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MÜS‹AD Genel Baﬂkan›

Çevre ve küresel ›s›nma konular› günümüzde en çok tart›ﬂ›lan konular›n baﬂ›nda gelmektedir. Teknolojinin geliﬂmesiyle ekonomideki s›n›rlar›n kalkmas› gibi
çevre sorunlar› ve çözümleri için de s›n›rlar kalkm›ﬂt›r. Bu sebeple çevre sorunlar› art›k, ülkelerin kendilerinin çözmesi gereken milli sorunlar olarak de¤il,
bütün dünyan›n birlikte çözmesi gereken küresel sorunlar olarak tan›mlanmaktad›r.
Yaﬂanan çevre felaketleri ve küresel iklim de¤iﬂikli¤inin yol açt›¤› sorunlar, temelde insan›n kendisinden kaynaklanmaktad›r. Günümüzde insanlar›n tüketim al›ﬂkanl›klar›, iç dünyas›nda yaﬂad›¤›
bunal›mlar, kültür de¤erlerinin kirlenmesi ve kafas›ndaki medeniyet tasavvuru
çevreye de yans›maktad›r. Bu en temel
do¤al kaynak olan hava, su,toprak ve denizlerin kirlenmesi sonucu ile noktalanmaktad›r.
Son y›llarda dünya ikliminin gözle görülür biçimde de¤iﬂti¤ine ﬂahit oluyoruz.
Kimi yerlerde f›rt›nalar, ya¤murlar büyük
dalgalar, kimi yerlerde ise aﬂ›r› s›caklar,
kurakl›klar ve susuzluklar insanlar› olumsuz yönde etkilerken, 19.yüzy›lda baﬂlayan sanayileﬂme devriminin ac› sonuçlar›
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olarak, insano¤lu yapt›klar› hatalar›n bedelini art›k ödemeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu sonuç karﬂ›s›nda geliﬂmiﬂ ve sanayisini tamamlam›ﬂ ülkeler paniklemiﬂ bir halde,
kötü gidiﬂat› durdurmaya yönelik yap›lmas› gerekenleri s›ralay›p durmaktad›rlar.
Makineleﬂme ve ekonominin sürekli geliﬂmesinin ard›ndan karbondioksit ve
metan gibi sera etkisi yapan gazlar büyük
bir süratle art›ﬂ göstermiﬂtir. Dünya ikliminde yaﬂanmas› gereken ›s›nma ve so¤uma dönemleri insan›n yol açt›¤› oldu¤u olumsuz etkiler sebebiyle yaﬂanamamaktad›r. Daha fazla üretip, tükettirmek
ve gelir kazanmak için do¤al kaynaklar›n
maliyetini s›f›r kabul etmenin sonuçlar›
bugün art›k etkisini iyiden iyiye göstermektedir.
‹klim de¤iﬂiklikleri dünyam›zda elbette
ki ilk kez yaﬂanm›yor. Bizler var olsak da
olmasak da eko sistem milyarlarca y›ld›r
yaﬂamaya devam etmektedir. Tarihte birçok kez meydana gelen iklim de¤iﬂikli¤inin örnekleri, medeniyetlerin geliﬂmesine ya da yok olmas›na sebep olmuﬂtur.
Ancak bizlerin çevreye verdi¤i zarar ekosistemi bozarak, tüm dünyadaki canl›lar›
tehdit etmektedir. Halbuki bizlerin ne

çevreyi tahrip etmeye ne de çevre sorunlar›n› ihmal etmeye, görmemeye ve duymamaya hakk›m›z vard›r.
Bugün yaﬂad›¤›m›z tehlikelere insano¤lunun kulland›¤› fosil yak›tlar› ve bu yak›tlar›n kullan›m›ndan ortaya ç›kan gazlar yol açmaktad›r. Bu da ciddi anlamda
enerji kayna¤› kullan›m›n›n artt›¤› günümüzde tehlikenin önümüzdeki y›llarda
çok daha büyük sorunlara yol açaca¤›n›
göstermektedir.
Ekonomik geliﬂmeye engel olaca¤›na yönelik kayg›lar sebebiyle geliﬂmiﬂ ülkeler,
çevre sorunlar›n›n etkilerini araﬂt›rmak
amac›yla büyük bütçeler ay›rmalar›na
ra¤men, radikal çözümlere yönelik tedbirleri almaktan çekinmektedirler. Bu
nedenle, Amerika Birleﬂik Devletleri tüm
bask› ve eleﬂtiriler karﬂ›s›nda dahi Kyoto
Protokolüne imza koymam›ﬂt›r.
Çevre konusunda yaﬂanan sorunlar›n daha fazla dünyam›z› ve gelecek nesillerin
haklar›n› tahrip etmemesi için, insano¤lunun yeni bir tüketim anlay›ﬂ›na geçme
zorunlulu¤u vard›r. Çevreyi korumak
için art›r›lan ve geliﬂtirilen çevre standartlar›ndan çok, yaﬂad›¤›m›z alan› korumak için hepimizin çevreci bir medeni-
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yet tasavvuru ile davranmas› gerekmektedir. Bu da zihniyet dünyas›nda gerçekleﬂecek bir medeniyet ve çevre fikrinin
yeniden tasvir edilmesi ve anlamland›r›lmas›d›r. ‹nsano¤lu art›k tüketim al›ﬂkanl›klar›n›, tüketim tarz›n› de¤iﬂtirmeli ve
tüketim h›z›n› yavaﬂlatmal›d›r. Bütün bu
ihtiyaçlar karﬂ›s›nda, bugünlerde her yerde enerjinin daha az tüketilmesi gerekti¤i ve al›nmas› gereken önlemleri bulmak
mümkündür. Bizim kültürümüzde israf
günah, tasarruf ise sevapt›r. Bu münasebetle çevreye yaklaﬂ›m akli oldu¤u kadar,
ruhi bir yaklaﬂ›m› da ihtiva etmektedir.
Küresel iklim de¤iﬂikli¤i ile ilgili olarak
bilim adamlar›n›n yapt›klar› en ince ve
detayl› araﬂt›rmalarda, dünyan›n ortalama 0,6 derece ›s›nd›¤› belirlenmiﬂtir.
Dünyan›n halen büyük bir h›zla ›s›nmaya
devam etti¤i gerçe¤ini müﬂahede eden
bilim adamlar›, bu ›s›nmay› 2 derecelik
art›ﬂta durdurabilmenin u¤raﬂ› içerisindedirler. Söz konusu 2 derecelik art›ﬂla
birlikte ya¤›ﬂ ﬂekillerinin de¤iﬂmesinden,
Kuzey bölgelerinin bir k›sm›n›n sular alt›nda kalmas›na, güney bölgelerde de
ciddi çölleﬂmeler yaﬂanaca¤›na iliﬂkin bir
çok senaryo yaz›lmaktad›r.
Bu geliﬂmeler Çevre Yönetimi konusunda da çok ciddi tedbirleri beraberinde
getirmiﬂtir. MÜS‹AD, bu süreçte yap›lmas› gerekenler için büyük yat›r›mlara ve
çevre ﬂuuruna ihtiyaç oldu¤unun fark›ndad›r. Ülkemiz, Avrupa Birli¤i sürecinde
çok zorlu bir AB Çevre mevzuat›yla karﬂ›
karﬂ›yad›r. Tüm iﬂletmelerimiz üretim
kapasitelerini, kalitelerini ve maliyetlerini etkileyecek bu duruma karﬂ› da haz›rl›kl› olmak durumundad›rlar. Özellikle
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Avrupa Birli¤i standartlar› konusunda,
yasal mevzuat›n uyumlaﬂt›r›lmas›n›n yan›
s›ra, iﬂ dünyas›n›n da uygulama anlam›nda giriﬂimleri gerçekleﬂtirmesi bürokrasi
taraf›ndan beklenmektedir. Her geçen
gün artan bu maliyetlerin ortalama bir rakamla 70 milyar avroya kadar ç›kaca¤› bilinmektedir. Merkezi hükümet ve yerel
yönetimlerle birlikte bu maliyeti yüklenecek olan iﬂletmelerimizi, önümüzdeki
10 y›l içerisinde en az 25 milyar avroluk
bir yat›r›m beklemektedir.
Çevre konusundaki uyumun getirece¤i
finansman sorunu önemli oldu¤u kadar,
insan›m›z›n, kaynaklar›m›z›n ve yaﬂad›¤›m›z çevrenin gelece¤ini ilgilendiren sorunlar gibi, daha karmaﬂ›k baﬂka boyutlar› da bulunmaktad›r.
Çevre problemlerinden baz›lar› do¤rudan enerji kullan›m› ile ba¤lant›l›d›r.
Teknolojinin yayg›n kullan›m› ve her
alanda enerji tüketiminin s›n›rlar›n› zorlad›¤› günümüzde dünyam›z art›k SOS
vermektedir. Küresel Is›nma tüm dünyada iklim hareketlerinin de¤iﬂimine sebep
olarak hayat›m›zda ciddi olumsuzluklar
meydana getirmektedir.
Çevre konusuna yaklaﬂ›m›m›z elbette sadece maliyetlerin düﬂürülmesi odakl› bir
tasarruf anlay›ﬂ› de¤ildir. Üretkenli¤i ve
çevreyi gözeten verimlilik kavram› ile
birlikte, yüksek katma de¤erli ürünlere
yönelerek, çevre ve enerji yönetimi anlay›ﬂ›n› hayata geçirmeliyiz. Enerjinin verimli kullan›lmas›, üretim kademelerindeki enerji tüketiminin azalt›lmas›, maliyetlerin düﬂmesi, kuruluﬂlar›n iç ve d›ﬂ
pazardaki rekabet ﬂanslar›n› art›rmas›n›n

yan›nda, çevrenin korunmas›na da büyük katk› sa¤lamaktad›r.
Bize düﬂen görev, bir an önce mevcut
durumu, sorunlar›m›z› ve uyum sürecinin etkilerini do¤ru öngörmeli ve do¤ru
tespit etmektir. AB’nin çevre konusundaki mali yard›mlar›n› mümkün oldu¤unca kullanmal›, müzakere aﬂamas›nda
yeterli muafiyet sürelerini talep edebilmeliyiz. Geçiﬂ süreçlerini tespit ederken
iﬂletmelerimizi özelikle de KOB‹'lerimizi
koruyacak tedbirleri ise son derece iyi
belirlemeliyiz.
Sonuçta çevre sorunlar›n›n orta ve uzun
vadede, ülkenin çevre ﬂartlar›ndan sa¤l›k
ﬂartlar›na, insan›m›z›n bugününden gelece¤ine kadar geniﬂ bir alanda kal›c› riskler b›rakaca¤›n› biliyoruz. Çevre art›k çöp
toplama, at›k ve at›klar›n imhas› meselesi de¤ildir. Küresel iklim de¤iﬂikli¤i sorunu baﬂl› baﬂ›na insan›n kendisinin sebep
oldu¤u bir çevre sorunudur. Çevre, art›k
tüm dünyan›n küresel bir meselesidir.
Biz çevreye sadece somut aç›dan bakarak çözemeyece¤imizi biliyoruz. Bu bir
insan hakk›, kul hakk› meselesidir. ‹nsanlar›m›zda çevre bilincinin, bu aç›dan
geliﬂmesini sa¤lamal›y›z.
Bizler, dünyam›z›, “Babalar›m›zdan miras
olarak de¤il evlatlar›m›zdan ödünç ald›¤›m›za inan›r›z”. Bu do¤rultuda çevreye
karﬂ› çok daha hassas davranmal›y›z. Bu
sebeple meydana gelen olumsuz etkileri
azaltman›n en güzel yolu, kulland›¤›m›z
enerjiyi de çevreyi de makul kullanmak
olacakt›r. Zira kim dünyada ihtiyac›ndan
fazlas›n› al›rsa, fark›nda olmadan ölüm
senedini de alm›ﬂ olur.
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Osman PEPE
Çevre ve Orman Bakan›

“AB Sürecinde En Fazla Proje
Çevre Sektöründe Yürütülmüﬂtür”
Türkiye’ye AB Çevre Müktesebat›n›n Türk Çevre Mevzuat›na aktar›lmas›na yönelik AB
taraf›ndan “teknik destek”, “eﬂleﬂtirme” ve “hibe” mekanizmalar› vas›tas›yla fon
sa¤lanmakta olup, bugüne kadar en fazla proje çevre sektöründe yürütülmüﬂtür.

Osman PEPE
Çevre ve Orman Bakan›

Çevre sektöründe Bakanl›¤›m›zda 2002
y›l›ndan beri AB Mevzuat›n›n Türk Çevre
mevzuat›na yasal yans›t›lmas›na iliﬂkin
süreç devam etmektedir. At›k sektörü
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ile gürültü sektöründe yasal yans›tma
aç›s›ndan Bakanl›¤›m›z oldukça ileri konumdad›r.
Di¤er taraftan, Hava kalitesi mevzuat›yla
ilgili olarak ise ilerleme kaydedilmiﬂtir.
Su kalitesiyle ilgili müktesebata iliﬂkin
olarak ilerleme kaydedildi¤i söylenebilir.
Do¤an›n korunmas›yla ilgili müktesebata

“

De¤iﬂikli¤e u¤rayan Çevre
Kanunu Bakanl›¤›m›z için
daha aç›k bir görev
belirlemekte, ilave personel
al›nmas›na ve çevre
sektörüne ilave mali kaynak
aktar›lmas›na imkân
vermektedir.

“

Türkiye, AB Çevre Mevzuat›nda
hangi noktaya ulaﬂm›ﬂt›r? Uyumun
maliyeti konusunda özel sektörü
bekleyen tehditler nelerdir? Sanayi
ve tüzel kiﬂilikleri bekleyen geliﬂmeler ve sorumluluklar nelerdir?
Bilindi¤i üzere, AB Uyumlaﬂt›rma Süreci,
ilgili tüm AB gereklerinin yürürlükte bulunan ulusal yasalara tamam›yla yans›t›lmas›n›n yan› s›ra (yasal yans›tma), ulusal
yasalar›n yönetilmesi (etkin ya da pratik
uygulama) için yeterli bütçeleri olan uygun kurumsal yap›lar oluﬂturulmas›n› ve
kanunlara tam uyumu sa¤lamak amac›yla gerekli kontrol ve cezai müeyyidelerin
uygulamaya konulmas›n› gerektirmektedir (yürütme).

uyumlaﬂt›rmada ilerleme kaydedilmiﬂtir.
‹dari kapasiteyle ilgili olarak ilerleme

sa¤lanm›ﬂt›r. De¤iﬂikli¤e u¤rayan Çevre
Kanunu Bakanl›¤›m›z için daha aç›k bir
görev belirlemekte, ilave personel al›nmas›na ve çevre sektörüne ilave mali
kaynak aktar›lmas›na imkân vermektedir.
Türkiye’ye bugüne kadar sa¤lanan AB
fonlar› yasal yans›tma a¤›rl›kl› olmuﬂ
olup, 2007 y›l› itibar›yla AB Mevzuat›n›n
uygulanmas›na yönelik mali kaynak aktar›m› mümkün olabilecektir. Bundan sonraki süreçte, yasal yans›tma devam etmekle birlikte, yasal yans›tmas› gerçekleﬂtirilen AB mevzuat›n›n uygulanmas›na
yönelik çal›ﬂmalara a¤›rl›k verilecektir.
Uyumun maliyeti konusunda özel sektörü bekleyen tehditler, AB Çevre Müktesebat›na uyum sa¤lanmas› ve mevzuat›n
etkin bir ﬂekilde uygulanmas› amac›yla
tam uyumun sa¤lanmas› için ihtiyaç duNisan 2007

dosya tüketirken tükenmek

/“AB Sürecinde En Fazla Proje Çevre Sektöründe Yürütülmüﬂtür”

yulacak teknik ve kurumsal altyap›, gerçekleﬂtirilmesi zorunlu çevresel iyileﬂtirmeler ve düzenlemelerin neler olaca¤›na
iliﬂkin çerçeveyi ortaya koyan 2007-2023
dönemine ait AB Çevre Entegre Uyum
Stratejisi’nde belirlenmiﬂtir.
Özellikle Çevre baﬂl›¤›nda aç›lan
AB, GEF, UNDP hibe ve finansman
ça¤r›lar›ndan Türkiye yeterince
yararlanamamaktad›r? Daha çok
ve baﬂar›l› projelerin haz›rlanmas› aﬂamas›yla ilgili olarak Bakanl›¤›n›z ne gibi çal›ﬂmalar yürütmektedir?
Çevre sektörü’nde Türkiye’nin AB fonlar›’ndan yeterince yararlanamad›¤› biçimindeki bir aç›klama gerçe¤i yans›tmamaktad›r. 2002 y›l›ndan beri Türkiye’ye,
Türkiye ile AB aras›ndaki mali iﬂbirli¤inin
çerçevesini belirleyen 2500/2001 say›l› ve
17 Aral›k 2001 tarihli Tüzük çerçevesinde Türkiye’ye AB Çevre Müktesebat›n›n
Türk Çevre Mevzuat›na aktar›lmas›na yönelik AB taraf›ndan “teknik destek”, “eﬂleﬂtirme” ve “hibe” mekanizmalar› vas›tas›yla fon sa¤lanmakta olup, bugüne kadar en fazla proje çevre sektöründe yürütülmüﬂtür. Ancak elbette, AB’ne kat›l›m sürecinin h›zland›r›labilmesini teminen proje say›s›n›n daha da artt›r›lmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r.
Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan ve 1 Ocak 2007 tarihi
itibar›yla yürürlü¤e giren “Instrument for
Pre-accession Assistance (IPA) Regulation” (IPA Tüzü¤ü) kapsam›nda, AB fonlar›n›n yönetilmesine iliﬂkin süreç 20072013 dönemi için yeni bir yap›lanma dönemine girmiﬂtir. Türkiye’ye sa¤lanan
Nisan 2007

fonlar›n kullan›m›na yönelik 2002
y›l› itibar›yla oluﬂturulan Merkezi
Olmayan Yap›lanma sürecinde de¤iﬂikli¤e gidilecek olan Bakanl›¤›m›zda AB Fonlar›n› yönetmek üzere yeni yap›lar kurulacak olup, gerekli idari ve teknik kapasitenin
geliﬂtirilmesine yönelik bir seri
e¤itim gerçekleﬂtirilecektir.
AB Fonlar›n› yönetmek üzere Bakanl›¤›m›z “Operating Structure”
olarak atanm›ﬂ olup, bu çerçevede
2007 y›l›n›n sonuna kadar Bakanl›¤›m›z›n gerekli idari altyap›y› oluﬂturarak Avrupa Komisyonu taraf›ndan akredite olmas› gerekmektedir. Keza akredite olmadan bundan sonraki AB fonlar›n›n yönetilmesi mümkün olamayacakt›r.
Bu çerçevede, Bakanl›¤›m›z, AB
Fonlar›n› kullanmak üzere çevre
sektöründen sorumlu “Operating
Structure” olarak yeni yap›lar kurmak, teknik kapasiteyi geliﬂtirmek
üzere Devlet Planlama Teﬂkilat›,
Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i
ve Hazine Müsteﬂarl›¤› ile iﬂbirli¤i
halinde çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Çevre Ve Orman Bakanl›¤› D›ﬂ ‹liﬂkiler
Ve AB Dairesi Baﬂkanl›¤› Koordinasyonunda Çevre Sektöründe Yürütülen AB
Projeleri
Türkiye’nin Çevre Mevzuat›n›n
Analizi Projesi
Avrupa Birli¤i MEDA Fonunca desteklenen proje, 28 Haziran 2001 tarihinde
baﬂlat›lm›ﬂ ve teknik çal›ﬂmalar› 2002 y›l›
Nisan ay› baﬂ›nda tamamlanm›ﬂt›r.

Türkiye Cumhuriyeti ‹çin Çevre
Alan›nda Entegre Uyumlaﬂt›rma
Stratejisi Projesi
Türkiye Çevre Mevzuat›n›n ‹ncelenmesi
Projesi’nin” sonuçlar› do¤rultusunda,
‹dari ‹ﬂbirli¤i Fonu kapsam›nda 150.000
Euro bütçeli “Türkiye Cumhuriyeti ‹çin
Çevre Alan›nda Entegre Uyumlaﬂt›rma
Stratejisi Projesi” adl› ikinci proje, Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesinde yer alan k›sa dönem önceliklerinden çevre alan›nda direktife dayal› bir uyumlaﬂt›rma stratejisi
ve finansman plan›n›n geliﬂtirilmesini
7

/“AB Sürecinde En Fazla Proje Çevre Sektöründe Yürütülmüﬂtür”

karﬂ›lamak amac›yla oluﬂturulmuﬂtur.
Söz konusu projeye Ocak 2003 tarihinde
baﬂlanm›ﬂ ve proje teknik ekibince yap›lan çal›ﬂmalar Ocak 2004 tarihinde tamamlanm›ﬂt›r.
AB 2002 Mali ‹ﬂbirli¤i Program› Türkiye ‹çin Çevre Alan›nda
Kapasite Geliﬂtirilmesi Projesi
AB Mali ‹ﬂbirli¤i 2002 Y›l› Program› kapsam›ndaki Proje’nin çal›ﬂmalar› Kas›m
2003 itibariyle baﬂlam›ﬂ olup, proje bileﬂenlerinden baz›lar›n›n çal›ﬂmalar› 2005
y›l› Kas›m ay›nda bitirilmiﬂtir. Proje’nin
bütçesi 16,6 milyon Euro’dur. Proje ile
uyumlaﬂt›rma sürecinde yasal, kurumsal,
teknik ve yat›r›ma yönelik olarak çevre
alan›nda kapasite geliﬂtirilmesi ve bu sayede, AB çevre mevzuat›n›n etkin olarak
uygulanmas›n›n h›zland›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
AB 2003 Mali ‹ﬂbirli¤i - Hava
Kalitesi, Kimyasallar Ve At›k
Yönetimi Alan›nda Türkiye’ye
Destek Projesi
Mali ‹ﬂbirli¤i 2003 y›l› Program› çerçevesinde; Twinning mekanizmas›ndan yararlan›larak haz›rlanan proje 2004-2006
y›llar›n› kapsamakta olup, projenin bütçesi 5,4 milyon Euro’dur. Twinning partneri olarak Almanya seçilmiﬂ olup, proje
2004 y›l› Eylül ay› itibariyle baﬂlam›ﬂt›r.
AB 2004 Mali ‹ﬂbirli¤i - Özel At›k
Yönetimi Ve Gürültü Alan›nda
Kapasite Geliﬂtirilmesi Projesi
Mali ‹ﬂbirli¤i 2004 Y›l› Programlamas›
çerçevesinde yürütülen proje Twinning
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(eﬂleﬂtirme) mekanizmas›ndan faydalanmaktad›r. Twinning partneri olarak Almanya seçilmiﬂtir.
2005 Y›l› Mali ‹ﬂbirli¤i
Programlamas› Çal›ﬂmalar›
AB Mali ‹ﬂbirli¤i 2005 y›l› Programlamas›
çal›ﬂmalar› çerçevesinde; Bakanl›¤›m›z
taraf›ndan 2 proje önerisi sunulmuﬂtur.
2005 y›l› mali iﬂbirli¤ine Bakanl›¤›m›zca
önerilen ve kabul gören projeler;
• Çanakkale Kat› At›k Yönetimi Projesi
(15,14 milyon Euro)
• Kuﬂadas› At›k Yönetimi Projesi
( 20,21 milyon Euro)

“

Türkiye'nin ikliminde
gözlenen uzun süreli
de¤iﬂimler ve e¤ilimler ile
gelecekteki iklim
de¤iﬂikli¤ine iliﬂkin
yürütülen projeksiyon
(öngörü) çal›ﬂmalar›n›n ilk
sonuçlar›na göre, Türkiye’nin
küresel iklim de¤iﬂikli¤ine
ve onun olas› etkilerine karﬂ›
çok duyarl› oldu¤u
söylenebilir.

“

dosya tüketirken tükenmek

2006 Y›l› Mali ‹ﬂbirli¤i
Programlamas› Çal›ﬂmalar›
AB Mali ‹ﬂbirli¤i 2006 y›l› Programlamas›
çal›ﬂmalar› çerçevesinde; Bakanl›¤›m›z
taraf›ndan sunulan proje önerilerinden
3’ü de¤erlendirmeye al›nm›ﬂ olup, çal›ﬂmalar sürdürülmektedir. Bu projeler;
• Nevﬂehir At›ksu Ar›t›m› Projesi
(8,751 milyon Euro )

• Tokat At›ksu Ar›t›m› Projesi ( 13,606
milyon Euro )
• Türkiye’de Çevresel Bilgi De¤iﬂim
A¤›n›n Kurulmas› Projesi ( 11,5 milyon
Euro )
Avrupa Birli¤i Uyum Sürecinde
Gerçekleﬂtirilen Di¤er Projeler
‹lerlemenin ‹zlenmesi 10. Y›l Projesi, L›fe
I››. Ülkeler Program›, Matra-Pso ‹kili ‹ﬂbirli¤i Program›
Son günlerde gündemden düﬂmeyen küresel ›s›nma ile ilgili neler
söylemek istersiniz?
Özellikle fosil yak›tlar›n yak›lmas›, enerjinin üretilmesi, taﬂ›nmas›, dönüﬂümü ve
kullan›m›, çeﬂitli endüstriyel faaliyetler
ve arazi kullan›m›ndaki de¤iﬂiklikler sonucu atmosfere b›rak›lan sera gazlar› atmosferde birikerek atmosferin kimyasal
özelliklerini etkilemekte uzun vadede
ise sera etkisi nedeniyle küresel ölçekte
iklim de¤iﬂikli¤ine neden olmaktad›r.
29 Ocak-2 ﬁubat 2007 tarihleri aras›nda
Paris’te kabul edilen IPCC (Hükümetleraras› ‹klim De¤iﬂikli¤i Paneli)’nin 1. Çal›ﬂma Grubu Raporu’nda, aletli ölçüme
geçilen son 100 y›lda dünyadaki yüzey s›cakl›¤›n›n yaklaﬂ›k olarak 0,74 oC artt›¤›
bildirilmektedir.
IPCC, iklim de¤iﬂikli¤iyle ilgili en güncel
bilimsel, teknik ve sosyoekonomik bilgileri gözden geçirerek de¤erlendirir ve
bu de¤erlendirmelerini 6-7 y›lda bir düzenli olarak rapor ﬂeklinde yay›mlar ve
söz konusu raporlar gerek iklim de¤iﬂikli¤iyle ilgili uluslar aras› süreç gerekse de
Nisan 2007
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kamuoyu için önemli bir bilgi kayna¤›d›r.
Atmosferdeki sera gaz› birikimlerindeki
h›zl› art›ﬂ›n sebep oldu¤u ortalama yüzey
s›cakl›klar›ndaki art›ﬂa ba¤l› olarak, hidrolojik döngünün de¤iﬂmesi, kara ve deniz buzullar›n›n erimesi, kar ve buz örtüsünün alansal daralmas›, deniz seviyesinin yükselmesi, ﬂiddetli hava olaylar›n›n
frekans›n›n ve ﬂiddetinin artmas›, kurakl›k, çölleﬂme, salg›n hastal›klar›n ve zararl›lar›n artmas› gibi, dünya ölçe¤inde
sosyoekonomik sektörleri, ekolojik sistemleri ve insan yaﬂam›n› do¤rudan ya
da dolayl› olarak etkileyecek önemli sonuçlar›n›n olaca¤› beklenmektedir. Bu
sonuçlar›n bir bölümü özellikle 20. yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren izlenmeye
baﬂlanm›ﬂt›r.
Türkiye'nin ikliminde gözlenen uzun süreli de¤iﬂimler ve e¤ilimler ile gelecekteki iklim de¤iﬂikli¤ine iliﬂkin yürütülen
projeksiyon (öngörü) çal›ﬂmalar›n›n ilk
sonuçlar›na göre, Türkiye’nin küresel iklim de¤iﬂikli¤ine ve onun olas› etkilerine
karﬂ› çok duyarl› oldu¤u söylenebilir.
Türkiye, iklim de¤iﬂikli¤inin, özellikle su
kaynaklar›n›n zay›flamas›, tar›msal üretkenlikteki de¤iﬂkenlikler, orman yang›nlar›, kurakl›k, erozyon, çölleﬂme ve bunlara ba¤l› ekolojik bozulmalar, s›cak dalgalar›na ba¤l› ölümler ve vektör kaynakl›
hastal›klarda art›ﬂlar gibi öngörülen
olumsuz yönlerinden etkilenebilecektir.
Bugün gelinen nokta itibariyle iklim de¤iﬂikli¤i; fiziksel ve do¤al çevre, kent yaﬂam›, kalk›nma ve ekonomi, teknoloji,
insan haklar›, tar›m ve g›da, temiz su ve
sa¤l›k olmak üzere hayat›m›z›n her aﬂamas›n› etkilemekte ve yönetimlerin bu
konularda çözüm çabalar›n› artt›rmalar›Nisan 2007

n› zorunlu k›lmaktad›r.
Bilindi¤i üzere, 2001 y›l›nda Fas’›n Mara-

“

Küresel ›s›nma ve iklim
de¤iﬂikli¤ine yol açan sera
gazlar›n›n türlerinin ve
kaynaklar›n›n çeﬂitlili¤i,
çözüm yollar›n›n da çok
geniﬂ bir yelpazeye
yay›lmas›na yol açmaktad›r.
Ülkeler, ulusal iklim
de¤iﬂikli¤i politikalar›n›
belirlerken, tüm bu
seçenekleri mevcut teknoloji
altyap›s›, insan kaynaklar›,
k›sa-orta-uzun vadeli
kalk›nma öncelikleri gibi
kendilerine özgü koﬂullar› da
göz önünde bulundurarak
belirlemektedirler.

“

dosya tüketirken tükenmek

keﬂ kentinde gerçekleﬂtirilen 7.Taraflar
Konferans›nda (COP 7), “Sözleﬂmenin
Ek-I listesinde yer alan di¤er taraf ülkelerden farkl› bir konumda olan Türkiye’nin özel koﬂullar›n›n tan›narak, ismi-

nin EK-I’de kalmas› EK-II’den silinmesi”
yönünde karar al›nm›ﬂt›r.
Bu çerçevede; Türkiye, Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesi
(BM‹DÇS) kapsam›nda ve sürdürülebilir
kalk›nma ilkesi do¤rultusunda, bir yandan kalk›nmas›n› sürdürürken di¤er yandan iklim de¤iﬂikli¤inin olumsuz etkilerinin azalt›lmas›na yönelik yürütülen küresel mücadelede yerini almay› amaçlam›ﬂ
ve Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim De¤iﬂikli¤i
Çerçeve Sözleﬂmesine (BM‹DÇS) 24 May›s 2004 tarihi itibariyle taraf olmuﬂtur.
Ülkemiz söz konusu sözleﬂmenin Kyoto
Protokolüne taraf de¤ildir.
Ülkemiz iklim de¤iﬂikli¤i politikalar›nda
sözleﬂmenin temel ilkeleri olan; “iklim
sisteminin eﬂitlik temelinde, ortak fakat
farkl› sorumluluk alan›na uygun olarak
korunmas›, iklim de¤iﬂikli¤inden etkilenecek olan geliﬂme yolundaki ülkelerin
ihtiyaç ve özel koﬂullar›n›n dikkate al›nmas›, iklim de¤iﬂikli¤inin önlenmesi için
al›nacak tedbirlerin etkin ve en az maliyetle yap›lmas›, sürdürülebilir kalk›nman›n desteklenmesi ve al›nacak politika ve
9
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önlemlerin ulusal kalk›nma programlar›na entegre edilmesi” hususlar›na büyük
önem vermektedir.
Türkiye’nin iklim de¤iﬂikli¤i alan›nda izleyece¤i politikalar›n, alaca¤› önlemlerin
ve yapaca¤› çal›ﬂmalar›n belirlenmesi
amac›yla, Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n
Baﬂkanl›¤›nda; D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›, Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, Devlet Planlama
Müsteﬂarl›¤› ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin üst düzey temsilcilerinin
yer ald›¤› ‹klim De¤iﬂikli¤i Koordinasyon
Kurulu (‹DKK) oluﬂturulmuﬂtur. ‹DKK
bünyesinde 8 adet çal›ﬂma grubu oluﬂturulmuﬂtur.
1. ‹klim De¤iﬂikli¤inin Etkilerinin Araﬂt›r›lmas› (Devlet Meteoroloji ‹ﬂleri Gn. Md.)
2. Sera Gazlar› Emisyon Envanteri (Türkiye ‹statistik Kurumu)
3. Sanayi, Konut, At›k Yönetimi ve Hizmet Sektörlerinde Sera Gaz› azalt›m›
(Elektrik ‹ﬂleri Etüd ‹daresi Gn. Md.)
4. Enerji Sektöründe Sera Gaz› azalt›m›
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›)
5. Ulaﬂt›rma Sektöründe Sera Gaz› Azalt›m› (Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›)
6. Arazi Kullan›m›, Arazi Kullan›m De¤iﬂikli¤i ve Ormanc›l›k (Bakanl›¤›m›z)
7. Politika ve Strateji Geliﬂtirme (Bakanl›¤›m›z)
8. E¤itim ve Kamuoyunu Bilinçlendirme
(Bakanl›¤›m›z)
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ait sera gaz› emisyon envanteri, emisyon
kaynaklar› ve bunlara ba¤l› olarak azalt›m
potansiyeli, politika ve önlemler, projeksiyonlar, iklim de¤iﬂikli¤inin ülkemize etkileri, e¤itim ve kamuoyunu bilinçlendirme gibi konularda bir yol haritas› ortaya
konulmaktad›r. Çal›ﬂma; ayr›ca, bundan
sonraki “‹klim De¤iﬂikli¤i Ulusal Bildirimi”nin haz›rlanmas›na ve bu kapsamda
yap›lacak olan bilimsel çal›ﬂmalara temel
oluﬂturacakt›r.
Küresel ›s›nma ve iklim de¤iﬂikli¤ine yol
açan sera gazlar›n›n türlerinin ve kaynaklar›n›n çeﬂitlili¤i, çözüm yollar›n›n da çok
geniﬂ bir yelpazeye yay›lmas›na yol açmaktad›r. Ülkeler, ulusal iklim de¤iﬂikli¤i
politikalar›n› belirlerken, tüm bu seçenekleri mevcut teknoloji altyap›s›, insan
kaynaklar›, k›sa-orta-uzun vadeli kalk›nma öncelikleri gibi kendilerine özgü koÇevrenin korunmas›,
ﬂullar› da göz önünde bulundurularak
geliﬂtirilmesi ve
belirlemektedirler. Bu çerçevede ön plaiyileﬂtirilmesi konusunda
na ç›kan temel politika ve önlemler;
gösterilen çabalar›n amac›,
enerji, ulaﬂ›m, endüstriyel iﬂlemler, tainsanlar›n daha sa¤l›kl› ve
r›m, at›k ve arazi kullan›m› de¤iﬂikli¤i ve
güvenli bir çevrede
ormanc›l›k sektörlerinde yo¤unlaﬂmakyaﬂamalar›n›n sa¤lanmas›d›r. tad›r. Bu önemli sektörlerde yap›lacaklara bak›ld›¤›nda Türkiye’nin sera gaz›
Çevreye zarar veren de
çevreyi koruyan ve geliﬂtiren azalt›m potansiyelinin yüksek oldu¤u görülmektedir.
de insand›r.
Sözleﬂme kapsam›nda, ülkemizin ‹klim
De¤iﬂikli¤i Ulusal Bildirim olarak adland›r›lan Raporu haz›rlamas› ve Sekretaryaya yaklaﬂ›k iki y›lda bir sunma zorunlulu¤u bulunmaktad›r.Bu çerçevede, Bakanl›¤›m›z giriﬂimleri sonucunda I.Ulusal Bildirimin haz›rlanmas› amac›yla GEF (Küresel Çevre Fonu) taraf›ndan finansal
destek sa¤lanm›ﬂt›r. GEF’in finansal aç›dan icrac› kurumlar›ndan biri olan Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma Program› (UNDP)
ve Bakanl›¤›m›z›n koordinasyonunda,
IDKK kapsam›ndaki Bakanl›klar ve kuruluﬂlar›n alt›nda sekiz adet çal›ﬂma grubu
oluﬂturulmuﬂ ve ülkemizin yol haritas›n›
belirleyecek olan ‹klim De¤iﬂikli¤i I. Ulusal Bildirim haz›rlanm›ﬂt›r. Söz konusu
Bildirim ‹klim De¤iﬂiklili¤i Koordinasyon

“

“

dosya tüketirken tükenmek

Kurulu (‹DKK) taraf›ndan onaylanarak
Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesi Sekreteryas›na gönderilmesi uygun görülmüﬂtür. Ülkemiz ‹klim De¤iﬂikli¤i1.Ulusal Bildirimini Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim De¤iﬂikli¤i Sekreteryas›na göndermiﬂtir.
‹klim De¤iﬂikli¤i I. Ulusal Bildirimi ile;
mevcut durum, 1990-2004 y›llar› aras›na

Sera gaz› emisyonlar›n›n azalt›lmas› için ;
- Ulusal enerji politikam›z gere¤i yerel
kaynaklar›n maksimum seviyede kullan›lmas› bununla birlikte CO2 emisyonlar›ndaki art›ﬂ›n yeni ve temiz teknolojilerin kullan›lmas›yla önlenebilece¤i buna
paralel olarak da enerji politikas›nda alternatif kaynaklar›n kullan›m› önemlidir.
- iklim de¤iﬂikli¤i ile ilgili konularda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve duyarl›l›Nisan 2007
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¤›n›n art›r›lmas› oldukça önemlidir.
- Enerji tasarrufu etkinlikleri ve çal›ﬂmalar›, yeni ve yenilenebilir enerji teknolojileriyle birlikte, ülkemizin gelecekte de
en fazla yararlanabilece¤i politika araçlar›n›n ve teknolojik imkanlar›n baﬂ›nda
gelmektedir.
- Enerjinin, gerek sanayide gerekse evlerde verimsiz biçimde kullan›ld›¤›, buna
örnek olarak sanayi kesiminin y›lda en az
2,7 ila 4,8 milyon ton eﬂde¤er petrol
(TEP) enerji tasarrufu yapabilece¤i araﬂt›rmalarla kan›tlanm›ﬂt›r. Enerjiyi verimli kullanmakla hem hava kirlili¤ini hem
de sera gazlar› emisyonlar›n›n azalaca¤›
bir gerçektir.
- 2872 say›l› Çevre Kanunu’nda (De¤iﬂik
5491 say›l›) enerjinin verimli kullan›lmas›, at›klar›n geri kazan›lmas› ve çevre ile
uyumlu teknolojilerin kullan›lmas› öngörülmektedir.
- Bakanl›¤›m›z, sürdürülebilir kalk›nma
anlay›ﬂ› çerçevesinde konuyu ele al›p,
enerji ve çevreyi çat›ﬂ›r iki alan de¤il insan›n refah› için enerjinin üretilmesi ve bu
aﬂamada çevrenin korunmas› temelinde
konuya yaklaﬂ›m getirmenin önemine
inanmaktad›r.
- Temiz enerji kaynaklar›ndan azami derecede yararlanmak için güneﬂ, rüzgar ve
jeotermal enerji kaynaklar›n›n kullan›m
kapasitelerini artt›rma ve hidrolik enerjinin daha büyük oranlarda kullan›m›n›
sa¤layacak projeleri hayata geçirme, biyo-kütle kaynaklar›n› geliﬂtirerek enerji
temininde kaynak çeﬂitlili¤ini sa¤lama,
CO2 yakalama ve depolama, yeni teknoNisan 2007

lojiler, ormanlaﬂt›rma ve enerji verimlili¤ini sa¤lama konular› sera gaz› emisyonlar›n› azaltmada öncelik verilmesi gereken konular aras›nda yer almaktad›r.
- Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Araﬂt›rma ve
Geliﬂtirme (Ar-Ge) çal›ﬂmalar› kapsam›nda bilimsel ve uygulamaya yönelik projeler içinde ilgili kurumlarla ortak projeler
haz›rlayarak TÜB‹TAK ile çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Çevrenin korunmas›, geliﬂtirilmesi ve iyileﬂtirilmesi konusunda gösterilen çabalar›n amac›, insanlar›n daha sa¤l›kl› ve güvenli bir çevrede yaﬂamalar›n›n sa¤lanmas›d›r. Çevreye zarar veren de çevreyi
koruyan ve geliﬂtiren de insand›r.
O halde yaﬂam kalitemizi bozmadan alaca¤›m›z basit önlemlerle çevremizi koruyabilir, çocuklar›m›za yaﬂanabilir bir dünya b›rakabiliriz.
‹nsan yaﬂam›n›n kalitesi ve yeryüzündeki
yaﬂam›n sürdürülmesi için temiz suyun
bulunabilirli¤i ve eriﬂilebilirli¤i 21. Yüz-

y›lda da, insanl›¤›n en büyük mücadelelerinden biri olacakt›r.
Sonuç olarak; Avrupa Birli¤ine üyelik sürecinde müktesebat uyum çal›ﬂmalar›
kapsam›nda çevrenin en önemli baﬂl›klar
aras›nda yer ald›¤› bilinmektedir. Bu çerçevede, çevre ve bu kapsamda iklim de¤iﬂikli¤ine neden olan sera gazlar›n›n
azalt›lmas›n› amaçlayan konular›n ve
bunlar›n baﬂ›nda da Kyoto Protokolünün
önümüzdeki süreçte sürekli tart›ﬂma konusu olaca¤› bir gerçektir. Bu ba¤lamda,
‹klim De¤iﬂikli¤i I.Ulusal Bildirimde yer
alan hususlar da göz önünde bulundurularak baﬂta ‹DKK üyeleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluﬂlar›n, üniversitelerimizin ve sivil toplum örgütlerinin gerekli çal›ﬂmalar› yapmas› önem arz etmektedir.
Dipnotlar
*Genel bilgi için Bkz. 2006 Y›l› ‹lerleme
Raporu www.mfa.gov.tr
*UÇES Belgesi ve sektör baz›nda
Türkiye’nin yat›r›m ihtiyac› için bkz.
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Küresel Is›nma ve ‹klim
De¤iﬂikli¤inin Bilimsel Analizi
Bir küresel ›s›nma olay› vard›r ve özellikle su kaynaklar›n›n optimal kullan›m›, ülkenin enerji ihtiyac›n›n
sürdürülübilir kalk›nma ilkesi çerçevesinde, yenilenebilir enerji kaynaklar›na (güneﬂ, rüzgar, hidrojen,
vb.) daha fazla önem vererek ve enerji da¤›l›m›ndaki paylar›n› artt›rarak CO2 ve di¤er sera gazlar›n›n
emisyonlar›n› kontrol alt›na almak mutlaka gereklidir.

