadır. Bu 
suların tuz içerikleri yüksek olup toprakların tuzlulaşmasına ve 
çoraklaşmasına neden olmaktadırlar. Ayrıca kirli sular 
içeriklerinde petrol ürünleri fenoller, asitler, yüzey aktif 
maddeler içerirler ve bu maddeler toprak sistemindeki canlı 
yaşamını olumsuz etkilemektedirler. 
Deterjanlarla kirlenmiş sular bitkide evapotranspirasyoriu 
arttırmakta, fazla sulama suyu kullandırtmakta ve yüzey 
gerilimini azalttığı için kirli sular daha çabuk yeraltı sularına 
karışmaktadır. 
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±z elementlerin ve deterjanların miktarındaki artış bitkilerde 
zehirlenmelere neden olmaktadır. 
Endüstriyel faaliyetler esnasında bacalardan kontrolsüz olarak 
yapılan deşarjlar sonucu aerosol parçacıklar şeklinde bunlar çok 
uzak mesafelere taşınarak bitkiler ve topraklar üzerinde 
yığışmaktadırlar. Havaya verilen gazlar başka karbonmonoksit, 
kükürtdioksit, azotdioksit, hirdojenflorür ve hidrokarbonlar gibi 
kirletici emisyonları içermekte ve bunların fazlalığı asit 
yağmurlara neden olmaktadır. Asit yağmurların etkisiyle topraklar 
asit1 eşmekte ve bitki örtüsü tahrip olmaktadır. 
ülkemizin gelişmesiyle birlikte sayıları artan endüstriyel 
işletmeler ve şehirlerin kirli sularının arıtılması gündeme 
gelmiştir ve arıtma tesisleri kurulmaya başlanılmıştır. Bu 
suların arıtılmasından geriye kalan arıtma çamurlarının ise 
miktarı gün geçtikçe artmaktadır ve nasıl bertaraf edilecekleri 
konusu açığa kavuşmamıştır, özellikle Avrupa'da ve Amerika 
Birleşik Devletleri'nde konu ile ilgili olarak yakma, depolama, 
serme, sistemde tekrar kullanma gibi bertaraf yöntemlerinin 
yanısıra içeriği uygun olan ve bitki besinlerince zengin olan 
çamurların tarımsal alanlara gübre yerine verilmesi yöntemi 
benimsenmiştir. Ancak içeriği tesbit edilmemiş çamurların 
gelişigüzel toprağa yayılması çok riskli bir uygulama olmaktadır. 
ülkemizde Çevre Bakanlığınca çıkarılmış Katı Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliğinde bu çamurların gübreleme amacıyla topraklara 
uygulanmasına sınırlamalar getirilmiştir. Ancak konu ile ilgili 
denetimlerin sıkılaştırılması zorunluluğu bulunmaktadır. 
ülkemizde hızla artan nüfus beraberinde hızlı bir-sanayileşme ve 
şehirleşmeyle, tüketimin çeşitlenerek artmasını, kişi başına 
düşen katı atık miktarının da yükselmesini getirmiştir. Bununla 
birlikte atıkların toplanması ve bertarafında gerekli düzen ve 
seviyeye henüz ulaşılamamıştır. 
Şehirlere çok yakın oluşturulan ve düzensiz olan çöp sahaları 
toprağı kullanılmaz hale getirirken çok farklı sağlık sorunları 
ve tehlikeleri de içermektedir. Bu tehlikeli ve zararlı atıkların 
ve çöplerin arazi doldurmada kullanılması, açığa bırakılması, 
naylon ve pet şişeler gibi doğada . uzun süre parçalanmadan 
kalabilen malzemelerin yaygın olarak kullanımı ve düzenli 
toplanmaması toprakları kirletmektedir. 
Artan enerji gereksinimi ülkemizde termik santrallerin sayısında 
bir artışa neden olmuştur. Karasız atom çekirdeklerinin sebep 
olduğu olaya radyoaktivite demekteyiz. Nükleer santrallerden 
çıkan atıklar çok fazla radyoaktiviteye sahiptirler ve bunlar 
alfa ve beta ışınları yayarak çevreyi kirletirler. Bu ışımalarla 
radyasyon besin zincirine girebilir ve değişik faktörlere bağlı 
olarak etkili olur. Bunlar; radyoaktif maddenin özelliği ve 
miktarı, vücuttaki birikim yeri, biyolojik yarılanma süresidir. 
Bu maddeler serbest kaldıklarında yayılır ve seyrelirler. Ancak 
canlı organizmalarda birikme özelliğine de sahiptirler. Radyasyon 
hücrelerin erken veya geç bölünmesine yâ da hiç bölünmemesine 
sebep olur, yeni oluşan hücreler normal olmayan bölünme hızına 
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sahip olabilirler. 
Toprakların Kprunması için önlemler 
Toprakların korunmasında ana ilke, araziyi yeteneklerine göre 
özel bir şekilde kullanmak ve bunun için " Milli Toprak Muhafaza 
Politikası" yürütmektir. Arazinin korunması amacı ile fiziksel 
etmenler yanında ekonomik, sosyal ve yasal düzenlemelerin aynı 
etkinlikle ele alınması gerekmektedir. 
Erozyon ve yanlış uygulamalar sonucu verimliliklerini kaybetmiş 
toprakların ıslah edilmesi, tarım, çayır-Mer'a ve orman varlığı 
dengesinin arazi kullanım planlamaları ilkesinde optimize 
edilmesi ve amaç dışı kullanımlara ayrılacak alan seçiminde yasa 
ve yönetmeliklere uyulmasının mutlaka sağlanması ve doğal 
kaynakları koruma ilkesinden ödün verilmemesi gerekmektedir. 
Politika yönlendirme, diğer arazi kullanım uygulamaları ile 
bağıntılı olarak, arazi bozunmalarının tümü üzerinde yoğunlaşma 
şeklinde olmalıdır. 
Bu politika doğal, sosyo-ekonomik, politik ve kurumsal çevre 
etkileşimini yansıtmalı, darboğazları ile potansiyel gelişme 
alanlarını ortaya koymalıdır. Tarımsal üretimde kaliteye de önem 
verilmeli, bu amaçla yetiştirme ortamı olan tarım topraklarının 
kirletici yüklerinin sürekli izlenmesi ve buna yönelik koruyucu 
önlemlerin alınması gerekmektedir. 
Sanayi yatırım alanları, yüksek kapasiteli oto yol planlamaları 
ve kentsel gelişim planlamalarında tarım alanlarının en az zarar 
göreceği seçenekli alanların değerlendirilmesi milli bir politika 
çerçevesinde ele alınmalıdır. Toprak kullanımını ilgilendiren 
Tarım ve Köyişleri, Çevre, Orman, Bayındırlık ve iskan, Sanayi 
ve Ticaret ile Turizm ve Ulaştırma Bakanlıklarının 
koordinasyonunun mükemmelleştirilmesi ve işlerliğinin 
arttırılması gerekmektedir. 
EROZYON: 
Topraklar tüm dünya ülkelerinin en kıymetli doğal kaynaklarıdır. 
Karmaşık süreçler sonucunda oluşan bu doğal kaynak yeryüzündeki 
madde döngülerinin gerçekleştiği canlı ve kompleks bir 
ekosistemdir. En uygun koşullarda 1 cm.lik bir toprak katmanının 
oluşması için 1000 yıl gerekirken, bu toprağın işlenebilir 
verimli bir yapıya kavuşması için 3 ile 12 bin yıl gerekmektedir. 
Bu rakamlar, bizlere toprakların yenilenemeyen bir toprak 
olduğunu, tahrip edilmesi durumunda yerine konulamayacağını 
belirtmektedir. " 
Toprak erozyonu uzun yıllar içinde ve doğal kuvvetler etkisi ile 
oluşuyorsa bu "normal" veya "jeolojik" erozyon olarak tanımlanır. 
Bu olay doğanın güçlerinin oluşturduğu dengelerden 
kaynaklandığından insan yaşamında kısa dönemde ortaya çıkan 
olumsuzluklara etken olmaz. 
İnsanların araziden yanlış ve tahrpkar faydalanması sonucu doğal 
dengenin bozulmasından kaynaklanan erozyon ise hızlandırılmış 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S.Sayısı:. 700) 



-139 -

erozyon olarak tanımlanır. Toprakların binlerce yılda olgunlaşmış 
gövdesinin incelmesine ve dolayısı ile verimli, üretken katmanın 
azalması nedeniyle verimlilik potansiyellerinin azalmasına etken 
olan ve insanın üretkenlik için en fazla bağımlı olduğu kaynağı 
dejenere eden antropojenik bir aşınma olgusudur. 
.Avrupa Topluluğu ülkelerinin tümünde erozyona maruz kalan alan 
miktarı 25 milyon hektar iken, ülkemizde 57.100.000 ha. alan 
erozyonun olumsuz etkileri altında bulunmaktadır. Bu değer ülke 
topraklarının % 73.4'ünün erozyon tehlikesi ile karşı karşıya 
olduğunu göstermektedir. Toprak işleme yapılan ve 28.5 milyon 
hektara ulaştığı belirtilen tarım alanlarında ise 16 milyon 
hektardan fazla arazide (% 57) şiddetli çok şiddetli düzeyde 
erozyon bulunduğu Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan toprak etüdü değerlendirmelerinden bilinmektedir. 
ülkemizde erozyon olayının en ciddi doğal kaynak bozucu tehlike 
sayılmasının bir çok geçerli nedeni bulunmaktadır, öncelikle 
Türkiye toprakları dünyada erozyon nedeniyle en fazla aşınım 
gösterme özelliğine sahiptir. Bir kilometre karelik toprak 
yüzeyinden ton olarak toprak kaybı Afrika'da 715, Asda'da 610, 
Kuzey ve Orta Amerika'da 491, Avustralya'da 273 ve Avrupa'da 84 
iken, ülkemizde 800 tondur. 
Akarsu1 arımızda yapılan sediment ölçümlerine göre yıllık toprak 
kaybımız 500.000.000 ton'dur. Ancak bu değer yalnızca akarsularda 
bulunan askı maddelerini yansıtmakta, arazi yüzeyinde sıçrama ve 
alan değiştirme kayıplarını kapsamamaktadır. Pulluk derinliğini 
25 cm. varsayarak hesaplama yapıldığı takdirde her yıl erozyon 
ile akarsulara aktardığımız toprak katmanı 150 bin hektarlık bir 
arazi oluşturacak düzeydedir, üstelik bu toprak kayıpları toprağa 
hayatiyet sağlayan humus, besin ve biyolojik aktivite yönünden 
en zengin kısmı oluşturmaktadır. 
Görüldüğü üzere, Türkiye topraklarının % 75'i erozyon etkisi 
altındadır ve yılda yaklaşık 500 milyon ton toprak denizlere 
dökülmektedir. Erozyonun bu derece yüksek olmasının başlıca 
nedenleri ülkemizin topografik yapısı ve olumsuz iklim 
koşullarının yanında yanlış uygulanan tarım teknikleri ile orman 
ve mar'a lardaki aşırı tahribat ve düzenlenmemiş akarsulardır. 
Bu verimli toprak katmanının kaybının olumsuz etkileri sadece 
toprak aşmımı değildir. Erozyon ile meydana gelen zararlar çok 
değişik nitelikler arzetmektedir. örneğin toprak katlarının 
aşınma sonucu incelmesi gerek doğal ekosistemlerde ve gerekse 
tarım alanlarındaki toprakların bünyesinde tutulan toplam su 
miktarlarının azalmasına neden olarak bitki gelişmesinin ve 
biyolojik aktiviteyi etkiler. " • • 
Taşınan üst toprakla birlikte doğal besin maddeleri yanında 
milyarlarca lira harcanarak toprağa verilmiş olan ticari 
gübrelerin önemli bir kısmı topraktan uzaklaşır ve verim azalır, 
önemli kaynak israfı ortaya çıkar. Taşkın ovalarında ekili 
alanların zarar görmesi ve siltasyon bölgelerinde toprak fiziksel 
özelliklerinde bozulmalar meydana gelmesi söz konusudur- Bu aşırı 
askı maddeleri su rezervuarlarının ekonomik ömürlerinin aşırı 
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kısalmasma neden olacak şekilde dolmalarına ve hizmet dışı 
kalmalarına etken olur. 
Erozyonu Arttıran Nedenler 
Erozyon kayıp]arının fazla oJmasında doğal koşullar, uyguJama 
teknikleri ve sosyo ekonomik etkenler rol oynamaktadır. 
Doğal etkenler içinde topografya ve iklim koşulları önemlidir. 
ülkemiz hem yükselti ve hem de eğim özellikleri bakımından 
oldukça ekstrem koşullar göstermektedir. Ortalama yükseltisi 1250 
m. olan ülkemiz arazilerinin % 64'ten fazlası, % 12'den çok eğim 
gösteren alanlardan oluşmaktadır. Bunun yanında yağışların 
düzensiz dağılması ve aşındırıcı potansiyellerinin yüksek olması 
su erozyonuna karşı çok duyarlı bir yapı oluşturmaktadır. Durum 
böyle iken ülke topraklarının çoğunluğunun sığ oJduğu 
görülmektedir. Toprağı su ve rüzgarın etkisinden koruyabilecek 
sürekli bitki örtüsüne sahip orman, fundalık ve mer'a ile 
çayırların yıllar içinde kalite ve alan bakımından bozulması ve 
daralması erozyonu teşvik eden önem]i bir etkendir. Cumhuriyetin 
başlangıç yıllarında 44.3 milyon hektar olan çayır-mer'a 
arazileri yarıdan fazla azalmış, buna karşılık serbest sürü 
otlatmacılığı ile yetiştirilen hayvan sayısında önemli artış 
olmuştur. Bunun sonucu çayır ve mer'alarm bitki çeşitliliği ve 
primer üretim potansiyelleri azalmıştır. Kırklı yıllarda her 
büyükbaş hayvan için 2.15 ha. alan buJunurken, doksanlı yıJlarda 
bu 0.7 ha. düzeyine azalmıştır. Orman ve fundalık aJanJarın 
daralması ve kalitesizleşmesi benzer şekilde erozyon kayıpJarıni 
arttıran önemli bir faktör olup, 23,5 milyon ha. olan orman ve 
fundalık alanın ancak 8.9 milyon ha.'ı iyi kaJitededir. 
Uygulama teknikleri ele alındığında ülkemizde toprakların elden 
çıkmasında en önemli etkenin arazilerin yeteneklerine uygun 
şekilde kullanılmaması olduğu anlaşılmamaktadır. öze]Jikle 
tarımsal işlemeye uygun o]mayan V, VI ve VII sınıf arazilerden 
6.111.176 ha.nın tarımsal faaliyetlerde kullanıJması, üstelik 
hiçbir toprak koruyucu önlemin alınmaması nedeniyJe çok şiddetli 
erozyon meydana gelmektedir. Bu tür alanlar daimi olarak 
vejetasyon örtüsü altında (orman, çayır ve mer'a) bulundüruJması 
gereken hassas ekosistem parçalarıdır. Orman tahribatı ve 
yangınlar yanında mer'alardaki kullanım yanlışlıkları (yoğun 
otlatma baskısı, planlama uygulanmayışı, ısJah ve yenileme 
yapılmaması vb.) erozyon riskini arttıran etkenlerdir. Bunların 
dışında, geniş tarım alanlarında nadas uygulamaları, bitki ekim 
nöbeti uygulanmayışı gibi teknik eksikliklerde erozyon 
kayıplarını arttırmaktadır.-
Bu doğal ve uygulama faktörleri yanında, erozyonun artışında 
tarımla uğraşan kesimdeki eğitimsizlik ve diğer sosyo-ekonomik 
nedenlerin rolü olduğu belirtilebilir. Toprakla uğraşan toplum 
kesiminin büyük kısmı toprak koruma ve erozyon önlemleri 
konusunda yeterli bilgi ve uygulama ' imkanına sahip 
bulunmamaktadır. Ülkemizde halen 35 390^ köy bulunmakta olup, 
nüfusun yarıya yakın kısmı köylerde yaşamakta ve büyük bir 
mülkiyet dağılımı düzensizliği bulunmaktadır. Planlı işJetmeye 
imkan vermeyen dağınık ve küçük işletmelerin çok oJuşu, arazi 
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.toplulaştırmanın yeterince yapılamaması, kiracılık nedeniyle 
modern tarim tekniklerinin uygulanmasına önem verilmemesi gibi 
nedenler toprak kaynaklarının heba olmasında büyük etken 
olmaktadır. çiftçilerimiz ekolojik üretim şekillerini 
tanımamakta, toprağa organik madde girdisi çiftlik gübresinin ve 
anızın yakılması ile minimuma indirilerek toprağın erozyona karşı 
koruyan özellikleri azaltılmaktadır. özellikle anız yakma 
konusundaki araştırmalar, anızın yakılması ile toprak ve su 
kayıplarının arttığını göstermektedir. 
Erozyon sadece verimli üst toprağın kaybolması şeklinde zarar 
vermez. Su kaynaklarını kirletir ve zayıflatır, bitki 
besinlerinin kaybına neden olur, yığıldığı alanlardaki 
toprakların yapısını bozarak çölleşmeye neden olur, doğal olarak 
oluşmuş gölleri, körfezleri ve büyük paralar harcanarak yapılmış 
olan barajları doldurarak ülke ekonomisine ve ekolojisine zarar 
verir. 
Erozyonun önlenmesi çalışmaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
Orman Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar ile kuruluşlarca 
yürütülmektedir. 
çevre Bakanlığı bünyesinde hazırlatılmâya başlanacak olan Gediz 
Havzasında Toprak Kirliliği Haritalarının Çıkarılması Projesi 
kapsamında bölgenin erozyon durumunun tesbit edilmesi de vardır. 
Ayrıca Akdeniz Eylem Planı çerçevesinde Bakanlık 
koordinatörlüğünde Akdeniz Bölgesinde Kıyı Erozyonun saptanması 
ile ilgili bir proje de bulunmaktadır. 
Erozyonu önleyebilmek Öncelikle'ormanları ve doğal çayır ve bitki 
örtüsünü korumakla mümkün olacaktır. Bu nedenle orman 
kesimlerinin ve izinsiz tarla açmaların, çayır ve mer'alarm 
zamansız ve aşırı otlatılmasının önlenmesi zorunluluğu vardır. 
Arazi işlemenin düzeç eğrilerine paralel yapılması ve eğimin 
fazla olduğu bölgelerde sekileme ve bitkilendirme yöntemlerinin 
uygulanmasının yanısıra arazilerin nadasa bırakılmasını, ve 
böylece uzun bir dönem boş kalmasını önleyecek ekim nöbeti 
sisteminin çiftçiler arasında yaygınlaştırılması, anızın ve 
tezeğin yakılmasının, çok dik alanlarda tarım yapılmasının 
önlenmesi ve düzensiz akan akarsuların rejimlerinin setler ve 
barajlar ile düzenlenmesi gerekmektedir. Tüm bunlardan farklı 
olarak çiftçiler bilinçlendirilmeli, yörenin optimum arazi 
büyüklüğü belirlenerek arazi toplulaştırılmasına gidilmeli ve 
orman köylüsüne parasal destek ve krediler sağlanarak ormanlar 
korunmalıdır. 
TARIM TOPRAKLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI: 
Türkiye'de araziler kullanım kabiliyetlerine göre sekiz sınıfa 
ayrılmaktadırlar. 1., 2., 3. ve 4. sınıf araziler işlemeli tarıma 
uygun, 5., 6.., 7. sınıf araziler ise tarımsal üretim yönünden 
kullanıma elverişli değildir. 8. sınıf araziler ise diğer amaçlar 
için kullanılabilir. 
7 $ubat 1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ÇED 
Yönetmeliğinde "Tarımsal Kalkınma Alanları, sulanan 1., 2., 
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3.sınıf ve kuru şartlarda 1. ve 2.sınıf tarım alanları, özel 
mahsûl plantasyon alanları" Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Uygulanacak Hassas Yöreler (Ek II) kapsamında bulunmaktadır. 
Ancak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na ait "Tarım Alanlarının 
Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına Dair Yönetmelik" de 1. ve 
2.sınıf tarım arazileri üzerinde hiçbir şekilde yapılaşmaya izin 
verilmemektedir. Bu nedenle yönetmeliklerin uyumlu hale 
getirilmesi için kurumlar arasında mevzuatta düzenleme yoluna 
gidilmelidir. 
Hızlı sanayileşme ve şehirleşme başta olmak üzere, turizm, 
karayolları ve demiryolları, enerji ve boru hatları hava alanları 
ve barajlar gibi yatırımlar, tuğla ve kiremit ocakları tarım 
alanlarının amaç dışı kullanımında önemli rol oynamaktadırlar. 
±1 ve ilçe merkezlerinin nüfusları 1985 verilerine göre 28.1 
milyon iken 1990'da tahminleri aşarak 33.6 milyona ulaşmıştır. 
Bu nüfus baskısının getirmiş olduğu çarpık kentleşme ve toprak 
kullanımı çok bariz olarak görülmektedir. Hesaplamalara göre 
bunun sonucunda yalnızca yerleşim alanı miktarı bir milyon 
hektarı aşma durumundadır. Bu amaçla kullanılacak toprakların 
çoğunun tarıma uygun verimli alanlarda bulunmasından dolayı, 
toprak koruma planlayııcı bir uygulama yapılamadığı için 
ülkemizde, dönüşü mümkün olmayan toprak kayıpları ortaya 
çıkmaktadır. Bir örnek olarak 1987 verilerine göre yalnızca 
organize ve küçük sanayi siteleri için tahsisi yapılan yaklaşık 
18 bin hektardan fazla alanın % 62'sinin 1 ve 4. sınıf tarım 
toprakları üzerinde olduğu görülmektedir. Bu rakama belediyeler 
tarafından ayrılan alan dahil değildir. 
Yeterli veri olmadığı için hesaba katılmayan 20 il dışında, 1984 
verilerine göre 47 ilimizde kentsel yerleşim alanı 118 542 ha 
olarak bildirilmekteydi. Günümüzde çeşitli amaçlarla kaybedilen 
arazi miktarı 388.390 ha.'dır. Bu araziler ekonomik ve verimli 
ürünlerin yetişmesine uygun toprakları içermektedir. 
Değerli tarım topraklarının tümü ile yok olmasına neden olan 
diğer bir olay 1.2. sınıf tarım topraklarının yasa dışı 
uygulamalar ile yüzeyden İ m . derinliğinde kazılarak tuğla ve 
kiremit hammaddesi olarak kullanılmasıdır. Yalnızca 1983 
verilerine göre tuğla ve kiremit sanayinin kullanmış olduğu 
verimli toprak katmanı tutarı 17 milyon tondan fazladır ve bu 
miktarın gerçekleri yansıtmadığı bunun iki katı bir kullanım 
olduğu yine bizzat üreticiler tarafından belirtilmektedir. Bu 
olay sadece toprağı belirli bir yerde yok etmekle kalmamakta, 
çevrelerindeki arazilerin işleme ve planlama özelliklerini yok 
ettiği gibi çevrelerindeki tarım topraklarındaki doğal taban suyu 
düzeyini bozduğu için diğer alanlarda da önemli verim düşüklüğüne 
neden olmaktadır. Çok yeni olmayan bilgilere göre bu tür toprak 
sanayi işletmeleri her yıl ikibin hektar nitelikli ova toprağını 
ortadan kaldırmaktadır. 
Sanayi tesisleri altyapı kolaylıkları ve ulaşıra kolaylığı ve 
ucuzluğu nedeniyle düz ve verimli tarım arazileri üzerinde 
kurulmakta, kapladığı alan itibariyle yerdikleri zararın yanında, 
çeşitli atıklarıyla çevredeki tarım alanlarını kirleterek de 
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zararlı olmaktadırlar. 
Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarım Topraklarının Amaç 
Dışı Kullanımına Dair Yönetmelik ile amaç dışında kullanım 
önlenmeye çalışılmaktadır. Çevre Bakanlığı bünyesinde taslak 
olarak hazırlanan Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nde de 
konu ile ilgili yasaklamaler yer almaktadır. 
Tarım alanlarının amaç dışı kullanımının özellikle verimli tarım 
arazilerinin olduğu bölgelerde yoğunlaşması durumun ciddiyetini 
ortaya koymaktadır. Türkiye'de kentleşme ve sanayileşme nedeniyle 
tarım dışı kalmış arazilere Çukurova, Mersin ve Tarsus Yöresi, 
Bursa Ovası, Bornova, Sakarya Ovası, Trakya ve Kemalpaşa gibi 
bölgelerimiz en çarpıcı örneklerdir. 
Tarım arazileri üzerindeki kullanılabilir toprağın sanayi amaçlı 
tüketimine (Tuğla-Kiremit ve Toprak Sanayii) ilişkin uygulamalar: 
ülkemizde tuğla-kiremit üretiminde eski teknoloji uygulaması 
yaygındır ve bu tesisler ham madde olarak çok değerli tarım 
alanlarını yüzeyden kazıyarak hem toprak kaybına ve hemde tarım 
alanlarının homojenliğini bozarak drenaj ve verim sorunlarına 
neden oldukları gibi araziler aşırı derecede düzensiz 
parçalandığı için genel bir ıslah çalışma programının 
uygulanamayacağı şekle getirilmektedir. Toprak sanayinin ihtiyacı 
olan hammaddenin temini için, tarım toprakları dışında alternatif 
kil sahalarının belirlenmesi çözüm olarak önerilmelidir. 
Taş ve toprak sanayi, ÇED Yönetmeliğinin Ek-1 Listesinde 
bulunmaktadır. Bu faaliyetler için ÇED Raporu hazırlanma 
zorunluluğu vardır. 
Tuğla ve kiremit hammaddesi olarak kullanılan verimli toprakların 
yitirilmesine Antalya'nın, Aksu ve Düden ovalarında, Küçük 
Menderes Ovasında, Porsuk, Meriç ve Konya Ovalarında Tekirdağ ve 
Çorum illerimize de Salihli ve Turgutlu ilçelerinde açılmış büyük 
çukurları şeklinde rastlanmaktadır. 
Birincisi ve ikinci derece tarım arazileri üzerinde tesis 
kurulmasına izin veren uygulamalar ve konuya ilişkin yeni 
düzenlemeler: 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, tarım arazilerinin tarım dışı 
amaçlar için kullanımlarına ilişkin, 11 Mart 1989 tarih ve 20105 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım 
Alanlarının Tarım Dışı Gaye İle Kullanılmasına Dair Yönetmelikte 
çeşitli düzenleme ve sınırlamalar getirmiştir. Ancak, çıkarılan 
bu yönetmeliğin tek başına uygulanabilirliği ve yeterliliği 
tartışılabilir. Aynı yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen genel 
maksatlar için her türlü tarım arazisinin çeşitli kullanımlara 
tahsisi mümkün olabilmektedir. Geleceğimiz için son derece önemli 
olan verimli tarım topraklarının bu kadar kolay tarım dışına 
çıkmasını önlemek için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli 
bir şekilde iş birliğine gidilerek yeni yasal düzenlemeler 
getirilmelidir. 
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' . • • • ' / • • • • 2872 sayılı Çevre Kanunim 1. Maddesinde kırsal ve kentsel alanda 
arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve 
korunması hükmü ile çevrenin bu açıdan korunması amaçlanmıştır. 
Organize Sanayi Bölgelerinin yer seçimine gereken özen 
gösterilmemekte ve bu bölgeJer için tahsil edilen 17999 hektar 
arazinin % 62*si tarıma elverişli topraklar üzerinde 
bulunmaktadır (Ek Çevre Bakanlığı görüşü). 
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde başlıca toprak sorunları' 
aşağıda sıralanmıştır: 

Su ve rüzgar erozyonu 
Tarım topraklarının amaç dışı kullanımı 

-'•' r Toprak kirlenmesi 
— Topraklarımızın genel özelliklerinden ileri gelen sorunlar 
(taşlılık, çoraklık ve yaşlılık, sığlık, organik madde eksikliği, 
eğim fazlalığı, bitki örtüsü eksikliği) ' 
- Toprak yönetimi ve planlaması eksikliğidir. 
öneriler 
Tüm değerlendirmeler ışığında öneriler aşağıda sıralanmıştır: 

Halihazırda ülke bazında toprak kaynakları potansiyelinin 
saptanması, 

Sorunlu ve kirli alanların potansiyel kaynaklardaki 
dağılımının saptanması, 

önleyici ve koruyucu yaptırımların yürürlüğe konulması, 
Detaylı temel toprak etüdleri, haritalanması, arazi' 

kabiliyeti ve sınıflandırılmasının yapılması, 
— Ormanların, çayır ve otlakların sürdürülebilir kullanımının 
sağlanması, ; 

Doğru ve çevre ile uyumlu tarım teknikleri kullanılması, 
- Arazilerin kullanım kabiliyetlerine uygun olarak 
kullanılması, 

Arazi planlaması ve yönetimi çalışmalarına hız 
kazandırılması 

Çiftlik planlaması, küçük ve büyük havza planlaması 
yapılması, I 

Toprak ve toprak sorunları konularında yaygın eğitim 
çalışmalarının yapılması, 
- Toprak iyileştirme, koruma ye kirlenmesini önleme ile toprak 
temizleme çalışmalarına finansal destek sağlanması, 

Tarımsal girdilerden pestisitler, gübreler, hormonlar ve 
toprak düzenleyici maddelerin kontrollü ve çevreye uygun 
kullanımının sağlanması, 
- Kurumlar arası görev dağılımının düzenlenmesi ve 
koordinasyonun sağlanması, 
- Toprak Kirliliği Kontrolü,Yönetmeliği'nin acilen yürürlüğe 
konması. •• " • ':; 

4-̂ ATJK YÖNETİMİ 
Atık yönetimi ile ilgili hizmetlerin, kaynağında ayrı 
toplanmasından hijyenik nihai depoda bertaraf edilmesine kadar 
bir bütün olarak planlı bir şekilde ele alınması gerekmektedir» 
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Katı atık yönetimi konusunda ilk hukuki düzenleme 1930 yılında 
Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile yapılmış ye her türlü atağın tesbit 
ve imhası görevi Belediyelere verilmiştir. 
Yine aynı yıl yürürlüğe giren 1580 Sayılı Kanuna göre halka açık 
ve özel yerlerin atıklarını sürekli ve uygun olarak toplatmak, 
kaldırtmak ve bertaraf etmek ve nüfusu elli biriden (50.000) fazla 
olan yerlerde atıkların değerlendirilmesi için gereken 
işletmelerin kurulması görevi Belediyelere verilmiştir. 
Gelişen ve büyüyen ülke şartları çerçevesinde 1984 tarihinde 
yayımlanan Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi hakkındaki Kanun, 
katı atıkların ve endüstriyel atıkların yönetiminde toplama 
yerlerini belirtmek, değerlendirilmesi ve imhası için gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurtmak, işletmek ve işlettirmek görevlerini 
Metropolitan Belediyelere vermiştir. Bununla birlikte Büyükşehir 
Belediyelerine bağlı ilçe belediyelerinin kati atıkları toplamak 
ve taşınmasını sağlamak görevleri devam etmektedir. 
Bütçelerinin yaklaşık % 40'ını temizlik giderlerine ayıran 
belediyeler, katı atık yönetiminde kendilerine verilen görevi 
toplama ve taşıma konularında yerine getirmeye çalışırken, 
değerlendirme ve depolamada gereken önemi gösterememektedirler. 
En önemli sorunlardan biri atık depo alanlarının yer seçimindeki 
yanlışlıklardır. 
Mevcut mevzuata göre belediyelerin kullanılmış çöp alanlarını il 
nazım planlarına işlemeleri ve bu sahaları 40 yıl. süre iJe 
kesinlikle iskana açmamaları gerekmektedir. 
Atıkların kaynağında toplanması ile ilgili sağlıklı bir uygulama 
henüz hayata geçirilememiştir. 
Öte yandan bugün satın alınan hemen her şeyin kağıt, plastik, 
metal ve cam ambalaj içinde olduğu ve kentsel kata atıkların 
yaklaşık üçte birini ambalaj atıklarının oluşturduğu gözöüne. 
alınırsa, bu malzemelerin yeterince geri kazanılamaması, konunun 
diğer bir olumsuz yönünü ortaya koymaktadır. 
Çöp toplama periyodik olmayıp standart dışı kaplarla her ilde 
farklı biçimde farklı şekilde toplanmaktadır. çöp toplama 
işleminde kullanılan değişik araçlar, elle ya da yarı otomatik 
yöntemlerle yükleme yapmaktadır. 
Çoğu kez kağıt, cam, plastik ve metal gibi geri kazanılabilir 
malzemeler, ilgili belediyelerin tesbit ettiği depo yerlerinde 
müteahhit firmalarca çok ilkel metodlarla ayaklanmaktadır. 
özellikle katı atık depo alanlarının yer seçiminde yapa lan 
hatalar bugün giderek büyüyen problemlere neden olmuştur. Bazı 
şehirlerde sağlıksız çöp depoları yerleşim alanları içerisinde 
kalmıştır. Böylece bir çok ilde çöp depo sahası potansiyel 
tehlike haline gelmiştir. 
Yer seçimi doğru yapılmamış dolgusu tekniğine uygun olarak 
sürdürülmemiş sahaların meydana getirebilecekleri başlıca 
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olumsuzluklar aşağıda özetlenmiştir• 
- Yeraltı ve yüzeysel su kirliliği, 

Depo gazının meydana getirdiği hayati tehlike ve 
kirlilikler, 

Görünüş kirliliği, 
- Taşıyıcı, 

Haşere üremesi, 
Çevreye toz ve kötü koku yayılması, olarak sayılabilir. 

Mevcut uygulamalarda genellikle çöp depolama hizmeti veren çöp 
bertaraf tesislerinin hepsi belediyeler tarafından 
işletilmektedir. Sanayi kuruluşlarının kendilerine ait atık 
bertaraf tesisleri çok az sayıdadır. İncineratör'ü ve kendi atık 
depo tesisi olan sanayi kuruluşları da sınırlıdır. 
Tamamen özel sektöre ait olan muhtelif kuruluşların atıklarını 
kabul edebilen, bu atıkları sınıflandıran, laboratuyar 
testlerinden geçiren modern tekniklerle bertaraf eden bir entegre 
tesis halen yoktur. 
işaret edilmesi gereken bir başka husus, yakılabilir atıkların 
bertarafından ve enerjisinden yararlanmaya gidilmesi yollarında, 
doğabilecek hava kirliliği problemlerini önleyecek ölçme-izleme 
tekniklerinin kullanılması zararlı toz ve gaz emisyonlarının 
geçerli limitlerin altında kalmasının sağlanması konularıdır. 
2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, her türlü artık ve atığın 
alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması ve bertarafı Çevre 
Bakanlığının onayına tabidir. Her türlü atık ve artığın ithalatı 
ise İthalat rejimi çerçevesinde Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı 
(HDTM)" ve Gümrük Müsteşarlıklarınca • kuruluş kanunlarında 
belirlenen yetkilere uygun olarak yürütülmektedir. 
Türkiye'de atik yönetimi konusunda hizmet vermek ve tedbir almak 
konusunda Çevre, Enerji, Sağlık ve Tarım Bakanlıkları, HDTM ile 
Belediyeler faaliyet göstermektedirler. Türkiye'de atık yönetimi 
konusunda mevzuatta belirtildiği üzere üç temel politika 
bulunmaktadır. Bunlar; ' 

Az atık üretilmesi 
Atıkların geri kazanılması 
Atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi. 

çevre BakanJığı, çevre politikalarının ve standartların 
oluşturulmasında ve uygulanmasında, her türlü atığın doğrudan ve 
dolaylı, biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, 
uzaklaştırılması, ve bertaraf edilmesinde yetkili ve görevli 
kılınmıştır. 
Türkiye, gelişmiş ülke tecrübelerinden de yararlanarak belli 
başlı atık sorunlarına karşı uygulanacak entegre tanımları ve 
prosedürleri içeren bütüncü] bir mevzuat oluşturmaya 
çalışmaktadır. 
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Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği tüm belediyeleri ortak kabul 
edilebilir bir atık yönetimine eriştirmeyi 
planlamıştır.Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın 
çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde 
alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması 
ve bertarafı ile ilgili teknik ve idari esasları belirtmektedir. 
Yönetmelik, ülke genelinde katı atıkların belli bir sistemde 
toplanmalarını, bertaraf etme metodlarını ve bertaraf tesislerine 
ait hususları içermektedir. Yönetmelik ile plastik (PEI, PVC, 
PEİPS), metal (alüminyum, teneke.) ve cam ambalajlara "kota ve 
depozito" uygulaması getirilirken, özellikle doğada ayrışması 
uzun süre alan ambalajların kullanımının ve atık oranının kontrol 
altına alınması amaçlanmaktadır. 
Tehlikeli özellik taşıyan endüstriyel atıklar ve tıbbi atıklar 
bu yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur. Tıbbi Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği, (20.5.1993 -RG 21586) ve Zararlı Kimyasal 
Madde ve ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği (11.7.1993 -RG 21634) 
ayrıca yayınlamış düzenlemelerdir. 
Tıbbi atıkları üreten kurum ve kuruluşlar atıkları kaynağında 
ayrı toplamakla; tıbbi atıkları kırmızı torbalar içinde, bu iş 
için tahsis edilmiş araçlarla taşımakla; geçici depo inşa etmek 
veya konteyner bulundurmakla; görevli personeli eğitmekle; hizmet 
içi talimat hazırlamakla ve nihai bertaraf için gerekli 
harcamaları karşılamakla yükümlüdürler. 
Çevre Temizlik Vergisine ilişkin Kanun (24.7.1993 -RG 21647.) 
atık yönetimi açısından çağdaş uygulamalardan biri olarak 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu konuya raporun çevre 
finanasmanı ile ilgili bölümünde ayrıntılı olarak yer 
verilmiştir. 
ülkemizde atık ithalatına ilişkin uygulamalar, 2872 sayılı Çevre 
Kanununun geöçici ikinci maddesi ve İthalat Rejimi Kararı'nın 6. 
maddesi ile 94/16 sayılı Tebliğ çerçevesinde yürütülmektedir. 
OECD Konsey Kararının yürürlüğe girmesi ile birlikte daha önceki 
yıllarda hazırlanan Yönetmelik .taslağı revize edilmiş, 
"Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" hazırlanmış ve ulusal 
atık listelerinin oluşturulması yönünde önemli adımlar 
atılmıştır. 
Çevre Bakanlığının atık toplama, arıtma, depolama ve ithaline 
ilişkin genel bir denetleme yetkisi vardır. Yerleşme yerlerinin 
yakınında bulunan alanlara çöp depolarının kurulması kararı Çevre 
Bakanlığının görüşü alınarak Mahalli çevre Kurulları tarafından 
verilir. Belediye mücavir alanı dışında kalan yerlerde bulunan 
tesis ve yerleşimlerin atıklarının belediyelere ait alanlara 
taşıtılıp taşıtılmaraası mülki amirlerce denetlenir. Katı 
Atıkların Kontrolü ve ÇED Yönetmeliklerinde atık depolama ve 
işleme tesisleri ile ilgili hükümler yer almaktadır. 
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 31. raaddeside yapılan bir 
değişiklik ile katı atık tesisine ruhsat alınması aşamasında Çeve 
Bakanlığının uygun görüşünün alınması zorunluluğu getirilerek 
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belediyeler üzerinde Çevre Bakanlığının denetimi sağlanmıştır. 
Buna istinaden çeşitli çöp projeJeri Çevre Bakanlığınca 
incelenmektedir. Ayrıca Yönetmeliğin ilgili maddeJerine 
dayanılarak bütün belediyelere gönderilen 11.08.1992 tarihli bir 
Genelge ile "ülke genelinde gelişi güzel çöp deposu yapıldığı, 
bu durumun insan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli olduğu, 
yerel yönetimlerin mevcut atık depolarının rehabilitasyonu ve 
yeni depo alanları için hazırlıklar yapmaları gerektiğini" 
belirten bir talimat verilmiştir. 
Ayrıca "düzenli.çöp sahalarının inşası ve işletilmesi ile ilgili 
hazırlanan el kitabı da belediyelere dağıtılmıştır. 
Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar: 
Hızlı nüfus artışı, plansız ve kontrolsüz kentsel gelişme altyapı 
hizmetlerinin temininde karşılaşılan mali, teknik ve personel 
yetersizlikleri, halk eğitiminin istenen düzeyde sağlanamaması 
atık sorununun giderek büyümesine yol açmaktadır. Bu konudaki 
görev, yetki ve sorumlulukların çeşitli kurum ve kuruluşlara 
yerel, bölgesel ve merkezi idarelere verilmiş olması uygulamada 
süreklilik, verimlilik ve etkinlik açısından da bazı sorunlara 
yol açmaktadır. Bu sorunların bazıları şunlardır: 
* Kamu kurum/kuruluşları ile bunların yerel teşkilatları ve 
belediyelerce yürütülen çalışmaların eşgüdümünde karşılaşılan 
sorunlar, 
*• Görevli kurumların sorunların tespit ve giderilmesinde 
karşılaştıkları teknik bilgi, eleman ve teknik imkan 
yetersizlikleri; bu yetersizliklerin aşılması için yapılan 
çalışmaların münferiden yürütülmesi nedeniyle kaynak 
optimizasyonun sağlanamaması, 
* Çevre Kanununda öngörülen "kirleten öder prensibinin" 
fiiliyatta uygulanamaması; yani atık üretenlerden üretilen atık 
miktar ve özelliğine bağlı olarak bir bedel tahsil edilmesini ve 
elde edilecek kaynağın atık bertarafında kullanılmasını içeren 
bir sistem kurulmaması ve belediyelerin gelirlerinin düşük 
kalması, 
• *•. Atık bertaraf tesislerinin maliyetinin yüksek olması 
nedeniyle ihtiyaç duyulan tüm yerleşim birimlerine bu tür 
tesislerin kurulmasında kamu kaynaklarının yetersiz kalması, 
yalnızca lokal^kaynaklarla finansmanın imkansızlığı, 
* Belediyelerin atıklarla ilgili tesislerin kurulmasının 
yanısıra işletmesinde de yetersiz kalması, modern işletmeciliğin 
kentsel hizmetlere uygulanamaması, 
* Belediye mücavir alanı dışında (otel, tatil köyleri, ikinci 
konut siteleri) ortaya çıkan atıkların mülki amirlerce 
denetlenmesinde karşılaşılan zorluklar. 
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Etkin Bir Atık Yönetiminde Bulunması Gereken Bazı Özellikler: 
Türkiye'de atık yönetimine hukuki, idari, mali, sosyo-ekonomik, 
biJimsel-teknik, teknolojik ve ekolojik kriterlerin bir arada ele 
alındığı bir çevresel planlama perspektifi ile yakJasmak 
gereklidir. Bu bakımdan mevcut durumun derinJemesine bir etüdü 
yapılmalı ve verimli olmayan mekanizmaların yerine modern yönetim 
araçlarının getirilmesi amaçlanma]ıdır. 
Türkiye'de etkin bir kata atık yönetimi ve çöpten ekonomik 
o]arak yararlanma mekanizmaları konusunda bir dizi çalışma 
yapılmış ve yapılmaktadır.Bu çalışmAlarda özetle aşağıdaki 
konular incelenmektedir; 

Türkiye'nin çöp kompozisyonuna uygun teknolojinin 
belirlenmesi, 

Çöp tesislerinin kurulması aşamasında yerli, yabancı veya 
ortak girişimin olabileceği, 
- Tesis kurulurken yatırımcının kaynağını kendinin yaratması 
gerektiği, 

Söz konusu yatırımın sadece Türk çöpü için gerçekleşmesi 
gerektiği, yani ithal çöpün bertarafinin mümkün olamayacağı, 

Tesisin işletmesinin taraamiyle özel sektör tarafından 
yüklenilmesinin uygun olduğu, serbest piyasa ekonomisi içerisinde 
rekabete açık bir sistemle bu mekanizmanın oluşturulması ve 
işletmenin başlangıç sürecinden tüm aşamaları içerecek şekilde 
başlatılabileceği, 

Yatırımcıların tercihinin belediyeler olmaması halinde, 
firmaların lisans talebini karşılayacak garantörlük 
mekanizmalarının oluşturulmasının gerekliliği, 

Kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin yükünün 
hafifletilmesini ve modern işletme pratiklerinin atık yönetimine 
uygulanmasını sağlayabilecek bir sistemin, bazı kurumsal 
düzenlemelerle kurulabileceği, bu tarz çalışmalarda 
Yap-işlet-Devret veya Yap-±şlet gibi modellerin uygunluğunun 
araştırılması gerektiği, (Nitekim en son 8 Haziren 1994 tarihinde 
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin 
Yap-±şlet-Devret Modeli ile Yapılması Hakkında Kanun" da çevre 
kirliliğini önleme ile ilgili yatırımlar da. yer almıştır.) 

çöp ithalinin Türkiye için söz konusu olmadığı, 
Çöp tesislerinin yapılmasında ihale yöntemleri, konunun 

ekonomik rolünün geliştirilmesi, daha az çöp üretilmesi ve 
finansman ve işletme dahil olmak üzere ilgili paket projelerin 
oluşturulması yöntemlerinin araştırılması. 
Katı atıkların bertarafı ile ilgili olarak kaynak temini 
konusunda Büyükşehir Belediyelerinin kurulmasına ilişkin kanunla 
mali imkanları artırılan büyük belediyeler soruna kısmen de olsa 
çözüm getirebilirken, küçük belediyeler ve belediyeleşmemiş 
yörelerde sorun giderek büyümektedir, özellikle küçük ölçekli 
belediyelerde mali, teknik ve personel yetersizliklerinin 
aşılabilmesi için yeni düzenlemeler (aracı kuruluşlar) üzerinde 
çalışılmalı bu noktada özel sektörün yeri sorgulanmalı ve 
kamu-özel sektör ilişkisi açıkça tanımlanmalıdır. 
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Esasen bugün uluslararası finans kuruJuslarının hemen hepsi aracı 
kurumların (inteı-mediary agencies) varlığını geri ödemenin bir 
teminatı ve kredi önşartı olarak kabul etmektedir. Kamu-özel 
sektör elbirliğini öngören bu tür bir modeJde maliyetin geri 
kazanımın yanısıra gözetilecek diğer kriterler maksimum 
verimlilik, muhasebe ve denetimde şeffaflık olmalıdır; 
Atık yönetimi için etkin bir sistem arayışı gerek Çevre Bakanlığı 
gerek diğer kurum ve kuruluşlarca uzun zamandır sürdürülmektedir. 
Bu konuda uluslararası kuruluşlarla da işbirliği yapılmaktadır. 
Turizm Bakanlığınca yürütülen ATAK projesi, Çukurova Kentsel 
Gelişim Projesi gibi bölgesel projelerin yanısıra, Antalya, 
İstanbul, Bursa, izmir belediyelerince yürütülen çalışmalar ve 
Çevre Bakanlığınca uluslararası projeler kapsamında yaptırılan 
Kıyı Alanları Yönetimi, Türkiye'de çevre Kurumlarının 
Güçlendirilmesi vb. etüdler model tartışmalarına çeşitli 
yönlerden katkı sağlamıştır. Uluslararası kuruluşlar ve ikili 
işbirliği çerçevesinde bazı ülkelerle gerçekleştirilen 
çalışmalarda atık yönetimi öncelikli bir konu olarak ele 
alınmaktadır. Amerikan Çevre Koruma Ajansı EPA ile gerek teknik 
düzeyde gerek eğicim faaliyetleri bağlamında programlar 
sürdürülmektedir. 

Ayrıca Dünya Bankasının desteği ile, Türkiye'de atık yönetimi 
konusunda politika tespiti ve yatırım paketine imkan veren 
500.000.S lık bir proje yürürlüğe girmek üzeredir. Proje 
kapsamında Karadeniz bölgesinde atık yönetim çalışmalarının 
yapılması ve etüd sonuçlarının bir veya birkaç yerleşim 
bölgesinde pilot uygulamasının gerçekleştirilmesi yer almaktadır. 
Atık yönetimi konusunda belediyeler tarafından ilgili ve sorumlu 
kuruluşlardan öncelikle istenilen çalışma ve hizmetler aşağıda 
belirtilmektedir; 
Çevre Bakanlığınca; 
- Tip projeler yaptırılması, 
Devlet Planlama Teşkilatınca; 

Yatırım Programına atık bertaraf tesisleri için yeterince 
ödenek ayrılması, 

Programda • yer alan bu projelerin gerçekleştirilmesine 
öncelik verilmesi, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca; 

Çevre Bakanlığından geçecek projelerin dış kredi 
anlaşmalarının onaylanması, 

Uluslararası kredi anlaşmalarında Büyükşehir Belediyelerine 
garantör olunması 
Atık yönetimi Hükümet Programının öncelikli alanları arasında yer 
almaktadır.Türkiye ,çevre ve halk sağlığı açısından büyük risk 
oluşturan bu sorunun başta istanbul, Ankara, Bursa ve Adana gibi 
büyük kentler olmak üzere yurt çapında çözüme kavuşturulması için 
bir model arayışı içerisindedir. Modelin esnek olması, hızla 
uygulanabilmesi için belediyelerin hantal yapısının dışında ve 
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bu güne dek pratikte karşılaştıkları sorunları önleyecek; aynı 
zamanda başka alanlarda kamu iktisadi kuruluşlarının yönetim, 
teknoloji, istihdam, verimlilik vb. konularda içine düştükleri 
açmaza düşülmesini engelleyecek KÎT yapısı dışında bir modele 
ihtiyaç duyulmaktadır. Mümkün olduğu takdirde yap-işlet-devret 
modelinin atık yönetimine de uygulanabileceği düşünülmektedir. 
Bazı ülkelerdeki modellere bakıldığında konu iki ayrı şekilde ele 
alınabilmektedir; 
1. Devlet kontrolü altında kurulan atık yönetim otoritesi 
tarafından tesis edilen atık bertaraf tesislerine atık 
üreticilerinin atıklarını gönderme mecburiyeti getirilmesi ve 
devlet tarafından tespit edilen tarifeler çerçevesinde bu hizmete 
karşılık bir ücret alınması: Bu durumda tesis veya ekipman kamu 
malı olduğu için atık bertarafı devlet için pahalı bir işlem 
haline gelmekte ve sübvansiyona ihtayaç duyulmaktadır. (Almanya, 
Danimarka ..) 
2. Tüm bertaraf işlemleri (toplama, depolama, taşıma, yakma , 
vb..) özel sektör tarafından yapılmakta, devletin, fonksiyonu 
kurulan atık yönetim otoritesinin genel gözetim ve atık bertaraf 
işletmelerine lisans vermesiyle sınırlı olmaktadır. Parasal 
kaynak atık üretenlerden alınan harç vb. bedellerden 
oluşmaktadır. Bu şekilde firmalar arasında serbest rekabet ortamı 
oluştuğundan maliyet düşük olmaktadır. (ABD, Kanada, Fransa) 
iki sistemde de bertaraf işlemleri için gerekli kaynak 
harçlardan, yıllık denetim ve izleme hizmetleri için alınan 
ücretlerden, lisans ücretlerinden ve kesilen cezalardan 
sağlanmaktadır. 
Yukarıda belirtilen iki model de kentsel ya da bölgesel ölçekte 
uygulanmaktadır. Modeller farklı şekillerde uygulanabilmektedir. 
Büyük kentlerde genelde atık yönetimi için bir kurum teşkil 
edilmekte, atık yönetim esaslarını getiren kurum hizmetlerin 
tümünü veya bir kısmını yerine getirmekte veya tamamen özel 
sektöre yaptırmaktadır, örneğin, Brezilya'nın Rio de Janerio 
kentinde çöpün toplanmasından imhasına kadar tüm hizmetler İSKİ 
benzeri bir kuruluş tarafından yerine getirilirken, Sao Paolo'da 
az sayıda kalifiye elemandan oluşan idare tüm hizmetleri 
kontratla özel sektöre ihale etmektedir. Bazı yerlerde ise 
belediye atığı yalnızca toplamakta geri kalan bertaraf işlemleri 
özel sektörce yapılmaktadır. 
Tüm hizmetlerin belediyenin kendisi tarafından yapıldığı 
uygulamalar genelde başarılı bulunmamaktadır. Zira bu durumda 
aşırı istihdam, teknik hizmetlerin kalitesinin düşmesi gibi 
sorunlarla karşılaşılmaktadır. özel sektörün çalışmanın 
verimliliğinin atmasına katkısı olmakta; ancak idarenin proje 
hazırlama ve uygulama konusunda bilgi sahibi olması ve performans 
endikatörleri geliştirmesi gerekmektedir. 
Atık konusuna getirilecek çözümlerin kaynak gerektireceği 
açıktır.Bu nedenle, ilave maliyetleri azaltmak -için tasarruf 
sağlanması gerekecektir. 
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Bu amaçla işgücünden tasarruf sağlanabileceği, ancak teknolojik 
yenilenmeyle sağlanabilecek olan bu durumun daha kaliteli işgücü 
gerektireceği, özel sektörün yabancı ortaklarla çalışarak bu 
alanda know-how transferini kolaylaştıracağı söz konusu 
olmaktadır. 
Atık miktarını azaltmada ve atıkların kaynağında ayrılmasında 
halk eğitiminin rolü olduğu kadar teknisyen eğitimi de Önemlidir. 
Bütün bu çalışmaların Türkiye'de yeni meslekler geliştirmesi için 
de fayda sağlayacağı düşünülmelidir. 
Yap-işlet-devret modelinin bu alanda da uygulanması mümkündür. 
Ancak sisteme otoyol, köprü vb. konularda getirilen teşvik, 
sermaye aktarımı kolaylıkları gibi unsurların dahil edilmesi 
gerekecektir. Lâtin Amerika'da idare gözetiminde modern biçimde 
işletilen pek çok atık bertaraf tesisi yap-işlet-devret modeli 
veya imtiyaz sözleşmeleri çerçevesinde kurulmakta .ve 
işletilmektedir. 
Ancak modelin başarısının finansman dizaynına bağlı olduğu 
açıktır. Etkin bir finansman yapısı kurularak özel sektörün bu 
sürece dahil edilmesi atık bertaraf işlemlerinin kalitesini 
yükseltecektir. 
Atıkların Geri Kazanılması: 
* Katı atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği ambalaj atığı 
piyasaya sürenler, bu madde ve ürünlerin boş ambalajlarını 
belirli oranlarda toplayarak geri döndürmek zorundadırlar. (Kota 
Uygulaması), öngörülen kota oranlarını sağlayamayan işletmeler 
depozito uygulamasına geçerler. 
Amaç, halkın yoğun tüketimine sunulan ve doğada parçalanması uzun 
süreler alan ambalaj kaplarının kullanımının ve atık oranının 
kontrol altına alınması, bu atıkların yarattıği çevre 
kirliliğinin azaltılması ve üretilen atıkların değerlendirilerek 
ekonomiye kazandırılmalarıdır. 
Kota uygulamasında sorumluluk doğrudan dolumcu firmalara aittir. 
Ancak, ambalaj kabı üreticisi olan firmalar da, müşterileri olan 
dolumcu firmaların kabul etmesi durumunda bir;sistem kurarak 
onlar adına toplama yapabilirler. 
Kota uygulamasının ilk yılı olan İ992'de ambalaj atıklarının geri 
dönüşümü konusunda önemli başarı sağlanmış ve ortalama 270 milyon 
adede karşılık gelen 35.000 ton ambalaj kabı. toplatılarak 
ekonomiye kazandırılmıştır. Böylece hem atık hacmi azaltılmış hem 
de üretilen atıklar geriye kazandırılarak hammadde olarak 
kullanılmıştır. Devam eden uygulama ile 1993 yılında 72.704 ton 
atık toplanmış ve öngörülen kota hedeflerine ulaşılmıştır.Böyle 
olmakla birlikte kullanılmış ambalajların toplanmasında sağlıklı 
ve "çevreye olumlu katkıların" ön plana çıktığı sistemlerin 
gerçekleşmesi mümkün olmamıştır. Söz konusu atıklar çöp 
sahalarından son derece sağlıksız koşullarda toplanmakta, 
kirlenmekte, niteliği bozulmakta, geri kazanıraında ekonomik, 
teknik sıkıntılar yaratmaktadır. Bu atıkların en sağlıklı şekilde 
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geri kazanılması için kaynakta ayırmaya yönelik sistemlerin ve 
bu sistemi yürütecek sorumluluk paylaşımlarının kanuni 
çerçevesinin ivedilikle belirlenmesinde yarar vardır. Kaynakta 
ayırmanın özendirilmesi ve ülke çapında bir sistem için yerel 
yönetimlerin ayrı toplamaya yönelik çalışmalarının teşvik 
edilmesi batta sorumlu tutulması gereklidir. Geri kazanım, 
dönüşüm kurumlarının faaliyetlerine ekonomik teşvikler 
getirilmesi ve ikinci] , malzeme kullanıma standartlarla 
özendirilerek bu malzemelerin pazarı yaratılmalıdır. 
5- KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI 
Türkiye'de kentleşmenin en ciddi çevresel etkileri evsel 
sektörlerden kaynaklanan kirlilikte kendini göstermektedir; evsel 
atıklar,ısıtmadan kaynaklanan hava kirliliği ve en önemlisi 
kentsel alanlarda artan nüfusun su ve atıksu sektörünü olumsuz 
yönde etkilemesidir. Bu durum temel alt yapının yeterli düzeyde 
sağlanması bakımından önemli güçlükler ortaya çıkarmaktadır. 
Nüfus açısından irdelendiğinde, 1990 yılı itibariyle nüfusun % 
59'u kentsel alanlarda yaşamaktaydı (bu rakam 1980*de %49 idi) 
ve 2005 yılında ise %70'e ulaşacağı öngörülmektedir. Bunların 
yanısıra kentlerde ciddi boyutlarda çevreyi tehdit eden bir diğer 
unsur kaçak yerleşmeler sorunudur. 
Evlerin ısıtılması kentlerin pek çoğunda hava kirliliğinin önemli 
bir nedenidir. Ancak, kirlilik oranı yüksek yerli kömürden doğal 
gaza geçilmesinde oldukça başarılar sağlanmıştır, 
Evsel katı atıkların bertarafı bir başka sorundur. Pek çok yerde 
atıklar gelişi güzel bertaraf edilmekte ve bu da sağlık 
sorunlarına neden olmaktadır, çöp lerin bertaraf işlemler etkin 
biçimde yapılmadığından, bu durum belediyelere ilave maliyetler 
de yüklemektedir. Atıkların en aza indirilmesi ve geri kazanımı 
konusunda kaynakta ayırım konusunda çalışmalar yapılmalı ve geri 
kazanım konusunda gereken destekler verilmelidir. Katı atıkların 
yönetimi Raporda ayrı bir bölümde ayrıntılı incelenmiştir. 
Hızla kentleşmekte olan Türkiye'de artan kentsel çevre 
sorunlarına yönelik olarak kentsel çevre kalitesi artırılmalı, 
planlı kentsel gelişmeye gerekli önem verilmeli ve kentsel çevre 
içinde yaşatılması gereken kültürel ve arkeolojik eserler 
korunmalıdır. 
çevrenin korunması ve geliştirilmesi, kirlenmenin önlenmesi ve 
giderilmesinde alınacak tedbirlere yerel yönetimlerin katılımının 
sağlanması ve yerel yönetimlere verilen çevre ile ilgili 
görevlerin yerine getirilebilmesi için mali, hukuki ve teknik 
açıdan yerel yönetimler desteklenmeli ve gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır. 
Kentsel trafiği çözümlemek ve trafikten kaynaklanan emisyonu en 
aza indirmek için nüfusu 500,000'i geçen yerlerde hafif raylı, 
nüfusu 1,000,000'u aşan kentlerde ise raetro gibi toplu taşıra 
sistemleri desteklenmelidir. Motorlu araçlardan kaynaklanan hava 
kirliliği sorunları ve çözümler Raporun hava kirliliği ile ilgili 
bölümünde incelenmiştir. 
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Kentlerde yanlış yer seçiminden kaynaklanan, kirliliğin önüne 
geçebilmek için yer seçim aşamasında planlama karar .1 arına 
uyulma.li ve kentin içinde bu]unduğu alıcı ortamların kapasitesine 
uyumlu kent p.lanları yapılmalıdır. Kentsel çevre yönetimi içinde 
kent planlamasının temel hedefi ekonomik, ekolojik, sostyal 
boyutlarıyla sürdürülebilir ve insan ihtiyaçlarıyla uyumlu bir 
kentsel çevrenin oluşturulması olarak belirlenebilir. , 
Türkiye'de özellikle kentlerde su, kanalizasyon ve atıksu 
hizmetlerini iyileştirmek amacıyla son on yıldır önemli 
yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Ancak yapılan araştırmalara göre 
elde edilen rakamlar halen hizmetin yetersizliğini açıkça 
ortaya koymaktadır. Kentsel alanlarda evlerden çıkan atıksularm 
halen %5 den azı arıtılmaktadır. 
ülke ölçeğinde bakıldığında, büyük ölçüde merkezden finanse 
edilen su, kanalizasyon ye atıksu hizmetlerinde , hizmet 
transferinde önceliklerin belli bir program çerçevesinde; ele 
alınmasından dolayı, aktarımında büyük değişkenlikler yaşandığı 
ve bu hususun çevre kirlenmesini bütüncül çözümü açısından bir 
engel taşıdığı açıktır. Bu sektörde kamu harcamalarının 
etkinliğinin sağlanması, sektörle ilgili sorumlulukları aşırı 
merkeziyetçilikten kurtarma yolları araştırılmalıdır. 
Yerinden çözüm konu olduğunda, belediyelerin mali. 
sorumluluklarını ve kaynak akışını artırmak gerekmektedir. Yerel 
yönetimlerin finansal yönden güçlendirilmesi amacıyla kaynak 
yaratmak için mevzuat geliştirilmelidir. Ayrıca belediyelerdeki 
personelin geliştirilmesi ve eğitimine daha çok önem vermek 
gerekmektedir. 
Bu hizmetlerin sağlanmasında finansmanında tesislerin işletme ve 
bakımında özel sektörün katılımını artırmanın mekanizmaları 
geliştirilmeli ve bu yönde rekabet teşvik edilmelidir. 
Ayrıca genel sağlığı tehdit eden ve epidemik hastalıklara neden 
olan eski şebekeler yenilenmelidir. 
Plansız kentleşmenin yarattığı bir başka çevre sorunu tarım 
alanlarının iskana açılmasıdır.Kentsel gelişmelerde arazi 
kullanım planlaması yapılmadığından kentlerin etrafındaki bağ, 
bahçe ve tarla toprakları büyük olumsuzlukların etkisi altına 
girmekte ve bu tür alanlar büyük bir hızla yerleşim alanlarına 
dönüşmektedir. Kentsel gelişmelerde, yeni imar planları 
yapılırken gelişmeler verimli tarım alanlarına doğru olmamalı, 
VIII. sınıf arazilerden başlayarak VII. ve VI. sınıfa doğru 
gidilmesine özen gösterilmelidir. Belediyelerin, gecekondu 
yapılaşmasını önleyememesi de tarım alanlarının konutlarca 
istilasına nedenlerden biridir. 
Kentlerde yeşil alan kullanımına ilişkin uygulamalar konusunda 
ise; yerleşim alanlarındaki yeni yeşil alanların oluşturulması 
ile ilgili Belediyelerin hazırladıkları bazı projeler Çevre 
Bakanlığı tarafından desteklemektedir. 
Çevre Bakanlığı yeni yeşil alanların oluşması halkın rekreasyon 
ihtiyaçlarının karşılanması, barajların siİtasyonla dolmasının 
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önlenraesi gibi nedenlerle kentlerde "Çevre Ormanı" projesi 
başlatılmış ve yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Orman 
Bakanlığı ile. işbirliği halinde 199?. yılında Ankara, istanbul i 
İzmir ve Manisa illerinde toplara 400 hektarlık alanda uygulama 
yapılmış olup yılı içinde 367 hektar sahada uygulama yapa İmiş ve 
Çevre Kirliliğini önleme Fonundan yaklaşık 2 milyar TL'lik maddi' 
katkı sağlanmıştır.4 milyon TL olan çalışmalar Çevre Kirliliğini 
önleme Fonundan desteklenmiştir. 
Yeşil alanlarda havayı temizleyici fonksiyonları olan ağaç 
cinslerine yeterince yer verilmesi de kentlerde dikkat edilmsi 
gereken konulardan biridir.. 
Ayrıca çevre Bakanlığının 1994 yılı projelerinden biri olanjj 
"Hassas Ekosistemlerin Ağaçlandırılması Projesi" ise uluslararası 
önemi olan sulak alanların ağaçlandırılmasına yöneliktir. 
Kentlerde bir başka kirlilik gürültü kirlilğidir özellikle 
büyükşehirlerde sorun olan bu konu için Çevre Bakanlığında ve il 
müdürlüklerinde çalışmalar yapılmaktadır. 
Türkiye'de gürültü sorununun tam olarak ele alınması. Çevre 
Kanunu uyarınca yayımlanmış 11 Aralık 1986 tarih ve 19308 sayıl a 
Gürültü Kontrol Yönetmeliği ile. olmuştur. Yönetmeliğin amaca 
kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını gürültü .ile 
bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesini sağlamaktadır. 
Yönetmeliğinin uygulanmasında mahallin en büyük mülki amiri, 
belediyeler ve köy tüzel kişilikleri sorumlu kalınarak sorunun 
mahallinde çözümü öngörülmüştür. 
Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrasına istinaden EK-l'de verilen 
motorlu araçlar için öngörülen gürültü seviyelerinin "Trafiğe ilk 
Defa Çıkacak Dört veya Daha Fazla Tekerleği Olan Motorlu Araçlar 
İçin Müsaade Edilebilir Azami dış Gürültü Seviyeleri Hakkında 
Tebliğ" başlığında genişletilip yeniden düzenlenmiş ve AT 
normlarına uygun üretim yapılması hedeflenmiştir, 
Çevre Bakanlığı uygulamaları hızlandırmak, mahalli yönetimlere 
uygulanması gereken denetim ve cezai müeyyideleri bir kez daha 
hatırlatmak üzere 1992 yılında üç adet Genelgeyi Valiliklere ve 
ilgili Bakanlıklara göndermiştir. 

il ve ilçelere gürültü ölçüm cihazı temini amacıyla. Çevre 
Bakanlığı koordinatörlüğünde yapılan çalışmalar sonucunda, Ankara 
İli Çevre Koruma Vakfı aracılığıyla 30 ile tara set (gürültü 
dozimetresi, kalibratör, yazıcı) 79 ilçeye gürültü doziraetresi 
toplu ihale yapılarak satın alınmış ve il, ilçelerden gelen 
teknik kişilere gerekli eğitim de verilerek, dağıtıma 
yapılmıştır. Bunlara ilave olarak istanbul ilimize 36 adet tam 
set alınmıştır. 
Gürültü kirliliği ölçüm izleme ve denetleme konusunda: 
* Gürültü ölçüm sonuçları Valilikler tarafından Çevre 
Bakanlığınca periyodik olarak (ayda bir) gönderilmektedir. 
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* Kamuya açık kapalı eğlence yerlerinin dış giriş kapılarının 
üzerine "Dikkat içerideki ses düzeyi devamlı duyma bozukluğuna 
yol açabilir" şekilde ikaz levhaları asılmaktadır. 
* Denetim çalışmaları ise genellikle Çevre Bakanlığınca 
çeşitli vesilelerle iletilen dilekçelerdeki şikayetler üzerine 
Valilikler aracılığı ile değerlendirilmekte veya Çevre 
Bakanlığınca yapılan tesbitlere göre organize edilmektedir. 
Gürültü ile mücadele konusunda öneriler; 
* Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde öngörülen kısaltmalara 
uyulması ve etkin bir denetleme mekanizması oluşturulması, 
* Kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve eğitimi, 
* Binalarda mimari projelendirin yapılırken dış mekan 
gürültüsünü asgariye indirecek izolasyonların yeterince 
yapılması, 
* imar Mevzuatında gürültüyü azaltıcı tedbirlerle ilgili 
hükümlerin yer almasının sağlanması, 
* Taşıt, sanayi ve inşaat makinalarının üretiminde yeterli 
gürültü izolasyonlarının yapılması, 
* Toplu taşım sistemlerine geçilmesi, metorların 
yaygınlaştırılması, 
* Havaalanı ve demiryolu çevresinde gerekli önlemlerin 
alınması vb. hususların gözönüne alınması düşünülmelidir. 
* Ormanların gürültüyü absorbe edici özelliğinden istifade 
amacıyla karayolları ve demiryolları çevresinin 
ağaçlandırılmasına ve şehirlerimizde ise yeşil kuşak 
ağaçlandırılmalarına önem ye hız verilmelidir. 