12

nan küresel ›s›nma, “küçük buzul ça¤›”
ile bunlar›n sonuçlar›ndan bahsedilecek
ve özellikle ülkemiz aç›s›ndan al›nmas›
gereken tedbirler ve izlenmesi gereken
politikalar ortaya konulacakt›r.

“

19. yüzy›l›n sonlar›nda
sanayi devrimi ile birlikte
enerji üretimi için kömür ve
petrol kullan›m› önemli
ölçüde artm›ﬂt›r. Bunun
neticesinde yanma ürünü
olarak ç›kan ve hava
kirlili¤inin bir göstergesi
olan karbon dioksit (CO2 ) ve
di¤er sera gazlar›n›n atmosferdeki konsantrasyonlar› da
giderek art›ﬂ göstermiﬂtir.

“

Zaman›m›zda, büyük-küçük, okula, üniversiteye giden-gitmeyen herkes, küresel ›s›nma ve iklim de¤iﬂikli¤i konusunu
tart›ﬂmakta, herhangi bir bilimsel veriye
veya kayna¤a dayanmadan birtak›m felaket senaryolar› üretmektedir. Evet, bir
küresel ›s›nma olay› vard›r ve özellikle su
kaynaklar›n›n optimal kullan›m›, ülkenin
enerji ihtiyac›n›n sürdürülebilir kalk›nma
ilkesi çerçevesinde, yenilenebilir enerji
kaynaklar›na (güneﬂ, rüzgar, hidrojen,
vb.) daha fazla önem vererek ve enerji
da¤›l›m›ndaki paylar›n› artt›rarak CO2 ve
di¤er sera gazlar›n›n emisyonlar›n› kontrol alt›na almak mutlaka gereklidir.
Fakat bütün bunlar› yaparken, yanl›ﬂ ve
eksik bilgilere dayanarak, felaket senaryolar› çizerek de¤il, bilimsel gerçeklerin
ve verilerin ›ﬂ›¤› alt›nda, bilinçli, planl› ve
programl› bir ﬂekilde yapmak gerekir. Bu
yaz›da, önce küresel ›s›nma ve iklim de¤iﬂikli¤inin bilimsel perspektiften “gerçek” verilere dayanarak tan›m› yap›lacak,
geçmiﬂte (Ortaça¤da) dünyam›zda yaﬂa-

Sera Gazlar›ndaki Art›ﬂ ve Küresel
Is›nma
Güneﬂten gelen enerjinin da¤›l›m›nda

sera gazlar›n›n rolü güneﬂten gelen solar
enerjiyi geçirmeleri, buna mukabil yeryüzünden atmosfere yans›yan k›z›lötesi
(infrared) radyasyonu absorbe etmeleri
yani tutmalar›d›r. Bunun sonucunda, sera gazlar›n›n konsantrasyonlar› artt›kça
daha fazla ›s› tutulmakta ve dolay›s›yla
dünyan›n ortalama s›cakl›¤›n›n artmas›
beklenmektedir. Nitekim, dünyan›n ortama s›cakl›¤› son 150 y›lda yaklaﬂ›k
0.70C kadar artm›ﬂt›r. Bu sera gazlar›ndan sadece kloroflorokarbonlar(CFC) ve
Montreal Protokol’ünü yürürlü¤e girmesinden sonra CFC’lerin yerine kullan›lmaya baﬂlanan hidroflorokarbonlar antropojenik (insan faaliyetleri sonucu üretilen) kaynakl›d›r. Di¤erleri atmosferde
do¤al olarak bulunan gazlard›r. Asl›nda,
su buhar› da dahil bu sera gazlar› yaﬂanabilir bir dünya için gereklidir. Bunlar›n
atmosferde hiç bulunmamalar› durumunda, dünyan›n ortalama s›cakl›¤›n›n
yaklaﬂ›k -200C civar›nda olaca¤› tahmin
edilmektedir.
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0,5-0,7°C yükselmiﬂ oldu¤u görülüyor. S›cakl›¤›n
en h›zl› artt›¤› dönem ise son 20 y›ll›k dönem olmuﬂtur:
• 1860-2006
Kaynak: World Resources Institute, (Boston: Houghton Mifflin Co.)
y›llar›
aras›nda
kaydedilen
-Su Buhar› do¤al kaynaklardan geldi¤i için dahil edilmemiﬂtir.
en s›cak y›l 1998
Bu özelli¤i gösteren sera gazlar›n›n kay- • S›ras›yla, 2005,2002,2003 , 2004 ve
naklar› ve atmosferde kalma süreleri 2006 y›llar› onu takip etmektedir.
Bir dereceden bile küçük bu art›ﬂ›n asl›nTablo 1’de gösterilmiﬂtir.
19. yüzy›l›n sonlar›nda sanayi devrimi ile da pek de önemli bir art›ﬂ olmad›¤› dübirlikte enerji üretimi için kömür ve pet- ﬂünülebilir. Ancak 15. Yüzy›lda baﬂlay›p
rol kullan›m› önemli ölçüde artm›ﬂt›r. 1800'lü y›llara de¤in süren ve Avrupa'da
Bunun neticesinde yanma ürünü olarak “Küçük Buz Ça¤›” olarak an›lan so¤uk
ç›kan ve hava kirlili¤inin bir göstergesi dönemde, ortalama küresel s›cakl›k, buolan karbon dioksit (CO2 ) ve di¤er sera günkü de¤erinin yaln›zca 1°C alt›ndayd›.
gazlar›n›n atmosferdeki konsantrasyon- Günümüzden 12.000 y›l kadar önce sona
lar› da giderek art›ﬂ göstermiﬂtir. Karbon- eren, son buzul ça¤›nda ise dünyan›n ordioksit, insan sa¤l›¤› ve bitkiler üzerinde talama s›cakl›¤› bugünkü düzeyinden
zararl› etki göstermemesi dolay›s›yla bir yaln›zca 5-6°C daha düﬂüktü. Bize say›sal
'kirletici' olarak tan›mlanmamakla birlik- olarak pek küçük gelen bu s›cakl›k de¤ite, fosil yak›tlar›n (kömür, petrol, do¤al- ﬂimlerinin, iklim kuﬂaklar›, canl›lar›n dogaz, vb.) yanmas› sonucu atmosfere ve- ¤al yaﬂam alanlar› ve insanlar›n toplumrildi¤i ve zamanla burada birikebildi¤in- sal yaﬂamlar› üzerinde gerçekte büyük
den, hava kirlili¤indeki art›ﬂ›n bir göster- etkileri olmaktad›r
gesi olarak kullan›labilir. Çeﬂitli gözlem
istasyonlar›nda ölçülen CO2 konsantrasyonlar›n›n y›llara göre de¤iﬂimi ﬁekil 2'de
gösterilmiﬂtir.
ﬁekil 2’den de görüldü¤ü gibi, atmosferdeki CO2 konsantrasyonu, 18 ve 19. yüzy›llarda 280 - 290 ppm aras›nda iken, fosil yak›tlar›n yak›lmas› sunucunda önemli bir art›ﬂ göstererek 1990’l› y›llar›n sonunda 370 ppm'e, 2006 y›l›n›n baﬂ›nda
yaklaﬂ›k 382 ppm'e kadar ulaﬂm›ﬂt›r. Sera gazlar›ndaki art›ﬂla birlikte, dünyan›n
ortalama s›cakl›¤›nda da bir art›ﬂ gözlenmiﬂtir (ﬁekil 3).
ﬁekil 3’den de görüldü¤ü gibi,1860-1990
y›llar› aras›nda küresel s›cakl›¤›n yaklaﬂ›k
Nisan 2007

Küresel Is›nman›n Son
25-30 Y›l ‹çindeki Sonuçlar›
Dünyada ve Türkiye’deki ‹klimsel De¤iﬂikler
1950-2000 y›llar› aras›nda gözlenen ortalama s›cakl›klarda, Avrupa’da bölgesel
olarak de¤iﬂken sal›n›mlarla birlikte baz›
bölgelerde ›s›nma, baz› bölgelerde so¤uma, Türkiye'nin kuzey kesiminde so¤uma, di¤er kesimlerinde yaklaﬂ›k 2 derecelik ›s›nma meydana gelmiﬂtir (Yurdanur, vd., 2003). Dünyan›n çeﬂitli bölgelerinde farkl› s›cakl›k sal›n›mlar› görülmekle birlikte, genelde ortalama s›cakl›k

son 150 y›lda yaklaﬂ›k 0,7°C art›ﬂ göstermiﬂtir.Buna mukabil 2000-2005 y›llar›
aras›nda Türkiye'nin tamam›nda, özellikle Ege bölgesinde ›s›nma görülmüﬂtür
(ﬁekil 4 ve 5). (Karaca, vs., 2007, ‹TÜ
Avrasya Enstitüsü).
Türkiye’de Son 50 y›l içinde Görülen
Ekstrem Meteorolojik Olaylar
Ya¤›ﬂlar
1987 y›l›n›n Mart ay›nda ‹stanbul'da "yüzy›l›n en ﬂiddetli k›ﬂ›" meydana gelmiﬂtir.
(Tayanç, M. vd, 1998) . 1991-1992’de
Türkiye’nin güneydo¤u kesimi de dahil
olmak üzere birçok Ortado¤u ülkesinde
çok ﬂiddetli k›ﬂlar görülmüﬂtür. 1997’de
yaz mevsiminin en kurak aylar›ndan olan
Temmuz ay›nda Türkiye’nin Kuzeybat›
kesiminde (bilhassa Marmara bölgesi ve
‹stanbulda) görülmemiﬂ ﬂiddette ya¤›ﬂlar
ve seller meydana gelmiﬂ, ayn› y›l›n.
A¤ustos ay›nda Bahçeköy’de 2 gün içinde yaklaﬂ›k 220 mm (‹stanbul’un senelik
ya¤›ﬂ miktar›n›n yaklaﬂ›k %25’i), ﬁile’de
yaklaﬂ›k 120 mm ya¤›ﬂ düﬂmüﬂ, ayn› y›l
‹stanbul’da Ekim ay›nda da anormal ya¤›ﬂlar meydana gelmiﬂ ve sadece iki gün
içinde senelik ya¤›ﬂ miktar›n›n yaklaﬂ›k
%15’ine varan de¤erler kaydedilmiﬂtir.
Örne¤in, 13-14 Ekim 1997 günlerinde
son 24 saat içinde ya¤›ﬂ miktarlar› :
• Göztepe: 75.8 mm (Senelik ya¤›ﬂ›n
yaklaﬂ›k %10’u)
• Yeﬂilköy: 104 mm (Senelik ya¤›ﬂ›n
yaklaﬂ›k %13’ü)
• Florya: 110 mm (Senelik ya¤›ﬂ›n
%15’i).
Türkiye’de kaydedilen en yüksek günlük
ya¤›ﬂ miktar› ise 2001 May›s ay›nda
Antakya’da 432.1 mm (09.05.2001) olarak kaydedilmiﬂtir Antakya’da 9-11 May›s
2001’de kaydedilen 3 günlük toplam ya¤›ﬂ yaklaﬂ›k 600 mm civar›nda olmuﬂtur..
13
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Karaman: (Ocak .2002): -31 0C,
Erzurum: (28.12.2002): -37,2 0C
Çanakkale: (14.02.2004): -11,0 0C

ﬁekil 2 Gözlem ‹stasyonlar›nda Ölçülen Karbon Dioksit
Konsantrasyonunun Y›llara Göre De¤iﬂimi [1].

S›cakl›klar
Türkiye’de en yüksek s›cakl›klar genelde
2000 y›l›n›n Temmuz ay›nda kaydedilmiﬂtir.
(KAYNAK: Devlet Meteoroloji ‹ﬂleri):
Ankara:
40,8 0C (30.07.2000),
Erzurum: 35,6 0C (31.07.2000),
Edirne:
42,2 0C (27.07.2000):
K›rklareli: 42,5 0C,(09.07.2000):
Tekirda¤: 38,4 0C (09.07.2000),
Kocaeli:
44,1 0C(13.07.2000)
Adapazar›: 44,0 0C (13.07.2000),
Yalova:
45,4 0C
(13.07.2000): 45,4 0c
‹stanbul
Sar›yer:
(13.07.2000): 41,5 0C
Bahçeköy : (13.07.2000): 40,7 0C
ﬁile:
(13.07.2000): 45,2 0C
Kumköy: (13.07.2000): 41,4 0C
Buna mukabil, Türkiyede en düﬂük s›cakl›klar da genelde 2000-2004 y›llar›nda
Ocak-ﬁubat aylar›nda kaydedilmiﬂtir:
Eskiﬂehir: (21.01.2000): -26,3 0C,

ﬁekil 5. Türkiyede 1941-2004 Y›llar› Aras›nda S›cakl›k De¤iﬂimi
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Sonuçlar ve De¤erlendirme
• Karbondioksit en önemli insan kaynakl› sera gaz›d›r. Atmosferdeki konsantrasyonu endüstrileﬂme öncesindeki 280
ppm seviyesinden yükselerek 2006 y›l›n›n baﬂlar›nda yaklaﬂ›k 380 ppm seviyesine ulaﬂm›ﬂt›r. Bu art›ﬂ›n baﬂl›ca kaynaklar› fosil yak›t kullan›m›, ormanlar›n tahribi
ve arazi kullan›m›ndaki de¤iﬂimdir.
• Devlet Meteoroloji ‹ﬂleri’ne ba¤l› meteoroloji istasyonlar›nda 1951-2004 y›llar› aras›nda yap›lan ölçümler incelendi¤inde istatistiksel aç›dan önemli say›labilecek s›cakl›k art›ﬂlar›n›n daha çok yaz
mevsiminde, yurdumuzun bat› bölümünde gerçekleﬂti¤i ortaya ç›kmaktad›r.
• K›ﬂ mevsimi için yap›lan analizlerde
yurdumuzun kuzey ve güney k›y›lar›ndaki pek çok istasyonda so¤uma e¤ilimi
tespit edilmiﬂtir. Bu so¤uman›n nedeni
olarak atmosferin toz miktar›nda meydana gelen art›ﬂ üzerinde durulmaktad›r
[4].
• Dünya geneli için iki önemli ›s›nma
dönemi: birincisi 1910’larda baﬂlay›p
1940’a kadar devam eden ve ikincisi
1960’larda baﬂlay›p halen devam etmekte olan dönemler.
• Sera gazlar›n›n sal›n›m›na bir s›n›rlama getirilmesi ve fosil yak›tlar (kömür,
petrol, do¤algaz) yerine kademeli olarak
alternatif yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n (Hidrojen, Rüzgar, Güneﬂ) pay›n›n
artt›r›lmas› gereklidir
• Sürekli artan enerji ihtiyac›n›n yan›nda, kaynaklar›n k›s›tl› olmas› ve mevcut
teknolojiler, enerji ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› ve süreklili¤in sa¤lanmas› için do¤ru ve etkin bir enerji politikas›n›n oluﬂturulmas› ve iﬂletilmesini gerekli k›lmak-

ﬁekil 3. Dünyan›n ortalama s›cakl›¤›nda da bir
art›ﬂ gözlenmiﬂtir.

tad›r. Enerji kaynaklar›n›n etkin kullan›m› ancak mevcut potansiyelin bilinmesi
ve do¤ru bir da¤›l›m›n uygulanmas›yla
gerçekleﬂebilir.Bu enerji kaynaklar›ndan
biri de Nükleer Enerjidir
•Bütün bu planlamalar yap›l›rken, dünyan›n yaﬂanabilirlik ortam›n›n korunmas›
ve süreklili¤inin sa¤lanmas›, yani sürdürülebilir kalk›nma için ,enerji üretim, iletim ve tüketiminden kaynaklanan çevresel etki ve sorunlar mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlardand›r. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda, Türkiye’de enerji çeﬂitlili¤ine gidilmesi gereklidir.
Kaynaklar
1. Ertürk,F. Hava Kirlenmesi Ders Notlar›,
1993.
2. Cooper, D. Air Pollution, 1995.
3. Yurdanur, U., Kindap, T., Karaca, M. “Redifining the Climate Zones of Turkey using Cluster Analysis”, International J. Of Climatology,
23, 1045-1055
4. Karaca, M., ﬁen,Ö.M. “Küresel ‹klim De¤iﬂimi ve Türkiye”.Harb-‹ﬂ Dergisi (bas›mda).
5. Tayanç, M., M. Karaca and H. N. Dalfes
(1998), "March 1997 Cyclone (Blizzard) over
the Eastern Mediterranean and Balkan Region
Associated with Blocking", Monthly Weather
Review, 126, 3036-3047

ﬁekil 4. Küresel ve Türkiye Ölçe¤indeki 5 Y›ll›k Hareketli S›cakl›k
Ortalamalar›
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Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN

“Çevrecilik,
Medeniyet Tasavvurudur”
“Biz “Çevre” dedi¤imiz zaman, birçok eylemin cereyan etti¤i ortam› anl›yoruz. Do¤aya olan yaklaﬂ›m›m›z, do¤aya tasarruf ediﬂimiz, do¤ay› kullan›ﬂ›m›z gibi her türlü davran›ﬂ›m›z›n arkas›nda bir medeniyet tasavvuru vard›r. Medeniyet tasavvuru dedi¤imiz
zaman, bir boyutuyla zihni yani akli olan, bir boyutuyla da ruhî yani kalbî olan bir de¤erler sistemini gündeme getirmiﬂ oluyoruz”.
Prof. Dr.
Sadettin ÖKTEN

Medeniyet insan kavram›, insan›n türlü davran›ﬂ›m›z›n arkas›nda bir mededönüﬂümü, bu dönüﬂümün ve insa- niyet tasavvuru vard›r. Medeniyet tasavn›n bozulmas›n›n çevreye etkileri- vuru dedi¤imiz zaman burada, bir boyuni de¤erlendirecek olsak neler söy- tuyla zihni olan yani akli olan bir boyutuyla da ruhi yani kalbî olan bir de¤erler
lersiniz?
‹nsanlar›n bütün davran›ﬂ›n›n arkas›nda sistemini gündeme getirmiﬂ oluyoruz.
bir düﬂünce sistemi vard›r. Bu sistem bir Mesela Bat› Uygarl›¤› böyle bir de¤erler
inanç sistemi veya felsefi bir sistem olabi- sistemidir. Rönesans’tan sonra ortaya ç›lir ama insan›n arkas›nda düﬂünce olma- kan ve moderniteyle ﬂekillenen zihinsel
yan eylemleri, içgüdüseldir. Böylece saﬁunu çok net ifade etmekte
dece ani tepki veren arkas›nda düﬂünce
olmayan eylemler ortaya ç›kar. Ama bu fayda var. Küresel ›s›nmaya
içgüdüsel eylemler hayvanlarda da bulusebep olan devletler,
nur fakat insanda sadece içgüdüsel sistopluluklar, güçler kendi
tem de¤il, bunun yan›nda bir düﬂünce
bast›klar› yerin alt›n›
sistemi, akli bir sistem veya imana müoyuyorlar, bunun da
teakip bir sistem bulunur ve insan bunfark›ndalar. Ama bu
larla beraber eylemini gerçekleﬂtirir. Biz
enteresan bir yaklaﬂ›m,
“Çevre” dedi¤imiz zaman, birçok eylemin cereyan etti¤i ortam› anl›yoruz. Do- “Benden sonras› Nuh tufan›”,
¤aya olan yaklaﬂ›m›m›z, do¤aya tasarruf meselesidir olaya bak›ﬂlar›.
ediﬂimiz, do¤ay› kullan›ﬂ›m›z gibi her

“

“
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bir tasavvurdur. Bu zihinsel tasavvurun
inanç baz›nda baz› temel kabulleri vard›r.
‹nanç baz›nda kabullerin illaki dini bir referansa dayanmas› gerekmemektedir.
Mesela diyelim ki; emek kutsald›r dedi¤iniz zaman bu Marksistlerin temel kabulü
olur. Bu noktada herhangi bir dini referans söz konusu de¤ildir. Mesela hümanitenin temel kabulü insan akl› her problemi çözer, insan üstün varl›kt›r temel
kabulüdür. Buna karﬂ›l›k ‹slam Medeniyeti’nin de bir tak›m temel kabulleri vard›r. Onlarda vahye dayanan temel kabullerdir. Bu kabullerin üzerine siz bir dünya görüﬂü bina edersiniz. Bunun ahlaki
cephesi, estetik cephesi, erdemlilik-erdemsizlik, güzel-çirkin, faydal›-zararl›,
pratik-pragmatik, karl›-zararl› ekonomik
cephesi ve ilmi cephesi vard›r. Bütün
bunlar zihinde ve gönülde oluﬂan olgulard›r. Örne¤in merhamet dedi¤imiz olgu gönülde oluﬂan bir olgudur ama fayNisan 2007
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mesela Roma nas›l mabet inﬂa
ediyor, H›ristiyanl›k nas›l kilise
inﬂa ediyor? Bunlar›n birbirlerinden fark› var m›, yok mu?
Yoksa ayn› biçim içinde farkl›
söylemleri mi bulunuyor? Bunlara bakmak gerekiyor. Bu
farkl›l›klar da iﬂte kültürü oluﬂturuyor.

da ad›n› verdi¤imiz olgu zihinde oluﬂan
bir olgudur. Bu zaman, zaman merhamet ve faydan›n çeliﬂti¤i ve çak›ﬂt›¤› bir
sistemdir. Bu sistemin d›ﬂa yans›mas›na
da ‘kültür’ ad›n› veriyoruz.
Biçimler yani sistemin ﬂekillenmesi
önemlidir. Sistem zihinde ve gönülde
kald›¤›nda, kimse onun nas›l bir biçime
sahip oldu¤unu bilmez. Yaz›l›r, yaz›ld›¤›
zaman da o teorik kal›r, nazari kal›r, prati¤e inmez. Dolay›s›yla o sistemin prati¤e
inmesi için o sisteme inananlar›n, o sistemin saliklerinin davran›ﬂlar›na bakmak
gerekir. Diyelim ki Roma’da, Roma Hukuku ve bir medeniyet anlay›ﬂlar› var.
Kurallar› var, siyasi, ekonomik sistemleri
askeri sistemleri var. Bunlar tatbik edildi¤inde iﬂte ortaya bir devlet bir imparatorluk ç›km›ﬂ.
Roma Medeniyetinden sonra ‹slam Medeniyeti gündeme geliyor. Bu Medeniyetinde kendine özgü bir tak›m kabulleri,
sistemi vard›r. Mesela nas›l askerlik yap›yorlar, nas›l topra¤› ekip biçiyorlar, fethettikleri yerlerdeki insanlara nas›l davran›yorlar, nas›l ticaret yap›yorlar, bütün
bunlar›n cevaplar› kültürü oluﬂturmaktad›r. Müslümanlar nas›l cami inﬂa ediyor,
Nisan 2007

Bahsetti¤imiz ‘çevre’ meselesine de bu gözle bakmak laz›m.
Son 10- 15 y›ld›r küresel ›s›nma
gündemden düﬂmüyor. Bunu
gazeteler yaz›yorlar yani medyada geçiyor ama kimsenin buna ald›rd›¤› yok. Bu sene gördük ki, küresel ›s›nman›n bilginleri yani bu iﬂin uzmanlar›n›n söyledi¤i boyutta etkileri ortaya ç›kt›.
Peki, küresel ›s›nman›n sebebi nedir? Uzmanlar aç›kl›yor, havaya sal›nan bir tak›m
gazlar, sera etkisi yap›yor, güneﬂten gelen ›ﬂ›nlar› kesiyor, dünyadaki ›s›n›n atmosfere yay›lmas›na mani oluyor. Naylondan sera gibi bir ortam oluﬂarak içerisi s›caklaﬂ›yor. Bu s›cakl›k çok cüzi derecede dahi artsa, dünyan›n birçok yerinde
milyonlarca metreküp buz eriyecek ﬂeklinde aç›klamalar yap›l›yor. Bunun sonucu olarak deniz seviyesinden yüksekli¤i
birkaç metre olan birçok ada, burada yaﬂayan insanlar›n ve devletlerin hepsinin
sular alt›nda kalma riski ortaya ç›k›yor.
Ama sorun su alt›nda kalma tehlikesi yaﬂayan bu insanlardan baﬂka birilerinin bu
gazlar› neﬂrediyor olmas›d›r. Bütün bunlar fayda ile merhamet çat›ﬂmas›nda, fayda ile insaf çat›ﬂmas›nda menfaatle insaf
çat›ﬂmas›nda, menfaatle hak çat›ﬂmas›nda hiçbir etki yapm›yor. Çünkü gaz› neﬂreden, atmosfere salan güçler ﬂu anda
yerel bir fayda sa¤l›yorlar ve insanlar›n
hayat hakk›na tecavüz ettiklerinden do-

lay› da bir endiﬂe de duymuyorlar ve bunu yapmaya da devam edeceklerdir. Yeri
gelmiﬂken ﬂöyle söyleyeyim Endonezya
depremi oldu ve o deprem s›ras›nda tsunamiden Seylan ve civar›nda büyük bir
telefat yaﬂand›. Yine bildi¤imiz kadar›yla
ABD güney denizlerinde tsunami haberleﬂme a¤› kurmuﬂ. Büyük dalgan›n geldi¤i tespit ediliyor fakat o bahsetti¤imiz ülkeler aidat ödemedikleri için bu sisteme
üye olmam›ﬂlar. Bu sebeple de sistem
dalgan›n geldi¤ini onlara haber vermiyor.
Kapitalist mant›kla düﬂünürsek, bir gazete abonesi aidat›n› ödemedi¤inde icraya
verilip borçlar› tahsil edilebilir. Kiﬂinin
en fazla paras›, eﬂyas› karﬂ›l›¤›nda al›n›r.
Ama burada hayatlara-hem de onlara hayata- mal oluyor. ‹ﬂte bu mant›k insanlar› böyle bir sonuca götürüyor. Hayata
bakt›¤›m›z zaman, fayda-zarar, fayda-insaf, menfaat-insaf, menfaat-merhamet gibi çat›ﬂmalar, iﬂte bunlar bir medeniyet
tasavvurunun arka planlar›d›r. Bizim kültürümüze göre biz bunu yapmaya k›yamay›z fakat adam çok rahat yap›yor. Elbette onun da bir merhameti vard›r fakat
onun merhameti kendi medeniyet tasavvurunun ona tarif etti¤i s›n›rlar içinde kalan bir merhamettir.
Onun merhamet anlay›ﬂ›na göre ne yapar? Senede bir gün huzur evinde yaﬂl›lar› ziyaret eder ve görevini yapt›¤›n› kabul
eder. Bu kendisince bir varsay›md›r ve o
varsay›m›n arkas›nda sizin hayata bak›ﬂ›n›z, hayat› de¤erlendiriﬂiniz, inan›yorsan›z Halik’ la olan alakan›z, o Halik’›n gönderdi¤i Peygamberlerle alakan›z, hepsi
bunlar›n arkas›nda yatmaktad›r. Ama bir
Halik var gökyüzünde bir yerde, ara s›ra
dünyaya bak›yor, bu arada ben de iﬂimi
göreyim dedi¤iniz zaman, iﬂte medeniyet terakkisi burada gündeme geliyor,
17
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çald›¤›n› gösteriyor. Ama günün ekonomik zihniyeti, turist gemileri kiralayarak
o büyük buz da¤lar›n› göstermek için turist seferleri düzenleniyor. Böylece kendi kaynaklar›m›z, hepimizin ortak oldu¤u bütün kaynaklar çok kötü kullan›l›yor. Bunlar›n arkas›nda biraz evvel de
bahsetti¤im gibi hümanitenin ortaya
koydu¤u bir büyük medeniyet anlay›ﬂ›
var. Kutsallar› reddeden, kutsal dünyas›na girmek istemeyen, bunun karﬂ›s›nda
insan› ortaya ç›kartan bir medeniyet anlay›ﬂ› var. ‹ﬂte bugün bunun ad›na hümanite diyoruz.

asl›nda bu günün hali budur. Küresel
›s›nmay› görüyoruz, biliyoruz, sonuçlar›n› da görmeye baﬂlad›k, bilimin öngördü¤ünden daha çabuk gerçekleﬂti¤ini yine bilim adamlar› söylüyorlar. Fakat ﬂu
anda elimizde bir yapt›r›m yok.
ﬁunu çok net ifade etmekte fayda var küresel ›s›nmaya sebep olan devletler, topluluklar, güçler kendi bast›klar› yerin alt›n› oyuyorlar, bunun da fark›ndalar. Ama
bu enteresan bir yaklaﬂ›m, “ Benden sonras› Nuh tufan›”, meselesidir olaya bak›ﬂlar›. Yani onlar sadece kendilerine önem
veriyorlar, kendilerinden sonra gelecek
nesillere hiçbir ﬂekilde ehemmiyet vermiyorlar. Bir küçük örnek vererek durumu izah edersek, Güney Kutbundan buz
da¤lar› koptu ve bunlar Yeni Zelanda’ya
do¤ru sürüklenmeye baﬂlad›lar. Bu tabi
bir bak›ma müthiﬂ bir felaketin kap›y›
18

Kapitalizmin ile teknoloji aras›nda da bir
iliﬂki bulunmaktad›r. Kapitalist düﬂüncenin tar›m toplumunda uygulanmas›
mümkün de¤ildir. Çünkü orada üretim
belli ﬂartlarla yap›l›r, k›sacas› teknolojiyi,
buhar makinesini getirdi¤iniz anda kapitalizmin önü aç›lm›ﬂ olur. ﬁimdi hayal
kuruyoruz buhar makinesinin arkas›nda
bunlar› yönlendirecek etik bir anlay›ﬂ
olabilir mi diye? Tabi ki olabilir, neden
olmas›n. ‹slam ülkelerindeki üretime ve
Roma’da yap›lan veya Ortaça¤’da yap›lan
üretime ve onun paylaﬂ›m›na bak›nca
aralar›nda ahlaki sistem ve medeniyet tasavvur fark› ortaya ç›k›yor. Bugün bizim
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz hadise ﬂudur;
teknoloji kullan›yoruz ve ﬂüphesiz kullanmak zorunday›z. Buna hiçbir itiraz›m›z olamaz. Art›k eksikleri olsa da, tenkit
edilse de kapitalist ekonomiye geçtik, bu
bir realitedir. Fakat bunu yönlendirecek
etik sistemi Müslüman dünyas› henüz
kuramad›. Kurulur mu, kurulmaz m›? Niçin kuramas›n, bunu tart›ﬂm›yoruz. Görüyoruz ki o modernitenin getirdi¤i ahlaki sistemde dünya cehenneme dönüyor.
Bu etik sistemini kurdu¤umuzda bunun
yaﬂama ﬂans›n› ise denemden bilemeyiz.
Hiçbir insan 1900’lerin baﬂ›nda 100 sene

sonra dünyan›n bu hale gelece¤ini düﬂünemezdi. Neden? Bat› uygarl›¤› her ﬂeyi
çözmüﬂ, ﬂimendiferi yapm›ﬂ, fabrikalar
çal›ﬂ›yor, iﬂçiler mutlu, insanlar mutluydu. ‹ki büyük harbi düﬂünemezlerdi, Hiroﬂima ve Nagazaki’yi hiç hat›rlar›na getiremezlerdi ve ondan sonra da ﬂimdi
dünyan›n karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i bu siyasal
kaosu bu büyük vahﬂeti düﬂünmeleri
mümkün de¤ildi.
Hayat öyle çok düz gitmiyor, belki bir çözüm bulmak için demek ki her ﬂeyi denemek gerekir.
Bu sistemin kuruluﬂunda inanç gündeme geliyor. ‹nanç sahibiyseniz ve bu hayat› ölümle bitmiyor diye kabul ediyorsan›z dünyaya bir baﬂka boyutta bak›yorsunuzdur. Emanetçi olarak ve emanet olarak ald›¤›n›z ﬂeyi de vakti gelince iyi teslim etmek istiyorsunuz. Öteki adam böyle bakm›yor, aradaki en büyük fark bu.
Öteki adam›n hayata bak›ﬂ› bir emanetçi
gibi de¤il. ﬁu anda var›m, ﬂu anda yaﬂ›yorum ve tasarruf ediyorum diyor. Ondan
sonras› çocu¤u bile onu fazla alakadar etmiyor. Böyle olunca da di¤er insanlar
onu hiç alakadar etmiyor.
Ortaça¤’daki Avrupa enteresan bir Avrupa’d›r. Bu Avrupa’y› bize modernistler
(ruhçular yani spritüalistler) anlatt›lar,
yani bunlar› bize idealistler anlatmad›lar.
Ortaça¤ Avrupa’s›na biz karanl›k dönem
diyoruz, yani akl›n çok aﬂa¤›land›¤› dogmalar›n çok ön plana ç›kt›¤› bir dönemdi. Aforozun çok payidar oldu¤u bir dönem olarak anlat›l›rd›. Ama ﬂimdi çok yeni yeni anl›yoruz ki durum hiç de öyle
de¤il. Oysa ak›l var onunla beraber gönül
de var, hikmet de var. Maddiyat var
onunla beraber maneviyat da var Ortaça¤ Avrupa’s›nda. Ancak ﬂunu ben hemen söyleyeyim bu Avrupa içinde kilise
kurumu giderek güçleniyor. Esas›nda kiNisan 2007
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lise Roma’n›n bir boﬂlu¤unu dolduruyor.
Kilise önce Bat› Roma’y› y›km›ﬂ ard›ndan
da Do¤u’yu kiliseleﬂtirmiﬂtir. Yani Hz.
‹sa’n›n ö¤retisi 300 küsur sene sonra Bat› Roma’y› elimine etti diskalifiye etti,
Do¤u Roma’y› da kendi biçimine soktu.
Reformlara kadar 1000 sene boyunca, kilise Avrupa’n›n her türlü iﬂini gördü.
Hem fiiliyatta hem fikriyatta hem de gönül plan›nda bir birikim oluﬂturdu. Avrupa’da. bu birikimin bir yönüyle beﬂerileﬂti¤ini görüyoruz. Yani ilahi boyutu azalarak, beﬂeri boyutu art›yor. Bunu yaparken de yine ruhban s›n›f› karﬂ›m›za ç›k›yor.
13. ve 14. as›rda kilise ö¤retisine bakt›¤›m›zda- ki bu Galileo ile çok gündeme gelen ö¤retidir- aklî taraf›n çok a¤›r bast›¤›n› görüyoruz. Vahyi bir ö¤retide Allah’tan, aﬂk›n kan›ndan gelen bir ö¤retide bulunmamas› gereken, bir teferruat›n
ak›l d›ﬂ›l›¤›n a¤›r bast›¤›n› görüyoruz. Eskiler derlerdi ki; ‘o¤lum, takdir tedbire
güler’. ‹lahi takdir kul tedbirine güler.
Ama sen yine tedbirini almakla mükellefsin. Bine¤ini sa¤lam kaz›¤a ba¤la sonra
emanet et. Ama bil ki, e¤er takdir bir ﬂekilde cereyan etmiﬂse ve sen s›rf akl›na
güvenerek o takdire karﬂ› bir tedbir düﬂünüyorsan o takdir sana güler. Müslüman’›n tedbiri takdirin içindedir. Müslüman teslim oldu¤u için e¤er onun o badireden kurtulmas› mukadderse Allah
ona kendi tedbirini ald›rt›r. Yani o tedbir
de ilhamla olur. ‹ﬂin özü buradad›r. Rasyonalizm’in yapt›¤› düzenlemeler belki
ilkça¤larda ilk dönemlerde, Aristoteles’i,
Platon’u ald› kiliseye soktu, bunlar güzel
geliﬂmelerdi. Ancak 1000 sene sonra
bunlar›n uygulamalar› da s›r›t›nca. kiliseye karﬂ› bir tepki oluﬂtu. Bu tepki önce
sanatla, kadim Yunan’daki pür akl›n yeniden do¤uﬂu ile baﬂlad›. Ancak bu araNisan 2007

da bir ﬂey çok önemli, akl› çok ön plana
ç›karan rasyonalist yaklaﬂ›m ç›kt›¤› s›rada
Bat›’da kapitalist yap›lar geliﬂmeye baﬂlad›, krall›klar kuruldu. Yavaﬂ yavaﬂ ulus
devletlerin s›n›rlar› çizilmeye baﬂland›.
Sanayi devriminden önce ticaret devrimi
yap›ld›. Böylece ticaret bir elde topland›.
Kapital birikmeye baﬂlay›nca yeni bir s›n›f ortaya ç›kt› ve faiz gündeme geldi. Bu
yeni s›n›fa burjuva denildi. Bunlar kendilerine sosyal sahada bir yer arad›lar ve siyasal erke karﬂ› demokrasiyi savundular.
Daha önceden köylü olan ve para kazanan bu kesime siyasal alanda yer vermek
için ortaya demokrasi, yani herkesin bir
oy sahibi oldu¤u sistem kuruldu. Bu düﬂünce ile kiliseye karﬂ› duruﬂ sergilendi.

“

Kapitalizm ve teknoloji
aras›nda da bir iliﬂki
bulunmaktad›r. Kapitalist
düﬂüncenin tar›m
toplumunda uygulanmas›
mümkün de¤ildir. Çünkü
orada üretim belli ﬂartlarla
yap›l›r, k›sacas› teknolojiyi,
buhar makinesini
getirdi¤iniz anda kapitalizmin
önü aç›lm›ﬂ olur.

“
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Bu duruﬂta karﬂ›m›za Laisizm olarak ç›kt›.
Kilise burjuvazinin karﬂ›s›nda ciddi bir
rakipti. Büyük topraklar› vard›, üretiyordu, sat›yordu, al›yordu, veriyordu. Laiklik, laisizm dedi¤imiz zaman Avrupa’da,
bir bak›ma yetki çat›ﬂmas›n›n kendisine
bir sosyal temel, bir sayg›nl›k aramas›n›n
ortaya ç›k›ﬂ›d›r. Kilise karﬂ›s›nda duran
burjuvazinin argüman› ise ak›ld›. Burjuva
modernitenin ürünü olarak do¤muﬂtur.
Ticaret dünyas›nda söz sahibi olmak için,
okyanuslara aç›lacak büyük gemiler, na-

vigasyonlar, silah ve barut gerekiyor. K›sacas› sanayi devrimi öncesinde de bir
teknoloji var. Bu teknoloji iﬂte ak›lla ve
bilimle meydana geldi. Bunun karﬂ›s›nda
bulunan di¤er güç kilisenin kulland›¤›
ak›ld›. Kilise de kendi düzenini kurmak
için dini esaslar› ak›lla tevil etmiﬂ tahlil
etmiﬂtir.
Burada de¤inece¤im husus ﬂudur; laiklik
esas›nda ne ak›lla dinin çat›ﬂmas› ne de
dinle dinin çat›ﬂmas› de¤ildir. Bu bir nevi ak›lla akl›n çat›ﬂmas›d›r. Çünkü kilisenin bütün düzenlemeleri de akli ve beﬂerî düzenlemelerdir. Türkiye’de bu her
yerde yanl›ﬂ anlaﬂ›l›yor. Yani ak›lla dinin
çat›ﬂmas› zaten mümkün de¤il zira bunlar›n sahalar› apayr›d›r. Yani akl›n bitti¤i
yerde inanç baﬂlar. E¤er akl›n içinde
inanç olsayd› zaten bunu ak›lla çözmek
olamazd›. Akl› her ﬂeyi çözen her ﬂeyi bilen bir noktaya oturtuldu¤u bir toplumda teknoloji de olunca makineli tüfek
üretmeye baﬂland›. ‹lk olarak Sanayi
Devrimi ‹ngiltere’de baﬂlad› fakat bu üretimi karﬂ›layacak kaynak yoktu. Hammadde için baz› temel kabuller ç›kard›lar. Bu kabullere göre hammadde, havayd›, suydu. Bu hammaddenin maliyeti
ise bedelsiz olarak kabul edildi. K›sacas›
sanayinin girdi maliyeti s›f›r olarak kabul
gördü. ﬁimdi insan buradan ﬂöyle düﬂünüyor bu teknoloji Müslümanlar›n eline
geçseydi geliﬂimi bambaﬂka olurdu. ‘Geçemezdi’ derseniz ben buna da kat›lmam, geçerdi fakat bu ﬂekilde yürümezdi sanayi sistemi, iﬂte tam olarak bunu
ifade etmek istiyorum.
Burada yine bir parantez açal›m. Bugünlerde ‹stanbul’da Leonardo’nun eserleri,
bir tak›m aparatlar gösteriliyor. Leonardo bunlar› yapt›¤› zaman 1400’lerin sonuydu. Bir ara bilim, tarih ve teknoloji
dersleri vermiﬂ birisi olarak bununla çok
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ilgileniyorum. Leonardo’dan çok öncelerde 1000’li 1100’lü y›llarda ‹slam teknolojileri, teknisyenleri, bilginleri ve teknolojistleri bunlardan çok daha komplike,
çok daha hassas çok daha etkin makineler yapm›ﬂt›lar. Leonardo Büyük ihtimal
bir yerlerden bir yazma bulmuﬂ olmal› biraz. Sanayi Devriminin baﬂlad›¤› dönemlerde e¤er bir Müslüman etik veya vahye
dayanan bir ahlaki anlay›ﬂ bu iﬂe girseydi
ortaya bir tak›m baﬂka maniler koyard›.
Bu manileri ortaya koydu¤unuz zaman
farkl› bir dünya, farkl› bir devre ortaya ç›kar. Tabi kapitalistler buna böyle bakmam›ﬂlard›. Tüm girdileri hatta kendi toplumlar›n› bile s›f›r maliyet sayd›lar. ‹ngiltere’de bir odal›k evde, bir iﬂçi ailesi 15
kiﬂi bir arada oturuyordu. 14 veya 16 saat, çok düﬂük fiyatlarla çal›ﬂ›yordu. Sa¤l›ks›z ﬂartlarda çal›ﬂt›klar› için genç yaﬂta
da ölüyorlard›. 1830 y›l›ndan sonra iﬂçiler taraf›ndan isyanlar ç›kart›l›yor, ard›ndan iﬂçi güvencesi, sosyal haklar ve sair
haklar gündeme geliyor. Kendi toplumunu s›f›r maliyet kabul eden bu zihniyet
içinde böyle bir oluﬂum kaç›n›lmazd› elbette.
Köle hayat›ndan farks›z, fevkalade basit
evler, herkesin ayn› anda yatt›¤›, ayn› anda kalkt›¤› bir düzen oluﬂturuluyordu.
Maksat iﬂgücünü daha verimli kullanmakt›. Bu yaklaﬂ›m›n sonucu da ben bunu ürettim bunun namütenahi tüketilmesi laz›m fikri gündeme gelmektedir.
E¤er ayn› duruma bir Müslüman bakarsa
bu kadar çok tüketemezdi. ‹sraf olur, Allah’a ay›p olur derdi. Dolay›s›yla tüketime göre üretim olur ve çark yavaﬂ çal›ﬂ›rd›. Bundan 50 sene evvel çark yavaﬂ çal›ﬂ›r dedi¤imizde, iﬂte bunun için Müslümanlar geri kald› denir. Ama çark›n h›zl›
çal›ﬂmas› da bütün dünya genelinde büyük sorunlar meydana getirdi. Stres, ruhi
dengesizlik, acelecilik, sinirlilik, mutsuz20

luk, özellikle paranoyak bir durum ortaya ç›k›yor ve çark h›zl› döndükçe insan
kendisini unutmaya çal›ﬂ›yor ama unutam›yor. Ard›ndan büyük ruhî sorunlar
meydana geliyor. Asl›nda sorun hayat›n
gayesinin ne oldu¤unu bilmektir. Biz bu
teknolojiyi niye kullan›yoruz? Bu makineleri bu aletleri niye kullan›yoruz? Rahat yaﬂayal›m, huzurlu yaﬂayal›m, mutlu
yaﬂayal›m diye mi? Bugün çevre konusu
böyledir. Bat› dünyas›n›n gitti¤i yol da
ç›kmaz sokakt›r. Fakat bu konunun çok
önemli bir baﬂka yan› vard›r o da “Toplumun buna al›ﬂ›yor olmas›d›r“. Bugün
Bat› toplumunun da içinde bulundu¤u
durum budur. Hegel bunu söylüyor, be-

“

Çünkü gaz› neﬂreden,
atmosfere salan güçler ﬂu
anda yerel bir fayda
sa¤l›yorlar ve insanlar›n
hayat hakk›na tecavüz
ettiklerinden dolay› bir
endiﬂe de duymuyorlar ve
bunu yapmaya da devam
edeceklerdir.