6- TARİHİ VE KÜLTÜREL ÇEVRE ' / . 

Türkiye, binlerce yıllık bir geçmişe dayanan zengin uygarlıkların 
yaşadığı bir ülke olarak insanlığın tarihi ve kültürel çevrenin 
korunması konusunda evrensel sorumlulukları yüksek olan ülkelerin 
başında gelmektedir. 
Bu nedenle, T.C. Hükümetlerinin eğilimlerine bağlı olmaksızın, 
tarihi ve kültürel mirasın korunması ile ilgili hemen hemen tüm 
sözleşme ve protokollerde Türkiye'nin de imzası bulunmaktadır. 
Bu sözleşme ve protokollerle varılan evrensel düzeyin düyamızdaki 
demokratikleşme sürecine de bağlı olarak gelişen ana noktaları 
şöyle sıralanabilir. 
-Kültür mirasının korunmasındaki önemi yalnız geçmiş 
değerlerimizi gelecek kuşaklara tanıtabilmek amacıyla (anıtsal 
koruma) ile sınırlandırılamaz. Başka bir deyişle, geçmiş 
birikimin geleceğin yaratılmasında en önemli kaynak olarak 
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değerlendirilmesi yaşamsal bir zorunluluktur. 
-Kişilikli bir toplum olarak gelişebilmek için Ulusların, 
kültürel kimliklerini yitirmeden bu kültürel kimliklerini yeni 
yaşam çevreleriyle entegre etmeleri gereklidir. 
Mimarlıkta ve şehircilikte UlusaJ ve tarihsel değerleri dikkate 
almadan gerçekleştirilen modern oluşumlar, ne yazık ki, toplumda 
yabancılaşmayı süratlendirmektedir. Bu oluşumların kültürel 
gelişmeye de olumsuz etkileri olacaktır. 
-Farklı kültürlerin kültürel mirasını, aynı dikkat ve saygınlık 
içinde korumak, hem dünyada barış ve kardeşlik duygularının 
kökleşmesini sağlayacak, hem de farklı kültürlerin birbirlerine 
olan etkileşimi ile zengin ve çok renkli bir kültür mozayiğin.in 
gelişmesinde itici bir güç oluşturacaktır. 
Bu üç temel nokta Ülkemizdeki kültürel gelişmeyi, toplumsal 
ilerlemenin temeli olarak kabul etmenin gerekliliğini 
vurgulamaktadır. Ve bu ilkeler, modern toplumun yaratılması, 
kültürel zenginliğin korunup, geliştirilerek tarihi ve kültürel 
çevreyi yok etmeyen akılcı bir süreç de getirmektedir. 
Bu güne dek uygulanan kalkınma planları ve yıllık programlarda 
tarihi ve kültürel çevrenin korunmasına ilişkin Ulusal ve 
evrensel sorumluluk tam olarak yerine getirilememiştir. 
ülkemiz topraklarındaki binlerce yıllık mirasın "evrensel bir 
kültür zenginliği" olduğu yadsınamaz. Bundan hareketle yapılacak 
bütün çalışmaların tüm insanlık için olduğu ve olacağı 
bilinmektedir. 
Çağımız toplumlarının ortak sorunu haline gelen "tarihi ve 
kültürel varlıklar" olarak tanımladığımız çevrenin korunması ve. 
geliştirilmesi ile ilgili ülkemizde bugüne kadar şu çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. 
ülkemizdeki tarihi ve kültürel miras 1870'lerden bu yana çeşitli 
tarihlerde çıkarılan tüzük ve yasalarla korunmaya çalışılmıştır. 
Bu konudaki ilk çalışma Osman Hamdi Beyin gayretiyle çıkarılan 
24 Mart 1873 tarihli Asar-ı Atika Nizamnamesidir. Bu nizamnamede 
sivil binalar hariç taşınmaz kültür yapıtları eski eser kavramı 
içinde yer almıştır. 
Bu nizamname, duyulan ihtiyaç üzerine yeniden gözden geçirilerek 
1882 ve. 1906 senelerinde iki Asar-ı Atika Nizamnamesi daha 
yayınlanmıştır. 
Daha sonra 1914 yılında Muhafaza-i Abidat Nizamnamesi yürürlüğe 
girmiştir. 
Osmanlı imparatorluğu Döneminde başlayan tarihi ve kültürel 
yapılara karşı bilinçli bir kurumsallaşma yaklaşımı Cumhuriyetin 
ilk yıllarında eğitimin bütünleştirilmesi, tekke ve zaviyelerin 
kapatılması gibi yasalarla birçok kültür varlığının yeni 
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işlevlerle kullanılmasını gerekli kılmış, örgütsel alanda değişik 
kurumlar çeşitli tarihi ve kültürel yapıların bakım, onarım ve 
korunması sorumluluğunu almışlardır. 
Bu yeni düzenleme ve geJiştirme çabaları Atatürk'ün 1931 yılanda 
Konya Gezisi sırasındaki izlenim talimatlarını bir telgrafla 
Bakanlar Kuruluna bildirmesiyle yeni bir hız ve boyut 
kazandırmıştır. 
ülkemizde bugünkü anlamdaki kültür mirasımızın ve kültürel 
çevremizin korunmasının temelleri 1951 yılında 5805 sayılı 
Kanunla kurulan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu'nun çalışmaya başlamasıyla atılmıştır. 
Anıtların ve Sitlerin Muhafazası ve Restorasyonu Hakkında 1964 
yılında Venedik'te Toplanan Uluslararası Kongrenin aldığı kararla 
tarihi sit kavramı belirlenmekte, ayrıca anıtların muhafazası ve 
restorasyonu ile anıtsal sitlerin korunmaları ve 
değerlendirilmelerine ilişkin kıstaslar belirlenmiştir. 
Ayrıca, 14 Mayıs 1954'te La Haye'de imzalanan "Silahlı Bir 
çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Olan 
Sözleşmeye" ülkemiz de imza atmıştır. 
1973 yılında, 1741 sayılı, "Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu Teşkiline ve Vazifelerine dair, 5805 sayılı Kanunda 
Bazı Değişiklikler Yapılması "Hakkında Kanun"la yeniden bir 
düzenlemeye gidilmiştir. 
Eski eserlerle ilgili ilk Kanun 1973 tarihli, 1710 sayılı Eski 
Eserler Kanunu'dur. 
Bu kanunla, taşınır ve taşınmaz eski eserlerin ayrıca, Anıt, 
Külliye, Tarihi Sit, Arkeolojik Sit, Tabii Sit kavramlarının 
tarifi yapılmış, kapsamı ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 
Ayrıca, bu yasayla eski eserlerin bulunduğu çevrelerde şehir 
planlarının tanziminde ve daha önce yapılıp, tasdik edilmiş imar 
planlarının eski eserler, tarihi ve tabii anıtlar bakımından 
değiştirilmesi gerek görüldüğünden "Anıtlar Yüksek Kuruluna 
danışılması" hükmü getirilmiştir. 

^1710 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile kültürle miras ve 
kültürel çevremizin korunması ile ilgili çalışmalar, 5805 ve 1710 
sayılı Yasalar çerçevesinde sürdürülmüştür. 
1982 yılı Anayasası'nın 63. maddesinde "Devlet tarihi, kültür ve 
tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu 
amaçla destekleyici ve teşvik edici destekleri olur" hükmü yer 
almıştır. 
Geçen yıllar zarfında, 1710 sayılı Yasanın değişen ihtiyaçlara 
cevap vermemesi sonucunda, 1983 yılında 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 1987'de değişikliğine ilişkin 
3386 sayılı Yasa gerçekleştirilmiştir. 
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1970'li yıllardan itibaren Uluslararası platformlarda 
yoğunlaşarak sürdürülen çabalarda ülkemiz de yerini almıştır. 
UNESCO'ya üye ülkelerle birlikte ülkemizin de 1983 yılında 
benimsediği "Dünya Kültürel ve Doğal Mirası'nin Korunması 
Sözleşmesi" bükümlerine göre taraf devletler toprakları 
dahilindeki kültür ve doğal varlıkların korunmasını taahhüt 
etmiştir. 
ülkemizden de Pamukkale, Göreme, Kapadokya, istanbul, Boğazköy, 
Nemrut Dağı, Xanthos-Letoon ve Divriği Ulu Camii ve Darüş-şifası 
kültürel miras olarak Dünya Kültürel Miras Listesine alınmıştır. 
Avrupa Konseyi ülkeleri ile Ülkemizce 1985 yılında imzalanan 
"Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi" 13.4.1989 gün ve 
3534 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiştir. 
Sözleşmenin 6. maddesi ile; 
"Mimari Mirasın bulundukları yerlerde, bunların bakımı ve 
restorasyonları için kamu kurum ve kuruluşlarınca, ulusal, 
bölgesel ve yerel yetkiler ve mevcut bütçe olanakları içinde mali 
destek sağlamak, 
"Gerekirse, bu varlıkların korunmasını kolaylaştırmak için, 
parasal önlemlere başvurmak, 
"Mimari Mirasın bakim ve restorasyonu konusunda özel girişimleri 
teşvik etmek, 
hususlarını Türkiye de taahhüt etmiştir. 
Akdeniz'in Kirlenmesine Karşı Korunması (Barcelona) Sözleşmesi 
gereğince Akdeniz'de ortak öneme sahip 100 tarii sitin içinde 
ülkemizden de 17 adet sit korumaya alınmıştır. 
Bunlar, Antalya, Aspendos, Bursa, Didyma, Ephessos, Fethiye-
ölüdeniz, Halikarnassos, İstanbul, Caunos, Kekova, Knidos, 
Miletos, Pergamon, .Phaselis, Priene, Troya, Xanthos sit 
alanlarıdır. 
16 Ocak 1992 tarihinde Valetta'da (Malta) imzalana Arkeolojik 
Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"ne ülkemizde imza 
atmıştır. 
ülkemizde bugüne kadar 2485 adet arkeolojik sit, 269 adet doğal 
sit, 146 adet kentsel sit, 17 adet tarihi sit olmak üzere 29.17 
adet sit alanı ile 44406 adet korunması gerekli kültür varlığı 
tescil edilmiştir. , 
Koruma konusundaki bugün bulunduğumuz yeri belirlemek, sorunları 
doğru tanımlamak ve yeni öneriler getirmek, tarihimizde kültür 
varlıklarına duyulan ilginin incelenmesiyle daha sağlıklı 
boyutlara ulaşacaktır. 
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Tespitler ve Tavsiyeler 
1. Çevre iJe ilgili direkt ve dolaylı mevzuat kültürel, tarihi 
ve doğal çevrenin korunmasını destekleyecek yeni düzenlemelere 
kavuşturulmalı, yekpare, entegre ve dinamik bir çevre raevzuat.ı 
benimsenmelidir. Bu yapılırken, Türkiye'nin de imza koyduğu 
küJtürel ve tarihi çevrenin korunmasına yönelik uluslararası 
anlaşma ve sözleşmelerde dikkate alınmalıdır. 
2. ülkemizde tarihi ve kültürel çevrenin korunmasının çeşiitl i 
yönleriyle ilgilenen kurum ve kuruluşların bugünkü yapılarının 
irdelenerek, tarihi ve kültürel çevrenin korunmasında yararlı 
olabilecek, destekleyecek düzenlemelerin getirilmesi, tarihi ve 
kültürel çevrenin korunmasına engel oluşturan raevzuatte yeni 
düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır. 
3. Tarihi, kültürel ve doğal çevreye farkJı açılardan yaklaşan 
yasal düzenlemeler içersinde korunması gerekJi kültür ve doğa 
yarlıkları ile ilgili ortak terminoloji oluşturulmalı ve ölçüt 
saptanmalıdır. 
4. Yerel Yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin kültürel ve 
doğal çevrenin koruma olgusuna etkin bir şekilde katılmasını 
sağlayacak düzenleme ve önlemler getirilmelidir. 
5. Çevre düzeni planı, imar planı, turizm gelişim projesi gibi 
değişik planlama olgularında tarihi ve kültürel çevre.ile doğal 
çevre girdi olarak değerlendirilmesi, koruma amaçlı planları ile 
diğer planlar arasında eşgüdüm ve eşzamanlılık sağlanmalıdır. 
6. Öncelikle korunması gereken ve yoğun yapılaşma tehlikesi 
altında bulunan yörelerde, çeşitli disiplinlere hizmet veren, 
konu ile ilgili uzmanlardan oluşan bir istasyon kurulmalı tarihi 
ve kültürel çevre ile doğal çevreye ilişkin çalışmaların bu 
istasyonda çözümlenmesi sağlanmalıdır. 
7. Kentsel ve anıtsal yoğunluk içeren., tarihi ve kültürel 
çevrelerde Koruma Atelyeleri kurulmalı, bu atelyelerde restoratör 
mimardan, geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve Halk Sanatı 
ustalarına varıncaya dek çeşitli dal 1 ardan uzmanların çal aşmaları 
ve yetişmeleri sağlanmalıdır. 
8. Tarihi ve kültürel çevrede ilgili mevzuatlar çerçevesinde 
yapılan işlemlerin denetlenmesini sağlamak amacıyla Uygulama 
Teknik Denetim Birimleri kurulmalıdır. 
9. Eski eser ve doğa sevgisini yaymak üzere ulusal doğa ve tarihi 
açık hava müzelerinin kurulmasına öncelik verilmelidir. 
10. Çevrenin korunmasında çevre bilincinin yükseltilmesi, çevre 
koruma eğitiminin yaygınlaştırılması sağlanmalı, yaşanılan son 
Boğaz faciasında olduğu gibi halkın örgütlenerek tarihi ve doğal 
çevresine sahip çıkması, için örgütlenme gerçekleştirilmelidir. 
11. Kamu, kurum ve kuruluşlarının yatırıra konularında, turizm ve 
sanayi yatırımlarında, tarihi, kültürel ve doğa çevrenin 
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gözetilmeden tahrip edilmesine neden olabilecek şekilde uygulama 
yapmalarına engel olunmalıdır. 
12. Tarihi, kültürel ve dçğal çevrenin içe olduğu ve 
korunmasından birçok kurum ve kuruluşun sorumlu oJduğu bölgeler 
için özel yasaların çıkarılması', Kapadokya, Pamukkale vb. gibi. 
Kimlikli, kişilikli, geleceğe güvenle bakan bir topJum olmak 
istiyorsak, gelecek kuşaklara yaşanılacak bir çevre, onurlu bir 
gelecek bırakmak istiyorsak, kentlerimizi ve tüm çevremizi 
kimlikli kılan öğelerden uzaklaştırmak istemiyorsak, özverili-
birikimli insanlarımızı bir araya getirmeli, bütün kurum ve 
kuruluşlarımızla, bilim kurumlarımızla birlikte hareket 
etmeliyiz. Nasıl ulusça önemli olaylarda hızla birleşebiliyorsak, 
yaşadığımız toprakların dünü, bugünü, geleceği için de birleşmek 
ve karar vermek zorunluluktur. 
Sit Alanları: 
"Taşınmaz kültür varlıkları"; tarih öncesi ve tarihi devirlere 
ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer 
üstünde, yar altında veya su altındaki korunması gerekli taşınmaz 
varlıklardır. c 
"Taşınmaz tabiat varlıkları"; jeolojik devirlerle, tarih öncesi 
ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri 
ve güzellikleri bakımınan gerekli yer üsütünde, Ver altında veya 
su altında bulunan taşınmazlardır. 
"Kentsel sit"; mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat 
özelliği bulunan ve birarada bulunmaları sebebiyle teker teker 
taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan, kültürel ve tabii 
çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim 
dokuları, duvarlar) birlikte bulundukları alanlardır. 
"Tarihi sil;"; önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve bu 
sebeple korunması gerekli alanlardır. 
"Arkeolojik sit"; antik bir yerleşmenin veya eski bir medeniyetin 
kalıntılarının bulunduğu yer veya su altında bilinen veya meydana 
çıkarılan korunması gerekli alanlardır. 
"Tabii sit"; ilginç özellik ve güzelliklere sahip olan ve ender 
bulunan korunması gerekli alanları ve taşınmaz tabiat 
varlıklarıdır. 
ülkemizde 44406 adet kültür ve tabiat varlığı, 2485 adet 
arkeolojik sit, 269 adet doğal sit, 146 adet kentsel sit, 17 adet 
tarihi sit bulunmaktadır. 
Akdeniz'de ortak öneme sahip sit alanları: Akdeniz'in 
kirlenmesine karşı korunması (Barcelona) Sözleşmesi gereğince 
Akdeniz'de ortak öneme sahip 100 tarihi sitin içinde ülkemizden 
de 17 adet sit korunmaya alınmıştır. 
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7-TÜRKİYE'DE KIYI ALANLARININ YÖNETİMİ 
Kıyı bölgeleri Türkiye'nin en değerli ekonomik ve çevresel 
varlıkları arasındadır. ülkenin başlıca ekonomik büyüme 
merkezlerinin kıyılar boyunca 20'ye 40km genişliğinde bir şerit 
oluşturan bu bölgelerde yer almış olması, özellikle Orta ve Doğu 
Anadolu'da yaşayanları bu alanlara çekmektedir. 
Bu açıdan, kıyı alanlarındaki nüfus yoğunluğunda görülen hızlı 
artışlar bu durumun göstergesidir. Türkiye'nin kıyı alanlarının 
doğal ve ekonomik özellikleri ve farklı ekonomik faaliyetler için 
sunduğu avamtajlar çevre korumasına bütüncül bir yaklaşımı 
gerekli kılmaktadır. 
Bü bölgelerde yoğunlaşan ekonomik faaliyetler arasında turizm, 
tarım, bazı sanayi dalları, balıkçılık,su ürünleri, çeşitli kara 
ve deniz taşımacılığı ile kentsel gelişim yer almaktadır. 
Kıyı alanlarında ki hassas çevre ve doğal kaynaklar üstünde 
ekonomik faaliyetlerin yoğunluk ve çeşitliJiğinin önemli etkisi 
olmaktadır. 
Türkiye kıyı şeridi doğal ve çevresel kaynaklar yönünden çok 
zengindir. Doğal güzellikleri ve kültürel zenginliklerin önemli 
ölçüdeki çeşitliliği Doğu Akdeniz, Anadolu ve Güney Doğu 
Avrupa'nın klasik dönem sonrası tarihini yansıtmaktadır. Bu 
zenginlikler arasında (karst alanlar da dahil olmak üzere) 
benzersiz kıyılar,doğal parklar,verimli ovalar, farklı denizlerin 
kıyı suları,çok sayıda koyun yanısıra, su yolları çok zengin 
sulak alanlar içeren haliçler sayılabilir. 
Ekonomik verimliliğin çevrenin niteği korunarak sağlanabilmesi 
için, kıyı bölgelerine Türkiye'nin diğer bölgelerine göre daha 
ileri derecede bir yönetim politikasına gerek duymaktadır. 
Türkiye, sürdürülebilir kalkınmayı ekonomik ve çevresel yönetim 
açısından yol gösterici ilke olarak benimsemiştir. Bu, 
günümüzdeki gelişmenin gelecek kuşaklara da yansıması anlamına 
gelmektedir, çevresel kaynakların giderek kıyı kaynaklarının, 
insan sağlığını gözetecek ve kalkınmanın var olan ekolojik 
sistemler üzerindeki etkisini en alt düzeyde tutacak, en azından 
kendini yenileme kapasitelerini korumayı sağlayacak biçimde 
yönetilmeleri gerekmektedir. 
Kıyılarda çevre yönetimi aynı zamanda kirliliğin ekonomik zarara 
yol açmasını önlemeli ve doğal kaynakların çevresel olmayan 
sermaye ve teknolojinin yerine koyamayacağı ölçüde tüketilmesinin 
önüne geçebilmelidir. 
Türkiye'nin pek çok kıyı alanlarında yoğunlaşmış olan ekonomik 
gelişme hızlanmaya devam etmektedir. Kıyı alanlarının korunması 
ve kaynaklarının rasyonel yönetimi amacıyla sürdürülen bir dizi 
ulusal ve uluslararası faaliyet bulunmaktadır. 
Bu çalışmalar, Türkiye'de entegre bir kıyı yönetimi anlayışını 
gerektirdiğini ortaya koymuştur. Ancak entegre kıyı. yönetimi 
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anlayışı oldukça hassas olan ve bu alanların korunması için uygUn 
yasal ve idari bir çerçeve, akılcı planlama ve özel standartlar 
gerektirmektedir. Kıyıya özgü bir yönetimin işlerliği açısından 
kıyı kavramı, bölgesel açıdan yeniden tanımlanmalı ve gerekli 
idari düzenlemeler yapılmalıdır. 
Bu nedenlerle Türkiye'de kıyı kaynakları ile. sürdürülebilir 
kalkınmaya özel bir dikkat gösterilerek kıyı bölgelerinde uzun, 
orta ve kısa vadeli stratejiler belirlenmeli, bu politika ve 
stratejiler planlama kararları ile bağdaştırılarak uygulamaya 
konmalıdır. 
Sosyo-ekonomik gelişmeler sonucu kıyılarımıza daha fazla yük 
düştüğünden, kıyılarımız daha uzun vadeli düşünülüp 
sosyo-ekonomik etkinliklerin kıyıya yapacağı etkiler önceden 
belirlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. 
Kıyıların spekülatif amaçlara hizmet etmemesi için gerekli 
önlemlere ağırlık verilmelidir. 
Türkiye'de Kıyı kanunu 1975 yılından 30 Mart 1994 te son bir 
değişiklik getirilinceye kadar gerek Kanun hükümleri gerekse 
Yönetmeliği uygulama yönünde sürekli değişikliğe uğramıştır. 
Kanunu bir dönem Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ile 
boşluk doğmuş ve yaklaşık 4 sene (1986-1990) Yeni Kıyı Kanunu 
yürürlüğe girene kadar 15 Temmuz 1987 tarih ve 220 sayılı 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı genelgesi ile kıyılardaki 
uygulamalar yönlendirilmiştir. Mevcut Kıyı Kanunun 
uygulamalarında yaşanan darboğazlar dikkate alınmalı, Kanun kıyı 
kaynaklarının rasyonel yönetimi mantığı ile çağdaş uygulamalar 
da dikkate alınarak gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. 
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C-ÇEVRE YÖNETİMİ TEKNİK ARAÇLARI 

.1-TÜRKİYE'DE "ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ" UYGULAMASI 
ÇED üzerine yapı .lan .ilk çalışmalar, teknik açıdan tutarlılık ve 
fayda-ma .1 i yet analizlerinden oluşan oldukça genel yaklaşımları 
içermektedir. Çevre boyutunun, fayda maliyet analizlerine ilk 
entegrasyon çabaları ana hatlarıyla bir projenin çevreye yapacağı 
olumsuz etkilerin parasal ölçülerle değerlendirilerek, bunların 
birer maliyet unsuru olarak yorumlanmasından ibarettir. Ancak 
uzun vadeli çevresel etkilerin, estetik değerlerin ve en 
önemlisi, tehlikeye düşen insan hayatının parasa.l olarak 
değerlendirilmesinde ortaya çıkan yetersizlikler, klasik 
fayda-raaliyet analizi yönteminin uygun olmadığını ortaya 
koymuştur. Bunun üzerine, ortaya çıkan yeni arayışlar sonucunda 
"Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)" yaklaşımı doğmuştur. 
Bu çerçevede, ilk olarak ABD'de .1970 yılında yürürlüğe giren 
Ulusal Çevre Politikası Kanunu (National Environmental Policy 
Act-NEPA) ile ÇED federal projeler için zorunlu hale 
getirilmiştir. Bu uygulama kapsamında öze.} sektöre ait 
projelerden, federal mülkiyet ve finansman söz konusu olduğunda, 
ÇED raporu hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. 
1973 yılında Kanada'da Çevre Değerlendirme ve Denetleme 
Yöntemleri (Environmental Assessment & Review Process-EARP) 
dokümanıyla ÇED uygulamasına geçilmiştir. 
ÇED'in 1970'li yılların başından beri, gelişmiş ülkelerdeki bu 
gelişme süreci, çevre açısından önemli olan, kirlenme öncesi 
çevreyi koruyucu tedbirler alınmasını öngörmekte, bu da ekonomik 
olarak kirlenme sonrası temizlemek için yapılacak harcamaları 
minimize etmektedir. Bu sayede hem çevre değerleri korunmakta, 
hem de ekonomik kayıpların önüne geçilmektedir. 
1985 yılında Avrupa Topluluğu Komisyonu'nda kabul gören 
(85/337/EEC) simgeli ÇED Direktifi ile Avrupa Topluluğuna üye 
ülkelerde uyulacak ÇED prosedürünün çerçevesi çizilerek 
uygulamaya geçilmiştir. Ancak bu çerçevenin dışında daha sıkı ÇED 
uygulamasını gerçekleştiren üye ülkelere de ulusal mevzuatlarını 
sürdürme serbestliği sağlanmıştır, (örneğin Hollanda) 
Ayrıca Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşları da 
diğer ülkelerdeki destekleyecekleri projeler için çevresel etki 
değerlendirmesini şart koşmaya başlamışlardır. (örneğin 
Türkiye'de Berke Barajı ve Etibank Üçköprü Pilot Krom Tesisi) 
Türkiye'de ise 11 Ağustos 1983 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe 
giren "Çevre Kanunu" nun 10. maddesi; "gerçekleştirmeyi 
planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol 
açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler bir "Çevresel Etki 
Değerlendirme Raporu" hazırlarlar. Bu raporda çevreye 
yapılabilecek tüm etkiler gözönünde bulundurularak çevre 
kirlenmesine sebep olabilecek atık ve artıkların ne şekilde 
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zararsız hale getirilebileceği ve bu hususta alınacak önlemler 
belirti lir. 

"Çevresel Etki Değerlendirme Raporu" nun; hangi tip projelerde 
isteneceği, ihtiva edeceği hususlar ve hangi makamca 
onaylanacağına dair esaslar yönetmelikle belirlenir." hükmü ile 
bir faaliyetin gerçekleşmesinden önce, bu faaliyetin yol 
açabileceği olumsuz etkilerin belirlenmesini ve gerekli 
önlemlerin alınmasını yasal bir temele oturtmuştur. 

Söz konusu hukuki dayanaktan hareketle hazırlanmış olan ÇED 
Yönetmeliği 7 Şubat 1993 tarihinde, 21489 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliğin amacı; gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri 
sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kamu veya özel sektöre 
ait kurum, kuruluş ve işletmelerin yatırım kararlarının çevre 
üzerinde , yapabilecekleri tüm etkilerin belirlenerek 
değerlendirilmesi, tesbit edilen olumsuz etkilerin önlenmesi ya 
da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi ve 
alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek 
Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik 
esasların düzenlenmesidir. 

ÇED Yönetmeliği çalışmaları sırasında,•--,Avrupa Topluluğu ÇED 
Direktifi, Avrupa Ekonomik Komisyonu Sınır!araşın ÇED 
Sözleşmesi, ABD ve gelişmiş bazı ülkelerin ÇED uygulamaları 
incelenmiş, Çevre Bakanlığının ilgili birimleriyle koordineli 
çalışmalar sonucunda, ülke şartlarına uyarlanmış olan taslak 
metin daha sonra 305 adet kurura, kuruluş, üniversite, araştırma 
merkezleri, meslek odaları ve sanayi odalarına gönderilerek 
görüşleri istenmiştir. Bu sayıya ilaveten konu ile ilgili 100 
kişiye de yönetmelik taslağı verilmiştir. Gelen görüşler itina!ı 
bir şekilde gözden geçirilmiş ve yönetmelik taslağı, bu 
görüşlerin ışığında revize edilerek nihai şeklini almıştır. 

ÇED Yönetmeliğinde 31 adet faaliyet, (EK I) • listesinde yer almış 
olup, planlama aşamasında ÇED Raporu hazırlamakla yükümlü 
kılınmıştır. ÇED Yönetme!iğinin EK T üstesinde belirtilmiş olan 
31 adet faaliyet aşağıda verilmiştir: 
1. Rafineler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri, 
a) Ham petrol rafinerileri (ham petrolden yağlama maddesi 
üreten tesis! er hariçtir), 
b) 500 ton/gün veya daha fazla kömür veya bitümlü şiştin 
sıvılaştırıIdığı ve gazlaştırıldığı tesisler 

2. Termik ve nükleer santraller, 
a) Toplam ısıl gücü 300 MW ve daha fazla olan termik güç 
santralleri ile diğer yakma sistemleri, 
b) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler 
(maksimum gücü 1 KW sürekli termal yükü geçmeyen fizyon 
edilebilir ve üretken maddelerin üretimi ve dönüştürülmesi ile 
İlgili araştırma tesisleri hariçtir), 
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3. Radyoaktif atık tesisleri, 
(Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi 
amacıyla projelendirilen tesisleri), 
4. Entegre kimya tesisleri, 
a) Petrokimya tesisleri, 
b) Zararlı ve toksik kimyasal madde üreten tesisler, 
c) Patlayıcı madde sanayi, 
d) Tarım ilaçları ve farmasötik ürünlerin üretilmesi, 
e) Akü ve pil üreten fabrikalar, 
f) Petrokimyasal ve kimyasal ürünler için büyük depolama 
tesisleri, 
5. Kağıt hamuru ve her çeşit kağıt üretimi yapan fabrikalar, 
(selülozlu bitkiler ve atık kağıt kullanarak kağıt hamuru ve 
çeşitli kağıt, karton, mukavva vb. ürünler üreten tesisler), 
6. Asbest çıkarılması ve asbestin ve asbest içeren ürünlerin 
işlenmesi ve dönüştürülmesi yapılan tesisler, 
7. Büyük altyapı faaliyetleri, 
a) Şehirlerarası otoyollar, karayolları, ekspres yollar ve 
bunlarla bağlantılı köprüler ve tüneller, 
b) Şehirlerarası demiryolu hatları ve bunlarla bağlantılı 
köprüler ve tüneller, 
c) Havaalanları, 
d) Limanlar (1350 tonun üzerindeki gemilerin girişine izin 
verilenler), 
e) Enerji nakil hatları, (Gerilimi .145 Kilovolt (KV) ve üstü 
enerji iletim hatları) 
f) Barajlar, (Göl hacmi 100 milmyon m3 ya da göl alanı 15 km2 
den büyük olanlar) 
8. Toplu konut (1000 konuttan fazla) ve olimpik spor köyleri. 
9. Denizden büyük çaplı arazi kazanılması ve dip taraması, 
10. Toksik ve tehlikali artık ve atıkların yakılması> kimyasal 
arıtımı, depolanması veya araziye gömülmesi ile ilgili atık 
uzaklaştırma tesisleri, 
11. Petrol ve gaz boru hatları ve- depolama tesisleri, 
12. Gemi söküm yerleri, 
13. Dökme demir ve çeliğin ergitildiği ve demir dışı metallerin 
üretildiği tesisler, 
14. Çimento fabrikaları, 
15. Gübre fabrikaları, 
16. Şeker fabrikaları, 
17. Uçak yapım ve onarım tesisleri, 
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18. Demiryolu teçhizatının, vagon ve her türlü demiryolu 
aracının imali ve montajı, 

19. Motorlu araçların imali ve montajı 

20. ihtisas sanayi bölgeleri, 
2.1. Hayvan kesim yerleri ve çıkan yan ürünleri işleme vb. 
tesisleri ile entegre et tesisleri, (2000 ton/yıl canlı 
ağırlıktan fazlası) 
22. Çıkarılan yeraltı suyu hacmi yıllık 10 milyon m* ve üzerinde 
olduğu takdirde, yeraltı suyu çıkarma faaliyetleri, 

23. Açıkdeniz hidrokarbon üretimi, 

24. Her türlü maden çıkarılması ve zenginleştirmesi (metal 
içeren veya enerji üretilenler), 

25. Denizlerden petrol çıkarma faaliyetleri, 

26. Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile 
ilgili tesisler, 
27. Işınlanmış nükleer yakıtların yeniden işlenmesi ile ilgili 
tesisi er, 
28. Sigara fabrikaları, , 
29. Tabakhane ve deri işleme tesisleri (50 HP'den fazla motor 
gücü kullanan), 
30. Lastik fabrikaları, 
31. Taş ve toprak sanayi (seramik, porselen, tuğla, kiremit ve 
cam fabrikaları), 
ÇED Raporunun, Çevre Bakanlığına sunulmasından sonra "ÇED Olumlu 
Belgesi" alınması gerekmektedir. Bu aşamada olumlu belgesi 
alınmadan önce şirket kurma, maden arama, yabancı sermaye izni 
ve ilgili kiuruluşlardan söz konusu faaliyetin yeri hakkında 
görüş alınması ile ilgili izinler hariç, herhangi bir teşvik, 
onay, izin ve ruhsat alınamayacaktır. 
Yönetmeliğin EK II listesinde "ÇED uygulanacak Hassas Yöreler" 
yer almaktadır. Bunlar: 

Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar, 
Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca 

Korunması Gerekli Alanlar, 
Korunması Gerekli Diğer Alanlar olarak gruplandırılmıştır. 

ikinci grup faaliyetler ise "ÇED ön Araştırması Uygulanacak 
Faaliyetler Listesinde (EK III) 8 ana başlık altında 
sınıflandırılmıştır. EK III listesinde bulunan faaliyetlerin, EK 
II'de belirtilen hassas yörelerde gerçekleştirilmesi 
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planlanıyorsa, ÇFD Raporu hazırlanması gerekmektedir. EK ITJ1 e 
tabi 8 ana faaliyet aşağıda sıralanmıştır; 
1. İstihraç sanayi 
2.Enerji sanayi 
3.Metallerin işlenmesi 
4.Kimya sanayi 
5.Gıda ve içki sanayi 
6.Tekstil, ağaç ve kağıt sanayi 
7.Arazi kul.1 anımı ve altyapı projeleri 
8.Elektronik ve elektromekanik tesisleri, 
EK IlI'de bulunan faaliyetler için KontroJ Listesi ve 
Değerlendirme Tablosu doldurularak Çevre Bakanlığının taşra 
teşkilatına başvurulacaktır."Çevresel Etkileri önemsizdir" karar 
yazısı için; faaliyet sahibi ÇED ön Araştırma Kontrol Listesi ve 
Değerlendirme Tablosunu doldurarak Çevre Bakanlığının taşra 
teşkilatına sunacaktır. " 
Kontrol Listesinde arazinin hazırlanması, inşaat aşamasında ve 
işletme aşamasında oluşabilecek etkiler soru şeklinde verilmekte 
olup her "Evet" cevabı için gerekli açıklamalar istenmektedir. 
Değerlendirme Tablosu matriks olarak hazırlanmıştır. Olabilecek 
etkiler kesişme karelerine l'den 5'e kadar bir değer verilip, 
(1-2 = Az etkili, 2 = Orta etkili, 4-5 = çok etkili) olumsuz 
etkiler için (-), olumlu etkiler için (+) işareti konulacaktır. 
Taşra Teşkilatı üç hafta içerisinde gerekli görürse bir inceleme 
Değerlendirme Komisyonu da kurarak inceleme ve değerlendirme 
yapacak, faaliyetin çevresel etkileri hakkında bir rapor 
hazırlayarak, bu raporu Mahalli çevre Kurulu'na sunacaktır. 
Mahalli Çevre Kurulu raporu inceleyecek ve ilk toplantısında 
faaliyetin çevresel etkileri hakkında karar verecektir. Eğer 
"Çevresel Etkileri önemsizdir" kararı verilirse, bu karar bir 
hafta süreyle askıda ilan edilecektir. Bu süre içinde olabilecek 
itirazlar Valilikçe değerlendirilecek ve gerekli görüldüğünde 
konu Mahalli Çevre Kurulu'na tekrar gönderilecektir. "Çevresel 
Etkileri önemlidir" kararı verilirse, faaliyet sahibi çevre 
Bakanlığına başvuracak.ve ÇED Raporunun hazırlanması için gerekli 
işlemlere başlayacaktır. 
ÇED Raporlarının incelenmesi ye değerlendirilmesi için Çevre 
OBakanlığı bünyesinde, konu ile ilgili merkezi ve yerel kurum ve 
kuruluşların temsilcileri, faaliyet sahibi veya temsilcisi, ÇED 
Raporunu hazırlayan kurum veya kuruluş temsilcisi, halkın 
katılımı toplantısı tutanak sekreteri ve Bakanlık 
temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacaktır. Böylece ÇED 
Raporları kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacaktır. Komisyon 
üyeleri temsil ettikleri merkezi ve yerel kurum ve kuruluşlarını 
ilgilendiren konulardaki yasal yetki, görev ve sorumlulukları 
çerçevesinde görevlendirileceklerdir. 
Gerek Türkiye tarafından kabul ediJen "Bergen Bakanlar 
Deklarasyonu" (1990) gerekse "Rio Deklarasyonu"'nunda (1992) 
önemle üzerinde durulan halkın karar sürecine katılımı konusudur 
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ki, Çevre Bakanlığı, gerçekleştirilecek faaliyetten etkilenen 
yerel halkın ÇED sürecine katılımına büyük önem vermektedir. 
Yönetmeliğe göre ÇED Raporunun Çevre Bakanlığına sunulmasından 
sonra halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini 
almak üzere bir toplantı düzenlenecektir. Bu toplantı sonucunda 
oluşan halkın görüşleri ve önerileri, inceleme ve değerlendirme 
aşamasında Komisyonun bilgi ve değerlendirmesine sunulacaktır. 

Yönetmelikteki bir diğer önem]i husus da gerekli izinler 
alındıktan sonra uygulamaya geçilen faaliyetlerin izlenmesi ve 
denetlenmesidir. izleme ve Denetleme mekanizması aşağıdaki 
şekilde belirlenmiştir: 

1. Çevre Bakanlığınca; ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi 
verilerek, faaliyeti kendi görev ve yetkileri çerçevesinde izleme 
ve denetlemeleri istenmektedir. 
2. Çevre Bakanlığı ÇED Raporunda belirtilen hususlara uyulup 
uyulmadığını izlemekle görevlidir ve bu görevi sırasında gerekli 
görülen durumlarda kamu ve özel kuruluşlar, ilgili meslek 
odaları, merkezi ve yerel,yönetimlerle işbirliği yapabilecektir. 

3. Faaliyet sahibi, faaliyetiyle ilgili olarak, Çevre 
Bakanlığının öngördüğü hususlarda izleme yapmak ve gerekli 
bilgileri Çevre Bakanlığına vermekle yükümlü kılınmıştır. 
ÇED çalışmalarında geleceğe yönelik tahminler yapılmaktadır. Bu 
tahminlerin doğruluğu ve alınan tedbirlerin etkinliği, projenin 
gerçekleşmesi sırasında ve sonrasında ortaya çıkacağından, bu 
konu Yönetmelikte "Proje sonrası Analiz" başlığı altında ele 
alınmakta ve Yönetmeliğin ilgili maddesinde; "Bakanlık, ileride 
gerçekleştirilecek aynı tip faaliyetlere, önceki tecrübelerin 
taşınması amacıyla, geçmişte gerçekleştirilen faaliyetlerle 
ilgili etkilerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi ^için 
gerekli çalışmaları yapar." şeklinde ifade edilmektedir. 

Yönetmelikte EK I'e giren faaliyetler için hazırlanacak ÇED 
Raporunda, Ek V'de belirtilen gene] format esas alınacaktır. 

Genel formata göre öncelikle, projenin tanımı ve amacı, seçilen 
yerin konumu, ekonomik ve sosyal boyutları açıklanacaktır. Daha 
sonra proje için seçilen yerin çevresel özellikleri 
belirlenecektir. Çevresel özellikler; fiziksel, biyolojik 
özellikler, doğal kaynakların kullanımı ve sosyo-ekonomik çevre 
özellikleri olarak belirlenmiştir. 

Üçüncü aşamada projenin çevre üzerine etkileri ve alınacak 
önlemler açıklanacaktır. Bu bölümde proje için arazinin 
hazırlanması, inşaat, işletme ve işletme sonrası aşamalarından 
oluşacak etkiler ve ne gibi önlemler alınacağı belirtilecektir. 

Son aşamada ise yerseçimi, teknoloji ve alınacak önlemlerin 
alternatiflerinin karşılaştırılması yapılıp, tercih sıralaması 
belirtilecektir. 
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ÇED uygulamalarında özellikle yatırımcılar açısından çok önemli 
o]an .hususlar arasında ÇED raporunun inceleme süresi ve raporun 
maliyeti konuları gelmektedir. 
Süreler konusunda; 
Bilindiği üzere ÇED Raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi 
için makul bir zamana ihtiyaç vardır. ÇED Yönetmeliğinde bu 
süreler; 

ÇED Raporunun Çevre Bakanlığına sunulmasından itibaren, ÇED 
olumlu veya olumsuz belgesi alana kadar geçecek süre 14 haftadır. 
(2 hafta Raporun forrnata uygunluğunun incelenmesi + 10 hafta 
komisyonun incelemesi ve değerlendirmesi +. 2 hafta Bakanlığın 
karar vermesi) 

ÇED Raporu için revize istenmesi durumunda 14 haftalık 
süreye 5 hafta daha eklenmektedir. Bu durumda toplam süre 19 
hafta olmaktadır. 

ÇED ön Araştırmasına Tabi Faaliyetler (EK III) için Kontrol 
Listesi ve Değerlendirme Tablosunun, Taşra Teşkilatlarında 
incelenmesi süresi 3 haftadır. Bu inceleme esas alınmak kaydıyla 
karar, Mahalli çevre Kurulunca ilk toplantısında verilecektir. 
Mahalli Çevre Kurulu ayda bir toplandığından karar süresi için 
geçen zaman maksimum 4 hafta olacaktır. Bu durumda toplam süre 
7 haftadır. 
Kontrol Listesi ye Değerlendirme Tablosu incelendikten sonra, 
"Çevresel Etkileri önemlidir" kararı çıkması durumunda ÇED Raporu 
hazırlanması gerekmekte ve ÇED süreleri işlemektedir. Bu durumda 
toplam süre en fazla 21 hafta olmakta, revize istenmesi durumunda 
ise 26 haftaya çıkmaktadır. 
Bu süreler gelişmiş ülkelerde çok daha uzundur, örneğin bu süre 
A.B.D.'de birbuçuk ile iki yıl arasındadır. Türkiye şartları 
açısından, süreler mümkün olduğunca kısa tutulmaya çalışılmıştır. 
ÇED Raporunun maliyeti konusunda; Bir ÇED raporu hazırlanması 
esnasında gerekli olan harcamalar; araştırma için yapılan 
masraflar ile raporun hazırlanması için yapılan masraflardan 
oluşur. Bu konuda çeşitli istatistikler mevcuttur, örneğin; 
ABD'de yatırım bedeli 100 milyon dolar ve daha yüksek projelerde 
% 0.08, 2 milyon dolarlık küçük projelerde % 5 arasında 
değişmektedir. Tayland'da ÇED giderleri 250 milyon dolar ve daha 
yüksek yatırım medeline sahip projelerde % 0.1, 1 milyon dolardan 
daha düşük yatırım bedeline sahip, olan projelerde % 1 
mertebesindedir. Avrupa Topluluğu uygulamalarında da genel bir 
ifade olarak ÇED giderlerinin, yatırım bedelinin % 0.01 ile % 1.0 
arasında değiştiği belirtilmektedir. 
Görüldüğü üzere, yatırım bedeli yüksek olan projelerde ÇED 
giderlerinin yatırım bedeline oranı, yatırım bedeli düşük olan 
projelerle mukayese edildiğinde çok daha düşük kalmaktadır. 
Yönetmeliğin EK I listesinde yer alan faaliyetlere bakılacak 
olursa bunların genellikle yatırım bedeli yüksek olan projeler 
olduğu görülecektir. Ayrıca Yönetmeliğin 28. maddesine göre Çevre 
Bakanlığının EK V genel formatında değişiklik,yapma yetkisi de 
vardır. Bu değişiklikler esnasında faaliyetin türü, kapasitesi, 
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yeri ve atıkları gibi faktörJer gözönünde tutulmaktadır. 
Ayrıca altı çizilmesi gereken önem]i konu; çeşitli faaliyetler 
sonucu tahrip edilen doğal dengenin yeniden düzeltilmesi için 
yapıJacak harcamalar, ÇED Raporu hazırlanması esnasında yapılan 
harcamalarla mukayese edilemeyecek kadar yüksektir. 
Türk çevre mevzuatında önemli bir yeri oJan ÇED uygulamalarının, 
bilinçli, deneyimli ve iyi yönlendirilen teknik kadroların elinde 
daha sağlıklı ve. amaca uygun oJarak gerçekleştirileceği açıktır. 
Multidisipliner özelliği olan ÇED uygu]amal arında gerek ÇED 
Raporunu hazırlayacak, gerekse inceleyecek kişilerin, projenin 
tüm bileşenlerini, çevrenin tüm gösterge] eriyle bağdaştırabilecek 
değişik mesleklere sahip olmaları gereklidir. Bu nedenle, ÇED 
Yönetmeliğinde, ÇED Raporu, Revize ÇED Raporu, ÇED ön Araştırma 
Kontrol Listesi ve Değerlendirme Tablosu hazırlayacak kurura, 
kuruluş ve kişiler Çevre Bakanlığından bir "ÇED Raporu Hazırlama 
Yeterlik Belgesi" almakla yükümlü kılınmıştır. 
Yeterlik Belgesi ile ilgili hususlar bir tebliğ halinde 
yayımlanacak olup, Tebliğ Taslağı Çevre Bakanlığınca hazırlanmış 
ve yaklaşık 100 adet kurura, kuruluş, üniversite, meslek odası ve 
gönüJlü kuruluşlara görüşlerini almak üzere gönderilmiştir. 
Çalışmalar son aşamadadır. 
Yatırıracilar için ÇED uygulamaları ile ilgili yol gösterici 
mahiyette olan "ÇED El Kitabı" taslak haline getirilmiş olup, 
1994 yılı içerisinde yayımlanması planlanmaktadır. 
Çevre konusundaki ilgili mevzuatın uyumu, çeşitli kurumlardaki 
görev ve yetki karmaşasının giderilmesi ve bugüne kadar yapılan 
ÇED uygulamalarında görülen aksaklıkların ortadan kaldırılması 
amacıyla ÇED yönetmeliğinin revizyon çalışmaları başlatılmıştır. 
ÇED yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce, kamu ve öze] sektörde 
olmak üzere yaklaşık 30 adet faaliyetin çevresel etkileri 
açısından değerlendirilmesi için Çevre Bakanlığına başvuruda 
bulunulmuştur. ÇED yönetmeliğinin yayımlanmasından sonra ise, 
kamu ve özel olmak üzere toplam 110 adet faaliyet Çevre 
Bakanlığına intikal etmiştir. 
1993 yılından itibaren ÇED çalışmaları Çevre bakanlığınca 
yukarıda açıklanan usûller kullanılarak bir dizi yatırım 
projesinde uygulanmaya başlamıştır. Bu deneyimlerin ışığında 
usuller ve yönetmelikte bazı değişiklikler gerekli görülmektedir. 
Sorun Alanları: 
ÇED, tüm dünyada önemi gittikçe artan bir karar verme aracı 
olarak kullanılmaktadır. Ancak çED'in tam olarak uygulanabilmesi 
için bazı ön şartların var olması gerekmektedir. Bu nedenle çevre 
yönetiminde en üst düzeylere varmış ülkelerde dahi (ABD, Japonya, 
Hollanda, Federal Almanya vb.) ÇED'in yasal kurallara bağlanması 
ve uygulamada etkinlik kazanması uzun yıllar sürmüştür. Dünyada 
ÇED uygulamaları ile ilgili bugüne kadar kaydedilen gelişmeler 
Türkiye'de hiç şüphesiz önemli yararlar sağlayacaktır. Ancak, 
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önemli olan Türkiye koşuJJarına en uygun ÇED sisteminin 
yerleştiri lebi İmesi .için, yine yeri imkanların en iyi şekilde 
değerlendirilmesidir. 
ÇFD uygulamalarına çok kasa bir süre Önce başlanmış olan 
Türkiye'de karşılaşılan sorun alanları özetle aşğıda 
belirtilmektedir ; 
a) Sağlıklı bir ÇED Raporu hazırl anması, değerlendirilmesi, ÇED 
süreci içinde çeşitli kuruluşlara ve halka danışılması uzun bir 
süreci zorunlu kılmakta ve bu durum yatırımcı için caydırıcı 
olabilmekte, en azından gider ve maliyetleri artırmaktadır. 
Ayrıca, ÇED çalışmalarının esasını teşkil eden çevre değerlerine 
ilişkin ayrıntılı ve güvenilir veri tabanlarının ülkemizde mevcut 
olmaması, daha önceden yapılmış veya yapılmakta olan çalışmaların 
bir bütünlük içinde olmayışı ve bilgilere kolay ulaşılamaması bu 
süreci daha da uzatmaktadır. 
b) ' ÇED gibi yeni bir aracın benimsenmesi, yürürlükteki planlama 
ve karar verme sürecinde önemli değişimleri, çevre birimlerinin 
bunlara uyumlarını zorunlu kılmakta ve kurumlar arasındaki yetki 
dağılımında anlaşmazlıklara yol açmaktadır. Diğer kurumların ÇED 
Yönetmeliğini uygulamadaki isteklilik durumları da bu aracın 
verimliliğinde etkin olmaktadır. 
c) ÇED çalışmalarının getireceği parasal yükün yatırımcı 
tarafından karşılanmasında sorunlar ortaya çıkmaktadır. Gerek 
özel gerekse kamu kuruluşlarında ÇED çalışmaları için bir 
bütçenin bugüne kadar ayrılmamış olması yatırımcıları. 
zorlamaktadır. 
d) ÇED çalışmalarının etkinliğinde önemli rol oynayan kamuoyu 
katılımı konusu ülkemizde etkin ve gerçekçi bir biçimde 
uygulanamamakta, kamuoyu bazen politik nedenlerle 
yönlendirilmekte, bazen de olaylara ilgisiz kalabilmektedir. 
e) ÇED Raporlarını hazırlayacak kişi, kurum ya da kuruluşların 
ÇED konusunda yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip olması gerekmekte, 
ancak ÇED konusunun ülkemizde yeni olması nedeniyle bu konuda 
yeterli deneyime sahip az sayıda uzman bulunmaktadır. Ayrıca ÇED 
Raporlarını inceleme-Değerlendirme Komisyonunda görev alacak tüm 
kurura ve kuruluş uzmanlarının da konuyu çok iyi bilmesi 
gerekmektedir. Bu eksiklik yeni teşkilatlanmakta olan Çevre 
Bakanlığı Taşra Teşkilatlarında ve Mahalli Çevre Kurullarında da 
büyük bir sorun teşkil etmektedir. 
f) ÇED sonrasında da uygulanan projenin her aşamada izlenmesi 
ve denetlenmesi ve ÇED ile verilen bilgilerin sınanması 
gerekmektedir. Ancak Türkiye'de bu mekanizma henüz yeterince 
etkin bir biçimde çalışamamakta, gerekli çevresel ölçümlerin 
yapılabileceği araç, alet, ekipman ve uzman kadrolarla yeterli 
sayıda laboratuvar bulunmamaktadır. Ayrıca mevcut denetim 
konusunda da çok başlılık olduğundan aynı konu farklı kuruluşlar 
tarafından denetlenmekte ve bu durum hem zaman açışından hem de 
mali açıdan kayıplara neden olmaktadır. 
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g) Türk çevre mevzuatı içinde öneraJi bir yeri olan ÇFD 
Yönetmeliği yatırımcılar tarafından bürokratik engellere yeni bir 
örnek olarak değerlendirilmektedir. Bunun bir nedeni de 
Türkiye'de yatırımlara çeşitli konularda izin. veren çok sayada 
kuruluşun mevcut bulunmasıdır. Bu yüzden de yukarıdaki listelerde 
adı bulunduğu veya teşvik aldığı halde yatırıma çeşitli bahaneler 
bularak ÇED'siz başlayan yatırımcı sayısı az değildir. 
Yukarıda özetlenmeye çalışılan ÇED sürecinde doğacak sorunların 
yeterli eşgüdümün sağlanması, çevre verilerinin mevcut olması ve 
uzmanların zaman içinde deneyim kazanmasıyla giderilebileceği 
ÇED'ı uygulayan ülkeler tarafından ifade edilmektedir. Ancak 
zaman faktörünün ve ÇED'in yol açtığı gecikmelerin gerektirdiği 
yeni maliyetlerin ortadan kaldırılması için prosedürü daha iyi 
işletecek önlemleri almak gerekmektedir. 
Çözümler: 
ÇED Yönetmeliği'nin uygulanmasında karşılaşılan sorunların 
çözümlenmesine katkı sağlayacak ve yönetmeliğe uygulamada daha 
çok işlerlik kazandıracak esaslar, önem sırasına göre aşağıda 
sıralanabilir : 
a) ÇED Raporlarının daha kısa sürede, daha düşük maliyetle 
hazırlanabilmesi ve ÇED Raporlarındaki verilerinin doğru ve 
güncelleştirilmiş bilgi ve belgelere dayandırıiabilmesi amacıyla, 
ülke genelinde çevre ile ilgili bilgileri içeren bir bilgi 
bankası kurulmalı ve tüm çevre özellikleri ile ilgili veriler 
düzenli olarak bu bilgi bankasında toplanmalıdır. Bu çalışmanın 
hızla gerçekleştirilebilmesi için ilgili kamu kuruluşları kendi 
yetki ve sorumulluk alanlarına giren konulardaki çevresel veri 
eksikliklerini tamamlamalı ve güncelleştirmelidir. Böylece 
Türkiye çevre durumunun sürekli olarak izlenmesini sağlayıcı bir 
sistem tesis edilmiş olacaktır, çevre ile ilgili verileri içeren 
bir bilgi bankasının kurulması için kurumlarca yapılacak 
çalışmalarda kurumlara mali destek sağlanması hususu dikkate 
alınmalıdır. 
b) Gerek ÇED Yönetmeliğinin çevre ile ilgili mevzuat ile uyumlu 
hale getirilmesi, gerekse yatırım izinleri için mevcutta 
uygulanan prosedürün basitleştirilebilmesi amacıyla Bakanlıklar 
arası bir üst düzey komisyon oluşturulmalıdır. Komisyon 
uygulamadaki duplikasyonları tek tek tespit etmeli ve bu 
tespitler doğrultusunda yatırım izinleri prosedürünü 
basitleştirici, kolaylaştırıcı hukuki düzenlemeleri 
belirlemelidir. Bu komisyonun sekreteryası Çevre Bakanlığınca 
yürütülmelidir. 
ç) ÇED Raporlarının hazırlanması için gerekli finansmanın 
teminini kolaylaştırmak amacıyla ? 

Çevre fonu bu yönde daha etkin olarak kullanılmalıdır, 
ÇED Olumlu Belgesi alındıktan ve yatırıma başlandıktan sonra, 
raporda belirtilen çevre koruma önlemlerinin gerçekleştirilmesini 
teminen yatırımcıya kredi, teşvik, vergi muafiyeti gibi 
kolaylıklar sağlanmalıdır. 
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e.) ÇED konusunun ülkemizde yeni olması nedeniyle ÇED Raporu 
hazırlayacak kuruluşlardaki uzmanların, İnceJeme-Değerlendirme 
Komisyonunda görev alacak kurum, kuruluş teknik personelinin, 
Çevre Bakanlığının Taşra Teşkilatları ve Mahalli Çevre 
Kurallarındaki personelin ÇED konusunda bilgilendirilmesine ve 
eğitimine ağırlık verilmeli ve bu personelin yurt dışı 
deneyimleri arttırılmalıdır. ÇED eğitimi kapsamında; özellikle 
ÇED Raporlarının hazırlanmasında ye değerlendirilmesinde 
kullanılan yöntemlere hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde 
kullanılan yöntemlere (Çevresel Fayda-Maliyet Analizi, Risk 
Değerlendirmesi ve Yönetimi Matematiksel Modellemeler vb.) 
ağırlık verilmelidir. ÇED eğitimi çalışmalarında Çevre Bakanlığı 
ve konuda bilgi ve deneyim sahibi akademik kuruluşlar etkin 
olarak görev, almalıdır. 
f) ÇED sürecine hem halkın etkin katılımını sağlamak, hem de 
yatırımcıları bilgilendirmek üzere, ÇED prosedürünü tanıtıcı 
periyodik toplantılar paneller düzenlenmeli ve medya bu amaç 
doğrultusunda etkin bir biçimde kullanılmalıdır. 
g) Faaliyetlerin her aşamada izlenebilmesi ve denetlenebilmesi 
amacıyla, izleme ve ölçüm sistemleri altyapısı oluşturulmalı, bu 
amaçla uzmanlaşmış kadrolar ve gerekli ölçümlerin yapılabileceği 
laboratuvarlar tesis edilmelidir, ölçüm ve izleme çalışmalarında 
üniversiteler ve bazı kamu kuruluşlarıdan yararlanılması için 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır, izleme ve denetlemeden sorumlu 
mercilerin görev alanları net bir şekilde belirlenmelidir. Bu 
konu Çevre Bakanlığının Taşra Teşkilatı örgütlenmesi ile 
yakından ilgilidir. Ayrıca havza bazında çevre araştırma, ölçme 
ve izleme enstitüleri kurulmalıdır. 
i) özelIkle yerleşim yerleri, tarım alanları, sanayi bölgeleri, 
tarım ve orman arazileri ve benzerleri için yer seçiminde ve risk 
belirlemelerinde yararlanılmak üzere; aşağıdaki konularda yeterli 
ve sağlıklı çevre verilerinin üretilmesi, modeli eme çalışmaları 
yapılması ve haritaların oluşturulması, doğal rezerv tespiti ve 
kirlilik envanterinin çıkarılması gerekmektedir ; 

Hava kalitesi ve bu yönden sorunlu alanlar: Hava 
kirliliğinin sadece yerel ölçekte düşünülmemesi: su, toprak vb. 
ortamlardaki kirlilikten çok daha farklı boyutlarda, global ve 
evrensel ölçeklerde ele alınması gerekir. Bu bakımdan çeşitli 
ölçeklerde modelleme çalışmaları özel önem taşır. Bunun dışında 
kentsel ölçekteki ısınmaya bağlı hava kirlenmesinin sürekli ve 
teknik bakımından yeterli bir ölçüm ağıyla izlenmesine acilen 
başlanmalıdır. 
Halen mevcut Sağlık Bakanlığı'na ait ölçüm ağının bu anlamda 
takviyesi ve bilimsel bakımdan gözden geçirilmesi lazımdır.Ayrıca 
kent veya kentdışı bölgelerde başta doğal gaz olmak üzere fosil 
yakıt yakılmasından kaynaklanan aldehitlerin; seramik* cam vb. 
toprak ürünleri ile gübre ve alüminyum işleyen tesislerden çıkan 
florlu gaz ve partiküllerin; siyanürle altın ve gümüşün 
zenginleştirildiği ve kazanıldığı süreçlerden siyanik asit (HCN) 
çıkışının; çöplerin yakılmasından oluşan dioksin, furan vb. öze.] 
zararlı gazların; nükleer ve termik santrallerden kaynaklanan 
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radyoaktif maddelerin, çimento vb. üretim tesislerinden yayıJan 
özel toz emisyonlarının sürekli ölçüldüğü ve kaydedildiği gaz ve 
toz monitor.1 ama istasyonları mut.Jaka kurulmalıdır. 

Yüzeyse.] su rezervleri ve kalitesi: DSİ tarafından havza 
bazında başlatılmış olan yüzeysel su kalitesi izleme çalışmaları, 
genişletilerek ve takviye edilerek devam ettirilmelidir. Bu 
çalışmalara bağlı olarak akarsu ve göllerin kaliteleri. Su 
Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak 
sınıflandırılmalıdır. 

Yeraltı su rezervleri ve bunların kalitesi: Yeraltı 
sularında izlemeyi gerçekleştirebilmek üzere gözlem kuyuları 
hazırlanmalı, sürekli denetim yapılmalıdır. 

Toprak sınıfları: Su kal iteleri've nicelikleri bilgilerinden 
yararlanarak ve fiziksel anlamda sulanabil iriik Özellikleri de 
gözetilmek suretiyle toprakların tarıma ayrılanları uygun bir 
ölçekte belirlenmelidir. 

Ayrıca, doğal kaynaklar ve biyoloiik zenginlikler, gürültü 
kirliliği ve koku. kirliliği ile ilgili, olarak temel veriler 
derlenmelidir. 

h) Çevre standartları konusundaki. çelişkiler ortadan 
kaldirılmalı, ihtiyaçlara göre revize edilmeli, ayrıca bu 
standartlar uygulanabilirlik yönünden de iyi etüt edilmelidir. 
Hava kalitesi, emisyon ve deşari ölçümlerinin yapılmasında ölçüm 
yöntemlerinin standardizasyonu ve standartlara uygun mekanik 
ekipmanın temini sağlanmalı, mevcut cihazların kalibrasyonu 
gerçekleştirilmelidir. ÇED Yönetmeliğine yukarıdaki hususi ar 
itibariyle uygulamada etkinlik kazandıracak bu düzenlemelerin 
yanısıra dikkate alınması gerekli diğer önemi bir husus, 
sanayileşme ve şehirleşme politikaları ile ilgilidir. Zira, CED 
çalışmaları kullanılan yöntemler itibariyle geniş kapsamlı bir 
yaklaşımı içermekle beraber, çevrenin korunması çerçevesinde özü 
itibariyle bütüncül olmayan parçacı bir yapıya sahiptir. CED 
Yönetmeliğinin gerçek katkısı, gelişmeleri yönlendirici kalkınma 
planlarının ve fiziki planların tamamlayıcısı olduğu zaman ortaya 
çıkacaktır. 

2-KİRLİL.tK İZLEME VE KONTROL 
Türkiye'de kirliliğin izlenmesi, çevre kalitesinin belirlenmesi 
ve denetlenmesi için, kirlenme faaliyetleri ile ilgili bilgi 
toplamasi çok önemlidir. Bu sistem çok hassas ve kapsamlı bir 
ölçüm, kayıt ve rapor sistemine dayanmalıdır. Büyükşehirlerde ve 
bazı kıyılarda ölçme istasyonlarının kurulduğu bilinmektedir. 
Ancak tüm yörelerde ve hava-su-toprak sistemlerinde uluslararası 
standartlara uygun ve sürekli çalışacak bir ölçüm ağı kurmak ve 
yöreden merkeze, bilgi akımını sağlamak gereklidir. 

Bu noktada çevre veri bankasının önemi vurgulanmalıdır. Bu 
uygulama her sektör için (tarım, enerji, ulaşım, turizm, sanayi, 
konut vs.) dikkate alınmalıdır. Bugün Türkiye'de DİE sadece hava 
kirliliği ve belediye atıkları ile ilgili çevresel veri 
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top'l amaktadır. • 

Halen farklı kuruluşların laboratuvarlarınca farklı amaçlar 
doğrultusunda ayrı metod ve standartlarla yapılan ölçme-izleme 
çalışmalarının karşılaştırılabilir olmaması nedeni ile, 
interkalibrasyon sistemi ile çalışacak yurt genelinde farklı 
yorum ve dublikasyonlara veya çelişkiye neden olmayacak ve 
gerektiğinde, bilirkişi rolü üstlenebilecek bir laboratuvar 
sisteminin kurulması ve kıyı sularının izlenebilmesi için de 
Sahil Güvenlik- Teşkilatı'nın güçlendirilmesi sağlanmalıdır. 
ölçüm, izleme ve değerlendirme işlemleri sistem standardizasyonu 
kullanılan cihaz, araç, imkan ve teknolojiler için yerli ve 
yabancı standartlar da gözönüne alinarak yapılmalıdır. 
Türkiye'nin buqünkü mali ve ekonomik koşullarında, endüstriyel 
kuruluş, üniversite ve tüm kamu kuruluşlarının araç-gereç ve 
laboratuvar altyapı imkanlarının yöreler bazında ortak 
kullanılması ve ortaklaşa geliştirilmesi sağlanmalıdır. Böylece 
oldukça kıt olan bilgili insan gücünün paylaşımı sağlanmalıdır. 
Çevre ile ilgili laboratuvarlararası^interkalibrasyon 
programlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Çevre Referans Laboratuvarı 
Çevre Bakanlığı tarafından Çevre Referans Labratuvarı Sistemi 
kurulması çalışmaları devam etmektedir. Ancak bölge bazında 
laboratuvarların kurulması uzun vadede merkez laboratuvarm 
işlerlik kazanmasından sonra gündeme gelebilecektir. Halen 
Bakanlık bütçesinden sağlanan kaynaklarla Ankara-Gölbaşı Hacılar 
Köyü mevkiinde Merkez Çevre Referans Laboratuvarı Projesi 
çerçevesinde 1 aboratuvar binalarının inşaatları devam etmektedir. 
Ayrıca-bu laboratuvarda kullanılacak laboratuvar cihazları satın 
alınarak Hacettepe üniversitesi Kimya Bölümü ile yapılan bir 
protokol çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümünde 
kurulmuştur. Bunlardan başka AT Çevre Kirliliği Kontrol ve İzleme 
Projesi kapsamında AT'dan hibe ile alınan sabit laboratuvar 
cihazları ile 6 adet Mobil ölçüm Taşıtı 1994 yılı içerisinde 
Bakanlık tarafından teslim alınacak ve sisteme dahil edilecektir. 
Söz konusu Çevre Referans Laboratuvarı, interkalibrasyon sistemi 
ile ülke düzeyinde koordinasyon ve hakem laboratuvar işlerliğine 
kavuşturulması çok önemlidir. 
Ayrıca, Türkiye'de ihtisas Gümrükleri kurulması da illegal atık 
trafiği ve diğer ithalatın kontrolü açısından önemlidir, 
3-ÇEVRE ENVANTERİ ÇALIŞMALARI 
Türkiye'de il çevre Envanteri Çalışması 
illerin çevre envanteri hazırlıklarına bir usul ve disiplin 
kazandırmak amacıyla Çevre Bakanlığı tarafından öncelikle 
uyulması gereken bir "Format" hazırlanmıştır. 
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Bu hazırlanan format çerçevesinde "Ankara ili Çevre Durum Raporu" 
hazırlanmış ve basım işlemleri tamamlanarak çoğaltılma aşamasına 
gelinmiştir. 
Çevre İl Müdürlüğü bulunan illere, hazırlanan format 
ulaştırılarak o ilin çevre durura raporunun tamamlanması 
istenmiştir. Edirne il Çevre Durum Raporunu hazırlamış ve -. 
çoğaltmıştır. Diğer illerde de çalışmalar devam etmektedir. 
Ayrıca illerin "Çevre Sorunları Envanteri" kapsamında bir çalışma 
başlatılmış olup, 1993 yılı içerisinde 18 ilin bilgileri 
değerlendirilerek ilk doküman tamamlanmıştır. 1994 yılı 
içerisinde daha çok ili kapsayacak envanter çalışmaları ve anket 
hazırlıkları başlatılmıştır. 
Ülkenin önemli sektörlerini konu alan ve bu sektörler hakkında 
envanter bilgiler sunan Sanayi Envanteri çalışmaları 
tamamlanmıştır. 
Bilgilerin kullanıcılara hızla ulaştırılmasını sağlayacak 
enformasyon sisteminin fizibilite çalışmalarına da başlanmıştır. 

"Türkiye Çevre Atlası 
Türkiye'de çevre ile ilgili bir atlas çalışmasının Çevre 
Bakanlığı tarafından başlatılmasının temel amacı, Türkiye'nin 
çevre ile ilgili veri ve bilgilerini harita, tablo, şekil, 
grafik, ve resimlerle sunmak; konuları belirli başlıklar altına 
toplamak ve çevre anlayışı içerisinde birbirleriyle ilgili 
bilgileri bir arada değerlendirebilme imkanı sağlamaktır. 
Bu çalışmanın I.Taslağını oluşturan ilk doküman 1993. yılı 
içerisinde tamamlanmıştır. Atlas'ın ilk nüshasını oluşturacak 
olan çalışmanın ise 1994 yılının ilk yarısında tamamlanması 
planlanmaktadır. Bu ilk nüshanın konuları aşağıdaki gibi 
hazırlanmaktadır: 
"Türkiye Çevre Atlası" Konuları 

Coğrafi Kapsam 
Türkiye Hakkında Genel Bilgi 
Türkiye'nin Fiziki ve Siyasi Haritası 
Türkiye'nin Jeoloji Haritası 
Doğal Kaynaklar 
Türkiye'de Ormanların Dağılımı Haritası 
Mera, Çayır ve Otlaklar 
Akarsu, Göl ve Göletler 
Madenler, Mineraller 
Tarihi ve Kültürel Kaynaklar 
Kentsel sitler 
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Arkeolojik sitler 
Tarihi sitler 
Doğal sitJer 

) Hava (Atmosfer ve iklim) 
Türkiye'de Hava Kirliliği Haritası 
Türkiye'de iklim ve YağışJar 

) Su 
Türkiye'de Akarsu Havzaları Haritası 
Su Kirliliği Haritası (Tamamlanan havzalar) 

) Toprak ve Arazi Kullanımı 
Toprak Kuşakları Haritası 
Türkiye'de Erozyon Haritası 

) Flora-Fauna ve Hassas Yöreler 
Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı ve Tâb 
Koruma Alanı Haritası, Yaban hayatı koruma sahaları 
özel Çevre Koruma Bölgeleri Haritası 
Sulak Alanlar ve Diğer Kuş Ajanları Haritası 
Ormanlar Hakkında Bilgi lo 

) Gürültü ve Titreşim 
) Atıklar 
) Turizm 
) Sanayi ve Teknoloji 

Küçük Sanayi Bölgeleri Haritası 
Organize Sanayi Bölgeleri Haritası 
önemli Sektörler 

Entegre Kiraya Tesisleri 
Petrol Rafinerileri 
Gübre Fabrikaları 
Kağıt ve Selüloz Fabrikaları 
Termik Santraller 
Çimento Fabrikaları 
Tabakhane ve Deri İşleme 
Mezbahalar 
Şeker Fabrikaları 

) Tarım 
) Madencilik 
) Enerji 
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1. Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Haritası 
0-) Ulaşıra, Altyapı ve Haberleşme 
P-) Yerleşim Alanları ve Nüfus 
1. Türkiye'de Nüfus Haritası 
2. Nüfus Yoğunluğu ve Dağılımı Haritası 
R-) Afetler 
1. Türkiye'de Deprem Kuşakları 
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D-ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 
ÇEVRE KONUSUNDA DÜNYADAKİ GELİŞMELER 
A -ÇEVRE KAVRAMININ 20. YÜZYILDAKİ EVRİMİ 
Çevre sorunlarının sınır tanımazlığı, bu sorunlaran çözümünde çok 
yönlü bir işbirliği ve eşgüdüm ortamını gerekli kılmış ve bu 
amaçla ülkeler içinde bulunduğumuz yüzyılda uluslararası düzeyde, 
çoğu hukuki temellere dayanan yoğun çalışmalar 
sürdürmüşlerdir.Bir yandan çok taraflı, ikili, bölgesel veya 
global sözleşme,protokol ve deklarasyonlar hazırlanırken, bir 
yandan da Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, OECD, Avrupa 
Topluluğu, AGİK , Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar da 
bünyelerinde çevre konuları ile ilgili ayrı teşkilatlar 
oluşturarak çevre sorunlarının tesbiti ve çözümleri yolunda ortak 
politikalar belirlemiş, kurallar ve ilkeler geliştirerek bu yönde 
eylem planlarını uygulamaya koymuşlardır. 

20.yüzyılda,çevre ile ilgili olarak uluslararası işbirliğine 
ilişkin ilk kapsamlı düzenlemeler, 1970 li yılların başjnda 
başlamıştır. 1970 yılında Avrupa Konseyi'nce düzeni enen çevre 
koruma ile ilgili ilk konferaslardan biri olan "Avrupa Koruma 
Yalı Konferansı"nın ardından aynı yıl OECD bünyesinde Çevre 
Komitesi kurulmuştur. Çevre Komitesi, OECD ülkelerinin 
birbirinden farklı çevre politikaları' uygulamalarının ekonomik 
ve ticari ilişkileri olumsuz yönde etkileyeceğini gündeme 
getirmesi; uluslararası ilişkilerde yeni bir faktör olarak 
çevrenin de dikkate alınması yolundaki yaklaşım ve çalışmalara 
öncülük etmiştir. Bu açıdan OECD Çevre Komitesi tarafından kabul 
görerek yürürlüğe giren Uluslararası Planda Çevre Politikalaranın 
Ekonomik Boyutlarına ilişkin Temel ilkeler Tavsiye Kararı 
"kirleten öder" ilkesini uluslararası düzeyde uygulamaya koyan 
en önemli düzenleme olmuştur.(Mayıs 1972) 

Haziran 1972 de Birleşmiş Milletlerin patronajlığında Stockholm' 
de biraraya gelen 113 ülke "Birleşmiş Milletler insan çevresi 
Deklarasyonu"nu kabul etmişlerdir. Deklarasyon sosyo-ekonomik 
yapa lan ve gelişme düzeyleri farklı olan bir çok ülkenin çevre 
konusundaki ilk global değerlendirmesi olması, bakamından önemli 
bir hukuki belge niteliğine sahiptir.Stockholm'de aJınan önemli 
bir diğer konu da, Birleşmiş Milletler çevre Programının 
kurulması olmuştur. 

1973 yılında ise Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun Birinci Çevre 
Eylem Programı yürürlüğe girmiştir.1973 ve 1977 yıllarında 
uygulanan Avrupa Topluluğunun Birinci ve İkinci Çevre Eylem 
Programları mevcut çevre sorunlarının çözümüne yönelik hedef ve 
ilkeleri öne çıkarırken; üçüncü Çevre Eylem Programı kaynaklaran 
korunmasını ve çevreyi bozulmadan önce korumayı temel hedef 
olarak belirleyerek, uygulamaları bu yönde yönlendirmeye 
başlamıştır.Bu bakış, OECD Deklarasyonunda da yer almıştır. 
(1979) Bugün Topluluk "sürdürülebilir kalkınma" ilkesi üzerinde 
temellenen Beşinci Eylem Programını sürdürmektedir. 
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öte yandan, Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) ve UNESCO gibi 
uluslararası kuruluşların çabalarıyla"Çevre Hakkı"kavramı bir çok 
ulus ve kuruluş tarafından kabul gören ve uygulamada dikkate 
alınan bir kazanım olmuştur. 
.1987 yılında Birleşmiş Milletler 14.Yönetim Konseyinde kabul 
gören"2000 Yılı İçin Çevre Perspektifi" ve aynı Yönetim 
Konseyinde kabul görerek,Birleşmiş Milletler 42.Genel Kurulunda 
aynı yıl oy birliği ile onaylanan Birleşmiş Milletler Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu Raporu(Ortak Geleceğimiz) benzer hedeflerle, 
mevcut global kaynakların rasyonel yönetimini sağlayacak dengeli 
ve sürekli bir gelişmeyi öngören ilkeler 
tanımlamıştır.(Sürdürülebilir Kalkınma-Sustainable Develöpment) 

Çevre Perspektifi; dikkate değer gelişmelere ve dünya kamuoyunun 
çevre problemlerine ve eylemlere katkı sağlamasına rağmen, çevre 
bozulmalarının insan refahını ve bazı durumlarda ise 
gezegenimizdeki yaşamı tehdit eder hale geldiğini tesbit ederken, 
aynı paralelde Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, dünyamızdaki 
mevcut gelişme eğilimlerinin artan sayıda insanı fakir ve güçsüz 
halde bırakmakta ve aynı zamanda çevreyi de bozmakta olduğunu 
tesbit etmiştir. 

Dolayısıyla her iki rapor da aynı ifadelerle, sürekli ve dengeli 
bir gelişmeye ihtiyaç olduğunu, fakat bu gelişme 
gerçekleştirilirken ve bugünün ihtiyaçları karşılanırken,gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarından taviz verilmemesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. Bu da, ülkeler ve bölgeler arasında sağlanması 
gereken adaletin kuşaklar arasında ki adalet kavramı ile 
bütünleştirilmesi anlayışını yansıtmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki çevre sorunlarını çoğunun az 
gelişmişlikten kaynaklandığı gerçeği Komisyon Raporu ile bir kez 
daha vurgulanarak , global çevre sorunlarının çözümlenmesinin; 
gelişmekte olan ülkelerin ekonomik koşul 1 arının iyileştirilmesine 
bağlı olduğu ifade edilmiştir. Bu bakaş, Çevre Perspektifinde de 
aynı şekilde yer almaktadır. 

1970 li yıllardan bu yana çizilen perspektif ; artık bugün, 
uluslararası düzeyde ortak çevre değerlerinin ve geleceğin 
sürekli ve dengeli, bir gelişmeyi sağlayarak korunmasının, 

uluslararası ekonomik değişiklerde yapılacak reformlara sıkı 
sıkıya bağlı olduğunu açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır. 

1972 yılında Stockholm'de gerçekleşen dünya çapındaki ilk çevre 
konferansından yirmi yıl sonra, ana teması çevre ve kalkınma 
olarak belirlenen ve 1992 yılının Haziran ayında Brezilya'da 
yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı ( United 
Nations Conference On Environment And Develöpment - UNCED sürekli 
ve dengeli gelişme kavramının dünya gündeminde canlılığına 
korumasına katkı sağlamayı hedeflemiştir. 
Ancak , Stockholm'de dünyanın geleceğinin güvencesi olan çevre 
değerlerinin korunması ve geliştirilmesi anlayışı kabul edilir 
ve bu anlayışa uygun olarak yeni bir dünya düzeni oluşturulması 
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ihtiyacı benimsenmişken, o tarihten bu yana geçen 20 yi]da dünya 
umulmadık ölçüde çevresel bozulmalara ve felaketlere sahne 
olmuştur. 
Dünyanın kuzeyi ve güneyi arasındaki yani zenginler ve fakirler 
arasındaki uçurum derinleşmiş,bazı ülkelerde hızJı nüfus artışı, 
bazılarında ise hızlı sanayileşmenin getirdiği doğal kaynak 
tahribatı geri dönülemez yıkımlara yol açmıştır.Açlık, savaş, 
doğal ve çevresel afetler bir yandan ülkelerin çabalarına ciddi 
engeller getirirken ekolojik göçler ve çevresel anlaşmazlıklar 
gibi yeni sorunlar uluslararası toplumun gündeminde yer almaya 
başlamıştır. Gelişmiş batı ekonomilerinin tüketim kalıplarında 
değişiklik yapmamaları, piyasa ekonomisinin kurallarına bağlı 
olarak çevrenin bir meta şekline dönüştürülmesi ve buna bağlı 
olarak yeni bir ticari fırsat olarak değerlendirilmesi bu 
uçurumun derinleşmesinde önemli rol oynamıştır. 
B - 21.YÜZYILA DOĞRU ÇEVRE 
20.Yüzyılda ortaya çıkan ve 21. Yüzyılın global çevre gündemini 
belirleyen temel sorunlara ilişkin bazı göstergeler şunlardır: 

5.3 milyar olan dünya nüfusu, her yıl %1.7 oranında 
artmaktadır. 1990-2030 yılları arasında dünya nüfusuna 3.7 milyar 
insanın eklenmesi beklenmektedir. Bu artışın %90'ı gelişmekte 
olan ülkelerde gerçekleşecektir.Bu durumda mevcut gıda üretimini 
de en az iki kat artması gerkecektir. 

1990 yılında dünya nüfusunun çoğunluğu kırsa] bölgelerde 
yaşamaktaydı. Fakat 2030 yılında bu durura tersine dönecek ve 
şehir nüfusu kırsal nüfusun 2 katı büyüyecektir. Gelişmekte oJan 
ülkelerde şehir nüfusu %160 oranında artarken! kırsal nüfus 
sadece %10 oranında artacaktır. 2000 yılına kadar, 17'si 
gelişmekte olan ülkelerde yer alan 21 şehrin nüfusu 10 milyonu 
aşacaktır. 

Bugün 1 milyardan fazla insan yoksullukla karşı karşıyadır» 
Çevre sorunlarının en önemli sebeplerinden biri yoksulluktur. 

Dünyada bilinen kimyasal maddelerin sayısı günümüzde 
7.000.000 milyona ulaşmıştır. Sanayi tarafından üretilen 100.000 
kimyasal maddeye her yıl 1000 yeni ürün katılmaktadır. 
Bu maddelerin çevre üzerindeki etkilerinin yalnızca bir kısmı 
bilinmektedir. 

1850 yılından bu yana üç kat artan dünya nüfusuna karşılık, 
enerji üretimi 20 kat artmıştır.Atmosfere atılan kirleticilerden 
kükürt oksitlerin %90'ı, azot oksitlerin %85'i, 
karbonmonoksitlerin %30-50 si ve karbondioksitlerin %55-80 i 
enerji üretiminden kaynaklanmaktadır. Enerji üretiminden ortaya 
çıkan çıkan karbondioksit asrın başında 4-5 milyar ton iken, bu 
rakam İ990'da 20 milyar tona çıkmıştır. Gelişmiş ülkelerin bu 
rakamdaki payı %60 civarındadır. 
21. yüzyılın çevre gündemini belirleyen bu temel sorunlar .1980 
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.1 i yıllardan itibaren yukarıda 07et3e.nme.ye çalışa lan 
uluslaraarası faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yol açmıştır. 
Ancak bu faaliyetlerin söz konusu sorunlar.! gidermede etkili 
olamamaları konunun, küresel ölçekte ele alınarak ortak çözüm 
yollarının belirlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. 
Küresel ölçekte bir uzlaşmanın gerekliliğinden hareketle,1989 
yılında. Birleşmiş Milletlerin 44. Genel Kurulunda 228 sayılı 
kararla düzenlenmesi onaylanan, UNCED Konferansı için bu karara 
bağlı olarak idari, teknik, yasal ve organizasyon konuları ile 
ilgili bir dizi karar daha kabul edilmi şti.r .Bu kararlar 
doğrultusunda; Birleşmiş Milletler nezdinde dünyanın tüm 
bölgelerinde yapılan Bölgesel Konferanslar ile ilk hazırlıkları 
yapılmıştır.(Bu amaçla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 
Komisyonu bünyesinde Avrupa'da da Bergen Konferansı düzenlenmiş, 
Türkiye bu Konferansa katılmıştır.) 
Yaklaşık iki yıl süren hazırlık çalışmalarına hükümetlerin 
yanısıra, hükümet dışı kuruluşlar aktif olarak katılmış ve çevre 
ve kalkınma konularıyla ilgili demokratik karar alma işlemlerinin 
optimize edilmesinde önemli bir rol oynamışlardır. 
Tüm bu hazırlık sürecinde, gelişmişlik düzeyi,siyasi,sosyal ve 
kültürel yapıları açısından aralarında önemli farklılıklar 
bulunan 200'e yakın ülkenin, 21.yüzyılda çevre konusunda 
izlenecek ortak politikaların belirlenmesinde öncelikleri ve 
kaynak ayırma imkan ve arzuları açısından çok ciddi görüş 
ayrılıkları içinde olduklarını bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 
Bu bağlamda, 21.yüzyıl çevre politika ve stratejilerine ilişkin 
bütün bu ülkelerin ortak hedef ve ilkeler belirlemelerinde ciddi 
sorunlar gündeme gelmiş,ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı 
olarak, yükümlülükler ve vaadler şeklinde tanımlanabilecek bir 
dizi karar kabul edilmiştir. 
Haziran 1992'de Rio'da gerçekleştirilen Konferans sonunda 
aşağıdaki beş temel belge kabul görmüştür: 
Rio Deklarasyonu; çevrenin eolojik açıdan duyarlı yönetimine 
ilişkin bir dizi prensipi içeren kişilerin ve ulusların ekonomik 
ve çevre faaliyetlerini birarada yönetecek temel. ilkeleri 
kapsamaktadır. 
Daha önce evrensel boyutta kabul edilmemiş olan pek çok ilkeyi 
içeren Deklarasyon ; kalkınma hakkı, yoksulluk, gelişmiş 
ülkelerdeki üretim ve tüketim kalıplarının değiştirilmesi ,çevre 
ve insan sağlığını tehdit eden faaliyet ve maddelerin diğer 
ülkelere transferinin önlenmesi, global çevre bozulmasında 
ülkelerin ortak fakat farklı düzeylerde alacakları sorumluluklar 
ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları gibi evrensel konuları 
vurgulamaktadır. 
Gündem 21 ; çevre ve ekonomiyi etkileyen tüm alanlarda 
hükümetlerin , kalkınma örgütlerinin Birleşmiş Milletler 
kuruluşlarının ve bağımsız sektörlerin üstlenmesi gereken 
faaliyetleri tanımlayan bir eylem planıdır. Gündem 21, bugüne 
kadar kelime kelime hükümetler tarafından geliştirilen ve kabul 
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edilen en geniş kâpsamlı uluslararası program olarak 
değerlendirilmektedir. Gündem 21 aşağıda sıralanan temel 
bölümlerden oluşmaktadır; 
I - Sosyal ve Ekonomik Boyutlar 
( Ulusal ve uluslararası politikalar,yoksul luk,tüketim 
kalıpları,demografik hareketi er,sağlık,beşeri yeri eşmeler,çevre 
ve kalkınmanın entegrasyonu ) 
II - Kalkınma için Kaynakların Korunması ve Yönetimi 
( Atmosfer,arazi kaynakları,ormansızlaşma,çölleşme ve 
kuraklık,tarım,biyolojik çeşitlilik,biyoteknoloji,okyanuslar, 
denizler ve kıyı alanları,tatlı su kaynakları,toksik 
kimyasallar»tehlikeli atıklar,katı atıklar,radyoaktif atıklar ) 
III - Etkin Grupların Rolünün Güçlendirilmesi 
( Kadınlar, gençler, yerel halk, hükümet - dışı örgütler, yerel 
otoriteler ,işçiler ve ticaret birlikleri , iş ve endüstri 
çevresi ,bilm ve teknoloji çevresi, çiftçiler ) 
VI - Uygulama Mekanizmaları 
( Finansman kaynakları,teknoloji transferi, bilim, eğitim ve 
öğretim, kapasite oluşturulması»uluslararası kurumsal 
düzenlemeler,uluslararası hukuki araçlar, veri ve enformasyon ), 
Çevre ve kalkınmaya ilşkin yaklaşık 40 uygulama programından 
oluşan Gündem 21'de öngörülen tüm bu faaliyetlerin 
gerçekleştirilebilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi 
için ülkeler tarafından kalkınma plan ve programlarında, 
politikalarında ;kurumsal düzenlemelerinde ve mevcut 
teknolojilerinde önemli ölçüde değişiklik yapılması 
gerekmektedir. 
Konferansta Gündem 21'in gelişmekte olan ülkeler tarafından 
uygulanması1 için 1993-2000 yıllarını kapsayan dönemde yıllık 
ortalama maliyetin 600 milyar doların üstünde olacağı tahmin 
edilmiştir. Bu miktarın 125 milyar doları hibe ya da ayrıcalıklı 
tarzda uluslararası topluluktan temin edilecektir. Geri kalan 475 
milyar dolar ise gelişme yolundaki ülkelerin uygulamaları ile 
temin edilecektir. 
İklim Değişikliği Sözleşmesi'nin amacı iklim değişikliğine neden 
olan C02 ve diğer sera gazı emisyonlarının azaltılması ve bu 
amaçla alınacak tedbirler için gelişme yolundaki ülkelere 
finansman kaynağı ve teknoloji transferi sağlanmasıdır. 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi; ulusal, bölgesel ve uluslararası 
düzeyde biyolojik kaynakların korunmasını ,bu kaynaklara yönelik 
tehditlerin bertaraf edilmesini,biyolojik ve genetik kaynakların 
izinsiz kullanımını önleyici yönde tedbirler getirilmesini ve bu 
amaçlarla alınacak tedbirler için gelişme yolundaki ülkelere yeni 
ve ek finansman kaynağı ve teknoloji transferi sağlanmasını 
amaçlamaktadır. 
Orman Prensipleri; hem doğal ve hem sonradan yetiştirilen olmak 
üzere tüm coğrafi bölgelerdeki ve iklim kuşaklarındaki ormanların 
tamamının yönetimine, korunmasına ve gelitirilmesine ilişkin 
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kararJar zinciri oJarak kabuJ edilmiştir. Bu prensipleri içeren 
belge hukuki bağlayıcılığı olmayan bir bildiri niteliğindedir. 

Türkiye yukarıdaki belgeleri iki im Değişikliği Sözleşmesi dışında 
kabul etmiştir. 
Rio Konferansı hazırlıkları sürecinde çeşitli uluslararası 
örgütlerin bir yandan bu sürece dahil olarak katkı sağlamaya 
çalışırken ,bir yandan da kendi bünyelerinde çevre ve kalkınmanın 
entegrasyonu için gerekli yapısal değişiklikleri başlatmaları 
yönünde çaba gösterdikleri görülmüştür. Aynı şekilde Kanada , 
Ho.landa gibi bazı gelişmiş ülkelerinde ulusal stratejilerinde bu 
yönde somut değişiklikler yaptıkları görülmüştür .Rio 
Konferansının sonuçları dikkate alınarak, bazı ülkeler ve 
uluslararası kuruluşlar Rio'da küresel olarak belirlenmiş olan 
21. Yüzyılın çevre gündemini bölgesel, ulusal .ve yerel düzeye 
yansıtmak için gerekli çalışmaları ve uygulamaları 
başlatmışlardır. 

Uluslararası düzeyde çevre ve kalkınma hedeflerinin arasında 
uzlaşmanın sağlanması yönünde sürdürülen bütün bu faaliyetler; 
ekonomi ve çevre politikalarının entegrasyonuiçin uygulamaya 
dönük bir dizi çalışmayı beraberinde . getirmektedir. Bu 
çerçevede, çeşitli uluslararası örgütler Rio kararlarını gözönüne 
alarak uygulanacak ortak politikalara ilişkin izleme süreci 
kapsamında yapılarında bazı reoryantasyonlara gitmişlerdir: 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 

Rio Konferansının etkili bir şekilde takibini sağlamak üzere 
yüksek düzeyli "Birleşmiş Mil 1 eti er Sürekli ve Dengeli Kalkınma 
Komisyonu" oluşturulmuştur.ECOSOC'a rapor vermekle sorumlu 
Komisyon'un üyeleri eşit coğrafi dağılım dikkate alınarak BM'e 
üye ülkelerden seçilmektedir. Türkiye " Batı Avrupa ve Diğerleri 
Grubu " nun 1995 yılına kadar üyesidir. Komisyon çalışmalarını 
yıllara göre programlamak suretiyle sürdürmektedir. 

BM'in çevre ile ilgili bağlı kuruluşu olan Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı (UNEP), UNCED izleme sürecinde ele alacağı 
öncelikli konuları belirleyerek bu yöndeki çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

UNEP patronajlığında önemli bir alt-bölgesel faaliyet olarak 1975 
yılından bu yana, "Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması 
Sözleşmesi" ve eki protokollerinin Akdeniz'e kıyıdaş ülkeler 
tarafından sürdürülen uygulama çalışraaların'âa Türkiye aktif bir 
katılım serqilemektedir. "Akdeniz Eylem Planı" adı verilen bu 
program Akdeniz'i koruma çalışmalarını Rio Konferansı kararları 
doğrultusunda gözden geçirerek yeni bir içeriğe 
kavuşturmaktadır.Türkiye, Akdeniz Eylem Planı'nın karar verme 
organı olan "Büro" nun 1994-1995 iki yıllık dönem için 
başkanıdır. 

Yine bir BM yan kuruluşu olan Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP), UNCED izleme sürecinde çevre ve kalkınma 
faaliyetlerinin entegrasyonunda önemli bir role sahip olarak 
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çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye UNDP ile bu kapsamda bir 
dizi proje sürdürmektedir t 
PARLAMENTOLARARASJ BİRLİK 

UNCED sonuçlarını parlamento düzeyinde değerlendirmek ve 
özellikle parlamenterler düzeyinde faaliyetlerin izlenmesi için 
mekanizmalar geliştirmeye yönelik olarak PAB konu ile ilgili çok 
önemli hukuki belgeler kabul, etmiştir.(Yaounde Deklarasyonu -
Nisan 1992,Parlamentolararası Çevre ve Kalkınma Konferansı Nihai 
Belgesi - Kasım 1992) Bu belgelerle PAB, parlamentolar ve 
parlementerler bir dizi çalışmayı bizzat takip etmek ve 
yönlendirmekle görevlendirilmişlerdir. PAB Türk Grubu PAB Çevre 
Komitesi üyeliğinde bulunmaktadır. ' 

OECD 
Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı - OECD bünyesinde çevre 
ile ilgili direktörlük yaklaşık yirmi yıldır çalışmalarını 
sürdürmektedir.OECD çevre Direktörlüğü tarafından yürütülen 
çalışmalar Gündem 21'in amaçlarına katkıda bulunmaktadır. Gündem 
21',n daha çok kalkınma ile ilgili konular üzerinde yoğunlaşmış 
olması , OECD'nin ekonomi ve çevrenin entegrasyonu için 
sürdürdüğü çabaların önemini öne çıkarmaktadır.Nitekim, ÜNCED 
sürecinde OECD çevre Komitesi yeni ihtiyaçlar doğrultusunda 
yeniden yapılandırılmıştır.Yeni adı OECD Çevre Politikası 
Komitesi olan OECD Çevre Politikası Komitesi'nin 
ticaret,tarım,ekonomi,turizm,kalkınmaya yardım gibi OECD'de yer 
alan diğer direktörlükler ve komiteler ile sürdürmekte olduğu 
ortak çalışmalar sürdürülebilir kalkınma sürecine Önemli katla 
sağlamaktadır. Türkiye OECD Çevre Politikası Komitesi Başkanlık 
Bürosunda 1992-1994 yılları itibariyle yer almıştır. 

AVRUPA TOPLULUĞU 

AT tarafından 16 Aralık 1992 tarihinde kabul edilen ve "Çevre ve 
Sürdürülebilir Kalkınmayla ilgili Topluluk Programı ve Eylem 
Programı" Rio zirvesinde kabul edilmiş kararların tamamını 
yansıtmaktadır. Program çerçevesinde çevreyle uyum sağlanacak 
üzerinde özel olarak durulacak tarım, enerji, ulaştırma, sanayi 
ve turizm olmak üzere beş sektör belirlenmiştir. 

DÜNYA BANKASI 
Çevre konusu ...unya Bankasının gündemine 1987 yılında girmiştir. 
Banka bazı bölgesel ölçekte (Akdeniz çevre Teknik Yardım Programı 
gibi) teknik yardım programları ile çevre ile ilgili projeleri 
ve yatırımları desteklemeye başlamıştır. Bunun yanısıra global 
düzeyde yaratı]an ilk çevre fonu olan Global Çevre imkanı'nda 
önemli bir donor olarak yer aJmaktadır. 

1990 yılı sonunda üc yıllık pilot bir uygulama olarak başlatılan 
söz konusu fon; biyolojik çeşitlilik, uluslararası sular, iklim 
değişikliği ve sera gazı emisyonunun azaltılması olarak 
belirlenen dört alandaki global sorunların çözümünde gelişmekte 
olan ülkelere teknik yardım sağlamak ve yatırımlarına katkıda 
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bulunmak amacındadır. Bu fonun öncelikleri, yönetim biçimi, 
sermaye arttırımı konuları hala tartışılmaktadır. Türkiye bu 
fondan Karadeniz'in kirliliğe karşı korunması ve bitki türlerinin 
yerinde korunması, ozon tabakasının incelmeye karşı korunması ile 
ilgi.li o]an ve hükümetdışı örgütlerin çalışmalarına destek 
sağlayan bazı projeler vasıtasıyla yararlanmaktadır. 
TÜRKİYE VE ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKALARI 
Dünyada çevre kavramının geçirdiği evrim çevre boyutunun ekonomik 
kararlarda oynadığı rolü açıkça ortaya koymuştur. Çevre i.le. 
ilgili kararların sektörel politika ve programlara dahiJ edilmesi 
amacıyla dünyada bu yönde kazanılan gelişmelere paraJe! olarak 
Türkiye'de yakın geçmişte bir dizi çalışma ve uygulama 
gerçekleştirilmiştir. 
Çevre ve ekonomi politikalarının uzlaşısı için özellikle gelişmiş 
ülkeler belirli plan ve programlar dahilinde hareket, etmeye 
başlamış ve uluslararası deneyimlerini ülke koşullarına uygun 
pratik hedeflere yansıtmışlardır. 
Bu yönde yapılan çalışmalar; çevre finansman politikalarının 
belirlenmesi, yeni kaynakların yaratılması, uygulanabilir teknik 
ve ekonomik araçların tesbiti, merkezi-yerel yönetim 
ilişkilerinin tanımlanması, çevre alanındaki tüm ilgi grupları 
arasında uzlaşmayı sağlamak amacıyla,işbirliği ve eşgüdüm 
imkanlarının arttırılması gibi çevrenin etkin yönetimine imkan 
veren bir dizi mekanizmayı içermektedir. 
Bir ülkede ulusal çevre politikalarının tanımlanarak planlı bir 
bakışla uygulanabilmesi için belirlenen temel prensip ve 
yaklaşımların önemlilerinden biri de bu alanda "uluslararası 
işbirliği"dir. 
Türkiye'de çevre politikasının sürekliliği temel esasları içeren 
bir dizi çevre yönetimi stratejileri ile mümkün olabilecektir. 
Bu esaslar belirlenirken uluslararası işbirliği boyutu mutlaka 
dikkate alınmalıdır. 
Türkiye'nin, uluslararası platformda gerek "Birleşmiş Milletler 
çevre ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on 
Environraent And Development-UNCED) sonuçları, gerekse Birleşmiş 
Milletler ve bağlı kuruluşları, OECD, AGİK, Avrupa Konseyi gibi 
üyesi bulunduğu bir çok kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak 
belirleyeceği tutum, çevre alanında ulusl arar.ası düzeydeki 
menfaatlerine olduğu kadar bu alanda kabullendiği yükümlülüklerin 
qereğini yerine getirmesine de imkan verecektir. 
Bu kapsamda, geniş çapta kabul gören UJUSİararası metodolojilerin 
yardımıyla, Türkiye'de çevre yönetimi için ulusal koşullara en 
uygun modeller hazırlanabilecektir. Nitekim uluslararası düzeyde 
ülkelerin çevreyi yönetme performansları konusundaki 
araştırmalara Türkiye'nin de dahil edilmesi bu yönde atılan 
önemli adımlar arasındadır. 
Türkiye'nin bir dünya devleti olarak uluslararası platformda 
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layık olduğu konuma gelebilmesi için, çevre konusunun dünyada 
ekonomik , sosyal, siyasi ve ticari ilişkiJerde belirleyici bir 
rol oynadığını kabul Jenmesi ve polit.ika.lar.ını bu yönde 
geliştirmesi gerekmektedir. Bu bakışla değerlendirilmesi gereken 
hususlar aşağıdadır; 

Türkiye'nin çeşitJi uluslararası örgütlerin nezdinde bu 
örgütlerin çevre ile ilgili faaliyetlerini gerek ayrı ayrı 
gerekse birbirleriyle tutarlı, uyumlu ve tamamlayıcı olarak 
izlemesi açısından politikalara ihtiyacı vardır. 
- Türkiye uluslararası ilişkilerde insiyatif geliştireceği 
konuları saptamalıdır. Uluslararası kuruluşların ve gelişmiş 
ülkelerin gündeme getirdiği konuların izleyicisi olmaktan 
çıkarak, Karadeniz ve Akdeniz'de olduğu gibi ulusal 
önceliklerine, hak ve menfaatlerine uygun bir şekilde aktif 
konumlar elde etmeli ve gerektiğinde önderlik yapmalıdır. 
Bu bölümüm ekinde, Türkiye'nin de içinde aktif olarak yer aldığı 
Karadeniz'de kirliliğin önlenmesi ve çevrenini korunması amacıyla 
yapılan bölgesel çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

Türkiye'nin Avrupa bölgesinde AT ve EFTA ülkeleriyle mali, 
ekonomik ve ticari açılardan canlanma dönemine girmiş olması 
dikkate alındığında, karşılıklı ilişkilerde çevre boyutunun 
geliştirilmesi sadece bölgesel çevre işbirliği amaçlı proje ve 
çalışmalardan yararlanmamız açısından değil aynı zamanda 
ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerin gelişmesi açısından da 
önem taşımaktadır. Gelecekteki ekonomi/çevre politikaları bu 
ilişkilerle oluşacaktır. 
Topluluğun çevre politikası ve UNCEP Konferansı izleme Süreci 
kapsamındaki hedeflerin yer aldığı Aralık 1992 de kabul edilen 
"Topluluk Beşinci Çevre Eylem Programı" ile ilgili çalışmalar 
yakından takip edilmeli, Programın temel hedefleri Türkiye 
açısından derinlemesine değerlendirilmelidir. Çevre alanında çok 
taraflı ilişkilerde olduğu kadar Toplulukla Türkiye arasında son 
zamanlarda canlandırılan ikili ilişkilerin de güçlendirilmesine 
özen gösterilmelidir. 

Son yıllarda Doğu Blokunda yaşanan "çözülme" ve eski 
SSCB'inde yaşanan gelişmeleri takiben kurulan yeni Cumhuriyetler 
dikkate alınarak, Türkiye'nin gerek içinde yer aldığı bölgede 
gerekse dünya platformunda ikili çevre işbirliği faaliyetlerini 
belirli bir strateji ve plan dahilinde geliştirmesi 
gerekmektedir. Bu noktada Gelişmiş ülkelerle yakın ekonomik ve 
ticari ilişki kurmaya yönelen Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin bu 
yöndeki faaliyetleri ülke menfaatleri açısından yakından 
izlenmelidir. 

Türk Cumhuriyetleri ile sistemli bir politika dahilinde 
gerek ikili, gerekse çok taraflı olarak hayata geçirilecek çevre 
işbirliği faaliyetlerinin yanısıra, bu Cumhuriyetlerle gelişmiş 
ülkeler arasında çevre alanında bir "köprü" oluşturarak aktif bir 
rol oynamak için gerekli değerlendirilmeler hızla yapılmalı ve 
bu yönde uygulamaya geçilmelidir. 
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Cevreye ayrılacak uluslararası finansman kaynaklardan 
Türkiye ulusa] önce.l iki eri doğrultusunda yararlanabilmesi, 
uluslararası taahhütlerini bu yolla gerçekleştirebilmesi için 
akılcı projeler hazırlamalı ve bu projeleri çevre diplomasisi 
araçlarına da kullanarak dünya ortamına "pazarlayabilme" 
koşullarını yaratmalıdır. 
Uluslararası çevre finansman imkanlarının arttırılması ve 
Türkiye'nin bu alanda pazar imkanı elde edebilmesi için önemli 
yollardan biri de yabancı yatırımcılarla ve şirketlerle ortak 
girişimlerin arttırılmasıdır. 

Kalkınma kriterleri ile çevre arasındaki bağlantının artık 
gözardı edilemeyeceği açıktır. Bu noktada çevre ve ticaret 
ilişkilerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Ticaret, ülkelerin 
kalkınmasında önemli bir role sahiptir. Günümüzde çevre ile 
ilgili unsurların artık ağırlıklı olarak dahil edilmek durumunda 
kaldığı alanlardan biri de uluslararası ticarettir. 
Almanya'da "yeşil nokta" mevzuatı ile çevre dostu olmayan 
ürünlerin ihraacatına engeller getirilmektedir. Çevre koruma 
kriterlerinin uluslararası ticarete sınırlama getirdiğine dair 
bir diğer örnek ise uluslararası ticaret forumlarında oldukça 
yoğun tartışmalara neden olan A.B.D.- Meksika örneğidir. A.B.D. 
doğal kaynakları zedeleyici bir tarzda avlandığı gerekçesiyle 
Meksika'dan ithal edilen ton balığına ambargo koymuştur. 
Böylelikle ülkeler üretim politikalarında ve teknolojilerinde 
çevreyi ön plana çıkarmaya teşvik edilmektedirler. Bu durum çevre 
koruma konusunun ekonomide başarıda ne denli önemli bir unsur 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 
Son zamanlarda çevre ve ticaret politikalarının etkileşimi 
konusunda özellikle GATT,OECD ve AT platformlarında bu konuda bir 
süredir çalışmalar sürdürülmektedir. En son Dünya Ticaret 
örgütü'nün altında "Çevre ve Ticaret Komitesi" kurulmuştur. 
Türkiye'nin taraf olduğu ve bir dizi ticari yükümlülüğün yer 
aldığı çevre ile ilgili sözleşmelerden kaynaklanan taahhütler ile 
ilgili ayrıntılı değerlendirmeler yapılmalı uygulamalar bu yönde 
gerçekleştirilmelidir.Türkiye'nin çevre amaçlı korumacı ticaret 
tedbirlerinden olumsuz yönde etkilenip etkilenmemesi yolunda 
sektör bazında ayrıntılı çalışmalar yapılmalıdır. 

Çevre, önümüzdeki yakın gelecekte ve yüzyılda uluslar 
arasında anlaşmazlık ve çatışma yaratacak konuların başında yer 
alma eğilimindedir. Türkiye'de bu konuya özel önem verilmeli, 
çevresel anlaşmazlıkların çözümü konusunda uzmanlaşmaya gidilmeli 
ve bu yönde kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

Artık çevre diplomasisi kavramının uluslararası ilişkiler 
sisteminde oynamakta olduğu rol gerek ülkelerin, gerekse 
uluslararası kuruluşların bu yönde yeni kurumsallaşmalara 
gitmelerini gerekli kılmaktadır. Çevreyi koruma konusunda 
uluslararası toplumun birarada hareket etmesine yönelik olarak, 
Hollanda, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yurt dışındaki 
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temsilciliklerine "Çevre Ateşesi" atama karara almıştır. Bu 
hususun göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 

çevre aJanında uluslararası işbirliğinde Jcaydedilen 
gelişmeler konunun tüm boyutları ile ele alınacak bir 
kurumsallaşma ihtiyacını doğurmaktadır. Bu konu başta Dışişleri 
Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer 
kuruluşların görev yetki ve sorumluJuk.l arı açısından ele 
alınmalıdır. 

Türkiye yukarıda ayruntıJarı verilen Rio Konferansı sonuç 
belgelerini "iklim Değişikliği Sözleşmesi" dışında kabul 
etmiştir. 
UNCED Konferansı sonuçları doğrultusunda, ağırlıklı olarak Gündem 
21 olmak üzere Rio Deklarasyonu ve Sözleşmelerde Konferansın 
izleme Sürecinde, ülkelerin uygulamaya yansıtmak durumunda 
oldukları ulusal plan ve programlara ilişkin maddeler yer 
almıştır. Bu konuların hemen herbiri ülkelerin taahhütlerini 
yansıtmaktadır. 
Gündem 21'in global yaklaşımını ulusal düzeye aktarmanın yolu 
tanımlanan konuları ve belirlenen hedefleri belirli bir plan ve 
program dahilinde hayata geçirmektir. 
Bir ülkede çevrenin sağlıklı yönetilmesi amacıyla ana 
stratejileri ve hedefleri içerecek sekiİdehazırlanan planlar her 
ne kadar farklı başlıklarda farklı isimlerle ifade ediİmekteysede 
sonuçta esas olan, her birinin kapsamlı ve çok sektörlü 
analizlere sahip , çevre ile doğal kaynak planlama, ve yönetim 
süreçlerini iyileştirmek suretiyle sürdürülebilir bir kalkınmaya 
ulaşmanın uzun vadeli bir yol olduğudur. 
UNCED Konferansının İzleme Sürecine ait prosedurlar 
"Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu"nun çok yıllı çalışma 
programları ile Konferansın bitmesini takiben bir yıl içinde 
tanımlanmıştır. Türkiye Gündem 21'de yer alan bu yöndeki 
taahhütleri çok yıllı programlarla tesbit edilen çalışma 
programını da dikkate, alarak ülke koşulları itibariyJe biran 
önce değerlendirmeli ve ulusal düzeyde gerekli kurumsallaşmaya 
gitmelidir. 
çevre konusunun uluslararası öneminin açıkça ortaya çıktığı 
günümüzde Türkiye'nin uluslararası çevre adına sürdürdüğü 
çalışmalar yukarıdaki belirlemeler dikkate alınarak gözden 
geçirilmelidir. Bu durum Türkiye'nin, gerek uluslararası 
sorumluluklarını yerine getirmesi, gerek yer aJdığı bölgede çevre 
alanında insiyatif alabilmesi ve gerekse, uluslararası platformda 
kazanılan deneyimleri ulusal ölçeğe yansıtması açılarından 
önemlidir. 
Genel Değerlendirme 
21. yüzyılın çevre gündeminin (Gündem 21) belirlenmesi amacıyla, 
küresel ve bölgesel öncelikler doğrultusunda stratejilerin 
geliştirilmesi amacıyla sürdürülen bu çalışmaların ulusal ölçekte 
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rasyone.1 bir tabana oturtulması için hiç kuşkusuz temel çabayı 
gösterme görevi tek tek ülkejere düşmektedir. 

Rio Konferansının ülkelere getirdiği yükümlülükler açısından en 
önemli kararlardan birisi de "Gündem 21" in uygulanması için 
ulusal ve yerel düzeyde gündem 21'lerini belirleyecek ey]em 
planlarını hazırlamalarıdır, ülkeler Gündem 21 'de yer alan gerek 
sektörler içi gerekse sektörler arası konuların karşılıklı 
etkileşimini tanımlayan ve bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma 
ilkelerini içeren ulusal eylem planların hayata geçirilmesindeki 
başarı ; yasal, mali ve kurumsal düzeyde yapılacak bir dizi 
reformla gerçekleştirilmeleri ile yakından ilişkilidir. 

Bu açıdan, ülkelerin ulusal eylem planlarının özü; çevre ve 
ekonomi politikalarının entegrasyonu için belirleyecekleri 
pratik, ülke koşullarında uygulanabilir hedefleri içermesidir. 

Bu hedefler, çevre finansman politikalarının belirlenmesi ve yeni 
kaynakların yaratılması,uygulanabilir teknik ekonomik araçların 
belirlenmesi, merkezi - yerel yönetim ilişkilerinin 
desentralizasyon anlayışı doğrultusunda güçlendirilmesi,hükümet 
ve özel sektör, akademik kurumlar, odalar, gönüllü örgütler 
hükümet - dışı kuruluşlar gibi uyygulamada bizzat rolleri olan 
kuruluşlar arasında işbirliği politikalarının geliştirilmesi ve 
halkın katılımının sağlanması gibi öncelikler dikkate alınarak 
belirlenmelidir. 

Bu hedeflere ulaşılmasında başarı büyük ölçüde tüm ilgili 
grupların çevre analizi, planlama, uygulama ve denetleme 
kapasitelerinin arttırılmasına bağlıdır.Bu noktada, parlamento, 
hükümet organları, yerel yönetimler, özel sektör, hükümet - dışı 
kuruluşlar gibi tüm ilgi • gruplar ortak politikaların 
üretilmesinde uzlaşmaya varmalıdır. 

Rio Konferansının bir kez daha vurguladığı gibi toplumsal uzlaşma 
olmaksızın sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşılması mümkün 
değildir.Ulusal düzeyde varılacak uzlaşma ile belirlenecek ulusal 
Gündem 21'1 erin ve giderek yerel Gündem 21'lerin hayata geçirilme 
şansı yüksek olacaktır.Bu aynı zamanda ülkelerin bölgesel ve 
küresel ölçekteki eylemleri,çevresel açıdan kendi öncelik ve 
beklentileri doğrultusunda yönlendirmelerine. de katkı 
sağlayacaktır. 

Çevre alanında olduğu gibi,diğer alanlarda da dünyada yaşanmakta 
olan "globalleşme", özünde yerel.ulusal»bölgesel ve küresel 
eylemlerin dengeli bir şekilde armonize edilmesini,daha doğru bir 
ifadeyle kaynakların uluslar ve bölgeler arasında olduğu 
kadar,kuşaklar arasında da dengeli ve adaletli bir şekilde 
paylaşılmasına ve akılcı bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. 

Unutmamak gerekir ki, 21.yüzyıl insanlığın bu denge ve adaleti 
sağlamadaki son fırsatını kullanacağı bir dönem olacaktır.Bu 
da.gerek ülkeler arasında,gerekse ulusal düzeyde çeşitli çıkar 
grupları arasında sorumlulukların paylaşılmasındaki çelişkilerin 
ve çevresel anlaşmazlıkların daha da keskinleşmesine yol 
açabilir. 
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EK AÇIKLAMA 

KARADENİZ'DE ÇEVRE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 
KARADENİZ'İN KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI SÖZLEŞMESİ 
Karadeniz'de kirlenmenin önlenmesi amacıyla bir sözleşme ve 
teknik eklerinin hazırlanması amacıyla, 1988 yılında Türkiye, 
Bulgaristan, Romanya ve SSCB tarafından başlatılan çalışmalar, 
SSCB'de meydana gelen değişiklikleri takiben, bu ülkenin 
yerine Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Gürcistan'ın katılımıyla 
sonuçlanmıştır. Bu amaçla; kıyı ülkeleri uzmanları tarafından 
1988 yılından itibaren çeşitli teknik çalışma toplantıları 
gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmalar sonucunda, "Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı 
Korunması Sözleşmesi" ile bu sözleşmeye bağlı olarak; 

Karadeniz, Deniz Ortamının Kara kökenli Kirlenmelere Karşı 
Korunması Protokolü, 

Karadeniz Deniz Ortamının Boşaltmadan Kaynaklanan Kirlenmeye 
Karşı Korunması Protokolü, • ' . . • • 

Karadeniz Deniz Ortamının Olağanüstü Durumlarda Petrol ve 
Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesiyle Mücadelede İşbirliğine Ait 
Protokol adi altında üç adet teknik protokol hazırlanmıştır. 
Türkiye'nin de onayladığı Sözleşme ve ekleri 15 Ocakj 1994 
yürürlüğe girecektir. 
Sözleşme ve eklerinden başka, bu metinlerin uygular 
kolaylaştırmak amacıyla bir "nihai Belge" (Final Act) ile 
"karar" (resolution) kıyı ülkelerinin Bakanlarınca 
edilmiştir. 

Basını 
5 adet 
kabul 

Bu kararlardan birisi, Türkiye tarafından çalışmaların 
başlangıcından bu yana üzerinde önemle durulan ve Sözleşme 
metnine bir madde olarak ilave ettirilen, tehlikeli atıkların 
legal ve illegal yollardan taşınımıkonusunda, taraf ülkelerin 
en kısa zamanda Sözleşmenin dördüncü eki olarak yeni bir 
protokolü kabul etmeleri hususunu içermektedir. Protokol Rusya 
Federasyonu tarafından hazırlanarak, kıyı ülkelerinin inceleme 
ve onayına sunulacaktır. 
Diğer bir karar ise, Sözleşme ve eklerinin uygulanması amacıyla 
ilgili uluslararası kuruluşların da yarydımıyla, "Karadeniz Eylem 
Planı"nın hazırlanmasını öngörmektedir. 
Sözkonusu kararlardan birisi, Tuna'ya kıyısı .olan ülkelerle yakın 
bir işbirliği yapılarak, bu ülkelerin Karadeniz'in Tuna yoluyla 
kirlenmesinin önlenmesi amacını da gözetecek şekilde, Tuna'nın 
ekolojik koşullarının iyileştirilmesi çabalarının yakın bir 
şekilde izlenmesini öngörmektedir. 
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Bir başka karar ise, anılan Sözleşme ve eklerinin uyguJanmas.ı 
amacıyla ülkeler arasına yapıJacak idari görev dağıJ.ımına 
ilişkindir. Buna göre; 
1. Depozitler ülke Romanya olmuştur. 
2. Sözleşme uyarınca kurulacak Komisyonunun rotasyon usuJüne 
göre yapılacak olan başkanlık görevi Bulgaristan'dan 
başlayacaktır, bulgaristan bu göreve çevre Bakan Yardımcısı 
Branimir NATOV'u atamıştır. Komisyon'da Gürcistan'ı Çevre Koruma 
Bakanı David NAKANi, Romanya'yı Angheluta VADINEAU, Türkiye'yi 
ise Çevre Bakanlığı Müsteşarı özger AKAD temsil edecektir. Diğer 
taraf ülkelerin temsilcileri henüz belirlenmemiştir. 
3. Sözleşme ve ekleriyle ilgili koordinasyon ve sekreterya 
hizmetlerini yapacak "Koordinasyon Birimi" istanbul'da 
kurulacaktır. Türkiye, bu Merkez'in istanbul'da kurulabilmesini 
teminen, kuruluş masrafları ile ilk üç yıllık işJetme 
giderlerinin % 40'lık kısmını Çevre Kirli]iğini önleme Fonu'ndan 
karşılamayı taahhüt etmiştir. Yine bu karar,uyarınca imzacı 
ülkeler taraf ülkelerdeki bilimsel enstitüleri 
kullanabileceklerdir. 
Sözleşmenin yürürlüğe girmesini takiben, Karadeniz'in kirlenmeye 
karşı korunabilmesini amaçlayan bu uluslararası hukuki çerçeve 
uyarınca, kıyı ülkeleri gerek ulusal düzeyde sürdürecekleri 
faaliyetlerle, gerekse bölgesel düzeyde ortaklaşa yürütecekleri 
çalışmalarla, Karadeniz'in karadan, gemilerden ve atmosferden 
kaynaklanan her türlü kirlenmeye karşı korunabilmesi 
hedeflenmiştir. Bu çalışmaların, İstanbul'da kurulacak 
Koordinasyon Birimi tarafından koordine edilmesi ve 
yönlendirilmesi suretiyle çalışmalardan kısa sürede somut 
sonuçlar alınması beklenmektedir. 
GLOBAL ÇEVRE İMKANI (GEF) TARAFINDAN DESTEKLENEN "KARADENİZ'DE 
ÇEVRENİN KORUNMASI VE YÖNETİMİ PROJESİ" 
Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi ve eki 
protokolleri çerçevesinde Karadeniz'de çevrenin durumunun 
belirlenmesine, çevre yönetimi için etkili, denenmiş ve bölgede 
uygulanabilir bir yöntem geliştirilmesine, teknik ve kurumsal 
kapasitenin güçlendirilmesine, modern teknolojik imkanların 
karadeniz ülkelerinin hizmetine sunulabilmesine, bir acil 
yatırımlar portfolyosu hazırlanmasına ve bölge dışındaki mali 
kaynakların Karadeniz bölgesine kanalize edilmesine ihtiyaç 
vardır. 

Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Türk Hükümeti diğer 
ülkelerle işbirliği içinde Karadeniz'de bölgesel bir çevre 
projesi başlatılması için öncülük yapmış, Global Çevre imkanı'na 
(GEF)' bir öneride bulunmuştur. Bu öneri gerek kıyıdaş 

GEF, global düzeyde önem arzeden çevre projelerinde 
kulJanılmak üzere çeşitli ülkeler tarafından tahsis edilen 
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ülkelerden, qerek uluslararası kuruluşlardan büyük destek 
görmüştür. 
Sözkonusu proje dokümanının hazırlanması için, GEF icra Komitesi 
olarak bilinen Dünya Bankası, UNDP ve UNEP temsilcileri ile kıyı 
ülkelerinin temsilcileri teknik çalışma!arını sürdürmüşler ve 
proje hasırlanmış ve imzaya açılmıştır. 
Türkiye'nin proje dokümanını önümüzde günlerde imzalaması için 
girişim] er sürdürülmektedir. Teknik uzmanlar üç yıllık'.-dönemde 
yaklaşık 31 milyon dolar]ık bir kaynağa ihtiyaç duyulacağını 
tahmin etmektedirler. 
Global Çevre imkanı Sözkonusu projeye 93 milyon dolar ayırmıştır. 
ParaJel finansman yoluyla Şubat 1994 itibariyle toplara kaynak 
yaklaşık 25.milyon dolar olarak sağlanmıştır. Ayrıca Avrupa 
Topluluğu, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer dönör üJkelerin 
projeye ilave mali destek sağlanması, beklenmektedir. Japonya, 
Hollanda, ABD gibi ikili dönerlerin katkılarıyla proje bütçesinin 
artacağı beklenmektedir. 
Projenin yönetimi amacıyla istanbul'da bir uluslararası merkez 
oluşturulması kararlaştırılmıştır, bu merkez Sözleşme uyarınca 
kurulacak sekretaryanın görev yapacağı Merkez istanbuJ 7 Şubat 
1994 tarihinde resmen açılmıştır. 
1993'den 1995'e kadar fon sağlayacak söz konusu Proje; 
Karadeniz'de daha sağlıkJı bir çevreye ve doğal kaynakların 
sürüdürülebilir kullanımına giden yolda bir katalizör olacaktır. 
Proje aşağıdaki çıktıları sağlayacaktır: 

Karadeniz'de daha sürdürülebilir bir ekosisteme ulaşılmasını 
sağlayacak kısa dönemli strateji, 

Karadeniz Eylem Planının hazırlanması ve kabulü, 
Yakın zaman önce kabul edilen Karadeniz'in Kirliliğe karşı 

korunması Sözleşmesinin ve Karadeniz'in Korunmasına ilişkin 
Bakanlar Deklarasyonu'nun uygulanması için destek sistemleri, 

Bir acil yatırımlar listesi, hazırlanması ve kısmen 
uygulanması. 
Proje aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansında kabul edilen Gündem 21'in 17.maddesine dayanacak 
olan ilk bölgesel program olacak ve onun uygulanması için önemli 
bir deney oluşturacaktır. 
Proje kapsamında; Karadeniz ekosisterainin yönetilmesi için 
bölgesil kapasite güçlendirilecek ve kirliliğin irdelenmesi, 
kontrolü ve önlenmesi için uygun politikalar ve yasal çerçevenin 
geliştirilmesi ve çevrenin ortaklaşa korunması için tedbirler 
geliştirilecektir. Bu, çevresel problemlerin -daha fazla 

kaynaklarla oluşturulan bir fondur. Başlangıçta 1.2 milyar SDR 
tutarında olup 3 yıllık bir pilot dönem için başlatılan GEF, 
Dünya birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından 
yönetilmektedir. 
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irdelenmesi, çözüm alternatiflerinin değerlendirilmesi ve 
öncelikli eylemlerin tanımlanması demektir. Mevcut bi.lqi.lere 
dayanılarak, öncelikli alanlarda iyice be.l ge.l endiri .imi ş akut 
çevresel sorunlara çözüm getirebilecek acil işlemler için bir 
yatırım paketi hazırlanacaktır. Gerekli kurumsal düzenlemeler 
ayrıca gerçekleştirilecektir. Bu birinci evrenin sonucu Karadeniz 
Eylem Planı olacaktır (KEP). KEP, Karadeniz ekos.i steminin 
korunması ve yeniden getirebilecek acil işlemler için bir yat.ır.ım 
paketi hazırlanacaktır. 
KEP, Karadeniz ekosisteminin korunması ve yeniden hayatiyete 
kavuşturulması için uzun vadeli ortak ey]emi er için somut bir 
temel sağlayacaktır. Bu ilk evreden sonra, yerli ve. yabancı mali 
kaynaklar harekete geçirilecek ve bu mali kaynakları birinci 
evrede seçilecek bir dizi öncelikli a.lana aktaracak olan çok 
yıllı KEP uygulamaya geçirilecektir, önerilen bu programın amacı 
çevresel değerlendirmeleri politikalara entegre etmek, su 
kalitesini iyileştirmek ve önemli ekoloiik alanları korumaktır. 
Proie; entegre kıyı alanları yönetimi, tarımsal gelişme, 
balıkçılığın yönetimi, kentsel atık yönetimi, sanayilerin (açık 
deniz sanayileri, de dahil olmak üzere) yeniden yapılanması ve 
liman tesisleri. Eylem Planı, Karadeniz'e dökülen belli başlı 
nehirlerin su toplama havzalarını da göz önünde bulundurarak 
Karadeniz'in kıyı alanları üzerinde odaklanacaktır. Çalışmalar 
ayrıca Global Çevre İmkanı (GEF) nından sağlanan Tuna Nehri' 
Havzası ve Tuna Deltası için yürütülen uluslararası programlarla 
sıkı sıkıya bağlantılandırılacaktır. 

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİ KAPSAMINDA ÇEVRE 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi'nin kuruluşu hakkındaki 
"Deklarasyon" ve Boğaziçi Bildirgesi" 25 Haziran 1992 tarihinde 
İstanbul'da 11 kurucu üye tarafından imzalanmıştır. 

Kurucu üye olan ülkeler; Türkiye, Azerbaycan, Arnavutluk, Rusya 
Federasyonu, Ukrayna, Gürcistan, Ermenistan, Moldava, Yunanistan, 
Romanya ve Bulgaristan'dır. 

Sözkonusu belgelerden; Karadeniz Ekonomik İşbirliği Hakkında 
Zirve Deklarasyonu" adını taşıyan metnin 4. maddesi, imzacı 
ülkelerin Karadeniz'in çevre problemlerinin önemine dikkati 
çekerek, çevresel faaliyetlerin ekonomik kalkınma açısından 
taşıdığı önemi vurgu!ayan gene] nitelikte ifadeleri içermektedir. 