“
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nim yapt›¤›m do¤ru de¤il, ﬂu, ﬂu de¤erlere göre do¤ru veya erdemli de¤ildir ama
bana fayda getiriyor diyor. Bu faydac›,
faydac›, gününü gün eden bir medeniyet
telakkisini rehber edinmek olur. Tabi o
medeniyet ile yaﬂamak mümkün de¤ildir. Bu imkâns›zl›k 30- 40 senelik bir zaman diliminde ortaya ç›kabilir. Nitekim
bugün sonucunu görüyoruz.
Müslüman’›n fikri yap›s›n›n arkas›nda ahlaki bir sistematik vard›r. Duygusal bir
boyut vard›r, bu boyut bir kompozisyondur. Bize gelen haberleri bu fikri yap›ya
göre veya bu duygusal yap›ya göre incelememiz gerekir. S›ras› gelmiﬂken duygusal boyutu biraz açmakta fayda vard›r.

Merhamet böyle duygusal boyutlardan
bir tanesidir. ‹nsaf böyle bir boyuttur.
Merhametinizi ve insaf›n›z› Müslüman
vahyi bir temele dayand›r›r. Hak, hakkaniyet boyutu ya da bir fayda boyutu vard›r. Bu kriterler aç›s›ndan bir habere bakarsan›z, bir gün gelirsiniz bu haberin
sonunda ﬂöyle, ﬂöyle olur böyle, böyle
olmaz dersiniz. Aradan bir süre geçer hakikaten o dedi¤iniz gibi ortaya ç›karsa sizin de¤erlerinize olan güveniniz artar.
Ama elinizde böyle bir ölçüt yoksa bugün o haber do¤ru olur, ertesi gün öteki
haber do¤ru der, savrulur gidersiniz.
Türk ayd›n›n›n içinde bulundu¤umuz zamanda bahsetti¤i budur. Dünyan›n da
hali benzer durumdad›r budur. Düzenin
ve sistemin yürüyebilmesi için, tüketime
dönük üretim yap›lmaktad›r. Özellikle
1945’ten sonra Amerika’n›n getirdi¤i düzene göre; çok üretelim, kalitesiz üretelim, insanlar çok tüketsin mant›¤› yerleﬂtirilmiﬂtir. Bu mant›k blue-jean’le, çikletle, fast-food’la ve pop müzi¤iyle devam
etmektedir. Asl›nda yemek çok önemli
bir kültürel hadisedir. Hem ahlaki boyutu, hem hizmet boyutu, hem estetik boyutu, hem fiziksel, hem ruhi boyutu vard›r. ‹ﬂin bu psikolojik boyutu ço¤u zaman gözden kaç›r›lmaktad›r.
1945’ten sonra ABD’nin yapt›¤› da kendi
zihniyeti içerisinde çark› çabuk döndüren, az ama çok tekrar› gelsin üzerinedir.
Dünyan›n durumu bugün budur. Peki,
buna bir karﬂ›tl›k olamaz m›, neden olmas›n? Yani düﬂünün ki, örnek verelim,
insanlar blue-jean giymiyorlar. Onun yerine bir baﬂka pantolon giyiyorlar. O zaman ne olur, jean fabrikalar› ya daha faydal› bir iﬂe döner ya da tempolar›n› düﬂürürler. Bu sebeple, Jean giymemek bir
farkl›l›kt›r, bir erdemdir, bir güzelliktir
demek gerekiyor. Maalesef Amerika bunun tersini yap›yor, bilmem hangi b›çakNisan 2007
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la t›raﬂ olmak, sinekkayd› t›raﬂ olmak, jean giymek ayr›cal›kt›r diye pompal›yor,
neden? Yani bu sizi daha m› erdemli yapar, daha m› merhametli, daha m› cömert, daha m› insanc›l, daha m› güler
yüzlü? Bu de¤erleri bize empoze ediyor.
Bu sahte bir de¤erdir ve dolay›s›yla medeniyet burada gündeme gelmektedir.
Eskiden medeniyet insanlar›n biçimlendirirdi. Medeniyet, teknoloji ve kültürü
biçimlendirirdi. ﬁimdi teknoloji medeniyeti biçimlendiriyor.
Sormam›z laz›m kendimize, kalbiniz ve
beyniniz mi bizi biçimlendiriyor, yoksa
içgüdülerimiz mi? ‹nsan›n kalp ve zihnindeki güzellikler oradaki pozitif de¤erler
hareketlerine yans›r. Aksi halde kaba saba bir insan olursunuz. Oysa insan hayvandan farkl›d›r. Ama günümüzde anlay›ﬂ iﬂte bu yap›y› ters tarafa çekiyor. Temel kriterler ﬂu mal kaç paraya sat›lacak,
ﬂu kadar zamanda sat›lacak olarak belirleniyor. Kime sat›laca¤›na bak›lmaks›z›n,
kim al›rsa deniyor. Kim alsa sonuç ayn›,
üreticiye bir art› de¤er yüklemesi yeterli
oluyor.
Oysa de¤eri tam olarak anlamak için biraz etik teori okumak laz›m, biraz felsefeye ahlaka bakmak laz›m. Vahiy ne diyor
ona bakmak, tatbikatta bu nas›l gelmiﬂ
onu bilmek, tüm bunlar› gözden geçirmek laz›m. Meselenin arka plan›n› da düﬂünmek gerekir. Derinlemesine bakt›¤›n›zda art›k görüyorsunuz ki bunun arkas›nda toplumun durumundan istifade etmek için köpürtülen, bir anlamda toplumun boﬂlu¤unu düzeysizli¤ini, cehaletini köpürtüp onu bir de¤er haline getiren
bir krema var. Bu kremay› da belli bir
adam belli bir ﬂirket belli bir düﬂünce yiyor fakat toplum bunu fark etmiyor ve
maalesef zaman da böyle geçiyor. Küresel ›s›nma bunun çok net görülen feci bir
Nisan 2007

boyutu. Duygu kirlenmesi, zihin kirlenmesi, gönül kirlenmesi ise bunun baﬂka
bir boyutu. ﬁimdi televizyonlarda savaﬂ
resimlerini, Guantanamo’da yaﬂanan
olaylar› vesaire benzer görüntüleri seyrediyoruz. Art›k ﬂunu söyleyebilirim ki bizim bu noktada da gözümüz, vicdan›m›z
kirlendi, Bütün bu görüntülere al›ﬂt›k ya
da al›ﬂt›r›ld›k. Yaﬂananlar›n binde biri, on
binde biri y›llar önce bir ﬂekilde olsayd›,
bütün beﬂeriyeti dünyay› etkilerdi, yüreklerimiz hassast› o zamanlar, ﬂimdi ise
al›ﬂ›yoruz hepsine.
‹nsan içgüdüleriyle davran›rken
bile çevreyi tahrip etmekten geri
durmuyor. Bu konudan bahsedebilir misiniz?
Hayvan mesela içgüdüleriyle davran›yor,
içgüdüleriyle yaﬂad›¤› ortam› de¤iﬂtirmiyor, ortama uyuyor, ortama uymazsa ortam onu kendine uyduruyor. Biz akl›m›z› kullanarak tedbir al›yoruz diyoruz ki
buradan ileri gidersem bu hayvan beni
öldürür. O halde ben onu önce öldüreyim ki buradan geçebileyim diyoruz. K›sacas› insan öldürmekten kaç›nm›yor.
Fakat aﬂ›r› tüketim ve do¤ay› insafs›zca
s›n›rs›z kullanma konusu insanlara bir
bumerang gibi geri dönmüﬂ durumda.
Bugünün süper güçleri, kendilerine çok
güvenseler bile ayn› gemideler. Onlarda
bunun bilincindeler. Fakat günü gün olarak görüp yaﬂamay› ye¤liyorlar. Bu noktada ciddi bir bencillik gösteriyorlar ve
bu dünyada 60- 70- 80 y›l yaﬂayaca¤›n›
düﬂünüyor. Çünkü onun medeniyet anlay›ﬂ› kendini sevmek üzerine kurulmuﬂ,
oradan baﬂka bir ﬂey ç›kmas› mümkün
de¤il.
Amerika II. Dünya Savaﬂ›’na kadar her
anlam›yla dökülen bir ülkeydi. I. Dünya
Harbi’nden sonra Amerika ve ‹ngiltere
çok zarar gördü çok y›prand›. Dünyan›n

finans patronu Amerika bu iﬂin alt›ndan
kalkamad›. II. Dünya Savaﬂ› bana sorarsan›z Amerika çok büyük bir kurtuluﬂ oldu. Yepyeni bir ça¤a do¤du Amerika. 4550 senede bu ça¤› bitirdi. ﬁimdi Amerika’n›n elindeki sadece fiziksel güç ve ﬂiddettir. Politika bile de¤il sadece ﬂiddettir.
‹ngilizler politika olarak bu iﬂi götürüyorlar. Osmanl› müthiﬂ bir politika yapt›.
Gücünüz olup politikan›z olmay›nca iﬂe
yaramaz. Politikan›z olup da gücünüz olmazsa o da bir iﬂe yaramaz. Bunlar birbirini destekler. Ama esas politika kördü¤ümü çözmektir. Amerika’n›n her ﬂeyi
çözecek gücü yok çünkü insani boyutu
eksiktir. Bu eksiklik hem dünyay› tasavvurundaki yaklaﬂ›mda hem de operasyonlarda var. Bu tasavvurun sonucu yoktur. Aksi boyutunda ise ahiret hayat›, büyük bir huzur, bir büyük sükûnet, bir büyük mutluluk, bir büyük visal var. Bunu
bu dünyada hissedebiliyorsan›z, bunun
getirdi¤i yaklaﬂ›mla insanlara yaklaﬂ›yorsan›z, zaten siz cenneti bu dünyada kurmuﬂ oluyorsunuz.
Bugün yaﬂad›¤›m›z bu s›k›nt›lar,
küresel ›s›nma, çevre gibi sorunlar›n giderilmesi için bahsetti¤iniz o
medeniyet kavram›na geri dönülmesini ﬂart k›l›yor, öyle de¤il mi?
Evet, yeni bir durum elbette dönmek
gerekir. Çünkü medeniyet kavram›, uhrevî medeniyet kavram›ndan bir sapma
sonucunda meydana ç›km›ﬂ ama biz bunu 500 sene gördük. O modernitenin temel kabullerine geri dönüp,- bu arada
kirlenen zihnimizi, ruhumuzu, bedenimizi temizleyebilirsek- tekrar teknolojiyi
kullan›r›z. ﬁimdi ise iﬂler ters dönmüﬂ ve
insan teknolojinin elinde kalm›ﬂ durumda. Modern insan buna inanmaz, fakire
fukaraya da Allah’›n ac›mas›n› bekler,
çünkü elinden gelen bir ﬂey yoktur.
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‹klim De¤iﬂikli¤i ve Kyoto Protokolü
Üzerine De¤erlendirmeler
Türkiye’nin iklim de¤iﬂikli¤i ile mücadelede mevcut durumunu ve ileride bulunmak istedi¤i konumu iyi analiz ederek, eylem plan›n› oluﬂturmas›, Kyoto protokolünün bu güne kadar yaﬂanan sürecinden, Kyotonun II. Taahhüt dönemi veya Kyoto sonras› dönem
için kendi argümanlar›n› geliﬂtirmesi, bunu uluslararas› platformda kabul ettirmesi gerekmektedir. Gözümüzü kapayarak, korumac› bir tav›r geliﬂtiremeyece¤imiz gibi, ani
ve k›sa vadeli hesaplar ile de uzun vadede kazan›mlar beklemek do¤ru olmayacakt›r.
Dr. O¤uz CAN
‹STAÇ A.ﬁ.
Sistem Geliﬂtirme Md.

‹klim De¤iﬂikli¤i-Küresel ›s›nma hipotezi
ilk olarak-yüz seksen y›l önce-1827 y›l›nda Fourier taraf›ndan ortaya konulmuﬂtur. ‹klim de¤iﬂikli¤inin birinci parametresi do¤al dengedeki de¤iﬂimdir. ‹klim
de¤iﬂikli¤i belirli bir aﬂamaya kadar do¤al
bir süreçtir. Güneﬂin yo¤unlu¤undaki
dalgalanmalar, Dünyan›n güneﬂ etraf›ndaki karmaﬂ›k hareketi, Volkanik püskürmeler, Okyanus ak›nt›lar›ndaki de¤iﬂimler, El-Nino gibi k›sa süreli çevrimler
do¤al dengedeki de¤iﬂimlere ba¤l› olarak aç›klansa da, son yüzy›llarda artan insan kaynakl› etkiler atmosferin ve yer yü22

zeyinin kompozisyonunu h›zla de¤iﬂtirmektedir
‹klim De¤iﬂikli¤i Nedir ?
Küresel ›s›nman›n temelinde; yeryüzünü

“

24 May›s 2004 tarihinde
‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve
Sözleﬂmesini imzalayan
Türkiye’nin önünde ‹klim
De¤iﬂikli¤i ile mücadelede
son derece zorlu bir yolculuk
bulunmaktad›r. Sürecin en
baﬂ›nda yap›lan hatalar, bu
konudaki teknik yetersizlik
ve izlenen pasif politika
nedeniyle bugün karﬂ›m›za
f›rsat maliyeti olarak
ç›kmaktad›r.

“

Dünyan›n bitmez tükenmez san›lan kaynaklar› hoyratça tüketildikçe ortaya ç›kan küresel ›s›nma, ani s›cakl›k ve ya¤›ﬂ
rejimi de¤iﬂimleri, mevsim de¤iﬂikliklerinin periyodundaki kaymalar, k›saca iklim
de¤iﬂikli¤i, biz henüz de¤iﬂmesek de, etkileri ile kendini güncel hayat›m›zda kabul ettirmiﬂtir.

›s›tan güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n bir k›sm› uzaya

geri yans›t›l›rken, sera etkisi olan gazlar›n artmas› ile atmosfer ve yeryüzünde
tutulan ›ﬂ›n›m›n artmas› sonucu oluﬂan
ilave ›s›nma yatmaktad›r.
Su buhar›n›n d›ﬂ›nda sera gaz› etkisi olan
baﬂl›ca gazlar aras›nda en yayg›n sera gaz› olarak;
• Karbon Dioksit (CO2),
• CO2 den 21 kat daha fazla sera gaz›
etkisi olan Metan (CH4),
• CO2 den 310 kat daha fazla sera gaz›
etkisi olan Nitrozoksit (N2O),
CO2 den 600 ila 23900 kat daha fazla sera gaz› etkisi olan Di¤er Gazlar:
• Hidroflorokarbonlar (HFCs),
• Perflorokarbonlar (PFCs) ve
• Kükürthekzaflorid (SF6)
yer almaktad›r.
Sera gaz› yo¤unlu¤u, di¤er sera gazlar›n›n sera etkisi aç›s›ndan yukar›da verilen
katsay›lar ile çarp›lmak suretiyle karbondioksit eﬂleni¤i olarak hesaplanmaktad›r.
Sera gaz› yo¤unlu¤unun atmosferde artNisan 2007
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t›¤› sürece iklim de¤iﬂikli¤i etkilerinin
daha ﬂiddetli olarak kendini gösterece¤i
bilimsel verilerle desteklenmiﬂ ve genel
kabul görmüﬂ bir durumdur. Bu durum
insan kaynakl› enerji, sanayi, ulaﬂ›m, at›k
yönetimi, tar›m, arazi kullan›m›, ormanc›l›k gibi sektörlerde oluﬂan sera gaz›
emisyonlar›n›n azalt›lmas›n› gerektirmektedir.
Atmosferde CO2 emisyonunun do¤rudan ölçümü ilk olarak 1958 y›l›nda Keeling taraf›ndan yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Atmosferde CO2 emisyon konsantrasyonu sanayi devrimi öncesi 1750-1800’lü
y›llar aras›nda 280 ppmv (volume in
parts per million) iken, hali haz›rda 380
ppmv’in üzerine ç›km›ﬂ olup; her y›l %
0,5 civar›nda artmaktad›r. Karbondioksit
gaz›n›n atmosferik ömrü 50 ila 200 y›l
aras›nda de¤iﬂmektedir.
Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesinde, iklim de¤iﬂikli¤i:
“karﬂ›laﬂt›r›labilir zaman periyodunda
gözlemlenen do¤al iklim de¤iﬂikli¤ine ek
olarak do¤rudan ya da dolayl› olarak atmosferin bileﬂimini bozan insan kaynakl›
etkinlikler sonucu iklimde oluﬂan de¤iﬂiklik” olarak tan›mlanmaktad›r.
1988 y›l›nda Birleﬂmiﬂ Milletler Çevre
Program› (United Nations Environmental Program – UNEP) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (World Meteorological
Organization – WMO)’nün deste¤iyle
kurulan “Hükümetler aras› ‹klim De¤iﬂikli¤i Paneli (Intergovernmental Panel
on Climate Change – IPCC)” insan kaynakl› iklim de¤iﬂikli¤i ile ilgili bilimsel,
teknik ve sosyo-ekonomik araﬂt›rmalar
yapmakta, en güncel modelleri ortaya
koyarak belirli periyotlarda aç›klamaktaNisan 2007

d›r. IPCC’nin birinci de¤erlendirme raporu 1990 y›l›nda, ikinci de¤erlendirme raporu
1995’de, üçüncüsü de 2001 y›l›nda yay›mlanm›ﬂt›r. Son olarak 2 ﬁubat 2007’de IPCC’nin
dördüncü de¤erlendirme raporunun iklim de¤iﬂikli¤inin bilimsel temellerinin ele al›nd›¤›
birinci bölümü kamuoyuna sunulmuﬂtur.
Hükümetler aras› ‹klim De¤iﬂikli¤i Paneli’nin (IPCC) 2001 y›l›nda yay›mlanan 3.
De¤erlendirme Raporu’na göre, küresel
ortalama yüzey s›cakl›¤› geçen yüzy›lda
0,4 ila 0,8 ºC aras›nda (yaklaﬂ›k 0,6 ºC)
artm›ﬂt›r. Bu art›ﬂ Avrupa’da 1,2ºC olarak
tespit edilmiﬂtir.
Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre, ölçüme dayal› s›cakl›k gözlemlerinin
baﬂlad›¤› 1861 y›l›ndan beri yaﬂanan s›ras›yla en s›cak y›llar 2005, 1998, 2002,
2003 ve 2004 olarak kaydedilmiﬂtir.
‹klim de¤iﬂikli¤inin oluﬂturaca¤› etkilere
dair birçok ﬂey yaz›l›p çizilmekle beraber, küresel s›cakl›¤›n 1990 y›l›na göre
1,4 ºC ila 5,8 ºC artaca¤›, buzullar›n eriyece¤i, ya¤›ﬂ rejimlerinin de¤iﬂece¤i, kurakl›k, kurakl›¤a ve ›s›nmaya ba¤l› büyük
orman yang›nlar›n›n oluﬂaca¤›, deniz seviyesinin bir miktar yükselece¤i beklenen etkiler aras›nda yer almaktad›r.
Uluslararas› ‹klim De¤iﬂikli¤i
Politikalar›
I. Dünya ‹klim Konferans› 1979 y›l›nda
yap›lm›ﬂt›r. Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve sözleﬂmesi (United Nations Framework Convention for Climate Change - UNFCCC) 1992 y›l›nda Rio’da yap›lan Çevre ve Kalk›nma Konfe-

rans›nda kabul edilmiﬂ ve 21 Mart 1994
y›l›nda yürürlü¤e girmiﬂtir.
‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesinin
yetersiz oldu¤u kabul edilerek, yükümlülüklerin daha s›k› hale getirilmesi ve
yasal ba¤lay›c› bir belge olmas› amac›yla
yine sözleﬂmenin çat›s› alt›nda haz›rlanan Kyoto Protokolü ise Aral›k 1997 tarihinde protokolü imzalayan ülkelerin küresel sera gaz› emisyonunun % 55’ini
temsil etmesi halinde yürürlü¤e konulmas› koﬂulu ile kabul edilmiﬂtir. Ancak,
tüm dünya sera gaz› emisyonlar›n›n yüzde 25'inden tek baﬂ›na sorumlu olan
ABD'nin, % 17 sinden sorumlu olan Rusya ve yüzde 1,5'lik paya sahip Avustralya'n›n imzalamamas› sonucu uzun y›llar
yürürlü¤e girememiﬂtir.
2004 y›l›ndaki taraflar toplant›s›nda müzakereleri kilitleyen tavr›yla dikkati çeken Rusya’n›n daha sonra protokolü ani
bir kararla onaylamas›yla da 16 ﬁubat
2005 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir.
Sözleﬂmede ülkeler yükümlülüklerine
göre farkl› eklerde listelenmiﬂtir. Ek-1 listesinde Avrupa Birli¤inin tek bir ülke olarak de¤erlendirildi¤i 41 adet OECD
(Ekonomik ‹ﬂbirli¤i ve Kalk›nma Örgütü)
üyesi olan sanayileﬂmiﬂ ülkeler ile ekonomileri geçiﬂ sürecinde olan ülkeler yer
23
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alm›ﬂt›r. Ek-2 listesinde ise hepsi OECD
üyesi olan ve Ek-1 listesinde de yer alan
24 ülke bulunmaktad›r. Ek-1 listesi ülkelerin sera gaz› emisyonlar›n› azaltma konusunda öncü olmalar› beklenmektedir.
Ek-2 listesi ülkeler ise geliﬂmekte olan ülkelere ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesi kapsam›nda yap›lacak projelere finansman sa¤lamak ve bu ülkelere yard›mc› olmakla yükümlüdür. Ek-1 d›ﬂ› ülkeler ise ço¤unlukla geliﬂmekte olan ülkelerdir.
Kyoto Protokolü
2005 y›l›nda yürürlü¤e giren Kyoto Protokolü 2008-2012 y›llar›n› kapsayan I. Taahhüt dönemi için Ek-1 ülkelerinin toplam sera gaz› sal›mlar›n› referans y›l› olarak kabul edilen 1990 y›l› seviyesine göre
% 5,2 azalt›lmas›n› ön görmektedir. Bu
hedefe ulaﬂmak için sözleﬂmenin “ortak
fakat farkl› sorumluluk ilkesi” uyar›nca
her ülkeye farkl› emisyon azalt›m yükümlülü¤ü getirilmiﬂtir.
Emisyon azalt›m hedefine ulaﬂmak için
protokolde üç adet esneklik mekanizmas› tan›mlanm›ﬂt›r. Protokolün 6. maddesinde tan›mlanan Ortak Yürütme Mekanizmas› (Joint Implementation – JI)
ile emisyon hedefi belirlemiﬂ Ek-B listesinde (Ek-B listesi: Sözleﬂmede Ek-1 listesinde yer alm›ﬂ ve Kyoto protokolünde
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emisyon hedefi belirlemiﬂ ülkelerdir) yer
alan bir ülkenin, yine bir baﬂka emisyon
hedefi belirlemiﬂ Ek-B listesi ülkede düﬂük yat›r›m maliyetleri ile emsiyon azalt›m› sa¤lamak üzere projelerin gerçekleﬂtirilmesine imkan sa¤lamaktad›r.
Protokolün 12. maddesinde tan›mlanan
Temiz Kalk›nma Mekanizmas› (Clean Development Mechanism –CDM) sayesinde emisyon hedefi belirlemiﬂ Ek-B
listesinde yer alan bir ülke, gerçekleﬂtirilecek proje ile projeye ev sahipli¤i yapacak Ek-1 d›ﬂ› bir ülkenin sürdürülebilir
kalk›nmas›na katk›da bulunulurken,
“Sertifikaland›r›lm›ﬂ Emisyon Azaltma
Kredisi (CERs-Certified Emission Reductions)” sat›n alarak, Ek-B ülkesinin toplam emisyon azalt›m hedefinden düﬂülmesine imkan sa¤lamaktad›r.
Kyoto Protokolü’nün 17. maddesinde
düzenlenmiﬂ olan Emisyon Ticareti
(Emission Trading- ET), emisyon hedefi
belirlemiﬂ Ek-B ülkelerin, taahhüt ettikleri indirimi tutturmak için, ilave olarak
kendi aralar›nda emisyon ticareti yapabilmelerine imkan tan›maktad›r. Seragaz› emisyonlar›n› belirlenen hedeften daha fazla miktarda azaltan bir Ek-B ülkesi,
gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u bu ek indirimi,
baﬂka bir Ek-B ülkesine satabilmektedir.
Esneklik Mekanizmalar›ndan faydalanacak projelerin öncelikle sera gaz› emisyonu azalt›m› sa¤l›yor olmas›, teknolojik
ve finansal aç›dan uygulanabilir olmas›,
sürdürülebilir kalk›nmaya hizmet ediyor
olmas› ve projenin özgün bir getirisinin
olmas› gerekmektedir. Projelerde izlenen k›saca süreç özetle; ön de¤erlendirme, metodolojinin geçerli k›l›nmas›, uy-

gulama kuruluna kay›t, projenin izlenmesi ve do¤rulanmas› aﬂamalar›ndan geçerek, düzenlenecek emisyon azalt›m
sertifikalar› karﬂ›l›¤›nda yat›r›mc›larca
projeye yap›lacak ton baﬂ›na karbondioksit-eﬂlenik için fiyat›n ödenmesi olarak
tan›mlanabilir.
Emisyon fiyatlar›n›n oluﬂumunda; emisyon azalt›m›n›n sa¤land›¤› projenin yer
ald›¤› sektör, projenin gerçekleﬂtirildi¤i
ülkenin politik-ekonomik riskleri, projede kullan›lan teknoloji, sa¤lanan emisyon azalt›m miktar›, süresi, projenin finansal fizibilitesi gibi bir çok parametre
yer almaktad›r.
Temiz Kalk›nma Mekanizmas› kapsam›nda gerçekleﬂtirilen projelerin uygulamaya geçti¤i ilk y›l için yaklaﬂ›k 280 milyon
ton karbondioksit-eﬂlenik emisyon ticareti gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Uygulaman›n
baﬂlang›c›nda ton baﬂ›na karbondioksit
fiyatlar› 7 Euro/ton iken 2005 y›l› içerisinde 30 Euro/ton seviyesine kadar ç›km›ﬂ, ard›ndan daha fazla projenin devreye girmesi ile 15 Euro/ton seviyelerine
kadar düﬂmüﬂtür. 2005 y›l›nda karbon
borsalar› devreye girmesiyle emisyon ticareti daha da h›zlanm›ﬂt›r. Temiz Kalk›nma Mekanizmas›na kay›t yapt›rm›ﬂ
proje say›s› 572 adettir. 2012 y›l› itibariyle Temiz Kalk›nma piyasas›nda iﬂlem göNisan 2007
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ren karbondioksit-eﬂlenik emisyon ticaretinin 1milyar 250 milyon ton seviyesine ulaﬂaca¤› tahmin edilmektedir.. Bu
durum ekonomik olarak 10 ila 100 milyar Euro’luk bir piyasa demektir.
‹klim De¤iﬂikli¤i ve Türkiye
1992 y›l›nda haz›rlanan Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim De¤iﬂikli¤i Sözleﬂmesinde Türkiye OECD üyesi oldu¤u için, sözleﬂmenin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alm›ﬂt›r.,
1991-1995 y›llar› aras›nda gerçekleﬂtirilen hükümetler aras› görüﬂme komitesi
toplant›lar›ndaki bilgisizlik/ilgisizlik nedeniyle oluﬂmuﬂ Türkiye’nin sözleﬂmeye
göre emisyon azalt›m› yapmas› gereken
ve geliﬂmekte olan ülkelere iklim de¤iﬂikli¤i projelerinde finansman sa¤lamas›
gereken bu durumu daha sonra yap›lan
çal›ﬂmalarla düzeltilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
2001 y›l›nda Fas (Marakeﬂ)’de yap›lan 7.
Taraflar konferans›nda “sözleﬂmenin EkI listesinde yer alan di¤er ülkelerden
farkl› bir konumda olan Türkiye’nin özel
koﬂullar›n›n tan›narak, isminin Ek-II’den
silinmesi” yönündeki karar oy birli¤i ile
kabul edilmiﬂtir. Türkiye’nin ‹klim De¤iﬂikli¤i Sözleﬂmesi ve dolay›s› ile Kyoto
protokolün sürecindeki 2001 y›l›ndaki
baﬂar›s›, az›msanmamakla birlikte, son
derece aleyhte olan bir durumun daha
az aleyhte olacak ﬂekilde düzeltilmesi
olarak görülmektedir.
24 May›s 2004 tarihinde ‹klim De¤iﬂikli¤i
Çerçeve Sözleﬂmesini imzalayan Türkiye’nin önünde ‹klim De¤iﬂikli¤i ile mücadelede son derece zorlu bir yolculuk
bulunmaktad›r. Sürecin en baﬂ›nda yap›lan hatalar, bu konudaki teknik yetersizlik ve izlenen pasif politika nedeniyle buNisan 2007

gün karﬂ›m›za f›rsat maliyeti olarak ç›kmaktad›r.
Türkiye’nin kiﬂi baﬂ› emisyon oranlar›
2003 y›l› itibariyle 3,3 ton-eﬂlenik olup;
OECD kiﬂi baﬂ› emisyon ortalamas›n›n
ayn› y›l için 11,1 ton-eﬂlenik, Avrupa Birli¤inin 8,9 ton-eﬂlenik, Dünyay› en çok
kirleten ABD’nin ise 1999 y›l› için 20,23
ton-eﬂlenik oldu¤u göz önüne al›n›rsa
Türkiye’nin küresel ›s›nmaya sebep olan
CO2 emisyonu üretme aç›s›ndan, kiﬂi baﬂ›na sorumlulu¤u di¤er ülkelere göre
çok daha azd›r.
Di¤er yandan Türkiye’nin kiﬂi baﬂ› enerji

“

‹klim de¤iﬂikli¤inin
oluﬂturaca¤› etkilere dair
birçok ﬂey yaz›l›p çizilmekle
beraber, küresel s›cakl›¤›n
1990 y›l›na göre 1,4 ºC ila
5,8 ºC artaca¤›, buzullar›n
eriyece¤i, ya¤›ﬂ rejimlerinin
de¤iﬂece¤i, kurakl›k,
kurakl›¤a ve ›s›nmaya ba¤l›
büyük orman yang›nlar›n›n
oluﬂaca¤›, deniz seviyesinin
bir miktar yükselece¤i
beklenen etkiler aras›nda yer
almaktad›r.

“
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tüketimi OECD ortalamas›na göre çok
düﬂük iken, enerji yo¤unlu¤u (Bir bi-rim
ha-s›-la üre-te-bil-mek için tü-ke-ti-len
ener-ji mik-ta-r›-) Avrupa ortalamas›ndan
% 25, OECD ortalamas›ndan ise 2 kat daha yo¤undur. ﬁubat 2007’de yay›mlanan
1. Ulusal Sera Gaz› Emisyon Envanteri
çal›ﬂmas›na göre Türkiye’nin sera gaz›

emisyonlar› 1990-2004 y›llar› aras›nda
yüzde 72,6 artm›ﬂt›r.
Türkiye’nin Kyoto Protokolü karﬂ›s›ndaki durumu ise ﬂöyle özetlenebilir: Türkiye ‹klim De¤iﬂikli¤i Sözleﬂmesinde Ek-1
listesi ülkedir. Kyoto Protokolünü imzalamam›ﬂt›r. Kyoto’yu bugün imzalasa bile Ek-1 ülkesi oldu¤u, emsiyon azalt›m
hedefi belirtmedi¤inden Ek-B listesinde
olmad›¤› için Kyoto esneklik mekanizmalar›n›n hiç birinden projeye ev sahipli¤i noktas›nda yararlanamamaktad›r.
Bu konuda örnek olarak, Beyaz Rusya
politik ve ekonomik gerekçelerle 2005
y›l›nda Kyoto Protokolü’ne kat›ld›¤›n›
aç›klam›ﬂ, ayn› y›l Montreal’de gerçekleﬂtirilen taraflar toplant›s›nda da -%5 hedefiyle Ek-B Listesinde yer almak istedi¤ini
beyan etmiﬂtir. Rusya bu hamlesinde
SSCB’nin da¤›lmas› sonras› kapanan sanayi tesisleri sebebiyle oluﬂan emisyon
azalt›m›n› lehine kullanmak istemiﬂtir.
Bu talep 2006 y›l›ndaki taraflar toplant›s›nda de¤erlendirilebilmiﬂ ve -%8 hedefiyle Ek-B’de yer almas› kabul edilmiﬂtir.
Ancak bu karar 50 ülke taraf›ndan ayr›ca
onaylanmad›¤› sürece yürürlü¤e girmeyecektir. Bu say›ya 2012 öncesinde eriﬂilememe olas›l›¤› yüksek olup; Beyaz Rusya, 2012’ye kadar Kyoto Protokolü’nün
taraf› olacak, ancak esneklik mekanizmalar›n›n d›ﬂ›nda kalacakt›r. Beyaz Rusya’n›n mekanizmalardan faydalanamamas›, I. Taahhüt döneminde emisyon
azalt›m arz›n› k›s›tlamakta emisyon fiyatlar›n›n aﬂ›r› düﬂmesini önlemektedir.
Bu nedenle Türkiye'nin, Emisyon azalt›m projelerine finansman sa¤lamak aç›s›ndan Kyoto Protokolüne imza atmas›25
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n›n mevcut durum itibariyle hiçbir yarar›
olmayacakt›r. 2008-2012 I. Taahhüt dönemi için bir hedef belirlemesi ise uygulanabilirli¤i olmayan bir husustur.
Avrupa Birli¤i’nin ‹klim De¤iﬂikli¤i
Hedefleri
Birleﬂmiﬂ Milletler ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesinde ve Kyoto Protokolü
süreçlerinde Avrupa Birli¤i yönlendirici
ve öncü olmuﬂ, ABD’ye bask› uygulama
ve Kyoto Protokolünün yürürlü¤e girmesi konusunda lobi faaliyetlerini baﬂar› ile
yürütmüﬂtür. Dünya sera gaz› sal›mlar›n›n % 15’ini üreten Avrupa Birli¤i I. Taahhüt dönemi için1990 y›l›na göre % 8
emisyon azalt›m›n› hedeflemiﬂtir. Kendi
içinde yük paylaﬂ›m› olarak bu hedefi da¤›tan AB-15, Almanya, Danimarka, ‹ngiltere gibi sanayileﬂmiﬂ üye ülkelerin daha
fazla emisyon azalt›m›n› ön görürken, ‹s-

“

2005 y›l›nda yürürlü¤e
giren Kyoto Protokolü,
2008-2012 y›llar›n›
kapsayan I. Taahhüt dönemi
için Ek-1 ülkelerinin, toplam
sera gaz› sal›mlar›n›
referans y›l› olarak kabul
edilen 1990 y›l› seviyesine
göre % 5,2 azaltmas›n›
öngörmektedir. Bu hedefe
ulaﬂmak için sözleﬂmenin
“ortak fakat farkl›
sorumluluk ilkesi” uyar›nca
her ülkeye farkl› emisyon
azalt›m yükümlülü¤ü
getirilmiﬂtir.

“
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panya, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelere de 1990 y›l› seviyesine göre AB ortalamas›n› % 8 azalt›m olarak dengeleyecek ﬂekilde art›rma imkan› vermiﬂtir. Örne¤in Almanya emisyonlar›n› 1990 y›l›
seviyesine göre % 21 azaltmak ile yükümlü iken, Portekiz % 27 oran›nda art›rabilme hakk›na sahip olmuﬂtur.
Avrupa Birli¤i 2100 y›l›na kadar 2 ºC’lik
s›cakl›k art›ﬂ›n› telafi edilebilir bir s›n›r
de¤iﬂim olarak kabul etmekte ve atmosferdeki emisyon birikiminin 400
ppmv’nin alt›nda kalmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. 2 ºC’nin üzerindeki s›cakl›k art›ﬂlar›n›n çok daha zarar verici etkiler gösterece¤i beklenmektedir.
1990 y›l›nda atmosfere 4.145 milyon ton
karbondioksit-eﬂlenik sal›m yapan Avrupa Birli¤i, I. Taahhüt Dönemi hedefini
tutturmakla beraber, 2020 y›l›na yönelik,
09 Mart 2007 tarihinde yapt›¤› revizyon
ile;
• Yenilenebilir enerji pay›n›: %20’ye ç›karmak (önceden belirlenen 2010 hedefi %12),
• Enerji verimlili¤inde (enerji tasarrufu)
%20’lik iyileﬂme sa¤lamak,
• Ulaﬂ›mda biyoenerji pay›n› %10’a ç›karmak (önceden belirlenen 2010 hedefi %5.75),
• ‹klim De¤iﬂikli¤i Azalt›m Hedefini ise;
sera gaz› emisyonlar›n›n 2020 y›l›na kadar 1990 seviyesinden %20 azalt›m sa¤lamak,olarak belirlemiﬂtir. %20 emisyon
azalt›m hedefi AB'nin tek tarafl› olarak
her halükarda uyaca¤›n› belirtti¤i tekliftir. Uluslar aras› di¤er oyuncular›n bu hedefe yönelik ad›m atmas› halinde de hedefi % 30 oran›nda art›rmay› düﬂünmektedir.