Yine aynı belgenir 13.maddesi imzacı ülkelerin işbirliği 
yapacakları konuları sıralamakta olup, bu konular arasında 
Karadeniz'in ve bu denizin biyo-prodüktiv potansiyelinin 
geliştirilmesi, korunması ve kullanılması için, imzacı ülkelerin 
ortak porjeler geliştirmesini teşvik etmektedir. 

"Boğaziçi Bildirgesi" adını taşıyan belge ise, doğrudan çevreyle 
ilgili bir düzenleme içermemektedir. 
Karadeniz'in kirlenmeye karşı korunması amacıyla bir sözleşme ve 
eki protokoller hazırlama çalışmaları, Karadeniz Ekonomik 
işbirliği faaliyetlerinden daha önce başJamış olup, anılan 
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sözleşme ve ekleri yukarıda bahsedilen belgelerden iki ay önce 
imzalanmıştır. Her iki çalışma arasında organik bir bağ olmamakla 
birlikte, Karadeniz'in bu sözleşme uyarınca kirlilikten korunması 
faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde, ekonomik işbirliği 
çalışmaları ile paralel ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi 
beklenebilir. . 
Karadeniz Ekonomik işbirliği Parlamenterler Asamblesi 
Karadeniz Ekonomik işbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) 
çerçevesinde kurulan Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre 
Komitesi ise çalışmalarına başlamıştır. KEİPA Türk Grubu, KEİPA 
Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ye Çevre Komitesinin başkanlık 
Bürosunda yer almaktadır. 
Değerlendirme 
Karadeniz'in korunmasına yönelik sürdürülen bütün bu bölgesel 
çalışmalar arasında her ne kadar organik bir bağ mevcut değilse 
de yakın gelecekte bu çalışmaların paralel ve birbirleri ile 
uyumlu bir şekilde yürütülmesi yararlı olacaktır. Hatta 
çalışmaların her türlü kaynak israfını engellemek amacıyla bzaı 
noktalarda birleşmesi de gerekebilir. Bu durum değerlendirilmeli 
ve uygulamalar bu yönde başlatılmalıdır. 
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SONÜÇ 
Türkiye'de çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre değerlerinin 
korunması ve geliştirilmesi yönünü de bugüne kadar yapılan 
çalışmalar Raporda kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bütün bu 
değerlendirmeler ışığında Türkiye'nin istenilen düzeyde bir çevre 
yönetimine kavuşmasının aşağıda belirtilen iki ana hususda 
agerekli düzenlemelerin yapılması ile mümkün olabileceği 
saptanmıştır: 
1- Türkiye'de çevre olgusunun tüm ekonomik aktivitelerle ve 
devlet politikalarıyla birleştirilmesi, 
2- Uygulamadaki sorunların çözümlenmesi amacıyla kurumsal, 
idari ve hukuki yapıdaki eksikliklerin giderilmesi ve çağdaş 
anlayışa uygun yeni düzenlemelerin yapılması. 
Aşağıda her bölüme ilişkin tesbitler ve tavsiyeler özetlenmiştir: 
I-ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARI VE KURUMSALLAŞMA 
TESBİTLER VE TAVSİYELER 

Türkiye'de . çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre 
değerlerinin korunması için ana prensiplerdizisi tesbit 
edilmelidir. 

Ülkenin kalkınma koşulları ve öncelikli çevre sorunları bu 
ana prensiplere ışık tutmalıdır. 

Çevre ile ilgili ana prensipler Türkiye gibi geniş bir 
ülkede yöre koşullarına bağlı olarak farklı uygulamalara el 
verecek esnekliğe sahip genel bir rehber niteliğinde olmalıdır. 

Bir ülkede çevre sorunlarına verilen önem o ülkenin çevre 
yönetim sisteminin temel taşıdır. Bu konuda halkın ve devletin 
kayıtsızlığı hemen her sistemi boşa çıkarmaktadır. Çevre 
sorunlarını çözmeye yönelik siyasi irade düzeyinin belirlenmesi 
şarttır. 

Bu anlamda Devlet; ekonomik, hukuki, idari, kurumsal. 
politik, sosyo-kültürel, teknoloji, halkın bilinçlendirilmesi ve 
eğitimi gibi tüm unsurları kullanarak, Türkiye'de çevre 
değerlerinin sürdürülebilir kullanımını sağlamak üzere belirli 
prensipler koymalıdır. 

Türkiye'de çevre politikaları belirlenirken "sürdürülebilir 
kalkınmayı" Türkiye için iyi tanımlamak gerekmektedir. Bu 
nedenle, sürdürülebilir kalkınma ilkesini öngördüğü önleyici ve 
onarıcı poltikalar.doğrultusunda Türkiye'de çevre politikaların 
ekonomik kayıpları ve kalkınma politiklarının da çevresel 
kayıpları sağlıklı olarak irdelenmelidir. 

Politikaların bütünleştirilmesi çevre yönetiminde temel olan 
bir unsurdur. Bu açıdan Türkiye'de enerji, tarım, ulaştırma, 
turizm, sanayi gibi temel ekonomik sektörler ile ilgili 
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politikaların çevre politikaları ile nasıl bütünleştirilmesi 
gerektiği konusunda ayrı ayrı ve derinlemesine çalışma]ar 
yapılmalıdır. 
- Yüksek PJanJama Kurulunda görüşülen projelerin çevre 
etkilerini incelemek ve. değerlendirmek amacıyla bir mekanizma. 
oluşturulmalıdır. (Çevre Bakanlığının daimi üyeliği gibi) 

Türkiye'de çevre' yönetiminde siyasi ve idari otoritenin 
merkezilik düzeyi belirlenmelidir. Sorumlulukların ve yetkilerin 
merkezileştiği ve/veya yerelleştiği kurumlar iyi tanımlanmalıdır. 

Çevre politikalarının uygulanması için denetim 
mekanizmalarında kapasite arttırılmalı ve bu yönde çeşitli 
konularda mekanizmalar geliştirilmeli ve bu yönde ulusal ve 
uluslararası çalışmalar çoğaltılmalıdır. (Çevre projelerinin 
oluşturulması, projelerin sağlıklı olarak değerlendirilmesi 
amacıyla bilimsel, teknik ve mevzuat uygulama kapasitesinin 
artırılması, insan kaynağının geliştirilmesi vb.) 

Çevre yönetiminde yer alan tüm aktörlerin (icraat 
kuruluşları koordinasyon kuruluşları, sanayi kesimi-özel 
sektör,vb.) görev,yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde 
tanımlanmalıdır. Kuruluşların istişari, yol gösterici, kural 
koyucu ve uygulayıcı rolleri açık olarak belirlenmelidir. 

Çevre ile ilgili mevcut yetkilerin tam anlamıyla kullanılıp 
kullanılmadığı sorgulanmalıdır. 

Kuruluşların çevre ile ilgili çalzşmalarmda eşzamanlılık 
sağlanmalıdır. 

Çevre ile ilgili direkt ve dolaylı mevzuat çağdaş çevre 
yönetim . sistemlerine ayak uyduracak yeni düzenlemelere 
kavuşturulmalı, yekpare ve entegre bir çevre mevzuatı 
benimsenmelidir. Bu yapılırken, uluslararası platformda 
Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve politik pozisyonu, çıkarları ve 
yükleneceği taahhütler dikkate alınmalıdır. 

Yerel yönetimlerin teknik kapasitenin arttırılması, çağdaş 
çevre yönetim ve planlama teknikleri kullanmaları yöjm^de cferek 
eğitim gerekse mali açıdan güçlendirilmeleri sağlanmalıdır'*". Çevre 
konusunda etkin uygulamalara yönelmelerini sağlayacak 
mekanizmalar geliştirilmelidir. 
' - •" Çevre alanında ekonomik ve mali araçların kullanılmasının 
arttırılması ve teşviki sağlanmalı ve bu yönde yeni düzenlemelere 
gidilmelidir. 

çevre eğitimi, bilinçlendirme ve katılım güçlendirilmeli 
ve yeni mekanizmalar oluşturulmalı', çevre eğitimi bir davranış 
biçimi haline getirilmelidir. 

Ülke çapında çevre ile ilgili kuruluşların (merkezi ve yerel 
otoriteler, özel sekör, iş camiası, gönüllü kuruluşlar, meslek 
odaları vb.) "çevre"nin evrensel anlamda planlı ve çok 
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disiplinli bir bakış gerektirdiğinden hareketle sistematik bir 
seki]de biraraya gelmeleri komiteler bazında çalışmaları çeşitli 
toplantılar, çalışma toplantıları, forumlar, yuvarlak yeşil'masa 
toplantıları vb. düzenlenmeleri yararlı olacaktır. Gerektiğinde 
bu kuruluşlar arasında işbirliği ortamını, canlı ve sürekli 
tutmak amacıyla protokoller vb. yasal belgeler düzenlenmelidir. 

Türkiye'de çevre sorunlarının çözümlenmesi için kaynakların 
(ulusal ve uluslararası) ülke çapında bir kirlilik izleme ağının 
oluşturulması, çevre enformasyon sistemlerinin veri bankalarının 
kurulmasına yönlendirilmesine ve bu alanlarda teknik, bilimsel 
araştırmaların çoğaltılmasına ve yatırım imkanlarının teşvik 
edilmesine ihtiyaç vardır. 

çevre teknolojisi konusuna önem verilmeli, bu konuda 
kapasite arttırılması için mekanizmalar geliştirilmelidir. 

Çevre hukukunun gelişmesi için bu alanda yapılan ve 
yapılacak araştırmalar desteklenmelidir. 

"Çevreye karşı suç" kavramının oluşturulup bu tür suçların 
tanımı geliştirilmelidir. Çevre suçlarına verilecek yönetsel para 
cezalarının caydırıcılığı sağlanmalıdır. 

Tüm ilgili kesimlerin temsilcilerinin katılacağı çalışma 
grupları oluşturularak çevreye ilişkin mevzuatın taranması, 
bunlar arasında çapraz karşılaştırmalar yapılarak mevzuatın genel 
ve bütüncül çevre politikasına uyumunun sağlanması, yetki 
sürtüşmesi ve karmaşası, denetim ve eşgüdüm sorunlarının çözümü 
için öneriler geliştirilmesi çalışmalarına başlanmalıdır. 

Çevre, çok geniş kapsamlı ve değişik kullanımlara hitab 
eden, farklı bakış açılarına göre değişik şekillerde 
yorumlanabilecek niteliklere sahip olduğundan, çevre ile ilgili 
sorunların bir tek kuruluşa mal edilerek çözümlerini belirlemek 
mümkün olamamaktadır. O nedenledir ki, çevre ile ilgili konul arda 
sektörler ve disiplinler arası sıkı bir işbirliği ve koordinasyon 
ihtiyacı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Her kesim çevreye 
sadece kendi ihtiyaçlarının karşılanması açısından bakmaya 
başlarsa veya bakmaya devam ederse, bir anlaşma ve uzlaşma zemini 
yaratılamıyacağı gibi; yapılan çalışmaların arzu edilen düzeyde 
etkili olmasını beklemek de boşuna olacaktır. 

Bakanlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar içinde çevre 
konuları ile ilgili değişik kademelerde üniteler bulunmakla 
birlikte, çevre ile ilgili konularda yönetimden denetime kadar 
uzanan yelpaze içinde çalışan piramit şeklinde geliştirilmiş bir. 
idari yapı tam olarak gerçekleştirilmemiştir. 

Çevrenin korunması ve geliştirilmesine yararlı olabilecek 
düzenlemelerde de görev ve yetki karmaşasından ve eşgüdüm 
eksikliğinden yakınılmaktadır. 

Çevre yönetiminin en büyük sıkıntısı da buradan 
kaynaklanmaktadır. Yapılan değerlendirmelerden de görülebileceği 
gibi, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi de 
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içinde olmak üzere, çeşit.Ti çevresel değerler]e ilgili işlevlerin 
tek bir örgütün çatısı altında toplanması mümkün değildir. 
- • ' Bunun için koordinasyon mutlak gereklidir. Koordinasyonun 
daha etkin hale gelebilmesi için görev ve yetki dağıtımının 
yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle 
genel politika ve hedefler siyasi platformda ortaya konulmalıdır. 
- ' Türkiye'de çevre yönetimi ile ilgili esasları dinamik bir 
süreç içinde tartışacak ve icraata yansıtacak koşulların 
yaratılmasına imkan veren sürekli bir koordinasyon düzeni 
sağlanmalıdır. 

Bu noktada, Çevre Bakanlığının rolü iyi tanımlanmalı bugüne 
kadar sürdürdüğü birleştirici ve koordinasyonu sağlayıcı rolü 
sorgulanmalıdır. 
- Kamunun taşra teşkilatı şeklinde örgütlenerek rai icraat 
yapacağı, yoksa plan!ayıcı, düzenleyici ana ilke ve hedefleri 
çizen bir düzeye mi çekileceği konusu öncelikle karara 
bağlanmalıdır. Bu noktada başta Çevre Bakanlığı olmak ü?e.re, 
taşrada uygulamayı ve denetimi yapacak kurum ve kuruluşların 
görev ve yetkilerinin yeniden belirlenmesi önem kazanmaktadır. 

Çevre yönetimi konusunun kurumsal yapısındaki değişik!ikler 
genelde, merkezi idarenin sorumluluklarından bazılarını mahalli 
idarelere veya kurumlara devretmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. 
Bu hem daha sağlıklı bir çevre ve daha etkin bir çevre yönetimi 
açısından zorunludur, hem de kamunun şu andaki yapısında varolan 
aşırı yüklenme ve finansman açığı bakımından da gereklidir. 

Çevrenin çağdaş gereksinimler dikkate alındığında, gerek 
merkezin taşradaki örgütlenmesi ye gerekse yerel yönetim 
örgütlenmesi de çevre koruma ve geliştirme açısından yetersiz 
kalmaktadır. 

±1 ve ilçe örgütlenmesi çevre sorunlarının üstesinden 
gelinmesi açısından uygun bir örgütlenme değildir. Çevre 
örgütlenmesi ekolojik havzalara göre oluşturulmalıdır. Ekosistem 
bütünlüğü gözetmek koşuluyla ve coğrafi sınır koşul 1 ar yardımıyla 
yapılması gereken "ekolojik havza" terimi, bu anlamda "akarsu 
havzaları" gibi örnekleri kapsamaktadır. Ekolojik havzalar 
belirlenmeli ve çevre hizmetlerinin yerel yönetim örgütlenmeleri 
de bu havzalara göre oluşturulmalı ve yeniden 
yapılandırılmalıdır. 
Çevre Bakanlığının işlevlerinin gözden geçirilmesi 

Türkiye'de yasa koyucu ve kamuoyu çevre teşkilatlanması 
konusunda tercihini yapmış ve Çevre Bakanlığı kurulmuştur. Bu 
noktadan itibaren ele alınması gereken husus Türkiye'de çevre 
yönetiminin kurumsallaştırılması çerçevesinde Çevre 
Bakanlığı'nın rolünün iyi tanımlanması hususudur. 

Bakanlığın tanımlanan birleştirici, koordinasyonu sağlayıcı 
ye prensipler üretici fonksiyonları ile bugüne kadar elde ettiği 
ilerlemeler dikkate alınmalı ve "uygulama"da yer alması konusu 
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derinlemesine incelenmelidir. 
Çevre Bakanlığı'nın kuruluş ve görevleri hakkındaki 443 

sayalı Kanun Hükmündeki Kararname klasik bir hizmet bakanlığı 
şeklindeki teşkilatlanmayı esas almıştır. 

Müsteşarlık, sonra genel müdürlük, sonra yeniden müsteşarlık 
ve nihayet bakanlık biçiminde örgütlenen çevre örgütü deneyimine 
bakılırsa, Çevre Bakanlığı'nın diğer bakanlıkların örgütlenme 
biçimine göre örgütlenmesinin bu hizmetin özelliğine uygun 
olmadığı kolaylıkla görülebilir. 

çevreyi koruma ve geliştirme hizmetinin özelliği kabul 
edildiği ölçüde bu hizmetin örgütlenmesinin de başka hizmetlerden 
değişik biçimde oluşturulması gerektiği açıklıkla anlaşılabilir. 

Türkiye'de merkez çevre teşkilatı son olarak Başbakanlık 
Çevre Müsteşarlığından çevre Bakanlığına dönüştürülürken 
statüdeki değişimin gerektirdiği düzenlemeler tam anlamı ile 
gerçekleşememiştir. Yani, koordinasyon sağlayan bir kuruluş 
olmasının yanısıra, eylemci ve yaptırımcı bir Bakanlık konumuna 
dönüştürül enemesi, Bakanlığın kimlik tanımı açısından 
zorlanmasını beraberinde getirmiştir^ 

Çevre Bakanlığı'nın kural koyucu ve koordinatör bir bakanlık 
olması, yatırım yetkisinin bulunmayışı, doğal olarak çevre ile 
ilgili yatırımlarda görev almaması sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca 
bu hizmetlerin ilgili kurum/kuruluşlarca yapılmasının denetimi 
için yeterli yaptırıma da sahip bulunmamaktadır. 
T Çevre ile ilgili hizmetlerin çoğunluğu mevcut mevzuata göre 
belediye ve büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Ancak, 
büyükşehir belediyelerinin de ilçe belediyeleri üzerinde yaptırım 
gücü bulunmadığı gibi Bakanlığın da kendi alanında yapacağı 
denetimlerde ceza verme ve yaptırım gücü bulunmamaktadır. Bu 
durum Çevre Bakanlığı'nın sadece "Tavsiye Edici Bakanlık" 
statüsünde yorumlanmasına neden olmaktadır. 

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre değerlerinin korunması 
yönünde ortaya çıkan çağdaş ve yeni gereksinimler doğrultusunda; 
Çevre Bakanlığı katı atıkların- yönetimi, ÇED uygulamalarındaki 
izin prosedürleri, tehlikeli atıkların ülkeye girişleri esnasında 
yasaklama yetkisi, kimyasalların kontrolü, alıcı ortamların 
sürekli izlenmesi, çevre referans laboratuvarı kurulması gibi 
faaliyetlerde kısmi olarak uygulamanın içinde yer almaktadır. 
Bakanlığın altyapısının güçlendirilerek bu konularda etkin bir 
rolünün olması beklenmektedir. 

Çevre Bakanlığı'nın gerek mali, gerekse hukuki yapısı 
çevreye yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesini mümkün 
kılmamaktadır. Diğer ülkelerde bu yöndeki idari yapıya 
baktığımızda Çevre Bakanlıklarının kural koyma, politika ve 
strateji belirleme, denetleme fonksiyonlarının yanında, çeşitli 
uygulama alanlarında da katılımları olduğu görülür. 
(Fransa:Eko-Ambalaj, Belçika:ERRA vb.) 
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özellikle gelişmiş ülkeJerde görülen bu tarz uygulamalar 
Türkiye için de düşünüldüğünde; Türkiye'de özellikle dış 
kaynaklı finanslardan yararlanılması söz konusu olduğunda, 
hizmetlerin yerel yönetimlerle birlikte yerine getirilebilmesi 
için Bakanlığın yerel yönetim ve atık üreticisi iJe birlikte 
tüzel kişiliğe sahip idareler kurma yetkisinin olması önemJidir. 
Bu idareler, atık üreticisinden alınacak vergiler, cezalar, 
Jisans, proje değerlendirme ve merkezden tahsis edilecek 
kısımlardan oluşacak bütçeleri ile gerekli hizmetin yapılmasını 
sağlayabilmelidirler. Burada amaç, yere.1 yönetim birliklerinin 
veya gerektiğinde ilgili merkezi yönetimin katılımı ile kuruJacak 
tüzel, kişiliğe haiz idareler vasıtası ile yerel hizmetlerin 
yapılmasının sağlanmasıdır. 

Merkezi ve yerel yönetimler arası görev, yetki ve kaynak 
paylaşımının yeniden gözden geçirilmesi, yerel ve ortak nitelikli 
hizmetlerin yerel yönetimler eliyle yürütülmesine iJişkin tedbir 
ve uygulamaların belli bir zamanlama ile yürürlüğe konması 
gerekli .görülmektedir. 

Her ne kadar yerel yönetimler yönetsel özerkliğe sahip 
olacaklarsa da, merkezi planlama alanına giren konularda tesb.it 
edilen ulusal ilke, amaç, hedef ve standartlara uymaları 
sağlanmalıdır. 

Merkezi otoritelerin ve esas olarak belediyelerin çevre ile 
ilgili hizmetleri (örneğin katı atık yönetimi gibi) karşılamadaki 
performansları test edilmeli bu noktada özel sektörün rolü 
değerlendirilmelidir. 

Çevre Bakanlığı, çevrenin korunması ve kirlilik deneyimiyle 
ilgili düzenleme yetkisini tek başına kullanırken, çevre 
standartlarının belirlenmesi yetkisini Türk Standartları 
Enstitüsü ile birlikte kullanmaktadır. .. . 

Çevre düzeni nazım imar planıyla Çevre Bakanlığı'nın 
yürütmekle yükümlü olduğu ekolojik amaçlı çevre düzeni 
çalışmalarının birbirine karıştırılmaması gerekmektedir. Bu 
doğrultuda Çevre Kanunu'nda gerekli düzenleme ivedilik.le 
yapılmalıdır.' 
- Türkiye'de çevre kirliliğinin önlenmesi . ve çevrenin 
korunması ile ilgili olarak karşılaşılan en önemli sorun artık 
açık olarak ortaya çıkmıştır. Bu "uygulama alanındaki 
güçsüzlük"tür. 

Bakanlığın taşra teşkilatının görevleri ve kuruluş yapısı 
da bu değerlendirmeler ışığında gözden geçirilmek ihtiyacına 
doğurmaktadır. Havza boyutunda uygulama çalışmaları incelenirken, 
mahalli çevre kurullarının rolü gözden geçirilecek bu 
düzenlemenin özel çevre koruma bölgeleri ile kurumsa.1 
bağlantıları kurulmalıdır. 

Mevzuatta denetim yetkisi Çevre Bakanlığı merkez 
teşkilatındaki ilgili birimler arasında paylaştırılmış, taşrada 
etkin bir denetim için gerekli yasal ve kurumsal mekanizmalar 
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kurulmamıştır. 
Taşrada çevre politikalarının çözümü için öneriJer «unrna, 

izleme ve koordinasyon sağlama görevi her ilde oluşturula*~ 
Mahalli Çevre Kuru.11ar.ina verilmiştir. -

Dünyada çevre hizmetlerinin kurumsallaşmasına bakıldığında, 
pek çok ülkede uygulamada merkez çevre teşkilatının darboğazları 
bölgesel ve yerel kurumsal İşmalarla çözümlenmeye çalışılmış, bu 
amaçla çevreye ilişkin danışmanlık hizmeti veren organ.lar veya 
doğrudan yönetimi üstJenen birimler oluşturulmuştur. 

Bakanlık dışı örgütlenmelerin bir diğer örneği de, hizmetin 
yerinden yönetimine dayanan özerk birimlerin kurulmasıdır. Bu 
kurumlar çevre bakanlıklarına bağlı olarak çalıştıkları gibi 
diğer bakanlıklara da bağlı olabilmektedir. Burada temel amaç, 
çevre'de politika belirleme, karar alma ve planlama sürecine 
esneklik ve hız kazandırma ve uygulamadır. 

Burada önemli olan Çevre Bakanlığı dahil olmak üzere, 
çeşitli çevresel faaliyetlerle ilgili olarak temel sorumluluklar 
taşıyan ve görev alanları iyi tanımlanmış bakanlık ve kamu 
kuruluşlarının sorumluluklarında mevcut idari sistemde köklü 
değişikler yapmadan, bugünkü yönetim yapısı içinde çevre 
yönetimini etkin hale getirmektir. 

Son zamanlarda sorunların çözülmesi amacıyla yeni 
teşkilatların kurulması önerileri dikkate alındığında, bu 
teşkilatların çoğalmasının idari yapıyı büsbütün bozacağı da 
gözden uzak tutulmamalıdır. Ancak bu durum dikkate alınarak, 
köklü değişiklikler yapılmadan (Bu durura son zamanlarda özellikle 
atık yönetimi konusunda oldukça yoğun tartışmalara neden 
olmaktadır) tartışılmaya başlanılan. Bakanlık ile yakın 
işbirliğinde olacak özerk enstitüler gibi kurumsallaşma modelleri 
aranabilir ve çözüm nulunabilir. 

Kentlerde çevre ile ilgili sorunların çözülmesinde 
belediyelere kaynak tahsisi veya belediyelerce kaynak yaratılması 
gerekmektedir. Bu durura merkezi otoritenin kaynak aktarması ile 
olacağı gibi çevre yönetiminin çağdaş uygulama araçları olan 
ekonomik araçların kullanılması yolu ile de olabilecektir. 
(vergiler, harçlar gibi) 

Bu noktada çevre için tahsis edilmiş kaynakların ve bu 
amaçla toplanan vergilerin amacına uygun olarak kullanılması 
konusu gündeme gelmektedir. Türkiye'de ve ozel.lik.le 
büyükşehirlerde belediye gelirlerinin çoğunun personel. 
harcamalarına gittiği açık bir gerçektir. Bu ve benzeri durumlar 
dikkate alınmalı bu nedenle çevre için toplanan kaynakların çevre 
için kullanılması yönünde mevcut düzenlemelere uyulmalı, 
gerekirse bu yaptırımlar çoğaltılmalıdır 
II-TÜRK PARLAMENTOSU VE ÇEVRE 
TESBİTLER VE ÖNERİLER 
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Türkiye'de çevre yönetiminde süreklli lik, kalıcılık ve 
kararlılığın önemi açıktır. Bu noktada Parlamentonun roJü ortaya 
çıkmaktadır. 

Çevre politikasının devlet politikası olması demek, 
politikaların kalıcılığı ve sürekliliğin sağlanması için 
mekanizmaların oluşturulması demektir. Bu da Parlamentonun rolünü 
açıkça tanımlamakla mümkün olacaktır. Bu konuda TBMM'ne önemli 
görevler düşmektedir. 

Çevre kavramındaki gelişmeler Türk Parlamentosunu çevre 
konularına verdiği önemi daha da artırmaya zorlamaktadır. 

Türkiye'deki ve uluslararası boyuttaki çevresel konulara 
yaklaşımın belirlenip sergilenmesinde, Türk Parlamentosunun da 
etkin bir biçimde yerini alması,' ulusal çevre politikasının daha 
sağlıklı şekillenmesini sağlayacaktır. 

Çevrenin sağlıklı yönetiminde; hükümet organları,, yerel 
yönetimler, özel sektör, gönüllü kuruluşlar, meslek odaları, iş 
camiası gibi çeşitli toplumsal kesimlerin ve diğer ilgili 
grupların arasında "parlamento"nun öncelikli bir yeri vardır. 

TBMM Genel Kurul gündeminde bekleyen birçok meclis 
araştırması önergesinde çevrenin değişik yönleri araştırma 
konuları içinde yer almaktadır. Bu noktada, çevre ile ilgili 
çağdaş uygulamaların gerektirdiği çeşitli konularda meclis 
araştırma komisyonlarının oluşturulması yararlıdır. TBMM Çevre 
Araştırma Komisyonu Raporu'nun farklı bölümlerinde önerilen 
konular bazı araştırma konularına ışık tutabilir. 
.-. TBMM'nde sözlü ve yazılı soru önergelerinde çevreyle ilgili 
konular özellikle bu yasama döneminde yoğunlaşmıştır. Bu durura 
Parlamentonun çevre konularına verdiği önemin ve ve 
parlamenterlerimizin bu konuya ilgisinin giderek arttığının bir 
göstergesidir. 

TBMM içtüzüğünün 20. maddesinde sıralanan daimi ihtisas 
komisyonlarından biri olarak 20 Şubat 1994 tarihinde 163 sayılı 
Kararla kurulan TBMM Çevre Komisyonu dünya parlamentoları 
içerisinde çağdaş bir yapılanma ile yerini almış bulunmaktadır. 

"Çevre"nin Parlamentoda sürekli temsili ve takibine imkan 
verecek şekilde kurulan Çevre Komisyonu gerek ulusal, gerekse 
uluslararası mevzuatın çağdaş anlayışa uygun düzenlemeleri 
içerecek şekilde değerlendirilmeyi sürdürmesi için gerektiğinde 
altyapısını güçlendirmelidir. 

Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat TBMM'de 
Çevre Komisyonu ve konuya göre Parlamentodaki ilgili diğer daimi 
ihtisas Komisyonları ile ortak olarak değerlendirilmeli ve 
sonuçlandırılmalıdır. 

TBMM Çevre Komisyonu, çevre ile doğrudan ve dolaylı ilgili 
tüm resmi ve resmi olmayan kuruluşlarla sistemli bir bilgi 
alışverişine bulunmalıdır. TBMM Çevre Komisyonu ile Parlamento 
içerisinde diğer daimi Komisyonlar ve Türkiye'nin üyesi 
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bulunduğu uluslararası kuruluşların Parlamentodaki Türk grupları 
ile çevre konusunda karşılıklı ve sürekli bir eşgüdüm ve 
işbirliği ortamı yaratılmalıdır. 

TBMM Çevre Komisyonu dünya parlamentolarında yer alan çevre 
ile ilgili komisyonlarla işbirliği ve karşılıklı deneyim aktarma 
çalışmalarını sürdürmelidir. 

Dünya parlamentoları, da parlamento ve parlamenter düzeyinde 
bir çok uluslararası kuruluşun par! amento.l ardaki grupları 
vasıtasıyla çevre konusunda kaydadeğer çalışmalar yapmakta ve 
özellikle Rio Konferansının sonuçları doğrultusunda öncelikle 
yapılması gerekenleri tanımlamaya, uygulama ve izleme için 
mekanizmalar geliştirmeye çalışmaktadırlar. 

- Parlamentolar ve Parlamenterler, Rio Konferansının izleme 
Sürecinde kendilerine düşen görevleri belirlemeleri, takip ve 
uygulamaları için gerekli mekanizmaları oluşturmak durumundadır. 

Rio Konferansı'nın İzleme Süreci çerçevesinde Nisan 1992'de 
kabul edilen Parlamentolararası Birlik "Yaounde Deklarasyonu" ve 
Kasım 1992 de Brazi1'de PAB-Parl amentolararası Çevre ve Kalkınma 
Konferansı Nihai Belgesi . ve Brazil Eylem Planı tavsiye 
kararlarıyla TBMM dahil olmak üzere tüm dünya parlamentoları bir 
dizi sorumluluk almıştır. 

TBMM, Rio konferansı İzleme Süreci'nde ki yerini yukarıdaki 
belgelerde yer alan taahhütleri ulusal koşulları dikkate alarak 
değerlendirmeli, mevcut uygulamaları gözden geçirerek gerekli 
olması halinde yeni mekanizmalar oluşturmalıdır. 

III- TÜRKİYE'DE ÇEVRE YÖNETİMİ ESASLARI VE İÇERDİĞİ KONULAR 
1- EKONOMİK VE ÇEVRE KONULARININ ENTEGRASYONU, SEKTÖRE!. 
POLİTİKALARDA ÇEVRE KORUMANIN YERİ 

Politikaların entegrasyonunda doğal olarak en önemli konu 
çevre politikalarının sektörler ve sektörler-arası konularla 
pratikte özdeşleşmeleridir. Bu durum tüm ekonomik ve sosyal 
kararlarda çevre boyutunun dikkate alınmasını ve sektörel 
politikalarda yatay ve dikey entegrasyonun sağlanmasını 
gerektirecektir. 

ÇEVRE VE ENERJİ 
Türkiye'de, bugüne kadar tamamlanmış bulunan beş yıllık kalkınma 
planları döneminde enerjinin sürekli, güvenilir ve ucuz bir 
biçimde sağlanması prensip olaarak kabul edilmiştir. Enerji 
talebinin ise mümkün olduğunca yurt içi kaynaklardan karşı 1 anması 
hedeflenmektedir. 

Türkiye'de enerji politikalarının belirlenmesinde çevreye 
gelebilecek olumsuz etkilerin önlenmesine yönelik tedbirler ve 
öneriler, temel hedef ve programların belirlendiği 6. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı'nda (1990-1994) kapsamlı bir biçimde ele 
alınmıştır. 
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Ekonomik olmak kaydıyla yerli yada ithal tüm enerji 
kaynaklarının değerlendirilmesi yurt içi, yurt dışı kamu özel 
yatırım ve finansman kesimlerinden ve olanaklarından 
yararlanılmasının amaç olarak belirlendiği planda; doğal gaz 
kullanımının, planlı bir biçimde yaygınlaştırılması, başta 
hidrolik olmak üzere jeotermal ve güneş enerjisi gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarının uygun teknolojilerle verimli 
şekilde kullanılması ve enerji tasarrufuna yönelik projelerin 
desteklenmesi, nükleer enerji teknolojisine giriş için çalışmalar 
yapılması ilke olarak benimsenmiştir. 
-'. Çevre konusunda ise, "Çevre ve Yerleşme" başlıklı bölümde 
oldukça kapsamlı biçimde ilke ve politikalar belirlenmiş 
bulunmaktadır. Sözkonusu bölümde enerjiyle ilgili olarak; 

Enerji üretimi, iletimi, dönşüraü ve kullanımında çevre 
faktörünü gözönüne alan ekonomik değerlendirmelerin yapılması, 

Enerji üretiminde çevre kirliliğini azaltmak için gerek 
mevcut gerekse yeni kurulacak tesislerin özelliklerine uygun 
teknoloji transferine ve Araştırma-Geliştirme çalışmalarına 
ağırlık verilmesi, 

Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından mevcut 
potansiyelinden yararlanmak için Araştırma-Geliştirme Programları 
oluşturulup desteklenmesi, 

Akışkan yatakla yakma teknolojisi Araştırma-Geliştirme ve 
kullanımı çalışmalarının desteklenmesi, 

Nükleer tesisler ve iyonlaştırıcı radyasyonla çalışan 
tesislere yönelik mevzuat geliştirilmesi, 

Büyük hidroelektrik santrallerin ekolojik ve sosyo ekonomik 
dengede oluşturduğu önemli değişikliklerin boyutlarının 
belirlenerek etkilerini azaltacak tedbirler geliştirilmesi 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında plan ve programa 
bağlanmıştır. 

Çevre ve enerjinin entegrasyonunda, Türkiye'de enerji 
kaynaklarının uzun vadede üretim ve tüketimdeki payları, sektöre! 
enerji talebinin değişimi ve nihai enerji talebinin kaynaklara 
göre dağılımı dikkate alınmalı ve ona göre politikalar 
belirlenmelidir. 

Türkiye'de enerji ihtiyacının %52'si termik santrallardan 
sağlanmaktadır. Termik santrallarımızda düşük kalorili ve düşük 
kaliteli yerli linyitlerimizi kullanmak zorunda oluşumuz 
santralların kurulu bulundukları yerlerde çevre-'kiril.i liginin 
meydana getirilmesine ned^n olmaktadır. 

, özel 1 iki e baca gazı emisyonları ve uçucu kül problemi ile 
yaygın olarak karşılaşılmaktadır. Bugün ülkemizde uçucu' kül 
problemi gidermek üzere elektrofitreler kullanılmaktadır. Ancak 
elektrof.il treler randımanlı çalıştığında Haya Kalitesinin 
Korunması Yönetmeliği'ndeki standartlar sağlanmaktadır. 
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Enerji ihtiyacının mümkün olduğunca ulusal kaynaklarla 
karşılanabilmesi, enerji üretim sistemlerinin çevreye olan 
etkilerini azaltan teknolojilerin kullanılmalarının 
geliştirilmesi gerekmektedir. Yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından güneş, jeoterma!, rüzgar, biyomass olarak ülkemiz 
zengin bir potansiyele sahiptir. Ancak bu kaynakların yaygın ve 
büyük ölçekli kullanımı henüz gelişmemiştir. 

Türkiye'de alternatif enerji kaynağı olarak jeoterma! 
enerjinin önemli bir yeri vardır. Türkiye jeoterma! kaynak 
zenginliğinde dünyada ilk 7 ülke içinde yer almaktadır. 

Türkiye güneş enerjisinin kullanım olanakları yönünden 
zengin bir ülkedir. Bu enerji kaynağından yaygın olarak 
faydalanmak üzere araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam 
edilmektedir. 
Dünya üzerinde yoğun araştırmaların yapıldığı rüzgar 
türbin-jenaratör sistemlerinin mevcut teknolojisi üzerinde 
çalışmalar ve bu sistemlerin, elektiriğin götürülemediği veya 
götürülmesinin günümüz şartlarında ekonomik olmadığı küçük 
yerleşim birimlerinde kullanım imkanları araştırılmaktadır. 
Ülkemizde özellikle Marmara Bölgesi yıllık ortalama rüzgar h.ız.ı 
olarak 3.29 m/sn, yıllık ortalama rüzgar gücü yoğunluğu olarak 
51.91 saat/gün ile yüksek bir potansiyele sahiptir. 
- Fosil yakıtlar içinde en temiz enerji kaynağı olan doğalgaz 
tabiatta bulunduğu şekliyle, elektrik üretiminde, saniyede 
hammadde olarak ve proses enerjisinde kullanılmaktadır. Türkiye 
3.1 milyar m3 doğal ga'z rezervine sahiptir. Bunun dışında temir 
bir enerji kaynağı olan doğal gaz Bağımsız Devletler 
Topluluğu'ndan ithal edilerek Bulgaristan üzerinden bir boru 
hattı ile Hamitabat, Ambarlı, Bursa ve Eskişehir yolu ile 
ülkemize gelmektedir. 1200 MW gücündeki Hamitabat ve 1350 MW 
kapasitedeki Ambarlı santral lan doğal, gaz ile. seblenmektedir. 
Ayrica ülkemizde hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı büyük 
kentlerimizden Bursa, istanbul ve Ankara'da yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

özellikle Ankara'da konutlarda ısınma amaçlı olarak 
kullanılan doğalgaz geniş kullanım alanı bulmuştur. Ankara'da 
199.1 Temmuz ayı itibariyle doğalgaz kullanan konut + işyeri 
sayısı 110.000 dir. Hedeflenen 250.000 konuttur. 

Enerji talebinin % 44'ünü dış kaynaklardan karşılamak 
durumunda olan enerji sektörümüz, dünya enerji piyasasındaki 
gelişmelerden büyük oranda etkilenmektedir. Enerji tasarrufu, 
daha az enerji talebine, dolayısıyla daha az kirliliğe neden 
olacağından çevre açısından önem taşımaktadır. Enerji tasarrufu 
yoluyla, her sektörde % 10 daha az enerji kaynağının tüketilmesi 
ve böylece enerji sistemlerine bağlı olarak oluşan zararlı 
çevresel etkilerin azaltılması sağlanabilir. 

Türkiye nihai enerji talebi içinde % 31'lik tüketim payına 
sahip olan sanayi sektörü, hem yüksek enerji tasarrufu 
potansiyeli, hem de tükettiği enerjinin tümüne yakının ticari 
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enerji olması nedeniyle enerji tasarrufu çalışmalarında öncelik 
taşımaktadır. 

Türkiye enerji tüketiminde % 42 ile en büyük paya sahip olan 
konut sektörü, büyük enerji tasarrufu potansiyeline sahiptir. Bu 
da konut sektörümüzün belli bir plan ve program çerçevesinde 
rehabilitasyonu ile olacaktır. 

Ulaştırma sektöründe ise yakıt sarfiyatını azaltıcı 
önlemlerin geliştirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi kentlerde 
toplu taşımacılığa yönelinmesi ile enerjiden tasarruf 
sağlanabilir. Ayrıca yolcu ve yük taşımacılığında 
karayollarındaki yükün deniz ve demiryollarına kaydırılması 
tasarrufta fayda sağlayacaktır. Sanayide enerjide tasarruf 
sağlayacak yeni teknolojilere yönelinmesi, uygun yakıt kullanımı 
yararlı olacaktır. 

Türkiye'nin toplam birincil enerji kaynak taleplerine toplu 
olarak bakıldığı zaman, toplam enerji talebinin yaklaşık % 55'i 
ile sıvı yakıtların tamamına yakın bir kısmı ithale 
dayanmaktadır. Bu çerçevede iklim Değişikliği Sözleşmesi de 
dikkate alındığı zaman C02 emisyonunun .1990 yılı seviyelerinde 
tutulabilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli programalar ele 
alınmalıdır. 

Kalkınmanın temel girdilerinden biri olan enerjinin 
yarattığı çevre sorunları, günümüzün başlıca sorunlarından biri 
haline gelmiştir. Kalkınma ile enerji arasındaki doğru orantıdan 
hareketle global ısınma ve atmosferik kirlenmeye gelişmiş 
ülkelerin etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir. 

Türkiye kükürt ve azotoksitlerin yarattığı kirlilik ve 
atmosferik asitlenme sorunlarının çözümü için uluslararası bir 
işbirliğine gidebilmesi ve global politikaların uygulamaya 
konulması gereğine inanmaktadır. 

Türkiye enerjiden kaynaklanan çevre sorunlarının 
gidebilmesinde bütün ülkelere sorumluluk düştüğüne inanmakta, bu 
bağlamda enerji verimi yüksek ve temiz teknolojilerin transferi, 
kirlilik azaltıcı sistemler ile emisyon kontrol teknolojilerinin 
temini gibi konularda uluslararası işbirliğine her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç olduğunu düşünmektedir. 

ülkemizde elektrik enerjisinin üretiminde düşük kaliteli 
linyit kömürlerinin kullanılmak zorunda oluşunu ve çevre 
kirliliğini azaltmaya yönelik teknolojilerin pahalı oluşu sorunun 
çözümünü güçlendirmektedir. Bununla beraber, ülkemizde son 
yıllarda oluşan çevreye duyarlı kamuoyu baskısı ve tutarlı bir 
çevre politikası, yeni kurulacak tesislerde çevre kirliliğini 
azaltıcı tüm önlemlerin alınmasını gerekli kılmıştır. 
Aşağıda öneriler sıralanmıştır: 

Enerji ve çevre politikaları entegre ve sürdürülebilir bir 
biçimde birlikte ele alınmalıdır. 
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Enerji üretim ve tüketim planlamalarına çevre boyutu dahil 
edilerek emisyon azaltımlı üretim ve tüketim planlaması 
yapılmalıdır. -

Halihazırda hazırlıkları yapılan Yedinci Beş Yıl.lak KaJLkanraa 
Planının, enerji kaynaklarımızın üretim ve tüketiminde çevreye 
olan zararı en aza indirecek biçimde kaynakların optimum 
planlanmasını sağlayacak yeni, dinamik ve uygulanabilir bir 
master planı olmasına özen gösterilmelidir. Bu çerçevede ulusal 
politika olar'ak, Enerji üretimi, taşınım];, dönüşütrümü ve 
kullanımında mutlaka çevre faktörünü göz önüne alan bir ekonomik 
değerlendirme yapılmalıdır. 

Enerji ihtiyaçları mümkün olduğunca ulusal kaynaklarla 
karşılanabilmeli ancak enerji üretim sistemlerinde çevreye olan 
zararları en aza indirecek gerekli teknolojik sistemler 
kullanılmalıdır, (az atıklı veya atıksız .teknolojiler gibi) 

Türkiye çevreye etkileri en az görünen yenilenebilir enerji 
kaynaklarından güneş, jeotermal ve biomas açısından zengin bir 
potansiyele sahiptir. Bu kaynakların yaygın ve büyük ölçekli 
kullanımı için gerekli teknoloji gelişim çalışmaları ve araştırma 
çalışmaları desteklenmelidir. 

Halihazırda uygulanmakta olan yönetmelikler teknolojik 
ilerlemeleri ve diğer ülke mevzuatlarına göre revize edilmelidir. 

çevre kirliliğini önlemde olumlu ve dolaylı katkısı olan 
enerji tasarrufu faaliyetleri geliştirilmeli ve bu yönde kamuoyu 
ve yatırımcılar bilinçlendirilmelidir. 

Çıkarılacak kirlilik haritalarına göre, halen enerji üretimi 
yapılan bölgelerde kirlilik durumu göz önüne alınarak, alınması 
gereken önlemler saptanmalı ve bu önlemlere uyulması 
sağlanmalıdır. 

Enerji üretimi, taşınımı, dönüştürümü ve kullanımında 
mutlaka çevre faktörünü gözönüne alan bir ekonomik değerlendirme 
yapilmalıdır. 

tilerde kapatılan katı atık deponi alanlarında mevcut 
potansiyel gazın primer enerjiye çevrilerek, buhar veya elektrik 
enerjisi elde edilmesi mümkündür. Yapılacak mühendislik 
çalışmaları ile bu potansiyelden yararlanılması imkanları 
araştırılmalı ve desteklenmelidir. 

Temiz enerjinin kullanımının ve yatırımların özendirilmesi 
için mekanizmalar geliştirilmelidir. 

Yeni kurulacak enerji üretim tesislerinde yönetmeliklerle 
getirilen standartlarla uyumlu ileri teknolojiler kullanılmalı 
ve arıtım tesisleri kurulmalıdır. 

Öncelikle hassas yörelerde 
mevcut enerji üretim tesisleri 
kısa sürede kurulmalıdır. 

tesis ömürleri gözönüne alınarak 
için öngörülen arıtma tesisleri 
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Enerji üretim tesislerinin yer seçiminde, ÇED Yönetmeliği 
kapsamında yer alan arazi koruma ve kullanım esaslarına uyulması 
hedefinin gerçekleştirilmesinde yetki kullanımına ilişkin 
karmaşıklığın giderilmesi sağlanmalıdır. 

özel sektörün ve yerel yönetimlerin enerji pJanlamas.ı 
faaliyetlerine daha etkin bir biçimde katılmalaranı sağlayacak 
mekanizmalar tesis edilmelidir. 

Konut, sanayi ve enerji sektörlerinde yüksek emisyona neden 
olan yakıtların temiz yakıtlarla ikame edilmesi sağlanmalıdır. 

Santrallarda ısıl verimin artırılması amacıyla kombine ısı 
ve güç üretim (CHPG) ve bölgesel ısıtma uygulamalarına ağırlık 
verilmelidir. 

Ulaştırma sektöründe enerji tasarrufunu, emisyon azaltımını 
ve yakıt iyileştirilmesini amaçlayan tedbir ve teknolojilerin 
uygulanması sağlanmalıdır. 

Türkiye, iklim Değişikliği Sözleşmesinde C02 emisyonlarına 
getirilecek sınırlamalarda benimsenen kriterlerin adil olmadnğı 
görüşündedir. Bu nedenle 2000 yılında C02 emisyonlarının 1990 
yılındaki değerde sabit tutulması hedefi Türkiye açısından kabul 
edilebilir görünmemektedir. Bu çerçevede, Türkiye'nin sözkonusu 
sözleşme kapsamında kirletmeyen ülkelerin yer aldığı listeye 
dahil edilmesine dönük uluslararası girişimler sürdürülmelidir. 
Ayrıca öngörülen mükellefiyetlerin gerçekleştirilebilmesi için 
ihtiyaç duyulan teknolojik ve mali imkanların temini amacıyla 
sanayileşmiş ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan yeterli 
destek sağlanmasına yönelik girişimler artırılmalıdır. 
ÇEVRE VE TARIM 

Tarım sektörü çevreyle doğrudan bağlantılı sektörlerin 
başında gelmektedir. Çevre kirliliğinin sektör üzerine olumsuz 
etkilerinin yanısıra sektörün de çevre üzerine olumsuz etkileri 
bulunmaktadır. 

Sektör tutarlı bir tarım politikası eşliğinde doğal 
kaynakları koruyacak, dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlayacak ve çevre ile uyumlu olacak bir şekilde 
geliştirilmelidir. 

Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımına Dair Yönetmeliğe 
işlerlik kazandırılmalı ve yaptırıra gücü olan bir şekle 
sokulmasına çalışılmalıdır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Toprak 
Potansiyeli Etüdleri ve Tarım Dışı Arazi Ku]lanım Planlamaları 
üzerinde çalışmalara hız kazandırılmalıdır. 

Tarım .topraklarının amaç dişi kullanımı yasaklanmalı ve 
kullanım önleyici yaptırımcı tedbirler ve yasal zorunluklar 
getirilmelidir. 
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Çevre Bakanlığı tarafından tas]ağı hazırlanan Toprak 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar 
hızlandın J malıdır. 

Toprak tahribatı bakımından önemli etkisi olan toprak 
hammaddesine dayalı tuğla ve kiremit tesislerinin belirli 
yerlerde oluşturulan merkezlerde toplanması, bu tesislerin 
üretiminde iyi sınıfta toprak yerine, 5, 6, 7 inci sınıf 
toprakların kullanımını sağlayacak teknoloji oluşturulmalıdır. 

Tarımsal girdilerden gübreler, tarımsal mücadele ilaçları, 
hormanlar ve toprak düzenleyicilerin kullanımının kontrol altına 
alınması ve izlenmesi gerekmektedir. 

Sektörel nitelikli atıkların bertarafı, depolanması ve yok 
edilmesi işlemleri planlı ve uygun yöntemlerle, özenle seçilmiş 
alanlarda olmalıdır. 

Turistik yapılaşmalarda önceden belirlenmiş kapasite 
kullanma limitlerine bağlı kalınma].ı've imar plan değişiklikleri 
ile özellikle sulama yatırımı yapılmış alanlarda genişlemelerine 
izin verilmemelidir. 

Toprak kirliliği sürekli izlenmelidir ve koruyucu önlemler 
alınarak hukuki düzenlemelere gidilmelidir. •:$ 

Arazi üretim planlamasının akılcı ve etkin bir biçimde 
yapılabilmesi için üretimin denetlenmesi, ülke ihtiyaçlarının 
dikkate alınması, ürün desenlerinin belirlenmesi, gerektiğinde 
çiftçilerin düşük faizli kredilerle desteklenmesi sağlanmalıdır. 

Biyolojik mücadele araştırmaları ve istasyonları 
desteklenmeli ve teşvikler kapsamına alınmalıdır. 

Tarım alet ve makinaları ve toprak işleme teknikleri, toprak 
karakterlerine göre seçilmelidir. 

Ekolojik koşullara göre optimum işletme büyüklükleri sulu 
ve kuru koşullar için ayrı ayrı belirlenmelidir. Miras yoluyla 
arazi parçalanmalarını önlemek için gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır. 

Sulak alanların korunması yönetmeliği acilen 
hazırlanmalıdır; 

Kirlenmiş yeraltı suları ve yüzeysel sular ile tarımsal 
sulama yapılması önlenmelidir. 

Erken ve aşırı otlatma önlenmelidir. 
Tezeğin yakılması önlenmelidir. 
Anız yakılması önlenmelidir. 
Çiftçiler eğitim çalışmaları ile bi1inçlendirilmelidir. 

Orman köylüsüne parasal destek ve krediler sağlanarak ormanlar 
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korunmalıdır. 
içeriği belirsiz arıtım çamurlarının topraklarda yığılması 

depolanması ve gübreleme amacıyla kullanılması önlenmelidir. 
-'" Tarım Bakanlığı tarafından çeşitli bölgelerde yürütülen 
uçakla tarımsal ilaçlama konusu büyük önem arz etmekte olup, bu 
uygulamanın durdurulması gereklidir. 

Yapılacak drenaj çalışmalarında ekolojik dengenin korunması 
dikkate alınmalıdır. 

Kirlilik önleme ve izleme çalışmalarında teknolojinin en son 
olanaklarından faydalanılmalıdır. 

Kurumlar arasındaki koordinasyon güçlendirilmelidir. 
ÇEVRE VE MADENCİLİK 

Madencilik sektörü kalkınmada önemi olan bir sektör olarak 
ye'ral maktadır. Bu nedenle ülkemizde planlı kalkınma 
politikalarının uygulandığı 60'lı yıllardan bu yana madencilik 
sektöründeki kalkınma hedef ve politikalarında üretim seviyesini 
arttırmak için, ülke kaynaklarının en yüksek düzeyde ve etkin 
kullanımının sağlanması ilkeleri benimsenmiştir. 

Bu durum ülke kaynaklarımızdan sayılan madenlerimizin 
gelişme isteğinin baskısına maruz kalmasına yolaçtığı gibi, 
madencilik sektöründe çevre sorunlarının gözardı edilmesi 
nedeniyle doğal kaynak ve çevre tahribatlarına sebep olmaktadır. 

Kullanılmış maden alanlarının daha önce varolan veya ortama 
uyum sağlayacak bitki örtüsünün yeniden oluşturulması 

Arazinin yapısına uygun çevre düzenlenmesinin yapılması ve 
gerekli emniyet tedbirlerinin alınması 

Gerçekleştirilmesi planlanan ve mevcut maden tesislerinin 
işletilmesi sonucu oluşan artık ve atıkların çevreye zarar 
vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi 

Çevresel ,ve ekonomik değerlerin en uygun şekilde 
kullanılması için, sürekli ve dengeli kalkınma amacına hizmet 
eden teknoloji ve proseslerin seçilmesi 

Tüketim alışkanlıklarının kalkınma hedefleri de gözönüne 
al anarak boyutlandırılması yoluyla madenler üzerindeki baskının 
azaltılması 

Geri kazanıra işleminin teşvik edilmesi 
üretimi tamamlanmış kapalı işletmelerin katı atık depolama 

tesisi olarak kullanılması 
ÇEVRE VE SANAYİ 
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Türkiye'de temel ihtiyaçların büyük bir kısmı sanayi 
sektörünün ürünlerinden karşılanmaktadır. Sanayi bu çerçevede 
ülkenin mevcut kaynaklarını kullanır; bir taraftan doğal 
kaynakları tüketirken diğer taraftan ma] ve hizmet üretir. 

Sanayide büyümenin yanışıra ürün kalitesinin 
iyileştirilmesi, piyasa koşullarına uygun düzenlemelerin 
yapılması gibi çok yönlü çabalar ve ulaşılan başarılarla beraber 
çevrede de olumsuz etkilerini görmek mümkündür. Türkiye 
ekonomisinde önem]i bir paya sahip olan sanayi sektörünün, çevre 
koruma amacıyla öngörülen hükümlerle bağdaşacak faaJiyetler 
içinde olmaları, ülkemizin sürekli ve dengeli kalkınması 
açısından gereklidir. 

Kalkınmanın sürekliliğini sağlayabiJmek için doğal 
kaynakların tükenmeden, kendilerini yenileme süresini tanıyarak 
kullanılması sağlanmalıdır. Bunun için de en az kaynaktan en 
fazla ürün elde etmek olan verim]ilik bilincinin tüm sanayi 
sektörüne verilmesi uygun olacaktır. 

Mevcut tesisler, yeni çevresel normlara uymaJı, yeni 
kurulacak tesisler çevreye olan etkilerini asgariye indirmelidir. 

Gerek mevcut gerekse yeni kurulacak tesislerde ülke 
şartlarına uygun yer ve az atıklı teknoloji seçimi yapılmalıdır. 

Üretim esnasında hammaddenin mümkün olduğunca geri 
kullanımını sağlayan teknolojilerin ve kapalı devre çalışan 
sistemlerin seçilmesi teşvik edilmelidir. 

Organize sanayi bölgelerinin yaygınlaştırılması önerrüidir. 
Çevre Kanunu ile sanayinin arıtma tesisi kurması zorunlu 

tutulmuştur. Yaptırımların ivedilikle devreye sokulması için 
gerekli alt yapının güçlendirilmesi ihtiyacı vardır. 

Herhangi bir endüstriyel kaza anında, hemen müdahale 
edebilecek teknik personel ve ekipman bulundurulmalı, bu amaçla 
gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. 

Sanayi faaliyetleri sonucu oluşacak atık ve artıklar tehlike 
düzeylerine göre sınıflandırılmalı ve Çevre Kanunu ve lgili 
Yönetmelikler çerçevesinde uygun bertaraf yöntemleri 
seçilmelidir. 

Sanayi sektöründen kaynaklanan tehlikeli atıkların miktarını 
en aza indirmek için hammadde olarak kullanılan zararlı kimyasal 
maddelerin yerine daha az toksik olan alternatif maddelerin 
araştırılması ve kullanılması gereklidir. 

Sanayi atıklarının tesis içinde kaynağından ayrı 
toplanmaları ve nihai bertaraf yapılıncaya kadar çevre ve insan 
sağlığına zarar vermeyecek şekilde geçici depolanmaları 
sağlanmalıdır. 

Atıkların geri kazanılması ve yeniden kullanılması imkanları 
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araştırılmalıdır, 
Sanayi kullandığı zararlı kimyasal madde ve ürünlerinde 

etiketleme, ambalaj, depolama, kullanma ve taşıma kurallarına 
uymalıdır• 

Sanayici, atıklarının özellik ve miktarlarını gösteren 
bildirim formları hazırlamalıdır. 

Sanayi sektöründe istikrarlı bir şekilde büyüyebilmek için 
verimliliği artırıcı .modernizasyon yatırımlarına gidilmesi 
özendirilmelidir. 
ÇEVRE VE TURİZM 

Çevirenin taşıma kapasitesi belirlenmeli ve kıyılardaki 
yapılaşma sınırlandırılmalıdır (özellikle kıyılardaki ikinci 
konut olgusu disipline edilmelidir). 

Çevre hedefleri planlama çalışmalarına yansıtılarak koruma 
ve kullanma amaçları dengelenmeli, böylece turizmin 
geliştirilmesi sürecinde kaynakların daha rasyonel bir biçimde 
kullanımı sağlanmalıdır. 

Turistik potansiyel taşıyan bazı yörelerimiz için, turizm 
ve öngörülen diğer kullanımlar arasında, sürdürülebilirlik esas 
alınarak kullanıra öncelikleri belirlenmelidir, (örneğin, Çoruh 
nehri için enerji üretiminin mi, raftingin mi daha uygun bir 
kullanım biçimi olduğu tespit edilmelidir.) 

Turizm üstyapısı sağlıklı bir altyapı ile 
bütünleştirilmelidir. Bu bağlamda ilgili projelere hız 
verilmelidir. 
5.Çevreye duyarlı-yumuşak turizm türlerine ağırlık verilmelidir. 

Teşvik sistemi, çevreye duyarlı yatırımların artırılmasını 
destekleyecek yönde şekillendirilmelidir. 

Doğal ve yaban yaşamın görülebileceği ve izlenebileceği 
doğal sit alanları oluşturulmalıdır. 

Milli Park ve Koruma alanlarında hiçbir yeni yatırıma izin 
verilmemeli, gerekli yatırımlar yakın çevrede uygun bölgelere 
kaydırılmalıdır. 

Planlama ve uygulama aşamalarında diğer sektörlerdeki 
faaliyetlerin turizm ve çevre üzerindeki muhtemel olumsuz 
etkilerini ortadan kaldıracak tedbirler alınmalıdır. ( örneğin, 
karayollarının yapımı aşamasında yaşanan doğa tahribi 
önlenmelidir.) 

Turizm amaçlı faaliyetlerin çevre kaynakları üzerindeki 
muhtemel olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak tedbirler 
alınmalıdır, örneğin Turizm Alanları ve Turizm Merkezleri 
dışındaki orman ve tarım arazilerinin turizm amaçlı yatırımlara 
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tahsisi sınır J andın İmal a dır. 

Turizm yatırım ajanlarında yer alan Orman ve Hazine 
arazileri sağJıklı bir envanter çalışmasa ile tespit edilmeli, 
p.lan.lama ve uygulamada bu husus dikkate alınmalıdır. 

Sektör.1 e ilgili konularda karar a]ma ve uyguJ ama 
süreçlerinde yer alan kişilerin ve genel olarak balkın çevre 
bilincinin artırılması sağlanmalıdır. 

Sürdürülebilir bir toplumsal yapaya ulaşalmasa hedefi 
doğrultusunda sosyal ve kültürel değerler özenle korunmalı, 
sosyal taşıma kapasiteleri belirlenerek,turizm faaliyetlerinin 
planlaması bu kapasite gözönüne alınarak gerçekleştirilmelidir. 

Turizm alanlarında yerel yönetimlerin sorumluluğunda merkezi 
yönetim ve gönüllü kuruluşların katılacağı yönetim modelleri 
geliştirilebilir. 

2- TİCARET VE ÇEVRE POLİTİKALARI VE TÜRKİYE'DE Kİ DURUM 

Türkiye gerek AT ile EFTA arasındaki yakınlaşma içinde 
yeralmaya çalışarak ve gerekse Doğu Blokunda yaşanan "çözülme" 
süreci sonrasında Batı Avrupa ülkeleri ile yakın ekonomik ve 
ticari ilişki kurmaya yönelerek Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile 
serbest ticaret anlaşmaları yaparak Avrupa'da kurulmaya çalışılan 
Serbest Ticaret ve Ekonomik Yakınlaşma modeli içinde yeralmak 
istemektedir. 

AT ile Gümrük Birliğine ilişkin politikalar ve bunlara ait 
önlemler çerçevesinde sanayi ve teknolojik işbirliği ile kültürel 
ve sosyal işbirliği konularını kapsayan program 2.1 Ocak 1992'de 
Ankara'da imzalanmıştır. Ayrıca EFTA ülkeleri ile 10 Aralık 
1991'de Serbest Ticaret ve işbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Bu 
nedenle gelecekteki ekonomi/çevre politikalarını oluştururken AT, 
EFTA GATT, WTO kararları da göz ardı edilmemeli ülke koşulları 
dikkate alınarak uygulamalar yapılmalıdır. 

1980'lerden sonra, özellikle son on yıldan bu yana, 
ekonominin serbestleştirilmesi ve uluslararası piyasalarla 
bütünleşmeye ağırlık veren belirgin bir piyasa programı izleyen 
Türkiye'nin, özellikle dışa dönük iktisadi politikalarda çevreyi 
dikkate alan düzenlemelere gitmek durumunda olması açıktır. 

Türkiye çevre politikalarına ticaret unsurlarının dahil 
edilmesi ve ticaret politikalarına çevresel unsurlarına dahil 
edilmesi için; çevre standartlarının harmonizasyonu, ekonomik 
araçlar ve çevre, ticaretin serbestleştirilmesinin çevre 
üzerindeki etkileri, atık yönetimi, ticaret tedbirlerinin çevre 
amaçlı kullanılması, üretim ve proses raetodları ve teknoloji 
konusunda kapasitenin geliştirilmesi konularına ciddi bir şekilde 
eğilmek durumundadır. 

Bu açıdan bakıldığında, bir yandan ihracat rejiminde 
karşılaştığı veya karşılaşacağı çevre amaçlı uygulamalara ayak 
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uydurabilecek bir rekabet ortamı sağlamak ve bir yandan da 
ithalat rejimi çerçevesinde ülkenin çevre politikalarına uygun 
ekonomik ve çevresel açıdan doğru kararları alabilecek 
mekanizmaları oluşturmak durumundadır. 

Türkiye'de çevre ve ticaret politikalarının birbirleri 
üzerindeki etkilerinin önemi başlangıçta ithalatla ilgil 
konularda ortaya çıkmıştır. Buna en belirgin örnek, atık ithalatı 
konusu olmuştur. 

Türkiye'de çevre ve ticaret konuları ile ilgili olarak 
kuruluşlararası işbirliği ve eşgüdüm güçlendirilerek 
sürdürülmelidir. 

Türkiye'de, ticari hükümler içeren "Montreal Protokolü", 
"Nesli Tehlikede Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine Dair 
Sözleşme (ÇITES)", "Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Hareketine 
Dair Basel Sözleşmesi" ve "Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi" gibi 
çevre anlaşmalarının imzacısı ve bu sözleşmelere taraf bir ülke 
olarak, bu anlaşmaların uygulanmasında ticaret ve çevre 
birlikteliğinin dikkate alınması önemlidir.. 

Türkiye "Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi 
ile Sözleşmenin eki niteliğindeki Ozon Tabakasını incelten 
Maddelere Dair Montreal Protokolü'ne Aralık 1991'den bu yana 
taraftır. Protokolün "Taraf Olmayan Devletlerden Yapılan 
Ticaretin Kontrolü" ile ilgili hükümleri doğrultusunda, gerek 
ihracat ve gerekse ithalata yönelik yasaklamaların bir kısmı 
uygulamaya sokulmuş olup, diğerleri üzerindeki çalışmalar devam 
etmektedir. 

Bütün bu anlaşmalarda yeralan ticari tedbirler uluslararası 
düzeyde standartların harmonizasyonu, teknoloji işbirliğini ve 
kapasite oluşturulmasını qerekli kılmaktadır. Rekabete dayanan 
ticaret ortamının, bu mekanizmalarla güçlendirilmesinin, 
uluslararası anlaşmalarda yeralan ticari tedbirlerin yaygın 
olarak uygulanmasını temin edeceği ve neticesinde hem ticaret hem 
de çevre açısından olumlu sonuçlar doğurmasının önemi büyüktür. 
3- ÇEVRE FİNANSMANI VE EKONOMİK ARAÇLAR 
TESBİTLER VE TAVSİYELER 

Çevre kirliliğinin önlenmesi, korunması ve geliştirilmesinde 
finansman kaynaklarının önemi büyüktür. Bu kaynakların 
gel iştiri İmesi amacıyla ülke koşullarına uygulanabilir prensipler 
ve ekonomik araçlar gerekmektedir. 