Kyoto sonras›na yönelik yeni belirlenen
2020 ortak emisyon hedefinin tekrar AB27 ülkeleri aras›nda da¤›t›m›n›n nas›l yap›laca¤› tart›ﬂma konusudur. Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Slovakya
gibi önceki demir perde ülkeleri ekonomik kalk›nmalar›na paralel olarak artan
emisyon miktarlar› nedeniyle bu paylaﬂ›mdan etkilenmekten endiﬂe duymaktad›r. ‹ngiltere, Almanya, Danimarka gibi
ülkeler ise özellikle yenilenebilir enerji
sektörleri aç›s›ndan emisyon azalt›m art›ﬂ›n› olumlu olarak de¤erlendirmektedir.
Bu durum tam üyelik hedefleyen Türkiye için de önem taﬂ›maktad›r.
Kasaban›n Kovboyu
270 milyonu aﬂan nüfusu, Dünyan›n 3’te
birini temsil eden 10 trilyon US$ GSMH
ile ABD küresel emisyonlar›n % 25’ini
tek baﬂ›na oluﬂturmaktad›r. Mart 2001 tarihinde Kyoto protokolünü imzalayan ve
1990 y›l› seviyesi emisyonu olan 5.998
milyon ton CO2-eﬂlenik de¤erinden %7
azalt›m taahhüdünde bulunan ABD, daha sonra ekonomik geliﬂimini engelleyece¤i gerekçesiyle Kyoto Protokolünü
onaylamam›ﬂt›r. Bununla birlikte ABD
ﬁubat 2002 tarihinde 10 y›l içinde emisyon yo¤unlu¤unu %18 oran›nda azaltmay› taahhüt etmiﬂ, gönüllü mekanizmalar
oluﬂturarak eyalet baz›nda farkl› progNisan 2007
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ramlar› uygulamaya alm›ﬂt›r. Gelinen
noktada, 2004 y›l› itibariyle ABD emisyonlar›n› % 15,8 oran›nda art›rm›ﬂ bulunmaktad›r. Arazi kullan›m›, arazi kullan›m›
de¤iﬂikli¤i ve ormanc›l›k faktörü de göz
önüne al›nd›¤›nda bu art›ﬂ %21’lere varmaktad›r. Di¤er yandan ABD son dört
y›ld›r baﬂta rüzgar ve biyokütle olmak
üzere yenilenebilir enerji yat›r›mlar›n›
h›zland›rmak suretiyle I. taahhüt sonras›
dönem için haz›rl›k yapmaktad›r.
Sonuç:
Geliﬂmekte olan Ülkeler ile Geliﬂmiﬂ ülkeler aras›ndaki makas h›zla aç›l›yor
‹klim De¤iﬂikli¤i ve Kyoto Protokolü sürdürülebilir kalk›nmay› hedeflemekle birlikte, öncesi ve sonras› ile uluslar aras›
çok ciddi ç›kar mücadelelerinin oldu¤u
politik ve teknik boyutlu küresel bir
problemdir. Küresel problem olmas›na
ra¤men, sorunun ortaya ç›k›ﬂ noktas›nda
sanayileﬂmiﬂ ülkeler daha fazla pay sahibi iken “ortak fakat farkl›laﬂt›r›lm›ﬂ sorumluluklar” ilkesi adil olarak iﬂlememektedir. Baz› süreçler manipüle edilmekte, oyunun kural› kural koyucular›n
avantaj›na olacak ﬂekilde geliﬂtirilmektedir.
‹klim de¤iﬂikli¤i etkilerinin azalt›lmas› ve
bu etkilere uyum noktas›nda Kyoto Protokolüne ve uygulama sürecine daha adil
ve etkin bir yap› kazand›r›lmas› için geliﬂmekte olan ülkeler ad›na at›lmas› gereken ad›mlar vard›r.
“Kirleten Öder.” Peki, kim bu kirleten?
Üreten mi? Tüketen mi? Ürettiren mi?
Y›llarca kirleterek geliﬂmiﬂ ülkeler mi?
Yoksa! Geliﬂmekte olan ülkeler mi?
Aksi takdirde, önümüzdeki y›llar geliﬂmekte olan ülkelerin rekabet imkân›n›
yitirdi¤i, geliﬂmiﬂ ülkeler ile aras›ndaki
Nisan 2007

makas›n daha da aç›ld›¤› ve protokolün böyle bir amaca hizmet etti¤i bir
dönem olacakt›r.
Türkiye’nin sürdürülebilir kalk›nma
çabas›nda üzerine düﬂen sorumluluklar› vard›r. Bir yandan sosyal ve ekonomik kalk›nmas›n› h›zla tamamlamal›, di¤er yandan çevreci kimli¤ini belirginleﬂtirmelidir. Türkiye’nin iklim de¤iﬂikli¤i ile mücadelede mevcut durumunu ve ilerde bulunmak istedi¤i konumu iyi analiz ederek, eylem plan›n›
oluﬂturmas›, Kyoto protokolünün bu
güne kadar yaﬂanan sürecinden, Kyotonun II. Taahhüt dönemi veya Kyoto
sonras› dönem için kendi argümanlar›n› geliﬂtirmesi, bunu uluslar aras›
platformda kabul ettirmesi gerekmektedir. Gözümüzü kapayarak, korumac› bir tav›r geliﬂtirilemeyece¤imiz gibi,
ani ve k›sa vadeli hesaplar ile de uzun
vadede kazan›mlar beklemek do¤ru
olmayacakt›r.
Kaynaklar:
* TPI, Technology Partnership Initiative,
Jan.2006 Issue 48
* http://www.defra.gov.uk/news/2007/070202a.htm
* http://unfccc.int
*http://ec.europa.eu/environment/climat/eccp.htm
* http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/home_en.htm
*http://reports.eea.eu.int/climate_report_2_2004/en/
Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions
and Sinks: 1990 – 2004; EPA, April 15, 2006
* http://www.epa.gov/globalwarming
Emissions trading:EU Allowance Price Determinants Linking the Kyoto Project-Based Mechanisms with the EU ETS, Vienna Barclays Capital,
16 Sptember 2005
http://www.ipcc.ch/ Intergovernmental Panel

on Climate Change (IPCC)
What Does Science Say About Climate Change?;
Prof. Bill Moomaw Fletcher, School, Tufts University November, 2004
* http://www.unfccc.int/
* http://www.iklimnet.org/
* http://www.endseuropedaily.com/articles/index.cfm
* http://www.rec.org.tr
* http://www.cevreorman.gov.tr
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dosya TÜKET‹RKEN TÜKENMEK
Tan›l KÜÇÜK
‹stanbul Sanayi Odas›
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

“Türk Sanayisi 15 Y›ld›r AB Çevre
Müktesebat›yla Temas Halindedir”
“Çevrenin korunmas› AB politikalar› aras›nda en çok düzenlemeye tabii alanlardan biridir. Gerek boyutu gerekse derinli¤i aç›s›ndan, Topluluk müktesebat›n›n içinde tar›m
bölümünden sonraki en büyük bölüm çevre bölümüdür. Çevre bölümünün bir özelli¤i
de, ilgili düzenlemelerin sürekli artmas›, yeni düzenleme alanlar›n›n ortaya ç›kmas› ve
mevcut düzenlemelerin daha kat› hale gelecek ﬂekilde gözden geçirilmesidir”.
Tan›l KÜÇÜK
‹stanbul Sanayi Odas›
Yön. Kurulu Baﬂkan›
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kilde gözden geçirilmesidir. Dolay›s›yla
yakalanmas› gereken hedef sabit olmayan, hareketli bir hedeftir. Türk sanayisi
yaklaﬂ›k on beﬂ y›ld›r AB müktesebat› ile
temas halindedir. Sanayiyi etkileyecek
direktiflerin ülkemizde nas›l uyumlaﬂt›r›lmas› gerekti¤i ve bunlar› sanayicimizin, sektörlerimizin nas›l uygulayabilecekleri konusunda önemli ad›mlar at›lm›ﬂt›r. Bir yandan ilgili Odalar, bir yandan oluﬂturulan sektörel dernekler, di¤er taraftan, bir araya gelen kurum ve
kuruluﬂlar›n oluﬂturdu¤u platformlar, AB
çevre müktesebat›na uyum kapsam›nda
ilgili Bakanl›klar taraf›ndan haz›rlanan
hukuki düzenlemelere iliﬂkin uzmanl›k
konular›na göre görüﬂ vermektedirler.
AB ile müzakere sürecinin baﬂlam›ﬂ olmas›, çevre ile ilgili geliﬂmeleri h›zland›rm›ﬂ, harekete geçirmiﬂtir. Ancak, Türkiye’nin AB’nin AB çevre müktesebat›n›
uyumlaﬂt›r›lmas› ve uygulamaya geçme-

sinin zaman ve maliyet aç›s›ndan uzun ve
külfetli bir süreç olaca¤› bilinmektedir.
Çevre ve Orman Bakanl›¤›m›z›n, verilerine göre, AB’nin çevre müktesebat›na
uygun çevre alt yap›s›n› oluﬂturabilmek
için gereken yat›r›m miktar› yaklaﬂ›k 70
milyar avrodur. Ve, bunun 30 milyar avroya yak›n k›sm›, özel sektör taraf›ndan
karﬂ›lanacakt›r. Müzakere sürecinde,
uyum maliyetinin tam ve do¤ru hesap-

“

Türkiye’de ilk kez
bünyesinde bir çevre ﬂubesi
kurarak, çevre konular›na
duyarl›l›¤›n› gösteren
‹stanbul Sanayi Odas›,
sanayide çevre ile uyumlu
bir geliﬂmenin sa¤lanmas›
do¤rultusunda çal›ﬂmalar›n›
sürdürmektedir.

“

‹stanbul Sanayi Odas› olarak Çevre Mevzuat›n›n uyumu ve durumu
ile ilgili olarak Türkiye’yi Avrupa
Birli¤i Uyum Sürecinde hangi aﬂamada görüyorsunuz? Eksiklerimiz
ve öncelikle yap›lmas› gerekenler
nelerdir? Sanayicilerimiz bu süreçte en fazla hangi tehditlerle
karﬂ› karﬂ›ya kalacaklard›r? Çevre konusunda özel sektörü neler
beklemektedir ve öncelikli olarak
neler yap›lmal›d›r?
Çevrenin korunmas› AB politikalar› aras›nda en çok düzenlemeye tabii alanlardan biridir. Gerek boyutu gerekse derinli¤i aç›s›ndan, Topluluk müktesebat›n›n
içinde tar›m bölümünden sonraki en büyük bölüm çevre bölümüdür. Ve, çevre
bölümünün bir özelli¤i de, ilgili düzenlemelerin sürekli artmas›, yeni düzenleme
alanlar›n›n ortaya ç›kmas› ve mevcut düzenlemelerin daha kat› hale gelecek ﬂe-
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lanmas›, hangi alanlarda ne kadar geçiﬂ
süresi ve istisna talep edilece¤inin belirlenmesi büyük önem taﬂ›maktad›r ve bunun için, sektörel etki analizlerinin yap›lmas› gerekmektedir ve özel sektör kuruluﬂlar› bu yönde çal›ﬂmalar baﬂlatm›ﬂt›r.
AB müktesebat›na uyum kapsam›nda
son üç y›lda, çevreye iliﬂkin ve sanayiciyi
etkileyecek düzeyde 30’un üzerinde yönetmelik ç›kar›lm›ﬂt›r. AB ile yak›n ticari
iﬂbirli¤i içinde olan büyük ölçekli iﬂletmelerimiz, çevreye yönelik mevzuata
tam olarak uyum sa¤layacak kapasitededirler. Sanayi kollar›m›z içerisinde baﬂta
elektronik sanayi olmak üzere otomotiv
sanayimiz, dayan›kl› tüketim mallar› sanayimiz ve küçük ev aletleri üreten sanayi kollar›m›z bu noktada önemli baﬂar›lar
yakalam›ﬂlard›r. Ancak, yan sanayi dedi¤imiz yan ürünleri üreten, iç pazara dönük veya Avrupa Birli¤i d›ﬂ›ndaki pazarlarla ticaret yapan küçük ve orta ölçekli
iﬂletmelerimizde sorun vard›r. Bu firmalar›n Çevre Mevzuat›n›n getirmiﬂ oldu¤u
yap›lanmaya ayak uydurmas›, içinde bulunduklar› mali sorunlar nedeniyle k›sa
vadede de¤il, orta vadede bile aﬂ›lacak
gibi görünmemektedir. Kald› ki, benzer
sorunlar AB üyesi ülkelerdeki KOB‹’ler
için de geçerlidir.
Bu kategoriye giren firmalar›n Avrupa
Birli¤i’nin çevre fonlar›ndan yararland›¤›
bilinmektedir. Buna ra¤men sorun Avrupa Birli¤i’nde bile tam olarak çözülmüﬂ
görünmemektedir. Bunun nedeni, Avrupa Birli¤i Çevre Mevzuat›n›n, üretim yerine, üretim sürecine, ürüne, ürününü
depolanmas›na ve taﬂ›nmas›na iliﬂkin
son derece ayr›nt›l› ve karmaﬂ›k maddeler içermesidir. ‹ﬂte, sanayi kuruluﬂlar›m›z›, özellikle KOB‹’lerimizi, rekabet
Nisan 2007

güçleri yara almadan bu karmaﬂ›k mevzuat›n gereklerini yerine getirecek
ﬂekilde yap›land›rmak gibi zor bir
görevle karﬂ› karﬂ›yay›z. Bu görevi
yerine getirebilmek için, merkezi
hükümetten, yerel yönetim kurumlar›na, sivil toplum kuruluﬂlar›ndan, bilim ve araﬂt›rma kurumlar›na, iﬂ dünyas›na ve medyaya kadar ilgili her kesimin
iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂabilmesi ﬂartt›r. Henüz bu iﬂbirli¤i tam sa¤lanm›ﬂ görünmüyor.
‹SO Çevre ‹htisas Kurulu’ nun kuruluﬂu ve faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?
Türkiye’de ilk kez bünyesinde bir çevre
ﬂubesi kurarak, çevre konular›na duyarl›l›¤›n› gösteren ‹stanbul Sanayi Odas›, sanayide çevre ile uyumlu bir geliﬂmenin
sa¤lanmas› do¤rultusunda çal›ﬂmalar›n›
sürdürmektedir. Bu çal›ﬂmalar; mevzuata yönelik görüﬂ oluﬂturma, At›k Geri
Dönüﬂüm Borsas›, çevre ödülleri, a¤açland›rma ve ilgili kurumlarla ortak çal›ﬂmalar› kapsamaktad›r. ‹stanbul Sanayi
Odas›, kaynaklar›n etkin kullan›m›, at›klar›n azalt›lmas›, insan sa¤l›¤›n›n ve çevre
kalitesinin korunmas› amac› ile, “Çevre”
konusunda çal›ﬂmalar yürütmek, üyelerinin bu alandaki çal›ﬂmalar›n› desteklemek ve çevre bilincini geliﬂtirmek amac›
ile, 1990 y›l›nda, “Çevre ‹htisas Kurulu”nu ve “Çevre Dan›ﬂma Kurulu”nu
oluﬂturmuﬂtur. Bu kurullara 2004 y›l›nda
“Çevre Teknik Çal›ﬂma Grubu” eklenmiﬂtir. Meclis Üyelerimizin, çevre konusunda bilgi ve deneyim sahibi ‹SO üyesi
firmalar›n yönetici ve teknik personelinin, TOBB temsilcisinin, üniversitelerin
çevre bölümlerinde görevli ö¤retim üye

lerinin ve ilgili sivil toplum kuruluﬂu yetkililerinin gönüllü kat›l›m›yla oluﬂan Çevre ‹htisas Kurulu, her ay gerçekleﬂtirdi¤i
toplant›larla çevreye yönelik çal›ﬂmalar
sürdürmektedir. Firmalar›n çevre konusunda çal›ﬂma yapan teknik elemanlar›ndan çevre mevzuat›na yönelik çal›ﬂmalar
yapmak üzere oluﬂturulan “Çevre Teknik Çal›ﬂma Grubu” da çal›ﬂmalar›n› Çevre ‹htisas Kurulu’na ba¤l› olarak sürdürmektedir. Bu kapsamda söz konusu kurullar Odam›z›n çevre odakl› e¤itim çal›ﬂmalar›na, çevre mevzuat›n› geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na, idari ve hukuki görüﬂ oluﬂturma çal›ﬂmalar›na kat›l›m ve katk› sa¤lamaktad›rlar. Çevre Dan›ﬂma Kurulu,
Meslek Komitelerimizin, kendi üyeleri
aras›ndan veya bu konuda bilgi ve deneyim sahibi kiﬂiler aras›ndan seçti¤i 1'er
üye ile; Çevre ‹htisas Kurulu Üyelerinden oluﬂmaktad›r. Çevre Dan›ﬂma Kurulu, önceden belirlenen bir gündem maddesi çerçevesinde y›lda bir kez bir araya
gelerek, bu gündem maddesini görüﬂmekte, içinde bulunulan y›la iliﬂkin faaliyetleri de¤erlendirmekte, bir sonraki y›l›n faaliyetlerine iliﬂkin görüﬂlerini ortaya
koyarak ‹SO’nun çevreye yönelik çal›ﬂmalar›n› planlanmas›na katk›da bulunmaktad›r.
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“Ça¤daﬂ Endüstri Medeniyeti; Enerji
Motorlu Modern Dünyay› Bat›r›yor”
“Çok acil olarak ortaya ç›kan sonuç ﬂu ki, tarihte görülmüﬂ en yüksek karbondioksit
konsantrasyonlar› var. Dünya, dünya olal› görülmüﬂ en yüksek seviye!”

Ömer MADRA
Aç›k Radyo Yay›n
Yönetmeni

Öncelikle sizi tan›yarak baﬂlayabilir miyiz?
Siyaset bilimi doktoram var, ama uzmanl›¤›m; uluslararas› insan haklar› hukukudur. Doktoram›, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleﬂmesi ve Bireysel Baﬂvuru
Hakk› üzerine yapt›m. 1970 y›l›nda yay›nland›. O tarihte, bu konuda Türkiye’deki
tek kitapt›. Türkiye, henüz A‹HM’ye taraf
olmam›ﬂt›. O dönemden beri uzun süre
Ankara’da bu alanda çal›ﬂmalar yapan Seha Meray vard›, onun hukuk kürsüsünde
de çal›ﬂmalar yapt›m. Göçmen iﬂçiler hukuku üzerine, “Uluslararas› Hukuk ve
Göçmen ‹ﬂçiler” kitab›m var. ‹ngilizce
olarak yay›nland›. Gene o y›llarda dünyada bu konu üzerine bir kitap çal›ﬂmas›
yoktu. Birisi Türkiye’de, di¤eri de t›rnak
içinde dünyada diyebilece¤imiz öncü iki
çal›ﬂmam var. Üniversiteyi YÖK’le beraber b›rakt›m, istifa ettim. Bir süre gazetecilik ve dergi yay›nc›l›¤› yapt›m. Oniki y›l30

d›r, Aç›k Radyo’da hem yay›nc›l›k, hem
yay›n yönetmenli¤i yap›yorum. Aç›k Radyo, çok ortakl› %94.9, kolektif bir yap›.
Avrupa’n›n iki yüzlü yaklaﬂ›m›na
binaen, at›klar›n ihrac›, bizim gibi
geliﬂmekte olan veya az geliﬂmiﬂ
ülkelerin K›yoto Protokolü’nü imzalamamaya zorlanmalar›, hava
taﬂ›mac›l›¤›ndaki emisyon gazlar›n›n eklenmemesi ve benzer teknik konularla ilgili ne düﬂünüyorsunuz?
Kendi ikiyüzlülü¤ümüzü de iﬂin baﬂ›nda
ortaya koyarsak iyi olur. Bu konuda insanl›k, geliﬂmiﬂ ve geliﬂmemiﬂ olarak ikiye ayr›lm›yor maalesef. Emperyal geliﬂmiﬂ ülkelerin, önce Roma, sonra ‹ngiliz
imparatorluklar› sonra da yeni emperyalist geliﬂimler oldu¤u do¤rudur. Geliﬂme
yolunda olan ülkeler de ikiyüzlülükte, riyakarl›kta ‹ngiltere’den Avrupa ülkelerinden ve Amerika’dan pek geri kalmaz-

lar. Türkiye’de bunlara dahildir. Medeniyet, -ça¤daﬂ endüstri medeniyeti diyelim
bunun ad›na- endüstri devrimiyle baﬂlam›ﬂ ve enerjiye dayal› bir yaﬂama biçimi
kurulmuﬂtur. Önce kömür, petrol, benzin, mazot vs. ﬁimdi de do¤algaz üzerine
kurulu. Bütün ça¤daﬂ uygarl›¤›n nimetleri de, felaketleri de bu enerji medeniyetine dayal›. Her ﬂeyi sürekli olarak tüketme arzusuna dayal› bir hayat tarz›m›z var
ve bu dünyan›n sonunu getirebilir mi?
Tart›ﬂt›¤›m›z mesele bu.
Küresel ›s›nma dedi¤imiz bu konu, ciddi
bir tehlikenin eﬂi¤inde oldu¤umuzu gösteriyor. Aﬂa¤› yukar› 20 y›ld›r bilim dünyas›n›n ortaya koydu¤u araﬂt›rmalar bunun tart›ﬂ›lamaz noktaya geldi¤ini gösteriyor. Bu ister geliﬂmiﬂ, ister geliﬂme yolunda, isterse ezilme yolunda olan ülkeler için ayn› sonucu verecek. Elbetteki
çok büyük bir adaletsizlik de var. Her durumda oldu¤u gibi, bu gibi büyük felaNisan 2007
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ketler, afetlerle baﬂ edebilecek maddi
imkanlar› olmayan, yoksul, teknolojileri
s›n›rl› olan ülkelerin baﬂ›na patlayacak
bu felaketler. Ayn› zamanda geliﬂmiﬂ,
zengin, sanayileﬂmiﬂ ülkelerin içindeki
yoksul kesim de bu tehdit alt›nda olup,
yok olmaya mahkum olacaklar.
Sonuç olarak, ça¤›m›z insanl›¤›n›n kendi
yaratt›¤›, ça¤daﬂ endüstri medeniyeti, enerji motorlu modern dünyay›
bat›rmaya do¤ru götürüyor. Hangi fiiller
yap›l›rsa yap›ls›n, hangi kitaplar yaz›l›rsa
yaz›ls›n, ya da siyasetçiler ne derse desin,
bu konuda hiç bir tereddüdün olmad›¤›na ben inan›yorum, sizin de inanman›z›
tavsiye ediyorum. Bu konuyu yaklaﬂ›k 15
y›ld›r takip etmeye çal›ﬂ›yorum. Ve Aç›k
Radyo’da, kendi program›mda, hafta içi
her sabah, gittikçe artan bir dozda bu konuyu iﬂlemeye çal›ﬂ›yorum. Küresel iklim
de¤iﬂikli¤i tehdidi, önünde durulamayacak bir dalga gibi geliyor ve bunu da gittikçe artan bir ﬂiddetle görüyorum. Çünkü ﬂuna inan›yorum ki, (demokrasiye oldukça gönül ba¤lam›ﬂ bir insan olarak)
demokrasi, kendi kaderimizi kendi elimizde tutmak anlam›na gelen bir kavramd›r.
Öncelikle, kaderimizi kimin, nas›l belirleyece¤i hakk›nda bilgi edinmek ve bu bilgiyi kamuoyuyla paylaﬂabilmek oldukça
önemli. Medyan›n görevinin de bu oldu¤unu düﬂünüyorum ve bunun için çal›ﬂ›yorum. Dünyan›n çok ileri olan, bilimde
ilerlemiﬂ ülkesi ABD(hala da öyle), pek
çok Avrupa ülkesi, Japonya, Avustralya,
Kanada gibi ülkelerde yürütülen araﬂt›rmalar, bu sorunun art›k tart›ﬂmaya mahal b›rakmayacak ﬂekilde önümüzde oldu¤unu gösteriyor.
‹klimbilim denen bilim dal›, dünyada büyük mesafe kaydetti. Özellikle çok geliﬂmiﬂ bilgisayar modellemeleriyle, bu geNisan 2007

zegenin mesela 100 binlerce y›l önceki
ikliminin ne oldu¤u, nas›l de¤iﬂiklikler
geçirdi¤i ö¤renilebiliyor ve izotop teknikleriyle de ölçülebiliyor. Yani buzullar›n içinden 3 Km’lik, karot al›nabiliyor ve
onlar›n her metresinde, bir önceki y›l›n
ya da mesela kar›n hava kabarc›klar› içinden fosil hava, fosil iklim olarak ö¤renilebiliyor. Bunu da oksijen izotop teknikleriyle çok net olarak bilebiliyor insanlar.
Bunu da modellere oturtuyorlar. Ayn›
ﬂekilde okyanuslar›n dibine çökmüﬂ çökelekler, fermantasyonlar, tozlarla, mesela planktonlar›n dibe çökmesiyle ve
onlar›n incelenmesiyle de 100 binlerce
y›l önceki iklimi ö¤renmek mümkün olabiliyor. A¤ac›n gövdesindeki halkalar›ndan (mesela kurak y›llarda daha dar halkalar oluyor), her y›l›n iklim de¤erlerini
tek, tek ölçmek ve hatta çal›ﬂmay› binlerce y›l geriye götürmek mümkün olabiliyor. ﬁimdi bütün bu tekniklerin üzerine
de modelleme yap›yorlar ve önümüze
oldukça net grafikler ve tablolar ç›k›yor.
Bu da bize ﬂunu gösteriyor; karbondioksit denen ve sera gazlar› diye adland›r›lan, karbondioksit, azotoksit ve 4 gaz daha atmosferde as›l› kal›yorlar ve bunlar
fosil yak›tlar›n (kömür, petrol ve do¤al
gaz), yak›lmas›yla beraber atmosfere sal›m yap›yorlar. ‹nsan eliyle gerçekleﬂmiﬂ
bir durum var. Havada as›l› duran bu gaz
parçac›klar›, sera gibi, fanus gibi kapat›yor atmosferi, güneﬂten gelen ›ﬂ›nlar›n
geri yans›mas›n› engelliyor. Mesela karbondioksit, 100 y›l kadar kalabiliyor. Dolay›s›yla ﬂu anda yaﬂad›¤›m›z küresel ›s›nma, asl›nda daha önceki faaliyetlerin bir
sonucu. ﬁu anda bu karbondioksit ve sera gazlar›n›n sal›m›n› durdursak, bütün
arabalar›, bütün fabrikalar›, termik santralleri durdursak bile dünya ›s›nmaya
devam edecek. Hele okyanuslardaki ›s›n-

ma-kirlenme belki 1000 y›l daha devam
edecek. Çünkü büyük su kütleleri geç
›s›n›yor. ﬁu anda yapt›¤›m›z etki de belki
1000 y›l daha devam edecek. Çok acil
olarak ortaya ç›kan sonuç ﬂu ki, tarihte görülmüﬂ en yüksek karbondioksit konsantrasyonlar› var. Dünya, dünya olal› görülmüﬂ en yüksek
seviye! `Endüstri Devrimi dedi¤imiz,1750-1800 y›llar›nda bu a¤›r makinelerin ve kömürün kullan›lmas› ile baﬂlayan olaydan bu yana karbondioksit parçac›klar›, milyonda 280 parçadan, 380’e
31
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ç›km›ﬂ durumda ve bu sadece insan faaliyetlerinden oluyor.
Do¤al seyir de¤il diyorsunuz…
Elbette de¤il. IPCC denen Hükümetler
Aras› ‹klim De¤iﬂikli¤i Paneli, BM
nezdinde kurulmuﬂ, bizim de taraf oldu¤umuz Rio Çerçeve Antlaﬂmas› gere¤i
kurulmuﬂ bir kuruluﬂtur. Tarihin gördü¤ü en büyük bilim insanlar› toplulu¤u(2500’e yak›n çal›ﬂ›yor), dördüncü raporunu da ﬁubat ay›nda yay›nlad›. Çevresel sorunlar, %90 ihtimalle insan kaynakl›. Sözünü etti¤imiz bu fosil yak›t, petrol,
kömür ve do¤al gaz yakmaktan olan faaliyetler diyor. Bu konuda art›k bir tereddüt yok. Elbette güneﬂten, volkanlar›n
patlamalar›ndan, dünyan›n eksenindeki
de¤iﬂiklik ve oynamalardan kaynaklanan
de¤iﬂiklikler tarih boyunca olmuﬂ ve olacak da. Ama ﬂu anda hiçbir tereddüde
yer b›rakmayacak ﬂekilde bir konsensüs
sa¤lanm›ﬂ bilim dünyas›nda. Kim inkar
ediyor bunu? Kâr faaliyetleri s›n›rlanacak
büyük ﬂirketler... Mesela petrol ﬂirketleri.
Bir de çok büyük kömür ve di¤er maden
ﬂirketleri var dünyada. Konik olmuyor
da¤lar art›k. Yeni yöntemlerle da¤› kesip
çok daha kolay ç›kart›yorlar kömürü,
madenleri. Fakat bu faaliyetler küresel
›s›nmaya yol aç›yor. Küresel ›s›nmay› engellemek için bu faaliyetleri kesmeliyiz
ve yenilenebilir, alternatif enerjilere yönelmeliyiz. ‹ﬂte bunu savundu¤unuz zaman o ﬂirketlerin kârlar› engelleniyor. Bu
ﬂirketler, bütün bu sorunlar›n insan yüzünden olmad›¤›n›, güneﬂteki lekelerden, çevrimsel belli dönemlerden sonra
k›talar›n birleﬂmesinden oldu¤unu iddia
ederek propaganda yap›yorlar. Bu iﬂe
büyük paralar yat›rd›klar› da ortaya ç›kt›.
Özellikle, Irak savaﬂ›na da giden sa¤c›
Think-Tang kuruluﬂlar› var. Bu kuruluﬂ32

larda çal›ﬂan bilim adam› kisveli, bir k›sm› sahiden bilim adam› olan ama say›lar›
da bir avucu geçmeyen kiﬂilere böyle
propagandalar ürettiriyorlar. Son olarak,
Charles Pool, ‹ngiltere’de bir film oynad›: Küresel ›s›nma, asl›nda olmuyor. Güneﬂten kaynaklanan aﬂ›r› ›s›nma sebebiyle karbondioksit art›yor gibi saçma sapan
görüﬂler ileri sürülüyor bu filmde. Ama
orada bulunan bilim adamlar›n›n Ekson
Mobil’den bordrolu oldu¤u biliniyor.
Kyoto Protokolü’nün de imzalanmas›
için çal›ﬂan AB’nin 9 Mart direktifi ç›kt›
ki, o da ﬂudur; “Evet, küresel ›s›nma vard›r. Kap›m›za dayanm›ﬂt›r. Ve tarihin gördü¤ü en büyük tedbirleri almak zorun-

“

Mesela karbondioksit, 100
y›l kadar kalabiliyor.
Dolay›s›yla ﬂu anda
yaﬂad›¤›m›z küresel ›s›nma,
asl›nda daha önceki
faaliyetlerin bir sonucu. ﬁu
anda bu karbondioksit ve
sera gazlar›n›n sal›m›n›
durdursak, bütün arabalar›,
bütün fabrikalar›, termik
santralleri durdursak bile
dünya ›s›nmaya devam
edecek.

“
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day›z…” Tarihi bir karar asl›nda. Gerçekten de 2020’ye kadar %20 karbondioksit sal›m›n› azaltma karar› ç›kt›. AB’nin
27 ülkesinde ba¤lay›c›d›r bu karar. Türkiye, e¤er üye olsayd› bunlar› hemen uygulamak zorunda kalacakt›.
13 Mart tarihi itibariyle ise Britanya, Küresel Is›nma Kanunu ç›kartan
dünyadaki ilk ülke oldu. Yürürlü¤e

ne zaman girecek bilmiyorum ama Kyoto’nun çok, çok ötesine giden k›s›tlamalar getiriyor. Çünkü onlar bu durumdan
hayalet görmüﬂ gibi kaçmamaya karar
verdiler art›k. Ve 2050 y›l›na kadar karbondioksit ve di¤er sera gazlar› denilen
sal›mlara %60 oran›nda k›s›tlama getirdiler. Demin sözünü etti¤im direktifin ç›kmas›nda Almanya’da AB’de lider oldu.
ABD gibi küresel ›s›nmaya çok fazla etkili, %25 gibi bir sal›m yapan ülke ise Kyoto’yu, imzalam›yor. Buna ra¤men, e¤er
ABD de indirimlere giderse, biz bir %10
daha indirece¤iz diye karar ç›kt› AB’den.
Yani AB, Amerika gibi ülkelere örnek olmaya çal›ﬂ›yor. Bu arada Türkiye’nin ad›
geçmiyor ama Türkiye de Kyoto’yu imzalamayan ve reddeden ülkelerden biri.
ﬁimdi Türkiye’nin meselesine bakacak
olursak. Türkiye’nin Kyoto protokolünü
imzalamas›na yönelik büyük bir kampanya var. Türkiye tarihinde görülmüﬂ en ilginç demokratik eylemlerden biri gibi
geliyor bu bana. Çünkü bir ayd›r imza say›s› 160 bine do¤ru gidiyor. Vatandaﬂ küresel ›s›nman›n fark›nda. Ço¤unlu¤u ö¤rencilerden oluﬂuyor. Hedef Nisan ortas›na kadar 100 bin imzaya ulaﬂmakt›, üç
hafta içinde 100 bine ulaﬂt› ve 150 bine
do¤ru gidiyor. Çevre bakanl›¤› diyor ki;
“Kyoto Protokolüne taraf olmam›z durumunda, büyük bir finansmana ihtiyac›m›z olacak. Bu da kalk›nmam›z› engeller.
O yüzden taraf olmamal›y›z.” Yaln›z ﬂu
ana kadar dünyada olmam›ﬂ bir sistemi
öneriyorlar. Hiçbir bedel ödemeden,
hem kalk›nma hem de çevreyi korumak
mümkün de¤ildir. E¤er bunun modelini
kendileri biliyorlarsa bize ve bütün dünyaya da örnek teﬂkil edeceklerdir.
AB neden kendisi yapm›yor da bizden
masraf›n› ç›kart›yor? Böyle de¤il durum,
Nisan 2007
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hiç böyle de¤il. Elbette herkes kaçmaya
çal›ﬂ›yor, kabul etmek istemiyor hayat
tarz›n› de¤iﬂtirmeyi. Ama bu hayat tarz›n›n sürdürülebilir olmad›¤› da apaç›k ortada. Bu dünya, bu nüfusla, bu enerji kullan›m›yla bu yükü çekemeyecek, mümkün de¤il. Bunun sonucunda her iki kutbun da erimesi, buzlar›n
erimesi, hatta dünyan›n su merkezlerinden biri say›lan mesela do¤al bir so¤utma merkezi say›labilecek Tibet Platosu;
dünyan›n çat›s› denen yer, Asya’n›n büyük nehirlerinin kayna¤›; Brahma, Putra,
Ganj olsun, Çin’i besleyen nehirlerin
hepsinin kurumas›na yol açabilecek.
Çünkü eriyor. Himalaya’lar baﬂta olmak
üzere, büyük bir erime var ki, TÜB‹TAK’›n yapt›¤› araﬂt›rmalara göre, Türkiye’deki buzullar›n tamam› eridi. ‹lk önce
Konya ovas›n› vuracak deniyor. Yan›lm›yorsam, Konya ovas› Türkiye’nin su ihtiyac›n›n %40’›n› karﬂ›l›yor ve büyük bir
kurakl›¤›n eﬂi¤inde. S›cakl›¤›n bir derece
artmas›n› önleyemeyece¤imiz anlaﬂ›l›yor.
1750’nin sonu ve 1800’lerde baﬂlam›ﬂ
olan endüstri devriminden bu yana s›cakl›k her tarafta art›yor. Bu anlamda küresel iklim de¤iﬂikli¤iyle, küresel ›s›nmayla ilk savaﬂ› kaybettik. Amaç bunu 2
derece ortalamada tutabilmek. Çünkü
e¤er 2 derecede tutamazsak, 3 derece
otomatikleﬂecek ve o zaman her tarafta
büyük kurakl›klar, çölleﬂmeler, seller,
beklenmedik ya¤murlar›n boﬂalmas›,
Katrina kas›rgas›nda oldu¤u gibi büyük
sel ve kas›rga felaketleri, sular›n yükselmesi sonucunda Bangladeﬂ, Hollanda gibi deniz seviyesinin alt›ndaki ülkelerin
sular alt›nda kalmas› gerçekleﬂecektir.
Su bast›¤› zaman da tar›m alanlar› tuzlan›yor ve tah›l üretemiyorsunuz. Bir de
temiz su kaynaklar›n› da kaybetmiﬂ oluNisan 2007

komﬂular›m›zdan bir tehdide karﬂ› silahlan›yoruz, yeni modern uçaklar olan
F35’lere 10 milyar dolar harc›yoruz. Peki
bu gezegenin gördü¤ü en büyük tehlike
karﬂ›s›nda 20 milyar neden çok geliyor?

yorsunuz. Düﬂey olarak, deniz seviyesi 1
metre artt›¤› zaman, mesela 5 milyon
KM’lik alan› kaps›yor yatay olarak. Dolay›s›yla ada ülkelerin pek ço¤u sular alt›nda kalacak, 100 milyonlarca iklim mültecisi ortaya ç›kacak, 100 milyonlarca açl›k
tehlikesinden dolay› yer de¤iﬂtirmek isteyen insan ç›kacak ve bunun nas›l savaﬂlara ve korkunç kargaﬂalara yol açaca¤›n›
düﬂünmek bile istemiyoruz hiç birimiz.
Irak savaﬂ›, bunun yan›nda f›nd›k f›st›k
gibi kalacakt›r.
ﬁimdi ‹ngiltere’de muhalefet; “Az ç›kartt›n›z, (sera gaz› sal›m›n› azaltma oran›
olarak) % 60 yetmez, %80 olmal›” diyor.
Hatta % 90 gerekiyor diyenler de var.
Böyle bir tart›ﬂma olurken, “Kyoto’yu imzalamak bizim geliﬂmemizi, s›nai kalk›nmam›z› engeller” demek son derece saçma. Çevre Bakanl›¤›, nereden
ç›kt›¤›n› hiçbir zaman ö¤renemedi¤imiz
bir masraf ç›kartt›. Küresel ›s›nmayla ilgili bizim almam›z gereken tedbir 20 milyar dolara mâl olacakm›ﬂ. Peki, bu masraf› 20 y›lda m›, yoksa bu senemi ödeyece¤iz? Bilmiyoruz. Ne yapmak için, nas›l
hesapland›? Onu da bilmiyoruz. Hükümete sormak istiyorum. AB’ye 2010 y›l›nda girece¤inizi söylüyorsunuz. AB’nin
Kyoto’dan çok daha yüksek yükümlülükleri olacak. Daha çevre taramas› bile yap›lmad› Türkiye’de. Bu masraf belki 40
milyara ç›kacak. O zaman yapmayacak
m›y›z? ‹kinci sorum ise, Ortado¤u’daki

Türkiye, enerji bak›m›ndan geliﬂmesini
tamamlamam›ﬂ, karbondioksit sal›m› aç›s›ndan masum bir ülke de¤ildir. OECD
ülkeleri içerisinde karbondioksit sal›m›nda en h›zl› artan birinci ülkesi, bir hesaba
göre %73, Türkiye’nin verdi¤i verilere
göre %110 art›ﬂla eﬂsiz bir oran. Benim
ald›¤›m bilgilere göre ise en h›zl› artan
dördüncü ülke; Güney Kore, Çin ve Hindistan’›n ard›ndan. Yine OECD ülkeleri
aras›nda da 13’üncü. Bizatihi küresel
›s›nmaya yönelik ciddi bir tehdit. Karbondioksit emisyonlar›n›n %1,3’ünü sal›yor atmosfere. Yani hiç öyle masum falan
de¤il, ne kendimizi ne baﬂkalar›n› aldatmaya kalkmayal›m. Derhal çok ciddi bir
tedbir almak gerekiyor.
Fakat, Corneel Enstitüt for Ekonomik
Research isimli bir kuruluﬂ, küresel ›s›nman›n dünya ekonomisine kümülatif
maliyetini aç›klam›ﬂ ki, ak›l almaz bir rakam. Y›ll›k maliyet 20 trilyon dolar. Gene
bu kuruluﬂa göre, 2100 y›l›na kadar önlem al›nmad›¤› takdirde, toplam maliyet
2 katrilyon dolar olacak.
Kapital dergisinin son say›s›nda çeﬂitli
araﬂt›rmalardan birinde, 20 trilyon dolarl›k darbeden bahsediliyor. Ayr›ca ‹ngiliz
hükümeti ad›na Nikolas Turn’ün yapt›¤›
devasa bir rapor yay›nland› geçen y›l›n
sonunda. O da Dünya Bankas›’n›n baﬂ
dan›ﬂmanlar›ndan biriydi. Raporunda,
tedbir al›nmad›¤› takdirde, dünya ekonomisinin gayri safi has›las›n›n %20’si gidecek diyor.
En önemli ve a¤›r konuyu sona saklad›m.
33
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James Hansen’den bahsediyorum. Üniversitesinin baﬂ›nda olan bir adam. Bana
sorarsan›z, iklim biliminin Ainstean’›. ‹lk
küresel ›s›nmay›, terim olarak da söyleyen, ayn› zamanda arkadaﬂlar›yla beraber
ilk modelleyen, çok önemli bir iklim bilimci. Geçen y›l Amerikan Jeofizikçiler
Birli¤i’nin y›ll›k toplant›s›nda. “10 y›l süremiz var. E¤er dünyan›n her taraf›nda
bütün hükümetler hemen tedbir almaya
baﬂlamazsa, dünya baﬂka bir gezegen
olacak. Modellere sokulamayacak kadar
de¤iﬂik bir ﬂey olacak!” diyor.
Diyelim ki mesela albedo etkisi var. Yani beyaz, güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n %95’ini geri
yans›t›yor. Eridikçe alt›ndan ç›kan kahverengi toprak, kaya ya da deniz, tam tersine yans›tmay›p %90 oran›nda emiyor.
Arada muazzam bir fark oluyor. Bu da
›s›nmay› çok artt›r›yor. Is›nma artt›kça
daha çok eriyor. “Bu da hesaplanamayacak bir duruma gelecek” diyor, Hansen.
Bunu söyledikten sonra bir y›l geçti, ancak ﬂimdi tedbir almay› düﬂünüyoruz.
Yani 9 y›l›m›z kald›.
Tokyo’da mesela ilk kez kay›tlar tutulmaya baﬂland›¤›ndan beri bir tek kar tanesi
düﬂmemiﬂ. Bu Tokyo’nun kuruldu¤undan beri bütün tarihinde görülmemiﬂ bir
ﬂey. Bütün dünya ve Avrupa en s›cak y›l›n› yaﬂ›yor ve 2007 de yeryüzünün gelmiﬂ
geçmiﬂ en s›cak y›l› olacak. Bütün tahminler bunu gösteriyor. Zaten son 12 y›ld›r, dünyan›n gördü¤ü en s›cak 11 y›l yaﬂand›. Art›k bunun inkar edilecek taraf›
yok.
Hansen, “Dünyan›n s›cakl›¤›n›n 1 dereceden fazla yükselmemesi için at›lmas›
gereken 5 ad›m var” diyor. “Bunlar;
Birinci ad›m; Bütün dünyadaki kömürle iﬂleyen termik santrallerin an›nda durdurulmas› laz›m. Çünkü kömürün karbon sal›mlar› benzinden de, do¤al gaz34

dan da fazla. Santraller durdurulduktan
sonra en az 5 y›l beklenmeli. Çünkü karbonu gömme teknolojisi, henüz geliﬂmedi, üzerinde çal›ﬂ›l›yor.”
Ama baz› ülkeler bu uyar› ciddiye alm›yor. Mesela Çin. Yan›lm›yorsam, haftada
bir termik santral devreye sokuyor, kömürle çal›ﬂan. Yani büsbütün kötü olacak! Türkiye de ona yak›n, ya yeni santraller yap›yor, ya da mevcutlara bilmem
kaç MW’l›k ilaveler yap›yor.
“‹kinci ad›m; giderek artan kademeli
karbon vergisi konmal›. Oradan sa¤lanan
gelir de temiz enerji teknolojilerine sahip olmak için Ar-Ge fonuna aktar›lmal›.
Bu yeni yat›r›mlar, yeni buluﬂlar› teﬂvik
edecek, enerji tasarrufuyla birlikte verimli enerji kullan›m›n› sa¤layacak ve
yüksek teknolojiye dayanan iﬂ alanlar›n›
artt›racakt›r.”
Kendisi iklim bilimci olmas›na ra¤men,
iﬂin ekonomik yönlerini de düﬂünüyor.
“Üçüncü ad›m; çok yükseltilmiﬂ enerji
verimlili¤i. Karbondioksit sal›mlar›ndan
kurtulmak için teknolojilerin çok daha
yayg›n olarak kullan›lmas› temel faktördür.”
Mesela, “pasif evler” deniyor. Son derece
basit eﬂyal›, fakat çok iyi yal›t›m yap›lm›ﬂ
evler. Çok az, hatta hiç ›s›tma gerekmiyor.
“Dördüncü ad›m; bütün dünyadan en
iyi bilim insanlar›n› ça¤›rmal› ve buzlar›n
davran›ﬂ› üzerine biran önce inceleme
yapmal›d›r. Çünkü bir çok alan› geliﬂtirdik ama, buzlar nas›l davran›r bilmiyoruz.”
Bu çok hayati bir mesele. Çünkü daha
önceki bütün hesaplarda, iﬂte ﬂu kadar
›s›n›rsa ﬂu kadar e¤ilir hesab› vard›. Öyle
de¤il. Filmi gördünüz mü bilmiyorum,
Grönland’da çekilmiﬂ ﬂelale ak›yor buzlar›n üzerinde. Niye donmuyor? Donmu-

yor iﬂte! Peynir gibi oluyor ve dibe kadar
h›zla ak›yor. ﬁimdi bu o kadar önemli bir
ﬂey ki! 3 Km’lik buz örtüsünden bahsediyoruz, alt› akt›¤› zaman, bin senede eriyecekse on saniyede su aﬂa¤› ak›yor. Alt›nda göller oluﬂturuyor. Yani bütün kütle kopup denize gidebilir. Zaten Güney
kutbunda batt›, Antartika’da da oldu bu.
Bilim adamlar› gözlerine inanamad›lar.
Sebebi buymuﬂ me¤er. Senede 2 metre
yürüme gibi acayip h›zlardan bahsediyoruz. Neredeyse gözle görülecek h›zlar,
bunlar. Onun için bilimsel veriler toplamak, buzlar üzerine yat›r›m yapmak gerekiyor.
“Ve beﬂinci ad›m; ABD demokrasisine
gelecek tehditlerin önlenmesi için ABD
halk›n›n oynayaca¤› rolü artt›rmak üzere
reformlar yap›lmal›. Petrol ve enerji ﬂirketleri, seçim kampanyas›na giren adaylar› finanse etmemeli.”
Ne alakas› var diye düﬂünüyor insan demokrasiyle. Çok önemli. ﬁöyle bir ba¤
var. ‹klim de¤iﬂikli¤i bütün insanl›k için
en önemli tehdit ise, bu insanlar›n, çocuklar›na nas›l bir gezegen b›rakacaklar›n› bilmek için o bilgiye ihtiyaçlar› var.
Çünkü Exxon Mobil gibi büyük, çok
uluslu, dev petrol ﬂirketleri, otomotiv
ﬂirketleri, kömür ﬂirketleri, senatörleri,
büyük politikac›lar› sat›n alabiliyorlar.
Onlar ad›na ç›kartt›rm›yorlar bu kanunlar›, bu bilgilerin yay›lmas›n› istemiyorlar.
Hansen’in çeﬂitli konuﬂmalar›na Bush
yönetimi sansür koydu. “Nazi Almanya’s›
m›, Stalin Rusya’s› m› buras›? Buras›
ABD, istedi¤imi söylerim, ne biliyorsam,
bilim adam› olarak paylaﬂ›r›m dünyayla”
dedi.
Küresel ›s›nmada çok ciddi bir tehdit var.
“Yoktur böyle bir ﬂey! Bu, Türkiye’nin
kalk›nmas›n› engeller” demezsek bizim
için de bir umut olacakt›r.
Nisan 2007
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“Küresel Is›nma” ve “Nil’de Ölüm”
‹klim de¤iﬂiklikleri, en büyük medeniyetleri bile yerle bir edebiliyor. ‹nsan› insanl›ktan
ç›kar›p, büyük bir vahﬂete düﬂürebiliyor. Demek istedi¤im, durum hiç de bir ütopya
de¤il, tersine acil önlemler al›nmazsa yak›n bir gelecekte insanlar›n yüz yüze kalacaklar› büyük bir gerçek!

Dr. Köksal PABUÇCU
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Ö¤retim Üyesi

ﬁu günlerde herkes birﬂeyler söylüyor,
kendi bak›ﬂ aç›s›ndan yorumlar yap›yor,
mukayeseli tahminlerde bulunuyor, ancak kimse böyle bir ﬂeyle karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda, olacaklar› tam olarak kestiremiyor…
Herkesin a¤z›nda bir pelesenk: “Sular
yükselecek, dünya ›s›nacak, k›tl›k artacak, vesaire vesaire…”
Do¤ru…
Ama sadece o kadar de¤il… Olay›n pek
çok boyutu var.
O yüzden, üzüntüm ve endiﬂem, ülkem
ve tüm dünyada yaﬂanabilecekler hakk›nda…
Bu gidiﬂle ‘küresel ›s›nma gerçe¤inin,
uzak bir fenomene dönüﬂmesinden ya
36

da al›ﬂkanl›k perdesine bürünüp kan›ksanmas›ndan endiﬂe ediyorum…
“Küresel ›s›nma”, asl›nda “küresel
bir tehlike” ve dolay›s›yla küresel ç›karlar›n paylaﬂ›m›n› etkileyecek “küresel

“

bir tehdit”tir.
Hiç de öyle basite indirgenerek, y›llar
sonra olup olmayaca¤› meçhul bir teoriymiﬂ ﬂeklinde, hafife al›nacak bir olay de¤il!
Bizler belki fark›nda de¤iliz ama, on y›llard›r bilim adamlar› bu konuda çok ciddi çal›ﬂmalar yap›yor. ﬁubat 2007’deki
son IPCC raporunda belirtilen, ‘küresel
›s›nman›n insan kaynakl› olmas› ihtimali’ni bile zorla kabul eden ülkeler, Kyoto
protokolünü imzaya yanaﬂmayan yönetimler, asl›nda gizliden gizliye çal›ﬂmalar
yapt›r›yor, ve onlar› d›ﬂar› s›zd›rmamaya
da büyük özen gösteriyorlar. Hatta kendi
bilim adamlar›n›, konuﬂmamalar› konusunda aç›kça uyar›yorlar.
Bizler ise safdilane, yaln›zca olay›n magazinsel boyutunu yaﬂamakla meﬂgulüz.

Bundan bir kaç y›l önce
M›s›r’da ortaya ç›kan cesetler
ve onlar üzerinde yap›lan
araﬂt›rmalar bas›na hiç
yans›mad›. Asl›nda M›s›r’da
periyodik olarak araﬂt›rma
yapmaya giden baz›
arkeologlar, paleontologlar
bir rastlant› sonucu
bambaﬂka bir ﬂeyle
karﬂ›laﬂm›ﬂlard›. T›pk› bizim
M›s›r’daki sosyal hayat›
araﬂt›r›rken karﬂ›laﬂt›¤›m›z Yukar›da bahsetti¤im ve tüm dünyaya
bu olay gibi…
küresel ›s›nma karﬂ›t› olarak kendilerini

“

Yerkürenin tüm ekolojik dengesini sarsan ve ekosistemlerin tahribine yol açan,
üstelik etkisini her geçen gün artarak
hissettiren küresel ›s›nma, her y›l konuﬂulup tart›ﬂ›l›yordu, fakat hiç bu y›lki kadar magazinsel olmam›ﬂt›.

lanse eden baz› devletler, kendi merkeNisan 2007
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zi haberalma teﬂkilatlar›na, ulusal bilimler, ya da kraliyet akademilerine çok ciddi çal›ﬂmalar yapt›r›yorlar. Fazla uzak de¤il otuz- k›rk y›l sonras›n›n hesaplar›n›
yap›yor ve iklim haritalar›n› ç›kar›yorlar.
Birliklerine al›p almama konusunda k›rk
bin naz yapan devletler, on y›llar sonra
kendilerinin ne tür bir halde olaca¤›n›,
bilgisayar simülasyonlar› ve tahminlerle
hesaplat›yorlar.
Türkiye su zengini gibi görünse de, kiﬂi
baﬂ›na düﬂen su miktar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda hiç de öyle de¤il (ﬁekil 1). Fakat
küresel ›s›nman›n öldürücü etkisinden
nispeten az etkilenecek bölgelerimiz ve
›rmaklar›m›z var. Bu da ülkemizi ileride
çok daha cazip hale getirecektir.
Burada as›l önemli olan dünyan›n gidiﬂat›, insan ve tüm canl›lar›n düçar olaca¤›
durum ve ﬂimdiden al›nmas› gereken
önlemlerdir.
Dünyam›z ‘yörüngesi’, ‘e¤imi’ ve ‘hareketi’ itibariyle tarihinde bazen ›s›nm›ﬂ,
bazen de buzul dönemlerine girmiﬂtir
(ﬂekil 2).

Bu dönemler, insan dahil, tüm organizmalar›n adaptasyonlar›n›n zorlu geçti¤i
dönemlerdir. Fakat bu ›s›n›p so¤uma etkilerinin hiç biri insan kaynakl› de¤ildir.
Bunlar, yukar›da bahsetti¤im yörünge,
hareket ve e¤im üçlüsünden ve bazen de
8200 y›l önce oldu¤u gibi, s›cak su ak›nt›lar›n›n kesintiye u¤ramas›ndan dolay›d›r (ﬂekil 3).

ﬁekil 2. Yörüngesel parametreler ve
yeryüzünün iklimi (ky: kiloy›l=milenyum)

Dolay›s›yla, yerkürenin kendi immün sistemi dahilinde, bu ekstrem durumlar zaman içerisinde do¤al olarak onar›lm›ﬂt›r.
Fakat bu zaman zarf›nda, tüm canl›lar›n
ve özellikle de en nazik organizmalardan
biri olan, insanlar›n maruz kald›klar› sefaletin boyutlar›n› tahmin etmek bile
mümkün de¤il...
T›pk› bundan 4200 y›l önce ‘Nil vadisi’nde yaﬂanan vahﬂet gibi…

4200 y›l önce M›s›r
Tarihçiler M›s›r’›n En ﬁaﬂaal› Döneminin
Eski Krall›k dönemi oldu¤unu söylerler.
M. Ö. 2700 ile 2200 y›llar› aras›nda yaﬂanan bu dönem, piramitlerle simgelenen
bir dönemdir.
Gize’deki Djoser, Snofru, Khufu (Keops), Khafre (Kephren), Menkauhor, Teti, Pepy krallar›na ait piramitler bu dönemde yap›lm›ﬂt›r.
Dünya taﬂ devrini yaﬂarken, Nil’in çevresinde yaﬂayan insanlar, büyük bir uygarl›¤›n içindeydiler…
M›s›r Uygarl›¤› gerek askeri, gerekse kültürel yönden, binlerce y›l dünyaya öncülük yapm›ﬂ ve zaman›nda dönemin “süpergücü” olmuﬂtur.
Kahire, ﬁarm-el ﬁeyh, bir kültür ve ilim
merkezi haline gelmiﬂtir.
O dönemde, M›s›rl›lar üç de¤iﬂik alfabe
kullan›yorlar, astronomi ile u¤raﬂ›yorlar,
gökyüzündeki y›ld›zlar›n hareketlerini
takip ederek kusursuz bir takvim yap›p
ve onu uyguluyorlard›.
Hukuk ve adalet bu uygarl›¤›n iki önemli aya¤›n› teﬂkil ediyordu. ‹lk yaz›l› antlaﬂmada, M›s›r’l›lar›n imzas› vard›r.
O dönemde ölülerine uygulad›klar›
mumyalama teknikleri, günümüzde bile
kullan›lmaktad›r.

Böyle bir iklim de¤iﬂikli¤ine maruz kal›nd›¤›nda olabilecekleri gözler önüne sermek aç›s›ndan M›s›r’da yaﬂananlar sadece buna bir örnektir.

ﬁekil 1. Kiﬂi baﬂ›na düﬂen y›ll›k su miktar›
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Olay›n vahametini ve boyutlar›n› kelimelerle anlatabilmenin imkan› yok!

ﬁekil 3. Ana okyanus ak›nt›lar›
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Foto¤raf 1. M›s›r Piramitleri

An›tsal yap›larda tu¤lan›n yerini taﬂ alm›ﬂ
ve piramitler biçiminde kral mezarlar›n›
yapm›ﬂlard›. Halen gizemi çözülememiﬂ
bu piramitler, binlerce y›ld›r tüm do¤al
olaylar›n y›k›c› etkisine karﬂ›n ayakta kalm›ﬂt›r. Bunlar, o insanlar›n mimarl›k alan›nda da ne kadar ileri olduklar›n›n bir
kan›t›d›r.
Eski Krall›k Dönemi, Kral Zoser'in hükümdarl›¤›yla baﬂlar. Zoser’in bakanlar›ndan ‹mhotep, M.Ö. 2700’e do¤ru,
Sakkara'daki basamakl› piramidin mezar
kompleksini yapt›rm›ﬂt›r. M›s›r’›n baﬂkenti Menfis’tir.
‹nsanlar de¤erli taﬂ ve bak›r sa¤lamak; s›n›rlar›n› korumak amac›yla örgütlenmiﬂ
bir orduya sahiptir. Eski krall›k döneminin IV. Sülalesi oldukça ünlüdür ve M.Ö.
2620'ye do¤ru hüküm sürmüﬂtür. Sülalenin ilk kral› Snefru’dur. Libya, Nübye ve
Sina'ya seferler yap›p, oralardaki turkuvaz yataklar›na bir düzen getirmiﬂtir.
Sonra gelen krallar Meﬂhur Keops, Kefren ve Mikerinos’tur. Gize'de kendilerine yapt›rd›klar› düz yüzlü üç büyük piramitle tarihe imza koymuﬂlard›r (Foto¤raf 1).
Bu dönemde M›s›r'›n dört bir yan› çöllerle, da¤l›k arazi ve denizlerle çevrilidir. Eski M›s›r kavimleri, yaﬂad›klar› do¤al çevreye çok fazla ba¤›ml› ve çevre ﬂartlar›n38

dan da çok fazla etkilenir durumda idiler.
M›s›r'›n do¤al co¤rafyas›, ülkeyi d›ﬂ sald›r›lara karﬂ› çok iyi korumaya elveriﬂli bir
konumda idi. Bu nedenle insanlar, d›ﬂ
ülkelerden biraz kendilerini soyutlam›ﬂ
ve koyu bir taassup içine girmiﬂler. Onlar›n dünyalar›nda yaln›z ve yaln›z ‘N‹L’
vard›r.
M›s›r›n do¤al ortam›ndaki tüm güçlere,
sadece bir tek güç egemendir : Nil.
Heredot, “ Nil’i Allah’›n bir hediyesi” olarak tan›mlar.

rinde, kendi halinde, bilim ve sanatla u¤raﬂ›rken, birden hiç beklenmedik bir ﬂey
oluyor. ‹klim de¤iﬂiyor. Hava ›s›n›yor,
kurakl›k art›yor, Nil’in sular› çekiliyor…
Nil’e adaklar ad›yorlar, kurbanlar veriyorlar ama nafile...
Günler, aylar geçtikçe durum daha da vahim bir hal al›yor. Açl›k ve onun sebep
oldu¤u ani iklim de¤iﬂikli¤i, bu medeni
toplumu birden de¤iﬂtiriyor.
Hiç görmedikleri, bilmedikleri hastal›klarla mücadele etmeye baﬂl›yorlar.
Toplu ölümler ard› s›ra geliyor.

Düﬂünün bir, çöllerin aras›nda s›k›ﬂm›ﬂ
bir ülke ve ona bereket getiren görkemli
nehir ‘Nil’.
Ticaret ve tar›m kayna¤›n›n kontrolü ona
ba¤l›. Firavunlar›n büyük hakimiyetinin
kayna¤› yine Nil.
Öte yanda, Nil vadisinin dar ve uzunlamas›na yap›s› ve büyük ﬂehirlerden oluﬂan bir uygarl›k yerine ufak çapl› kasaba

“

“Küresel ›s›nma”, asl›nda
“küresel bir tehlike” ve
dolay›s›yla küresel ç›karlar›n
paylaﬂ›m›n› etkileyecek
“küresel bir tehdit”tir. Hiç de
öyle basite indirgenerek,
y›llar sonra olup olmayaca¤›
meçhul bir teoriymiﬂ
ﬂeklinde, hafife al›nacak bir
olay de¤il!

“
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ve köylerden oluﬂan bir medeniyet…
‹nsanlar yayg›n yerleﬂime sahip kentle-

‹nsanlar her ﬂeyi bir kenara b›rak›p yaln›z
ve yaln›z ‘can’ derdine düﬂüyorlar. Hayat
onlara zindan oluyor…
Umutsuz bekleyiﬂler, onlar› iyice egoizmin pençesine düﬂürüyor…
Hasta çocuklar›n› bile yemekten geri
durmuyorlar. Ölmek üzere olan çocuklar›n› bo¤azlay›p, kendileri hayatta kalmay›
tercih ediyorlar!
En parlak medeniyetin aniden söndü¤ü
bu karanl›k ça¤, on y›llar sürüyor. ‹lk vurgun y›llar› her geçen gün biraz daha zorlaﬂ›yor. Sonralar› etkisi biraz hafiflese de
korkunç de¤iﬂim yaklaﬂ›k iki yüz y›l sürüyor.
Peki sebep neydi bu de¤iﬂime?
Nil miydi?
Yoksa gökyüzünü sebebini bilemedikleri
baﬂka güçler miydi böyle cehenneme çeviren ﬂey…
Bundan bir kaç y›l önce M›s›r’da ortaya
ç›kan cesetler ve onlar üzerinde yap›lan
araﬂt›rmalar bas›na hiç yans›mad›. Asl›nNisan 2007
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küﬂüyle ayn› dönemi iﬂaret ediyor. Yani
bir dönem, hem de M›s›r uygarl›¤›n›n en
ﬂaﬂaal› dönemi, bir k›tl›k, yoklukla son
bulmuﬂtu.

Foto¤raf 2. Geleneklere ayk›r› bir ﬂekilde
defnedilen cesetler

da M›s›r’da periyodik olarak araﬂt›rma
yapmaya giden baz› arkeologlar, paleontologlar bir rastlant› sonucu bambaﬂka
bir ﬂeyle karﬂ›laﬂm›ﬂlard›. T›pk› bizim M›s›r’daki sosyal hayat› araﬂt›r›rken karﬂ›laﬂt›¤›m›z bu olay gibi…
4200 y›l öncesinin yaz›tlar›nda o dehﬂet
günlerini anlatan ifadeler ve manzaralar,
tüyleri diken diken edecek kadar vahﬂice
idi.
Sanki, ayaklar› tak›larak birbiri üzerine
düﬂmüﬂ gibi gözüken, üzerleri sazlarla
örtülü, çok kötü durumda defnedilmiﬂ
binlerce insan cesedi…
Her yerde; bir has›r›n alt›nda dizili, s›rt
üstü ya da yan yatm›ﬂ iskeletler
(Foto¤raf 2)…

M›s›r geleneklerine ayk›r› bir ﬂekilde,
yanlar›nda yok denecek kadar az say›da
mezar eﬂyas›.
‹nsanlar›n hepsi çok fakir...
Hepsi ayn› dönemde, ayn› kaderi paylaﬂm›ﬂlar.
Ölüm vadisinde, inan›lmaz derecede büyük bir yoklu¤un içinde kuruyup gitmiﬂler.
Tarihi kay›tlar M›s›r’da Eski Krall›¤›n çöNisan 2007

Karﬂ›laﬂ›lan manzara, M›s›r’›n her hangi
bir yeriyle de ayn› paralellik içinde idi.
Her yer ve her ﬂey, ayn› derecede etkilenmiﬂti. Sanat, din ve ekonomi dahil her

Foto¤raf 3. Vali Anchitythi’nin mezar
yaz›tlar›ndan bir bölüm

ﬂey, bundan nasibini alm›ﬂt›.
Dönemin Valisi Anchitythi’nin mezar yaz›tlar›nda tarif edilenlere göre; bu dönemde büyük bir s›cakl›k, kurakl›k ve
bir k›tl›k yaﬂanm›ﬂt› (Foto¤raf 3)…
ﬁairler bile ölmeden, yaﬂananlar› ﬂiirlerine aktarm›ﬂlard›:
“...Çöl gerçekte ülke boyunca uzay›p
gidiyor...
Çöl ülkemi istiyor!
Ülke yar›ld›!
Çöl kas›p kavuruyor...
Kum f›rt›nalar›n›n güçten düﬂürdü¤ü
bir yerde
Kimse yaﬂayamaz...
Ülkeye ne olaca¤›n›
Art›k kimse bilmiyor...”

Sebep Nil olabilir miydi?
Araplar›n M›s›r› istila etti¤i M.S. 7. yüz y›ldan itibaren tutulan kay›tlar ortadayd›.
Nil her y›l büyük de¤iﬂimlere u¤ramadan, belli miktarlarda su getiriyordu. Kay›tlar›n tamam› incelendi¤inde, ‘her y›l’,
‘her on y›lda bir’, ‘her yüz y›lda’, ‘ her
bin y›lda’ Nil’in su miktar›nda önemli de¤iﬂimler vard›.
Nil’in sular›nda yaﬂanan çok küçük bir
azalma bile, korkunç sonuçlara neden
olmaktayd›. Su seviyesindeki azalmalar,
sadece iki üç y›l sürmüﬂtü. Oysa karanl›k
ça¤, ‘iki yüz y›l’ devam etmiﬂti. Nil nehrinin böylesine uzun bir süre verimsiz olmas› zor görünüyordu. Belli ki ortada daha büyük bir ﬂey vard›. Bunu, Nil vadisinde de¤il, baﬂka yerlerde de aramak
gerek…
Çölden, El Tamiya gölünden ve dünyan›n baﬂka yerlerinden elde edilen kay›tlar, o dönemde dünyan›n ikliminin bariz
bir ﬂekilde de¤iﬂti¤ini gösteriyor.

O dönemde yaﬂan›lan ﬂey, insanlar›n geçimlerini temin ettikleri, gündelik ve
do¤al olaylarla iliﬂkili bir nedenden kaynaklanmal›yd›
.
Bu ani çöküﬂe ait, hiçbir arkeolojik kan›t
yoktu.
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olacaklar› hayal bile edemiyorum
(ﬁekil 4).
Kaynaklar:
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Demek istedi¤im, durum hiç de soyut
bir ütopya de¤il, tersine acil önlemler
al›nmazsa yak›n bir gelecekte insanlar›n
yüz yüze kalacaklar› büyük bir gerçek!
Üstelik 4200 y›l önce, o dönemde, dünyan›n iklimi de¤iﬂti¤inde, M›s›r’daki etki
bugünkü hesaplamalara göre yaklaﬂ›k
2ºC civar›nda idi…
Oysa, bu yüzy›lda küresel ›s›nman›n etkisiyle s›cakl›klar›n ortalama 4- 6 ºC derece artaca¤› tahmin ediliyor.
‘Ben merkezli’ yaklaﬂ›mlar›n ve ‘egoizm’in gün geçtikçe artt›¤› ça¤›m›zda,
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Buzul Ça¤›ndan K›z›lca K›yamete
“Küresel ›s›nma yüzünden Ankara ve ‹stanbul bu yaz susuzluk yaﬂayacak!”, “K›ﬂlar, bu y›l, eskisi gibi geçmedi; küresel ›s›nman›n etkileri art›k k›ﬂ aylar›nda da hissediliyor”, “…bölgesinde topraklar susuzluktan
çatlam›ﬂ durumda; sorunun kayna¤›n›n küresel ›s›nma oldu¤u ileri sürülüyor”, …vb. gibi haberler ve kitap ve dergilerde at›lan baﬂl›klar, küresel ›s›nma konusunun bir süre daha bizleri meﬂgul edece¤ini gösteriyor..

Çevreye iliﬂkin sorunlar, 20. yüzy›l›n son
çeyre¤i ile 21. yüzy›l›n ilk y›llar›n›n en
önemli gündem maddelerinden birisi
haline gelmiﬂtir. Küresel ›s›nma, son birkaç y›ld›r, bu baﬂl›k alt›nda ele al›nabilecek konulardan birisidir. “Küresel ›s›nman›n yüzünden Ankara ve ‹stanbul bu
yaz susuzluk yaﬂayacak!”, “K›ﬂlar, bu y›l,
eskisi gibi geçmedi; küresel ›s›nman›n
etkileri art›k k›ﬂ aylar›nda da hissediliyor”, “…bölgesinde topraklar susuzluktan çatlam›ﬂ durumda; sorunun kayna¤›n›n küresel ›s›nma oldu¤u ileri sürülüyor”, …vb. gibi haberler ve kitap ve dergilerde at›lan baﬂl›klar, küresel ›s›nma
konusunun bir süre daha bizleri meﬂgûl
edece¤ini gösteriyor.

di¤i üzere, uzun bir süreden beri devam
etmiyor, 1970’li y›llar›n ortalar›ndan itibaren baﬂlayan bir süreç, bu üç. Dünya
daha önceki dönemlerde bugünkünden
daha fazla ›s›nm›ﬂt›, bu dört. Dünyan›n
halihaz›rdaki ›s›nmas›, yine bize takdim
edildi¤i kadar h›zl› olmuyor, bu beﬂ.
Dünyan›n ›s›nmas›n›n tek sebebi kapitalizm de¤il, bu alt›.

“

Küresel ›s›nmay› kapitalizmin
bir sonucu olarak
gördü¤ümüzde; çözümü
kamusal müdahalede
aramam›z gerekiyor. Bu da
baﬂta devletin veyahut da
uluslararas› alanda bir devlet
Öncelikle birkaç tespitte bulunal›m:
gibi iﬂlev görecek bir örgütün
Dünya ﬂu günlerde ›s›n›yor, bu bir. Dünetkin olmas› demek.
ya ilk kez ›s›nm›yor, bu iki. Dünyan›n bu
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“

son devredeki ›s›nmas›, bize takdim edil-

Bu tespitlerin say›s›n› biraz daha art›rmak mümkün ancak bu yaz› için bu kadar tespit yeterli. Özellikle ilk tespiti bir
kere daha vurgulamakta yarar var, zira
bizim gibi, küresel ›s›nma konusuna
eleﬂtirel bakanlara yöneltilen en önemli
itiraz, bizlerin küresel ›s›nmay› reddetti¤imiz yönünde. Bu kesinlikle do¤ru de¤il.
Dünya, örne¤in, M.S. 850 ile 1400 y›llar›
aras›nda geçen dönemde de ›s›nm›ﬂ ve
bugün buzullarla kapl› olan baz› yerler o
zaman yeﬂillerle kaplanm›ﬂt›, Gröland gibi. Daha sonra bir so¤uma dönemi var;
sanayileﬂmenin baﬂlad›¤› y›llarda, tekrar
bir ›s›nma dönemine giriyoruz. Bu e¤ilim, 1940’l› y›llara kadar sürüyor. Yine bir
ara dönem var: Çok ilginç, 1970’li y›llarda dünya tekrar ›s›nmaya baﬂlamadan
önce, sayg›n dergilerde, dünyan›n bir
buzul ça¤›na girdi¤ini haber veren makaNisan 2007
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leler ç›k›yor. Bugün ise bir ›s›nma dönemindeyiz.
E¤er küre halen ›s›nmaktaysa ve bu ›s›nma da baz› olumsuzluklar› beraberinde
getirecekse, kürenin ›s›nmas›n›n önüne
geçilmeli, bunda ﬂüphe yok. Ancak, ipler
burada kopuyor, zira kürenin niçin ›s›nd›¤›na verilen cevaplar farkl›laﬂ›yor. Bu
farkl›l›k, küresel ›s›nman›n nas›l çözümlenebilece¤ine iliﬂkin tart›ﬂmalara da
yans›yor. Biraz karikatürize ederek söylersek, bir tarafta, baﬂka pek çok ﬂeyin oldu¤u gibi küresel ›s›nman›n sebebi de
kapitalizm, daha aç›k bir ﬂekilde ifade etmek gerekirse özel mülkiyettir diyenler;
di¤er tarafta ise, küre ›s›n›yor zira kürenin bir sahibi yok, kürenin orta mal› olmas› ayn› zamanda kürenin ›s›nmas›n›n
sebebi diyenler. Küresel ›s›nman›n bu
ﬂekilde farkl› gerekçelerle aç›klanmas›,
çözüm önerilerinin de farkl›laﬂmas› demek. Halihaz›rdaki kafa kar›ﬂ›kl›¤›n›n da
sebebi bu asl›nda. Yukar›da da belirtmiﬂ
oldu¤umuz gibi, küresel ›s›nman›n yaﬂand›¤› konusunda herkes hemfikir.
Küresel ›s›nmay› kapitalizmin bir sonucu
olarak gördü¤ümüzde; çözümü kamusal
müdahale aramam›z gerekiyor. Bu da
baﬂta devletin veyahut da uluslararas›
alanda bir devlet gibi iﬂlev görecek bir
örgütün etkin olmas› demek. Devlet veya bu örgüt, vergilerle finanse edilecek
ve bizin ad›m›za küresel ›s›nmaya dur diyecek tedbirleri alacak. Gözden kaç›r›lmamas› gereken konu ﬂu: Burada, kamusal olan›n ayn› zamanda erdemli oldu¤u, kamu ad›na hareket edenlerin ayn› zamanda erdemli davrand›klar› ﬂeklinde bir varsay›m var. Bir baﬂka ifadeyle,
çözümü kamusal müdahale ﬂeklinde
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gördü¤ümüzde bu süreçte yer alacaklar›n, bizim örne¤imizde, hep kürenin ›s›nmas›na mani olacak ﬂeyler üzerinde yo¤unlaﬂacaklar› varsay›m› var. Bunun her
zaman böyle olmad›¤›na aﬂa¤›da de¤inilecek.
Küresel ›s›nmay› özel mülkiyetin yoklu¤undan kaynaklanan bir sorun olarak
gördü¤ümüzde; devletin veyahut da
devlet gibi iﬂlev görecek uluslararas› bir
örgütün iﬂe kar›ﬂmas›n›n, çözüm yerine
çözümsüzlü¤ü beraberinde getirece¤i
söylenecektir. E¤er küresel ›s›nma var ve
buna da mani olunmak isteniyorsa, ya
küresel ›s›nmaya sebep olunan alanlarda
özel mülkiyetin tesis edilmesi yoluna gidilecek, ya da buna yaklaﬂan çözümler
üzerinde durulacak. Aksi bir durum, küresel ›s›nmay› önlemek bir yana, iﬂleri
daha da içinden ç›k›lmaz bir noktaya getirecektir.
ﬁimdi, bir de halihaz›rdaki duruma bakal›m: Bir yanda kürenin h›zla ›s›nd›¤›n› ileri süren bir grup var. E¤er bu geliﬂmenin
önüne geçilmezse, yak›n bir zamanda,
kutuplardaki buzullar çözülecek, öncelikle k›y›lara yak›n yerleﬂim yerleri sular
alt›nda kalacak; bu arada, kurak olan yerler daha da kurak hale gelece¤inden, bu

alanlarda bir çölleﬂme yaﬂanacak, bu da
söz konusu alanlardaki insanlar›n daha
az kurak alanlara do¤ru göç etmesine sebep olacak; hem sahillerden hem de kurak iç kesimlerden baﬂlayan göçler, bir
taraftan ayn› ülke içinde, di¤er taraftan
da ülkeler aras›nda yeni sorunlar›n yaﬂanmas› anlam›na gelecek. Küresel ›s›nmaya iliﬂkin geliﬂmeler, bugünkü gibi devam ederse, bu senaryonun en az›ndan
büyük bir k›sm›n›n gerçekleﬂme ihtimali
var.
Ancak, bizin burada dikkat çekmek istedi¤imiz bir konu var. Kürenin h›zla ›s›nd›¤›n› ileri süren grup, çevre literatüründe “ihtiyatl›l›k ilkesi” olarak bilinen ilkeden hareketle, küresel ›s›nmaya dikkat
çekebilmek ad›na, konuyu biraz abart›yorlar. “Biraz” diyorum, zira abart›l› rakamlar›n içinde bir gerçeklik pay› da var.
Birleﬂmiﬂ Milletlerin konuyla ilgili birimi
taraf›ndan haz›rlanan raporlarda, önümüzdeki 100 y›l içerisinde dünyan›n 1,4
ile 5,0 santigrat derece aras›nda ›s›naca¤›
belirtiliyor. Bu rakamlar, de¤iﬂik senaryolara ba¤l› olarak ortaya ç›kan rakamlar.
Gerçekleﬂen rakamlar›n çizdi¤i e¤riye
bak›ld›¤›nda, gelecekteki ›s›nman›n, üst
s›n›rda de¤il de alt s›n›rda gerçekleﬂece43
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¤ini söylemek daha akla yatk›n gibi duruyor. Ama konu haberleﬂtirilirken veya
takdim edilirken, daha çok, üst s›n›rdaki
rakam telâffuz ediliyor. “Biraz” abartmak,
“ihtiyatl›” olmak da demek asl›nda. ‹htiyatl› olmak yerine, gerçekçi de olunabilir, bizim söylemek istedi¤imiz bu.
Rakamlar› “biraz” abartmak, insanlar›n
konuya dikkatlerini çekmek bak›m›ndan
yararl› gözükebilir. Ama iﬂ burada bitmiyor. Bize göre, burada, bu abart›l› rakamlardan fayda umanlar da var. Yani bu
abart›l› senaryolar, asl›nda, s›rf çevre için
yap›lm›yor. Daha da aç›k bir ﬂekilde söylemek gerekirse; masum de¤iliz, hiçbirimiz. Bunu biraz açal›m.
Medya, küresel ›s›nmayla ilgili haberlerin
sadece olumsuz taraflar›na odaklan›yor.
Bu, medyan›n hep yapt›¤› bir ﬂey zaten.
Bir y›l boyunca havac›l›k alan›ndaki geliﬂmelere hiç de¤inmeyen bir medya kuruluﬂu, bir uçak kazas›n› haber yapar. Ayn›
ﬂey, küresel ›s›nma alan›nda da geçerli.
Sadece otomobil sektörüne bak›ld›¤›nda, küresel ›s›nmaya sebep olma bak›m›ndan, bugünkü arabalar›n –örne¤inotuz y›l önceki arabalardan oldukça farkl› olduklar› görülecektir. Ama bu genellikle haber konusu yap›lmaz, ama s›k›ﬂan
bir trafikteki egzoz dumanlar›, “Bak›n, iﬂte küresel ›s›nmaya sebep olan bu!” diye
takdim edilebilir. K›sacas›, bas›n-yay›n
organlar› olaylar›n daha çok “sansasyonel” olan taraf›yla ilgilidir. Zaten, bu kuruluﬂlarda çal›ﬂanlar›n, küresel ›s›nma gibi bir konunun teknik boyutlar›n› anlayacak ne kapasitesi ne de vakti vard›r. Bir
de ﬂunu ekleyelim: Birleﬂmiﬂ Milletlerin
ilgili kuruluﬂunun küresel ›s›nma üzerine haz›rlad›¤› raporlar›n, ancak özet k›sm› bas›n-yay›n organlar›n›n eline geçer.
Oysa özet, bir dizi varsay›mlar üzerine
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kurulu de¤erlendirmelerden sonra ulaﬂ›lan sonuçlar›n bir özetidir. Söz geliﬂi, bu
varsay›mlarda, dünyan›n nüfus art›ﬂ h›z›
bugünkü seyrinde devam ederse, insanlar›n gelirleri artar ve Amerika gibi bir hayat sürmeyi isterlerse gibi, varsay›mlar
vard›r.
Küresel ›s›nma, siyasetçilerin de önem
verdi¤i bir konudur. Bas›n-yay›n kuruluﬂlar› bir konuyu popüler hale getirirse, bu
mutlaka siyasetçilerin de dikkate alaca¤›
bir konu haline gelir. Demokrasinin bir
gere¤i olarak her siyasetçi, seçilmek için
seçmenin taleplerine duyarl› olmak durumundad›r. E¤er seçmen, küresel ›s›nman›n önüne geçilmesini istiyorsa siyasetçi de bu iste¤e uygun çözümler üretmek zorundad›r.

“

Rakamlar› “biraz” abartmak,
insanlar›n konuya
dikkatlerini çekmek
bak›m›ndan yararl›
gözükebilir. Ama iﬂ burada
bitmiyor. Bize göre, burada,
bu abart›l› rakamlardan
fayda umanlar da var.

“
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Yine, küresel ›s›nma, petrol, kömür gibi
hammaddelerle çal›ﬂmayan ve küresel
›s›nmaya daha az sebep olan alanlarda
üretim yapan ﬂirketlerin de hararetle
destekledi¤i bir konudur. Bir felaket senaryosu, bu ﬂirketlerin daha fazla kâr etmesi demektir.
Kamusal kuruluﬂlarda çal›ﬂan bilim
adamlar›, san›lan›n aksine, hep bilimsel
kayg›larla hareket etmez. E¤er inceledi¤iniz konunun önemli oldu¤una siyasetçileri ikna edemezseniz, size daha az kaynak aktar›l›r. Bunu biliyorsan›z, çal›ﬂt›¤›-

n›z konunun hayati bir konu oldu¤unu
ileri sürmeniz gerekir. Küresel ›s›nma,
baﬂta fizik bilimleri alan› olmak üzere, bu
konuyla ilgili pek çok bilim adam›na kaynak aktarman›n bir arac› olarak da iﬂlev
görebilmektedir. Bir de bu aktar›lan kaynaklar› takip eden kurumlar ve buralarda
çal›ﬂan bürokratlar vard›r. Onlar›n da durumun daha da kötüye gitti¤i yönündeki
geliﬂmelerden, zarardan çok, fayda sa¤layacaklar› söylenebilir.
Avrupa Birli¤i, küresel ›s›nmaya yönelik
en önemli politika arac› olan Kyoto Protokolünü ABD’ye ra¤men hayata geçirmek istemiﬂ ve bunda da baﬂar›l› olmuﬂtur. Burada, asl›nda, AB ile ABD aras›nda
bir güç mücadelesi de vard›r. AB, “Ben
sana muhtaç olmadan da böyle bir politikay› hayata geçirece¤im”, diyerek
ABD’ye kafa tutmakta, son zamanlarda
kendisine düﬂen emisyon indirimlerini
biraz daha art›rarak bu konuda bir ad›m
daha ileri gitmektedir. Ama pek çok kiﬂinin gözünden kaçan ﬂey ﬂudur: AB, üye
ülkeler aras›ndaki sorumluluklar› bir bütün olarak görmekte, daha iyi olan ülkelerin durumu ile daha kötü olan ülkelerin durumunu bir potada eritmekte, son
tahlilde sorumluluklar›n› yerine getirdi¤ini ileri sürmektedir. Yine, sanayi tesisleri çok kötü durumda olan Do¤u Almanya’n›n neredeyse s›f›rdan ve en son
teknolojiye dayal› tesislerinin avantaj›n›
yaﬂayan bugünün Almanya’s› ile büyük
ölçüde do¤algaza geçmiﬂ ‹ngiltere’nin
de durumunu göz ard› etmektedir. Burada, bir çifte standart vard›r.
Küresel ›s›nman›n önüne geçilmesi, en
fazla, k›y›ya yak›n yerlerdeki ülkeleri ilgilendirmektedir. Bu ülkeler de, küresel
›s›nman›n yak›n bir tehlike oldu¤u ﬂekNisan 2007
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lindeki haberlerden, yay›nlardan yarar
ummaktad›r.
Bu blo¤un karﬂ›s›nda, baﬂta sanayisi petrol ve kömüre dayal› ABD ve Avustralya
olmak üzere, baﬂka ülkeler ve ç›kar gruplar› vard›r. Petrol ihraç eden ülkeler, söz
geliﬂi, bu grupta yer al›r. Yine, petrol ve
kömüre dayal› üretim yapan ﬂirketler küresel ›s›nman›n abart›lmas›ndan rahats›zd›r. Az geliﬂmiﬂ ülkeler de, küresel ›s›nmaya yönelik tedbirlerin, kendilerine
“Geliﬂmeyin, çevreyi önemseyin” demenin bir baﬂka yolu oldu¤unu düﬂünmektedir. Nitekim, Türkiye de, küresel ›s›nman›n önüne geçmeye yönelik bir politika arac› olan Kyoto Protokolüne taraf olmaktan kaç›nmaktad›r.
Kiﬂisel kanaatimize göre; çevre sorunlar›,
esas›nda, iktisadi sorunlard›r. Küresel
›s›nma da, bu ba¤lamda de¤erlendirilmelidir. Küresel ›s›nman›n temelinde, kürenin bir sahibinin olmamas› yatmaktad›r.
E¤er sorunun kayna¤› bu ﬂekilde tespit
edilirse, sorunun çözümü de bellidir:
Özel mülkiyet. Kürenin özel mülkiyete
konu olamayaca¤› aç›kt›r. Üstelik, pek
çok çevre sorununun özel mülkiyet yoluyla çözümü neredeyse imkâns›zd›r. Örne¤in, havay› özel mülkiyete konu yapamay›z. Ama bu bizi karamsarl›¤a sürüklememelidir. Son otuz-k›rk y›ld›r bu alanda
yap›lan çal›ﬂmalar, tart›ﬂmalar, saf özel
mülkiyete yönelik çözümlerin de¤ilse bile özel mülkiye yak›n çözümlerin, çevre
sorunlar› alan›nda da uygulanabilece¤ini
bizlere göstemiﬂtir. Üstelik, bunlar›n bir
k›sm› uygulama ﬂans› da bulmuﬂtur. Bu
çözüm yollar›ndan birisi, kirlilik izni piyasas›d›r (tradable permit market). Bu piyasa ekonomisi arac›, halihaz›rdaki Kyoto Protokolünün içinde de vard›r ama bu
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arac›n, daha etkin hale getirilmesi ve bütün ülkelerin bu piyasaya dahil edilmesi
gerekir.
Sistemin iﬂleyiﬂi k›saca ﬂöyledir: Öncelikle, küresel ›s›nmaya sebep olan gazlar bak›m›ndan dünyan›n kald›rabilece¤i üst
s›n›r tespit edilir. Tespit edilen üst s›n›r,
toplam rakam; eﬂit hisselere bölünür. Bu
çözümün saf piyasa ekonomisi arac› olmad›¤›n› belirtmiﬂtik. Bu üst s›n›r›n tespiti ve tespit edilen rakam›n hisselere ayr›lmas› ve biraz sonra belirtecek oldu¤umuz ilk da¤›t›m›n yap›lmas› ve daha sonra yap›lacak denetim, kamusal bir iﬂtir.
Hisseler, bir ilk da¤›t›mla ülkelere da¤›t›l›r. Bu da¤›t›mda iki kriter esas al›nabilir:
Ülkelerin nüfusu ve kiﬂi baﬂ›na düﬂen
millî gelir. Birincisine göre da¤›t›m yap›l›rsa, en fazla kirletme hissesine sahip
olacak olan devletler, Çin, Hindistan gibi
az geliﬂmiﬂ veya geliﬂmekte olan ülkeler
olacakt›r. ‹kincisine göre da¤›t›m yap›l›rsa, en fazla kirletme hissesine sahip olacak olan devletler, zaten bugün de geliﬂmiﬂ ülkeler aras›nda yer alan devletler
olacakt›r. Diyelim ki, bu sistemden birisine göre da¤›t›m yap›ld›, daha sonra süreç ﬂöyle iﬂleyecektir: Elinde iki birimlik
kirletme hissesi olan bir ülke, e¤er üç birim kirletme hakk›na sahip olmak istiyorsa, bunu di¤er ülkelerden sat›n alacakt›r. Piyasada kirletme izninin bulunmas›, kendi kirletme hakk›n› sonuna kadar kullanmam›ﬂ, örne¤in, daha az kirlenmeye sebep olan sanayi tesislerine yat›r›m yapm›ﬂ ülkelerin varolmas› gerekir.
Bu tasarruf edilen kirletme hakk›na yönelik talebin artmas›, söz konusu kirletme izninin fiyat›n›n da artmas› demek.
Bu da, bir taraftan, kirlilik izni almak isteyenleri daha az çevreyi kirletecek çabalar
içine girmeye teﬂvik edecek, di¤er taraf-

tan da, elinde fazladan kirlilik izni kalm›ﬂ
olan ülkenin daha da titiz davranmas›na
sebep olacakt›r. Toplamda bu iﬂten herkes kazançl› ç›kacakt›r.
Kurgusu çok basit gibi gözüken bu çözüm yolu da sorunsuz de¤ildir. En
önemli sorun da ilk da¤›t›md›r. Her iki
kriterin de fayda sa¤layaca¤› ülke grubu,
birbirinden farkl›d›r. Bu sorun aﬂ›labilir
mi? Kanaatimize göre, k›sa vadede bu soruya olumlu cevap vermek zor.
Bize göre, e¤er bir küresel ›s›nma yaﬂan›yor ve bunun da as›l sebebi –iddia edildi¤i gibi- sanayileﬂme ise; bu ilk da¤›t›m,
nüfus kriterine göre yap›lmal›d›r. Bunun,
geliﬂmiﬂ ülkeler taraf›ndan kabul görmeyece¤i aç›k. Ancak, bazen, en kötü karar,
karars›zl›ktan iyidir. Bir ikinci çözüm olarak, her iki kriterin de dikkate al›nd›¤›
bir ilk da¤›t›m yap›labilir.
ABD, halihaz›rdaki Kyoto Protolünün d›ﬂ›ndad›r. ABD’siz Kyoto Protokolü, etkin
bir çevre politikas› arac› olarak görülmemektedir. Buna, Çin, Hindistan gibi geliﬂmekte olan ülkeleri de eklemek gerekir.
Bir de ﬂu konuya de¤inelim: Bugünkü
haliyle Türkiye’nin Kyoto Protokolüne
dahil olmas›, katk›da bulunmad›¤› kirlili¤in azalt›lmas› için yükümlülük alt›na girmekten baﬂka bir anlama gelmeyecektir.
Bas›n-yay›n organlar›nda bize takdim
edilen rakamlar› tek baﬂ›na de¤il de karﬂ›laﬂt›rmal› olarak ele ald›¤›m›zda, ne demek istedi¤imiz daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
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Eyüp AKDA⁄
Akda¤lar Madencilik

“Türkiye’nin Gelece¤i
Topra¤›n Alt›ndad›r”
“Madencilik faaliyetleri aç›k alanda yürütülmektedir. Genel olarak ormanl›k alanlarda
yürüttü¤ümüz faaliyetlerimiz Türkiye genelinde bak›ld›¤›nda ormanl›k alanlar›n ancak
binde sekizi üzerinde gerçekleﬂmektedir. Bizim madencilik faaliyetlerimiz geçici faaliyetlerdir. Rezerv, al›n›r ikincil iﬂlemde maden kapat›l›p üzeri a¤açland›r›l›r ve eski haline getirilir”.
Eyüp AKDA⁄
Akda¤lar Madencilik
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rekare bir projemiz yürüyor. Kas›mpaﬂa’da bir iﬂ merkezi projemiz var ve çeﬂitli giriﬂimlere devam ediyoruz.
Madenlerinizdeki faaliyetler ve
agrega hakk›nda k›saca bilgi verebilir misiniz?
Ocak da delme patlatma ile elde etti¤i-

“

Elbette çevreye verilen
zararlar› minimuma indirecek
sistemlerle çal›ﬂmam›z
gerekiyor, bunun için son
teknolojik üretim araçlar›n›
kullanarak çevreye duyarl›
üretim yapmaya gayret
ediyoruz.