Çevre kirliliğinin önlenmesi için öngörülen yatırımlar 
maliyet unsuru teşkil eden tesislerdir. Bugünkü mevzuatta çevre 
hizmetlerinin büyük bir kısmı mahalli idarelere verilen görev ve 
sorumlulukları kapsamaktadır. Katı atık deponi alanları, evsel 
atık sular için arıtma tesisleri, atıksu altyapı hizmetleri kurup: 
işletmek için gereken yatırımların gerçekleşmesi belediyelerden 
beklenmektedir. 
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Mevcut mali imkanları ile bazı Büyükşehir Belediye]eri 
dışındaki belediyeler bu hizmetlerin maliyetlerini kendi 
imkanları ile karşılayamamaktadır. 

Çevre ile ilgili hizmetler ve yatırımların sadece Çevre 
Bakanlığının sorumluluğunda olduğu düşünülmeme]idir.Bu 
hizmetlerin tüm kamu kuruşularmca görev yetki ve sorumlulukları 
çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. Finansman yönetimim 
açısından doğru olan da budur. 

1992 yılında toplam kamu yatırımlarının %3.48'i çevre 
yatırımları teşkil etmiştir. 1993 yılında bu rakam %13.8'e 
çıkmıştır. Bu durum, Türkiye'de çevreyle ilgili yatırımların 
günden güne arttığının bir göstergesidir. 

Türkiye'de çok yeni gündeme giren Çevre Temizlik Vergisinin 
çevre yönetiminde önemli bir ekonomik araç olarak çağdaş bir 
uygulamaya başlanması açısından kayda değer olduğunu vurgulamak 
gerekir. 

Çevre Temizlik Vergisi kanalı ile toplanmaya başlanan 
meblağın kullanımına ilişkin bir kontrol sistemi açık değildir. 
Belediyelerin finansman darboğazları dikkate al andığında verginin 
amacına ulaşamayacağı söz konusu olabilir. Halkın çevre temizliği 
için ödediği meblağa karşılık, belediyelerce bu hizmetin yerine 
getirilmemesi durumunda uygulama baştan başarısız olabilir. 

Alınan verginin belediyelerce halen mevcut mevzuat uyarınca 
yükümlü oldukları atık bertarafı ile ilgili plan ve projelerinde 
kullanılmasının sağlanması için denetim mekanizmalarına ihtiyaç 
vardır. 

Bugün çevre yatırımları genel yatırım teşvik sistemi içinde 
yer almaktadır. Çevre yatırımları her ne kadar maksimum derecede 
teşvikten yararlandırılsa bile çevre teşvik sistemi ayrıca 
oluşturulması yararlı olacaktır'. 

1992 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Fonlar Genel Bütçe kapsamına 
ve Hazine denetimine alınmış bulunmaktadır. Bu durum çevre 
Kirliliğini önleme Fonu kaynaklarının faaliyet açısından 
sınırlanmasına neden olmuştur. Bu sebebi e fon faaliyetleri için 
genel bütçeden ayrılan ödeneğin daha rasyonel kullanımı zorunlu 
hale. gelmiştir. 

Çevre Kirliliği önleme Fonundan yerel yönetimlere verilen 
desteğin, çevre ile ilgili alt yapı yatırımlarına kaydırılması; 
bu yönde yine yerel yönetimlerin veya özel idareler ile tüzel 
kişiliğe sahip kuruluşların özel kuruluş ve kişilerin, hibe veya 
kredi!endirme şeklinde desteklenmesi yönüne gidilmesi yararlı 
olacaktır. . • 

Türkiye'de çevre yatırımlarında özelleştirme politikaları 
kapsamında yeni düzenlemelere gidilmektedir. Nitekim en son 8 
Haziran 1994 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen 
"Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanun" çevre kirliliğini önleme ile ilgili 
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yatırımları da içermektedir. 
4-TÜRKİYE'BE ÇEVRE BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 
TESBÎTLER VE TAVSİYELER 

Türkiye'de çevre kirli]iğinin kontrolü, çevre kaynaklarının 
korunması ve geliştirilmesine ilişkin bilimsel çalışmaların ve 
teknolojik uygulamaların, sektöre] ve sektörJerarası ilişkileri 
dikkate alarak çok yönlü bir plan perspektifi ile 
değerJendirilmeli ve bu yönde uygulamalar yapılmalıdır. 

Türkiye'de çevre korumaya yönelik teknolojilerin mutJaka 
araştırma ve geliştirme çalışmaları ile desteklenmesi gerekir. 
ilgili kamu ve özel sektör kurura ve kuruluşları bu konuJarda 
çalışacak bilimsel ve geliştirme ünitelerini kurmak ve işletmek 
için teşvik edilmelidir. 
- Türkiye'de özel olarak çevre bilimleri ve teknolojileri iJe 

V ilgili kurum yoktur. Bilimsel araştırmalarla ilgili kurum olan 
TÜBİTAK'a bağlı olan bazı alt birimler çevre bilimleri ve 
teknolojileri ile çalışmalarını sürdürmekttedir. çevre 
bilimlerinin ve teknolojileri ile ilgili çalışmalarının, esas 
olarak bilgi üretim, koordinasyon ve iletim çalışmaları ile 
ulusal düzeyde pek çok bilimsel, teknik ve araştırma ihtiyacına 

s yön veren TÜBİTAK tarafında» ele alınabilir. 
TÜBİTAK, çevre konusunda sadece araştırma teşviki ile 

kalmayıp, üretimde verimliliği arttırmayı ve "know-how" üretimini 
teşvik etmeyi çalışmalarında hedeflemeli ve bu bakımdan da MPM, 
TSE ve benzeri kurumlarla etkin koordinasyon ve iletişim içinde 
faaliyet sürdürmelidir.. 

Çevre ile ilgili lisansüstü eğitim ve araştırma 
çalışmalarının gerekliliğinin yanısıra, üniversitelerde bu konuda 
teknoloji geliştirme, modifiye ve adapte etme amacına yönelik 
araştırma faaliyetlerine de ağırlık vermek ve çalışmaların 
uygulamaya yönelik tarzda yürütülmesi gerekmektedir. 

i • ' • .' -

Kamu ve özel sektörde çalışan görevlilerin güncel 
literatürü, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmeleri 
için gerekli altyapı sağlanmalıdır., 

Çevre bilimi ve teknolojisi gelişimi için dünya ile bağlantı 
sağlayacak bir , veri bankası kurulabilir ve bu yolla 
araştırmacılara veri tabanı oluşturulabilir. 
5-TÜRKİYE'DE ÇEVRE EĞİTİMİNİN KURUMSALLAŞMASI 
TESBİTLER VE TAVSİYELER 

Çevre eğitimi, son yıllarda tüm dünyanın gündeminde olan 
çevre sorunlarının ortaya çıkardığı bireysel ve toplumsal bir 
İhtiyaç olarak karşımızdadır. 
- Türkiye'de çevre politikasının ilkelerinden biri, Hükümet 
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Programında da belirtildiği gibi çevrenin korunmasında birinci 
şartın toplumun tümünde çevre bilincinin geliştirilmesidir. Bu 
amaçla en önemli görevlerden birisi de hiç kuşkusuz toplumun her 
kesiminin çevre konusunda bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesine ağırlık vermek olacaktır. 

Son üç yıldan bu yana, ilkokullarda "Çevre, Sağlık, Trafik 
ve Okuma"; liselerde de "Çevre ve İnsan" derslerine programda yer 
verilmiştir. Ayrıca tüm yüksek öğretim programlarında da en 
azından bir dönem çevre Yönetimi 

Çevre eğitimi; uluslararası, ulusal ve yerel boyutları olan 
ve disiplinlerarası yaklaşım gerektiren bir eğitimdir. Çevre 
sorununun çok boyutlu olması nedeniyle ve disiplinlerarası bir 
yaklaşım gerektirdiği için, çevre eğitiminden yalnızca Milli 
Eğitim Bakanlığı yada Çevre Bakanlığı gibi bir-iki kurumu 
görevli ve sorumlu tutmak gerçekçi olmaz. Konuyla doğrudan ya da 
dolaylı olarak ilgisi olan diğer bakanlıklar, kamu kurum ve 
kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar ve uluslararası kurumlar, 
çevre eğitiminde etkin roller üstlenmelidirler. 

Çevre Bakanlığının sürekli kurullarından biri, Mahalli Çevre 
Kurullarıdır. Her ilde Valinin başkanlığında, bakanlıkların il 
temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkanı, 
Meslek Odaları ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Mahalli 
Çevre Kurullarındın görevlerinden biri, çevre konusunda eğitici 
faaliyetler düzenlemektir. "Global Düşün, Yerel Uygula" ilkesi 
çerçevesinde, Mahalli Çevre Kurullarına verilen bu fonksiyonun 
yörelerinde işlevselleştirilmesine özen gösterilmelidir. 

Çevre sorunlarının sektörel düzeyde ele alınmasına paralel 
olarak, çevre eğitiminin de sektörel düzeyde ele alınması 
gerekmektedir. Çevre sorunlarıyla doğrudan ilişkili olan turizm, 
ulaştırma, tarım, madencilik, enerji ve sanayi sektörleri, 
"kirleten öder" ilkesi çerçevesinde, çevre eğitimi.ile. doğrudan 
görevli olmalı ve sorumluluk yüklenmelidir. Bu sektörlerle ilgili 
bakanlıklardaki (Ulaştırma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, vb.) eğitim birimleri, kendi sektörlerinde çevre 
eğitimiyle ilgili faaliyetler yapmalıdır. 

Çevre Bakanlığı ilgili kuruluşların işbirliği ile çevre ile 
ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınları eksiksiz bir biçimde 
izleyerek, araştırmacıların, programcıların ve yapımcıların 
kullanımı amacıyla geniş bir kütüphane ve dokümantasyon merkezi 
kurmalıdır. 

Çevre ile ilgili gönüllü kuruluşların çevre eğitimine 
katkıları son derece önemlidir. Bu kuruluşların faaliyetlerini 
teşvik etmek amacıyla çevre Bakanlığınca yapılan çalışmalar 
sürdürülmelidir. 

Çevre eğitimi multidisipliner bir eğitimdir. Bu nedenle 
çevre eğitimininlisanüstü değişik bilim dallarında ele alınması 
gerekmektedir. 

Bugün Türkiye'de 23 üniversitede çeşitli birimlerde çevre 
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ile ilgili birimler yer almaktadır. Bu bölümler çoğaltılmalı bu 
bölümlerde hem çevre eğitimine temeJ o.luşturacak oJan bilimsel 
bilgi üretilmeli, hem de ortaöğretim kurumlarında çevre eğitimi 
verecek ÖĞRETMEN yetiştirmeye kaynak oluşturulmalıdır. 

Eğitim Fakültelerinin Sınıf öğretmenliği Bölümü 
programlarında "çevre eğitimi" dersi yer almalıdır. Zira bu 
bölümün melunları, ilkokullarda "çevre, Sağlık, Trafik ve Okuma" 
dersini vermektedirler. 

İlk ve orta öğretim kurumlarında "çevre, sağlık, trafik ve 
okuma" ile "çevre ve insan" derslerinin amaç, kapsam, yöntem ve 
kaynakları, ayrıntılarıyla gözden geçirilerek mevcut program 
değerlendirmeye alınmalıdır. ' 

İlk ve orta öğretim kurumlarında çevre eğitimi vermekte olan 
öğretmenler, çevre eğitimi konusunda hizmetiçi programlara tabi 
tutulmalıdır. 

Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılarak, çevre eğitimi 
ile ilgili çağdaş ve güncel deneyimlerden yararlanmalı, 
gerektiğinde kaynak temin edilmelidir. 

Radyo ve televizyon ve yazılı basın gibi toplumun önemli 
kesimine hizmet veren organların çevre eğitiminde özel bir yeri 
vardır. Radyo ve televizyonlarla, basınla Çevre Bakanlığı 
arasında protokoller hazırlanmalı, radyo ve televizyonların 
program yapımcılarının kullanabilecekleri materyaller. Çevre 
Bakanlığı tarafından sağlanarak hizmete sunulmalıdır. Basın ile 
çevre Bakanlığı arasında verimli bir işbirliği ortamı 
oluşturulmalıdır. 

Türkiye'de sanayi ve ticaret odaları-, meslek odaları 
sanayiciler , iş adamları, işverenler kesimi gibi ekonomik ve 
sosyal yaşamda yeri olan ilgi gruplarının çevre konularına olan 
duyarlılıkları artmakta, bu kuruluşlar ekonomik faaliyetlerde 
uygulanan politikalara çevre konularının entegrasyonunun 
yaratacağı etkiler konusunda çalışmalar sürdürmektedirler. Bu 
çalışmalar desteklenmeli işbirliği ortamları yaratılmalı ve 
çoğaltılmalıdır. 

Haziran .1992'de Rio'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 
Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda kabul edilen Gündem 21 
kararları; etkin grupların (kadınlar, gençler, yerel halk, 
hükümet dışı örgütler, işçiler ve ticaret birlikleri, yerel 
otoriteler, iş ve endüstri çevresi, bilim ve teknoloii çevresi, 
çiftçiler) rolünün güçlendirilmesini, içermektedir. Bu çerçevede, 
Çevre Bakanlığının koordinasyonunda tüm ilgili kurum ve 
kuruluşların yer alacağı periyodik aralıklarla çevre eğitimi 
programları geliştirilmeye devam edilmelidir. 

B-ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ 
1-HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI 
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TESB'ITJLER VE TAVSIYELER 

Türkiye'de hava kirliliği bir çok kentte ısınma amacıyla 
tüketilen yakıtlardan kaynaklanmaktadır. Bunun yanısıra endüstri 
ve trafik de hava kirliliğinde büyük bir paya sahiptir. 

Türkiye'de endüstri tesislerinden kaynaklanan hava 
kirliliğinin kontrol altına alınmasına ilişkin ayrıntılı 
düzenlemeler esas itibariyle 2 Kasım 1986 tarihli ve 19269 sayxlı 
Kesmi Gazetede yayım]anarak yürürlüğe giren "Bava Kalitesinin 
Korunması Yönetmeliği"nde yer almaktadır. 

Hava kirliliği yönünden en fazla kirlilik yaratan endüstri 
dallarından birisi enerji üretim sektörüdür, özellikle termik 
santrallarımızda kullanılan ve enerji kaynaklarımızın önemli bir 
kısmini oluşturan linyitlerimizin düşük kaliteli oluşu, termik 
santral lar dışında diğer endüstri dallarında enerji üretimi için 
kullanılan kömürlerimizin ve ülkemizde üretilen sanayi yakıtı 
olarak kullanılan sıvı yakıtların, kükürt içeriğinin yüksek 
olması ve bu tesislere arıtım teknolojilerinin uygulanmayışı 
önemli çevre sorunlarını yaratmaktadır. 

Denetim faaliyetleri için gerekli altyapı olanaklarının 
(laboratuvar, ekipman, gezici araç) temini, bu konuda çalışacak 
elemanların eğitimi ve sayıca artırılması ile denetim 
faaliyetlerinin rutin ve periyodik hale getirilmesi gibi 
tedbirler gerekmektedir. 

Hava kirliliği yoğun olan illere tam otomatik portatif 
cihazların alınarak bu illerde bir ö.1çüra ye izleme ağının 
kurulması, bu illerde ölçüm somaları ve meteorolojik faktörler 
de gözönünde buJundurularak kritik, meteorolojik şartların 
oluşacağı günler için acil önlem planlarının hazırlanması ve-bu 
planların uygulamaya konulması gerekmektedir. 

özellikle kış aylarında hava kirliliğinin yaşandığı 
bölgelerde, kış mevsiminin ve. buna bağlı olarak yakıtların uzun 
zaman içerisinde yakılması sonucu hava alıcı ortamına 
küçümsenmeyecek derecede toksik gazlar, kül, ağır metaller ve 
hidrokarbonlar salınmaktadır. Bu nedenle, hava kirlenmelerinin 
durum ve artışlarını tesbit edebilmek, giderilmesine yardımcı 
tedbirleri alabilmek için koruma esasları çerçevesinde bazı 
kriterlerin tesbit edilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle, hava alıcı ortamları içerisinde hava kirletici 
konsantrasyonlarının tahmini için modelleme çalışması yapa!arak 
kirlilik haritaları çıkarılmalıdır. Buna bağlı olarak emisyon 
kadastrolarının çıkarılarak çevresel hedef konsantrasyonlarına 
ulaşmak amacı ile gerekli olan emisyon azal timi arı tesbit 
edilmeli, kaynak emisyonlarıyla alıcı ortamdaki kirlilik 
arasında, kirliliği azaltıcı yönde bir model oluşturularak "temiz 
hava planları" hazırlanmalıdır. Bu planların kentsel 
planlamaların yapımında dikkate alınması ile büyük yararları 
sağlanacaktır. 

Bu kapsamda sanayiden kaynaklanan kirliliğin önlenebilmesi 
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ıçm; 
* Hava Kirliliği oluşturan mevcut tesislerimize baca gazı 

arıtım teknolojilerinin uygulanması, 
* Sanayide, özellikle enerji sektöründe temiz ve kaliteli 

yakıtların kullanılması, 
* Ekonomik ömrünü doldurduğu ve verimli çalıştırılmadığı 

halde işletilmesine devam edilen tesislerin 
modernizasyonuna ve belirlenecek takvime göre tesisin 
işletilmesine son verilmesi, 

* Hava kirliliğini azaltacak tedbirlerle donatılmış atıksız 
yada az atıklı teknolojilerin seçilmesi ve yeni projelere 
ağırlık verilmesi, 

* Çevre ile ilgili mevzuatların uygulanmasının 
güçlendirilmesi, 

* çimento sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması 
konusunda 10 Şubat 1993 tarihinde Çevre Bakanlığı ve. 
çimento Müstahsiller Birliği arasında imzalanan "çimento 
Sanayi Çevre Deklarasyonu" tarzındaki sektöre! işbirliği 
çalışmalarının diğer sanayi sektörlerine de 
yaygınlaştırılması, sanayiden kaynaklanan hava kirl.il.iğin.in 
azaltılmasında etkili olacaktır. 
Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi açısından 

* Özel kalorifer yakıtı, doğal gaz ve ithal kömür gibi temiz 
yakıtların kullanılması, 

* Yakma sistemlerinin iyileştirilmesi, 
* Düşük vasıflı yakıtların iyileştirme işlemlerine tabi 

tutularak kullanılması, vb. tedbirler akla gelebilir. 
Türkiye'de özellikle büyük kentlerdeki hava kirliliğine 

neden olan faktörlerden en önemlisi motorlu taşıtlardan 
kaynaklanan sorunlar olmuştur. Bu konunun otomotiv sanayi 
açısından bakıldığında ülke ekonomisi ile yakından ilgisi vardır. 

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan zararlı egzos gazlarınan 
etkilerini azaltmak için ulusal ve uluslararası kanuni 
yaptırımların teknik ve ekonomik araçların Türkiye'de 
uygulanabilirliği konusu büyük önem taşımaktadır. 

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi 
için üretim aşamasında alınacak tedbirlerin yanısıra, halen 
trafikte seyreden eski teknoloji, ile üretilmiş ve yeterli bakımı 
yapılmamış araçların denetimi de önemlidir. 

Egzos gazı emisyonlarının azaltılmasında etkili olan 
kurşunsuz benzinin üretiminin arttırılması ve turizm bölgeleri 
başta olmak üzere yaygınlaştırılması büyük önem arzetmektedir. 

Üretilen ve ithal edilen otomobillerin egzos emisyon 
standartlarına uygunluğunun test edileceği ve araç prototip 
onayının verileceği bir laboratuvarm kurulması gerekmektedir. 

;Lse; 
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Konuyla ilgili standartların günümüz uluslararası 
standartlara uygun olarak revize edilmesi, eksik olanların 
hazırlanması gerekmektedir. 

Konuyla ilgili sektörlerin gerekli altyapı çalışmalarını 
zamanında tamamlamaları, önlem alınması gereken sorunlardır. 

Avrupa Topluluğu'ndaki gelişmelere paralel olarak, motorlu 
araçlardan kaynaklanan hava kirlil iğinin azaltılması için gerekli 
çalışmaların bir plan dahilinde uygulamaya konulması 
hedeflenmelidir. 

Bu çerçevede 01.01.1995 yılından itibaren gümrük birliğine 
gidilmesi hedeflenen AT'nin uygulamalarına paralel olarak ; 
* Motorlu taşıtlarda üretim aşamasında alınacak tedbirlerin 

yanısıra halen trafikte seyreden eski teknoloji ile 
üretilmiş araçlar bakıma ve denetime tabi tutulmalı, 

* Kurşunsuz benzin üretiminin arttırılması, 
yaygınlaştırılması ve yurt genelinde düzenli dağıtımınım 
sağlanması için ilgili kurumlar nezdinde çalışmalar 
yoğunlaştırılmalı, 

* Egzos emisyonlarını büyük ölçüde azaltan katalitik 
konvertöre geçiş konusunda mevcut çalışmalar 
hızlandırılmalı, 

* Katalitik konvertörlü araçlara sağlanan vergi indirimleri 
ve diğer ekonomik teşvikler ile halkın katalitik 
konvertörlü araçlara yönlendirilmesi sağlanmalıdır. 

* Türkiye'de bu konudaki mevzuat.güncelleştirilmelidir. 
* ilgili kurumlar yatırımları yapılan çalışma planlarını 

aksatmayacak şekilde zamanında tamamlamalıdırlar. 
Türkiye sınıraşırı hava kirliliği ile ilgili olarak global 

çalışmalara dahil olmak ve gerektiğinde bu alanda bazı 
taahhhütler üstlenmek durumundadır. 
İklim Değişikliği Sözleşmesi üzerine; 

İklim Değişikliği Sözleşmesi'nde iklim değişikliği'ni 
doğrudan etkeleyen C02 emisyonlarının içinde bulunduğumuz 10 
yılın sonunda 1990 yılı karbondioksit emisyon seviyesine 
indirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda Türkiye'nin 
enerji talebinin % 90 oranında fosil yakıtlardan sağlandığı 
dikkate alındığında, fosil yakıt kaynaklı yeni yatırımların 
yapılamayacağı ortaya çıkmaktadır. Sözleşme'ye göre, EK J ve 
Il'de yer alamayan gelişme yolundaki ülkeler için C02 
emisyonlarının sınırlandırılması konusunda kesin ve bağlayıcı 
hükümler yer almamaktadır. 

Türkiye'nin Sözleşme'ye imza koymamasının temel nedeni; 
iklim Değişikliği Sözleşmesi'nin I ve II nolu Ek'lerinde gelişmiş 
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ülke sınıf mdadeğerJ endirilraiş olmasıdır. Bu açıdan, Sözleşme'de 
üJke menfaatleri yararına yapılacak değişikliklerle ilgili 
çalışmalar gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde yoğun bir 
seki .İde sürdürülmektedir. 

Türkiye'nin Sözleşme'ye taraf olabilmesi için I ve II nolu 
Ek'lerden çıkması sağlanmalıdır. Bu çerçevede: 
* Türkiye'nin sözleşmeye taraf olmasından önce, üçüncü bir 

ülke tarafından Ek'1 erde değişiklik yapılması yönünde 
teklif verilmesi, 

* Türkiye Sözleşme'yi bu haliyle kabul ettikten sonra 
Ek'lerden çıkmak için girişimlerde bulunması, 

* Sözleşme'nin Ek'lerinde yeralmaya devam ettiği süre içinde 
yükümlülükler açısından ülkemizin belirli bir esnekliğe 
sahip olması hususunda çalışmalar yapılmalıdır. 

- Sözleşme'nin Ek'lerinin hazırlanmasında gözönünde 
bulundurulan kriterler, gelişmiş ülkeler sınıflandırmasının 
dayanması gereken gerekçelerini tam olarak yansıtmamaktadır. 
Ayrıca C02 sınırlaması sözkonusu olduğundan, ülkelerin nüfus, 
yüzölçümü, orman ve sulak alanlar gibi varlıklarının da dikkate 
alınması gereklidir. 
* Türkiye'nin Sözleşmedeki değişiklik önerilerine temel 

olabilecek gerekçelerin»Türkiye'ye ait teknik bilgi ve 
verilerin, Sözleşme'nin temelini oluşturan kriteri erdeki 
adaletsizlikler konusundaki değerlendirmelerin ve ülke 
gruplarının oluşturulmasında temel alınan esasların net 
olarak ortaya konmasını talep eder mahiyetteki raporların, 
anlaşmayı imzalayan ülkeler, Sözleşme Sekretaryası, 
Hükümetierarası Müzakere Komitesi (INC) Sekretaryalarına 
acilen iletilmesi yolunda girişimler sürdürülmektedir. 

* Uluslararası platformda ve üye ülkeler nezdinde Türkiye'nin 
haklı itirazlarının diplomatik yollarla ve Dışişleri 
Bakanlığınca yapılacak temaslarla Sözleşmeye taraf bütün 
ülkelere geniş çaplı olarak duyurulması ve uluslararası 
platformda sürdürülen bu konudaki toplantılara Türkiye'nin 
gözlemci statüsünde dahi olsa bütün teknik ve hukuki 
hazırlıklar ile katılması büyük önem taşımaktadır. 

* Halen 166 ülke tarafından imzalanmış, 55 ülke ile Avrupa 
Topluluğu tarafından onaylanmış bulunan ve en hayati çevre 
sorunlarından birisini ele alan bir Sözleşme'nin dışında 
kalmasının Türkiye'nin ikili ve çok taraflı ilişkilerinde 
olumsuz bir unsur olacağı doğru bir değerlendirmedir,fakat 
bu husus Sözleşme metninde Türkiye'nin yukarıda belirtilen 
konumundan (bahse konu EK'ler) çıkması ile mantıklı 
görülmektedir., 

Her nekadar Türkiye'nin Sözleşme'nin Ek'lerinde yer almaya devam 
ettiği süre içinde yükümlülükler açısından belli bir esnekliğe 
sahip olmasının sağlanabileceği düşünülse de, Sözleşmeye bu 
haliyle taraf olmanın , yukarıdaki mütalaalara ek olarak aşağıda 
açıklanan daha başka sakıncaları da vardır; 
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Türkiye'nin de imzaladığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 
çerçevesinde benzer listelerin hazırlanması çalışmalarının 
sürdürüldüğü ve aynı şekilde, Barcelona Sözleşmesi'ne Ek olarak 
hazırlanmakta olan Tehlikeli Atıklar Protokolü Taslağı'na ek 
olarak oluşturulan benzeri listelerde Türkiye gelişmiş ülkeler 
listesinde yer almış olup, bu nedenle anılan hususta Türkiye 
tarafından "çekince" koyulmuştur ve sözkonusu listelerin 
değiştirilmesi amacıyla girişimler sürdürülmektedir. Benzer bir 
çalışma ise önümüzdeki Haziran 1994 de imzaya açılacak olan 
"çölleşme Sözleşmesi" bünyesinde de sürdürülmektedir. Bu durum 
dikkate alındığında Türkiye'nin .tklim Değişikliği Sözleşmesi'ne 
şu anda taraf olması mız yukarıda bahsedilen üç uluslararası 
belge çerçevesinde hazırlanmakta . olan benzeri listelerin 
oluşturulması sürecinde haksız emsal teşkil ederek, Türkiye'nin 
yukarıdaki Sözleşme çalışmalarında müzakere gücünü azaltacak 
etkiler yaratacaktır. 

Bu nedenle anılan üç belgenin hazırlıkları kesin . bir sonuca 
ulaşıncaya kadar iklim Değişikliği Sözleşmesi'ne Türkiye'nin 
taraf olması, uluslararası düzeydeki Türk çevre politikası 
açısından çelişkili ve sakıncalı bulunmaktadır. 
Sonuç olarak, bütün bu mülahazalar, Türkiye'nin, iklim 
Değişikliği Sözleşmesi'ne taraf olması, ekonomik, teknik ve 
teknolojik nedenlerle mahzurlu bulunmakla birlikte Sözleşme'nin 
Türkiye'nin aleyhine hükümlerini tadil edici yönde yapılması 
gereken girişimler için hukuki platform oluşturmak ve nihayet 
uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası açısından konunun, 
konunun iyi değerlendirilmesi ve bu yönde çalımaların sürdrülmesi 
gerekli görülmektedir. \ 
Ozon Tabakasının incelmesi üzerine; 

Türkiye'nin 19 Aralık 1991 tarihinden bu yana taraf durumda 
bulunduğu Ozan Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal 
Protokolü kapsamında üretim ve tüketimleri kontrol altına alınan 
maddelerin gelişmiş ülkelerde kademeli azaltma programları 
başlamıştır. 

Türkiye Montreal Protokolü kapsamındaki gelişme yolundaki 
ülkelerden ve kişi başına yıllık tüketimi 0.3 kg'm altında bir 
ülke olarak şu anda Protokol azaltma programlarını 10 yıl süre 
ile geriden takip etme hakkına sahiptir. 

Montreal Protokolü ile. kontrol altına alınan maddelerden 
hiçbirisi şu anda Türkiye'de üretilmemekte, daha çok Protokole 
taraf gelişmiş ülkelerden (özellikle Avrupa Topluluğu 
ülkelerinden) ithal edilmektedir, ithalatı gerçekleştirdiğimiz 
ülkelerin büyük çoğunluğu şu anda zaten üretim kısıtlamasına 
başlamış durumdadırlar. Bu sebeple, Protokol kapsamındaki gelişe 
yolundaki ülkelerden biri olan Türkiye'ye sağlanan azaltma 
takvimlerine uymadaki 10 yıllık erteleme hakkının pratikte bir
an lamı yoktur. 

Türkiye gibi gelişme yolundaki ülkelerde bu maddelerin 
tüketimleri büyük artış gösterdiğinden, gelişme yolundaki 
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ülkelerin Protokole uyumda karşılaştıkları ek maliyetleri 
karşıJamak için kurulan Çok-Taraflı Fona katkıda bulunan gelişmiş 
ülkeler bu durura karşısındaki hoşnutsuzlukların ifade etmeye 
başJamışlardır. Bu durumda, yakın bir gelecekte 1999 yılını 
beklemeden gelişme yolundaki ülkelerin de bu maddeleri 
azaltmalarını sağlamak için azaltım programları uygulamaya 
konulabilecektir. 

Bu çerçevede Türkiye'nin önümüzdeki yıl ciddi hammade 
problemleri ile karşılaşmaya başlayacağı tahmin edilmektedir. Bu 
gibi darboğazların aşılabilmesi için Protokol gelişme yolundaki 
ülkelere bazı kolaylıklar sağlamıştır. 

Daha önce hazırlanan ülke Programı kapsamında bazı 
maddelerin sektörel kullanımlarının yasaklanması öngörülmekte 
olup, böyle bir yasaklamaya gidilebilmesi için Türkiye genelinde 
uygulamaya konulacak bir azaltma programının oluşturulması 
gerekmektedir. 

Protokole uyum için gerek büyük endüstri kuruluşlarının, 
gerekse küçük ve orta ölçekli işletmelerin alternatif ve/veya 
ikame madde ve teknolojilerin kullanımı konusunda ciddi 
hazırlıklar yapmaları gerekmektedir. 

Ozon Tabakasını incelten Maddelerin azaltılması için Ulusal 
Azaltma Programı'nın Türkiye ait ulusal azaltma programını 
hazırlanması aşamasında, bunun için de sanayicilerin kendi 
azaltma programlarını hazırlamaları ve bunların ulusal azaltma 
programına entegre edilebilmesi için kamu kuruluşları ile 
koordinasyon içinde olmaları gerekmektedir. 

Gelişme yolundaki ülkelere finansal yardım için oluşturulan 
Montreal Protokolü çok-taraflı Fonundan alternatif madde ve 
teknolojilere geçişte karşılaşılacak ek maliyetler için finansal 
kaynak sağlanabilmesini temin için sanayi kuruluşların ilgili 
kamu kuruluşları ile işbirliği içinde olmaları gerekmektedir. 

Sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları olacak teknik bilgi 
aktarımı konularındaki ihtiyaçlarını tesbit ederek, bu 
ihtiyaçların temini ile ilgili taleplerini ilgili kamu 
kuruluşlarına bildirimleri ve bunlara gerekli-- teknik bilgi 
aktarımı faaliyetlerini kamu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 

2-SU KİRLİLİĞİNİ KONTROL VE ÖNLEME POLİTİKALARI 
TESBİTLER VE TAVSİYELER 
- Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde gelişmesi, evsel 
atıklar ve endüstriyel tesisler için uygun atık su arıtım 
sistemlerini gerekli kılmaktadır. 

Endüstriyel gelişme, yoğun tarım ve havza nüfusunun hızla 
artması havzalarda yüzeysel ve yeraltı su kaynakJarına yoğun 
kirlilik yükleri getirmekte bu kaynakların su kalitesinin 
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bozulmasına yol açmaktadır. 
îçme suyu havzalarında yer alan mevzuata aykırı 

yapılaşmalara ait sorunların çözümlenmesi için belirli programlar 
hazırlanmalı ve uygulamaya yansıtılmalıdır. 

Su kirliliğinin önlenmesinde kuruluşlar arasında yetki, 
koordinasyon, izleme, yaptırım ve denetim karmaşasının 
çözümlenmesi amacıyla mevcut düzenlemeler ivedilikle gözden 
geçirilmeli, kuruluşların bu fonksiyonlardaki rolleri açık bir 
şekilde tanımlanmalıdır. 

. Su kirliliğinin izlenmesi, önlenmesi ve giderilmesi ile 
ilgili olarak mevcut imkanlar birleştirilmalidir. Türkiye 
genelinde üniversitelerin ve kamu kurumlarının donanımlara 
verimli bir şekilde kullanılmalı, gerekli koordinasyon sağlanmalı 
ve sağlıklı bir ölçüm ağı oluşturulması amacıyla ülke çapında 
bütün ihtiyaçlar belirlenmelidir. 

Teknik koşullar değerlendirilerek, müşterek arıtıra teşvik 
edilmeli, bu konu ile ilgili hukuki düzenlemeler getirilmelidir. 

Deniz, göl ve içme suyu kaynakları kıyılarında yer alan 
mevcut yerleşimlerin arıtım tesisleri ile ilgili yatırım 
programlarının belirli bir program dahilinde hazırlanması ve 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilgili kuruluşlar 
koordineli olarak çalışmalı ve tesbit yapmalıdır, (iller bankası, 
DPT, Çevre Bakanlığı vb.) 

Denizlerde kirliliğin önlenmesi ve deniz ortamının ve kıyı 
kaynaklarının korunması amacıyla Türkiye'nin dahil olduğu 
bölgesel • programların verimli uygulanmasını sağlayacak 
düzenlemeler ivedilikle yapılmalı, bu konularda kuruluşlararası 
işbirliği ve eşgüdüme özel önem verilmelidir. 

Rekreasyon alanlarında deniz suyunun periyodik aralıklarla 
mikrobiyolojik ölçümleri yapılmalı ve kamuoyuna duyurulmalıdır. 
Bu amaçla, mobil denetim ekipmanı çoğaltılmalıdır. 

Deniz ve göl kıyılarından kum alınması, maden çıkarılması, 
petrol aranması gibi faaliyetlerden ve su ürünleri istihsalinden 
kaynaklanan kirlenme önlenmelidir. Bu konularda yaptırım 
mekanizmaları güçlendirilmelidir. 

Türkiye'de su havzalarının karşı karşıya bulunduğu çevresel 
problemler idari ve mali özerkliğe sahip ve kendi içinde bağımsız 
bir yapıya sahip yeni model arayışlarının gündeme gelmesine neden 
olmuştur. Çevre Bakanlığınca yürütülen bu yöndeki çalışmaların 
ilgili, kuruluşlar ile verimli bir işbirliği ve eşgüdüm ortamı 
içerisinde değerlendirilmesi ve sürdürülmesi gerekmektedir. 

Körfezlerde kirlenmenin önlenmesi ve giderilmesi amacıyla 
sürdürülmekte olan ulusal ve uluslararası çalışmaların 
sonuçlandırılması için multi-disipliner bir yaklaşım ile 
darboğazların biran önce tesbit edilmesi gerekmektedir, özellikle 
dış kaynaklı projelerin zamanında gerçekleşememesinin ulusal 
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ekonomiye olan olumsuz etkileri gözardı edilmemelidir. 
Kıyı Kanunu'nun gözden geçirilmesi yoluyla kıyı kaynakları 

ile, sürdürülebilir kalkınmaya öze.] dikkat gösterilerek kıyı 
alanlarındapolitika hedeflerinin tanımlanması; 
* kıyı yönetiminde idari düzenlemelerin entegrasyonu ve 

bölgelerin hem yerel hem de ulusal açıdan uygun şekilde 
tanımlanması; 

* kıyı korunması için merkezi hükümet kaynakları ile mahalli 
vergiler, cezalar, kullanma ücretleri ve turizm geliştirme 
ücretleri yoluyla elde edilecek bölgesel kaynakların 
kombinasyonu ile bir finans mekanizması yaratılması, 

* kirletici faaliyetlerin sübvansiyonun durdurulması; 
* uluslararası yaptırımların takibi ve uygulanması başlıca 

çözüm önerileri olarak sıralanabilir. 
Denizlerin deniz araçlarından kirlenmesinin önlenmesi 

amacıyla uluslararası taahhütler de dikkate alınarak , gemilerde 
ve kıyılarda gerekli donanım sağlanmalıdır. 

Deniz kazalarında acil önlemlerin alınması için tüm idari, 
kurumsal, teknik,mali ve hukuki düzenlemeler yapılmalı ve 
ivedilikle uygulamaya yansıtılmalıdır. 

Türk Boğazları uluslararası boğazlar içinde jeopolitik ve 
jeostratejik konumu itibariyle farklı bir yere ve deniz ulaşımı 
yönünden büyük bir öneme sahiptir. Boğazlardaki deniz trafiği 
özellikle İstanbul Boğazı gibi yoğun yapılaşmanın yer aldığı 
bölgede doğal ve yapay çevre bakımından çok ciddi çevre riskleri 
taşımaktadır. Dünyada benzeri bulunmayan oldukça önemli ekolojik, 
tarihi, kültürel ve kentsel özelliklere sahip olan İstanbul 
Boğazının bir petrol yolu olması ile artan deniz trafiği 
açısından önemli boyutlarda çevresel bir baskı yaratmıştır/ 

Boğazlardaki deniz trafiğinden kaynaklanan çevre 
sorunlarının çözümlenmesi için gerekli hukuki düzenlemelerin 
biran önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, Ulusal 
Acil Müdahale Planı Kanunu'nun (Taslak) biran önce yürürlüğe 
girmesi için çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

13 Ocak 1394 tarihinde yayınlanan ve 1 Temmuz 1994 tarihinde 
yürürlüğe girmiş olan "Boğazlar ve Marmara Denizi Trafik Düzeni 
Hakkında Tüzüğü", İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçecek 
olan gemilerin geçişi sırasında can, mal,seyir ve çevre 
güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi yeni düzenlemeler 
getirmektedir. Tüzük Montreux Sözleşmesinin hükümlerine aykırı 
değildir ve Marpol Sözleşmesinin bir dizi maddesine hizmet 
edebilecektir. Tüzük gerekli altyapı imkanlarının hayata 
geçirilmesi ile hayatiyet kazanacaktır. Bu konuda gerekli olan 
yatırımların ivedilikle ele alınması gerekmektedir. 

Uluslararası mevzuat açısından değerlendirildiğinde; 
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Türkiye'nin taraf olduğu "Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi 
Taşıniminin ve Bertarafanın Kontrolüne ilişkin SözJeşme" - Basel 
Sözleşmesi", "Denizlerin Gemiler tarafından Kirletilmesinin 
önlenmesine Ait üJuslararası Sözleşme" - Marpol Sözleşmesi 
bükümleri doğrultusunda uygulamaların hızlandırılması 
gerekmektedir. 

Türkiye'nin taraf olmadığı "Londra Boşaltma Protokolü", 
"Petro.1 Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve 
İşbirliğine Dair Sözleşme ", "Petrol Kirliliği Karşılama Fonu 
Sözleşmesi" gibi yasal belgelere Türkiye'nin taraf olması veya 
olmaması ile ilgili değerlendirmeler ivedilikle yapılmalıdır. 
3-BİYOLOJİK ZENGİNLİK VE DOĞAL KAYNAKLAR 
TESBİTLER VE TAVSİYELER 

Türkiye biyolojik ve ekolojik zenginlikleri açısından, bir 
ülkeden çok, kıta özelliği göstermektedir. 
•-'. Türkiye sulak alanlar bakımından, Bağımsız Devletler 
Topluluğu hariç Avrupa ve Ortadoğu'nun en zengin sulak alanlarına 
sahiptir. Ülkemizde 1 milyon hektara yaklaşan 250'yi aşkın sulak 
alan mevcuttur. Bunlardan 19'u Uluslararası kriterlere göre "A" 
sınıfı sulak alan olup, bunların dışında da "B" sınıfı nitelikli 
43 sulak alan bulunmaktadır. 

Türkiye'de alan ve tür koruması yönünde yapılacak çalışmalar 
belirlenmeden önce, ülkenin biyolojik yapısı ve bunların ülkedeki 
yayılışlarının bilinmesi germektedir. Bu çalışmaların sistematik 
olarak arttırılmasının büyük önemi vardır. 

çevre sorunlarının çözümünde "koruma" birinci önceliği 
almaktadır. Çevre sorunlarının ortaya çıkmadan önlenmesi, 
ekosistemlerin sahip olduğu biotik ve abiotik unsurların nitelik 
ve niceliğinin korunarak, sürdürülebilir şekilde yaşatılması 
bütün dünyada çevre faaliyetlerinin temel amacı haline gelmiştir. 

Biyolojik çeşitlilik yakın yıllara kadar yalnızca nesil 
tükenen türler şeklinde kamuoyuna yansımıştır. Aslında asıl sorun 
insanın da içinde bulunduğu, doğal bir sistemin topyekün olumsuz 
etkilenmesidir. Her bitki ve hayvan türü doğal bütünlük 
kompleksinin ayrılmaz bir halkasını teşkil etmekte ve doğal 
dengenin oluşumuna katkıda bulunmaktadır. 

Türkiye'de biyolojik çeşitlilik, biyolojik unsurların 
ülkemizdeki yayılışları ve ülkenin diğer şartları (örneğin 
genişliği) gözönüne alınırsa, bu derecede zengin biyolojik yapıya 
sahip ülkede gerek tür gerekse alan olarak korunacak sahaların 
saptanmasının zorluğu kolayca anlaşılabilir. Bu da, çalışmaların 
yoğun, titiz ve devamlı bir şekilde yapılması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. 

Biyolojik çeşitliliğin saptanması amacıyla üniversitelerdeki 
araştırmaların yanı sıra bu konuda "Tabiat Tarihi Müzeleri" ile 
"Uluaal Botanik Bahçeleri" gibi kuruluşların oluşturulması 
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yararlı olacaktır. Böylece, biyolojik varlık! ar müze materyali 
veya canlı örnekler halinde, korunabilecektir. 

Botanik bahçelerinin bir başka fonksiyonu da, bitkilerin 
Ex-Situ korunmalarında önemli bir araç olarak görü.lme.l eridir. 
özellikle korunması gereken tehdit altında veya soyu tükenme 
tehlikesinde olan nadir, enderaik bitki türleri bu bahçe.lere 
taşınarak soyları garanti altına alınmaktadır. BöyJece botanik 
bahçeleri eğitim, rekreasyon ve bilimsel faaliyet.leri yanında 
doğa koruma konularında da etkili bir kuruluş haline 
getirilmektedir. 

Canlı varlıkları In-Situ (yerinde) korumada en etkili koruma 
statüleri Milli Park veya Tabiatı Koruma Alanlarıdır, ülkemizde 
son yıllarda kurulanlarla birlikte, 23 Milli Park ile bir o kadar 
Tabiatı Koruma Alanı bulunmaktadır. Diğer ülkeler ile 
karşılaştırıldığında bu sayı pek azırasanamaz ise de fonksiyonel 
açıdan bu alanlar, doğa koruma konularında, bazen yetersiz 
kalmaktadır. 
-/ Türkiye'de Milli Parklara göre daha çok ufak alanlar 
halindeki bazı Tabiatı Koruma Alanlarının doğa koruma konusunda 
daha etkili, hatta bazılarının yeterli olduğu söylenebilir. Ancak 
alan genişledikçe koruma faaliyetleri daha yetersiz olmaktadır. 

Milli Parklarımız, alan olarak çok geniş olup koruma 
zorlukları dolayısıyla, buralarda etkili koruma amaçlarına tam 
hizmet edildiğini söylemek zordur. Bu alanlar çoğunluk halkın 
rekreasyon alanı olarak da kullanılmaktta ve bu nedenle de 
korunmaları pek kolay olmamaktadır. 

Milli Parkların doğa ve canlı varlıkları korunmasında daha 
etkin çalışmalar yapabilmelerinin temel şartı, bu kuruluşlarda 
botanikçi ve zoologların muhakkak görev almasıdır. Bu elemanlar 
kuruluş bünyesinde korunması gereken canlı türlerine özel itina 
göstermeleri yanında, yakın çevrede korunması gereken türleri bu 
sahaları taşıyarak bunların da soylarını garanti altına 
almalıdırlar. 
Hem bitki hem de hayvan zenginliği açısından korunması gereken 
önemli diğer alanlar bozkır veya step alanlardır. Step alanları 
tamamen sahipsizdir, ülkemizde gittikçe artan insan ve hayvan 
nüfusunun sebep olduğu çeşitli olayların şiddetli etkisi bu 
sahalarda hissedilmekte ve alanları gittikçe daralmaktadır. Bu 
alanlarda meydana gelen her türlü değişiklik bazı nadir bitki ve 
bunlarla birlikte yaşayan hayvan türlerinin ortadan kalkmasına 
sebep olmaktadır. 

Türkiye'nin özellikle Orta, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ile 
ormansız diğer bölgelerinde çok geniş alanlar kapsayan steplerde 
henüz yeterli floristik ve faunistik çalışmalar olmadığından, bu 
alanların şekil değiştirmesi dolayısıyla ortaya çıkan canlı 
varlıkların yok olması da belirlenememektedir. 

Bu nedenlerle, step alanlarında da, vakit geçirilmeden, 
In-Sitü koruma alanları kurulmalı, en azından o alanlardaki canlı 
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varlıklar yeterli koruma altına alınmalıdır. 
Türkiye'de ilk biyolojik çalışmalar yabancıJar tarafından 

başlatılmış, profesyonel ve amatör kişilerce toplanan, şu anda 
değeri milyarlarla ölçülemeyecek, değerli bitki ve hayvan 
materyali toplayıcıların ülkelerine taşınmış ve ba.len devam 
etmektedir. 

Türkiye'deki zoolog ve botanikçiler, bilimsel çalışmalarında 
bu raateryal.1 ere bağımlıdırlar ve ülkemizde benzer müze J er kurulup 
bu materyalin eş örnekleri veya en azından mikrofişleri, buraya 
gelinceye kadar, bağımlılıkları devam edecektir. 
Bu nedenlerle Yurt dışından gelecek uzmanların ülkemizden 
biyolojik örnek toplamaları mevcut hukuki düzenlemelerde 
belirtilen şartları sağlayanlar hariç, yasaklanmalı, kontrol 
altına alınmalıdır. 

Yurt dışına biyolojik varlıklarımızın bir diğer çıkış şekli 
ise ticarettir. Bilinmeyen sayıda bitki ve hayvan türü çeşitli 
amaçlarla yurt dışına, yasal veya yasal olmayan yollarla 
çıkarılmaktadır. 

Yurt dışına bitki ve hayvan ticareti belli kurallara göre 
yapılmalı ve bunun için gerekli girişimler hemen başlatılmalıdır. 

1992 yılı Haziran ayında Brezilya'da Türkiye tarafından 
imzalanan anan "Biyolojik çeşitlilik Sözleşmesi"dir. Bu 
sözleşmenin ratifikasyon işlemleri hızlandırılmalıdır. 

Türkiye'de biyolojik varlıkların korunmasının çeşitli 
bakanlıkların sorumluluğunda olması ve bu kuruluşlar arasında 
yeterli koordinasyonun-işbirliğinin, sağlanması gerekmektedir. 

Türkiye'de üniversiteler başta olmak üzere çeşitli 
kuruluşlarda bu konuda yeterli sayıda bilim adamı ve araştırıcı 
potansiyeli vardır. Bütün sorun bu potansiyeli amac.a uygun bir 
şekilde kullanmanın organize edilmesidir. 

Türkiye flora ve faunası ile ilgili sürekli izlenebilir ve 
gerektiğinde geliştirilebilir bir bilgi ağı sisteminin kurulması 
gerekmektedir. 

Temel ekosisteralerin araştırılarak, ekosistem envanterinin 
tamamlanması gerekmektedir. 

Türkiye'de korunması gereken alanların başında sulak alanlar 
gelmektedir. Çeşitli ekonomik faaliyetler nedeni ile tehdit 
altında bulunan bu alanların korunmasına özel önem verilmelidir. 

Kıyılarda yaşanan en önemli sorunlardan birisi kaçak ve 
kontrolsüz bir biçimde kum ve çakıl alınmasıdır. Kıyı 
ekosistemini ve canlı yaşam ortamlarını bozan bu alımların 
önlenebilmesi için konu ile. ilgili 3621 sayılı Kıyı Kanunu 
hükümlerine uyulması ve aynı kanunda belirtilen cezai hükümlerin 
hassasiyetle uygulanmasının sağlanması, bu konuda gerektiğinde 
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ihmal ya da suistimal gösteren ve suistimal görülen yetkililer 
için idari ve yasal prosedürde görülen darboğazların giderilmesi 
gerekmektedir. 

Türkiye, imzaladığı çeşitli anlaşmalarla doğal canlı 
varlıklarını korumayı taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bu 
anlaşmaların etkili bir şekilde uygulanması "Ulusal bir Koruma 
Stratejisi" saptanarak sağlanabilir. Böyle bir strateji ile kısa 
ve uzun dönemde alınacak önlemler ile In-Situ ve Ex-Situ koruma 
önlemleri, tür ve alan bazında koruma tedbirleri ve yerleri 
saptanabilir. 

Türkiye tarım toprakları, özellikle yüksek nitelikli toprak 
kaynağı bakımından zannedildiği kadar zengin değildir. Türkiye 
toprak rezervi kalmamış ülkeler arasında bulunmaktadır. 

Tarımsal işlemeye uygun ve az sorunlara sahip verimli 1 ve 
2.sınıf topraklarımız, toprak yarlığımızın ancak % 6.5'ini 
oluşturmaktadır. Bu kısıtlı ve çok önemli bu doğal kaynağın karşı 
karşıya bir çok sorun vardır. 

Türkiye'de gübre tüketimi gelişmiş ve bazı gelişmekte olan 
ülkeler kıyasla düşük bulunmakla birlikte, gelecekte bizleri 
zorlayacak olan besin dar boğazının aşılmasında modern tarım 
teknikleri, özellikle gübreleme önemli yer tutacaktır. Tarım 
topraklarını daha fazla genişletmek sözkönusu olmadığına göre, 
birim alandan en yüksek verimi sağlamak için kullanmak zorunda 
olduğumuz bitki besin maddesi girdilerinin kapsamış oldukları 
toksik element düzeylerine şimdiden özel bir ilgi gösterilmesi 
gerekmektedir. Nitekim Avrupa Topluluğu, ithal etmeyi düşündüğü 
fosforlu gübrelerdeki kadmiyum miktarının 20 ppm'in aşağıda 
tutulması koşulunu getirmektedir. Aynı duyarlılık Türkiye'deki 
uygulamalarında da geçerli olmalıdır. 

Türkiye'de yeraltı sularında ağır metal ve özellikle yoğun 
tarımsal ilaç kullanılan yörelerde pestisid kalıntıları ile 
kirlendiğini gösteren araştırmalar bulunmaktadır. 

özellikle sanayi tesislerinin atık suları ile kirlenmiş 
akarsulardan yapılan sulamalar sonucu, topraklarımızda yaygın 
rastlanan kirlenme türü bor kirliliğidir. 

Türkiye'de atık su arıtımı yaygınlaştıkça, gelişmiş 
ülkelerdeki arıtma çamuru sorunun önemi artacaktır. Daha şimdiden 
pekçok işletme bu çamurları ne yapacağını bilememektedir. Bu 
maddelerin tarım alanlarında gübre olarak kullanılma olasılığı 
bulunmakla birlikte, içeriklerinde toksik maddeler ve ağır 
metaller bulundurmaları kullanımlarını'sınırlandırmaktadır. 

Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla zirai 
mücadele ilacı kullanan ülkelerden birisidir ve tüketim her geçen 
gün artmaktadır. 
- Tarım Bakanlığı tarafından çeşitli bölgelerde yürütülen 
uçakla tarımsal ilaçlama konusu çok öneraJi oJup bu uygulamanın 
durdurulması gerekmektedir. Uçakla yapılan ilaçlamalarda sadece 
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ilaçlanacak alan değil bölgedeki ve hatta bölgeden çok 
uzaklardaki doğal çevre ve çeşitli canlılar da ilaçlamadan zarar 
görmektedirler, ilaç zararları bazen akut ve bazen de kronik 
zararlanmalar şeklinde ortaya çıkmaktadırlar. 

Endüstriyel faaliyetler sonucu (çimento sanayii gibi.) 
yapılan deşarjlar sonucu aerosol parçacıklar şeklinde bunlar çok 
uzak mesafelere taşınarak bitkiler ve topraklar üzerinde 
yığışmaktadırlar. Havaya verilen gazlar başka karbonraonoksit, 
kükürtdioksit, azotdioksit, hirdojenflorür ve hidrokarbonlar gibi 
kirletici emisyonları içermekte ve bunların fazlalığı asit 
yağmurlara neden olmaktadır. Asit yağmurların etkisiyle topraklar 
asitleşmekte ve bitki örtüsü tahrip olmaktadır. 

Topraklarımızın % 36'sında şiddetli, % 17'sinde çok şiddetli 
olarak görülen erozyon, her yıl yaklaşık 500 milyon ton toprağın 
denizlere taşınmasına neden olmaktadır. 

Türkiye'de erozyonun artmasında tarımla uğraşan kesimdeki 
eğitimsizlik ve diğer sosyo-ekonomik nedenlerin rolü olduğu 
belirtilebilir. Toprakla uğraşan toplum kesiminin büyük kısmı 
toprak koruma ve erozyon önlemleri konusunda yeterli bilgi ve 
uygulama imkanına sahip bulunmamaktadır. 

Erozyonu önleyebilmek öncelikle ormanları ve doğal çayır ve 
bitki örtüsünü korumakla münjkün olacaktır. Bu nedenle orman 
kesimlerinin ve izinsiz tarla açmaların, çayır ve raer'aların 
zamansız ve aşırı otlatılmasının Önlenmesi zorunluluğu vardır. 

Yatırım bütçelerinde . erozyon kontrolü ve ağaçlandırma 
çalışmalarına daha fazla ödenek ayrılmasına özen gösterilmelidir. 

Hazırlıkları tamamlanmış olan uluslararası düzeydeki 
"Çölleşme Sözleşmesi' ile ilgili olarak Türkiye ulusal çıkarları 
doğrultusunda konuyu derinlemesine değerlendirmeli, Sözleşmenin 
imzaya açılmasını takiben gerekli girişimleri yapmalıdır. 

Hızlı sanayileşme ve şehirleşme başta olmak üzere, turizm, 
karayolları ve demiryolları, enerji ve boru hatları hava alanları 
ve barajlar gibi yatırımlar, tuğla ve kiremit ocakları tarım 
alanlarının amaç dışı kullanımında önemli rol oynamaktadırlar. 

Sanayi tesisleri altyapı kolaylıkları ve ulaşım kolaylığı 
ve ucuzluğu nedeniyle düz ve verimli tarım arazileri üzerinde 
kurulmakta, kapladığı alan itibariyle verdikleri zararın yanında, 
çeşitli atıklarıyla çevredeki tarım alanlarını kirleterek de 
zararlı olmaktadırlar. 

ülkemizde tuğla-kiremit üretiminde eski teknoloji uygulaması 
yaygındır ve bu tesisler ham madde olarak çok değerli tarım 
alanlarını yüzeyden kazıyarak hem toprak kaybına ve hemde tarım 
alanlarının homojenliğini bozarak drenaj ve verim sorunlarına 
neden oldukları gibi araziler aşırı derecede düzensiz 
parçalandığı için genel bir ıslah çalışma programının 
uygulanamayacağı şekle getirilmektedir. Toprak sanayinin ihtiyacı 
olan hammaddenin temini için, tarım toprakları dışında alternatif 
kil sahalarının belirlenmesi çözüm olarak önerilmelidir. 
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Organize Sanayi Bölgelerinin yer seçimine gereken özen 
gösterilmemekte ve bu bölgeler için tahsil edilen 17999 hektar 
arazinin % 62'si tarıma elverişli topraklar üzerinde 
bulunmaktadır. 
" ORMANLAR" ile ilgili tesbitler ve tavsiyeJer raporun ana 
bölümünde yeralmiştır. • 
4-ATIK YÖNETİMİ 
TESBİTLER VE TAVSİYELER 

Atık toplumla bire-bir ilişkisi olan çevre unsurudur *Atık 
üreten insan atıktan zarar gören insandır. Dolayısıyla, atık 
üretiminin diğer sektörlerdeki faaliyetlerle,halk sağlığı ve 
kaliteli bir çevrede yaşama hakkı gibi hususlar üzerinde bir-bir 
etkisi bulunmaktadır. 

Atık yönetiminde yer alan tüm hizmetlerin, kaynağında ayrı 
toplanmasından hijyenik nihai depoda bertaraf edilmesine kadar 
bir bütün olarak planlı bir şekilde ele alınması gerekmektedir. 

Bütçelerinin yaklaşık % 40'ını temizlik giderlerine ayıran 
belediyeler, katı atık yönetiminde kendilerine verilen görevi 
toplama ve taşıma konularında yerine getirmeye çalışırken, 
değerlendirme ve depolamada gereken önemi gösterememektedirler. 

En önemli sorunlardan biri atık depo ajanlarının yer 
seçimindeki yanlışlıklardır. Böylece bir çok ilde çöp depo sahası 
potansiyel tehlike haline gelmiştir. 

Mevcut mevzuata göre belediyelerin kullanılmış çöp 
alanlarını il nazıra planlarına işlemeleri ve bu sahaları 40 yıl 
süre ile kesinlikle iskana açmamaları gerekmektedir. 

Türkiye'de henüz atıkların kaynağında toplanması ile ilgili 
sağlıklı bir uygulama henüz hayata geçirilememiştir. 

Tüketici kaynakta ayırım konusuna teşvik edilmeli ve 
eğitilmelidir. 

Türkiye'de atıkların geri kazanılması ile ilgili olarak Katı 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği başlatılan kota 
uygulamasında başarı sağlanmış ve hedeflere ulaşılmıştır. 

2872 sayılı Çevre Kânunu uyarınca, hertürlü atığın alıcı 
ortama verilmesi, depolanması, taşınması ve bertarafı Çevre 
Bakanlığının onayına tabidir. Her türlü atık ve artığın ithalatı 
ise ithalat rejimi çerçevesinde Hazine Drş Ticaret Müsteşarlığı 
(HDTM) ve Gümrük Müsteşarlıklarmca kuruluş kanunlarında 
belirlenen yetkilere uygun olarak yürütülmektedir. 

Atık yönetiminde ; görev, yetki ve sorumlulukların çeşitli 
kurum ve kuruluşlara yerel, bölgesel ve merkezi idarelere 
verilmiş olması uygulamada süreklilik, verim]ilik ve etkinlik 
açısından da bir çok soruna yol açmaktadır. 
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Türkiye'de atık yönetimine hukuki, idari, mali, 
sosyo-ekonomik, bilimsel-teknik, teknolojik ve ekolojik 
kriterlerin bir arada e.1e alındığı bir çevresel planlama 
perspektifi ile yaklaşmak gereklidir. Bu bakımdan mevcut durumun 
derinlemesine bir etüdü yapılmalı ve verimli olmayan 
mekanizmaların yerine modern yönetim araçJarının ve 
mekanizmaların getirilmesi amaç]anmalıdır. 

Katı atıkların bertarafı iJe ilgili olarak kaynak temini 
konusunda Büyükşehir Belediyelerinin kurulmasına ilişkin kanunla 
mali imkanları artırılan büyük belediyeler soruna kısmen de olsa 
çözüm getirebilirken, küçük belediyeler ve belediyeleşmemiş 
yörelerde sorun giderek büyümektedir. Özellikle küçük ölçekli 
belediyelerde mali, teknik ve personel yetersizliklerinin 
aşılabilmesi için yeni düzenlemeler (aracı kuruluşlar) üzerinde 
çalışılmalı bu noktada özel sektörün yeri sorgulanmalı ve 
kamu-özel sektör ilişkisi açıkça tanımlanmalıdır. 

Atık yönetimi Hükümet Programının öncelikli alanları 
arasında yer almaktadır.Türkiye ,çevre ve halk sağlığı açısından 
büyük risk oluşturan bu sorunun başta İstanbul, Ankara, Bursa ve 
Adana gibi büyük kentler olmak üzere yurt çapında çözüme 
kavuşturulması için bir model arayışı içerisindedir. Modelin 
esnek olması, hızla uygulanabilmesi için belediyelerin hantal 
yapısının dışında ve bu güne dek pratikte karşılaştıkları 
sorunları önleyecek; aynı zamanda başka alanlarda kamu iktisadi 
kuruluşlarının yönetim, teknoloji, istihdam, verimlilik vb. 
konularda içine düştükleri açmaza düşülmesini engelleyecek KİT 
yapısı dışında yapıda olması gerekmektedir._Yap-işlet-devret veya 
Yap-işlet modellerinin atık yönetimine de uygulanabileceği 
düşünülmektedir. Ancak modelin başarısının finansman dizaynına 
bağlı olduğu açıktır. Etkin bir finansman yapısı kurularak özel 
sektörün bu sürece dahil edilmesi atık bertaraf, işlemlerinin 
kalitesini yükseltecektir. 

Dünyada tüm atık yönetimi hizmetlerinin belediyenin kendisi 
tarafından yapıldığı uygulamalar genelde başarısız olmaktadır. 
Zira bu durumda aşırı istihdam, teknik hizmetlerin kalitesinin 
düşmesi gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır. özel sektörün 
çalışmanın verimliliğinin artmasına katkısı olmakta; ancak 
idarenin proje hazırlama ve uygulama konusunda bilgi sahibi 
olması ve performans endikatörleri geliştirmesi gerekmektedir. 

Büyükşehir belediyelerinde özel bütçeli katı atık yönetimi 
ile ilgili birimlerin kurulması ile ilgili çalışmalar mevcut 
idari, kurumsal, hukuki vb. mekanizmalar değerlendirilerek 
sonuçlandırılmalıdır. Bu birimlerin mali kaynakları arasında 
Çevre Temizlik Vergisi'nin de yer alması konuları, bu yöndeki 
yaptırımlar ayrıntılı olarak incelenmelidir. 

Diğer belediyelerde aynı hizmetleri görecek kurum/şirket 
gibi işletme merkezlerinin kurulması yönünde çalışmalar 
yoğunlaştırılmalı ve bu yönde mevcut düzenlemeler gözden 
geçirilmeli ve bu kurumların kurulması halinde özendirilme ve 
teşvik etme mekanizmaları oluşturmalıdır. 
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öngörülen katı atık yönetimi sisteminin koordinasyonu, 
mevzuata uygunluğunun denetlenmesi, ilgili standart ve kuralların 
belirlenmesi ve denetlenmesi finansman yaratılması, finans 
kaynaklarının veriraJi kullanılması, proje değerlendirilmesi gibi 
konular Çevre Bakanlığının sorumluluğunda olmalıdır. 

Atık miktarını azaltmada ve atıkların kaynağında 
ayrılmasında halk eğitiminin rolü olduğu kadar teknisyen eğitimi 
de önemlidir. Bütün bu çalışmaların Türkiye'de yeni meslekler 
geliştirmesi için de fayda.sağlayacağı düşünülmelidir. 

Türkiye'de tehlikeli atıklarla ilgili geniş kapsamlı bir 
envanter çalışmasına ihtiyaç vardır. 