“

Öncelikle Akda¤lar Madencili¤i tan›yabilir miyiz?
Firmam›z 1940’l› y›llarda dedem Hac›
Osman Akda¤ taraf›ndan kuruldu. Faaliyetlerine ilk olarak taﬂ ocakç›l›¤›, ard›ndan kireç ocakl›¤› yaparak baﬂlam›ﬂt›r.
Babam taraf›ndan devam ettirilen firmam›z›, 1980’li y›llarda a¤abeyim Mehmet
Akda¤ ile birlikte yönetime geçtik. Bugün Akda¤lar madencilik m›c›r dedi¤imiz, agrega üretimini geliﬂtirerek dünyadaki en son teknoloji ile çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Agrega haz›r beton’un %80’i, asfalt›nda %95 ham maddesini oluﬂturmaktad›r. Böylece bir anlamda hem asfalt,
hem haz›r beton hem de agrega üretmiﬂ
oluyoruz. Ayn› zamanda inﬂaat sektöründe projelerimiz bulunuyor, bu alanda da
çal›ﬂmaya devam ediyoruz. ﬁu anda Beﬂiktaﬂ spor klubünün fulya tesislerindeki
residence’lar› ve al›ﬂveriﬂ merkezi projesini yürütüyoruz. ‹stinye’de 40 bin met-

miz tüvenan cevheri k›rma eleme tesisimizde boyutunun kademeli olarak kü-

çültülmesiyle agrega (k›rma taﬂ) üretimini gerçekleﬂtirmekteyiz. Ürünlerimizi
Beton tesisleri, Asfalt Tesisleri, dolgu
malzemesi, yap› taﬂ› vb. sektörlerde de¤erlendirilmektedir. Bunun yani s›ra faaliyetlerimizden birisini de asfalt üretimi
oluﬂturmaktad›r. Asfalt s›cak ve so¤uk
kar›ﬂ›m olmak üzere genel anlamda iki
çeﬂittir. Asfalt çeﬂitleri kullanaca¤›m›z yere amaca göre tabaka kal›nl›klar› ve agrega boyutu de¤iﬂiklik gösterebilir. Tesisimizde ayr›ca polimer modifiye bitüm’de
(PMT) üretilmektedir. Çimento, su, agrega ve kimyasal veya mineral katk› maddelerin homojen olarak kar›ﬂt›r›lmas›ndan oluﬂan, baﬂlang›çta plastik k›vamda
olup, ﬂekil verilebilen, zamanla kat›laﬂ›p
sertleﬂerek mukavemet kazanan bir yap›
malzemesi de betondur. Beton: % 10 Çimento, % 15 Su, % 75 Agrega ve katk›
malzemesinden oluﬂmaktad›r. Haz›r betonu günümüzde en yayg›n taﬂ›y›c› yap›
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malzemesidir. Ucuzlu¤u, ﬂekil verebilme
kolayl›¤›, fiziksel ve kimyasal d›ﬂ etkilere
karﬂ› dayan›kl›l›¤› bunun en önemli sebebidir.
Madencilik faaliyetleri aç›k alanda yürütülmektedir. Genel olarak ormanl›k alanlarda yürüttü¤ümüz faaliyetlerimiz Türkiye genelinde bak›ld›¤›nda ormanl›k
alanlar›n ancak binde sekizi üzerinde
gerçekleﬂmektedir. Bizim madencilik faaliyetlerimiz geçici faaliyetlerdir. Rezerv
al›n›r ikincil iﬂlemde maden kapat›l›p,
üzeri a¤açland›r›l›r ve eski haline getirilir.
Elbette çevreye verilen zararlar› minimuma indirecek sistemlerle çal›ﬂmam›z gerekiyor, bunun için son teknolojik üretim araçlar›n› kullanarak çevreye duyarl›
üretim yapmaya gayret ediyoruz. Evet,
belli miktarda a¤aç kesiyoruz fakat bütün
geliﬂmiﬂ ülkelerde bu sistem uygulanmaktad›r. Önce toprak aç›l›r rezervler
al›n›r, sonra en uygun biçimde kapat›l›r.
ﬁu anda içinde bulundu¤umuz ortamdaki her ﬂey madenden üretilmiﬂtir. Etraf›m›za bakt›¤›m›zda bu zenginliklerin hep
topra¤›n alt›ndaki kaynaklar kullan›lmak
suretiyle üretildi¤ini görüyoruz. ‹nsanlar
madenlerin çal›ﬂma yöntemlerini bilmedikleri için önce hemen karﬂ› geliyorlar
fakat biz çal›ﬂma yöntemlerimizi ve bu faaliyetler sonucunda elde etti¤imiz kaynaklar› anlat›nca herkes ikna oluyor, bu
çok önemli bir bilgi eksikli¤idir bu sebeple biz bu eksikli¤i gidermek için çok
çal›ﬂ›yoruz. Örneklendirirsek, arabalar,
uçaklar, gemiler k›sacas› tahta haricinde
her ﬂey madenlerimizden meydana getirilmektedir. Tekrar tekrar söylemekte
Nisan 2007

konuda akademik çal›ﬂmalar yapan ‹TÜ
ile birlikte hareket ediyoruz.
Madencilik geliﬂmiﬂ ülkelerde nas›l yap›lmal› gibi araﬂt›rmalar hakk›nda destek al›yoruz, iﬂbirli¤ini geliﬂtiriyoruz , nas›l daha iyi hizmet verebiliriz diye kendimizi sürekli yeniliyoruz. ﬁu anda ne
ABD’den ne de Avrupa ülkelerinden madencilik alan›nda geri de¤iliz, bunu aç›k
yüreklilikle sizlerle paylaﬂabilirim.
yarar görüyorum, ormanlar›m›z›n sadece
binde sekizinde madencilik faaliyetleri
yap›lmaktad›r, herkesin bildi¤i gibi madencilik ormanlar› yok edecek nitelikte
çal›ﬂmamaktad›r.
Bizim faaliyetlerimiz hep geri dönüﬂümlü projelerdir. Biz faaliyetlerimizi yürütürken çevre konusunda da tedbirler al›yoruz. Ç›kan tozlar› pulvarisation sistemi
ile bast›r›yoruz, araçlardan ç›kan tozlar›
ise arozözlerle sulayarak bast›r›yoruz.
Madeni ald›¤›m›z alanlar› inﬂaat molozlar›yla dolduruyoruz ve Çevre ve Orman
Bakanl›¤› da buralar› yeniden a¤açland›r›yor. Tabi bütün bunlar› yaparken, a¤aç
bedelini, yeniden geliﬂtirme ve güzelleﬂtirme bedellerini ve ormana y›ll›k kiralar
ödüyoruz. Madencilik yapan insanlara
hep baﬂka gözle bak›yorlar fakat iﬂin gerçe¤ini ö¤renince bak›ﬂlar› de¤iﬂiyor.

Biz faaliyetlerimizde çevreye duyarl› olmaya gayret ediyoruz. Tedbirleri al›yoruz, a¤açland›r›yoruz güzelleﬂtiriyoruz,
çevreci örgütlerle birlikte hareket ediyoruz. Sonuçta biz de çevre ile iç içe çal›ﬂ›yoruz. Zor ve meﬂakkatli iﬂler yap›yoruz.
Daha nas›l etkili iﬂler yapabiliriz diye bu

Bu konular› bilmeden herkes bir ﬂeyler
konuﬂuyor ve ard›ndan spekülasyonlara
neden oluyor. Bu geliﬂmeler hükümeti
rahats›z ediyor, akabinde de ilk düﬂünülen ﬂey , hemen madeni kapatal›m oluyor. Taﬂ oca¤› ne iﬂe yarar deniyor. Oysa
buralar› kapatmak sorunu gidermek yerine sorunlar› onlarca kat daha da büyütüyor.
‹stanbul’un özellikle do¤al kaynaklar›
çok k›s›tl› ve git gide tükeniyor. Acilen
yeni yaﬂam alanlar›n›n oluﬂturulmas› gereklidir. Bugün geliﬂmiﬂ ülkelerde kiﬂi
baﬂ›na düﬂen agrega miktar› 7 ton’dur.
‹stanbul’da ise bu rakam bugün 12 tonu
bulmaktad›r. Baz› yerlerde bu ihtiyac›n
gemilerle d›ﬂardan getirilmesi konuﬂuluyor. Bu yap›lmas› mümkün olmayan bir
ütopyad›r. Böyle yapmak ekonomik olarak maliyetleri neredeyse 15 misli art›racakt›r. B›rak› n ekonomiyi, hadi getirdik
diyelim. Bu malzemeyi neyle taﬂ›yacaks›n, nereye indireceksiniz oradan da gerekli yerlere nas›l taﬂ›yacaks›n›z? Bütün
bunlar çok ciddi sorunlar› ortaya ç›karacakt›r. Haydarpaﬂa liman›n›n kapasitesi 4
milyon ton, Ambarl› liman›n›n kapasitesi
2 ton, bizim ihtiyac›m›z olan ise 150 milyon ton’dur. Bugün bu limanlar›n kapa47
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Prof. Dr. Orhan Kural
“‹stanbul’daki Agrega Üreticilerinin Baz›lar› Ödüllendirilmelidir.”

Maden çal›ﬂmalar› üzerine geçerli 3 görüﬂ bulunmaktad›r. Bunlardan ilki, hiç
kimsenin bir ﬂey üretmemesidir. Ancak hepimiz günlük yaﬂamda do¤al
dengeye zarar veriyoruz, bu yaﬂam›n
bir gerçekli¤idir. O zaman amazonlarda ç›plak dolaﬂ›p hiçbir ﬂey üretmeyelim ve geliﬂtirmeyelim, yaﬂam›m›z› ilkel
bir ﬂekilde sürdürelim diyemiyoruz.
Daha sonra gelen görüﬂ ise, ﬂimdi fakiriz, çevreyi b›rakal›m önce zenginleﬂelim, ekonomimizi düzeltelim, daha
sonra çevreye bakar›z düﬂüncesidir.
Oysa zaman›nda tedbir al›nmam›ﬂ ve
bozulmuﬂ bir çevreyi hangi kaynakla
düzeltebilirsiniz? Son olarak ise, her iki
durumunda dengede götürülmesi gerekti¤i fikridir. 81 ilde 45 ülkede inan›lmayacak konferanslara kat›ld›m. Burada hep üretmeliyiz ancak üretirken do¤aya zarar vermemeliyiz fikrini savundum. Ayn›s›n› y›llarca Ovac›k Alt›n Madeni için söyledim, Madencilik asl›nda
çevre ile uyumlu bir alan ama gözle göründü¤ü için yanl›ﬂ bir fikir oluﬂuyor.
‹nﬂaat sektörü beton y›¤›n› oluﬂturdusiteleri kendine yetmemektedir. Hatta
gemiler mallar›n› boﬂaltmak için bir hafta bekliyorlar. Karadan bak›ld›¤›nda en
yak›n rezerv alan› K›rklareli’dir. Özetle
250 kilometrelik mesafe demektir.Kamyon kamyonu dizsek yine bu malzemeyi
taﬂ›yamay›z. Bu mevcut kamyon trafi¤ini
kat kat art›racakt›r. Bu sebeple, mevcut
rezervleri en iyi ﬂekilde kullanman›n yollar›n› bulmak zorunday›z.
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¤u için ben hoﬂ bakm›yorum fakat bu
kadar insan nas›l iskân edilecek, o büyük s›k›nt› oluﬂturuyor.
‹stanbul Anadolu’daki birçok insan için
iﬂ kap›s› olarak görülüyor. Bu noktada
bar›nma ihtiyac› ortaya ç›k›yor ve bunu
en yak›n›n›zdaki ekonomik kaynaklar›
iﬂleterek çözebiliyorsunuz. ‹nﬂaat malzemesi de madendir, burada topra¤›n
alt›ndan ç›kartmak ﬂatt›r. Bunu ithal
edemezsiniz, d›ﬂ ticaret aç›¤› ortada
dururken bunu yapmak do¤ru bir politika de¤ildir.
Dünyan›n her yerinde bar›nma ihtiyac›n› karﬂ›layacak kaynaklar›n kullan›m›
ﬂeklinde yürüyor. Madenciler hafriyat
yapt›klar› ve madenini ald›klar› alan›n
sonradan yeniden rehabilitasyonu için
vergi ödüyorlar. Bakanl›k buralar› yeniden ormanlaﬂt›rma yapmakla yükümlüdür. Bu iﬂlemlerin çevre bak›m›ndan
bir yanl›ﬂ› yoktur. Buralar ayr›ca bir anlamda ‹stanbul’un en çok ihtiyac› olan
at›k çukuru görevini üstleniyor. Bu gibi tesislerin önemi büyüktür.
‹stanbul’un en önemli bir di¤er sorunu
da inﬂaatlardan ç›kan molozlar›n at›laca¤› yer olmay›ﬂ›d›r. Paris Belediye Baﬂkan›, kentin hemen yan›nda Paris’in ihtiyac› olan agregay› ç›karmak ve dönüﬂünde
inﬂaatlardan ç›kan molozlar› atabilmek
için taﬂ oca¤› açm›ﬂt›r. Dolay›s›yla ‹stanbul’un yaz aylar›nda günlük 30 bin kamyon civar›nda molozun at›laca¤› bir alana
ihtiyac› vard›r. Biz bir yerlere sürekli me-

saj iletmeye çal›ﬂ›yoruz fakat bizi dinleyen yok. Agrega üreticilerinin bir hafta
üretimlerini durdurduklar›n› düﬂünsek,
neredeyse her sektör faaliyetini durdurmak zorunda kalacakt›r. Bunu iyi düﬂünmek gerekmektedir. Agrega gerçekten
çok stratejik ve önemli bir madendir. Bu
sektörün krize girmemesi gerekmektedir. Bu konular›n iyi araﬂt›r›l›p, al›nmas›
gereken önlemler tespit edilmelidir.
Kötü ﬂartlarda çal›ﬂan madenlerin oldu¤u kesindir. Devletimize burada büyük
bir sorumluluk düﬂmektedir. Zira bizim
yasalar›m›zda boﬂluk bulunmamaktad›r.
Denetimlerin daha s›k› ve daha çok yap›lmas› ve kötü çal›ﬂan madenlerin uygun bir ﬂekle sokulmas› gerekmektedir.
‹steyen herkes arama ruhsat› alabilmektedir. Fakat ruhsat sahibi birinin iﬂletmeye geçmesi ve faaliyetini yürütmesi için
neredeyse 10-12 tane kurumun olurunu
almas› gerekmektedir. Bu kurumlardan
olur için iﬂletme yerinin her türlü ﬂarta
uygun olmas› gerekir. Tüm bunlardan
sonra ancak iﬂletme izni al›nabilmektedir. Antalya’da arama izinlerinin ço¤almas› üzerine gidip bir gördük neler yap›l›yor diye. Her bölgenin de bir ihtiyac›
vard›r. Bu ihtiyaca kadar m›c›r üretmek
gerekir. Ama yine ﬂunu belirtmek gerekir ki, ruhsat almak madencilik yapmak
demek de¤ildir. Bu sebeple kamuoyunu
bu ﬂekilde yanl›ﬂ yönlendirmeler oluyor,
bütün bunlar›n, yanl›ﬂ bilgilendirmelerin
yap›lmamas› için Bakanl›¤›m›z›n da bu
gerçekleri anlatmas› gerekir. Ben ﬂuna
inan›yorum ki ; “Türkiye’nin gelece¤i yerin alt›ndad›r”.
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“Türkiye’nin Su Kaynaklar›n› Koruyup,
Ak›lc› Kullanmas› Gerekiyor”
“Di¤er yandan Türkiye su zengini bir ülke de¤ildir. Günümüzde Türkiye kiﬂi baﬂ›na düﬂen 1 500 m3 y›ll›k kullan›labilir su miktar› ile “su azl›¤› yaﬂayan” bir ülke konumundad›r. Devlet ‹statistik Enstitüsü 2030 y›l› için nüfusumuzun 100 milyon olaca¤›n› öngörmüﬂtür. Bu durumda 2030 y›l› için kiﬂi baﬂ›na düﬂen kullan›labilir su miktar›n›n
1 000 m3/y›l civar›na inece¤i söylenebilir”.
Prof. Dr. Veysel ERO⁄LU
DS‹ Genel Müdürü
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siyeli brüt 234 milyar m3 olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Ancak günümüz teknik ve ekonomik
ﬂartlar› çerçevesinde, çeﬂitli maksatlara
yönelik olarak tüketilebilecek yer üstü
suyu potansiyeli yurt içindeki akarsulardan 95 milyar m3, komﬂu ülkelerden
yurdumuza gelen akarsulardan 3 milyar
m3 olmak üzere y›lda ortalama toplam 98
milyar m3’tür.

“

Ülkemizde bütün gayretlere
ra¤men günümüz itibar›yla
toplam kullan›labilir su
potansiyelimizin % 36’s›
geliﬂtirilebilmiﬂtir.
De¤erlendirilemeyen
potansiyel sebebiyle y›ll›k
maddi kayb›m›z yaklaﬂ›k 6
milyar USD’dir.

“

Türkiye’nin temel su kaynaklar› ve su
haritas› hakk›nda bilgi verirmisiniz?
Türkiye’de y›ll›k ortalama ya¤›ﬂ yaklaﬂ›k
643 mm olup, bu da y›lda ortalama 501
milyar m3 suya tekabül etmektedir. Bu
suyun 274 milyar m3’ü toprak ve su yüzeyleri ile bitkilerden olan buharlaﬂmalar
yoluyla atmosfere geri dönmekte, 69
milyar m3’lük k›sm› yer alt› suyunu beslemekte, 158 milyar m3’lük k›sm› ise ak›ﬂa
geçerek çeﬂitli büyüklükteki akarsular
vas›tas›yla denizlere ve kapal› havzalardaki göllere boﬂalmaktad›r. Yer alt› suyunu
besleyen 69 milyar m3’lük suyun 28 milyar m3’ü ise p›narlar vas›tas›yla yer üstü
suyuna tekrar kat›lmaktad›r. Ayr›ca komﬂu ülkelerden ülkemize gelen y›lda ortalama 7 milyar m3 bir su miktar› da bulunmaktad›r. Böylece ülkemizin brüt yer üstü suyu potansiyeli 193 milyar m3 olmaktad›r (158+28+7). Yer alt› suyunu besleyen 41 milyar m3 de dikkate al›nd›¤›nda,
ülkemizin toplam yenilenebilir su potan-

Netice itibar›yla 14 milyar m3 olarak belirlenen yer alt› suyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin tüketilebilir yer üstü ve
yer alt› su potansiyeli y›lda ortalama toplam 112 milyar m3 olmaktad›r.
Ülkemizin özellikle da¤l›k olan k›y› bölgelerinde ya¤›ﬂ boldur (1 000 – 2 500
mm/y›l). K›y›lardan iç bölgelere gidildikçe ya¤›ﬂ azal›r. Marmara ve Ege bölgelerinde, Do¤u Anadolu’nun yaylalar›nda ve
da¤lar›nda ya¤›ﬂ 500 – 1 000 mm/y›l’d›r.
‹ç Anadolu’nun birçok yerinde ve Güneydo¤u Anadolu’da ya¤›ﬂ 350 – 500
mm/y›l’d›r. Tuz Gölü çevresi Türkiye’nin
en az ya¤›ﬂ alan yerlerinden biridir (250–
300 mm/y›l). Dolay›s›yla ülkemizde “ya¤›ﬂ bölgeye ve zamana göre büyük farkl›l›klar gösterir.”
Türkiye’nin önemli akarsular› ise ﬂu ﬂekildedir: Kaynaklar› Türkiye topraklar›nda olan birçok akarsu de¤iﬂik denizlere
dökülür. Karadeniz’e Sakarya, Filyos, K›Nisan 2007
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z›l›rmak, Yeﬂil›rmak, Çoruh; Akdeniz’e Asi, Seyhan, Ceyhan, Tarsus, Dalaman Irmaklar›; Ege Denizi’ne Büyük Menderes, Küçük
Menderes, Gediz ve Meriç Nehirleri; Marmara Denizi’ne Susurluk/Simav Çay›, Biga Çay›, Gönen
Çay› dökülür. Ayr›ca F›rat ve Dicle
nehirleri Basra Körfezi’nde, Aras
ve Kura Nehirleri ise Hazar Denizi’nde son bulur. K›z›l›rmak 1 355, Yeﬂil›rmak 519, Ceyhan Irma¤› 509, Büyük
Menderes 307, Susurluk Irma¤› 321, Suriye s›n›r›na kadar F›rat Nehri 1 263, Dicle Nehri 523, Ermenistan s›n›r›na kadar
Aras Nehri 548 km uzunlu¤undad›r.
Gündemde olan iklim de¤iﬂikli¤ine ba¤l› olarak ortaya at›lan Türkiye’nin yak›n gelecekte su s›k›nt›s› çekece¤ine iliﬂkin görüﬂler ne
derece do¤rudur? Bu ba¤lamda ülkemizin su plânlamas› nedir?
Ülkemiz bilindi¤i gibi dünyan›n yar› kurak iklim bölgesinde bulunmaktad›r. Son
günlerde bütün dünyada s›kça gündeme
gelen küresel ›s›nma hususu di¤er ülkelerde oldu¤u gibi ülkemizi de yak›ndan
ilgilendirmektedir. Yeryüzünde su da¤›l›m›n›n homojen olmamas›, artan nüfus
ve su ihtiyac›na karﬂ›n kullan›labilir su
kaynaklar›n›n ayn› kalmas› hatta çevre
kirlili¤i iklim de¤iﬂikli¤i gibi sebeplerle
azalmas› ve kalitesinin bozulmas›, su
problemini bütün dünyada oldu¤u gibi
Türkiye’nin de gündemine getirmiﬂtir.
Di¤er yandan Türkiye su zengini bir ülke
de¤ildir. Günümüzde Türkiye kiﬂi baﬂ›na
düﬂen 1 500 m3 y›ll›k kullan›labilir su
miktar› ile “su azl›¤› yaﬂayan” bir ülke konumundad›r. Devlet ‹statistik Enstitüsü
2030 y›l› için nüfusumuzun 100 milyon
olaca¤›n› öngörmüﬂtür. Bu durumda
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2030 y›l› için kiﬂi baﬂ›na düﬂen kullan›labilir su miktar›n›n 1 000 m3/y›l civar›na
inece¤i söylenebilir. Mevcut büyüme h›z›, su tüketim al›ﬂkanl›klar›n›n de¤iﬂmesi
gibi faktörlerin etkisi ile su kaynaklar›
üzerine olabilecek bask›lar› tahmin etmek mümkündür. Ayr›ca bütün bu tahminler mevcut kaynaklar›n 25 y›l sonras›na hiç tahrip edilmeden aktar›lmas› durumunda söz konusu olabilecektir. Dolay›s›yla Türkiye’nin gelecek nesillerine
sa¤l›kl› ve yeterli su b›rakabilmesi için
kaynaklar›n çok iyi korunup, ak›lc› kullan›lmas› gerekmektedir.
Ülkemizde bütün gayretlere ra¤men günümüz itibar›yla toplam kullan›labilir su
potansiyelimizin %36’s› geliﬂtirebilmiﬂtir.
De¤erlendirilemeyen potansiyel sebebiyle y›ll›k maddi kayb›m›z yaklaﬂ›k 6 milyar USD’dir.
Bütün bunlar› göz önüne ald›¤›m›zda bir
bak›ma “Türkiye baraj ve gölet yapmaya
mecburdur” diyebiliriz. Çünkü geliﬂmekte olana sanayimizin enerjiye, tar›m›m›z›n sulamaya, vatandaﬂlar›m›z›n sa¤l›kl›
ve kaliteli içme suyuna olan ihtiyac› aﬂikârd›r. Baraj ve göletler bu faydalar›n›n
yan› s›ra halk›m›z› ve tar›m arazilerini taﬂk›n ile sel zararlar›ndan korumaktad›r.
‹ﬂte 1954 y›l›nda teﬂkilâtlanan DS‹ Genel
Müdürlü¤ü de ülkemizin bütün su kaynaklar›n›n plânlanmas›, inﬂas›, korunma-

s› ve geliﬂtirilmesinden sorumlu
ana yat›r›mc› kuruluﬂ olarak baraj, gölet ve taﬂk›n koruma tesisleri inﬂa etmektedir.
Tar›m, enerji, içme kullanma ve
sanayi suyu temini ile çevre olmak üzere 4 ana sektörde faaliyet
gösteren Kuruluﬂumuzun öncelikli hedefi 2013 y›l›nda elveriﬂli
su potansiyelimizden maksimum
oranda faydalanmakt›r.
AB sürecinde su kalitesi perspektifinden ülkemizin durumu nedir,
bugüne kadar yapt›¤›n›z çal›ﬂmalardan k›saca bahsedebilir misiniz?
DS‹ Genel Müdürlü¤ü’nce içme suyu faaliyetlerine baﬂlan›lan 1968 y›l›ndan 2006
y›l›na kadar; 25 milyon nüfusa Avrupa
Birli¤i standartlar› kalitesinde, bugün
için y›lda toplam 2,6 milyar metreküp içme suyu sa¤lanm›ﬂt›r. Bir baﬂka deyiﬂle
ülkemizin içme, kullanma ve sanayi suyu
ihtiyac›n›n üçte biri DS‹ taraf›ndan yap›lan içme suyu tesislerinden karﬂ›lanmaktad›r. Plânlama, proje ve inﬂaat aﬂamas›ndaki tesislerin de tamamlanmas›yla bu
miktar›n 5,4 milyar m3’e ulaﬂmas› hedeflenmiﬂtir.
Ayr›ca 1968 y›l›ndan bu yana de¤iﬂik çaplarda toplam 1000 km beton, çelik ve
CTP boru temin edilerek döﬂenmiﬂtir.
Bunun yan›nda 24 DS‹ Bölge Müdürlü¤ü’nde 1 090 istasyondan 4 713 su numunesi al›narak kimyasal ve fiziksel analizleri yap›lmaktad›r.
Bir su kayna¤›n›n içme, sulama gibi maksatlar için kullan›labilmesi öncelikle
onun kalitesine ba¤l›d›r.
DS‹’nin yürütmekte oldu¤u su kalitesi
gözlem çal›ﬂmalar›n›n; % 62’sini genel su
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kalitesi gözlemleri, % 30’unu içme suyu
projeleri, % 6’s›n› yer alt› suyu kalitesi ve
% 2’sini di¤er projeler oluﬂturmaktad›r.
Genel maksatl› su kalitesi gözlemleri y›lda 6, 4 ya da 2 kez yap›lmaktad›r. ‹çme
suyu kaynaklar›nda ise olabilecek kalite
de¤iﬂimlerinin sa¤l›¤a do¤rudan etkisi
sebebiyle ölçüm s›kl›klar› ve ölçülen parametrelerin adedi daha fazla olabilmektedir.
Temelde su kalitesi gözlem neticelerinin
de¤erlendirilmesine dayanan ve di¤er
pek çok araç ve yöntemle desteklenen
havza su kalitesi yönetimi plânlar›, mevcut durumda kullan›lmakta olan ve gelecekte kullan›lmas› plânlanan k›ta içi su
kaynaklar›n›n korunmas›nda büyük fayda sa¤lamaktad›r. Meselâ, ‹stanbul’a içme suyu sa¤lanmas› için alternatif olarak
tart›ﬂ›lan Sakarya Nehri özellikle a¤›r metaller bak›m›ndan yüksek konsantrasyonlara sahiptir. Bu sebeple, ‹stanbul
ﬂehrine içme suyu kayna¤› araﬂt›r›l›rken,
bu kalitede suyun ar›t›lmas›ndansa ﬂehre
180 km uzakl›ktaki el de¤memiﬂ Melen
Havzas›’ndan su getirilmesi de bir alternatif olarak araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Su kaynaklar›m›z›n kalitesinin izlenmesi
ve de¤erlendirilebilmesi, uzun süreli ve
güvenilir verilerin toplanmas› ile gerçekleﬂtirilebilir. Bu maksatla DS‹, 1979 y›l›ndan bu yana “suyun miktar› kadar kalitesinin de önemli oldu¤u” hassasiyetiyle
su kalite izleme çal›ﬂmalar› yürütmektedir. Su kalitesinin izlenmesi, akarsuyun
belirli noktalar›ndan belirli periyotlarda
numune al›nmas›, numunelerin laboratuarlarda analizlerinin yap›lmas›, verilerin bilgisayarda depolanmas› ve rapor
haline getirilerek de¤erlendirilmesi çal›ﬂ52

malar›n› ihtiva etmektedir.
Kalite ölçümleri Bölge Müdürlüklerimiz
bünyesinde yer alan kalite kontrol laboratuarlar›nda gerçekleﬂtirilmektedir.
1979 y›l›nda 6 Bölge Müdürlü¤ünde 65
kalite gözlem istasyonunda baﬂlayan gözlem çal›ﬂmalar› yukar›da da belirtti¤imiz
gibi, 2006 y›l›nda 24 Bölge Müdürlü¤ü’nün kalite kontrol laboratuar›nda
yaklaﬂ›k 1 100 istasyonda devam etmekte ve bu istasyonlarda 45 civar›nda de¤iﬂik parametre ölçülmektedir.
Türkiye’nin su konusunda karﬂ›laﬂaca¤› tehditler ve gelecekte kullanabilece¤i f›rsatlar nelerdir?
Dünyada ve ülkemizde son y›llarda ya¤›ﬂlar›n azalmas› ve nüfusun artmas›na paralel olarak su miktar›nda da bir eksilme
meydana gelmiﬂtir. Bu durum yukar›da
da belirtti¤imiz gibi dünyan›n yar› kurak
iklim bölgesinde bulunan ülkemizde de
su kaynaklar›n›n daha etkin ve verimli
kullan›lmas›n›n gereklili¤ini ortaya koymaktad›r.
Daha önceden de ifade etti¤imiz gibi günümüz itibar›yla toplam kullan›labilir su
potansiyelimizin %36’s› geliﬂtirebilmiﬂtir.
Su potansiyelimizin tamam›n›n etkin bir
ﬂekilde de¤erlendirilmesi ülkemiz kalk›nmas› ekonomik ve sosyal hayat›n›n
geliﬂmesi aç›s›ndan hayati öneme haizdir. Geliﬂmekte olana sanayimizin enerjiye, tar›m›m›z›n sulamaya, vatandaﬂlar›m›z›n sa¤l›kl› ve kaliteli içme suyuna olan
ihtiyac› aﬂikârd›r.
Baraj ve göletler bu faydalar›n›n yan› s›ra
halk›m›z› ve tar›m arazilerini taﬂk›n ile sel
zararlar›ndan korumaktad›r. Hem d›ﬂa
ba¤›ml›l›¤›m›z› engellemek için en temiz

ve ucuz enerji çeﬂidi olan hidroelektrik
kaynaklar›m›z›n tamam›n›n de¤erlendirilmesi hem de sulanamayan topraklar›m›z›n tümünün modern kapal› borulu
sulama sistemleri ile sulanmas› lâz›md›r.
DS‹ Genel Müdürlü¤ü bu çerçevede; su
yat›r›mlar› için belirlenen 2023 y›l› hedefini 10 y›l öne çekmiﬂtir.
Kuruluﬂumuz su potansiyelimizin tamam›ndan faydalanmak maksad›yla 2003 y›l›ndan itibaren yeni yat›r›m stratejileri
belirleyerek uygulamaya koymuﬂtur. Yat›r›mlar›n 26 y›ll›k ortalama inﬂa sürelerinin kademeli olarak 12, 6 ve 3 y›la indirilmesi hedeflenmiﬂtir. Bu maksatla zarurî
olmad›kça Yat›r›m Program›’na yeni iﬂler
al›nmamaktad›r. Yat›r›mlarda, azamî faydaya yönelik öncelik s›ralamas› yap›lm›ﬂt›r. Faydas› büyük, millî ekonomiye katk›s› fazla olacak yat›r›mlar öne al›nm›ﬂt›r.
Fizikî gerçekleﬂmesi %70’in üzerindeki
öncelikli projelere daha fazla ödenek
tahsis edilerek k›sa sürede faydaya dönüﬂmesi sa¤lanmaktad›r.
Bu yat›r›m stratejilerinin baﬂar›l› bir ﬂekilde uygulayan Kuruluﬂumuz taraf›ndan
son 4 y›l içerisinde toplam 366 adet tesis
ülkemizin hizmetine sunulmuﬂtur. Ayr›ca projelerin bir an önce tamamlan›p ülkemiz ekonomisine kazand›r›lmas› neticesinde yaklaﬂ›k 3,5 milyar YTL tasarruf
sa¤lanm›ﬂ ve bu tasarruflar di¤er projelerin tamamlanmas›nda kullan›lm›ﬂt›r. K›sacas› “Çeyrek as›rda tamamlanan tesis
dönemi” bitirilmiﬂ ve “aç›l›ﬂ tarihi ve saati verilen proje dönemi” baﬂlam›ﬂt›r.
2007 ve daha sonraki y›llarda ayn› anlay›ﬂ
ve gerçekleﬂtirilecek çal›ﬂmalarla yeni tesisler halk›m›z›n hizmetine sunulacakt›r.
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dosya TÜKET‹RKEN TÜKENMEK
Mevlüt VURAL
‹SK‹ Genel Müdürü

“‹stanbul Halk›na En ‹yi Suyu
Sunmak ‹çin Çal›ﬂ›yoruz”
“Ülkemiz her ne kadar denizlerle çevrili bir ülke olsa da, gölleri ve ›rmaklar› nedeniyle bir su cenneti gibi gözükse de y›ll›k kiﬂi baﬂ›na düﬂen su miktar› 1.642 m3 tür. Y›ll›k kiﬂi baﬂ›na düﬂen su miktar›na bak›ld›¤›nda ülkemiz su s›k›nt›s› çekebilecek ülkeler aras›nda gösterilmektedir”.

Mevlüt VURAL
‹SK‹ Genel Müdürü

‘‹SK‹’nin yeni Genel Müdürü Mevlüt
Vural, ‹stanbul’un, küresel ›s›nma
sonucu susuz kalmamas› için her
türlü tedbiri ald›klar›n› belirtti…’
“En rantabl ve en iyi suyu ‹stanbul halk›na sunmak için gece - gündüz durmaks›z›n çal›ﬂ›yoruz.”
‹stanbullular› susuz b›rakmamak için ellerinden geleni yapt›klar›n› belirten ‹SK‹’nin yeni Genel Müdürü Mevlüt Vural,
içten ve s›cak sohbeti ile dergimize konuk oldu...

fazla olaca¤›n› ve yeni yüzy›l savaﬂlar›n›n
nedeninin “suya sahip olmak” arzusuyla
ç›kaca¤›n› söylüyorlar. ﬁu an dünya nüfusunun 3’de 1’i sa¤l›kl› içme suyundan
yoksun. Ve her y›l 6 milyon insan sa¤l›k-

“

‹stanbul, mevcut içmesuyu
altyap›s› ile bugün
Türkiye’nin en ﬂansl› ili
durumundad›r. Planlad›¤›m›z
yeni içmesuyu kaynaklar›yla
da, gelecekte yaﬂanmas›
Gündemde olan iklim de¤iﬂikli¤iöngörülen kurakl›ktan
ne ba¤l› olarak ortaya at›lan ‹s- ‹stanbul’un etkilenmemesini
tanbul’un yak›n gelecekte su s›k›nhedefliyoruz.
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“

t›s› çekece¤ine iliﬂkin görüﬂler ne
derece do¤rudur? Dünyada gelecekte beklenen su k›tl›¤› ‹stanbul’u
da etkileyecek mi?
Otoriteler 40 y›l içinde dünyay› büyük bir
kurakl›¤›n bekledi¤ini, 2020’li y›llarda 1
litre su fiyat›n›n 1 litre petrol fiyat›ndan

s›z içme suyu tüketilmesinin yaratt›¤›
hastal›klarla hayat›n› kaybediyor.
Ülkemiz her ne kadar denizlerle çevrili
bir ülke olsa da, gölleri ve ›rmaklar› nedeniyle bir su cenneti gibi gözükse de

y›ll›k kiﬂi baﬂ›na düﬂen su miktar› 1.642
m3 tür. Y›ll›k kiﬂi baﬂ›na düﬂen su miktar›na bak›ld›¤›nda ülkemiz su s›k›nt›s› çekebilecek ülkeler aras›nda gösterilmektedir.
‹stanbul, mevcut içmesuyu altyap›s› ile
bugün Türkiye’nin en ﬂansl› ili durumundad›r. Planlad›¤›m›z yeni içmesuyu kaynaklar›yla da, gelecekte yaﬂanmas› öngörülen kurakl›ktan ‹stanbul’un etkilenmemesini hedefliyoruz.
Su s›k›nt›s› çekmemek için ne yapmak laz›m, bu do¤rultuda ‹stanbul
halk›na düﬂen görevler nelerdir?
‹stanbullular’dan ﬂehirlerinin gelece¤ine
sahip ç›kmalar›n›, bu konuda bizlere yard›mc› olmalar›n› bekliyoruz. ‹stanbullular’›n suyu s›n›rs›z bir kaynak olarak görmemeleri gerekiyor. Yar›nlara daha
umutla bakabilmemiz, dünyada beklenen olas› kurakl›ktan ‹stanbul’un hiçbir
Nisan 2007
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zaman etkilenmemesini sa¤lamak için
geçmiﬂten de ders alarak su kaynaklar›n›
tasarruflu kullanmaya özen göstermemiz
gerekiyor.
Size ﬂöyle bir örnek vereyim. Yapt›rd›¤›m›z kamuoyu araﬂt›rmas›na göre ‹stanbullu erkeklerin 4’de 1’i traﬂ olurken
muslu¤u sürekli olarak aç›k b›rak›yor. Bu
da bir traﬂta günde 60 ila 90 bin m3 suyun boﬂa gitmesi demek. Bu yaln›zca traﬂ
olurken böyle. Suyu israf etmekten kaç›nal›m. Ayn› ﬂekilde, y›kan›rken ve bulaﬂ›k y›karken de musluklardan suyu boﬂa
ak›tmamal›y›z. Sürekli su damlatan musluklar› tamir ettirmeliyiz. Bu ve benzeri
örnekleri ço¤altabiliriz. ‹stanbullular bu
gibi basit çözümlerle ciddi su tasarruflar›
sa¤layabilirler.
ﬁu anda ‹stanbul’un su rezervleri
ne durumdad›r?
‹stanbul’un su kaynaklar›n›n 5 Nisan
2007 tarihi itibariyle doluluk oran› %
53.55’dir. Su kaynaklar›m›zda toplam
462 milyon 631 bin m3 içmesuyu mevcuttur. Dünyan›n say›l› metropollerinden olan ‹stanbul’da günlük ortalama 2
milyon m3 su kullan›lmaktad›r.