Radyoaktif atıkların toplanması ile ilgili darboğazların 
aşılması TAEK'in bu yönde güçlendirilmesi ile mümkün 
olabilecektir. 

Tıbbi atıkların yönetimi için öngörülen mekanizmada yer alan 
katı atık- idareleri tarafından yapılabilir. Tıbbi atıklarla 
ilgili çalışmalar ilgili kuruluşların işbirliği ile 
hızlandırımalıdır. 

Türkiye'de nükleer enerji kullanımı için doğacak ihtiyaç 
gözönüne alınarak, yüksek seviyeli radyoaktif atıkların yönetimi' 
konusu şimdiden incelenmeli, bu atıkların nihai depolanmasına 
yönelik araştırmalar yapılmalıdır. 
5-KENTI.EŞME VE ÇEVRE SORUNLARI 
TESBİTLER VE TAVSİYELER 

Türkiye'de kentleşmenin en ciddi çevresel etkileri evsel 
sektörden kaynaklanan kirlilikte kendini göstermektedir; evsel 
atıklar,evlerin ısıtılmasından kaynaklı hava kirliliği ve evsel 
atık sular. Boyutları en fazla ve ve yaygın olanı, kanalizasyon 
altyapısı ve arıtıra tesislerinin yetersizliğine bağlı evsel atık 
sulardır; kaçak yerleşmeler bu sorunu ağırlaştırmaktadır. 
Kentlerde ısıtmadan kaynaklanan hava kirliliği, doğal gaz 
uygulaması ile çok önemli başarılar sağlanmış olmasına karşın 
halen bir çok kentte sorundur. 

Hızla kentleşmekte olan Türkiye'de artan kentsel çevre 
sorunlarına yönelik olarak kentsel çevre kalitesi artırılmalı, 
planlı kentsel gelişmeye gerekli önem verilmeli ve kentsel çevre 
içinde yaşatılması gereken kültürel ve arkeolojik eserler 
korunmalıdır. 
- Çevrenin korunması ve geliştirilmesi, kirlenmenin önlenmesi 
ve giderilmesinde alınacak tedbirlere yerel yönetimlerin 
katılımının sağlanması ve yerel yönetimlere verilen çevre ile 
ilgili görevlerin yerine getirilebilmesi için mali, hukuki ve 
teknik açıdan yerel yönetimler desteklenmeli ve gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. 
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Atıkların en aza indirilraesi ve geri kazanımı konusunda 
kaynakta ayırıra konusunda çalışmalar yapılmalı ve geri kazanıra 
konusunda gereken destekler verilmelidir. 

Kentsel trafiği çözümlemek ve trafikten kaynaklanan emisyonu 
en aza indirmek için nüfusu 500,000'i geçen yerlerde hafif raylı, 
nüfusu 1,000,000'u aşan kentlerde ise metro gibi toplu taşıra 
sistemleri desteklenmelidir. 

Kentlerde yanlış arazi kullanım planlamasından kaynaklanan 
kirliliğin önüne geçebilmek için yer seçim aşamasında planlama 
kararlarına uyulmalı ve kentin içinde bulunduğu alıcı ortamların 
kapasitesine uyumlu kent planları yapılmalıdır. 

Kanal sistemi ve içme suyu şebekeleri belli bir plan 
çerçevesinde hızla tamamlanmalı, genel sağlığı tehdit eden ve 
epidemik hastalıklara neden olan eski şebekeler yenilenmelidir. 

Kentlerimizdeki hava kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla, 
kentsel ısınma, motorlu taşıtlar ve endüstri tesisleri için 
kirletici oranları az olan alternatif yakıtlar teşvik edilmeli 
ve kullanımı için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Finansman darboğazları nedeniyle sağlanması oldukça zor olan 
su ve kanalizasyon sektörü hizmetlerinin plansız kentleşme 
nedeniyle programlı ve verimli bir şekilde gerçekleşememektedir. 

ülke ölçeğinde bakıldığında ise büyük ölçüde merkezden 
finanse edilen bu kentsel hizmetlerin, hizmet- transferinde 
önceliklerin belirli bir program çerçevesinde ele alınmasından 
dolayı, aktarımında büyük değişkenlikler yaşandığı ve bu hususun 
çevre kirlenmesini bütüncül çözümü açısından bir engel taşıdığı 
açıktır. 

Türkiye'de bazı beldelerde nüfus faktörü ve çevresel 
koşullar dikkate alındığında kanalizasyon yatırımları israfa 
neden olabilmektedir. Bu duruma teknik esaslar getirilmesi 
yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

Kentsel gelişmelerde, yeni imar planları yapılırken 
gelişmeler verimli tarım alanlarına doğru olmamalı, VIII. sınıf 
arazilerden başlayarak VII. ve VI. sınıfa doğru gidilmesine özen 
gösterilmelidir. 

İmar planlarında doğal eşiklerden yeterince faydalanılmaması 
ve yapay eşik oluşturulması sebebiyle yapılaşma kontrol 
edilemeyerek verimli tarım arazilerini işgal etmektedir. 

öncelikle büyük ve hızla büyüyen kentlerimizin bulunduğu 
bölge!erden başlamak üzere arazi kaynaklarının sürdürülebilir 
kalkınma amacına uygun olarak kullanılmasını sağlayabilecek çevre 
ile duyarlı planların yapılması gerekmektedir. 

Çevre evrenseJ anlamda yeni bir planlama arayışını da 
beraberinde getirmiştir. Bu yaklaşımlar dikkate alınarak ülke 
genelinde ortak, bölünmez bir arazi kullanım planlaması 
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gerekmektedir. 
Fiziki, planlama bilhassa arazi kullanım planlaması, peysaj 

plânlaması, kent (imar) planlaması ve kentsel tasarım alanındaki 
planlama faaliyetleri ile çevre faktörü, bugünkü kavramsal 
içeriğiyle etkin biçimde entegre edilmelidir. 

Kent planlamasında yaygınlaşmaya başlayan çağdaş planlama 
teknikleri kullanılmalı (Coğrafi Enformasyon Sistemleri v.b) ve 
bu amaçla belediyelerin teknik, personnel, finansal altyapıları 
geliştirilmelidir. 

Çevre Bakanlığının öncülüğünde başlatılan kentlerde "Çevre 
Ormanı" kurulması çalışmaları yaygınlaştırılmalıdır. 

Yeşil alanlarda havayı temizleyici fonksiyonları olan ağaç 
cinslerine yer verilmelidir. 

Nazım imar planlarında özellikle büyük kentler için gerekli 
yeşil kuşaklama projeleri yaygınlaştırılmalıdır. 

Sânayi bölgelerinde çevreye yayılan partikül maddelerin 
tutulması ve peyzaj amacıyla sanayi bölgelerinin etrafında yeşil 
band oluşturulması gerekmektedir. 

Kentsel çevrede görsel kirlilk konusunda da önlemler 
alınmalıdır. Bu nedenle bazı normlar tesbit edilmelidir. 

Gürültü kirliliğinin azaltılması için denetim çalışmalarına 
ağırlık verilmesi, gerekli altyapı elemanlarının (gürültü ölçüm 
cihazı, ekipman vb.) temini, bu konuda çalışacak elemanların 
eğitimi ve sayıca artırılması, özellikle gürültünün yoğun olduğu 
illerde eğitimli elemanlarca Gürültü Kontrol Yönetmeliği 
çerçvesinde (ulaşımdan, sanayiden, eğlence yerlerinden vb. 
kaynaklanan) ses seviyelerinin ölçülüp, değerlendirilerek gerekli 
önlemlerin alınması gerekmektedir. 

Gürültü kaynaklarının bulunduğu, bölgelerin etrafına, 
gürültüyü izole edebilecek ağaç cinslerinin yer aldığı yeşil 
koruma bandının konulması gerekmektedir. 

Gürültünün bir çevre kirliliği olduğu yönünde kamuoyu 
bilinçlendirilmeli ve eğitilmelidir. 

Binalarda mimari projelendirme yapılarken dış mekan 
gürültüsünü asgariye indirecek izolasyonların yeterince yapılması 
gerekmektedir. 

İmar Mevzuatına gürültüyü azaltıcı tedbirlerle ilgili 
bükümlerin yer almasının sağlanması gerekmektedir. 

Gürültü kirliliğine karşı havaalanı ve demiryolu çevresinde 
gerekli önlemlerin alınması vb. hususların gözönüne alınması 
gerekmektedir. 
6-TARİHİ VE KÜLTÜREL ÇEVRE 
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Bu bölümle ilgili tesb.it ve tavsiyeler raporun ana bölümünde 
yeralmıştır. 
7-KIYI ALANLARININ YÖNETİMİ 
TESBİTLER VE TAVSİYELER 

Kıyı bölgeleri Türkiye'nin en değerli ekonomik ve çevresel 
varlıkları arasındadır. Ülkenin başlıca ekonomik büyüme 
merkezlerinin kıyılar boyunca 20'ye 40kra genişliğinde bir şerit 
oluşturan bu bölgelerde yer almış olması, özellikle Orta ve Doğu 
Anadolu'da yaşayanları bu alanlara çekmektedir. 

Bu açıdan, kıyı alanlarındaki nüfus yoğunluğunda görülen 
hızlı artışlar bu durumun göstergesidir. Türkiye'nin kıyı 
alanlarının doğal ve ekonomik özellikleri ve farklı ekonomik 
faaliyetler için sunduğu avantajlar çevre korumasına bütüncül bir 
yaklaşımı gerekli kılmaktadır. 

Ekonomik verimliliğin çevrenin niteği korunarak 
sağlanabilmesi için, kıyı bölgelerine. Türkiye'nin diğer 
bölgelerine göre daha ileri derecede, bir yönetim politikasına 
gerek duymaktadır. 

Kıyılarda çevre yönetimi aynı zamanda kirliliğin ekonomik 
zarara yol açmasını önlemeli ve doğal kaynakların çevresel 
olmayan sermaye ve teknolojinin yerine koyamayacağı ölçüde 
tüketilmesinin önüne geçebilmelidir. 

Kıyı alanlarının korunması ve kaynaklarının rasyonel 
yönetimi amacıyla sürdürülen bir dizi ulusal ve uluslararası 
proje ve çalışma yapılmıştır. Bu projelerin uygu]amaya yansıması 
için bir an önce çalışmalar başlatılmalıdır. 

Kıyıların korunması ile ilgili çalışmalar, Türkiye'de 
entegre bir kıyı yönetimi anlayışını gerektirdiğini ortaya 
koymuştur. Ancak entegre kıyı yönetimi anlayışı o]dukça hassas 
olan ve bu alanların korunması için uygun yasal,idari ve. mali 
bir çerçeve, akılcı planlama ve özel standartlar 
gerektirmektedir. 
- ' Kıyıya özgü bir yönetimin işlerliği açısından kıyı kavramı, 
bölgesel açıdan yeniden tanımlanmalı ve gerekli idari 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Kıyı bölgelerinde çevre ve kalkınma dengelerini koruyan 
uzun, orta ve kısa vadeli stratejiler belirlenmeli, bu po.lit.ika 
ve stratejiler planlama kararları ile bağdaştırılarak uygulamaya 
konmalıdır. 

Kıyıların spekülatif amaçlara hizmet etmemesi için gerekli 
önlemlere ağırlık verilmelidir. 

Kıyı Kanununun çevre bakışı ve kıyı kaynaklarının yönetimi 
hakkındaki çağdaş mevzuat uygulamaları da dikkate alınarak gözden 
geçirilmesi sağlanmalıdır. Ancak entegre bir kıyı yönetimi için 
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yeni bir yasal düzenleme yapılmadan önce kıyı ve gerisindeki 
alanlarda doğal yapıyı ve yöresel özellikleri belirleyen 
araştırmaların tamamlanması gerekmektedir. 
C-ÇEVRE YÖNETİMİ TEKNİK ARAÇLARI 
1-TÜRKİYE'DE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMALARI 
TESBİTLER VE TAVSİYELER 
ÇED Yönetmeliği'nin uygulanmasında karşılaşılan sorunların 
çözümlenmesine katkı sağlayacak ve yönetmeliğe uygulamada daha 
çok işlerlik kazandıracak esaslar, önem sırasına göre aşağıda 
sıralanabilir : 

ÇED Raporlarının daha kısa sürede, daha düşük maliyetle 
hazırlanabilmesi ve ÇED Raporlarındaki verilerinin doğru ve 
güncelleştirilmiş bilgi ve belgelere dayandırılabilmesi amacıyla, 
ülke genelinde çevre ile ilgili bilgileri içeren bir bilgi 
bankası kurulmalı ve tüm çevre özellikleri ile ilgili veriler 
düzenli olarak bu bilgi bankasında toplanmalıdır. Bu çalışmanın 
hızla gerçekleştirilebilmesi için ilgili kamu kuruluşları kendi 
yetki ve sorumulluk alanlarına giren konulardaki çevresel veri 
eksikliklerini tamamlamalı ve güncelleştirmelidir. Böylece 
Türkiye çevre durumunun sürekli olarak izlenmesini sağlayıcı bir 
sistem tesis edilmiş olacaktır. 

Gerek ÇED Yönetmeliğinin çevre ile ilgili mevzuat ile uyumlu 
hale getirilmesi, gerekse yatırım izinleri için mevcutta 
uygulanan prosedürün basitieştirilebilmesi amacıyla Bakanlıklar 
arası bir üst düzey komisyon oluşturulmalıdır. Komisyon 
uygulamadaki duplikasyonları tek tek tespit etmeli ve bu 
tespitler doğrultusunda yatırım izinleri prosedürünü 
basitleştirici, kolaylaştırıcı hukuki düzenlemeleri 
belirlemelidir. Bu komisyonun sekreteryası Çevre Bakanlığınca 
yürütülmelidir. 

ÇED Raporlarının hazırlanması için gerekli finansmanın 
teminini kolaylaştırmak amacıyla ; 
* Çevre fonu bu yönde daha etkin olarak kullanılmalıdır, 
. * ÇED Olumlu Belgesi alındıktan ve yatırıma başlandıktan 

sonra, raporda belirtilen çevre . koruma önlemlerinin 
gerçekleştirilmesini terainen yatırımcıya kredi, teşvik, 
vergi muafiyeti gibi kolaylıklar sağlanmalıdır. 
ÇED konusunun ülkemizde yeni olması nedeniyle ÇED Raporu 

hazırlayacak kuruluşlardaki uzmanların, İnceleme-Değerlendirme 
Komisyonunda görev alacak kurum, kuruluş teknik personelinin, 
Çevre Bakanlığının Taşra Teşkilatları ve Mahalli Çevre 
Kurullarindaki personelin ÇED konusunda bilgilendirilmesine ve 
eğitimine ağırlık verilmeli ve bu personelin yurt dışı 
deneyimleri arttırılmalıdır. ÇED eğitimi kapsamında; özellikle 
ÇED Raporlarının hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde 
kullanılan yöntemlere hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde 
kullanılan yöntemlere (Çevresel Fayda-Maliyet Analizi, Risk 
Değerlendirmesi ve Yönetimi Matematiksel. Modellemeler vb.) 
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ağırlık verilmelidir. ÇED eğitimi çalışmalarında Çevre Bakanlığı 
ve konuda bilgi ve deneyim sahibi akademik kuruluşlar etkin 
olarak görev almalıdır. 

ÇED sürecine hem halkın etkin katılımını sağlamak, hem de 
yatırımcıları bilgilendirmek üzere, ÇED prosedürünü tanıtıcı 
periyodik toplantılar/paneller düzenlenmeli ve medya bu amaç 
doğrultusunda etkin bir biçimde kullanılmalıdır. 

Faaliyetlerin her aşamada izlenebilmesi ve denetlenebilmesi 
amacıyla, izleme ve ölçüm sistemleri altyapısı oluşturulmalı, bu 
amaçla uzmanlaşmış kadrolar ve gerekli ölçümlerin yapılabileceği 
laboratuvarlar tesis edilmelidir, ölçüm ve izleme çalışmalarında 
üniversiteler ve bazı kamu kuruluşlarıdan yararlanılması için 
gerekli düzenlemeler yapılmalıdır, izleme ve denetlemeden sorumlu 
mercilerin görev alanları net bir şekilde belirlenmelidir. Bu 
konu Çevre Bakanlığının Taşra Teşkilatı örgütlenmesi ile 
yakından ilgilidir. Ayrıca havza bazında çevre araştırma, ölçme 
ve izleme enstitüleri kurulmalıdır. 

özellikle yerleşim yerleri, tarım alanları, sanayi 
bölgeleri, tarım ve orman arazileri ve benzerleri için yer 
seçiminde ve risk belirlemelerinde yararlanılmak üzere; aşağıdaki 
konularda yeterli ve sağlıklı çevre verilerinin üretilmesi, 
modelleme çalışmaları yapılması ve haritaların oluşturulması, 
,doğal. rezerv tespiti ve kirlilik envanterinin çıkarılması 
gerekmektedir ; 
* Hava kalitesi ve bu yönden sorunlu alanlar: Hava 

kirliliğinin sadece yerel ölçekte düşünülmemesi: su, toprak 
vb. ortamlardaki kirlilikten çok daha farklı boyutlarda, 
global ve evrensel ölçeklerde ele alınması gerekir. Bu 
bakımdan çeşitli ölçeklerde modelleme çalışmaları özel önem 
taşır. Bunun dışında kentsel ölçekteki ısınmaya bağlı hava 
kirlenmesinin sürekli ve teknik bakımından yeterli tir 
ölçüm ağıyla izlenmesine acilen başlanmalıdır. 

* Halen mevcut Sağlık Bakanlığı'na ait ölçüm ağının bu 
anlamda takviyesi ve bilimsel bakımdan gözden geçirilmesi 
lazımdır.Ayrıca kent veya kentdişi bölgelerde başta doğal 
gaz olmak üzere fosil yakıt yakılmasından kaynaklanan 
aldehitlerin; seramik, cam vb. toprak ürünleri ile gübre ve 
alüminyum işleyen tesislerden çıkan florlu gaz ve 
partiküllerin; siyanürle altın ve gümüşün 
zenginleştirildiği ve kazanıldığı süreçlerden siyanik asit 
(HCN) çıkışının; çöplerin yakılmasından oluşan dioksin, 
furan vb. özel zararlı gazların; nükleer santrallerden 
kaynaklanan radyoaktif maddelerin, çimento vb. üretim 
tesislerinden yayılan özel toz emisyonlarının sürekli 
ölçüldüğü ve kaydedildiği gaz ve toz monitorlama 
istasyonları mutlaka kurulmalıdır. 
Yüzeysel su rezervleri ve kalitesi: DSİ tarafından havza 

bazında başlatılmış olan yüzeysel su kalitesi izleme çalışmaları, 
genişletilerek ve takviye edilerek devam ettirilmelidir. Bu 
çalışmalara bağlı olarak akarsu ve göllerin kaliteleri, Su 
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Kalitesinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak 
sınıflandırılmalıdır. 
- Yeraltı su rezervleri ve bunların kalitesi: Yeraltı 
sularında izlemeyi gerçekleştirebilmek üzere gözlem kuyuları 
hazırlanmalı, sürekli denetim yapılmalıdır. 

Toprak sınıfları: Su kaliteleri ve nicelikleri bilgilerinden 
yararlanarak ve fiziksel anlamda sulanabiliriik özellikleri de 
gözetilmek suretiyle toprakların tarıma ayrılanları uygun bir 
ölçekte belirlenmelidir. 

Ayrıca, doğal kaynaklar ve biyolojik zenginlikler, gürültü 
kirliliği ve koku kirliliği ile ilgili olarak temel veriler 
derlenmelidir. 

Çevre standartları konusundaki çelişkiler ortadan 
kaldırılmalı, ihtiyaçlara göre revize edilmeli, ayrıca bu 
standartlar uygulanabilirlik yönünden de iyi etüt edilmelidir. 
Hava kalitesi, emisyon ve deşarj ölçümlerinin yapılmasında ölçüm 
yöntemlerinin standardizasyonu ve standartlara uygun mekanik 
ekipmanın temini sağlanmalı, mevcut cihazların kalibrasyonu 
gerçekleştirilmelidir. ÇED Yönetmeliğine yukarıdaki hususlar 
itibariyle uygulamada etkinlik kazandıracak bu düzenlemelerin 
yanısıra dikkate alınması gerekli diğer önemi bir husus, 
sanayileşme ve şehirleşme politikaları ile ilgilidir. Zira, ÇED 
çalışmaları kullanılan yöntemler itibariyle geniş kapsamlı bir 
yaklaşımı içermekle beraber, çevrenin korunması çerçevesinde özü 
itibariyle bütüncül olmayan parçacı bir yapıya sahiptir. ÇED 
Yönetmeliğinin gerçek katkısı, gelişmeleri yönlendirici kalkınma 
planlarının ve fiziki planların tamamlayıcısı olduğu zaman ortaya 
çıkacaktır. 
2-K±RLİL±K İZLEME VE KONTROL 
TESBtTLER VE TAVSİYELER 

Türkiye'de kirliliğin izlenmesi, çevre kalitesinin 
belirlenmesi ve denetlenmesi için, kirlenme faaliyetleri ile 
ilgili bilgi toplaması çok önemlidir. Bu sistem çok hassas ve 
kapsamlı bir ölçüm, kayıt ve rapor sistemine dayanmalıdır. 

Büyükşehirlerde ve bazı kıyılarda ölçme istasyonlarının 
kurulduğu bilinmektedir. Ancak tüm yörelerde vç hava-su-toprak 
sistemlerinde uluslararası standartlara uygun ve sürekJi 
çalışacak bir ölçüm ağı kurmak ve yöreden merkeze bilgi akımını 
sağlamak gereklidir. 

çevre veri bankasının kurulması gereklidir. Bu uygulama her 
sektör için (tarım, enerji, ulaşım, turizm, sanayi, konut vs.) 
dikkate alınmalıdır. Bugün Türkiye'de DİE sadece hava kirliliği 
ve belediye atıkları ile ilgili çevresel veri toplamaktadır. 

Halen farklı kuruluşların laboratuvarlarınca farklı amaçlar 
doğrultusunda ayrı metod ve standartlarla yapılan öİçme-izleme 
çalışmaları "karşılaştırılabilir" değildir. Bu nedenle, 
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interkalibrasyon sistemi ile çalışacak yurt genelinde farklı 
yorum ve dublikasyonlara veya çelişkiye neden olmayacak ve 
gerektiğinde, bilirkişi rolü üstlenebilecek bir Jaboratuvar 
sisteminin kurulması gerekmektedir. 

ölçüm, izleme . ve değerlendirme işlemleri sistem 
standardizasyonu kullanılan cihaz, araç, imkan ve teknolojiler 
için yerli ve yabancı standartlar da gözönüne alınarak 
yapılmalıdır. 

Türkiye'nin bugünkü mali ve ekonomik koşullarında, 
endüstriyel kuruluş, ünivexsite ve tüm kamu kuruluşlarının 
araç-gereç ve laboratuvar altyapı imkanlarının yöreler bazında 
ortak kullanılması ve ortaklaşa geliştirilmesi sağlanmalıdır. 
Böylece oldukça kıt olan bilgili insan gücünün paylaşımı 
sağlanmalıdır. 

Çevre ile ilgili standartların uyumlaştırılması 
gerekmektedir. 

Çevre ile ilgili laboratuvarlararası interkalibrasyon 
programlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Çevre Bakanlığı tarafından devam etmekte olan Çevre 
Referans Labratuvarı Sistemi kurulması çalışmaları 
hızlandırılmalıdır. 

Çevre Referans Laboratuvarinın, interkalibrasyon sistemi ile 
ülke düzeyinde koordinasyon ve hakem laboratuvar işlerliğine 
kavuşturulması çok önemlidir. 

Halen kurulu bulunan üç ihtisas gümrüğünün yanısıra ihtisas 
gümrükleri sayı ve çeşit olarak çoğaltılmalıdır., ülkemize 
sokulmak istenen çevre ve insan sağlığına zararlı ve tehlikeli 
maddelerin incelenerek belirleneceği ihtisas gümrüklerinin 
kurulması illegal atık trafiği ve diğer ithalatın kontrolü 
açısından önemlidir. 
3-ÇEVRE ENVANTERİ ÇALIŞMALARI 
TESBİTLER VE TAVSİYELER 

Çevre Bakanlığı tarafından çalışmaları sürdürülmekte olan 
±1 Çevre Durum Raporları biran önce tamamlanmalıdır. 

Bu amaçla ±1 Çevre Müdürlüklerinin ihtiyaçları belirlenmeli 
gerekli teknik, personel ve mali destek sağlanmalıdır. 
Yeni başlatılan illerin "Çevre Sorunları Envanteri" ile ilgili 
çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

Beş yıllık kalkınma planları ile uyumlu 5 yıllık çevre 
planları Çevre Bakanlığı'nın koordinasyonu ile hazırlanmalı; 
yürütülmesinden Çevre Bakanlığı sorumlu olmalıdır. 
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Bilgilerin kullanıcılara hızla ulaştırılmasını sağlayacak 
enformasyon sistemi ile ilgili çalışmalar hızlandırılmalıdır. 

Çevre Bakanlığı tarafından çevre ile ilgili bir atlas 
çalışması başlatılmıştır. Bu çalışmada temel amaç; Türkiye'nin 
çevre ile ilgili veri ve bilgilerini harita, tablo, şekil, 
grafik, ve resimlerle sunmak; konuları belirli başlıklar altına 
toplamak ve çevre anlayışı içerisinde birbirleriyle ilgili 
bilgileri bir arada değerlendirebilme imkanı sağlamaktır. 

Türkiye'de Çevre Atlasın 1994'ün ilk yarısında tamamlanması 
planlanmışolup, çalışmalar biran önce tamamlanmalıdır. 
D-ÜLÜSLARARASI İŞBİRLİĞİ 
TESBİTLER VE TAVSİYELER 
- Globalleşen dünyada uluslararası düzeyde çevre adına 
Türkiye'nin alacağı yer, kazançları ve taahhütleri doğrultusunda 
ulusal çalışmalar şekillendirilmeli ve bu yönde sağlıklı bir 
entegrasyon yaratılmalıdır. 

Türkiye'nin, uluslararası platformda gerek "Birleşmiş 
Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference 
on Environment And Development-UNCED) sonuçları, gerekse 
Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları , OECD, AGİK, Avrupa 
Konseyi gibi üyesi bulunduğu bir çok kuruluşun faaliyetleri ile 
ilgili olarak belirleyeceği tutum, çevre alanında uluslararası 
düzeydeki menfaatlerine olduğu kadar bu alanda kabullendiği 
yükümlülüklerin gereğini yerine getirmesine de imkan verecektir. 

Türkiye'nin bir dünya devleti olarak uluslararası platformda 
layık olduğu konuma gelebilmesi için, çevre konusunun dünyada 
ekonomik , sosyal, siyasi ve ticar.i ilişkilerde belirleyici bir 
rol oynadığını kabullenmesi ve politikalarını bu yönde 
geliştirmesi gerekmektedir. 

Türkiye'nin çeşitli uluslararası örgütlerin nezdinde bu 
örgütlerin çevre ile ilgili faaliyetlerini gerek ayrı ayrı 
gerekse birbirleriyle tutarlı, uyumlu ve tamamlayıcı olarak 
izlemesi açısından politikalara ihtiyacı vardır. 

Türkiye uluslararası ilişkilerde insiyatif geliştireceği 
konuları saptamalıdır. Uluslararası kuruluşların ve gelişmiş 
ülkelerin gündeme getirdiği konuların izleyicisi olmaktan 
çıkarak, Karadeniz ve Akdeniz'de olduğu gibi ulusal 
önceliklerine, hak ve menfaatlerine uygun bir şekilde aktif 
konumlar elde etmeli ve gerektiğinde önderlik yapmalıdır. 
Bu bölümüm ekinde, Türkiye'nin de içinde aktif olarak yer aldığı 
Karadeniz'de kirliliğin önlenmesi ve çevrenini korunması amacıyla 
yapılan bölgesel çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. 

Türkiye'nin Avrupa bölgesinde AT ve EFTA ülkeleriyle mali, 
ekonomik ve ticari açılardan canlanma dönemine girmiş olması 
dikkate alındığında, karşılıklı ilişkilerde çevre boyutunun 
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geliştirilmesi sadece bölgesel çevre işbirliği amaçlı proje ve 
çalışmalardan yararlanmamız açısından değil aynı zamanda 
ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerin gelişmesi açısından da 
önem taşımaktadır. Gelecekteki ekonomi/çevre politikaları bu 
ilişkilerle oluşacaktır. 
Topluluğun çevre politikası ve UNCED Konferansı izleme Süreci 
kapsamındaki hedeflerin yer aldığı Aralık 1992 de kabul edilen 
"Topluluk Beşinci Çevre Eylem Programı" ile ilgili çalışmalar 
yakından takip edilmeli, Programın temel hedefleri Türkiye 
açısından derinlemesine değerlendirilmelidir. çevre alanında çok 
taraflı ilişkilerde olduğu kadar Toplulukla Türkiye arasında son 
zamanlarda canlandırılan ikili ilişkilerin de güçlendirilmesine 
özen gösterilmelidir. 

Son yıllarda Doğu Blokunda yaşanan "çözülme" ve eski 
SSCB'inde yaşanan gelişmeleri takiben kurulan yeni Cumhuriyetler 
dikkate alınarak, Türkiye'nin gerek içinde yer aldığı bölgede 
gerekse dünya platformunda ikili çevre işbirliği faaliyetlerini 
belirli bir strateji ve plan dahilinde geliştirmesi 
gerekmektedir. Bu noktada Gelişmiş ülkelerle yakın ekonomik ve 
ticari ilişki kurmaya yönelen Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin bu 
yöndeki faaliyetleri ülke menfaatleri açısından yakından 
izlenmelidir. 

Türk Cumhuriyetleri ile sistemli bir politika dahilinde 
gerek ikili, gerekse çok taraflı olarak hayata geçirilecek çevre 
işbirliği faaliyetlerinin yanısıra, bu Cumhuriyetlerle gelişmiş 
ülkeler arasında çevre alanında bir "köprü" oluşturarak aktif bir 
rol oynamak için gerekli değerlendirilmeler hızla yapılmalı ve 
bu yönde uygulamaya geçilmelidir. 

Çevreye ayrılacak uluslararası finansman kaynaklardan 
Türkiye ulusal öncelikleri doğrultusunda yararlanabilmesi, 
uluslararası taahhütlerini bu yolla gerçekleştirebilmesi için 
akılcı projeler hazırlamalı ve bu projeleri çevre diplomasisi 
araçlarını da kullanarak dünya ortamına "pazarlayabilme" 
koşullarını yaratmalıdır. 
uluslararası çevre finansman imkanlarının arttırılması ve 
Türkiye'nin bu alanda pazar imkanı elde edebilmesi için önemli 
yollardan biri de yabancı yatırımcılarla ve şirketlerle ortak 
girişimlerin arttırılmasıdır. 
— Kalkınma kriterleri ile çevre arasındaki bağlantının artık 
gözardı edilemeyeceği açıktır. Bu noktada çevre ve ticaret 
ilişkilerinin önemi ortaya çıkmaktadır. .Ticaret, ülkelerin 
kalkınmasında önemli bir role sahiptir. Günümüzde çevre ile 
ilgili unsurların artık ağırlıklı olarak dahil edilmek durumunda 
kaldığı alanlardan biri de uluslararası ticarettir. 
Almanya'da "yeşil nokta" mevzuatı ile çevre dostu olmayan 
ürünlerin ihraacatma engeller getirilmektedir. Çevre, koruma 
kriterlerinin uluslararası ticarete sınırlama getirdiğine dair 
bir diğer örnek ise uluslararası, ticaret forumlarında oldukça 
yoğun tartışmalara neden olan A.B.D.- Meksika örneğidir. A.B.D. 
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doğal kaynakları zedeleyici bir tarzda avlandığı gerekçesiyle 
Meksika'dan ithal edilen ton balığına ambargo koymuştur. 
Böylelikle ülkeler üretim politikalarında ve teknolojilerinde 
çevreyi ön plana çıkarmaya teşvik edilmektedirler. Bu durum çevre 
koruma konusunun ekonomide başarıda ne denli önemli bir unsur 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 
Son zamanlarda çevre ve ticaret politikalarının etkileşimi 
konusunda özellikle GATT,OECD ve AT platformlarında bu konuda bir 
süredir çalışmalar sürdürülmektedir. En son Dünya Ticaret 
örgütü'nün altında "Çevre ve Ticaret Komitesi" kurulmuştur. 
Türkiye'nin taraf olduğu ve bir dizi ticari yükümlülüğün yer 
aldığı çevre ile ilgili sözleşmelerden kaynaklanan taahhütler ile 
ilgili ayrıntılı değerlendirmeler yapılmalı uygulamalar bu yönde 
gerçekleştirilmelidir.Türkiye'nin çevre amaçlı korumacı ticaret 
tedbirlerinden olumsuz yönde etkilenip etkilenmemesi yolunda 
sektör bazında ayrıntılı çalışmalar yapılmalıdır. 

çevre, önümüzdeki yakın gelecekte ve yüzyılda uluslar 
arasında anlaşmazlık ve çatışma yaratacak konuların başında yer 
alma eğilimindedir. Türkiye'de bu konuya özel önem verilmeli, 
çevresel anlaşmazlıkların çözümü konusunda uzmanlaşmaya gidilmeli 
ve bu yönde kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

Artık çevre diplomasisi kavramının uluslararası ilişkiler 
sisteminde oynamakta olduğu rol gerek ülkelerin, gerekse 
uluslararası kuruluşların bu yönde yeni kurumsallaşmalara 
gitmelerini gerekli kılmaktadır. Çevreyi koruma konusunda 
uluslararası toplumun birarada hareket etmesine yönelik olarak, 
Hollanda, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yurt dışındaki 
temsilciliklerine "çevre Ateşesi" atama kararı almıştır. Bu 
hususun göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 

çevre alanında uluslararası işbirliğinde kaydedilen 
gelişmeler konunun tüm boyutları ile ele alınacak bir 
kurumsallaşma ihtiyacını doğurmaktadır. Bu konu başta Dışişleri 
Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer 
kuruluşların görev yetki ve sorumlulukları açısından ele 
alınmalıdır. 

Türkiye sonuç belgelerini Rio Konferansı (UNCED) sonuç 
belgelerini "İklim Değişikliği Sözleşmesi" dışında kabul 
etmiştir. UNCED Konferansı sonuçları doğrultusunda, ağırlıklı 
olarak Gündem 21 olmak üzere Rio Deklarasyonu ve Sözleşmelerde 
Konferansın izleme Sürecinde ülkelerin uygulamaya yansıtmak 
durumunda oldukları ulusal plan ve programlara ilişkin maddeler 
yer almıştır. Bu konuların hemen herbiri ülkelerin taahhütlerini 
yansıtmaktadır. 

Gündem 21'in global yaklaşımını ulusal düzeye aktarmanın 
yolu tanımlanan konuları ve belirlenen hedefleri belirli bir 
plan ve program dahilinde hayata geçirmektir. 

Türkiye Gündem 21'de yer alan bu yöndeki taahhütleri çok 
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yıllı-programlarla tesbit edilen çalışma programını da dikkate 
alarak ülke koşulları itibariyle biran önce değerlendirmeli ve 
ulusal düzeyde gerekli kurumsal]aşmaya gitmelidir. 

Raporumuz Genel Kurula saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

Kâtip 
Ali Karataş 

Antalya 
Üye 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Üye 
Ziya Halis 

Sivas 

Başkanvekili 
Rasim Zaimoğlu 

Giresun 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Hamdi Eriş 

Ankara 
Üye 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

Sözcü 
Musa Demirci 

Sivas 

Üye 
Haydar Baylaz 

Bingöl 
Üye 

Doğan Baran 
Niğde 
Üye 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 
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EK-1 

2872 SAYILI ÇEVRE KANDNÜ (1983) YÖNETMELİKLERİ 

1) 17.5.1985 tarihli Çevre Kirliliğini önleme Fonu Yönetmeliği, 

2) 2.11.1986 tarihli Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 

3) 11.12.1986 tarihli Gürültü Kontrol Yönetmeliği, 

4) 3.11.1987 tarihli Gemi ve Deniz Araçlarına Verilecek Cezalarda 
Suçun Tespiti ve Cezanın Kesilmesi Usulleri ile Kullanılacak 
Makbuzlara Dair Yönetmelik, 

5) 4.9.1988 tarihli Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 

6) 14.3.1991 tarihli Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 

7) 7.2.1993 tarihli çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 

8) 20.5.1993 tarihli Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

9) 11.7.1993 tarihli Zararlı Kimyasal Madde ve ürünlerin Kontrolü 
Yönetmeliği 
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EK-2 
TÜRKİYE'NİN ÇEVRE KONUSUNDA TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI ANLAŞMA VE 

PROTOKOLLER 
1- Akdeniz -Genel Balıkçılık Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşma 
(değişiklik), Roma 1949 (R.G. 7.7.1967, Sayı 12641) 
2- Kuşların Korunması hakkında Uluslararası Sözleşme, Paris 1959 
(R.G. 17.12.1966, Sayı 12480) 
3- Avrupa ve Akdenifz Bitki Koruma Teşkilatı Hakkında Sözleşme 
(değişiklik), Paris 1951 (Türkiye 10.8.1965) 
4- Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşme 
(29.1.1960) ve onu değiştiren ek protokol (28.1.1964) (R.G. 
13.6.1967, Sayı 12620) 
5- İşçilerin yönize Edici Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında 
Sözleşme, Cenevre 1960 (Türkiye 15.11.1969) 
6- Atmosferde, Uzayda ve Su altında Nükleer Silah Deneylerini 
Yasaklayan Sözleşme, Moskova 1963) (R.G. 13.5.1965, Sayı 1997) 
7- Devletlerin Ay ve öteki Gök Cisimleri Dahil Uzayın Keşfi ve 
Kullanımı Faaliyetlerini Düzenleyen -lkelere lişkin Anlaşma, 
Londra, Mosskova, Washington 1967 (R.G. 1.6.1968, Sayı 12913) 
8- Uçakların Gürültüsü Konusunda Uluslararası Standartlar ve 
Tasviye Edilen Uygulamalar, 1971. 
9- Hayvanların Uluslararası Nakliye Sırasında Korunması Konusunda 
Avrupa Sözleşmesi, Paris 1968 (Türkiye 20.2.1971) 
10- Nükleer Silahların ve öteki Toplu Tahrip Silahlarının Deniz 
Yataklarına, Okyanus Tabanı ve Bunların Altına Yerleştirilmesinin 
Yasaklanması Hakkında Anlaşma, Londra, Moskova, Washington 1971 
(Türkiye 19.10.1972) 
11- Bakteriyolojik ve Toksik Silahların Geliştirilmesi, üretimi ve 
Depolanmasının Yasaklanması ve Tahribi Hakkında Sözleşme, Londra, 
Moskova, Washigntön 1972 (Türkiye 5.11.1975) 
12- Balina Avcılığının Tanzimi Hakkında Mukavelename, 1931 (R.G. 
8.11.1934, Sayı 2399) 
13- Avrupa Kültür Anlaşması, 1954 (R.G. 17.6.1957^ Sayı 9635) 
14- Silahlı Çatışma Halinde Malların Korunmasına Dair Sözleşme ve 
Ekleri,. 1954 (R.G. 8.11.1965, Sayı 12145) 
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15- Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında Sözleşmet Paris 1972 (RG 14.2.1983, Sayı 12145) 
16- Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması ,Bern 
Sözleşmesi (RG 20.2.1984, Sayıl8318) 
17- Uluslararası Enerji Programı Anlaşması, Paris 1974 (4.5.1981) 
18- Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Sözleşmesi, Barselona 1976 (RG 
12.6.1981, Sayı 17368) 
19- Akdeniz'in Gemi ve Uçaklardan Yapılan Boşaltmalarla 
Kirletilmesinin önlenmesi Hakkında Protokol, Barselona 1976 (RG 
12.6.1981,Sayı 17368) 
20- Akdeniz'in Acil Durumlarda Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle 
Kirlenmesine Karşı Mücadelede İşbirliği Hakkında Protokol, 
Barselona 1976 (RG 12.6.1981, Sayı 17368) 
21- Akdeniz'in Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunması Hakkında 
Protokol ,Atina 1980 (RG 18.3.1987, Sayı 19404) 
22- Akdeniz'de özel Olarak Korunan Alanlara Ait Protokol Cenevre 
1982 (RG 23.10.1988 Sayı 19968) 
23- Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi, Cenevre 
1979 (RG 23.3.1983 Sayı 17996) 
24- Avrupa'da Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Aktarılmasının 
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi için İşbirliği Programının,(EMEP) 
Uzun Vadeli Finansmanına Dair 1979 Uzun Menzilli Sınırötesi Hava 
Kirlenmesi Sözleşmesine Ek Protokol, Cenevre 1984 (RG.b.23.7.1985 
Sayı 18820) 
25- Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim ve Acil Yardım Sözleşmesi, 
Viyana 1986 
26- Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımını ve imhasının 
Kontrolü Sözleşmesi, Basel 22.3.1989 (15.5.1994, RG 21935) 
27- Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin önlenmesine Ait 
Sözleşme-MARPOL 73/78 (RG 24.6.1990, Sayı 20558) 
28- Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon 
Tabakasını incelten Maddelere Dair Montreal Protokolü (RG 8.91990 
Sayı 20629) 
29- Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması - Bükreş Sözleşmesi ve 
Eki Protokolleri (6.3.1994, RG 21869) 
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30- özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme 
Sahip Sulak Alanlar t Hakkında Sözleşme - RAMSAR Sözleşmesi 
(17.5.1994, RG 21937) 
3.1- Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Rio 1992, (îmza tarihi 5 Haziran 1992, Rio) 
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EK-3 
TÜRKİYE'NİN ÇEVRE KONUSUNDA KABUL ETTİĞİ ULUSLARARASI DEKLARASYON 

VE YASAL BELGELER 

1- Stockholm İnsan Çevresi Deklarasyonu, 1972 
2- Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı (AGİK) Helsinki Nihai 
Senedi, 1975 
3- AGİK Kapanış Belgesi, Madrid 1980 
4- Cenova Deklarasyonu 1985 
5- AGİK Kapanış Belgesi Viyana 1986 
6- AGİK Kapanış Belgesi Sofya 1988 
I- BM Çevre ve Kalkınma Komisyonu-Brundtland Raporu 1987 
8- UNEP 2000 Yılı ve ötesi İçin Çevre Perspektifi 1987 
9- BM/AEK Çevrenin Korunması ve Doğal Kaynakların Rasyonel 
Kullanımı İçin Bölgesel Strateji 1988 
10- BM/AEK Flora Fauna ve Yaşam Ortamlarının Korunması 
Deklarasyonu 1988 
II- Avrupa Çevre ve Sağlık Şartı Frankfurt 1989 
12- Atmosferik Kirlilik ve İklim değişikliği Nordwijk Deklarasyonu 
1989 
13- Akdeniz Bölgesinde Avrupa-Akdeniz Çevre işbirliği Lefkoşe 
Şartı 1990 . . ' , 
14- BM/AEK Bölgesinde Sürekli ve Dengeli Kalıkınmaya İlişkin 
Bergen Deklarasyonu 1990 
15- Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü 
Hakkında Londra Toplantısı Değişiklik Belgesi 1990 
16- AGİK Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı 
17- AEK Bonn Konferansı kapanış Belgesi 1990 
18- OECD Çevre Bakanları Deklarasyonu.1991 
19- BM/AEK Espoo Bakanlar Bildirisi 1991 
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20- OECD çevre ve Kalkınma Bakanları Politika Bildirisi 1991 
21- Akdeniz Havzasında Çevre konusunda Avrupa-Akdeniz İşbirliğine 
Dair Kahire Deklarasyonu ve Spesifik Faaliyetler Programı 1992 
22- Rio Deklarasyonu 1992-Rio 
23- Gündem 21 1992-Rio 
24- Orman Prensipleri 1992-Rio 
25- Avrupa için Çevre-Luzern Bakanlar Deklarasyonu 1993 
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EK-4 
ÇEVRE VE KALKINMA ÜZERİNE R±0 DEKLARASYONU 

ÖNSÖZ 
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 
3-4 Haziran 1992 tarihleri arasında Rio de Janerio'da biraraya 
gelerek; 
16 Haziran 1972 Stockholm'de kabul edilen Birleşmiş Milletler tnsan 
Çevresi Konferansı Deklerasyonu'nun teyir edilerek; 
Yeni ve tarafsız global bir ortaklığın kurulabilmesi için Devletler 
toplumun anahtar sektörleri ve insanlar arasında yeni işbirliği 
düzeylerinin yaratılması hedefiyle; 
Bütün toplumların kendi ilgi alanlarını dikkate alan global çevre 
ve kalkınma sistemini koruyan uluslararası antlaşmalar için 
çalışarak ; 
Dünyanın birbirinden ayrılmayan ve bir bütün olan doğasını 
tanıyarak; 
Bildirmektedir ki ; 
±LKE -1: SAĞLIKLI HAYAT HAKKI 
insanlar sürekli ve dengeli kalkınmanın merkezindedir. Doğa ile 
uyum içerisinde sağlıklı ve verimli bir hayata hakları vardır. 
İLKE -2: YETKİ VE SORUMLULUK 
Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı ve Uluslararası Hukuk 
Prensipleri doğrultusunda, kendi çevre ve kalkınma politikalarına 
uygun olarak kendi doğal kaynaklarını kullanma hakkına sahiptirler 
ve kendi yetki ve kontrol dahilindeki faaliyetlerin diğer ülkelere 
zarar vermemesini sağlamakla sorumludurlar. 
İLKE 3-: KALKINMA HAKKI 
Mevcut ve gelecekteki nesillerin kalkınma ve çevre ihtiyaçlarının 
eşit olarak karşılanabilmesi için kalkınma hakkı tamamlanmalıdır. 
İLKE 4-: ÇEVREYİ KORUYARAK KALKINMA 
Sürekli ve dengeli kalkınmanın gerçekleşebilmesi için çevre koruma, 
kalkınma sürecinin entegre bir parçasını oluşturacaktır, ayrı 
olarak düşünülemez. 
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.tLKE 5-: YOKSULLUĞUN GİDERİLMESİ 
Hayat standartlarındaki eşitsizliklerin azaltılması ve insanların 
çoğunluğunun ihtiyaçlarının daha1 iyi karşılanabilmesi amacıyla, 
sürekli ve dengeli kalkınmanın vazgeçilemez ihtiyacı olan 
yoksulluğun giderilmesinde tüm Devletler ve insanlar işbirliği 
yapacaklardır. 
İLKE 6-: GELİŞEN ÜLKELERE GÖRE ÖNCELİK 
Gelişme yolundaki ülkelere, özellikle az gelişmiş ve çevre 
konusunda en çok rahatsız olan ülkelerin özel durum ve 
ihtiyaçlarına Özel öncelik verilecektir. Çevre ve kalkınma 
konularındaki uluslararası uygluamalar tüm ülkelerin ilgi ye 
ihtiyaçlarına cevap vermelidir. 
İLKE -7: İŞBİRLİĞİ 
Dünyanın ekosisteminin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla 
Devletler global ortaklık ruhu içinde işbirliği yapacaklardır. 
Global çevre bozulmasına katkıları doğrultusunda ortak ancak farklı 
düzeyde sorumluluklara sahiptirler. Gelişmiş ülkeler, kendi 
toplumlarının global çevre üzerinde yarattığı baskı ve sahip 
oldukları teknoloji ve finansal kaynaklar doğrultusunda, sürekli ve 
dengeli kalkınmadaki sorumluluklarını kabul etmektedirler. 
İLKE - 8: ÜRETİM-TÜKETİM-NÜFUS 
Sürekli ve dengeli kalkınmayı ve insanlar için daha kaliteli bir 
yaşamı gerçekleştirebilmek için Devletler sürülebilir olamayan 
üretim ve tüketim kalıplarını azaltmalı ve ortadan kaldırmalı ve 
demografi politikalarını iyileştirmelidirler. 
İLKE -9: BİLGİ ARIŞVERİŞI , 
Sürekli ve dengeli kalkınma için kapasiteyi güçlendirmek amacıyla 
bilimsel ve teknolojik bilgi alışverişi ve teknoloji transferi 
yoluyla Devletler işbirliği yapacaklardır. 
İLKE -10 : BİLGİ EDİNME VE KATILIM 
Çevre konuları, bireylerin belirli düzeydeki katılımları ile en iyi 
şekilde ele alınmaktadır. Ulusal düzeyde, her birey kamu 
otoritelerindeki çevreyle ilgili bilgilere (tehlikeli maddeler ve 
faaliyetlere ilişkin bilgilerde dahil olmak üzere) ulaşabilecek ve 
karar verme sürecine katılma fırsatına sahip olacaktır. Devletler 
bilgileri herkes tarafından elde edilebileck hale getirerek kamu 
duyarlılığını ve katılımını kolaylaştıracak ve destekleyecektir. 
Acil çözüm ve yeni düzenlemeler dahil olmak üzere adli ve idari 
uygulamalara etkin geçiş sağlanacaktır. 
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İLKE 11-: MEVZUAT VE STANDART 
Devletler etkili çevre mevzuatı oluşturacaklardır. Çevre 
standartları idari hedefler ve öncelikler uygulandıkları alanların 
çevresel ve kalkınmaya ilişkin durumunu yansıtacaktır. Bazı ülkeler 
tarafından uygulanan standartlar, diğer ülkeler özellikle gelişme 
yolundaki ülkeler için ekonomik ve sosyal maliyet açısından uygun 
olmayabilir. 
İLKE- 12: EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 
Devletler destekleyici ve acık bir uluslararası ekonomi sistemi 
geliştirmek için işbirliği yapacaklardır. Çevre amaçlı alınan 
ticaret politikası tedbirleri, uluslararası ticarete gizli bir 
sınırlama getirecek nitelikte olmamalıdır. İhraç eden ülkenin 
dışında, çevresel hususlarla ilgilenmek üzere tek taraflı 
eylemlerden kaçınılmalıdır. Sınırlararası yada global çevre 
sorunlarına işaret eden çevresel tedbirlerde, mümkün olduğunca 
uluslararası oybirliği temel alınacaktır. 
İLKE - 13: SORUMLULUK VE TAZMİN 
Devletler kirlilikten zarar görenler için sorumluluk ve tazmine 
ilişkin ulusal kanunlar geliştireceklerdir. Devletler aynı zamanda 
sınıraşan olumsuz çevresel etkiler için sorumluluk ve tazmine 
ilişkin uluslararası kanun geliştirmek üzere süratli ve daha 
kararlı bir tavırla işbirliği yapacaklardır. 
İLKE- 14: ATIKLARDA İŞBİRLİĞİ 
Devletler çevreye veya insan sağlığına zarar veren faaliyet ve 
maddelerin diğer ülkelere transferini önlemek amacıyla etkili bir 
biçimde işbirliği yapmalıdırlar. 
İLKE - 15: İHTİYAT PRENSİBİ 
çevrenin korunması amacıyla ihtiyaç prensibi Devletlerinbkapasitesi 
doğrultusunda yaygın bir şekilde uygulanacaktır. Ciddi tehditlerin 
veya tamiri mümkün olmayan zararların bulunması halinde, bilimsel 
belirsizlik, önlemlerin alınmasını erteleyebilecek bir neden olarak 
kullanılmamalıdır. 
İLKE -.16: ÇEVRE MALİYETLERİ 
Ulusal otoriteler, kirleten öder prensibini dikkate alarak, çevre 
maliyetlerinin uluslararası hale getirilmesin ve ekonomik araçların 
kullanımını geliştirmeye gayret göstermelidirler. 
İLKE - 17: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 
Ulusal,bir araç olarak çevresel etki değerlendirmesi çevreye önemli 
derecede zarar verici nitelikteki ve uzman ulusal otoritenin 
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kararına bağlı olan faaliyetler için yapılacaktır. 
İLKE - 18: YARDIMLAŞMA 
Başta Devletlere zarar verecek ulusal çevre felaketleri ve 
olağanüstü durumlar halinde ilgili devletler derhal uyarılacaktır. 
Uluslararası topluluk bir felakete uğrayan ülkeye yardım konusunda 
elinden gelen her türlü gayreti zarf edecektir. 
İLKE - 19: DANIŞMA 
Ciddi boyutlarda sınırlarötesi olumsuz etkiye sahip olabileck 
faaliyetler sözkonusu olduğunda 'devletler bu etkilere maruz 
kalabilecek komşu devletleri haberdar edecek ve ilgili bu 
Devletlere temin edecek ve bu Devletlere zamanında iyi niyet içinde 
danışacaklardır. 
İLKE - 20: KADINLARIN KATILIMI 
Kadınlar çevre yönetiminde ve gelişmesinde önemli role sahiptir. Bu 
yüzden sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için onların katılımı. 
gereklidir. 
İLKE - 21: GENÇLİĞE ÖNEM 
Herkese daha iyi bir gelecek sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmayı 
başarabilmek için dünya gençliğinin yaratıcılığı, idaelleri ve 
cesareti global bir sorumluluğu paylaşmaları yönünden kanalize 
edilmelidir. 
İLKE - 22: YEREL HALKA DESTEK 
Yerli halk ve onların toplumları ve diğer yerel toplulukların 
bilgileri geleneksel uygulamaları nedeniyle kalkınma ve çevre 
yönetiminde önemli role sahiptirler. Devletler sürdürülebilir 
kalkınmanın başarılmasında etkili katılımlarını sağlamak, 
kimliklerini ve kültürlerini desteklemelidir ve tanımalıdır. 
İLKE - 23: TOPLUMLARA DESTEK 
İşgal, bask,ı ve hüküm altındaki halkların doğal kaynakları ve 
çevreleri korunmalıdır. 
İLKE -"24: ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI 
Doğal olarak savaş sürdürülebilir kalkınmanın yıkımıdır. Bu 
nedenle, Devletler silahlı çalışmalarda çevrenin gözetilmesi 
amacıyla, uluslararası hukuka saygı gösterecekler ve gerektiğinde 
onun daha da geliştirilmesi için işbirliği yapacaklardır. 
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±LKE - 25: BARIŞ VE ÇEVRE 
Barış, kalkınma ve çevre koruma birbirine bağlı ve bölünmezdir. 
±LKE - 26: ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
Devletler, .çevresel antlaşmazlıkları Birleşmiş Milletler şartına 
uygun olarak barışçı yollardan ve uygun yöntemlerle çözeceklerdir. 
ÎLKE - 27: İY± NİYET 
Bu deklerasyon ilkelerinin uygulanmasında ve sürdürülebilir 
kalkınma alanında uluslararası hukukun daha da geliştirilmesinde 
Devletler ve insanlar iyi niyet ve ortaklık ruhu ile işbirliği 
yapacaklardır. 
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EK-5 
NESLİ TEHLİKEDE OLAN YABANİ ıFLORA VE FADNA TÜRLERİNİN 
ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (CITES) HAKKINDA NOT 
özellikle son yıllarda giderek yoğunlaşan çevre problemleri ile 
birlikte pekçok bitki ve hayvan türünün nesli tehlikeye düşmekte ve 
yenilenmesi mümkün olmayan bu doğal kaynaklar hızla tükenmektedir. 
Günümüzde doğadan toplanan yabani bitki ve hayvan türlerinin ve 
bunların yan ürünlerinin ticareti tüm dünyada hoş karşılanmamakta 
ve diğer olumsuz gelişmelerin yani3ira bu ticari faaliyetler, 
canlıların yok olma tehlikesini artırmaktadır. Sözkonusu ticaretin 
global ölçekte kontrol altına alınması, konuyla ilgili ortak 
önlemler alınarak uygulanması ve nesli tehlikede olan türlerde 
ticaret baskısını azaltmak amacıyla 1973 yılında "Nesli Tehlikede 
Olan Yabani Flora ve Fauna Türlerinin Uluslararası Ticaretine 
İlişkin Sözleşme (CITES)" hayata geçirilmiştir * Sözleşme bugüne 
kadar 112 ülke tarafından imzalanmıştır. 
Bitki türlerinin, özellikle de endemik türlerin zenginliği 
açısından dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Türkiye'de, uzun 
yıllardan bu yana bazı bitki türleri doğadan çok miktarda 
toplanmakta ve çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir. Ticaretten en 
çok etkilenen soğanlı, yurarulu ve rizomlu bitkiler için, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığının koordinasyonunda çalışan bir Teknik Komite 
vasıtasıyla yıllık ihraç kotaları belirlenmektedir. Aşırı toplanma 
nedeniyle sayıları giderek azalan galanthus (kardelen), cyclamen 
gibi bitkilerin kültür bitkisi olarak yetiştirilmesini teşvik etmek 
amacıyla gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Bununla birlikte 
Teknik Komite tarafından belirlenen ihraç kotaları dışında yöre 
halkı ve turistler tarafından doğadan aşırı miktarda bitki 
toplanarak çeşitli yollarla yurt dışına çıkarılmakta ve bu kanunsuz 
ihracatı önlemek için gümrük kontrollerinin yoğunlaştırılması 
gerekmektedir. 
Öte yandan, hayvan türlerinin toplanması ve ihracatı konusunda 
Orman Bakanlığı bünyesinde bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bununla 
birlikte bazı bölgelerde özellikle endemik türler (bazı yılan ve 
kelebek türleri çok fazla etkilenmektedir) toplanarak yurtdışına 
çıkarılmaktadır. 
Yabani bitki ve hayvan türlerinin ticareti konusunda mevcut tek 
sözleşme durumunda olan CITES'e ülkemizin de taraf olması, bu 
konuda bilimsel.ve uluslararası ölçüler ve uygulamalar getirmek ve 
global bir sisteme dahil olmak açısından faydalı olacaktır. Bu 
amaçla gerekli çalışmalar tamamlanmış olup, Sözleşme TBMM Genel 
Kurulu'nun gündemindedir. ' . 
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EK-6 
ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME 
SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ) 

HAKKINDA NOT 
Sulak alanlar, sukuşlarının yaşama ortamı olması yanında, 
bulundukları bölgenin su rejimini dengeledikleri gibi çok zengin ve 
karakteristik bitki ve hayvan topluluklarının da barınmasına imkan 
sağlarlar. Yeryüzünün tropik ormanlarla birlikte en yüksek organik 
madde üreten ekosistemleri olup, çok yüksek bir ekonomik değere 
sahiptirler. Ayrıca bilimsel ve rekreasyonal kullanımlar bakımından 
da büyük değerler teşkil etmektedirler. 
Türkiye, sahip olduğu sulak alanlar açısından Bağımsız Devletler 
Topluluğu hariç Avrupa ve Ortadoğu'nun en zengin ülkesidir. 
ülkemizdeki sulak alanların uluslararası düzeyde önem taşımasının 
asıl nedeni, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki kuş 
göçlerinin odak noktası konumunda olmasından kaynaklanmaktadır. 
Bu nedenle Türkiye'deki sulak alanlar ve önemleri, dünya kamuoyu 
tarafından da bilinmekte ve yakından izlenmektedir. 
Haziran 1992 tarihlerinde Rio de Janeiro'da yapılan "çevre ve 
Kalkınma Konferansımda da bu konu üzerinde önemle durulmuş ve 
sulak alanların korunması hususu teyit edilmiştir. Aynı toplantıda 
ülkemiz, "Sulak Alanların »Korunması ve Yönetimi" konulu 
uluslararası bir toplantıya ev. sahipliği yapma arzusunu 
açıklamıştır. Ancak konuyla ilgili hazırlıkların tamamlanamaması 
nedeniyle anılan toplantının Kasım 1994 içerisinde 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
Sön yıllarda sulak alanlar, özellikle tarım,, kurutma, kirlilik gibi 
bazı problemlerle karşı karşıya kalmış ve bazı temel özelliklerini 
yitirmeye başlamışlardır. 
Bû  alanların etkin bir şekilde korunmasını sağlamak amacıyla taraf 
olduğumuz uluslararası sözleşmeler (Bern, Barselona vb.) ve ulusal 
mevzuatımız çerçevesinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 
öte yandan, tamamen sulak alanların korunması amacıyla hazırlanan 
ve bugüne kadar 64 ülke tarafından imzalanan "özellikle Su Kuşları 
Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Sulak Alanlar 
Hakkında Sözleşmeyi (RAMSAR Sözleşmesi)" Türkiye 17 Mayıs 1994 
tarihinde onaylamıştır. 
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EK-7 
ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ 

Her tarafı tabiat, tarih ve kültür değerleri ile dolu olan ülkemiz 
gerek doğrudan ülke içerisinden ve gerekse diğer dünya ülkelerinden 
kaynaklanan çeşitli kirlenmelerle etkilenmektedir. Çevre kirlenmesi 
ile birlikte düzensiz yapılaşma, arazi kullanımındaki değişmeler 
doğayı hızla tahrip etmektedir. Biyolojik zenginliklerimiz tehlike 
altına girmiştir. Hızla kalkınan ve hayat standardı yükselen 
halkımız, doğanın kendisi için önemini, vazgeçilmezliğini 
kavramıştır. 
Gelecek nesillere bozulmamış, zengin bir biyolojik varlık mirası ve 
yaşanabilir, sağlıklı, temiz bir çevre bırakmak ve sürdürülebilir 
kalkınmayı, sağlamak için 2872 sayılı Çevre Kanununun 9.maddesinde 
"özel Çevre Bölgeleri"nin tesbit ve ilanından bahsedilmektedir. Bu 
maddede ; 
"Kırsal ve kentsel alanda arazi kullanım kararına uygun olarak 
tesbit edilen "koruma alanları ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve 
k̂ullanım esasları yönetmelikle belirlenir."denmektedir. 
Tesbit edilenbu esaslar çerçevesinde aşırı ve yanlış kullanım, her 
türlü çöp ve atıkların yurt dışından getirilmesi nedeni ile ülkenin 
temel ekolojik sistemlerinin dengesinin bozulması, hayvan ve bitki 
türlerinin nesillerinin tehlikeye düşürülmesi, doğal zenginliklerin 
bütünlüklerinin tahribi yasaktır. 
Bakanlar Kurulu, ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan çevre 
kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı alanları, tabii güzelliklerin 
ileri nesillere ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli 
düzenlemelerin yapılabilmesi amacı ile, "özel Çevre Koruma Bölgesi" 
olarak tesbit ve ilan etmeye, bu alanlarda uygulanacak koruma ve 
kullanma esasları ile plan ve projelerin hangi Bakanlıkça 
hazırlanıp yürütüleceğini belirlemeye yetkilidir." denilmektedir. 
Bu maddeye istinaden; Türkiye'ninde taraf olduğu 16.2.1976 tarihli 
"Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmasına ait Sözleşme" (Barcelona 
Sözleşmesi) uyarınca hazırlanmış bulunan 20.7.2986 tarihli 
"Akdenizde özel Koruma Alanlarına îlişkin Protokol" gereğince; 
Gökova, Köycegiz-Dalyan, Fethiye-Göcek Bakanlar Kurulunun 12.6.1988 
tarih ve 88/13019 sayılı Kararı ile özel Çevre Koruma Bölgesi 
olarak ilan edilmiş ve bu Karar 5 Temmuz 1988 tarihli Resmi 
Gazete'de yayınlanmıştır. 
5 Temmuz 1988 de ilk üç özel Çevre Koruma Bölgesinin ilanını 
takiben 2.3.1990 da Gçksu, Kekova ve Patara özel Çevre Koruma 
Bölgeleri ilan edilmiş; 21 Kasım 1990'da ise Belek, Datça-Bozburun, 
Foça, Gölbaşı, Ihlara, Pamukkale olmak üzere diğer 6 özel Çevre 

* 
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Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. 12 özel çevre Koruma Bölgesinden 9 
tanesi (Ihlara, Gölbaşı, Pamukkale hariç) Akdeniz'de kıyısı bulunan 
özel Çevre Koruma Bölgeleridir. 

özel çevre Koruma Bölgeleri İlan Tarihleri 

Belek/ANTALYA 21 Kasım 1990 
Datça-Bozburun/MUĞLA 21 Kasım 1990 
Foca/İZMİR 21 Kasım 1990 
Gökova/MUĞLA 5 Temmuz 198£ 
Göksu/İÇEL 2 Mart 1990 
Gölbaşı/ANKARA 21 Kasım 1990 
Fethiye-Göçek/MUĞLA 5 Temmuz 198( 
Ihlara/AKSARAY 21 Kasım 1990 
Kekova/ANTALYA 2 Mart 1990 
Köyceğiz-Dalyan/MUĞLA 5 Temmuz 198! 
Pamukkale/DENİZLİ 21 Kasım 1990 
Patara/ANTALYA 2 Mart 1990 

özel Çevre Koruma Bölgesi Seçilme Kriterleri : 

Yukarıda sözü edilen 12 özel Çevre Koruma Bölgesi, 1-4 Haziran 1987 
tarihinde Atina'da toplanan "Akdeniz'deki özel Koruma Alanları için 
Ulusal Odak Noktaları"nın Birinci Toplantısında imzalanan protokol 
çerçevesinde belirlenen "Koruma Alanlarının Seçimi İçin 
Yönlendirici İlkeler" doğrultusunda tespit edilmiştir. Bu kriterler 
şunlardır : 

Biyolojik ve ekolojik değere sahip alanlar; flora, fauna 
yönünden zengin, endemik bitki ve hayvan, kuş, balık gibi canlı tür 
ve çeşitleri bakımından tabii biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar, 

Temsili ekosistem tipleri ve ekolojik proseslere sahip 
alanlar, 

Tarihi, ilmi, estetik, arkeolojik, kültürel veya eğitici 
özelliği önem arzeden alanlar, 
- Genetik çeşitliliğin ve tür populasyonlarmın gerekli seviyede 
tutulabildiği, üreme alanları ve habitatları. 
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özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 
özel Çevre Koruma Bölgeleri ile ilgili görevleri yürütmek üzere 
2.9.1988 tarihinde Başbakanlığa bağlı özel Çevre Koruma Kurumu 
Başkanlığı kurulmuştur. 13.11.1989 tarih ve 20341 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Başbakanlık özel Çevre Koruma /Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. 
21.8.1991 tarih ve 20967 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 444 
sayılı K.H.K. ile de özel Çevre Koruma Kurumu Çevre Bakanlığına 
bağlanmıştır. 
özel Çevre Koruma Kurumunun Görevleri 
2872 Sayılı Çevre Kanununun 9.maddesine göre özel Çevre Koruma 
Bölgesi olarak ilan edilen alanların tabiat ve kültür va'rlıklarının 
gelecek nesillere intikalini sağlamak, doğal ve tarihi varlıkların 
milli servet ve kaynak olarak değerlerinin korunmasına yönelik 
tedbirleri almak üzere 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
kurulan Kuruma aşağıdaki temel görevler verilmiştir. 
1.) Uluslararası koruma sözleşmeleri ve, çevre mevzuatı da dikkate 
alınarak, koruma ve kullanma esaslarını belirlemek, imar planlarını 
yapmak, mevcut her ölçekteki plan kararlarını revize etmek ve 
re'sen onaylamak. 
2.) Kamu kurumu ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılacak 
enerji, sulama, araştırma, orman yolu ve benzeri tesisler ile tabii 
kaynak kullanım tesisleri ve bunların müştemilatının koruma ve 
kullanma esaslarına uygunluğunu incelemek, 
3.) Haritası olmayan alanlar için harita yapmak veya 
yaptırılmasını sağlamak, 
4.) özel Çevre Koruma Bölgelerinde alt yapıyı planlamak, altyapı 
proje ve tesislerini yapmak veya yaptırilmasını temin etmek, 
5.) tmar planlarını ve revizyonları ile ilgili uygulamaların 
kontrolü esaslarını tesbit etmek ve uygulanmasının koordinasyonu ve 
takibini sağlamak, 
6.) özel Çevre Koruma Bölgelerinin sahip olduğu çevre değerlerini 
korumak ve mevcut sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak, 
?..) özel Çevre Koruma Bölgelerinin kara, kıyı, akarsu, göl ve 
deniz kaynaklarının verimliliklerinin korunması, geliştirilmesi ve 
tüketilmiş stoklarının yeniden kurulması için gerekli araştırma ve 
incelemeleri yapmak veya yaptırmak, 
8.) Bu alanların korunması için her türlü icraatta bulunmak, 
araştırma ve incelemeler yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde tüm Kamu 
Kurum ve Kuruluşları ile ilgili dernekler ve milletlerarası 
kuruluşlarla işbirliği sağlamak, şeklinde sıralanabilir. 
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özel Çevre Koruma Bölgeleri 

BÖLGELER KM2 NÜFUS YERLEŞİM 
ALANI 
SAYISI 

Gökova 
Köycegiz-Dalyan 
Fethiye-Göcek 
Patara 
Kekova , 
Göksu 
Gölbaşı 
Datça-Bozburun 
Belek 
Ihlara 
Foça 
Pamukkale 

521 
385 
613 
190 
260 
236 
245 
1474 
135 
58 
28 
44 

5141 
25495 
43073 
11680 
354 
10600 
20519 
15809 
10563 
4914 
9035 
6742 

8 
16 
13 
5 
1 
9 
10 
20 
12 
4 
1 
5 

T O P L A M 4189 163925 109 
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EK-8 
ÇİMENTO SANAYİİ ÇEVRE DEKLARASYONU 

Çevre .Bakanlığı ve Çimento Müstahsilleri Birliği'niri üyesi olan 
çimento sanayii kuruluşları imzaladıkları bu belge ile aşağıdaki 
esaslara uyularak çimento fabrikalarının çevreye verdikleri 
kirlilik yükünün azaltılacağını deklare ederler. 
1. Çimento sanayii adına ithal edilecek kuru bazda azami %5'e 
kadar kükürt ihtiva eden petrol koku kısmen veya tamamen başkasına 
satılmaksızın, sadece çimento fırınlarında, parça halindeki 
kısımları da Öğütülüp kullanıma uygun hale getirilerek 
tüketilecektir. Kükürtdioksit miktarı ölçülecek ve baca gazındaki 
kükürtdioksit konsantrasyonunun 400 mg/Nnr sınır değerini aşmaması 
sağlanacaktır. Bu limitler aşıldığı takdirde kanuni cezai işlemler 
uygulanması yanında, 3 ay içinde sürekli olarak yazıcılı cihazlarla 
kükürtdioksit konsantrasyonunu ölçen cihazlar tesise monte 
edilecektir. 
2. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nin yayımlandığı 1986 
yılından bu yana, çimento fabrikalarında geçerli toz emisyonu sınır 
değerleri, batılı ülkelerin, ilgili yönetmeliklerinde filtrasyon 
tekniklerinde meydana gelen gelişmelerin etkisiyle, önemli ölçüde 
azaltılarak revize edilmiştir. Bu sebeple; 
a) Yönetmeliğin EK-7.3.6.1 başlığında yer alan toz emisyonu sınır 
değerlerinin 2 Kasım 1986'da mevcut tesislere % 100 artırılarak 
uygulanacağı hükmü işlevini yitirmiştir. Bu kapsamdaki tesisler en 
geç 1 (bir) yıl içinde yönetmelikteki yeni standartları sağlayacak 
tedbirleri alacaklardır. (Fabrikaların teknik Özellikleri icabı 
uzatma gereken durumlarda T (bir) yıl ilave süre tanınabilir.) 
b) Bu deklarasyonun imza tarihinden sonra, kurulacak yeni 
tesisler ile mevcut tesislere , yapılacak yeni üretim ünitesi 
ilaveleri için atık gazlarda toz emisyonları 50 mg/Nm^ değerini 
aşmayacaktır. 
3. Toz emisyon konsantrasyonlarını sürekli olarak ölçen yazıcılı 
monitör sistemleri, saatte 15 kg ve üzerinde toz yayan bütün 
ünitelerde her zaman çalışır vaziyette bulundurularak, yapılacak 
kontrollerde ölçüm raporları ve herhangi bir gün ve saate ait 
verilerin istenilmesi durumunda yetkililere sunulacaktır. 
4. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nde yer alan çimento 
fabrikaları ile ilgili tüm diğer hususlara uyulacaktır. 
5. Tesisler, filtreler devre dışı iken kesinlikle 
çalıştırılmayacaktır. 
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6. Elektrofiltrelerin devre dışı kalmasına ve randıman kaybına 
sebep olan karbon monoksit miktarındaki artış ve voltaj düşmelerine 
karşı her türlü tedbir önceden alınacaktır. Ancak 
değerlendirmelerde, elde olmayan ve önceden tedbiri mümkün olmayan 
sebepler dolayısıyla vaki sistem inkıtalarını müteakip fırınların 
ve değirmenlerin tekrar devreye alınma süreleri hariç tutulacak, bu 
durumlar aylık raporlar halinde tevsik edilecektir. 
7. Kırıcılar, değirmenler, klinker taşıyıcıları ve kompresör gibi 
makinalardan yayılan gürültüler, çevrede rahatsızlığa yol açmayacak 
şekilde azaltılacak, aşırı gürültülü kısımlarda işçilerin çalışma 
süreleri Gürültü Kontrol Yönetmeliği standartlarına uygun olarak 
belirlenecektir. 
8. Uluslararası yükümlülükler gereği, sektör hakkında 
hazırlanacak istatistiki bilgiler, koordinasyon içinde 
derlenecektir.. 
10/2/1993 
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OTOMOTİV SANAYİİ ÇEVRE DEKLARASYONU 

1. Türkiye'de üretilmekte olan tüm otomobiller, 1993 Temmuz 
ayından itibaren "KURŞUNSUZ BENZİN" kullanmaya uygun benzin 
motorları ile üretilmektedir. 
2. ı 01.01.1994 tarihinden itibaren üretilen veya ithal edilen tüm 
otomobillerde ECE.R.15.04 (TS 4236) standardında belirtilen egzoz 
emisyonu değerlerine uygunluk aranacaktır. 
3. Otomobillerde ECE.R.15.05 kademesi atlanmak suretiyle, Avrupa 
Topluluğu ülkelerinde 01.01.1993 tarihinden itibaren uygulanmakta 
olan EURO 93 Standartma doğrudan geçilerek, Avrupa Topluluğu 
ülkelerinde geçerli çevre standardlarına daha kısa bir zamanda uyum 
sağlanacaktır. 
4. Türk Otomotiv sektörünün yatırım ve gelişme koşulları ile 
ülkenin çevre koruma ile ilgili ihtiyaçları dikkate alınarak EURO 
93 Standardına ve dolayısıyla "KATALİZATÖR" kullanılmasına geçiş, 
yerli ve ithal edilen araçlarda eş zamanlı olarak aşağıdaki şekilde 
yapılacaktır. 
* Silindir hacmi 1800 cc ve daha yukarı otomobillerin tümüne 
engeç 01.01.1995 tarihinden itibaren EURO 93 Standardı 
uygulanacaktır. 
*-• Silindir hacmi İ600 ile 1799 cc olan otomobillerin tümüne 
engeç 01.01.1996 tarihinden itibaren EURO 93 Standardı 
uygulanacaktır. 
* Silindir hacmi 1400 ile 1599 cc olan otomobillerin firma 
bazımda toplam üretim yüzdesi olarak engeç: 
01.01.1997 tarihinden itibaren % 30'unda 
01.01.1998 tarihinden itibaren % 60'ında 
01.01.1999 tarihinden itibaren % 100'ünde. 
EURO 93 Standardı uygulanacaktır 
* Silindir hacmi 1399 cc'den küçük olan otomobillerin tümüne 
engeç 01.01.2000 tarihinden itibaren EURO 93 Standardı 
uygulanacaktır. 
5. Ekli olarak verilen "OTOMOTİV SANAYİİ OTOMOBİL EGZOZ EMİSYON 
STANDARDLARI UYUM PROGRAMI" ndaki tarihler, üretime başlangıç 
tarihini belirtmektedir. Seri üretime geçilmeden önceki yıl 
standarda uygunluk açısından "ARAÇ PROTOTİP ONAYI" alınacaktır. 
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6. "OTOMOTİV ÇEVRE LABORATDVARI" 1994 yılı içinde kurularak 
çalışmalarına başlayacaktır. 
7. Otomobil dışındaki ticari araçlarla ilgili olarak Çevre 
Standardlarma Uyum Programı ile ilgili çalışmalar sürdürülmekte 
olup, bu konuyla ilgili deklarasyon 1994 yılı başında 
açıklanacaktır. 
8. Kurşunsuz benzinin yurt çapında dengeli bir şekilde dağıtımını 
gerçekleştirmek için gerekli tedbirler alınacaktır. 
13.12.1993 

Eki: Otomotiv Sanayi Egzoz Emisyon Standartları Uyum Programı. 
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T.C. Çevre Bakanlığı ile Netaş Northern Electric Telekomünikasyon 
A.Ş. ve Northern Telecom Ltd. Arasında İmzalanan İşbirliği 
Protokolü 
Çevre Bakanlığı ile Netaş Northern Electric Telekomünikasyon A.Ş. 
Northern Telecom Limited'in de katılımıyla: 

ozon tabakasını incelten solventlerin kullanıcılarına yardımcı 
olacak projelerin tesis edilmesi konusunu ele almak ve bu maddelere 
alternatifler geliştirmek ve uygulamak, 

ozon tabakasını incelten solventlere alternatifler konusunu 
ele alan seminerler düzenlemek, gösteriler ve konferanslar 
tertiplemek, 

bu maddelere ilişkin teknik mektuplar, broşürler ve diğer 
materyalleri hazırlamak ve dağıtmak, 

ozon tabakasını incelten solventlerin kullanıcılarına, bu tür 
maddelere alternatifler geliştirme ve uygulama konularında yardımcı 
olacak tavsiyelerde bulunmak, 

bu kullanıcıların ozon tabakasını incelten solventlere 
alternatifler geliştirme ve uygulama alanında kullanılacak olan 
Montreal Protokolü . Geçici çok-taraflı fonuna müracaatlarına 
yardımcı olmak amacıyla 14 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da ortak 
bir Protokol imzalamışlardır. 
Sözkonusu Protokolün imzalı Türkçe metni aşağıda sunulmaktadır: 

PROTOKOL 
Ozon tabakasını incelten kimyasalların ozon tabakasında değişmelere 
neden olabileceği ve değişime uğramış bir ozon tabakasının insan 
sağlığı ve çevresi için zararlı olabileceğinden hareketle; ve 
Ozon tabakasını incelten maddelere alternatifler geliştirme ve 
uygulama konularında işbirliğinin önemini daha da anlamış olmanın 
ışığında; ve 
Ozon Tabakasıni Koruyucu Maddelere ilişkin Montreal Protokolü 
şartlarını ve bu Protokol'de, özellikle, ozon tabakasını incelten 
solventlerin kullanımının kademeli olarak sona erdirilmesi şartını 
dikkate alarak; İşbu Protokol tarafları, işbirliği ve beraberlik 
ruhu içinde, aşağıdaki hususlarda birlikte hareket etemeye karar 
vermişlerdir: 
1. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı ("Bakanlık") ve Netaş 
Northern Electric Telekomünikasyon A.Ş. ("Netaş"), Northern Telecom 
Limited'in ("Northern Telecom") de katılımlarıyla, ozon tabakasını 
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incelten solventlerin kullanıcılarına yardımcı olacak projelerin 
tesis edilmesi konusunu ele almak ve- bu maddelere alternatifler 
geliştirmek ve uygulamak amacıyla işburada belirtilen tarihten 
sonra mümkün olan makul en kısa zaman içerisinde toplanacaktır: 
2. SÖzkonusu projeler, yalnızca bunlarla sınırlı olmamak 
kaydıyla, ozon tabakasını incelten solventlere alternatifler 
konusunu ele alan seminerler düzenlemek, gösteriler ve konferanslar 
tertiplemek; bu maddelere ilişkin teknik mektuplar, broşürler ve 
diğer materyalleri hazırlamak ve dağıtmak; Türkiye'de dağıtımı 
yapılan teknik yayınlarda yayımlanması amacıyla makaleler 
hazırlamak; ozon tabakasını incelten solventlerin kullanıcılarına, 
bu tür maddelere alternatifler geliştirme ve uygulama konularında 
yardımcı olacak tavsiyelerde bulunmak; bu kullanıcıların, ozon 
tabakasını incelten solventlere alternatifler geliştirme ve 
"uygulama alanında kullanılacak olan Interim Multilateral Fund of 
the Montreal Protocpl ("Montreal Protokolü Geçici Çokyönlü Fonu") 
fonuna müracaatlarına yardımcı olmak gibi hususları kapsayacak; ve 
3. Taraflar, diğer endüstri kuruluşlarını (Ozon Tabakasının 
Korunması için Endüstriyel işbirliği Teşkilatı da dahil olmak 
üzere), akademik kurumları ve gönüllü kuruluşları da, yalnızca bu 
"kuruluşlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, projelere katılmaya teşvik 
edeceklerdir. 
Taraflardan herhangi birinin, işburadaki Tarafların yetkili 
temsilcilerinden yazılı muvafakat almaksızın belli bir projeye 
başlaması durumunda, işbu protokol kapsamındaki hiçbir husus 
herhangi bir Taraf. üzerinde bağlayıcı bir yükümlülük 
oluşturmayacaktır. 
İşbu protokol 14 Aralık 1992 tarihinde, İstanbul, Türkiye'de 
imzalanmıştır. 
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T.C.Çevre Bakanlığı ile Ozon Tabakasının Korunmasının için 
Endüstriyel İşbirliği Teşkilatı (ICOLP-Industry Cooperative for the 
Ozone Layer Protection) Arasında İmzalanan işbirliği Protokolü 

Çevre Bakanlığı ile Netaş Northern Electric Telekomünikasyon 
A.Ş.'nin Northern Telecom Limited aracılığıyla üye olduğu Ozon 
Tabakasının Korunması için Endüstriyel İşbirliği Teşkilatı (ICOLP), 
Çevre Bakanlığı'nın ICOLP*e Fahri Üye olmasını da sağlayan ve: 

ozon tabakasını incelten solventlerin kullanıcılarına yardımcı 
olacak projelerin tesis edilmesi konusunu ele almak ve bu maddelere 
alternatifler geliştirmek ve uygulamak, 

ozon tabakasını incelten solventlere alternatifler konusunu 
ele alan seminerler düzenlemek, gösteriler ve konferanslar 
tertiplemek, 

bu maddelere ilişkin teknik mektuplar, broşürler ve diğer 
materyalleri hazırlamak ve dağıtmak, 

ozon tabakasını incelten solventlerin kullanıcılarına, bu tür 
maddelere alternatifler geliştirme ve uygulama konularında yardımcı 
olacak tavsiyelerde bulunmak; 

bu kullanıcıların ozon tabakasını incelten solventlere 
alternatifler geliştirme ve uygulama alanında kullanılacak olan 
Montreal Protokolü Geçici Çok-taraflı fonuna müracaatlarına 
yardımcı olmak amacıyla 10 Haziran 1993 tarihinde istanbul'da ortak 
bir Protokol imzalamışlardır. 
Sözkonusu Protokolün Türkçe metni aşağıda sunulmaktadır: 

PROTOKOL 

Ozon tabakasını incelten kimyasalların ozon tabakasında değişmelere 
neden olabileceği ve değişime uğramış bir ozon tabakasının insan 
sağlığı ve çevresi için zararlı olabileceğinden hareketle; ve 
Ozon tabakasını incelten maddelere alternatifler geliştirme ve 
uygulama konularında işbirliğinin öneminin bilincinde olarak; ve de 
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü 
şartlarını ve bu' Protol'de özellikle, ozon tabakasını incelten 
çözücülerin kullanımının kademeli olarak sona erdirilmesi şartını 
dikkate alarak; işbu Protokol tarafları, işbirliği ve beraberlik 
ruhu içinde, aşağıdaki hususlarda birlikte hareket etmeye ve 
birbirlerine yardımcı olmaya karar vermişlerdir. 
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1. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı ("Bakanlık") ve The 
Industry Cooperative for Ozone Layer Protection ("ICOLP") ozon 
tabakasını incelten solventlerin kullanıcılarına yardımcı olacak 
projelerin tesis edilmesi için bu maddelere alternatifler 
geliştirmek ve uygulamak amacıyla teknik işbirliği ve bilgi 
alışverişinde bulunacaklardır. , 

2. Sözkonusu projeler, yalnızca bunlarla sınırlı olmamak 
kaydıyla, ozon tabakasını incelten solventlere alternatifler 
konusunu ele alan seminerler düzenlemek, gösteriler ve konferanslar 
tertiplemek; bu maddelere ilişkin teknik mektuplar, broşürler ve 
diğer materyalleri hazırlamak ve dağıtmak; Türkiye'de dağıtımı 
yapılan teknik yayınlarda yayımlanması amacıyla makaleler 
hazırlamak; ozon tabakasını incelten solventlerin kullanıcılarına, 
bu tür maddelere alternatifler geliştirme ve uygulama konularında 
yardımcı olacak tavsiyelerde bulunmak; bu kullanıcıların, ozon 
tabakasını incelten solventlere alternatifler geliştirme ve 
uygulama alanında kullanılacak olan Multilateral Fund of the 
Montreal Protocol ("Montreal Protokolü Çokyönlü Fonu") fonuna 
müracaatlarına yardımcı olmak gibi hususları kapsayacak; ve 
3. Taraflar, diğer endüstri kuruluşlarını, akademik kurumları ve 
gönüllü kuruluşları da, yalnızca bu kuruluşlarla sınırlı kalmamak 
kaydıyla, projelere katılmaya teşvik edeceklerdir. 
Taraflardan herhangi birinin, işburadaki Tarafların yetkili 
temsilcilerinden yazılı muvafakat almaksızın' belli bir projeye 
başlaması durumunda, işbu protokol kapsamındaki hiçbir husus 
herhangi bir Taraf üzerinde bağlayıcı bir yükümlülük 
oluşturmayacaktır. 
tşbu protokol 10 Haziran 1993 tarihinde, istanbul, Türkiye'de 
imzalanmıştır. 
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EK-9 
Petrol Kok, Vasıfsız yakıt ithali ve kullanımıyla ilgili 
uygulamalar hakkında not: 
Petrokok, yakıt ithali ve kullanımı ile ilgili Çevre Bakanlığı 
çalışmaları aşağıda özetlenmiştir. Bilindiği üzere, 31 Aralık 1992 
tarih ve 21452 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan 
"Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Maddelere 
ilişkin Tebliğ (ithalat:93/16) ile, yurtdışından ithali yapılacak; 
taşkömürü, linyit ve bazı kimyasal maddelerin ithalden önce fiili 
ithal sırasında çevrenin korunması yönünden uygunluğunun onayı 
Çevre Bakanlığına verilmiştir. 
Bu kapsamda Çevre Bakanlığı, ısınma amaçlı ithal edilecek, 
taşkömürü, linyit ve petrokok'tan kaynaklanacak hava kirliliğinin 
en aza indirilmesi maksadıyla, ilgili kuruluşlarla yapılan 
müzakereler sonunda, bu maddelere bazı esas ve kriterler 
getirmiştir. Buna göre; 
Teshin amacıyla, kuru bazda azmi %1'e kadar kükürt ihtiva eden; 
a) * En az 7500 Kkal/kg alt ışı değerine sahip petrokok, 
b) En az 6000 Kkal/kg alt ısı değeri, kuru bazda %12-22 arasında 
uçucu madde muhtevası ve orijinal kömürde en fazla %10 toplam nem 
değerlerine sahip taşkömürü ve linyit ithalatı için 
uygunluk/kontrol belgesi verilmektedir. 
Petrokok ithalatına sanayinin kalsine petrokok ihtiyacı hariç 
tutulmak üzere, sadece Çimento Sanayi ve modern teknoloji ile 
çalışan kireç fabrikalarına (rekiperasyonlu fırınlara sahip), 
teknolojileri gereği kükürt * ün hammadde tarafından (kalsit, dolomit 
gibi) tutulması ve baca gazındaki kükürtdioksit konsantrasyonunun 
nisbeten az olması nedeniyle izin verilmektir, çimento Sanayi ve 
kireç fabrikaları ihtiyacında kullanılmak üzere ithal edilecek 
petrokokda izin verilen azami kükürt miktarı ise %5'diir. Bu yüksek 
kükürtlü petrol kokunun, sözkonusu sanayiler dışında kullanılmasını 
önlemek maksadıyla sanayicilerden EK-1'de verilen sanayici 
taahhütnamesi alınmaktadır. 
Sânayinin kendi ihtiyaçları için yapacağı yakma, koklaştırma, 
gazlaştırma, metalurjik işlem vb. amaçlı taşkömürü ve linyit 
ithalatı talepleri, bu yakıtların kullanıldığı tesislerde Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde getirilen esaslara.uygun işlem 
görmesinin sağlanması açısından değerlendirilmekte ve yine sanayi 
amaçlı gelen bu kömürlerin ısınmada kullanılmaması için EK-1'deki 
taahhütname alınmaktadır. 
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Ayrıca, ithalatçı firma ve sanayicilerden EK-2'de bir örneği 
verilen taahhütname de alınarak taahhütname gereği, tüm ithal 
taleplerinin başvuru belgelerindeki bilgilere uygunluğunun denetimi 
için, Gümrük Müsteşarlığı görevlileri kontrolunda Uluslararası 
Gözetim Firmalarınca gümrüklerde alınacak numuneler M.T.A. 
laboratuvarlarında analizlenmektedir. Analiz sonuçlarının Çevre 
Bakanlığınca uygun görülmüş olan yukarıdaki kriterlere aykırı 
bulunması halinde EK-2'de örneği verilen taahhütname gereği için 
işleme konulmaktadır. 
Ayrıca, Çevre Bakanlığı yakıt kullanımından kaynaklanan hava 
kirliliğinin kontrol altında tutulması maksadıyla, tüm Valiliklere 
24 Mayıs 1993 tarih ve 93/1 sayılı genelgeyi göndermiş ve sözkonusu 
genelgedeki tedbirleri de ihtiva eden, 1993-1994 kış sezonu yakıt. 
programlarının hazırlanmasını ve Çevre Bakanlığına gönderilmesini 
istemiştir. Bu kapsamda tüm illerin yakıt programları çevre 
Bakanlığınca takip edilmektedir. 
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EK-10 
ÇEVRE BAKANLIĞINDA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BAZI Sü HAVZALARI İLE İLGİLİ 

PROJELER HAKKINDA AYRINTILI BİLGİLER 
KIZILIRMAK HAVZASINDAKİ YÜZEYSEL SULARIN KİRLENME DÜRDMDNDN 
İNCELENMESİ PROJESİ: 
Çevre Bakanlığı adına 1991 yılında Ankara üniversitesi Fen 
Fakültesi Dekanlığına ihale edilen "Kızılırmak Havzasındaki 
Yüzeysel Suların Kirlenme Durumunun incelenmesi ve Kalite 
Sınıflarının Tesbiti Projesi" sürdürülmektedir. 
Havzada yer alan tüm sanayi kuruluşları tesbit edilerek, sanayi 
envanterleri çıkarılmıştır. Havzanın nüfus projeksiyonu ve yüzeysel 
suların kirliliğinin belirlenmesi konusunda mevcut bilgiler ve daha 
önce yapılan çalışmalar toparlanmıştır. Havza başlangıcı olan 
Sivas'tan başlayarak Bafra'ya kadar belirlenen noktalardan yüzeysel 
suların kirlilik analizleri, aylık periyotlarla yapılmış ve analiz 
sonuçları rapor edilmiştir. Havzada yer alan tüm il ve ilçelerde 
Kültür Yapısı, İş Gücü Potansiyeli, Mevcut Alt Yapı, Enerji Durumu, 
Haberleşme, illerin Zirai Durumu, Hayvancılık, Ormancılık, 
Madencilik, Turizm, İlin Sanayi Durumu ayrıntılı olarak 
belirlenmiştir. Havzada yer alan ve Kızılırmak'm kolu olarak kabul 
edilen bütün akarsularda tuzluluk ve tuzluluk sınıflandırması 
çalışmaları tamamlanmıştır. Havzanın jeolojik yapısı, toprak 
yapısı, yağış durumu ve "Kızılırmak nehrindeki akış hızı 
değerlendirilmiştir. Kızılırmak Deltası hakkında genel bilgilerin 
yanısıra, deltanın morfolojik üniteleri incelenmiş ve Kızılırmak 
Deltasının oluşumu araştırılarak ayrıntılı şekilde incelenmiştir. 
Bu çalışmalar sonucu Kızılırmak'm kaynağından Fatsa'ya kadar olan 
kısmında, sertlik, tuzluluk yapan ye su kalitesini bozan başlıca 
anyon ve katyonların kimyasal analizleri ve değerlendirilmesi 
yapılarak Kızılırmak'in havzada sulama suyu olarak 
kullanılabilirliği ve ıslahı yöntemleri araştırılması çalışmaları 
sürdürülmektedir. 
KONYA KAPALI HAVZASINDA VE TDZ GÖLÜNDE KİRLENMENİN TESBİTİ VE 
GİDERİLMESİ PROJESİ 
Konya Kapalı Havzasına ve Tuz Gölüne su veren Çarşamba Suyu, Divli 
Çayı,' Melendiz Suyu ve DSİ "drenaj kanalında belirtilen 
istasyonlardan jmmune alınıp gerekli analizler yapılarak kullanım 
amaçları belirlenmiştir. Bu analiz sonuçları en az iki yıllık kurak 
dönem verilerinden yararlanılarak renkli kirlilik haritaları 
çıkarılmış, Konya Kapalı Havzasına ve Tuz Gölü'ne olan etkileri 
tesbit edilerek, tarım arazilerine olan etkisi, kullanma suyu, 
sulama suyu, su ürünleri, rekreasyon v.b. gibi kullanım imkanları 
belirlenmiştir. Halen önemli bir tarım alanı olan Konya Ovası ile 
tuz üretiminin %70'inin temin edildiği Tuz Gölü, Konya Kapalı 
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Havzasındaki yüzeyselsular ile Tuz Gölü'ndeki kirlenme göle ve 
yüzeysel sulara atıksu deşarj eden kaynakların atık yük ve 
karakterlerinin belirlenip bunların gölgedeki ve yüzeysel sulardaki 
dağılımlarının tesbit edilerek çözüm önerileri getirilmiştir. 
Havzadaki yerleşim birimlerinden gelen evsel nitelikli yüzeyselsu 
kirliliğinin izlenebilmesi için bu yörelere ait 1991, 1996 ve 2001 
yıllarına ait nüfus projeksiyonları çıkartılmıştır. 
Gölden ve göle su veren kaynaklar üzerinde belirlenen numune alma 
noktalarından ayda bir kez numune alınarak bölgesel koşullara göre 
gerekli olan parametrelerin analizleri yapılmıştır. 

Nüfus projeksiyonları ve sanayi verilerinden yararlanılarak, mevcut 
ve gelecekte kurulması planlanan yerleşim merkezleri ve sanayilerin 
"Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği"ndeki deşarj standartJarına göre 
deşarj yapmaları halinde oluşabilecek muhtemel durumlar havza 
bazında belirlenmiştir. Çevre Bakanlığınca ön arıtma tesisi inşa 
edilerek Konya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbüs Teşekkül Kurulu 
Başkanlığına devredilen Konya 2.Organize Sanayi Bölgesi Merkezi 
Ortak Arıtma Tesisinin tüm uygulama projeleri hazırlanmıştır. 
Fiziksel arıtma bölümünün inşaatı tamamlanmış ve hizmet vermeye 
başlamıştır. Merkezi Ortak Arıtma Tesisinin diğer üniteleri kaynak 
bulunduğu taktirde Konya II.Organize Sanayi Bölgesi tarafından inşa 
edilecektir. 

YEŞİLIRMAK, GEDİZ VE KOLLARINDA KİRLENMENİN TESBİTİ, İZLENMESİ VE 
GİDERİLMESİ PROJESİ: 
Hızla artan nüfusun içme, kullanma, sanayi ve sulama suyu 
ihtiyacının çok kısıtlı olan kıtaiçi su kaynakları ile 
karşılanması, insanları çok yakın bir gelecekte çözümü çok güç 
problemlerle karşı karşıya bırakacaktır. Bu problemlerin çözümünün 
en kısa zamanda gerçekleştirilebilmesi için ülke çapanda su kalite 
boyutunu da dikkate alan geleceğe yönelik en uygun kullanımların 
belirlenmesi gerekmektedir. Havzalardaki yüzeysel suların kalite 
sınıflarının ve suların optimum kullanım amaçlarının belirlemesi 
amacıyla Çevre Bakanlığınca 1990 yılında "Yeşilırmak-Gediz ve 
Kollarında Kirlenmenin Tesbiti, izlenmesi ve Giderilmesi" projesi 
çalışmaları başlatılmıştır. 

Proje alanı olan Gediz Nehri yaklaşık 276 km. uzunlukta olup, havza 
yüzey alanı 16775 kmZI.dir. Havzanın su potansiyeli 2025 
hmVyıl'dır. Yeşilırmak havzası ise 36100 km2 yüzey alanına sahip 
olup, su potansiyeli 5525 hnr/yıl'dır. 
Gediz Havzasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1990 yılı 
öncesinde 5 istasyonda akarsu, 14 istasyonda yeraltısuyu kalite 
gözlem çalışmaları sürdürülmekte iken İ991 yılında akarsularda 
kalite gözlem istasyonlarının sayısı 32'ye çıkarılmış, böylece 
toplam istasyon sayısı 46*ya ulaşmıştır. 
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Yeşilırmak havzasında ise 1990 yılı öncesinde 12 istasyonda akarsu, 
4 istasyonda yerâltısuyu kalite gözlem çalışmaları yapılmakta iken, 
1990 yılında akarsularda kalite gözlem istasyonlarına 3, 1991 
yılında ise 16 yeni istasyon eklenmiş, yerâltısuyu kalite gözlem 
istasyonu sayısında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
Bu istasyonların tümünde ayda bir fiziksel ve kimyasal, 
hidrobiyolojik çalışmalara uygun olanlarında ise 2 ayda bir 
hidrobiyolojik ölçüm gerçekleştirilmektedir. 
Sözkonusu proje kapsamında Gediz ve Yeşilırmak havzalarındaki 
yüzeysel suların kirlilik düzeyi incelenmekte ve bu inceleme 
sonuçlarına göre havzalardaki su kalite sınıflarının renkli 
kirlilik haritaları çakarılmaktadır. Bahse konu proje 1994 yılı 
içinde tamamlanacak ve konuya ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları 
ile Havzalarda alınacak önlemlere ilişkin bir değerlendirme 
toplantısı yapılacaktır. 
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EK-11 

TÜRKİYE'DE TEHLİKELİ GÖRÜLEN VEYA TEHLİKE BOYDTDND AŞAN ÇÖPLÜKLER 
İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Ankara Mamak çöplüğü 
İstanbul Ümraniye Çöplüğü 
İstanbul Halkalı Çöplüğü 
İstanbul Yakacık Çöplüğü 
İstanbul Aydınlı Çöplüğü 
İzmir Harmandalı çöplüğü 
Adana Mevcut Çöplük 
Adana Eski Çöplük • 

ANKARA MAMAK ÇÖPLÜĞÜ 
Mevcut Durum; 

Saha 26.6 Ha'dır. 
Evsel ve endüstriyel atıklar birlikte depolanmaktadır. 
çöplükten kaynaklanan sızıntı şüyu İmrahor Deresini 

kirletmektedir. ' 
Mevcut dolgu hacmi 3 milyon nr'tür. 
Çöp dökümü devam etmektedir. 
Mevcut dolgu miktarı 2.4 milyon ton'dur. 
1991 yılı tahmin gaz miktarı 3455 nr'tür.. 

öneriler; 
Çevre Bakanlığı Mamak Çöplüğü Fizibilite Etüdü ve Uygulama Projesi 
yaptırmıştır. Çöplüğün kapatılarak rehabilitesine geçilmesi 
Bakanlık tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesine bildirilmiştir. 
Sözkonusu Belediye Bakanlıkça yaptırılan Rehabilitasyon Projelini 
güncelleştirmektedir. 
Ankara Mamak çöplüğünün yarattığı çevre ve insan sağlığı 
problemlerinin giderilmesi amacıyla Çevre Bakanlığınca Mamak 
Çöplüğü Fizibilite Etüdü ve Uygulama projesi 750 milyon TL bedelle 
Vadi A.Ş.'ne yaptırılmıştır. Sözkonusu projenin final raporu 
Bakanlığımıza teslim edilmiş ve protokol gereğince son ödeme 
yapılmıştır. 

İSTANBUL ÜMRANİYE ÇÖPLÜĞÜ 
Mçvcut Durum; 

Sahaya çöp dökümü durdurulmuştur. 
Sahada 5 milyon ton atık depolanmıştır. 
Çöplükte düzensiz depolama yapılmıştır. 
Sızıntı suları yeraltı ve yerüstü sularını kirletmektedir. , 
Çöplüğün etrafı çitle çevrili değildir. 
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öneriler; 
Çevre Bakanlığı sözkonusu çöplükte rehabilitasyon projesinin 
yapılarak uygulamaya geçilmesini îstanbul Büyükşehir Belediyesine 
bildirmiştir. Ayrıntılı bilgi aşağıdadır. 
İSTANBUL HALKALI ÇÖPLÜĞÜ 
Mevcut Durum; 

Sahaya çöp dökümü devam etmektedir. -Günde 6-7 bin ton çöp 
dökülmektedir. 

Bugüne kadar ortalama.5.4 milyon m atık depolanmıştır. 
Saha toplu konut alanları ile sınır teşkil etmektedir. 
Saha yaklaşık 100.6 Ha'dır. 
Sızıntı suyu miktarı 136.875 m /yıl olarak tahmin 

edilmektedir. 
Sızıntı suları yeraltı ve ve yerüstü sularını kirletmektedir. 

-Depo gazı miktarı 1992 yılı için 6732 nr/h'dir. 
öneriler; 

• / ' Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan Halkalı Çöplüğü 
Rehabilitasyon Uygulama Projesini tamamlanmasını müteakip kısa 
sürede faaliyete geçirilmelidir. 
tSTANBUL YAKACIK ÇÖPLÜĞÜ 
Mevcut Durum; 

Sahaya çöp dökümü durdurulmuştur. 
Çöp depolama alanı toplu konut sahası içindi kalmıştır. 
Çöpün yayıldığı alan 8.1 ha'dır. 
600.000 m3 atık depolanmıştır. 
Sızıntı suları yeraltı ve yerüstü sularını kirletmektedir. 

öneriler; 
Çevre Bakanlığı Yakacık Çöplüğü Fizibilite Etüdü ve Uygulama 
Projesi yaptırmıştır, çöplükte halen Rehabilitasyon Projesi, 
Bakanlığın finans desteğiyle devam etmektedir. 
İSTANBUL AYDINLI ÇÖPLÜĞÜ 
Mevcut Durum; 

çöp dökümü devam etmektedir. 
Zemin geçirimsizliği sağlanamamıştır. 
Sızıntı suyu drenaj sistemi oluşturulmamıştır. 
Sızıntı suları doğrudan alıcı ortama verilmektedir. 
Metan gazı toplama sistemleri yetersizdir. 
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddelerine 

32 
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uygun olarak depolama ve depo tesisi işletmesi yapılmamaktadır. 
Sahanın etrafı gecekondularla çevrilidir. 
Sahanın etrafı çitle çevrili değildir. 

öneriler; 
Çevre Bakanlığı, • kapasitesi dolmak üzere olan bu çöplüğün 
kapatılarak rehabilitasyon projesinin yapılmasının gerektiğini 
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bildirmiştir. 
İZMİR HARMANDALI ÇÖPLÜĞÜ 
Mevcut Durura; 

Sahaya çöp dökümü devam etmektedir. 
Sahanın alanı 900.000 m2,dir. 
Günlük depolanan atık miktarı 2700 ton'dur. 
Çöp depolama alanı jeolojik olarak geçirimsiz kabul edilen 

kilden meydana gelmiştir. 
Evsel atıklardan kaynaklanan 1.6 İt/sn.lik sızıntı suyu en 

önemli problemi oluşturmaktadır. 
Depo gazı çıkış boruları sayısı yetersizdir. 
Problem sahanın işletilmesinden kaynaklanmaktadır. 

öneriler; 
Çevre Bakanlığı çöp depolama sahasının işletilmesi ile ilgili 
problemleri İzmir Büyükşehir Belediyesine ve İzmir Valiliğine 
bildirmiş ve gerekli önlemlerin alınmasını istemiştir. 
ADANA (MEVCUT) BÜYÜK SOFDLÜ KÖYÜ ÇÖPLÜĞÜ 

Sahanın alanı 30.000 m2'dir. 
Sözkonusu 3ahaya günlük 1500-2000 ton atık gelmektedir. 
Saha alüvyondan oluşmaktadır. 
Depo tabanı geçirimsizlik, sızıntı suyu toplama ve depo gazı 

toplama sistemleri mevcut değildir. 
Saha çevresinde kaynaklanan yüzeysel sular için drenaj sistemi 

mevcut değildir. 
Çöp depolama alanından kaynaklanan sızıntı suları yüzeysel 

sular vasıtasıyla Seyhan baraj gölüne ulaşmaktadır. 
Sahaya evsel, hastane ve endüstriyel atıklar karışık olarak 

dökülmektedir. 
Saha çit ile çevrili değildir. 
Adana ilinde içme ve kullanım amaçlı suyun tamamı yeraltı 

suyundan karşılanmaktadır. 
ADANA ESKİ ÇÖPLÜK (Güneşli Çöplüğü) 

Evsel, hastane ve endüstriyel atıkların karışık olarak 
dökülmüş olduğu Güneşli Çöplüğünün üzeri stabilize ve beton ile 
örtülmüştür. 
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Çözüra önerisi; 
Bir an önce Güneşli Çöplüğünün rehabilitasyonu amacıyla uygulama 
projesinin hazırlatılması ve uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. 
Yeni katı atık bertaraf yöntemi tesbit edilmeli ve faaliyete 
geçmesinden sonra Sofulu Köyü Çöplüğününde rehabilite edilmesi 
gerekir. . 
İstanbul çöplük sahaları ile ilgili projeler ve bugüne kadar 
yapılan işler ; 
1. HALKALI ÇÖPLÜĞÜ FİZİBİLİTE ETÜDÜ PROJESİ 
Proje 27 Eylül 1991 tarihinde 750.000.000 TL (KDV dahil) bedelle 
Harkap Mühendislik-Müşavirlik Taahhüt inşaat ve Ticaret Ltd. Şti'ne 
verilmiştir. 
Protokolün imzalanmasını müteakip proje tutarının % 3Û'u olan 225 
milyon TL Harkup'a ödenmiştir. 
3.12.1991 tarihinde toplanan Komisyon projeye ait birinci ara 
raporu değerlendirmiş ve raporun eksikliklerinin nihai rapor 
doğrultusunda düzeltilmesi şartıyla kabulünü kararlaştırmıştır. 
Buna müteakip protokol hükümlerince 19.3.1992 tarihinde Harkap'a 
300 milyon TL daha ödeme yapılmıştır. 
Final raporu bugüne kadar Harkap tarafından Bakanlığımıza 
gönderilmemiştir. 
Sonuç olarak Çevre Bakanlığı tarafından sözkonusu proje için bugüne 
kadar toplam olarak 525.000.000 TL ödeme yapılmıştır. 
Final raporunun tamamlanmasından sonra 225 milyon TL daha ödeme 
yapılacaktır. 
Depo Yeri Hakkında Mevcut Bilgiler : 
Depo sahası Halkalı'da N-S yönünde uzanan tepenin yamaçları ve 
üstünde kurulmuştur. 
Halkalı ilçesi sınırları içerisindeki çöplük alanı 1977 yılından 
beri kullanılmaktadır. Günde 6-7 bin ton çöp bu alana düzensiz 
depolama olarak tanımlayacağımız şekilde yığılmaktadır. 
Çöplerin döküldüğü tepenin her iki yanında birer dere mevcut olup, 
buradan akan su Küçükçekmece gölüne karışmaktadır. 
Mevcut çöp alanı, Halkalı toplu konutları ile sınır teşkil 
etmektedir. 
Sahaya Bakırköy, Eyüp, Fatih, Eminönü, Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa 
ilçeleri çöp dökmektedir. 
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Ekim 1991'de alman topografik ölçümlere göre depo sahası yaklaşık 
100,6 Ha.dır. "•. > 
Sızıntı Suyu; Katı atık depo yeri üstünden giren yağmur suları depo 
kütlesi içinden geçerek kirlenmiş sızıntı suyu olarak ortaya 
çıkmaktadır. 
Sızıntı suyu miktarı 136.875 nr/yıl olarak tahmin edilmektedir. Bu 
sızıntı yüzey ve yeraltı sularını kirletmektedir. 
Depo Gazı; Depo kütlesi içinde bulunan organik maddelerden karışık 
kimyasal, fiziksel ve biyolojik reaksiyonlar sonucunda çeşitli 
gazlar çıkmaktadır. 

Depo gazı miktarı ; 
Halkalı depo sahası için toplama verimi ön dolgudan sonra % 40, son 
dolgudan sonra % 60 olarak alınabilir. Buna göre; 
1992 yılı için % 60 8415 mj/saat metan 
1992 yılı için % 40 6732 mj/saat metan 
2000 yılı için % 60 4416 mj/saat metan 
2000 yılı için % 40 3533 mVsaat metan . 
Dolgu Hacmi : 5,4 Milyon m 
Çöp Yoğunluğu : 0,8 Ton/m3 
Dolgu Miktarı : 4,32 Milyon Ton 
(Ağırlıkça) 
Tahmini Gaz Toplama Süresi: 30 yıl 
Sözkonusu rehabilitasyon projesinin uygulanabilmesi için 30 Milyon 
DM gerektiği tahmin edilmektedir. 
YAKACIK ÇÖPLÜĞÜ FİZİBİLİTE ETÜDÜ VE UYGULAMA PROJESİ 
Çöplüklerin ıslahına bir örnek teşkil etmek amacıyla Yakacık 
Çöplüğü rehabilitasyonu için 600.000.000 TL bedelle, bir etüd 
projesi 1991 yılında yaptırılmıştır. 
Bu Projeye göre istanbul Yakacık çöplüğünün rehabilitasyonu işi 
için Bakanlığımızca Kartal Belediyesine 20 milyar TL verileceği 
taahhüt edilmiştir (Çevre Bakanı Air Talip ÖZDEMİR tarafından). 
Rehabilitasyon Projesinde 20 milyar TL olarak belirtilen uygulama 
işi Kartal Belediyesi Encümeni kararı ile 15 milyon TL keşif 
bedelle Karyapsan A.Ş.'ye ihale ettiği, bilahare 10.3.1992 
tarihinde Karyapsan A.Ş.'nin Projeyi taşeron şirket olan Katipoğlu 
İnşaat Tic.San.A.Ş.*ye'12.435.000 .000 TL bedel .karşılığında ihale 
ettiği öğrenilmiştir. 

Çevre Bakanlığınca 1992 yılından itibaren avans olarak 1 milyar TL 
ve birinci hakediş tutarı 2.185.300.931 TL olmak üzere toplam 
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3.185.300.931 TL ödeme yapılmıştır. 
Yine ikinci hakediş tutarı olarak 4.864.986.000 TL ödeme daha 
yapılmıştır. Halen üçüncü hakediş dosyaları incelenmektedir. 
Yakacık Depo Yeri Hakkında Mevcut Bilgiler: 
Depo yeri îstanbul-Kartal ilçesi sınırları içinde, Yakacık toplu 
konut sahası içinde yer almaktadır. Bu sahada yaklaşık olarak 
'20.000 konut inşaa edilmekte ve 100.000 kişinin oturacağı tahmin 
edilmektedir. 
Katı atığın döküldüğü alan yaklaşık 6.9 ha'dır. Çöpün 
yayılabileceği alan ise 8.1 ha'dır. 
Eylül 1991 tarihi itibarı ile depolanan katı atık miktarı 600.000 
nr'tür. 
Sızıntı Suyu: Yaklaşık olarak sızıntı suyu miktarı 17.5 nr/gün'dür. 
Yakacık depo sahası tabanında herhangi bir geçirimsiz tabaka 
olmadığından sızıntı suyu yeraltı suyunu kirletmektedir. 
Depo Gazı: 1991 yılı itibarı ile 1000-1500 mVh'dir. 
Söz konusu depo sahasına şekil verildikten sonra üzeri toprak ile 
örtülerek gaz drenaj kuyuları açılmıştır. Ayrıca çöp sahasının 
çevresinde gaz hendekleri de açılarak, gazın konut alanlarına 
yayılması engellenmiştir. 
3. ÜMRANtYE ÇÖP DEPOLAMA SAHASI 
Ümraniye çöp döküm sahası İstanbul'un sorunlu çöp döküm 
sahalarından birisidir. İvedilikle alternatif çöp döküm sahası 
bulunarak kapatılması gerekmektedir. 
istanbul ili Ümraniye ilçesi sınırları içersinde yer alan çöp döküm 
alanına Kadıköy, Üsküdar, Beykoz ve Ümraniye çöp sahasına bugüne 
kadar (20 yıldır) 5 milyon çöpün depolandığı tahmin edilmektedir. 
28/4/1993 tarihinde ümraniye-Hekimbaşı Mevkii çöp döküm yerindeki 
can ve mal kaybına yol açan toprak kayması ve metan gazı patlaması 
olmuştur. 
Olay anından itibaren çevre Bakanlığı Ve Valilik koordinatörlüğünde 
gereken acil müdahaleler yapılmış olup bundan böyle kalıcı 
tedbirlerin alınması ve söz konusu alanın bazı rehabilitasyon 
çalışmalarının yapılması için Birleşmiş Milletlere Çevre 
Bakanlığınca başvurulmuştur. Bu konuyla ilgili üç yabancı uzman 
yerinde incelemeler yaparak hazırladıkları raporları bakanlığımıza 
sunmuşlardır. Bu çerçevede ilk etapta dere yatağında açık kanal 
inşaası, atık kollektörünün onarımı, . bölgedeki bazı binaların 
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yıkımı için istanbul Valiliği bir proje çerçevesinde keşif özeti 
çıkartarak Bakanlık Çevre Kirliliğini önleme Fonu'ndan 15 Milar TL 
yardım talebinde bulunmuş ve bu talep çerçevesinde gerekli işlemler 
yapılmış olup 15 Milyar TL Valilik hesabına aktarılmıştır. 
Mevcut çöplüğün ve dere yatağına kayan bölümünün yeni facia ve 
felaketlere neden olmaması için çöp döküm yerinin -rehabilitasyonu 
gerekmektedir. 
Proje yapımı ve uygulama için keşif yapılmadan harcanacak para 
miktarını kesin olarak tayin etmek mümkün olmamakla birlikte (çöp 
sahasının genişliği ve kayan kısmın stabilitesinin temini de göz 
önüne alınarak) bu miktar yaklaşık 200 milyar TL olacağı tahmin 
edilmektedir. 
AYDINLI ÇÖP DÖKÜM SAHASI ' 
Aydınlı Düzenli Çöp Döküm Sahası Yakacık Çöplüğünün kapatılması 
sonucunda faaliyete geçmiştir. Çevre Bakanlığı denetiminde 
oluşturulan Aydınlı Düzenli Çöp Döküm Sahası Çevre Kanunu ve Katı 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda 
hazırlanarak zemin geçirimsizliği sağlanmış, sızıntı suyu ve. gaz 
drenajı yapılarak faaliyete başlamıştır. 
Söz konusu çöp döküm sahası, istanbul çöplükleri içesinde düzenli 
depolama yapılan tek deponi alanıdır. Çevre ve insan sağlığı 
açısından herhangi bir problem görülmemekle birlikte Ümraniye 
kazasından sonra bu çöplüğe aşırı yükleme yapılmasından dolayı 
birkaç ay içinde dolacak seviyeye gelecektir. 
KEMERBURGAZ ÇÖP DÖKÜM SAHASI 
Kemerburgaz çöp döküm sahası da istanbul'un sorunlu çöp döküm 
sahalarından birisidir. Bu konuda istanbul Büyükşehir Belediyesi 
alternatif çöp döküm sahası yer tesbiti çalışmalarını 
sürdürmektedir. • 
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EK-12 
ÇEVRE BAKANLIĞI TARAFINDAN İNCELENEN ÇED PROJELERİ İLE İLGİLİ 

AYRINTILI BİLGİ 
(Mart 1994 tarihi itibariyle) 

1 -. ÇİMENTAŞ 
Muğla ili, Merkez ilçesi, Bayır Belediyesi, Deveöldü Mevkiinde 
ÇİMENTAŞ. izmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. tarafından kurulması 
planlanan 500.000 ton/yıl kapasiteli Çimento öğütme ve Paketleme 
Tesisi ile ilgili olarak hazırlanarak 29.9.1993 tarihinde Çevre 
Bakanlığına sunulan ÇED Raporu'nun incelenip değerlendirilmesi 
amacıyla ilgili olukları tesbit edilen kurum, kuruluş 
temsilcilerinden oluşturulan komisyon, çalışmalarını 21.9.1993 
tarihinde tamamlamıştır. 
Sözkonusu faaliyetle ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu ve ekleri, 
inceleme-Değerlendirme Komisyonu üyelerinin ÇED Raporu hakkındaki 
görüşleri, inceleme-Değerlendirme süreci içerisinde komisyona 
sunulan bilgi ve belgeler Çevre Bakanlığınca incelenmiş ve ÇED 
yönetmeliği gereğince, yörede halkın karar sürecine katılımı 
toplantısı düzenlenmiştir. 
Komisyon üyelerince yapılan değerlendirmeler ve mahallinde yapılan 
tetkik neticesinde yatırımcı tarafından ÇED raporunda teklif edilen 
tesis yeri uygun bulunmamış ve bilahare yatırımcı Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü nezdinde tesis yeri ile ilgili mahzurları izale 
edecek alternatif parseller için teklifte bulunmuştur. Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü nihai görüşünü Çevre Bakanlığına 
bildirmiştir. 
Netice olarak çevre Bakanlığınca; 
- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün nihai görüşünde uygun 
gördüğü araziler üzerine kurulması, 
- . ' ' Nihai ÇED Raporu ve eklerindeki taahhüt edilen tüm hususlara 
uyulması, 
- 14 madde ve 2 sayfadan müteşekkil taahhütname şartlarına 
uyulması, 
-•• Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde sağlık koruma bandının 
oluşturulması, 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü parseller ile 
ilgili Orman Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve DSİ Genel 
Müdürlüğü'nden uygun görüş alınması, 

Ulaşım için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri 
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Genel Müdürlüğü'nün muvafakati çerçevesinde tedbir alınması, 
2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde; 
2.11.1986 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Hava Kalitesinin Korunması", 
11.12.1986 tarih ve 19308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Gürültü Kontrol", 
4.9.1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Su Kirliliği Kontrolü", 
14.3.1991 tarih Ve 20814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Katı Atıkların Kontrolü", ve 
7.2.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Çevresel Etki Değerlendirmesi" Yönetmeliklerine 
uyulması, 

İlgili kurum ve kuruluşlarca mer'i mevzuat çerçevesinde 
öngörülen tüm tedbirlerin alınması; 
kaydıyla sözkonusu faaliyetin gerçekleşmesinde sakınca olmadığı 
görüş ve kanâatine varılmiştır. 

2 - PROMED ±LAÇ SANAYİ 
Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Organize Sanayi Bölgesinde Promed İlaç 
Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan Beşeri ve Veteriner İlaç 
fabrikası için faaliyet sahibi 9.07.1993 tarihinde Bakanlığımıza 
başvurmuştur * 
Sözkonusu faaliyet ÇED Yönetmeliği'nin Ek-I Listesinde yer 
almasından dolayı Çevre Bakanlığınca hazırlanan format 16.07.1993 
tarihinde faaliyet sahibine ÇED Raporunun hazırlanması için 
iletilmiştir. 
Sözkonusu tesis için Marmara üniversitesi, Çevre Sorunları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 
tarafından hazırlanan ÇED Raporu 5.11.1993 tarihinde Bakanlığa 
intikal etmiş ve ÇED süreci başlatılmıştır. 
30.11.1993 tarihinde inceleme-Değerlendirme Komisyonunun ilk 
toplantısı yapılmış, faaliyet sahibi ve ÇED Raporunu hazırlayan 
yetkililer tarafından açıklamalar yapılmış, Komisyon üyelerinin 
görüşü ile ilgili hususlar göz önüne alınmış ve eksik bilgiler 
tespit edilmiş ve faaliyet sahibine sunulmuştur. 
Yönetmeliğin 15. maddesi gereğince Kocaeli ili, Gebze İlçesinde 
bulunan Tüsside Salonunda Çevre il Müdürlüğü tarafından yürütülen 
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ÇED Sürecine Halkın Katılım Toplantısı 6.11.1993 tarihinde 
yapılmıştır. 
14.12.1993 tarihinde yapılan inceleme-değerlendirme Komisyonu 2. 
Toplantısında, toplantıya katılan komisyon üyelerinin ilave 
görüşlerinin olup olmadığı sorulmuş ve nihai görüşmelerinin son 
toplantıda getirilmesi istenmiştir. -
22.12.1993 tarihinde yapılan inceleme-Değerlendirme Komisyonu 3. 
Toplantısında Komisyon üyelerinin nihai görüşleri alınmış olup, 
toplantı tutanağı tutulmuştur. 
Raporun Nihai ÇED Raporu olarak kabul edilmesine, 
inceleme-Değerlendirme sürecinin sona erdirilmesine, Bakanlıkça 
verilecek Nihai görüşe esas teşkil etmek üzere faaliyet sahibi 
tarafından, Nihai ÇED Raporu ve .eklerinin, taahhüdü altında 
olduğunu, Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen tüm hususlara 
uyulacağını gösteren imzalı ve mühürlü beyanı Çevre Bakanlığına 
sunulması istenmiştir. 
Promed ilaç Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan Beşeri ve 
Veteriner İlaç Fabrikasına ait 8 Bölüm, 89 sayfa, 18 ek ve ilave 
bilgilerin yeraldığı 2 ek ve 7 sayfadan oluşan Nihai ÇED Raporu 
Çevre Bakanlığına 27.12.1993 tarihinde sunulmuş ve 15 maddeden 
müteşekkil Taahhütnamedeki tüm hususlara uymayı beyan etmişlerdir.. 

Sonuç olarak; 
Nihai ÇED Raporu ve eklerinde taahhüt edilen tüm hususlara 

uyulması, 
15 madde, 3 sayfadan müteşekkil Taahhütname şartlarına 

uyulması, 
çevre değerlerinin korunması amacıyla 2872 sayılı Çevre 

Kanunu'na istinaden çıkarılan; 
2.11.1986 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Hava Kalitesinin Korunması", 
11.12.1986 tarih ve 19308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Gürültü Kontrol", 
4.09.1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Su Kirliliği Kontrolü", 
14,03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Katı Atıkların Kontrolü", 
7.02.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Çevresel Etki Değerlendirmesi" Yönetmeliğine ve 
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20.05.1993 tarih ve 21586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren "Tıbbi Atıkların Kontrolü" Yönetmeliklerine 
uyulması, 

Tesis alanında rekreasyon amaçlı peyzaj düzenlemesi ve yöreye 
has ağaçlandırma yapılması, 

İlgili kurum ve kuruluşlardan mer'i mevzuat çerçevesinde 
gerekli izinlerin alınarak, ekolojik dengenin bozulmaması, çevrenin 
korunması ve geliştirilmesine yönelik ve bu kapsamda öngörülen tüm 
tedbirlerin alınması 
kaydıyla sözkonusu faaliyetin gerçekleşmesinde sakınca olmadığı 
görüş ve kanaatine varılmıştır. 

3 - DOĞAN-GÜLEÇ TATİL. KÖYÜ 
Konu, Çevre Bakanlığına Seferihisar Belediye Başkanlığı'nm 
19.07.1993 tarihli yazısı ve ekindeki Tatil Köyünün Genel Teknik 
Proje Raporu ile intikal etmiştir. 
izmir ili, Seferihisar ilçesi, Sığacık Mahallesi Azmak mevkiinde 
turizm tesis alanı olarak belirlenen bölgenin II. derece "Doğal 
Sit" alanı içinde kalması nedeniyle İmar Planlarının Anıtlar 
Kurulunca onaylanması gerektiği, Kurulun onaylayabilmesi için Çevre 
Bakanlığının görüşüne ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. 
Sözkonusu faaliyet, "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
Yönetmeliği" nin ÇED ön Araştırması Uygulanacak Faaliyetler Listesi 
(Ek III) ile ÇED Uygulanacak Hassas Yöreler Listesinde (Ek II) yer 
almasından dolayı ÇED Raporu hazırlamakla yükümlülüğü bulunan 
faaliyet olarak değerlendirilmektedir. 
Bu açıdan, 03.08.1993 tarihli yazımız ekinde sunulan format 
kapsamında hazırlanacak ÇED Raporunun Çevre Bakanlığına sunulmasını 
müteakip görüş verebileceğimiz faaliyet sahibine bildirilmiştir. 
18.10.1993 tarihinde, ibrahim GÜLEÇ tarafından Dokuz Eylül 
Üniversitesine hazırlatılmış olan Doğan-Güleç Tatil Köyü ÇED Raporu 
Bakanlığa sunulmuştur. 
01.11.1993 tarihli yazımız ile ÇED Raporu'nun incelenmesi ve 
değerlendirilmesi için ÇED Yönetmeliği'nin 16. maddesi uyarınca 
oluşturulacak inçeleme-Değerlendirme Komisyonunun çalışmalarında 
görev almak üzere ilgili kurum temsilcilerinin 15.11.1993 
tarihindeki İnceleme-Değerlendirme Komisyonunun ilk toplantısına 
katılmaları istenmiştir. 

23.11.1993 tarihinde faaliyetin gerçekleşeceği bölgede 
incelemelerde bulunulmuş, 24.11.1993 tarihinde ise ÇED sürecine 
halkın katılımı toplantısına katılınmıştır. 
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thceleme-Değerlendirme Komisyonunun, II. toplantısı 7.12.1993 
tarihinde yapılmış ve 23.12.1993 tarihinde yapılan III. toplantısı 
ile komisyon çalışmaları sona ermiş olup, Nihai ÇED Raporu'nun 
hazırlanarak Çevre Bakanlığına ; sunulması faaliyet sahibinden 
istenmiştir. 
Sözkonusu faaliyetle ilgili olarak hazırlanan Nihai ÇED Raporu ve 
ekleri, Inceleme-Değerlendirme Komisyon üyelerinin 
değerlendirmeleri, mahallinde yapılan tetkik ile halkın görüş ve 
önerileri de dikkate alınarak; 

Nihai ÇED Raporu ve eklerinde taahhüt edilen tüm hususlara 
uyulması, 

14 madde ve 2 sayfadan müteşekkil Çevre Bakanlığı yazı ekinde 
sunulan taahhütname şartlarına uyulması, 

îzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
kararına uyulması, 

2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren; 
2.11.1986 tarih ve 19269' sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Hava Kalitesinin Korunması", -
4.9.1988 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete*de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Su Kirliliği Kontrolü", 
14.3.İ991 tarih ve 20814 s-ayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Katı Atıkların Kontrolü", 
7.2.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren "çevresel Etki Değerlendirmesi" Yönetmeliklerinin 
ilgili hükümlerine uyulması, 

Sığacık Körfezi Bakanlık-tarafından Fok Koruma Bölgesi olarak 
tesbit edildiğinden sözkonusu bölgede fok koruma tedbirlerine 
titizlikle uyulması (Mağaralara dalış yasağı, su sporlarının 
kısıtlanması vb.), 
- Yapılacak olan tesisin kıyı koruma bandını ihlal etmemesi, 
1. OVACIK ALTIN MADENİ 
Konu Çevre Bakanlığına, "izmir tli Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 
14.01.1992 tarihinde, ekinde ÇED Raporu olan yazısı ile intikal 
etmiştir. 
Dokuz Eylül üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği 
Bölümü tarafından hazırlanan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
Raporunda; altın madeninin, sığ derinliklerde ve düşük 
sıcaklıklarda oluşan hidrotermal kaynaklı ürünler yapısında olan 
epitermal birikimler şeklinde olduğu ve altının cevher içinde 
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serbest halde ve çok ince taneli, hemen hemen tümüyle 10 mikronun 
altına tane iriliğine sahip olduğu ve cevherin 
zenginleştirilmesinde siyanür liçi yöntemi kullanılacağı 
belirtilmiştir. 
Çevre Bakanlığınca bu tür cevherlerin zenginleştirilmesinde hangi 
yöntemlerin kullanılabileceği ve alternatif yöntemlerin çevre 
üzerine yapacağı etkilerin neler olacağı konusunda çalışmalar 
yoğunlaştırılmıştır. 