Ömerli Baraj›

naklar›yla beslenmekte… Ya¤murla gelen sular içmesuyu kaynaklar›nda (barajlarda) depolanarak ﬂehre ulaﬂt›r›lmaktad›r. ‹stanbul’un co¤rafi konumu itibariyle tatl›su kaynaklar›na uzak olmas›, yap›lan yat›r›mlarda büyük maliyetlere neden olmaktad›r.

“

Hayata geçirdi¤imiz yat›r›mlarla bölgesel
olarak son 50 y›l›n en kurak Aral›k 2006,
Ocak, ﬁubat, Mart 2007 aylar›n› yaﬂamam›za ra¤men ‹stanbul’da susuzluk yaﬂanmam›ﬂt›r. Bu dönemde dahi içmesuyu
kaynaklar›ndaki mevcut su rezervimiz,
‹stanbul hiç ya¤›ﬂ almasa da, bir dahaki
ya¤›ﬂl› mevsime kadar yetecektir.

Ancak küresel ›s›nma ve El
Nino gibi atmosferik
olaylar›n etkisiyle, ya¤›ﬂ
rejiminde ciddi farkl›l›klar
gözlemlenmektedir. Mevcut
durumda ‹stanbul’un
herhangi bir su s›k›nt›s›
olmamas›na ra¤men ya¤›ﬂ
rejimindeki bu de¤iﬂikliklerin
olumsuz etkileri olmaktad›r.

‹stanbul temel su kaynaklar› ve su
haritas› nedir?
Bilindi¤i üzere, ‹stanbul yüzeysel su kay-

‹stanbul, 11 adet yüzeysel su kayna¤› ile
beslenmektedir. Bunlar; Ömerli, Darl›k,

“
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Elmal›, Alibey, Sazl›dere, Kazandere, Pabuçdere ve Istranca Barajlar› ile Terkos
Gölü, Büyükçekmece Gölü ve Yeﬂilçay
Regülatörüdür.
‹stanbul’da deniz suyunun içmesuyu olarak de¤erlendirilmesi konusunda yap›lan çal›ﬂmalar nelerdir?
‹stanbul, mevcut su kaynaklar›yla ya¤›ﬂlar›n mevsim normallerinde oldu¤u dönemlerde herhangi bir su s›k›nt›s› yaﬂamamaktad›r.
Ancak küresel ›s›nma ve El Nino gibi atmosferik olaylar›n etkisiyle, ya¤›ﬂ rejiminde ciddi farkl›l›klar gözlemlenmektedir. Mevcut durumda ‹stanbul’un herhangi bir su s›k›nt›s› olmamas›na ra¤men
ya¤›ﬂ rejimindeki bu de¤iﬂikliklerin
olumsuz etkileri düﬂünülerek alternatif
kaynak aray›ﬂlar›na gidiyoruz. Dünyan›n
farkl› bölgelerinde deniz suyunun ar›t›larak içmesuyu olarak kullan›lmas› konu55
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Darl›k Baraj›

2 milyon m3 oldu¤u düﬂünüldü¤ünde,
y›lda ortalama 730 milyon m3 su tüketilen, mevcut kapasitesi y›ll›k 1 milyar 170
milyon m3' olan ‹stanbul’da içmesuyu
altyap›s›n›n artan su talebi göz önünde
bulundurularak planland›¤›n› ortaya ç›karmaktad›r.

sunda yap›lan çal›ﬂmalar› da bu ba¤lamda takip ediyoruz. K›sa vadede deniz suyunun içmesuyu olarak kullan›lmas›
mümkün olmasa da, uzun vadeli çözüm
projelerimiz aras›nda yer al›yor.
‹stanbul'da içme suyu konusunda
bugüne kadar yap›lanlardan biraz bahseder misiniz?
2040 y›l› aç›s›ndan de¤erlendirme yaparsak karﬂ›m›za nas›l bir tablo ç›kacakt›r?
‹stanbul’da yap›lan içmesuyu yat›r›mlar›yla ‹stanbul’un nüfusuna ve hizmet sahas›na ba¤l› olarak artan su talebi do¤rultusunda yat›r›mlar gerçekleﬂtirilmiﬂ, ‹stanbul Halk›’n›n susuzluk çekmemesi için gerekli her türlü
tedbir al›nm›ﬂt›r. Yap›lan planlamalarda 2040 y›l›na kadar ‹stanbul’un nüfusu da dikkate al›narak, içmesuyu
ar›tma tesisleri kapasitesi ve içmesu-
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yu kaynaklar› de¤erlendirilmiﬂtir. Bu
do¤rultuda hayata geçirilen projelerle içmesuyu ar›tma tesislerinin günlük kapasitesi 3 milyon 595 bin m3’e ulaﬂt›r›lm›ﬂ,
su kaynaklar›n›n y›ll›k verimi 1 milyar
170 milyon m3'e ç›kar›lm›ﬂt›r.
Bu aç›dan bakacak olursak, ‹stanbul’un
mevcut su tüketiminin günlük ortalama

Ömerli ‹çme Suyu Havzas›

Ancak ya¤›ﬂ rejiminde görülen de¤iﬂiklikler, yeni su kayna¤› aray›ﬂlar›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu do¤rultuda, ‹stanbul’un gelecekte su s›k›nt›s› yaﬂamamas›
için yeni yat›r›mlar›m›z› hayata geçiriyoruz. At›ksular›n tekrar kazan›lmas›ndan
deniz suyundan temiz su elde etme ile ilgili araﬂt›rmalar dahil, yeni su kaynaklar›n›n ‹stanbul’a kazand›r›lmas›ndan ﬂebeke kay›plar›n›n minimum düzeye indirilmesine kadar bütün projeleri de¤erlendiriliyoruz.
K›sa ve uzun vadeli bu içmesuyu projeleri içinde hedeflerimiz;
• ﬁebeke kay›p ve kaçak oran›n› minimum seviyeye indirmek,
• 2007 y›l›nda temelini ataca¤›m›z toplam 1 milyon 110 bin m kapasiteli ‹leri
Biylojik At›ksu Ar›tma Tesislerinin ç›k›ﬂ sular›n›n sanayi ve çevre sulamada
kullan›larak ﬂehre verdi¤imiz suda
önemli bir tasarruf sa¤lamak,
•Yeﬂilçay Baraj›’n› inﬂa ederek, yeni
içmesuyu kayna¤› oluﬂturmak,
DS‹’nin inﬂa etti¤i 1. K›s›m Melen
Projesi’nin ‹stanbul’a ulaﬂmas›n› sa¤lamak.
•Su havzalar›ndaki yap›laﬂman›n
önüne geçerek havzalara düﬂen ya¤›ﬂ›n içmesuyu kayna¤›na ulaﬂmas›n›
sa¤lamak, su kaynaklar›n›n kirlenmesinin önüne geçmektir.
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Prof. Dr. Zekai ﬁEN
Su Vakf› Baﬂkan›

“Su Yönetimi, Ülkemiz
Gelece¤inin Anahtar›d›r”
“Vakf›m›zda üç k›s›m bulunuyor. Bunlardan ilki, su kaynaklar› araﬂt›rma ve geliﬂtirme
k›sm›, ikincisi yenilenebilir enerji kaynaklar› araﬂt›rma ve geliﬂtirme k›sm›, üçüncüsü
ise iklim de¤iﬂikli¤i ve çevre araﬂt›rma ve geliﬂtirme k›sm›. Vakf›m›z bu sac ayaklar›
üzerinde faaliyetlerine devam ediyor”.

Prof. Dr. Zekai ﬁEN
Su Vakf› Baﬂkanı

‹stanbul Teknik üniversitede akademik
hayat›ma devam ediyorum ve su vakf›n›n
da 4-5 senedir baﬂkanl›¤›n› yap›yorum.
Vak›f 1995 de kurulmuﬂ ancak ben kuruluﬂ aﬂamas›nda yoktum. Su kültürünü
geliﬂtirmek, yaymak için kurulmuﬂ fakat
ben baﬂkan olduktan sonra vakf›n amac›nda bir de¤iﬂiklik oldu. O da ﬂu, biz
hiçbir zaman medyatik bir vak›f olmak istemedik. Bizim vakf›m›z›n en büyük
özelli¤i, su bilimini yapan, Türkiye verileriyle, Türkiye’nin gerçek su sorunlar›n›
bilimsel ortamda çözüp, hem su kaynaklar› bak›m›ndan, hem suyun kullan›lmas›
aç›s›ndan bir tak›m sunumlar› ortaya koyan bir vak›f olmakt›r.

ayaklar› üzerinde faaliyetlerine devam
ediyor vakf›m›z.
Ondan önce tarihi çeﬂmelerin onar›lmas›, susuz olan köylere bir tak›m hay›rseverlerin yard›m etmesi için neler yapmal› üzerine iﬂler yap›lm›ﬂ. Bunlar yine var,
ama öncelikli de¤il. Öncelikli olarak Türkiye’mizin su kaynaklar›n›n potansiyeli
nedir? Türkiye’nin içinde ve d›ﬂ›nda nas›l

“

Su bilinci deyince, vakf›m›z›n
di¤er bir faaliyeti olan su
bilincini artt›rabilmek için
tüm okullara ücretsiz olarak
su e¤itimi veriyoruz. Her
seviyeye hitap eder bir
Vakf›m›zda üç k›s›m bulunuyor. Bunlarﬂekilde devam ediyor bu
dan ilki, su kaynaklar› araﬂt›rma ve geliﬂe¤itimler.
tirme k›sm›, ikincisi yenilenebilir enerji
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“

kaynaklar› araﬂt›rma ve geliﬂtirme k›sm›,
üçüncüsü ise iklim de¤iﬂikli¤i ve çevre
araﬂt›rma ve geliﬂtirme k›sm›. Bu sac

n›nd›k. Yurt içinde ise çok tan›nm›yoruz.
Su konusunda, geçti¤imiz her bir senede
olmak üzere aﬂa¤› yukar› 5 tane uluslararas› e¤itim verdik. Yurt d›ﬂ›ndan çok kiﬂiler geldi. Geçen seneden itibaren de yenilenebilir enerji kaynaklar› ile ilgili uluslararas› k›sa kurslar da yapt›k su ve enerjiyle ilgili. ﬁimdi inﬂallah önümüzdeki seneden itibaren bu iklim de¤iﬂikli¤i ve su
kaynaklar›na etkisi konusunda ‹stanbul’da 2008’de uluslararas› bir kurs yapaca¤›z.
Temel olarak su bilincinin artt›r›lmas› ile ilgili neler yap›lmas› gerekiyor?
Su bilinci deyince, vakf›m›z›n di¤er bir faaliyeti olan su bilincini artt›rabilmek için
tüm okullara ücretsiz olarak su e¤itimi
veriyoruz. Her seviyeye hitap eder bir ﬂekilde devam ediyor bu e¤itimler.

su politikalar› yap›lmal›d›r? Sorular›na
çözüm ar›yoruz.Biz yurt d›ﬂ›nda çok ta-

Bir de mavilenme projemiz oldu. Bir de
Nisan 2007
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az evvel dedi¤im uluslararas› k›sa kurslara ilaveten, Türkiye’de belki de dünyada
ilk defa su kültürüyle, su bilincini artt›rabilmek, gerek bilimsel ortamda gerekse
halk›n bilinçlendirilebilmesi için uzaktan
e¤itim program› su vakf›nda kuruldu. ‹ngilizcesi bu sene 23 Nisanda baﬂlayacak.
Önce 6 hafta deneme mahiyetinde olacak. Ondan sonra Eylülden itibaren hep
üniversitelerde oldu¤u gibi üç ayl›k e¤itimlerle su kültürünü ve bilincini artt›rmak için, meslek içi e¤itimlerde dahil
olacak ﬂekilde dünyan›n neresinde olursa olsun internet arac›l›¤›yla e¤itim verece¤iz. Türkiye’de hiçbir üniversitede bu
konuda bir ﬂey yok. ‹kincisi ise ABD’de
bir üniversiteyle anlaﬂt› Su Vakf› ve ‹stanbul’da, ingilizce olarak uluslararas› su
e¤itimi yapaca¤›z. Bu da gündemimizde.
O da san›yorum önümüzdeki sene Kas›m ay›nda baﬂlayacak.
E¤itimlerin içeri¤inden bahsede
bilir miyiz?
Mesela, Harran da önümüzdeki Nisan
ay›n›n on beﬂinde, Atatürk baraj›n›n orada yapaca¤›z. E¤itimin içeri¤i baraj emniyeti. Dünyada bir çok barajlar yap›l›yor,
bu barajlar›n emniyeti nedir? Barajlar y›k›l›rsa neler olabilir gibi konular incelenecek.
Ondan önce su kaynaklar›n›n modellenmesi ﬂeklinde yapt›k. Bütün bunlar hep
uluslar aras› e¤itimlerdi. Bu temiz enerjiyle ilgili olarak geçen sene, özellikle
rüzgar enerjisi, güneﬂ enerjisi, hidroelektrik yani su enerjisi ve gelece¤in enerjisi
denilen hidrojen enerjisiyle ilgili 20-25
kadar yabanc›ya ‹stanbul’da e¤itim verdik.
Nisan 2007

Üç ayl›k periyotlardaki e¤itimlerde ﬂimdilik ﬂunlar var.
1. Taﬂk›n kontrolleri be do¤al su afetleri.
2. Stratejik su yönetimi.
3. Yenilenebilir enerji kaynaklar› ki bu
iklim de¤iﬂikli¤iyle ilgili bu sera gazlar›n›n azalt›lmas› ﬂeklinde bir tak›m içerikler
4. Henüz Türkiye’de hiçbir yerde olmayan ve herkesi mühendis olsun veya olmas›n herkesi ilgilendiren ak›ll› sistemlerle modelleme yap›lmas›
Bulan›k mant›kla modelleme yapmak diye bir konu. Buraya da elektronikçiler
gelebilir, sosyal bilimciler gelebilir, yani
insan düﬂüncesi, mant›¤› ile nas›l bir tak›m modeller yap›labilir üzerine e¤itimler düzenliyoruz. Bu dünyada çok yeni
bir konu. Bundan sonra, uzaktan e¤itim
derslerimizin içinde, kurakl›k kontrolü
ve stratejik planlamas› ﬂeklinde geliﬂecek.
Kamu aç›s›ndan su bilimcili¤ini
nas›l görüyorsunuz? Neler yap›lmal›? Nas›l bir strateji ortaya konmal›?
Kamu dedi¤imiz zaman e¤er kamu kuruluﬂlar›n› kastediyorsan›z, sizin de bildi¤iniz kamu kuruluﬂlar› var Türkiye’de burada isimlerini saymak istemiyorum. De¤iﬂik Bakanl›klar›n çat›s› alt›nda, bunlar›n
her biri kendine göre bir tak›m çal›ﬂmalar yap›yor, belki kendi gruplar› içinde
faydal› oluyorlar, ama Türkiye için faydal› olabilmesi için, bu kamu kuruluﬂlar›
aras›nda karﬂ›l›kl› bir eﬂgüdümün olmas›
laz›m. Benim gördü¤üm kadar›yla o eﬂgüdüm de pek o kadar yok. Bu da Türki-

ye’nin su yönetimini baya kötü etkileyen
bir faktör diye düﬂünüyorum. Çünkü bugün Türkiye’de bir proje yapmak isteseniz, verilerin bir k›sm› bir kamu kuruluﬂunda, ya¤›ﬂlarla ilgili olanlar baﬂka bir
kamu kuruluﬂunda, meteorolojiyle ilgili
olanlar bir kamu kuruluﬂunda, yüzeysel
su ak›ﬂlar›yla ilgili veriler baﬂka bir kamu
kuruluﬂunda, yer alt› sular›yla ilgili olanlar baﬂka bir yerde. Dolay›s›yla bunlar›n
hepsini bir araya toplayabilecek, su enstitüsü gibi bir birimin Türkiye’de olmas›
laz›m. Bu kurumun da politikac›lardan
epey uzak olmas› laz›m.
Aksi takdirde politikac›lar su ile ilgilenen
bu kamu kuruluﬂlar›n›n baﬂlar›na istedikleri kimseyi at›yorlar, zaman, zaman da
bu kiﬂiler ehil olmayabiliyor. Bunun da
Türkiye’nin su potansiyeline ciddi zararlar› da oluyor.
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Mesela, DS‹ Türkiye’de kurulmuﬂ en eski kuruluﬂlardan bir tanesi. Hakikaten
Türkiye çap›nda çok su projelerine imza
atm›ﬂ bir kuruluﬂ, çok iyi mühendisleri
olan bir kuruluﬂ. Ama çok daha iyi olabilir. Öyle bir kuruluﬂ haline gelebilir ki sadece Türkiye’de de¤il, Türkiye’nin su birikimini di¤er ülkelere su konusunda örnek teﬂkil edecek ﬂekilde olabilir. Zira di¤er kamu kuruluﬂlar› da böyle olabilir,
çünkü Türkiye canl› bir su laboratuar› diyebilirim. Çünkü kurak bölgelerimiz var,
yar› kurak bölgelerimiz var, sulak diyebilece¤imiz Karadeniz Bölgesinde, Do¤u
Anadolu da, Toroslar’da da nispeten oldu¤u gibi yöreleri olan, su kaynaklar› aç›s›ndan çok mozaikli bir ülke. Keza yer alt› sular› öyle. Bilgi birikimi Türkiye’de
çok var, ama hepsinin bir araya gelip, örne¤in bir ulusal su politikas›n› veya ulusal su bildirisinin veya çerçevesinin olmas› laz›m. Hatta o bile yetersiz olabilir.
Çünkü Türkiye su kaynaklar› aç›s›ndan
uluslararas› odakta olan bir ülke. Belki
daha da odakl› olacakt›r zamanla. Çünkü
bu iklim de¤iﬂikli¤inin etkileri bir taraftan, nüfus art›ﬂ› bir taraftan, özellikle
Türkiye’nin endüstriyel geliﬂmesi bir taraftan, su kaynaklar›na talebi artt›rmakta.
Enerjiye talebi artt›rmakta, bu da do¤al
olarak sadece Türkiye’yi kirletmiyor ama
atmosferde sera gazlar›n›n artmas›na sebep oluyor, böylelikle su kaynaklar› dönüﬂümlü olarak bundan etkileniyor.
Su konuda yerel yönetimlerin duruﬂunu nas›l buluyorsunuz?
Mesela deniliyor ki Türkiye’de kesin rakam› bilmiyorum ama 3.200 yerel yönetim var, belediyeler olarak, bunlara bak›n
çok az bir k›sm›, kaç tanesinin alt yap›s›
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tamamlanm›ﬂ durumda diye soracak olsan›z, 50 hiç de¤ilse 100’ü geçmez. Hadi
200 desek, görüyorsunuz 3000 nerede
200 nerede. O bak›m›ndan yerel yönetimlerin bu su sorunlar›na çok daha ciddi bir ﬂekilde e¤ilmesi laz›m. Bana göre,
yapt›¤›m çal›ﬂmalar neticesinde ‹stanbul’un ‹SK‹’si buna çok güzel emsal teﬂkil eder. Çünkü bak›n ‹stanbul’da bu ara
pek ya¤mur olmuyor ama, Ankara’da su
s›k›nt›s› zilleri çok önce çald›, Bursa’da
daha önce. ‹nsan düﬂünüyor Bursa gibi
bir yerde nas›l su s›k›nt›s› olabilir. Bunun

“

De¤iﬂik Bakanl›klar›n çat›s›
alt›nda, bunlar›n her biri
kendine göre bir tak›m
çal›ﬂmalar yap›yor, belki
kendi gruplar› içinde faydal›
oluyorlar, ama Türkiye için
faydal› olabilmesi için, bu
kamu kuruluﬂlar› aras›nda
karﬂ›l›kl› bir eﬂgüdümün
olmas› laz›m. Benim
gördü¤üm kadar›yla o
eﬂgüdüm de pek o kadar yok.
Bu da Türkiye’nin su
yönetimini olumsuz yönde
etkileyen bir faktör diye
düﬂünüyorum.

“
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cevab› çok basit, su yönetimi. Yerel su
yönetimleri yetersiz. Tabi Türkiye’nin
genelinde de su yönetimi diye bir kavram, hiçbir kamu kuruluﬂunun gündeminde oldu¤unu sanm›yorum. Varsa bile
%10 veya %20lerdedir. Bu da çok yereldir. Böyle olmamal›. Duruma göre stratejik, Türkiye’nin en sulak köﬂelerinden

mesela Do¤u Karadeniz’den Ege’ye veya
‹ç Anadolu’ya nas›l su getirilebilir diye
düﬂünmek gerekir. Su yönetiminden
bunlar› kastediyorum. Bir tak›m senaryolar› yap›lmas› laz›m.
Bu durumda kamu kurumlar›,
üniversiteler hatta özel sektör, sizin gibi sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
bir arada oldu¤u su yönetim kuruluﬂlar›n›n oluﬂturulmas› gerekiyor
her halde de¤il mi?
Gerekiyor tabi ki. Duydu¤um kadar›yla
bu hükümet yetkilileri böyle bir ﬂey düﬂünüyormuﬂ ama henüz somut bir ﬂey
yok. Son zamanlardaki ya¤›ﬂlar›n azl›¤›
asl›nda bunu tetikledi, herkes düﬂünmeye baﬂlad›, herkesin gündemi su olmaya
baﬂlad›. Bu ﬂunu gösteriyor Türkiye’de
su yönetimi yok. Çünkü Türkiye gibi su
bak›m›ndan kendi kendine yeterli olabilecek ülkenin baz› yörelerin de çanlar
çalm›ﬂ oluyor. Herkes düﬂünmeye baﬂl›yor, ya¤mur ya¤mazsa ne olur? Bütün bu
su kaynaklar›n›n kökeninde ya¤›ﬂlar var.
Ama her yöreye eﬂit miktarda ya¤›ﬂ düﬂmüyor. Baz› yörelerde fazla miktarda ya¤›ﬂ var, oralardaki sular›n az olan yörelere aktar›lmas› laz›m. Buna birkaç örnek
verelim, mesela Arap Yar›m Adas›nda öyle bir ﬂey düﬂünülüyor ki, Arap Yar›m
Adas›n›n bütün çevresini su borusuyla
dolaﬂmak, döﬂemek. Neden? Çünkü de¤iﬂik yerlerdeki yer alt› sular›n›n kritik
durumlarda bu borulara verilerek de¤iﬂik ﬂehirlere da¤›t›lmas› veya onlar denizden su ar›tt›klar› için, bu borular vas›tas›yla sular›n da¤›t›lmas›. ‹kinci bir örnek ‹srail’de. Yermuk nehrinden o sular›
daha güneydeki Necef Çöllerine kadar
kanallar ve borularla kaç kilometre uzakNisan 2007
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lara taﬂ›yorlar. Üçüncüsü Türkiye’nin Bar›ﬂ Su Hatt› diye bir projesi var. Seyhan
ve Ceyhan Arap Yar›m Adas›n›n sa¤›na ve
soluna, Kuveyt’e ve Hicaz’a kadar gidecek. Böyle projeler var, biz öyle bir duruma geliyoruz ki belki bunlar›n Türkiye
içinde de yap›lmas› gerekir.
Öncelikle aciliyetli bölgelere taﬂ›nmas›
laz›m, mesela ‹ç Anadolu’ya. Bu s›rada,
ﬂunu da söylemek laz›m, biz hep yüzeysel sular› düﬂünüyoruz. Yer alt› sular› da
çok önemlidir. Türkiye’de de yer alt› sular› kadar, dünyan›n hangi ülkesinde bu
kadar talan edilir bilmiyorum. Çünkü isteyen istedi¤i yere kuyu vuruyor. ﬁöyle
düﬂünün ‹stanbul’da 20.000 25.000 kuyu
oldu¤u söyleniyor. Bunlar›n her birinden günde 100 lt. bile su çekilmiﬂ olsa,
50 lt. bile su çekilmiﬂ olsa, muazzam bir
su miktar›d›r. Durmadan yer alt› suyundan suyu çekerseniz, beslenme de olmay›nca o su ölür gider yada kirlenir. Kirlilik bambaﬂka bir sorun tabi. Su kaynaklar› yetersiz olabilir diyoruz, kurak dönemlerde ama, bir de suyu kirletmememiz
gerekir. Senin at›k sular›n›n de¤il yüzeysel sular›, yer alt› sular›n› bile kirletmeyecek ﬂekilde olmas› laz›m. Tar›msal sulamalardan geri dönen sular›nda, yine nereye gidecek? Bitkileri sulad›¤›n›z takdirde, o bitkilere yetecek kadar suyu verecek bir tar›m yönetimi olmazsa, bitki alabilece¤i kadar suyu alacak, siz de suyu
sald›¤›n›z zaman, ne kadar çok su verirsem bu o kadar beslenir diye düﬂünebilirsiniz. Ancak bitki ihtiyac› kadar alacak,
gerisi ya buharlaﬂarak havaya uçacak veya yer alt› sular›na gidecek. ‹kisi de çok
kötü, yer alt› suyuna s›zmas› daha da kötü. Di¤eri hadi atmosfere gider, su çevriNisan 2007

mine göre döner dolaﬂ›r yine ya¤mur
olarak gelir. Ama yer alt› sular›na gitti¤i
zaman, tuzluluk gider yer alt› sular›na,
kalitesi çok kötü olur yer alt› sular›n›n.
Yer alt› sular› bu bak›mdan birbirine çok
ba¤lant›l›. Biz sadece ya¤mur ya¤s›n, ak›ﬂ
olsun, barajlar›m›z dolsun diye düﬂünüyoruz. Ama yönetimini yapmazsan›z, o
zaman:
1. Yeteri kadar su biriktirmezseniz
2. De¤iﬂik bölgelerde tar›msal sulama
yaparken, salma su yani eski usûl kanallar boyunca sular birikir ve çok kötü
olur. Su yönetimi olmazsa bir ülke uzun
vadede ya¤›ﬂ bile olsa çok kötüye gider.
O nedenle bir ülkede su yönetimi çok
önemlidir.
Suyun stratejik önemi, art›k giderek art›yor bu konuda Türkiye’yi
nas›l görüyorsunuz?
ﬁimdi suyun stratejik önemi de¤iﬂik nedenlerle dünyada art›yor. Tabi biz iklim
de¤iﬂikli¤i nedeniyle diye düﬂünüyoruz

ama kesinlikle öyle de¤il. Belki o devede
kulakt›r. Bir taraftan nüfus art›ﬂ›, di¤er
taraftan da artan endüstri faaliyetleri dolay›s›yla ve bilinçsiz tar›msal sulamalarla
su kaynaklar›n›n kirlenmesi gün geçtikçe
art›yor. Kirlenme nedeniyle sular kullan›lamaz hale geliyor, dünyan›n baz› yörelerinde hastal›k salg›n haline geliyor. E¤er
gerekli tedbirler al›nmazsa de¤iﬂik kaynaklarda 3 milyar kûsur insan›n sular nedeniyle hastalanaca¤› söyleniyor. O bak›mdan suyun stratejik önemi çok, çok
art›yor. Ülkemiz aç›s›ndan ise konuﬂuyoruz, iﬂte Yuvac›k Baraj› vard› sular bitti.
Yine su yönetimi olmad›¤› için bitti. O
baraj teknik olarak yanl›ﬂ tasar›m yap›ld›¤› için de¤il. Politik olarak baz› d›ﬂ ﬂirketlerle borçlanmalar, baz› durumlar olmuﬂ
olabilir. Ama su bilimi aç›s›ndan bakarsan›z onun yönetimi yoktu. Tek baﬂ›na bir
baraj. Ya¤mur varsa baraj suyu verir, yoksa yok. Öyle de¤il. Mesela oradaki sorunlardan bir tanesi, bir çok ﬂehirde de bu
var. ﬁebekeye suyu verdi¤inizde, su miktarlar› %20’lere, %30’lara hatta orada
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50’lere vard›¤› söylenen kay›plar oluyor.
Sonucunda ne oluyor, benim bir yerde
bir iﬂyerim varsa, ﬂehir içinde bile olsa
bodrumda bir yere kuyu kazd›¤›m zaman ﬂebekeden s›zan sular› ben oradan
al›r ve kullan›r›m. Dolay›s›yla stratejik
önem gittikçe art›nca gerek alt yap›n›n
yenilenmesi, gerekse sulara gerekli yönetim programlar›n›n yap›lmas› laz›m.
Türkiye için bu önemli. Bir de Türkiye’nin su politik dedi¤imiz hidropolitik
konumu var, jeopolitik konumu var, askeri aç›dan önemli ﬂeyleri var, do¤al kaynaklar› bak›m›ndan var, tarihten gelen
bir tak›m durumlar nedeniyle Türkiye'nin stratejik konumu çok, çok belli zaten. ﬁimdi buna su da yavaﬂ, yavaﬂ geliyor.
Orta Do¤u’da en fazla susuzluk çeken
yer Filistin. Hiç kimsenin de ald›r›ﬂ etti¤i
yok. Bunlar, üç devlet iç içe zaten. Filistin, Ürdün, ‹srail. Bunlar çok su s›k›nt›s›
çeken ülkeler aras›nda. Ondan sonra
Lübnan ki o kadar su s›k›nt›s› çekmiyor.
Onun da su potansiyeli var. Bir bak›ma o
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da hidropolitik bir ülke asl›nda. Ondan
sonra Suriye ve Irak. Odak noktas›, merkez baﬂka yerde olmas›na ra¤men bütün
gözler Türkiye’ye geliyor. Çünkü Türkiye’nin göreceli olarak daha fazla suyu var
diye biliniyor. Hakikaten de herkes öyle
görüyor. Bende oral› birisi olsam ben de
öyle görürüm. Bu durumda uluslararas›
bir tak›m kiﬂilerin, ﬂirketlerin, devletlerin
bir tak›m senaryolar› su ile ilgili gündeme getirebilmek için iﬂine geliyor. Bu bak›mdan da Türkiye haz›r m›? Benim bildi¤im kadar›yla haz›r de¤il. Mutlaka ulusal bir program› oldu¤u gibi, uluslararas›
platformda da sular›m›z› koruyabilecek,
biliyorsunuz biz masa baﬂ›nda kaybetmiﬂ
bir ulus olmuﬂuz geçmiﬂte, sular da masaya gelebilir.
O zaman bizim de kendimize göre, suyumuzun bir stratejisi, bir politikas› mutlaka olmas› laz›m.
Bu durumda Türkiye’nin su haritas› var m›?
Su kaynaklar› derken neyi kastediyoruz
bilmiyorum ama, yüzeysel su kaynaklar›

olarak zaten var. Hidrojeolojik olarak da,
ben geçenlerde memnun oldum ‹stanbul için ‹BB’nin bir seminerinde gösterdiler bende memnun oldum. Yani ‹stanbul için bu haz›rlanm›ﬂ. Ama Türkiye genelinde olabilir fakat ayr›nt›l› oldu¤unu
hiç zannetmiyorum. Ayr›nt›l› olmas› çok
önemli çünkü nehirlerimizden denizlerimize giden fazla sular›, ekolojik dengeyi
de düﬂündükten sonra, fazlal›¤›n› yer alt›
sular›na vermemiz laz›m. Yerin içindeki
o bedava barajlarda tutmam›z laz›m. Bir
kere yer alt› suyu yaz da gelse k›ﬂta gelse
buharlaﬂmadan etkilenmez o yine yer alt› suyudur. Mineraller erir, içimi daha iyi
hale gelir. Bugün dünyada denizden ar›tma tesislerinden ç›kan sular bile içilemez
sular. ‹çinde mineral yok. Yer alt› sular›yla kar›ﬂt›r›l›p belki içilebilir bir hale getirilebilir veya tar›mda kullan›labilir bir hale getirilebilir. Yoksa direk o suyu verseniz bir ﬂey olmaz. O bak›mdan su haritalar› çok önemlidir. Bunlar›n baz›lar›n›n
gizli de olmas› gerekebilir. Ülkenin gelece¤i aç›s›ndan kritik yerleri aç›k bir ﬂekilde belirtmeden, kabaca üzerinden geçilmesi gerekir. Yani bunlar çok önemli.
Faaliyetlerinizden sac aya¤›n›n
üçüncüsü dedi¤iniz, iklim de¤iﬂikli¤i için çok önemli de¤il, devede
kulak dediniz ama, bu konunun
etkisi ne olabilir su yönetimiyle,
suyun gelece¤iyle ilgili ?
Tabi ﬂimdi, ﬂu an için bu, devede kulak
görünüyor. Çünkü bizim baﬂka sorunlar›m›z var. Su yönetimi sorunumuz var,
çevrenin özellikle su kaynaklar›m›z›n kirlenmesi sorunumuz var vs. Ama uzun vadede bu, Türkiye için önemli olabilir.
Belki önemlilik derecesi %20’lere varabiNisan 2007

dosya tüketirken tükenmek

/“Su Yönetimi, Ülkemiz Gelece¤inin Anahtar›d›r”

lir. O da elli sene sonra Allah-u Alem. Yani biz bunu ﬂimdiden söyleyemeyiz. ‹klim de¤iﬂikli¤inin ﬂimdilik Türkiye üzerinde devede kulak gibi görünen bu etkisini küçümsememek laz›m. Bazen küçük
ﬂeyler büyük olaylar› tetikler. Onun için
bu etkilerin günümüzden baﬂlayarak, gelecekte ne ﬂekilde davranaca¤›n› hesaplayan modellerin olmas› laz›m. ‹ﬂte Su
Vakf›nda biz onu yap›yoruz. Bizde 2100
y›l›na kadar ortaya ç›mas› muhtemel olan
ya¤›ﬂ ve ak›ﬂlar›n neler olabilece¤ine ﬂöyle bir bak›yoruz. Görüyoruz ki, k›saca
söylemek gerekirse, asl›nda ya¤›ﬂlar aç›s›ndan Türkiye’de önümüzdeki 100 y›l
boyunca herkesin büyüttü¤ü ﬂekilde ya¤›ﬂlarda pek o kadar da azalma olmayacak. Belki 2050’lerden sonra %10’a varabilir. ﬁu andaki durumu soracak olursan›z bu bat› bölgelerinde ve ‹stanbul’da,
herkes diyor ki kurakl›k ve iklim de¤iﬂikli¤ine ba¤l›yor. ﬁimdiden ba¤layamay›z
çünkü ‹stanbul’da ben bile ö¤renciyken
kar olmayan, ya¤›ﬂ› olmayan y›llar oldu.
1989 da yine oldu.
Bizim eksik taraf›m›z önümüzü görecek
su yol haritalar›m›z yok. Yani 5 sene sonra 10 sene sonra ne olabilir, 20, 50, 70,
100 sene sonra neler olabilir. Biz ﬂimdi
Su Vakf›nda gönüllü doçent ve ö¤retim
üyeleri zaman, zaman vakf›m›za gelip çal›ﬂ›yorlar, biz zaman, zaman uluslararas›
modellerden al›nt› bilgilerle kendi modellerimize yarar hale dönüﬂtürmeye çal›ﬂ›yoruz. ‹nﬂallah 4-5 ay içinde Türkiye
için çok önemli bir tak›m sonuçlara varaca¤›z. 2100 y›l›na kadar yerde neler olabilir diye söyleyece¤iz. Tabi bunlar süre ne
kadar uzun olursa güvenilirli¤i o kadar az
ama, bunlar eldeyken 2-3 sen gerçek
Nisan 2007

gözlemler olacak, onlara göre bunlar yeniden ayarlanacak. Revize edilecek yani.
Nisan baﬂ›nda yap›lacak I. Türkiye ‹klim De¤iﬂikli¤i Kongresi de bu
hedef do¤rultusunda yap›l›yor, öyle de¤il mi?
Evet, 12- 13 Nisan da Birinci Türkiye ‹klim De¤iﬂikli¤i Kongresi yap›yoruz.
Onun ötesinde Türkiye’de hiç olmayan
bir tak›m dergiler, bilimsel ve bilimsel
olmayan iki ﬂey ç›kart›yoruz. Bir tanesi
‹klim De¤iﬂikli¤i ve Çevre Bilimsel dergisi, hakemli ve Türkçe olarak. ‹kincisi ‹klim De¤iﬂikli¤i Dosyas›, hakemsiz. Yani
herkes yazabilir oraya, gazetecisi de yazabilir halktan birisi de görüﬂlerini yazabilir. Çünkü bilgi bölük pörçük, bir yerde
toplanmas› laz›m diye düﬂündük, bu da
çok önemli. Bunu yapmaya çal›ﬂ›yoruz.
Su bilinciyle ilgili vermek istedi¤iniz son mesaj nedir?
Türkiye’nin mutlaka ve mutlaka su yönetimine yönelmesi gerekir. 5 y›ll›k planlar› yap›ld›¤› takdirde, mutlaka su mevzuat›n›n stratejik planlama ﬂeklinde yap›lmas› gerekir. Neler stratejik? Önümüzdeki y›llarda %10, %30 riskle nerelerde ne
taﬂk›nlar olabilir, nerelerde kurakl›klar
olabilir, nerelerde ne tür riskler olabilir,
böylelikle bunlar›n yap›lmas› laz›m ki daha sonra halk› daha tehlike gelmeden
ikaz edebilelim. Uzun zamand›r ya¤mur
ya¤m›yor halk› ikaz edelim dersek zaman geçmiﬂ oluyor. Asl›nda bunun böyle
olaca¤› çok önceden öngörülebilseydi,
çok önceden de kast›m mesela 1 y›l önceden öngörülebilseydi halk›m›za bir tak›m mesajlar verilir ve belki de ﬂu anda
barajlar›m›zda daha fazla su olabilirdi. Sa-

dece ya¤murla ilgili de¤il elbette bir de
su israf› diye bir konu var. ‹sraf etmemek
laz›m. Çünkü bizim kültürümüzde Allah
israf edeni sevmez. Özellikle konu su
olursa.
Di¤erlerinde de öyle ama su bambaﬂka.
Kuran-› Kerim’ de de var. “Bütün canl›lar
sudan halk edilmiﬂtir.” Sudan halk edilmiﬂ, öyle bir Ayeti Kerime ki suyun yerine kesinlikle baﬂka bir ﬂey ikame edilemiyor. Domates büyütüyorlar toprak
yok ama su olmas›n bakal›m. Nihayetinde topra¤›n verece¤i minarelleri suya vererek bir ﬂekilde büyütülüyor ama su olmas›n bakal›m ne olacak. Susuz bir bitki
bir canl› büyütsünler bakal›m. O nedenle
israf etmemek laz›m. Klasik bir laf ama
sürdürülebilir kalk›nma, moda oldu¤u
için söylüyorum ama suyun da sürdürülebilir olmas› laz›m. Yani gelecek nesilleri de düﬂünmek laz›m.
Türkiye için, evet Türkiye’de belirli bir
nüfus artma yüzdesi var. Ne kadar nüfus
planlamas› deniyor ise de bizim kültürümüzde o istenen seviyede çal›ﬂm›yor, çal›ﬂamaz da. Geniﬂ bir yönetim, stratejik
planlama yapmazsak su kaynaklar›m›z
yetersiz olur. Ama bunu yaparsak, de¤il
bu 70 Milyon, 130-140 Milyon olsa nüfusumuz dahi bizi besler. Ak›ll› strateji su
yönetim programlar› yapacak. yerli mühendis ve bilim adamlar›m›z var. Yabanc›lara b›rak›l›rsa sonunda biz yine yap›lan
programlar› bilmez, içinin nas›l iﬂledi¤ini
bilmez, iﬂin felsefesi ve mant›¤›n› iﬂleyiﬂ
mekanizmas›n› bilmeden, ﬂu dü¤meye
bas olsun mant›¤›yla iﬂi yürütürüz. Fakat
iﬂin içini bilmek laz›md›r, iﬂte su yönetimi budur.
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I.Türkiye ‹klim De¤iﬂikli¤i Kongresi
Son y›llarda bas›n yay›n organlar›n›n ilgisini çeken ve küresel ›s›nma, sera etkisi ile, iklim de¤iﬂikli¤i
baﬂl›klar› alt›nda fazlaca abart›l› olarak anlat›lan konular›n, ülkemiz aç›s›ndan bilimsel esaslar›n›n neler oldu¤u hakk›nda gerekli bilgileri bir araya toplamak ve bu konuda çal›ﬂanlar› ortak bir paydada birleﬂtirmek için “ I.Türkiye ‹klim De¤iﬂikli¤i Kongresi”- T‹KDEK, 11-13 Nisan tarihleri aras›nda ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Kültür ve Sanat Birli¤i Salonu’nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Son y›llarda bas›n yay›n organlar›n›n ilgisini çeken ve küresel ›s›nma, sera etkisi
ile, iklim de¤iﬂikli¤i baﬂl›klar› alt›nda fazlaca abart›l› olarak anlat›lan konular›n,
ülkemiz aç›s›ndan bilimsel esaslar›n›n
neler oldu¤u hakk›nda gerekli bilgileri
bir araya toplamak ve bu konuda çal›ﬂanlar› ortak bir paydada birleﬂtirmek için
“I.Türkiye ‹klim De¤iﬂikli¤i Kongresi”T‹KDEK, 11-13 Nisan tarihleri aras›nda
‹stanbul Teknik Üniversitesi Kültür ve
Sanat Birli¤i Salonu’nda gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Bu konuda de¤iﬂik sempozyum, seminer
ve bilimsel çal›ﬂmalar›n yap›lmas› yak›n
gelecekte artan bir s›kl›kla kendisini gösterecektir. ‹klim de¤iﬂikli¤inin dünya ölçe¤indeki etkilerinin yan›nda, ülkemiz
üzerinde olabilecek olumsuz etkilerinin
ortaya konularak ﬂimdiden bu de¤iﬂikli¤e gerekli yerlerde uyum sa¤lamak ve
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uygun önlemlerin al›nmas› için mücadele etmek çok yerinde bir karar olarak
karﬂ›m›za ç›kacakt›r.
Bugüne dek genel bilgi mahiyetinde internet veya yabanc› kaynakl› çal›ﬂmalar›n
tercümesi halinde yap›lan bilgilendirmelerin, bundan böyle Türkiye gerçe¤ine
daha yak›n olarak devam edilmesinde
yarar vard›r. Tüm ülkelerin, orta ve uzun
vadede iklim de¤iﬂikli¤i ile etkilenebilece¤i sektör ve alanlar›n›n plan ve projelerinin yap›lmas› ile zamanla etkisini daha
da artt›rabilecek olan iklim de¤iﬂikli¤i sorunlar›na haz›rl›kl› olmak durumuna geçilmektedir.
Kongreden k›sa notlar…
“Her ﬂeyi Tüketebiliriz ama Suyu
Tüketmeye Hakk›m›z Yok”
‹klim de¤iﬂikli¤inin sebep oldu¤u kurak-