Bu amaçla; 
a) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde (MTA) kurulmuş olan 
siyanürle altın zenginleştirme pilot tesisi incelenmiş ve 
yetkililerden kullanılan teknoloji hakkında bilgi alınmıştır. 
b) 17-18/3/1992 tarihlerinde siyanür liçi yönteminin uygulandığı 
Kütahya Etibank Gümüşköy 100. yıl gümüş tesisleri yerinde 
incelenmiş ve yetkililerden bilgi alınmıştır. Yetkililer 6 yıldan 
beri siyanür liçi ile gümüş elde ettiklerini ve bugüne kadar 
siyanürün çevreye ve çalışanlar dahil canlılar üzerinde bir olumsuz 
etkisinin gözlenmediğini ifade etmişlerdir. 
c) 19-20/3/1992 tarihlerinde maden sahası ve çevresinde 
incelemeler ve yöre halkıyla görüşmeler yapılmıştır. 
d). 23.3.1992 tarihinde Çevre Bakanlığında listesi Ek l'de verilen 
ilgili kurum ve kuruluşlarla bir toplantı yapılmış ve kullanılacak 
teknoloji ile alınması gerekli tedbirler üzerinde tartışılmıştır. 
e) 22.4.1992 tarihinde Ek 2' de verilen ilgili kurum, kuruluş, 
üniversite ve konunun uzmanlarının görüşüne başvurulmuştur. Gelen 
görüşlerin incelenmesi sonucunda; kullanılacak teknoloji, işletme 
sırasında ve sonrasında alınması gerekli tedbirlerle ilgili farklı 
düşüncelerin olduğu anlaşılmıştır. 
Bu farklı düşüncelere açıklık getirmek için 7.7.1992 tarihinde 
yeniden Ek 3'de verilen ilgili kurum, kuruluş, üniversite ve 
konunun uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Ayrıca konunun 
uzmanları ile bizzat görüşülmüş ve bilgi alınmıştır. 
f) 27 Nisan 1992 tarihinde bir yazı ile yurtdışındaki ilgili 
kuruluşlara söz konusu teknolojinin, ülkelerinde kullanılıp 
kullanılmadığı, kullanılıyorsa hangi tedbirlerin alındığı 
sorulmuştur. 
g) ABD Çevre Kuruluşu (EPA)'dan gelen iki uzman ile 27-28 Ağustos 
1992 tarihlerinde Altın madeni yerinde incelenmiş ve uzmanlardan 
siyanür liçi hakkında bilgi alınmıştır. 
h) 12 Ekim 1992 tarihinde İzmir Ticaret Odasının hazırladığı 
"Siyanür Yöntemiyle Altın üretimi ve Çevreye Etkileri" konulu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S .Sayısı: 700) 



-46-

panele iştirak edilerek, gelişmelerle ilgili bilgi verilmiş ve konu 
hakkında katılımcıların görüş ve düşünceleri değerlendirilmiştir. 
ı) ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 
Deklerasyonlarda (Bergen, Rio vb.) öngörülen ve hükümetimizin 
demokratikleşme çabalarının göstergesi olarak bizatihi Bakan 
talimatıyla (Sn. Bedrettin Doğancan AKYÜREK) 26 Ekim 1992 tarihinde 
Bergama'da "Halkın Karar Sürecine" katılımını sağlamak amacıyla bir 
toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya yöre halkı büyük bir ilgi 
göstermiş olup yaklaşık 400 kişi katılmıştır. Katılımcılar beş 
saati aşkın bir süre içerisinde siyanürün çevreye ve insan 
sağlığına etkileri hakkında görüşlerini dile getirmişlerdir. 
Toplantıda ilgili kurum, kuruluş,ve firma temsilcileri de konu ile 
ilgili açıklamalar yapmışlardır, 

j) Firma tarafından hazırlanan atık barajı projesinin, Devlet Su 
İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından kontrolü ve onaylanması 
istenmiştir. Bu konuda DSİ Genel Müdürlüğü ile gerekli toplantı ve 
yazışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda başta bölgenin 
depremselliği olmak üzere her türlü risk faktörleri göz önüne 
alınarak, sonuçta % 100 sızdırmazlık hedefleyen ve tabanı ile yan 
duvarları kil' + jeomembran (sentetik yer döşemesi) kaplanmasına 
karar verilmiştir. Söz konusu atık barajı projesi DSİ Genel 
Müdürlüğü tarafından onaylanmış, firma ve DSİ Genel Müdürlüğü 
arasında yapılan bir protol ile barajın kontrollüğü ve işletmeden 
sonra rehabilitasyonun DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı 
kararlaştırılmıştır. 

k) Arazide kesilecek ağaçlarla ilgili olarak firma ile Orman 
Genel Müdürlüğü arasında bir taahhütname yapılarak ağaçlandırma, 
ıslah ve düzenleme bedelleri alınmıştır. 
1) Bu aşamaya kadar yapılan çalışmalarda Ovacık Altın Madeni 
özelliğindeki cevherlere uygulanan en uygun yöntemin "siyanür liçi" 
yöntemi olduğu anlaşılmıştır. 
Ancak atıkların bertaraf edilmesinde doğal bozunma; kimyasal arıtım 
veya her iki yöntemin bir arada uygulnıp uygulanamayacağı ve bu 
yöntemlerin çevresel uygun olup olmadıklarının belirlenmesi 
amacıyla gerekli çalışmalar yoğunlaştırılmış ve bu amaçla; 
m) 19.11.1992 tarihinde listesi Ek 5'de verilen üniversite ve 
kuruluşlara siyanür ve ağır metallerin bertarafı konusunda gerekli 
sorular sorulmuştur. 
n) 14.12.1992 tarihinde Dışişleri Bakanlığına bir yazı yazılarak, 
dünyadaki siyanür ve ağır metallerin bertarafı ile ilgili 
uygulamalar hakkında Çevre Bakanlığına bilgi temin edilmesi 
istenmiştir. 
o) Firma, AGV-Wood Ward-Clyde Pty Lmt. şirketine atık barajmdaki 
sızma ile ilgili model çalışmalarını yaptırmıştır. Bu model 
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çalışmalarında siyanür ve ağır metallerin hareketi ve ağır 
metallerin taşınabileceği uzaklık ve yeraltı suyunda 
konsantrasyonları hesaplanmıştır. 
Bütün bu çalışmalar ışığında tesisten çıkacak siyanür ve ağır 
metallerin, bölgenin meteorolojik ve diğer özellikleri gözönüne 
alındığında doğal bozundurraa yöntemiyle bertaraf edilmesi mümkün 
görülmekle birlikte, tesisin yerleşim yerlerine yakınlığı, bölgenin 
1. derece deprem kuşağında olması nedeniyle risk faktörünün yüksek 
olması ve yöre halkının endişeleri ve duyarlılığı dikkate alınarak 
sözkonusu yatırıma izin verilmesi halinde kimyasal arıtım 
yönteminin uygulanmasının ve atıkların da atık barajında 
depolanmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca işletme ruhsatı verilmiş 
bulunan söz konusu altın madeninin işletmeye geçmesi halinde izleme 
ve denetlemenin nasıl yapılacağı hususunda 3.2.1993 tarihinde Çevre 
Bakanlığınca bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantı sonunda 
temsilciler yetkileri ve sorumlulukları çerçevesinde görev 
alacaklarını belirtmişlerdir. Bu konudaki temaslar devam 
etmektedir. 
Bu güne kadar yaptırılan çalışmaları yöre halkına anlatmak ve 
görüşlerini almak amacıyla 9-13.2.1993 tarihleri arasında Ovacık 
köyü kahvehanesinde Bergama Kaymakamının başkanlığında bir toplantı 
daha düzenlenmiştir. 
Netice olarak firmanın işletme öncesi, işletme ve işletme sonrası 
alması gereken tedbirleri ve yerine getirilmesi gereken 
yükümlülükleri içeren taslak taahhütname hazırlanarak nihai görüş 
verme aşamasına gelinmiştir. 
Söz konusu yatırımla ilgili olarak 9.12.1993 tarihinde ilgili kurura 
(Çevre Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Turizm Bakanlığı, Tarım ve Köy işleri 
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ve Orman Bakanlığı) temsilcilerinin katıldığı 
toplantıya iştirak eden ÇED ve Planlama Genel Müdürü Murat Sungur 
BURSA, konu hakkındaki Bakanlık görüşünü; 

"Sözkonusu yatırımın Türkiye'de ilk defa gerçekleşiyor olması, 
Türkiye'nin altın rezervleri bakımından sahip olduğu yüksek 
potansiyel nedeniyle, bu yatırım talebini hızla yenilerinin takip 
edeceğinin bilinmesi, kamuoyunda oluşan ,menfi görüşler ışığında 
konu farklı bir siyasi boyut kazanmış olup bu çerçevede tek bir 
kuruluş veya Bakanlığın izni ile öngörüldüğü üzere, sağlıklı bir 
şekilde yürütülme imkanı kalmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle 
konunun diğer Bakanlıkları ilgilendiren yönleriyle de (milli 
ekonomi, insan sağlığı, ormanlar, yeraltısuyu vb.) tartışılarak 
karara bağlanabileceği bir üst platformda, Bakanlar Kurulunda 
neticelendirilmesinin daha uygun olacağı'' şeklinde ifade 
etmişlerdir. 
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Sözkonusu faaliyet hakkında 19 Ocak 1994 tarihi itibariyle Çevre 
Bakanlığınca olumlu veya olumsuz herhangi bir görüş verilmemiştir. 
3. KÜÇÜKDERE ALTIN MADENİ 
Balıkesir Valiliği 5/5/1992 tarihinde Çevre Bakanlığına bir yazı 
ile başvurmuş ve Havran İlçesi, Küçükdere Köyü mevkiinde Tüprag 
Metal Madencilik San. Ltd. Şti. tarafından çıkarılması ve 
işletilmesi düşünülen altın madeninde siyanürün insan ve çevre 
sağlığı ile flora faunaya zarar vereceği bundan dolayı ilçe 
halkının panik içerisinde olduğu ve Çevre Bakanlığının bu konuda 
halkı bilgilendirmesi istenmiştir. 
Bakanlık olarak Valiliğe yazılan yazı ile siyanür ile ilgili ön 
bilgiler verilmiş ve firmanın ÇED Raporu hazırlaması veya 
hazırlatması gerektiği belirtilmiştir. 
6-8/9/1992 tarihinde bölge yerinde incelenmiş ve yöre halkı ile 
toplantılar yapılmıştır. İncelemeye ilgili Bakanlıkların ±1 ve, 
Bölge Müdürlükleri temsilcileri de katılmıştır, inceleme sonucu 
ilgili Bakanlık temsilcileri Valilik vasıtasıyla Bakanlığına 
görüşlerini bildirmişlerdir. Gelen görüşlerde ortak nokta böyle bir 
tesise izin verilmemesi yönünde olmuştur. 
Firma tarafından hazırlanan ÇED Raporu 2.11.1992 tarihinde Çevre 
Bakanlığına sunulmuştur. 
ÇED Raporunun- incelenmesinde bazı eksiklikler tesbit edilip 
firmadan bu eksikliklerin giderilmesi ve ilgili kuruluşlardan 
gerekli izinlerin alınması istenmiştir. 
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, tarım topraklarının amaç dışı 
kullanımı ile ilgili olarak Yüksek Planlama Kurulu Başkanlığına 
başvurmuştur. I 
Konu hakkında Yüksek Planlama Kurulu, Çevre Bakanlığıgörüşü 
istemiştir. 
Atık barajı yerinin 2.3. sınıf tarım arazisi ve ekonomik ölçülerde 
ürün alınabilen zeytinlik kullanımlı arazilerden meydana 
geldiğinden, Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile Kulllanılmasına 
Dair Yönetmeliğin 7. ve 12. maddelerine göre söz konusu alanın 
tarım dışı amaçla kullanılmasının mümkün olmayacağı bildirilmiştir. 
30/9/1993 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu Sekreteryası tarafından 
Çevre Bakanlığına gelen yazıda tarım alanlarının, tarım dışı amaçla 
faaliyetlere tahsisi konusuda izin verme yetkisinin Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü'ne ait olduğundan konunun Kurul tarafından karar 
verilecek bir yönü tesbit edilemediğinden bu aşamada Kurul'a 
sunulmadığı belirtilmiştir. 
7/2/1993 tarihinde Bakanlık tarafından çıkarılan ÇED 
Yönetme1iği'nde belirtildiği gibi bir yatırım hakkında görüş 
verebilmek için, ilgili kuruluşlardan izin alınması gerekmektedir. 
Diğer ilgili kuruluşların yereceği görüşler de dikkate alınarak 
çalışmalar sonuçlandığında Çevre Bakanlığı görüşü oluşacaktır. 

— ® 
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T.B.M.M. (S.Sayısı: 688) -

Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 Arkadaşının, Ülkemizde Görü
len Sığır Vebası Hastalığının Yaygınlaşma Sebeplerini Tespit Etmek 
ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü
ğünün idari Yapısını Ve Bu Hususdaki Çalışmalarını İncelemek Ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uya
rınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi, Ve (10/10) 

Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Ülkemiz son yıllardaki sanayileşme çabalarına karşılık halen büyük ölçüde bir tarım ülkesidir. 

Dahada önemlisiyle ülkemiz tarım alanında ciddî ve büyük atılımlar yapabilecek imkan ve kapasi
teye sahiptir. 

Toplam millî gelirimiz içinde tarımın payı % 15, hayvancılığımızın tarım içindeki payı ise % 
36 civanndadır. Ülkemizde sığır varlığı 12,5 milyon, koyun varlığı ise 43 milyon civanndadır. 

Türkiye'de hayvan sağlığı ile ilgili olarak 3285 sayılı hayvan sağlığı zabıtası kanunu ve buna 
bağlı olarak çıkarılan yönetmelik yürürlükte olup kanunun 4. maddesinde belirtilen ihbarı mecbu
ri hastalıklar bakanlıkça tespit edilip resmî gazetede yayımlanmıştır. 

Bunlar 16 adet hastalıktır ve sığır vabasıda bunlardan biridir. Aynca Türkiye 1924 yılında ku
rulan ve 114 ülkenin üye olduğu OIE (Office Internationale Epizootica) mn da ilk üyelerindendir. 
OIE'nin A listesi ihban uluslararası düzeyde mecburi olan sığır vebasını da dolayısıyla ihtiva et
mektedir. 

Sığır vebası akut ve çok bulaşıcı virutik bir hastalıktır. 
Ülkemizde en son 1969 yılında görülen ve eradike edilen hastalık 1991 yılı Eylül ayında kom

şu ülkelerden memleketimize sıçramıştır. 
Son günlerde yazılı basında, TV'de büyük yankılar uyandıran ve hayvancılığımıza büyük dar

be vuran sığır vebası, İran ve Irak smırlanndaki tampon bölgelerde aşılamalara rağmen İran'dan 
kaçak gelen hastalıklı hayvanlarla ülkemize bulaşmıştır. Sığır vebası ilk defa Van'da Eylül 1991 de 
görülmüştür. Hastalığın ikinci çıkış yeri Diyarbakır'dır. 

Bu hastalık anında tespit ve teşhis edilmesine rağmen bilahara yeterli tedbirlerin alınamaması 
sebebiyetle tüm ülkeye yayılmıştır. Bunun sonucu olarak 2 500 civannda sığır bu hastalıktan öl
müştür. Aynca 12 000 civannda hayvan mecburen itlaf edilmiştir. Halkımız tarafından resmî ma
kamlara bildirilmediği için ölen hayvan sayısı daha üst seviyelerde bulunmaktadır. 

Bu hastalıktan dolayı ülkemizin ekonomi kaybı ve ülkemiz hayvancılığının gördüğü zarar 1 
trilyon TL. civanndadır. Ayrıca 5 yıl süreyle canlı hayvan ve hayvansal ürünler ihracında büyük 
güçlüklerle karşılaşacağımız dikkate alınırsa bu zarann büyük boyutları anlaşılmış olur. 

Bu hastalığın kısa sürede önlenmesi için gerekli kadro araç, gereç ve finansman imkânları 
mevcut olmasına rağmen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesindeki yapılanmamn yeterli ve 
gerekli şekilde olmaması sebebiyle bu vahim tablo oluşmuştur. Bu vahim tabloya seçim dönemi
nin öteden beri getirdiği bürokratik durgunluklar gerekçe gösterilebilirse de, asıl mesele Veteriner 
İşleri Genel müdürlüğünün 1983 yılında kaldınlarak Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü adr altın
da karmaşık ve yetersiz oluşum ye organizasyonlardır. 

Bu sebeple ülkemizde görülen ve süratle yaygınlaşarak büyük ekonomik kayıplara ve insan 
sağlığım da olumsuz etkileyen sığır vebası olayının derinlemesine incelenmesi zaruridir. 
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Sığır vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerinin tespiti ve Tanm ve Köyişleri Bakanlığı Ko
ruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idari yapısının ve bu hususdaki çalışmalarının incelenebil
mesi için Anayasa ve içtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca bir meclis araştırması açılmasını öneri
yoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

İsmet Gür 
Aksaray 

Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

Osman Develioğlu 
Kayseri 

Muhsin Yazıcıoğlu 
Sivas 

Tuncay Şekercioğlu 
Elazığ 

Muharrem 

Halil Demir 
Aksaray 

Mahmut Öztürk 
Aksaray 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

Yaşar Erbaz 
Yozgat 

Koray Aydın 
Trabzon 

Şemsek 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

Osman Özbek 
Konya 

İbrahim Kumaş 
Tokat 

Ökkeş Şendiller 
Kahramanmaraş 
Oktay Öztürk 

Erzurum 
Ahmet Özdemir 

10/10 Esas No'lu Araştırma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi , 

10/10 Esas No'lu Araştırma Komisyonu 1.6.1994 
EsasN.: 10/10 

Karar No.: 1 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının; ülkemizde görülen sığır vebası hastalığının 
yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tanm ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel 
Müdürlüğünün idari yapısını ve bu husustaki çalışmalannı incelemek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
geleri üzerine Genel Kurulun 15.9.1992 tarihli 2 nci Birleşiminde kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonu, 2.2.1993 tarihinde toplanarak Başkanlık Divanı seçimini yapmış ve Balıkesir Milletveki
li Sami Sözat Başkan, Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat Başkanvekili, Edirne Milletvekili Ev
ren Bulut Sözcü, Manisa Milletvekili Ümit Canuyar Kâtip üye seçilmişlerdir. 

Komisyonumuz, aynı toplantıda Tanm ve Köyişleri Bakanlığının, ülkemizde görülen hastalık
la mücadelede illerle yapmış olduğu yazışmalan ve bunların soucunda alınmış olan önlemlerin Ko
misyonumuza intikal ettirilmesini, Türkiye'deki ihcracaatçılar Birliklerinin konu ile ilgili görüşle
rinin alınmasını, ayrıca Bakanlıkça intikal ettirilerek belgeleri incelemek amacıyla Köy Hizmetle
ri Genel Müdürlüğünden bir müfettişin, Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bir veterinerin, 
Süt Endüstrisi Genel Müdürlüğünden bir Ziraat Mühendisinin Komisyonumuzda görevlendirilme
sini kararlaştırmıştır. 

Balıkesir Milletvekili Sami Sözat'ın Komisyonumuz üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle 
1.3.1994 tarihinde yapılan toplantıda Muğla Milletvekili Muzaffer İlhan Başkan seçilmiştir. 

Köy Hizmetleri, Tarım İşletmeleri ve Süt Endüstrisi Genel Müdürlüklerince Komisyonumuz-
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da görevlendirilen uzmanların belgeler üzerinde yaptığı inceleme sonucunda Komisyonumuza ver
diği ön rapora göre Bakanlığın hastalıkla ilgili olarak yapmış olduğu çalışmalar ve almış olduğu 
önlemler aşağıda açıklanmıştır. 

II. İNCELEME 

A. O.I.E'nin iran'da Sığır Vebası Hastalığının Çıktığını Bildirmesinden Sonra Bakanlıkça 
Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak : 

1. Üyesi bulunduğumuz ve merkezi Paris'te olan Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisinden 
(OIE) alınan 2.10.1989 tarihli teleks mesajında, İran'da 28.9.1989 tarihinde sığır vebası hastalığı
nın çıktığı bildirilmiştir. (Ek: 1) 

2. Bu bildirim üzerine Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünce Bakanlık Makamından alman 
5.10.1989 tarihli (Ek : 2) olur ile; söz konusu hastalığın Ülkemize sıçramasını önlemek maksadıy
la aşağıdaki: 

a) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu'nun 7 ve Yönetmeliğinin 15 inci maddesi
ne istinaden Ağri-Gürbulak ve Van-Kapıköy Gümrük kapılarının hayvan ve hayvan maddelerinin 
ithalatına kapatılması, Mardin-Habur Gümrük kapısının ise sıkı şekilde kontrol altında tutulması, 

b) Hudut Bölgesindeki, Ağrı, Van ve Hakkari illerinde sığır vebası aşılamasının tüm il düze
yinde yapılması, 

c) Bu İllerdeki hayvan hareketlerinin sıkı bir şekilde kontrol ve takip edilmesi, sığır vebasına 
karşı aşılanmamış hiçbir hayvanın şevklerine müsaade edilmemesi, 

d) Etlik Araştırma Enstitüsünde halen stokta bulunan 2,5 milyon doz sığır vebası aşısından il
lerin ihtiyaçlarına göre derhal şevklerinin sağlanması, Enstitünün aşı üretimine kesintisiz devam et
mesi, 

e) Aşı uygulanması ve hastalık kontrolü yaygınlaştırılarak illerin personel, ödenek, taşıt ve di
ğer ihtiyaçlarının tespit edilerek ilgili birimlere iletilmesi, 

f) Gerek Gümrük kapılarından giren tüm araçların ve gerekse aşı uygulaması yapılan yapılan 
hudut illerinden hayvan ve hayvan maddesi şevkine müsaade edilen nakil araçlarının dezenfeksi-
yonlannın muntazaman yapılması, bunun için dezenfektan maddesi ile pulvarizatör cihazlarının 
tahsisi, 

g) Alınan tedbirlerle ilgili olarak Ağn, Van, Hakkari ve Mardin Valiliklerine, İçişleri, Dışişle
ri, Maliye ve Gümrük Bakanlıklarına ve Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bilgi 
verilmesi, 

öngörülmüştür. 
3. Bakanlığın, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, İçişleri Ba

kanlığı ve Dışişleri Bakanlığına gönderilen 5.10.1989 tarih, 1401 sayılı (Ek : 3) yazıları ile, sığır 
vebası hastalığının ülkemize sıçramasını önlemek amacıyla, havyan ve hayvan maddeleri ile tran
sit geçişlerinin yasaklandığı ve hudut bölgesindeki Ağn-Gürbulak Gümrük kapısı ile Van-Kapıköy 
Gümrük kapısının hayvan ve hayvan ürünlerine ithalatına kapatıldığı bildirilmiştir. 

4. Bakanlığın Ağn ve Kars Valiliklerine gönderilen 30.10.1989 tarih ve 1541 sayılı yazıların
da, gerek ithalatlarda ve gerekse transit geçişlerde, geçiş izni verilmeden önce hayvan ve hayvan 
maddelerinin dezenfekte edilmesi öngörülmüştür. (Ek: 4) 

5. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Ağn, Van ve Hakkari İllerine gönderilen 
27.8.1950 tarih ve 15705 sayılı (Ek: 5) yazılarında; . " 
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Sığır vebası hastalığının yurdumuza bulaşmasını önlemek amacıyla, Iran menşeli canlı hayvan 
ve bir kısım hayvan maddelerinin ithalatı ve Ülkemize sokulmamasma dair, Bakanlığın 5.10.1989 
tarihli yasaklama karanmn hastalığın sönüşü henüz deldere edilmediğinden, devam ettiği, ancak 
son zamanlarda alman bilgilerden ve incelemelerden; Van ve Hakkari İllerine kaçak olarak yoğun 
miktarlarda İran menşeli büyük ve küçükbaş canlı hayvanların sokulduğu ve bu hayvanların ma
halli pazarlarda iç tüketim ve ihraç maksadıyla satıldıklarının anlaşıldığı dikkate alınarak; 

- 5 Ekim 1989 tarihli yasaklama kararı çerçevesinde ülkemize girişleri yasaklanan ve bir sure
ti ekte gönderilen listede yazılı canlı hayvan ve hayvan maddelerinin yurda girişlerinin önlenmesi, 

- Hayvan ve hayvan maddelerinin şevkinde menşe şahadetnamelerine istinaden düzenlenecek 
Veteriner Sağlık Raporu ile sevk edilmeleri, bunun dışındakilerin nakillerinin önlenmesi, 

- Ülkemize sokulması yasaklanmasına rağmen değişik yollarla yurdumuza sokulan İran men
şeli canlı hayvan ve hayvan maddelerinin şevki için, menşe şahadetnamesi ve Veteriner Sağlık Ra
poru düzenlenmesi gerektiği; 

- Canlı hayvan şevklerinde sağlık ve muayene kontrollerinin titizlikle yapılması, menşe şaha
detnamelerinin dikkatlice incelenmesi, 

- Hayvan ve hayvan maddeleri naklinde; görevli bulundukları bölgelerde Jandarma, Polis, Tra
fik Polisi, Belediye Zabıta Memurları, Köy muhtarları, Koruma bekçileri, Köy ve Mahalle Bekçi
leri tarafından mutlaka menşe şahadetnamesi ve Veteriner sağlık raporu aranması, bu belgeleri ta
şımayan nakliyatın durdurularak en yakın mülki idare amirine bildirilmesi, 

- Şehir ve kasabalarda hayvan alım ve satımlarının pazar ve panayırlarda yapılmasının sağlan
ması, pazarların mutlaka kontrol altında tutulması, bunun için bu yerlere bir Hükümet Veteriner 
hekimin görevlendirilmesi -

-Resmi ve özel mezbaha ve kombinalara getirilen hayvanlar için mutlaka menşe, şahadetname
si ve veteriner sağlık raporu istenmesi, 

Talimatı verilmiştir. 

6. 27.8.1990 tarih, 1845 sayılı (Ek: 6) yazı ile, Ülkemize girişleri yasaklanan canlı hayvan ve 
hayvan maddelerinin yurda girişlerinin önlenmesi, hususu; içişleri Bakanlığı, Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterliği, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ile Hazine 
Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilmiştir. 

. 7. Bakanlığın Tehaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüklerine gönderilen 13.10.1989 ta
rih ve 1445 sayılı yazısında; Iran menşeli hayvan ve hayvan maddelerinin girişlerinin yasaklandı
ğı, gerekli kontrol ve tedbirlerin alınması bildirilmiştir. (Ek: 7) 

8. Hakkari Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün, Bakanlık Koruma Kontrol 
Genel Müdürlüğüne gönderilen, 

- 3.12.1990 tarih ve 385 sayılı yazısı (Ek: 8) ile, ekinde sığır ticaretinin açılması isteğinde bu
lunan 11 kişiye ait dilekçenin yer aldığı Bakanlık il Müdürlüğünün Bakanlığa gönderilen 
29.11.1990 gün ve 3275 sayılı (Ek : 9) yazısına cevap teşkil eden, Bakanlığın 12.12.1991 gün, 
21851 ve 24.12.1990 gün 22302 sayılı (Ek : 10, 11) yazılarında; gerek Iran Makamlarınca ve ge
rekse OIE tarafından iran'da görülen sığır vebası hastalığının sönüşünün yapıldığı bildirilmediğin-
den, yasaklama kararının devam ettiği bildirilmiştir. 
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B. 1991 YILINDA SIĞIR VEBASI HASTALIĞININ YURDUMUZDA ÇİŞİ VE BUNUN 
BAKANLIKÇA ÖĞRENİLMESİ ÜZERİNE YAPILAN İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK : 

9. Van Bakanlık İl Müdürlüğünce, Etlik Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
ne yazılan 5.9.1991 tarih ve 4766 sayılı (Ek : 12) yazı ile, Selimbey mahallesinden Abdullah Ka-
ya'ya ait tosundan alınan marazi maddeler sığır vebası şüphesiyle gönderilmiştir. 

10. Etlik Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Uzman Veteriner 
Hekim Hamdi Girgin ile Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü Uzman Veteriner 
Hekim Rafet Erdem, Bakanlık Makamının 11.9.1991 tarihli olurları ile hastalıkla ilgili inceleme 
yapmak üzere Van'a görevlendirilmişlerdir. Van İline giden bu heyetçe mahallinde ihbar edilen öl
dürücü viral hastalığın sığır vebası olduğu klinikman teşhis edilmiş ve 3285 sayılı Yasa'nm gerek
tirdiği İdari ve fenni tedbirler alınmış, düzenledikleri 20.9.1991 tarihli Rapor, Genel Müdürlüğe su
nulmuştur. (Ek: 13) 

11. Sığır vebası hastalığının klinik septomları, bazı viral hastalıklarla benzerlik göstermesi ne
deniyle, Van İl Müdürlüğünce gönderilen marazi maddeler ile giden heyetin aldığı marazi madde
lerin, Etlik Hayvan Hastalıkları, Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü labaratuvarlarında yapılan patalo-
jik, virolojik ve serolojik muayenelerinde, hastalığın sığır vebası olduğu kesin olarak tespit edilmiş 
ve durum Enstitü Müdürlüğünün 20.9.1991 tarih ve 7658 sayılı (Ek: 14) yazılarıyla Bakanlık Ko
ruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünevbildirilmiştir. 

12. Bakanlık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel 
Komutanlığı ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine yazılan 18.9.1991 tarih, 3461 sayılı yazısında; 
Bakanlığın 27.8.1990 tarihli yazıları ilgi gösterilerek, hayvancılığımızda telafisi mümkün olmayan 
zayiatlara sebep olacak olan sığır vebası hastalığının yurdumuza bulaşmaması için, İran ve Irak sı
nırlarımızda kaçak hayvan girişlerinin önlenmesi hususunda gerekli kontrollerin yapılması bildiril
miştir. Ayrıca aynı tarihli Ağrı, Van, Hakkari ve Kars Valiliklerine gönderilen yazı ile de, kaçak 
hayvan girişlerinin önlenmesi, raporsuz, menşe şahadetnamesiz hayvan ve hayvan ürünlerinin şev
kine müsaade edilmemesi talimatı verilmiştir. (Ek: 15, 16) 

13. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Elazığ, Muş ve Bingöl Valiliklerine gönderilen 
27.9.1991 tarih, 1091 sayılı (Ek : 17) yazı ile; Kaçak hayvan şevklerinin önlenmesi bakımından, 
yurtiçi şevklerinde her türlü tedbirin alınması, hayvan pazarları ve yol güzergâhlarında gerekli 
kontrollerin yapılması, Emniyet teşkilatı ile bu hususta işbirliği yapılması istenilmiştir. 

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine gönderilen 
1.10.1991 tarih, 3743 sayılı yazıda; 18.9.1991 tarihli yazı ilgi tutularak Van, Hakkari illerine has
talıklı hayvan sokulduğunun bilgi edinildiği belirtilmek suretiyle, hayvan hareketleriyle sürekli ya
yılma riski olan hastalığın Ülkemize bulaşmasının önlenmesi bakımından, İran ve Irak sınırlarımız
dan kaçak hayvan girişlerinin önlenmesi, veteriner sağlık raporu olmayan ve sığır vebasına karşı 
aşılanmayan canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin şevklerine müsaade edilmemesi ve bu hususta ge
rekli kontrol ve tedbirlerin alınması bildirilmiştir. Dışişleri Bakanlığına yazılan aynı tarihli yazl ile 
de alınan tedbirlerin etkinliğinin temini bakımından, İran resmi makamlarına konunun iletilmesi is
tenilmiştir. (Ek: 18,19) 

14. Bakanlık Makamının 2.10.1991 tarihli (Ek : 20) Olurlarında; İran'daki sığır vebası hasta
lığı nedeniyle, 5.10.1989 tarihinden itibaren ithalatı yasaklanmasına rağmen, Van ve Hakkari İlle
rine kaçak şekilde yoğun miktarlarda hayvan sokulduğu, bu hayvanların diğer illerimize de pazar-
landıkları ve hastalıklı olduklarının tespit edildiği, hayvan sevk ve hareketleriyle yayılma riski olan 
bu hastalığın ülkemize bulaşmasını önlemek bakımından; 
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a) Hakkari, Van, Diyarbakır, Ağrı, Kars, Ş. Uıfa, Siirt, Muş, Bitlis, Mardin, Şırnalc ve Batman 
. tilerinin 3285 sayılı Kanununa istinaden bulaşıcı hayvan hastalığı yönünden Hassas Bölge ilan edi
lerek, bu yörelerde hayvan toplanmasının mahallin en büyük mülki amirinin iznine bağlanması ve 
mahallin yayın organlarıyla ilan edilmesi, 

b) Yukarıda adı geçen 12 İlde hayvan pazarlarının kapatılması, 

c) Hassas Bölge ilan edilen illerimizden yapılacak canlı hayvan şevklerinde büyükbaş çift tır
naklı hayvanlara şevklerinden en az 15 gün öncesinden sığır vebası aşısı yapılması; kararlaştırıl
mıştır. Söz konusu olurda belirtilen hususların gereğinin yerine getirilmesi için, adı geçen 12 Va
liliğe ve Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne talimat verilmiştir. (Ek: 21,22) 

15. Bakanlık Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünce 74 Valiliğe (İl Müdürlüğü) gönderilen 
4.10.1991 tarih ve 59 nolu (Ek: 23) Tamimde; 

a) ti ve bağlı ilçelerinde bulunan resmi ve özel mezbaha ve kombinalara kesim için getirilen 
hayvanlann sevk belgelerinin olup, olmadığının araştırılması, menşe şahadetnamesi veya Veteriner 
sağlık raporu olmayan hayvanlann kesimlerinin yapılmayarak, dunundan Bakanlık İl ve İlçe Mü
dürlüklerinin haberdar edilmesi, 

b) Resmî ve özel mezbaha ve kombinalara getirilen sığırlann muayene edilerek, mutlaka de
rece tatbik edilmesi, 

c) Hassas bölge ilan edilen illerden sevk edilecek büyükbaş çift tırnaklı hayvanlara, şevklerin
den 15 gün önce sığır vebası aşısı yapılması gerektiği, 

d) Hayvan alım ve satımlarının yapıldığı hayvan pazarı ve canlı hayvan borsalarına mutlaka 
veteriner görevlendirilmesi, hayvanlann sağlık muayeneleri ile, menşe şahadetnamesi ve veteriner 
sağlık raporu yönünden kontrollerinin yapılması; söz konusu yerlerin temizlik ve dezcnfeksiyonla-
nnın yaptınlması, 

e) Belediye ve Emniyet teşkilatlan ile Koordinasyona gidilerek hayvan pazarlan, yol güzer
gâhtan, şehir giriş ve çıkışlannda belge kontrollerinin yapılması, 

Belirtilmektedir. 

16. Bakanlığın 4.10.1991 gün, 3791,4.10.1991 gün 3792,4.10.1991 gün 3793 sayılı, Millî Sa
vunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına gönderilen (Ek : 24, 25, 
25/1) yazılan ile; sığır vebası hastalığının önlenmesi ve Bakanlıkça alınan tedbirlerin etkinliğinin 
temini bakımından, gerek sınır ticareti yoluyla ve gerekse kaçak olarak İran ve Irak menşeli hay
vanların yurda girişlerinin ve yurt içinde Veteriner Sağlık Raporsuz hayvanların şevklerinin önlen
mesi hususlannda gerekli tedbirlerin alınması istenilmiştir. 

Hayvan sevk ve kontrol Merkezlerine gönderilen 4.10.1991 gün, 17148 sayılı (Ek : 26) yazı 
ile de hayvan sevk ve hareketleriyle yayılma riski olan sığır vebası hastalığının Ülkemize bulaşma
sının önlenmesi bakımından, hayvan hareketlerinin kontrolunda duyarlı olunması, kontrollerin ak
satılmadan ve titizlikle 24 saat sürdürülmesi talimatı verilmiştir. 

17. Bakanlıkça Valiliklere ve Hayvan Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerine gönderilen 
17.10.1991 tarih ve 62 nolu (Ek: 27) tamim ile; 

Yurdumuzda görülen sığır vebası hastalığı nedeniyle, sığır varlığımızın korunması için; 
a) Bu konudaki haberleşmelerin ACİL-HİZMETE ÖZEL kaydıyla yapılması, 

b) Hastalık çıkan yerlerde 3285 sayılı kanuna göre gerekli bütün idari ve fenni tedbirlerin alın
ması, 
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c) Hastalık çıktığında derhal îl Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonunun toplanarak karar alınma
sı ve Bakanlığa ihbarda bulunulması, 

d) Hastalıkla ilgili bilgilerin örneği ekli Günlük Takip Formuyla bildirilmesi, 
e) Hastalığın ilk çıktığı iller ile risk bölgesindeki illere Bakanlığın 1991 yılı bütçesinden öde

nek gönderildiği, daha sonra ihtiyaç mahallerine yeni ödenek tahsisleri yapılacağı, 
f) Hasta olduğu tespit edilen hayvanların gecikmeye mahal vermeden tazminatlı olarak itlaf 

edileceği, 
g) Koruyucu aşılama çalışmalarına hastalık çıkan iller ile çevre illerde devam edildiği, önce

likle hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bölgelerden başlamak üzere bütün sığır ve mandalann 
aşılanacağı, 

h) Diğer mücadele çalışmalarının sığır vebası aşılamaları tamamlanıncaya kadar erteleneceği, 
ı) Hayvan hareketleri ve hayvan ürünlerinin nakli konularında yönetmeliğin 107. maddesine 

göre hareket edileceği, 
i) İkinci bir emre kadar Trakya Bölgesine Anadolu'dan canlı hayvan sevkiyatının durdurul

duğu, 
j) İl Müdürlüklerinde mevcut bütün vasıtaların çalışmalar tamamlanıncaya kadar sığır vebası 

mücadelesine tahsisi gerektiği, 
k) Projeli olarak yurt dışından gelen damızlıkların aşılanmalarına öncelik verilmesi, 

1) Sayılan hususlar dışında Bakanlığa bilgi vermek, talimat almak ve ihtiyaç belirlenmek üze
re, aşağıda telefon numaralan verilen Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilileriyle gece ve gün
düz telefonla irtibat kurulabileceği; 

Bildirilmiş bulunmaktadır. 
18. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 4.10.1991 gün ve 17108 sayılı yazılarına istinaden, İçiş

leri Bakanlığınca valiliklere gönderilen 15.10.1991 gün, 2390 sayılı (Ek : 28) yazı ile 12.3.1991 
günlü genelgeleri de hatırlatılarak sığır vebası hastalığının yayılmasının önlenmesi ve alınan ted
birlerin etkinliği bakımından, gerek sınır ticareti yoluyla ve gerekse kaçak olarak İran ve Irak men
şeli hayvan ve hayvan ürünleri taşıyan, veteriner sağlık raporsuz kara nakil vasıtalarına raslandı-
ğında seferden men edilerek, en yakın mülki idare Amirliğine veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
il veya ilçe müdürlüğüne, haklarında kanuni işlem yapılmak üzere teslim edilmeleri gerektiği; be
lirtilmiştir. 

19. Bakanlık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, Tanmsal Üretim ve Geliştirme 
Genel Müdürlüğüne gönderilen 21.10.1991 tarih, 17934 sayılı (Ek : 29) yazıda; Doğu ve Güney
doğu bölgelerimizdeki bazı illerimizde, yurda kaçak olarak giren İran ve Irak menşeli canlı hay
vanların sebep olduğu sığır vebası hastalığının tespit olunduğu belirtilerek; 

a) Hastalık nedeniyle kordon altına alınan yer ile tecrit mahallerine, çıkan hastalığa karşı has
sas hayvanlann sokulması yasak olduğundan, dağıtımların il müdürlüklerinin bilgisi ve denetimi 
altında yapılması, 

b) Dağıtımdan önce hayvan bannaklannın temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılması ve ba
rınaklarda başka hayvan bulundurulmaması, 

c) İşletmelere tesliminde damızlık hayvanlara sığır vebası aşısı yaptınlarak 15 gün süreyle bu 
bannaklara dışarıdan hayvan sokulmaması, Genel Müdürlüğünüzden damızlık hayvan ithal izni 
alan firmalara da bu konuda gerekli bilginin verilmesi, 

Belirtilmiştir. 
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20. Bakanlık Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünce 74 ti Müdürlüğüne yazılan 23.10.1991 
gün, 4086 sayılı (Ek : 30) yazıda; sığır vebasına karşı çalışma ve aşılamalar nedeniyle izinlerin 
ikinci bir emre kadar kaldırıldığı bildirilmiştir. 

21. Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünce 74 İl Müdürlüğüne gönderilen 23.10.1991 tarih ve 
4061 sayılı (Ek: 31) yazı ile; sığır vebası ile mücadele çalışmalarında, derece tatbiki yapılarak, has
talık yönünden takibe alınan hayvanların sol sağrılarına mavi işaret boyası ile T işareti konması bil
dirilmiştir. 

22. Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünce, 74 il Müdürlüğüne gönderilen 24.10.1991 tarih, 
4087 sayılı (Ek : 32) yazı ile; ithal hayvanlar için, sığır vebası hastalığına karşı alınması gereken 
tedbirler bildirilmiştir. 

23. Hastalığın çıkması üzerine hassas bölge ilan edilen 12 il dahil 16 ll'deki veteriner hekim 
268 kişi, sağlık teknisyeni 392 adet iken, batı bölgelerinden yardımcı olmak üzere, 92 veteriner he
kim, 199 veteriner sağlık teknisyeni, bu illere geçici görevle gönderilmişlerdir. (Ek: 33) 

24. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünce, Bakanlığa 
gönderilen 24.10.1991 tarih ve 003288 sayılı (Ek: 34) yazıda; sığır vebası hastalığının alıcılar ta
rafından öğrenilmesi halinde, uzun süre canlı hayvan ve hayvansal ürünleri ihracatı yapılamayaca
ğı, diğer tarım ürünlerini ve işlenmiş ürünleri ihracatımızı da engelleyeceği belirtilerek, hastalığın 
yurt dışında öğrenilmesinden önce konunun ihracat yönüyle değerlendirilmesi için, Bakanlıkla bir
likte toplantı yapılması bildirilmiştir. 

^25. Bakanlığın 25.10.1991 tarih ve 18216 sayılı (Ek : 35) yazılarıyla; Başbakanlıktan, bulaş
ma ve yayılma tehlikesi çok fazla olan sığır Vebası hasatlığına] karşı alınan tedbirlerin ilgililere du
yurulması hususundaki bildirinin 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu gereğince Kasım 
ayı sonuna kadar haftada dört gün duyurulması istenilmiştir. 

C. SIĞIR VEBASI HASTALIĞININ 25.10.1991 TARİHİNDE HÜKÜMET BİLDİRİSİ İLE 
DUYURULMASI, OIE'YE BİLDİRİLMESİNDEN SONRA 
OLARAK: 

26. Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün: 
na cevap teşkil eden 30.10.1991 tarih, 5099 sayılı Bakanlık yazısında : 25.10.1991'de OIE'ye res
men deklare edildiği belirtilen sığır vebası hastalığımn sirayet özelliği nedeniyle, gerek bakanlık ve 
gerekse özel sektör tarafından yapılan damızlık hayvan ithalatının şimdilik durdurulduğu bildiril
miştir. (Ek: 36) 

27. Bakanlık Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün İl Müdürlüklerine gönderilen 1.11.1991 
tarih 69 sayılı (Ek: 37) tamiminde; sığır vebası hastalığının sirayetinin önlenmesi hususunda alın
ması gereken önlemler 10 madde halinde bildirilmiştir. 

28. Bakanlık Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün İl Müdürlüklerine gönderilen 6.11.1991 
tarih, 5163 sayılı (Ek : 38) yazılarında; canlı hayvan ve etlerin nakli hususunda uyulması gereken 
Önlemler bildirilmiştir. 

29. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, Başbakanlığa gönderilen 27.İL 1991 tarih, 03691 sayılı 
(Ek : 39) yazısı ile, yazı ekindeki, sığır vebası hastalığının kontrolü amacıyla alınan tedbirler ve 
uyulması gereken hususlara ilişkin bildirinin, 15.12.1991 tarihine kadar Türkiye Radyo Televiz-
yonlannm ana haber bültenlerinde haftada dört günü yayınlanması istenilmiştir. 

30. Bakanlık Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün, Jandarma Genel Komutanlığına gönde
rilen 28.11.1991 tarih, 5570 sayılı (Ek : 40) yazılarında; daha önceki yazışmalarda ilgi tutularak, 
gerek sınırlarımızdan kaçak hayvan girişlerinin ve gerekse yurt içinde veteriner sağlık raporsuz ve 
kontrolsüz hayvan şevklerinin önlenmesi bakımından alınan tedbirlerin artırılması istenilmiştir. 

YAPILAN İŞLEMLERLE İLGİLİ 

25.10.1991 tarih 2578 sayılı yazısı-
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31. Bakanlık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün, 15 İl Valiliğine gönderilen 28.11.1991 
tarih, 20018 sayılı (Ek : 41) yazılarında; yurt içinde veteriner sağlık raporsuz kaçak hayvan şevk
lerinin kontrolü ve önlenmesi amacıyla, illerde görev yapan Jandarma veya vergi kontrol ekipleri
nin yanında, bir araba ile veteriner hekim görevlendirilmesi istenilmiştir. 

32. Bakanlık Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünce İl Müdürlükleri ile Tahaffuzhane ve 
Gümrük Veteriner Müdürlüklerine gönderilen 4.12.1991 tarih, 79 sayılı (Ek : 42) tamim ile; yurt 
dışından ithal edilen kasaplık hayvanların fiili, ithalatlarından sonra yerleşim yerlerine ve işletme
lere nakliyeleri sırasında alınması gereken tedbirler bildirilmiştir. 

33. Bakanlığın Başbakanlığa gönderilen 12.3.1992 gün, 1171 sayılı (Ek : 43) yazısında; 
25.12.1991 tarihi itibariyla ülke genelinde sığır vebası hastalığına karşı sığır ve mandaların aşılan
dığı (Toplam 11 836 865 baş) 15.11.1991 tarihinden sonra hiçbir hastalık mihrakının görülmediği, 
16.1.1992 tarihinde karantina tedbirlerinin kaldırıldığının belirtilerek, durumun ülkemiz menşeli 
hayvan ve hayvan ürünlerine tedbir koyan ülkelere bildirilmesi istenilmiştir. 

III. DEĞERLENDİRME 

İnceleme bölümünde tespit olunan durumlara göre; 
A. 1989 YILINDA İRANDA SIĞIR VEBASI HASTALIĞI ÇIKTIĞININ 

BİLDİRİLMESİNDEN- TÜRKİYEDE HASTALIĞIN , ÇIKIŞININ BAKANLIKÇA 
ÖĞRENİLMESİNE KADAR YAPILAN İŞLEMLER: 

Üyesi bulunduğumuz Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisi (OIE) tarafından gönderilen, 
2.10.1989 tarihli mesaj ile, İran'da 28.9.1989 tarihinde sığır vebası hastalığının çıktığının bildiril
mesi üzerine, tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından alınan 5.10.1989 tarihli Bakan olurunda; 
İran menşeli hayvan ve hayvansal ürünlerinin ithalatının yasaklanması, Gümrük kapılarından giren 
tüm araçlar ve hayvan sevk araçlarının dezenfeksiyonunun yapılması, hudut bölgesindeki Ağrı, 
Van ve Hakkari illerinde sığır vebası aşılamasına geçilmesi, bu illerdeki hayvan hareketlerinin sı
kı bir şekilde takip ve kontrol edilmesi, Etlik Hayvan Hastalıkları Araştırma Enstitüsü Müdürlü
ğündeki 2,5 milyon doz sığır vebası aşısının bu illere sevk ile Enstitünün aşı üretimine kesintisiz 
devam etmesi öngörülmüş olup, buna göre uygulama yürütülmüştür. (Ek : 1-11), Bakanlığın 
18.9.1991 tarih, 3461 sayılı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliğine gönderilen yazılarında; daha önceki yazıları da ilgi gösterilerek, yurda kaçak hay
van girişlerinin önlenmesi hususunda gerekli takibatın yapılması hatırlatılmış, ayrıca aynı tarihli 
Van, Hakkari, Ağrı ve Kars Valiliklerine (il Müdürlükleri) gönderilen yazı ile de, kaçak hayvan ve 
ürünlerinin girişlerinin önlenmesi, raporsuz, menşe şahadetnamesiz hayvanların şevkine müsaade 
edilmemesi, önceki yazıları ilgi tutularak yeniden hatırlatılmıştır. (Ek : 15, 16) 

B. Sığır Vebası Hastalığının Türkiyede Çıkışı İle Bakanlıkça Öğrenilmesinden, Deklere Edil
diği 25.10.1991 Tarihine Kadar Yapılan İşlemler : 

1. Van Bakanlık Tarım İl Müdürlüğünün 5.9.1991 tarihli yazılan ile, Etlik Hayvan Hastalık
ları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne, sığır vebası şüphesiyle, İl Merkezindeki Selimbey mahal
lesinden Abdullah Kaya'ya ait sığırdan alman marazi maddeler intikal ettirilmiştir. Bunun üzerine 
Bakanlık Makamının 11.9.1991 tarihli Olurlan ile olay mahalline bir heyet gönderilmiş ve giden 
heyetçe yapılan incelemeden sonra alınan marazi maddeler de, Enstitü Müdürlüğüne intikal ettiril
miştir. Sığır vebası hastalığının klinik septomları bazı öldürücü viral hastalıklarla benzerlik göster
diğinden; Van İl Müdürlüğü ile giden heyetin intikal ettirdiği hayvanlardan alınan marazi madde
lerin laboratuvarlardaki muayenelerinde öldürücü hastalığın sığır vebası olduğu kesin olarak teşhis 
edilmiş olup, durum enstitünün 20.9.1991 tarihli yazısıyla Bakanlığa bildirilmiştir. (Ek : 12-14) 
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Buna göre, Bakanlığın sığır vebası hastalığından resmen haberdar oluşu 20.9.1991 tarihli bu 
yazıya dayanmakta olup, yukarıda (A) bölümünde açıklandığı üzere, hastalığın ülkemizde çıkışı; 
İran'da çıkan sığır vebası dolayısıyla, bakanlığın hastalığın yurdumuza girmesi ve yayılmasını ön
lemek için yaptığı mücadele dönemine rastlamaktadır. Nitekim 20.9.1991 tarihinden hemen önce
ki 18.9.1991 tarihli (Ek : 15,16) yazılar ile, hastalığın yurdumuza girmesi ve yayılmasının önlen
mesi hususunda ilgili ve yetkili birimlere verilen talimatların gereğinin yerine getirilmesi yeniden 
hatırlatılmıştır. 

inceleme bölümünün 9-24 maddelerinde belirtilen durumlara göre, sığır vebası hastalığının 
yurdumuzda yayılmasını önlemek amacıyla 20.9.1991 tarihlî ile deklarasyonun yapıldığı 
25.10.1991 tarihleri arasındaki dönem içerisinde, Bakanlıkça ilgili ve yetkili kuruluşlara verilen ta
limatlar ile; 

Hastalık çıkan illerde aşılama çalışmalarının yürütüldüğü, bu mahallere geçici görevle perso
nel gönderildiği, hastalığın yurtdışından sirayetini önlemek için canlı hayvan ve mamullerinin itha
latlarının yasaklandığı, hastalığın yoğun olarak görüldüğü 12 tün Hassas Bölge ilan edildiği, hay
van pazarlarının denetim altında tutulmasının istenildiği, yurt içindeki hayvan hareketlerinin dene
time tabi tutulmasının belirtildiği, hastalıklı ve şüpheli hayvanların itlaf edilmesinin emredildiği, 
vs. şeklinde önlemlere başvurulmuş ve 3285 sayılı Sağlık Zabıta Yasası ve Yönetmeliğinin 36. 105 
ve 107. maddelerinin gerekleri yerine getirilmiştir. (Ek: 20-34) 

Bakanlığın talebi üzerine hastalığın çıkışı ve alınacak tedbirler 25.10.1991 tarihinde Hükümet 
Bildirisi ile T.R.T. tarafından duyurularak OIE'ye deklere edilmiştir. (Ek: 35) 

2. İnceleme bölümünün 26-32 maddelerinde belirtildiği üzere 25.10.1989 tarihinden itibaren 
de alınan önlemlere devam olunmuş ve 25.12.1991 tarihi itibariyle ülke genelindeki tüm sığır ve 
mandaların sığır vebasına karşı aşılandığı 15.11.1991 den sonra hiçbir hastalık mihrakının görül
mediği, 16.1.1992 tarihinden itibaren de karantina tedbirlerinin kaldırıldığından bahisle, ülkemiz 
menşeli hayvan ve hayvansal ürünlere tedbir koyan ülkelere durumun bildirilmesi, Bakanlığın 
12.3.1992 gün ve 1171 sayılı (Ek: 43) Yazısı ile, Başbakanlıktan talep olunmuştur. 

3. Bakanlıkça baştan beri alınan tedbirlere rağmen, hastalığın görüldüğü 1991 yılı Eylül ayın
dan, 1991 yılının sonuna kadar; Eylül ayında 5 ilde, Ekim ayında 31 ilde, Kasım ayında 7 ilde ol
mak üzere toplam 43 ilde hastalık görülmüş olup, bu hastalık dolayısıyla 11 769 hayvan itlaf edil
miş ve karşılığında 30 200. 484 000 TL. tazminat ödenmiştir. (Ek : 44) En fazla hayvan itlaf edi
len ve tazminat ödenen iller ise, Erzurum, Konya, Afyon ve İzmir olmuştur.. 

Bakanlığın Başbakanlığa gönderilen 12.3.1992 gün, 1171 sayılı yazısında, 15.11.1991'den 
sonra hiçbir mihrakta hastalığın görülmediği bildirilmesine karşın; 1992 yılında sözkonusu 43 ilin 
içerisinde yer alan Afyon, Amasya, Ankara, Erzurum, İstanbul, Van, Yozgat ve Samsun illerinde 
6.1.1992-11.6.1992 tarihleri arasında 24 mihrakta, 1993 yılında ise üç mihrakta sığır vebası çıktığı, 
Etlik Hayvan Hastalıkları, Araştırma Enstitüsüne intikal eden marazi maddelerin incelenmesine 
dayalı Bakanlık Müfettişlerince düzenlenen belgelerden anlaşılmaktadır. (Ek : 45,46) Etlik Hay
van Hastalıkları A.E. ile yapılan telefon görüşmesinde, 1993 yılında Amasya'da 12.2.1993, 
Lüleburgaz'da 10.3.1993, Burdur'da 10.6.1993, Denizli'de 29.5.1993'de sığır vebası hastalığı tes
pit edildiği söylenilmiştir. 

Bulaşıcı ve çabuk yayılma karakteri gösteren sığır vebası hastalığının bulaşması, genellikle 
hastalıklı hayvan sağlam hayvanlara temas etmesinden ileri gelmektedir. 
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdrülüğünün bugünkü idari 
yapısıyla ülkemizde görülen hayvan hastalıktan karşısında yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Bu 
nedenle Bakanlığın daha dinamik bir yapıya kavuşturulabilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurul Gündeminde bulunan Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri 

, Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin günümüz şartlarına uygun olarak bir an önce 
yasalaştırılması gerekmektedir. 

SIĞIR VEBASI HASTALIĞININ YAYGINLAŞMA NEDENLERİ 

Hastalığın İran'da görülmesinden sonra 5.10.1989 tarihinden itibaren Türkiye'ye girmemesi 
ve yayılmaması için yapılan mücadelelere ve tedbirlere rağmen, bu hastalığın ülkemize girmesi ve 
yayılması nedenlerini aşağıdaki şekilde özetliyebiliriz. 

a) Bakanlığın talimatlarına rağmen, hastalığın çıktığı bölgenin hudutlarının geniş olması 
nedeniyle yurt dışından ülkemize ucuz ve kaçak hayvan hareketlerininin önlenememesi, 

b) Hastalığın çabuk bulaşıcı ve yayılma özelliğinde olması, 
c) Erzurum, Konya, Afyon ve İzmir İllerinde hastalığın çok daha fazla çıkmasından görüleceği 

üzere, Bakanlıkça verilen talimatlara rağmen yurt içindeki hayvan hareketlerinin önlenememesi, 
d) Ulaşım imkânlarının elverişliliği, nedeniyle yurt içi hayvan hareketlerinin yeterince dene

tim altına alınamaması, 
e) Doğu ve Güneydoğu illerinin yerleşim yerlerinin dağınık oluşu ve anarşik olaylar nedeniyle 

mezra ve köylerde aşılama hizmetlerinin yeterince yapılamaması, hastalığın çıktığı bölgenin tabiat 
şartlarının olumsuz olması, 

f) Hastalığın, hayvan hareketlerinin en yoğun olduğu bir mevsimde çıkması, 
g) Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin en büyük geçim kaynağı hayvancılık sektörü 

olmasına rağmen bu illerde hastalıkla mücadelede görev yapacak teknik elemanların (Veteriner, 
Veteriner Sağlık Teknisyeni, Ziraat Mühendisi vb.) yıllar itibariyle batı illerimize kaydırılarak bu 
illerdeki teknik personel sayısının azaltılması, (Ek: 47) 

h) Etlik (Ankara) Hayvan Hastalıklan Araştırma Enstitüsünün kesin teşhis koyduğu hastalığın, 
Bakanlığa 20.9.1991 tarihinde bildirilmesine'karşın, canlı hayvan ihracatımızın gerilememesi ve bu 
ihracattan elde edilen döviz gelirlerimizin azalmaması amacıyla Hükümet bildirisinin her türlü 
haberleşme araçlarından 25.10.1991 tarihinde yapılması. 

SONUÇ 
Komisyonumuzun belge ve dokümanlar üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda, Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığının; ülkemizde çıkan sığır vebası hastalığı ile yaptığı mücadele çalışmalarında 
konu ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin amir hükümlerini, uyguladığı, Bakanlığın; 
hastalığın çıkışında bir ihmalinin bulunmadığı, hastalıkla yapılan mücadelede alınabilecek bütün 
önlemlerin azamisini aldığı tespit edilmiştir. 

Raporumuz Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Muzaffer İlhan Abdulilah Fırat Evren Bulut 

Muğla Erzurum Edirne 
Başkan Başkanvekili Sözcü 

(Toplantıda Bulunmadı) 
ÜmitCanuyar Adil Aydın İlker Tuncay 

Manisa Antalya Çankırı 
Kâtip Üye Üye 

(Toplantıda Bulunmadı) 
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Asım Kaleli Ali Er Osman Özbek 
İçel İçel Konya 
Üye \ Üye Üye 

(İmzada Bulunamadı) 
Gazi Barut Muzaffer Arıkan 

Malatya Mardin 
Üye Üye 

(Toplantıda Bulunmadı) 

DİZİ PUSULASI 
1) OIE Teleks mesajı (Ek-1) 

2) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Ağrı, Van, Hakkari ve Mardin Valiliklerine, İçiş
leri, Dışişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 
gönderdiği 5.10.1989 tarihli yazısı. (Ek-2) 

3) Bakanlığın Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Maliye ve Gümrük Bakanlığı, İçişleri Ba
kanlığı ve Dışişleri Bakanlığına gönderdiği 5.10.1989 tarih ve 1401 sayılı yazısı. (Ek - 3) 

4) Bakanlığın Ağrı ve Kars Valiliklerine gönderdiği 30.10.1989 tarihli ve 1541 sayılı yazı. 
(Ek-4) 

5) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Ağrı, Van ve Hakkari İllerine gönderdiği yazı (Ek 
-5) . 

6) Bakanlığın İçişleri Bakanlığı ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ile Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderdiği 
27.8.1990 tarih ve 1845 sayılı yazı (Ek - 6) 

7) Bakanlığın Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüklerine gönderdiği 13.10.1989 ta
rih ve 1445 sayılı yazı. (Ek - 7) 

8) Hakkari Valiliğinin Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderdiği 3.12.1990 tarih ve 
385 sayılı yazısı. (Ek - 8) 

9) Hakkari İl Müdürlüğünün Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderdiği 3.12.1990 
tarih ve 385 sayılı yazı ve eki vatandaş dilekçeleri. (Ek - 9)) 

10) Bakanlığın Hakkari Valiliğine gönderdiği 29.11.1990 tarih ve 3275 sayılı yazısı ile yasak
lama kararının devam ettiğinin bildirilmesi. (Ek -10) 

11) Bakanlığın İl Müdürlüğüne gönderdiği 12.12.1990 tarihli ve 21851 sayılı yazı ile yasakla
manın devam ettiğinin bildirilmesi. (Ek -11) 

12) Bakanlık Van İl Müdürlüğüne gönderdiği 3.9.1991 tarih ve 4766 sayılı yazısı. (Ek - 12) 
13) Etlik Hayvan Hastalıklarınca görevlendirilen teknik heyetin 20.9.1991 tarihinde düzenle

dikleri rapor. (Ek - 13) 
14) Enstitü Müdürlüğünün 20.9.1991 tarih ve 7658 sayı ile Koruma ve Kontrol Genel Müdür

lüğüne gönderdiği teşhis yazısı. (Ek - 14) 
15) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Jandarma Genel Komutanlığı ve Olağanüstü 

Hal Bölge Valiliğine gönderdiği 18.9.1991 tarih ve 3461 sayılı talimatı. (Ek - 15-16) 
16) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Elazığ Muş Ve Bingöl Valiliklerine gönderilen 

27.9.1991 tarih ve 1091 sayılı yazısı. (Ek - 17) 
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17) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ile Dışişleri Ba
kanlığına gönderilen 1.10.1991 tarihli ve 3743 sayılı yazı. (Ek - 18-19) 

20) Bakanlık Makamının 2.10.1991 tarihli oluru ile Hakkari, Van, Diyarbakır, Ağrı, Kars, Ş. 
Urfa, Siirt, Muş, Bitlis, Mardin, Şırnak ve Batman Valilikleri ile Et ve Balık Kurumu Genel Mü
dürlüğüne verilen talimat (Ek - 21,22) 

21) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce 74 Valiliğe gönderilen tamim, (ek - 23) 
22) Bakanlığın 4.10.1991 tarih ve 3791,4.10.1991 tarih ve 3792,4.10.1991 tarih ve 3793 sa

yılı yazı ile Millî Savunma, İçişleri Bakanlıklan ile Jandarma Genel Komutanlığına gönderdiği ta
limat (Ek - 24,25,25/1) 

23) Bakanlıkça Hayvan sevk ve Kontrol merkezlerine gönderilen 4.10.1991 gün ve 17148 Sa
yılı talimat (Ek - 26) 

24) Bakanlıkça Valiliklere ve Hayvan Araştırma Enstitülerine gönderilen tamim. (Ek - 27) 
25) Bakanlıkça İçişleri Bakanlığı ve Valiliklere gönderilen 4.10.1991 gün ve 17108 sayılı ya

zı. (Ek - 28) 
26) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlü

ğüne gönderilen 21.10.1991 tarih ve 17934 sayılı yazı. (Ek - 29) 
27) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce 74 İl Müdürlüğüne gönderilen 23.10.1991 gün 

ve 4086 sayılı, 23.10.1991 gün ve 4061 sayılı 24.10.1991 gün ve 4087 sayılı yazılar. (Ek - 30-31-
32) 

28) Hastalıkla mücadele de görevlendirilen teknik eleman listesi (Ek - 33) 
29) Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünce Bakanlığa 

gönderilen 24.10.1991 gün veO03288 sayılı yazı. (Ek - 34) 
30) Bakanlığın 25.10.1991 gün ve 18216 sayılı yazı ile Başbakanlığa gönderdiği yazı. (Ek -

35) 
31) Bakanlığın 30.10.1991 tarih ve 5099 sayı ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Mü

dürlüğüne gönderdiği yazı. (Ek - 36) < 
32) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce il Müdürlüklerine gönderilen 1.11.1991 tarih ve 

67 sayılı, 6.11.1991 tarih ve 5163 sayılı yazılar. (Ek - 37-38) 
33) Bakanlıkça Başbakanlığa gönderilen 27.11.1991 gün ve 3691 sayılı yazı. (Ek - 39) 
34) Bakanlığın Jandarma Genel Komutanlığına gönderdiği 28.11.1991 tarih ve 5570 sayılı ya

zısı. (Ek - 40) 
35) Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 15 İl Valiliğine gönderdiği yazı. (Ek - 4l) 
36) Konıma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce il Müdürlükleri ile Tahaffuzhane ve Gümrük 

Veteriner Müdürlüklerine gönderilen 4.12.1991 tarih ve 79 sayılı yazı. (Ek - 42) 
37) Bakanlıkça, Başbakanlığa gönderilen 12.3.1992 gün ve 1171 sayılı yazı. (Ek - 43) 
38) Bakanlıkça itlaf edilen hayvanlar için ödenen tazminat miktarı listesi. (Ek - 44) 
39) Hastalık mihraklarını gösteren raporlar. (Ek - 45-46) 
40) Hastalığın çıktığı tarihteki çalışan teknik personel listesi. (Ek - 47) 

© 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 688) 