l›k konusunda Selami O¤uz yapt›¤› sunumda su kullanma kültürümüz ve su
yönetimi konusunun üzerinde önemle
durarak, “Dünyadaki tüm toplumlar›n
tüketim toplumu haline getirildi¤ini, her
ﬂeyi tüketebilece¤imizi ancak suyu tüketmeye hakk›m›z olmad›¤›n›” söyledi.
Bununla birlikte bizlerin gelecek nesillere, yeterli su, su kullanma kültürü, sa¤l›kl› çevre korunmuﬂ kültürel varl›klar›m›z› miras b›rakmal›y›z.
Türkiye’nin su zengini oldu¤u bir gerçek
de¤ildir. Dünya geneline bakt›¤›m›zda
tüm geliﬂmiﬂ ülkelerin baraj yap›m süreçlerini tamamlad›¤›n› görürüz. Ülkemizin bir an önce bu süreci gerçekleﬂtirmek için ufak hesaplardan kurtulup Il›su
baraj› gibi, Cizre baraj› gibi projeleri bir
an önce tamamlamal›d›r.
Doç Dr. Murat Türkeﬂ, küresel iklim deNisan 2007
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¤iﬂikli¤inin tan›m›n› yapt›ktan sonra,
Türkiye’nin de bu de¤iﬂimler karﬂ›s›nda
oldukça etkilendi¤ini belirterek, uzun
dönemli istatistiki bilgilerle, Türkiye’de
özellikle yaz ya¤›ﬂlar›n›n, gece ›s›lar›nda
yükselmelerin yaﬂ›ﬂ miktarlar›n›n ve ya¤›ﬂ rejimlerinin önemli ölçüde etkilendi¤ini gösterdi.
Sera gaz› sal›mlar›n›n bugünkü düzeyinde ya da üzerinde sürmesi, daha fazla
›s›nmaya ve büyük olas›l›kla, iklim sisteminde 21. yüzy›l süresince 20. yüzy›lda
gözlenenden daha büyük
düzeylerde olabilecek birçok de¤iﬂikli¤e
neden olacakt›r.
‹nsan kaynakl› ›s›nma ve deniz seviyesi
yükselmesi, sera gaz› birikimleri belirli
bir düzeyde durdurulsa bile, iklim süreçleri ve geri beslemeleri ile ba¤lant›l› zaman ölçeklerinin çok de¤iﬂik ve uzun olmas› yüzünden, yüzy›llarca sürebilecektir. Bu da, toplumlar için olumsuz sonuçlar yaratarak, kalk›nman›n önünde büyük bir engel oluﬂturacakt›r. Bu yüzden,
uluslararas› toplum, insan kaynakl› sera
gaz› sal›mlar›ndaki art›ﬂla ba¤lant›l› iklim
riskini önlemeye yönelik önemli bir görevle karﬂ› karﬂ›ya bulunmaktad›r.
‹klim de¤iﬂikli¤inin sebep olaca¤› ekonomik tehditler ve ortaya ç›kacak yeni f›rsatlar ile sigortac›l›k sektöründe yaﬂanacak muhtemel geliﬂmelere iliﬂkin geliﬂmelere Doç. Dr. Irini Dimitriyadis bildirisinde yer verdi. Bildiriye göre sigorta ﬂirketlerinin son y›llarda tabiat olaylar›na
ba¤l› olan afetler yüzünden ödemeye zorunlu kald›klar› bedellerde fark edilir bir
art›ﬂ gözlenmiﬂtir. 2002 araﬂt›rmas›na daNisan 2007

yanarak, sigortac›lar›n y›ldan y›la karﬂ›laﬂt›klar› uluslararas› hasar varyans›n›n y›lda
9 milyar dolara ulaﬂt›¤›, ve bu de¤iﬂimin,
1987 öncesi hasarlar›n enflasyona uyarlanm›ﬂ hasar tutar›ndan da büyük oldu.u
belirtmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, 1970-79 aras› 121 milyar dolar olan
f›rt›na hasarlar›, 1990-2001 y›llar›nda 300
milyar dolara yükselmiﬂtir.
“I.Türkiye ‹klim De¤iﬂikli¤i
Kongresine” ﬂu konuﬂmac›lar
kat›lm›ﬂlard›r:
• Prof. Dr. Zekai ﬁEN (‹TÜ, Su Vakf›,
IPCC)- Dünyada ve Türkiye'de ‹klim De¤iﬂikl¤i, IPCC'de Yap›lanlar
• Prof. Dr. Adem BAﬁTÜRK - TBMM
Küresel Is›nma Araﬂt›rma Komisyonu
Baﬂkan›
• Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA - Çevre
ve Orman Bakanl›¤› Müsteﬂar›
• Prof. Dr. M. Do¤an KANTARCI - Istanbul Üniversitesi Emekli Ö¤retim Üyesi
• Doç. Dr. Murat Türkeﬂ- Küresel ‹klim
De¤iﬂikli¤i Nedir? Temel Kavramlar, Nedenleri, Gözlenen ve Öngörülen De¤iﬂiklikler

• Ahmet Niﬂanc›-‹klim De¤iﬂikli¤i, Küresel Is›nma ve Sonuçlar›
• Hayriye Samur-Küresel ‹klim De¤iﬂikli¤i: F›rsatlar & Tehditler
• Mehmet Ali Ç›nar-Canl› Hayat›n En
Büyük Sorunu Olan ‹klim De¤iﬂikli¤i Ve
Çözüm Yollar›
• Onur Abay, N. Orhan Baykan- ‹klim
De¤iﬂikli¤i Görüﬂlerindeki Geliﬂmeler
• Osman Ertürk-Gelecek Nesillerin Kusur ‹stemeyen Miras›: Su
• Bar›ﬂ Çalda¤, Hüseyin Toros, Levent
ﬁayla- K›rklarelide Bu¤day Bitkisinin Geliﬂme Döneminde Ya¤›ﬂ›n Ve S›cakl›¤›n
De¤iﬂiminin Analizi
• Levent ﬁaylan-Ekosistemin CO2 De¤iﬂiminin Belirlenmesi
• Arslan Zafer Gürler, Temur Kurtaslan-‹klim De¤iﬂiklikleri Sebep Sonuç ‹liﬂkisi ‹çinde Sürdürülebilirli¤in Tar›msal
Perspektiften Analizi
• Alper Durak, Ali Ece- ‹klim De¤iﬂikli¤inin Toprak Özelliklerine Ve Sebze Tar›m›na Etkisi
• Rüstem K›r›ﬂ, Halil Karademir-Türkiye Orman Varl›¤› Ve Ormanlar›n ‹klim
De¤iﬂikli¤indeki Yeri
• Meryem Atik, Türker Altan, Mustafa
Atmaca, Ekrem Aktoklu, Kayhan Kaplan,
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Mustafa Artar, Aysel Güzelmansur, Aylin
Çinçino¤lu, Yelda Büyükaﬂ›k- ‹klim De¤iﬂikli¤i Ve Bitki Örtüsüne Etkileri; ICCAP
Projesi Ve Seyhan Havzas›
• Selahattin ‹ncecik-‹nsan Kaynakl› ‹klim De¤iﬂimi ve Türkiye
• Evren Güldo¤an-‹klim De¤iﬂikli¤i Politikas›nda Emisyon Ticareti Ve Bilgi ‹fﬂaat›: ‹kame Mi Tamamlay›c› M›?
• Özgür Zeydan, Y›lmaz Y›ld›r›m- Küresel Is›nmada Etken Olan Hava Kirleticileri Ve Ülkemiz Emisyonlar›
• Hanefi Bayraktar-‹klim De¤iﬂikli¤i
Tahminlerinde Emisyon Envanteri Hesaplamalar›na Yeni Bir Yaklaﬂ›m
• ‹smail Ç›nar-Küresel Is›nma Ba¤lam›nda Kentleﬂmenin Y›ll›k S›cakl›klar
Üzerine Etkisinin Fethiye Kentsel Yerleﬂimi Örne¤inde De¤erlendirilmesi
• Zeynep Erdo¤an, Özgür Zeydan,
Havva Sert-‹klim De¤iﬂikli¤i Ve Sa¤l›k
Üzerine Etkileri
• ‹smail Demir, Gönül K›l›ç, Mustafa
Coﬂkun,‹brahim Gürer- Küresel Is›nma,
Türkiyenin Su Kaynaklar›, Olas› Etkileﬂim
• Türkiye Ve Bölgesi ‹çin PREC‹S Bölgesel ‹klim Modeli Çal›ﬂmalar›
• Serdar Göncü, Erdem Albek- ‹klim
De¤iﬂikli¤inin Havza Buharlaﬂma+Terlemesine Etkilerinin Modellenmesi
• Kas›m Yenigün,Veysel Gümüﬂ, Ruken Ecer, Reﬂit Gerger, Hüsamettin Bulut- GAP Bölgesinde ‹klim De¤iﬂiminin
Bir Taﬂk›n Örne¤inde ‹ncelenmesi
• An›l Çal›ﬂkan, ﬁebnem Elçi- ‹klim De¤iﬂikli¤inin Tahtal› Baraj Gölü Hidrodinami¤ine Etkileri
• Süha Berbero¤lu, Cenk Dönmez,
Coﬂkun Özkan- Seyhan Havzas› Orman
Verimlili¤inin Envisat MERIS Veri Seti
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Kullanarak Modellenmesi
• Ahmet Duran ﬁahin-‹klim De¤iﬂikli¤i
Çerçevesinde Türkiye Enerji Kaynaklar›
• Mehmet Aytaç Ç›nar, Feriha Erfan
Kuyumcu- Elektrik Enerjisinin Üretimi
ve Tüketiminin Küresel Is›nmaya Etkileri
Ve Al›nmas› Gereken Önlemler
• Reﬂat Uzmen, F. Lütfiye Güreli, Gül
Göktepe- Sera Gazlar› Sal›m› Yönünden
Enerji Sistemleri Ömür Çevrimi Analizi
• Tahsin Tonkaz, Mahmut Çetin, M. Ali
Çullu - Diyarbak›r Meteoroloji ‹stasyonu
Ayl›k Ortalama S›cakl›klar›n›n Olas›l›k
Analizi
• Telat Koç, Muhammed Z. ÖztürkÇanakkale Yerleﬂmesinin Olas› Deniz Seviyesi Yükselmesinden Etkilenmesi Hakk›nda ‹lk Sonuçlar
• Ahmet Adem Tekinay, Derya Güroy‹klim De¤iﬂikli¤i Türkiye Bal›k Üretimini
Nas›l Etkileyecek?
• Reﬂat Acar, Serkan ﬁenocak- Türkiyedeki K›sa Süreli Ya¤›ﬂlar›n Trend Analizi

• M. Erol Keskin, Özlem Terzi, E.Dilek
Taylan, A. Gökhan Y›lmaz- Isparta Bölgesi Meteorolojik Kurakl›k Analizi
• ‹brahim Sönmez, Ali Ümran Kömüﬂçü- Ortalmalar› Kümeleme Yöntemi ‹le
Türkiye Ya¤›ﬂ Bölgelerinin Yeniden Tan›mlanmas› Ve Alt Peryodlardaki De¤iﬂimleri
• Ali, Nizamettin Hamidi, Z. Fuat Toprak- GAP Bölgesinde Y›ll›k Toplam Ya¤›ﬂlar›n De¤iﬂimi ve Homojenlik Analizi
• Müfit ﬁefik Do¤du, Murat Mert Toklu
ve Cengiz Sa¤nak- Konya Kapal› Havzas›nda Ya¤›ﬂ ve Yeralt›suyu Seviye De¤erlerinin ‹rdelenmesi
• Derya Önder, Sermet Önder- ‹klim
De¤iﬂikli¤inin Ülkemiz Su Kaynaklar›na
ve Tar›msal Kullan›ma Etkileri
• Ceyhun Göl-Arazi Kullan›m Türü ‹le
Toprak Organik Karbon Depolama Aras›ndaki ‹liﬂkiler
• Mehmet Faik Y›lmaz-Kuranda Suya
Verilen Önem
• Ertu¤rul Acun- Sular ‹le Bitkilerin ‹lahi Düzeni
• Fatih Konukcu, Ahmet ‹stanbulluo¤lu, ‹srafil Kocaman- Küresel Su Krizi, Gelece¤i ve Al›nacak Önlemler: Yenilenemeyen Su Kaynaklar›n›n Opsiyonu
• Mehmet Sandalc›, ‹brahim YükselSu Kaynaklar› Kullan›m›n›n ‹klim De¤iﬂikli¤i Üzerindeki Etkisi
• Aysel Güzelmansur, Aylin Sal›c›, Türker Atlan- Olas› ‹klim De¤iﬂikli¤inin Yukar› Seyhan Havzas› Turizmine Etkileri
• Güniz Ak›nc› Kesim, Hürriyet Çimen,
Asl› Altanlar- ‹klim De¤iﬂikli¤inin Turizm
ve Çevre ‹le Etkileﬂimi
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Kasîde Der Na't-› Hazret-i Nebevî
(Su Kasidesi)
Saçma ey göz eﬂkten gönlümdeki odlare su
Kim bu denli tutuﬂan odlare k›lmaz çare su

Yümn-i na’tinden güher olmuﬂ Fuzûli sözleri
Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü-i ﬂeh-vâre su

Âb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem
Ya muhît olmuﬂ gözümden günbed-i devvare su

Hâb-i gafletten olan bîdâr olanda rûz-› haﬂr
Hâb-› hasretten dökende dîde-i bîdâre su

Zevk-i ti¤inden aceb yok olsa gönlüm çak çak
Kim mürur ilen b›rak›r rahneler divare su

Umdu¤um oldur ki Rûz-i Haﬂr mahrûm olmayam
Çeﬂme-i vasl›n vere ben teﬂne-i dîdâre su

Suya versin ba¤-ban gül-zar› zahmet çekmesin
Bir gül aç›lmaz yüzün tek verse bin gül-zare su

Gam günü etme dil-i bîmârdan ti¤in diri¤
Hayrd›r vermek karanu gecede bîmâre su

Ohﬂadabilmez gubar›n› muhharir hatt›na
Hame tek bakmaktan inse gözlerine kare su

‹ste peykân›n gönül hecrinde ﬂevkim sâkin et
Susuzum bir kez bu sahrâda benim’çün ara su

Ar›z›n yadiyhle nem-nak olsa müjgan›m nola
Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su
Hayret ilen parma¤›n diﬂler kim etse istima
Parma¤›ndan verdi¤i ﬂiddet günü Ensar’e su
Eylemiﬂ her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hiz
El sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsare su
Hâk-i payine yetem der ömrlerdir muttasil
Baﬂini taﬂtan taﬂa urup gezer avare su
Zerre zerre hâk-i der-gâhina ister sala nûr
Dönmez ol der-gâhtan ger olsa pâre pâre su
Zikr-i na’tin virdini derman bilir ehl-i hatâ
Eyle kim def’-i humar için içer mey-hâre su

Ben lebin müﬂtâkiyim zühhâd kevser tâlibi
Nitekim meste mey içmek hoﬂ gelir huﬂ-yâre su
Ravza-i kûyuna her dem durmay›p eyler güzâr
Aﬂ›k olmuﬂ gâliba ol serv-i hoﬂ-reftare su
Su yolun ol kûydan topra¤ olup tutsam gerek
Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su
Dest-bus› arzusiyle ger ölsem dostlar
Kûze eylen topra¤›m sunun an›nla yâre su
‹çmek ister bölübülün kan›n meger bir reng ile
Gül buda¤›n›n mizâc›na gire kurtare su
Tînet-i pâkini rûﬂen k›lm›ﬂ ehl-i âleme
‹ktida k›lm›ﬂ tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su

Yâ Habibu’llah yâ hayru’l-beﬂer müﬂtâkinim
Eyle kim leb-teﬂneler yanip diler hemvâre su

Seyyid-i nev’-i beﬂer deryâ-yi dürr-i istifâ
Kim sepiptir mu’cizât› âteﬂ-i eﬂrâre su

Sensin ol bahr-i keramet kim ﬂeb-i Mirâc’da
ﬁeb-nem-i feyzin yetirmiﬂ sâbit ü seyyâre su

K›lmak için tâze gül-zâr-i nübüvvet revnâk›n
Mu’cizinden eylemiﬂ izhâr seng-i hâre su

Bîm-i dûzah nâr-› gam salm›ﬂ dil-i sûzân›ma
Var ümîdim ebr-i ihsân›n sepe ol nâre su

Mu’cizi bir bahr-i bî-pâyân imiﬂ âlemde kim
Yetmiﬂ andan bin bin âteﬂ-hâne-i küffâre su

Fuzulî
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Prof. Dr. Mikdat KADIO⁄LU
‹TÜ Meteoroloji Müh. Bölümü ve Afet
Yönetim Merkezi Ö¤retim Üyesi

Nas›l Bir Dünya Devrald›k?
‹klim de¤iﬂikli¤ini tetikleyen insan kaynakl› faktörleri iki grupta ele alabiliriz: Birincisi, fosil yak›tlar›n›n kullan›m›ndaki art›ﬂ; ikincisi ise kötü arazi kullan›m›d›r. Di¤er bir
deyiﬂle, yer örtüsünü de¤iﬂtirerek ve çok büyük miktarlarda fosil yak›t›n› yakarak iklimi h›zla de¤iﬂtiriyoruz.

Prof. Mikdat Kad›o¤lu
‹TÜ Meteoroloji Müh. Bölümü ve
Afet Yönetim Merkezi Ö¤retim
Üyesi

Diazot monoksitler, karbondioksit, metan ve halokarbonlar, klora flora karbonlar belli baﬂl› sera gazlar›d›r. Bunlarda en
büyük miktar› da karbondioksit oluﬂturmaktad›r. Karbondioksitin kayna¤› pet-

Atmosferdeki CO2 ozon (O3)'ü seyrelten kloroflorokarbon (CFC) gazlar› ve
karbondioksit (CO2), metan (CH4) ile
diazot monoksit (N2O) gibi sera gazlar›n›n miktarlar›nda önemli art›ﬂlar olmuﬂtur. Bu art›ﬂlardan dolay› atmosferde
kuvvetlenen sera iﬂlemi de günümüzdeki küresel iklim de¤iﬂimi problemini ortaya ç›kartm›ﬂt›r.
Böylece iklim de¤iﬂikli¤ini tetikleyen insan kaynakl› faktörleri iki grupta ele alabiliriz: Birincisi, fosil yak›tlar›n›n kullan›m›ndaki art›ﬂ; ikincisi ise kötü arazi kullan›m›d›r. Di¤er bir deyiﬂle, yer örtüsünü
de¤iﬂtirerek ve çok büyük miktarlarda
fosil yak›t›n› yakarak iklimi h›zla de¤iﬂtiriyoruz.

Atmosferin sera etkisi, en
basit ifadeyle turfanda sebze
ve meyve yetiﬂtirmekte
kullan›lan camdan evler gibi,
atmosferin güneﬂ ›ﬂ›¤›n›
kolayca geçirmesine ra¤men
uzaya ›s›y› salarken engel
olmas›d›r. Daha do¤rusu,
atmosferin sera etkisi, dünya
yüzeyinin güneﬂ ve
atmosferinden ald›¤› enerji
nedeniyle atmosferin
olmayaca¤› durumdan daha
s›cak olmas›d›r.

“

“
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Yaklaﬂ›k olarak son 150 y›ld›r tüketilen
fosil yak›tlar› ve di¤er kaynaklardan atmosfere, gittikçe artan ve aﬂ›r› miktarda
olmak üzere, gaz ve parçac›klar sal›nmaktad›r.

rol, kömür ve do¤algaz gibi fosil yak›tlar›d›r. Metan ise, pirinç ekimi vesaire gibi
baz› tar›msal faktörler, hidroelektrik barajlar, batakl›klar ve çöplüklerden gelir.
Böylece, 1800’lerde ki sanayi devrimiyle
beraber atmosferdeki karbondioksit inan›lmaz bir h›zla art›yor. Azot dioksitlerde
ve metanda da ayn› ﬂekilde, inan›lmaz art›ﬂlar var. Bunlar da sürekli olarak ﬂekilde
atmosferin sera etkisin kuvvetlendiriyor
ve dünyay› ›s›nd›r›yor.
Atmosferin sera etkisi, en basit ifadeyle
turfanda sebze ve meyve yetiﬂtirmekte
kullan›lan camdan evler gibi, atmosferin
güneﬂ ›ﬂ›¤›n› kolayca geçirmesine ra¤men uzaya ›s›y› salarken engel olmas›d›r.
Daha do¤rusu, atmosferin sera etkisi,
dünya yüzeyinin güneﬂ ve atmosferinden ald›¤› enerji nedeniyle atmosfer olmayaca¤› durumdan daha s›cak olmas›d›r. Di¤er bir deyiﬂle, atmosfer ve atmosferin sera etkisi olmasayd› dünya yüzeyi
Nisan 2007
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ﬂuan kinden çok daha so¤uk olacakt›.
Sera etkisinden dolay›, atmosfer daha
fazla ›s› enerjisi tutabilmekte ve giderek
›s›nmaktad›r.
Böylece sanayi devriminden önce dünyan›n ortalama hava s›cakl›¤› 15-C idi. Yani yaﬂama uygun hava s›cakl›¤›n› atmosferin sera etkisine borçluyuz. Atmosferin
sera etkisi olmasayd› dünyada ortalama
hava s›cakl›¤› olacakt›. Di¤er bir deyiﬂle,
atmosferin sera etkisi hava s›cakl›¤›n›
33-C artt›rm›ﬂt›r. Sanayi devriminden
sonra atmosfere sal›nan sera gazlar› nedeniyle dünyan›n ortalama hava s›cakl›¤›
15.6-C ye yükselmiﬂtir. Yani Dünyada ortalama 15-C hava s›cakl›¤›na göre bildi¤imiz bir ﬂekildeki yaﬂam bugün art›k de¤iﬂmek zorundad›r.
Böylece, insanl›¤›n son yüz y›l içinde karada ve suda yapt›¤› ve hala yapmakta oldu¤u tahribat›n bir sonucu olarak toprak
ve su ile birlikte havan›n da bileﬂimi
önemli ölçüde bozuldu. Artan ﬂehirleﬂme, özellikle sanayi ve yerleﬂim bölgelerinden ç›kan sera gazlar› ile çevre ve atmosferin büyük miktarda kirlenmekte ve
küresel ölçekte havan›n ›s›nma e¤ilimi
de giderek artmaktad›r. Sonuç olarak,
art›k insan iklimi, iklim de insan› etkiliyor. Bunun neticesinde 3. bin y›lda insanl›k küresel iklim de¤iﬂimi problemiyle karﬂ› karﬂ›yad›r.
ﬁu Anda Ne Durumday›z?
Yeryüzünde 19. yüzy›l›n (y.y.) ortalar›ndan günümüze kadar olan süre içinde
küresel ortalama hava s›cakl›¤› artm›ﬂt›r.
1860 y›l›ndan 1996 y›l›na kadar kaydedilen en s›cak dört y›l ise 1990 y›l›ndan
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sonra olup, en s›caktan itibaren s›ras›yla
1995, 1990, 1991 ve 1994 y›llar›d›r. Böylece 1990’l› y›llar en s›cak 10 y›ld›r ve
1998 de 1961-90 ortalamas›ndan daha s›cak olmuﬂtur. Araﬂt›rmalara göre, gelecek 40 y›l içindeki her 10 y›lda daha fazla
olan bir miktarda küresel ›s›nman›n kuvvetlenerek devam edece¤i tahmin edilmektedir.
Kuzey yar› küre’nin orta ve yüksek enlemli karasal bölgelerinde, ›s›nma en fazla geceleri olmuﬂtur. Mevsimlere göre
de¤iﬂim aç›s›ndan ise ›s›nma, kuzey yar›
küre’de k›ﬂ ve ilkbahar mevsimlerinde
di¤er mevsimlere nazaran daha fazla olmuﬂtur. Özellikle k›talar üzerinde olmak
üzere, baz› bölgelerde ›s›nma küresel ortalamadan birkaç kat fazla olmuﬂtur.
Benzer ﬂekilde Türkiye’de de k›ﬂ ve ilkbahar aylar›nda gece hava s›cakl›klar›,
1950’lerden beri önemli bir art›ﬂ göstermektedir.
Böylece küresel iklim de¤iﬂikli¤i ülkemizde meteorolojik afetlerin say›s›n› art›rmakta ve halk sa¤l›¤›n› da kötü bir ﬂekilde etkilemektedir. Özellikle ülkemizde kurakl›¤›n artmas›, az ya¤›ﬂ, daha çok
güneﬂ, s›cak hava dalgalar›n›n daha uzun
süreli ve ﬂiddetli geçmesi, daha fazla böcek ve haﬂere üremesi, susuzluk ve k›tl›k
yaﬂanmas›, daha s›k ve uzun süreli orman yang›nlar› anlam›na geliyor. Büyün

bunlar da fark›nda olmasak dahi ülkemizde bu problemlere ba¤l› olarak can
ve mal kay›plar›nda art›ﬂ anlam›na gelmektedir.
Nereye Gidiyoruz?
Hangi senaryoya bak›l›rsa bak›ls›n küresel iklim de¤iﬂikli¤inden Türkiye ve geliﬂmekte olan ülkeler, olumsuz bir ﬂekilde etkilenecektir. Bu olumsuzluklar kurakl›k, ani seller ve deniz suyu seviyesindeki yükselme ﬂeklinde üç baﬂl›k alt›nda
toplanabilir… Di¤er bir deyiﬂle, ne kadar çok sera gaz›, o kadar s›cak hava. Ne
kadar çok s›cak hava, o kadar çok kurakl›k, k›tl›k, orman yang›n›, s›cak hava dalgas›, tropikal hastal›k ve düzensiz ya¤›ﬂ
bizi bekliyor.
Küresel ‹klim Modelleri ile yap›lan projeksiyonlara göre 2030 y›l›nda Türkiye'nin de büyük bir k›sm› oldukça kuru
ve s›cak bir iklimin etkisine girecektir.
Türkiye’de s›cakl›klar k›ﬂ›n yaz›n ise 2 ila
artacakt›r. Ya¤›ﬂlar k›ﬂ›n az bir art›ﬂ gösterirken yaz›n % 5 ila 15 azalacakt›r. Söz
konusu senaryolara göre Akdeniz Havzas›ndaki su seviyesinde 2030 y›l›na kadar
18 cm - 12 cm'lik; 2050 y›l›na kadar 38
cm -14 cm ve 2100 y›l›na kadar 65 cm - 35
cm'lik bir yükselme beklenmektedir. Küresel ›s›nman›n sonucu ›s›narak geniﬂleyen deniz sular› ile birlikte kutup ve da¤
buzullar›ndaki erime nedeniyle yükselen
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deniz suyu seviyeleri, k›y›lar›m›z› olumsuz bir ﬂekilde etkileyebilecektir. Küresel
›s›nma ile birlikte deniz seviyelerindeki
yükselme de, önümüzdeki yüzy›l›n sonuna kadar 65 - 100 cm'ye ulaﬂabilecektir.
Küresel iklim de¤iﬂimi sonucunda Çevre,
Tar›m, Orman ve Su Kaynaklar› gibi pek
çok alan›n kötü bir ﬂekilde etkilenmesi
beklenmektedir. ﬁu an ülkemizde yap›lan planlar, kuru tar›m yani ya¤›ﬂ›n do¤al
miktar ve da¤›l›m›na ba¤l› olarak yap›lan
tar›m yerine, sulu tar›m yap›labilecek
arazilerin artt›r›lmas›na yöneliktir. Bu ve
benzeri planlarda dikkate al›nmas› gereken en kritik nokta iklimin de¤iﬂiminden
bu projelerin nas›l etkilenece¤inin ﬂimdiden belirlenmesidir.
Ülkemiz için su, hem enerji, hem de tar›msal aç›dan son derece önemlidir. Sulama ve enerji amaçl› ülkemizde çok say›da su yap›s› inﬂaa edilmiﬂ ve edilmektedir. Bu su yap›lar›n›n amaçlar›na uygun
faaliyet gösterebilmesi, ancak yeterli
miktarda ya¤›ﬂ›n düﬂmesi ile mümkündür. Buharlaﬂma, küresel ›s›nma ile artacak ve ülkemizde daha ﬂiddetli ve uzun
süreli kurakl›klar görülecektir. Bu nedenle hem su kaynaklar›, hem de genelde ya¤›ﬂa ba¤l› olan kuru tar›m ve hidroelektrik enerji üretimini ciddi bir ﬂekilde
etkilenebilecektir. Ayr›ca hidrolojik döngüdeki de¤iﬂimler, sulama ve su sa¤lama
problemlerinin yan› s›ra ani sel olaylar›nda da art›ﬂ› beraberinde getirebilecektir.
Hükümetler Aras› ‹klim De¤iﬂimi Paneline (IPCC) göre 1990 iklim ﬂartlar›na göre Türkiye’de bir y›lda kiﬂi baﬂ›na düﬂen
su miktar› ﬂuan 3,070 metreküptür. Fakat bu suyun büyük bir k›sm› suya ihtiyaç
olan yerlerde bulunmamaktad›r. ‹klim
ﬂartlar›n›n de¤iﬂmeyece¤ini kabul etsek
bile, sadece nüfusu art›ﬂ› nedeniyle 2050
y›l›nda Türkiye’de bir y›lda kiﬂi baﬂ›na
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düﬂen su miktar› 1,240 metreküp olacakt›r. Artan nüfusumuz ile beraber bir de
küresel iklim de¤iﬂimi sonucu daha kurak bir iklime sahip olaca¤›m›z göz önüne al›nd›¤›nda 2050 y›l›nda Türkiye’de
bir y›lda kiﬂi baﬂ›na düﬂen su miktar› 700
ila 1,910 metreküp aras›nda olacakt›r.
Özetle, ülkemizde art›k bu konu bir magazin malzemesi veya felaket tella¤› gibi
ele al›n›p geçiﬂtirilmemelidir. Bu konu
uzun vadeli bir afet gibi ele al›nmal› ve
ortaya koydu¤u riskleri azaltmak için risk
yönetimine gidilmelidir. Örne¤in;
‹klim de¤iﬂiminin dünya ile beraber ülkemizde de su kaynaklar›, tar›m, çevre
vb. alanlarda etkileri hissedilecektir. Bu

“

Hükümetler Aras› ‹klim
De¤iﬂimi Paneline (IPCC) göre 1990 iklim ﬂartlar›na göre
Türkiye’de bir y›lda kiﬂi
baﬂ›na düﬂen su miktar› ﬂuan
3,070 metreküptür.

“
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nedenle, geliﬂmiﬂ ülkeler gelecek 50 y›l,
100 y›l hatta daha uzun sürelerde iklim
de¤iﬂiminin nas›l olaca¤›n›, bundan kendilerinin ve dolay›s›yla dünyan›n nas›l etkilenece¤ini bilmek amac›yla araﬂt›rmalar yapmaktad›r. Bu araﬂt›rmalar›n sonuçlar›na göre, ülkeler stratejilerini belirleyeceklerdir.
‹klim de¤iﬂiklikleri tahminlerine göre, ülkemiz su kaynaklar›n›n, tar›m›n›n ve ormanlar›n›n, genel olarak ekosistemin
olas› etkilenme derecelerini araﬂt›rmak,
tespit etmek, çözüm önerileri ortaya
koymak ve karar vereceklere bu bilgi
deste¤ini sa¤lamak gereklidir. Bu çal›ﬂmalar gelecekte ülkemizin su ve tar›m

politikas›na yön verecek önemli çal›ﬂmalard›r.
Yar› kurak bir iklim kuﬂa¤›nda yer alan
ülkemizin kurakl›¤›n ﬂiddetini yak›n bir
gelecekte bugünkünden çok daha fazla
hissedebilece¤i aç›kt›r. Suyun artan önemi göz önünde bulundurularak, ilerideki
y›llarda, suyun yönetimine, kurakl›k
planlar›na, suyun yeniden kullan›m›yla ilgili sistemlerin geliﬂtirilmesi ve sulama
tekniklerinin iyileﬂtirilmesi çabalar› yo¤unluk kazanmal›d›r. Akdeniz havzas›
genelindeki su kaynaklar›yla ilgili bölgesel de¤iﬂiklikleri belirlemek üzere, bölgesel projelerle gereksinim vard›r. Bu
nedenle, su kaynaklar› yat›r›mlar›n›n ve
tesislerin planlanmas› ve iﬂletilmesinde
iklim de¤iﬂiminin söz konusu etkilerinin
de göz önünde bulundurulmas› zorunludur.
Kömür, petrol ve do¤al gaz gibi fosil yak›tlar›n›n kullan›m›n› minimumda tutmak için enerji tasarrufu yapmal› ve yenilenebilir enerji kaynaklar›m›z› geliﬂtirmeliyiz, Su havzalar›n›n, Tar›m alanlar›n›n
ve Ormanlar›n Korunmas› ile birlikte
mutlaka k›y›lardaki arazi kullan›m›n küresel iklim de¤iﬂiminin etkilerini göz
önünde bulundurarak planlamal›y›z.
Ayr›ca ülkemizde Enerji verimlili¤inin art›r›lmas›, yal›t›m vb tasarrufa yönelinmesi, Yenilenebilir enerjinin geliﬂtirilmesi,
Sürdürülebilir tar›m›n desteklenmesi,
Metan emisyonlar›n›n geri kazan›lmas›,
Emisyonlar›n azalt›lmas›, Sera gaz› yutaklar›n›n korunmas› ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›
gibi Kyoto Protokolünün önerdi¤i politikalar ve önlemleri biran önce almam›z
gerekiyor. Asl›nda bütün bunlar, protokol, cezai yapt›r›m vb. olmadan da küresel iklim de¤iﬂiminin kötü etkilerinden
korunmak için zaten kendili¤imizden
yapmam›z gereken çal›ﬂmalard›r.
Nisan 2007
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MÜS‹AD Çevre Sempozyumu

AB Sürecinde KOB‹’lerin
Çevre Sorunlar›
Çevre, Tar›m ve Bal›kç›l›k gibi fas›llar teknik aç›dan üstlenilmesi oldukça maliyetli ve zaman alan Müzakere baﬂl›klar›d›r. Topluluk çevre mevzuat›n›n ulusal mevzuata aktar›lmas› ve uygulanmas›, aday ülkelerin en temel yükümlülü¤üdür.
MÜS‹AD taraf›ndan 19 ﬁubat 2007 tarihinde, AB Sürecinde KOB‹’lerin çevre
sorunlar›n›n neler oldu¤u, bu sorunlara
yönelik ne gibi tedbirler al›nabilece¤i ve
önümüzdeki dönemde ne tür f›rsatlar›n
do¤abilece¤ine iliﬂkin çok yönlü bir sempozyum gerçekleﬂtirildi.
Sempozyuma Çevre ve Orman Bakanl›¤›
Müsteﬂar› Say›n Prof. Hasan Zuhuri Sar›kaya, ‹stanbul Üniversitesinden Prof. Dr.
Hulusi Barlas ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Erdo¤an kat›ld›lar. Program›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› ise
MÜS‹AD Kimya Metal ve Maden
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Sektör Kurulu Baﬂkan› Mehmet
Fatih Tuzlako¤lu yapt›.
Avrupa Birli¤i ile iliﬂkilerimiz 2006 Aral›k
ay› AB Zirvesinde siyasal aç›dan biraz yara alm›ﬂ olmakla birlikte müzakerelerin
teknik k›sm› h›z kesmeden devam etmektedir.
Çevre, Tar›m ve Bal›kç›l›k gibi fas›llar teknik aç›dan üstlenilmesi oldukça maliyetli
ve zaman alan Müzakere baﬂl›klar›d›r.
Topluluk çevre mevzuat›n›n ulusal mevzuata aktar›lmas› ve uygulanmas›, aday
ülkelerin en temel yükümlülü¤üdür.
Özellikle üretim teknolojilerinin geliﬂmesi ile küresel ›s›nma tehlikeleri ›ﬂ›¤› al-

t›nda çevre standartlar› günden güne geliﬂtirilmektedir.
Bu süreçte iﬂletmelerimizin büyük s›k›nt›larla karﬂ›laﬂmas› neredeyse kesin gözükmektedir. Çeﬂitli kaynaklar AB Çevre
mevzuat›n›n üstlenilmesinde sadece yat›r›m maliyetlerinin ülkemize 40- 45 milyar euro civar›nda yük getirece¤ini öngörmektedirler. AB tahminlerine göre
ise bu rakam 60- 70 milyar euro’yu bulmaktad›r. Bu maliyetin 20 milyar eurosunu devlet, 20 milyar eurosunu yerel yönetimler ve geri kalan 20 milyar›n ise
özel sektör taraf›ndan karﬂ›lanmas› beklenmektedir.
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Bugün iﬂletmelerimizin çevre standartlar›n› karﬂ›lar nitelikte olmad›¤› hepimizin
malumudur. Bu standartlar› karﬂ›layacak
mali gücümüzün olmad›¤› da bilinmektedir. Ancak AB ile ticaret yapan firmalar›m›z›n faaliyetlerini sürdürebilmeleri
için bu standartlar› üstlenmesi ﬂartt›r. Bu
adaptasyon sürecine ayak uyduramayacak firmalar›m›z›n yaﬂama ﬂanslar› olmad›¤› gibi, standartlar› yerine getirebilme
ﬂanslar› da maalesef mevcut de¤ildir. Ancak sürecin kesintiye u¤ramas› durumunda dahi, AB pazar› dikkate al›nd›¤›nda, piyasa ve rekabet koﬂullar›n›n zorlamas› nedeni ile konuya iliﬂkin üretim yapan sanayicimizin bu direktifleri bilmeleri ve üretimlerinde bu yaklaﬂ›mlar› ve
prosedürleri dikkate almalar› gerekmektedir.
Özellikle çevre korumas› ile ilgili farkl›
unsurlar›n birlikte de¤erlendirildi¤i, bu
alanlara uygulanan ortak kurallar›n belirlendi¤i genel mevzuat yatay mevzuat olarak bilinmektedir.
AB mevzuat›na yönelik ilerleme sa¤lanabilmesi için, özellikle yatay mevzuata
uyum son derece önem arz etmektedir.
Hava kalitesi, at›k yönetimi, su kalitesi,
do¤a koruma, endüstriyel kirlenme ve
risk yönetimi gibi alanlar› içeren yatay
mevzuat›n üstlenilmesine yönelik özel
bir çaba gösterilmesi gerekmektedir.
Burada biz KOB‹’lerin öncelikle devletten daha sonra yerel yönetimlerden beklentileri çoktur. Ülkemizin uzun soluklu
bir çevre uyum stratejisi belirleyerek iﬂletmelerin üstesinden gelebilecek oranda bu sürece dahil olmalar›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir. Baz› ilerlemelere ra¤men, Türk mevzuat›n›n AB çevre mevNisan 2007

zuat› ile uyumu düﬂük düzeyde kalmaya
devam etmektedir. Uygulama ve yürütmedeki zay›fl›klar›n giderilmesi bu aç›dan özellikle önemlidir.
Zorlu bir aﬂamay› kapsayan çevre mevzuat›n›n üstlenilmesine iliﬂkin olarak Avrupa Birli¤i taraf›ndan aday ülkelere geçiﬂ süresi tan›nabilmektedir. Merkezi ve
Do¤u Avrupa aday ülkelerinin tümü,
çevre müzakerelerinde teknik adaptasyon ve/veya geçiﬂ süresi talebinde bulunmuﬂ ve ihtiyaçlar›na göre çeﬂitli konularda geçiﬂ süreleri tan›nd›¤› görülmektedir.

“

KOB‹’lerin
öncelikle devletten daha
fazla yerel yönetimlerden
beklentileri çoktur.
Ülkemizin uzun soluklu bir
çevre uyum stratejisi
belirleyerek iﬂletmelerin
üstesinden gelebilecek
oranda bu sürece dahil
olmalar›n›n sa¤lanmas›
gerekmektedir.

“
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Türkiye’nin de ‹dari kapasitenin ve çevre
politikas›n›n uygulanmas›ndan sorumlu

kurumlar aras›ndaki koordinasyonun
güçlendirilerek sivil toplum kuruluﬂlar›
ve özel sektörün de fikirleri al›narak hangi alanlarda geçiﬂ süreci istenilece¤i bir
plan ve strateji dahilinde istenmelidir.
Bir baﬂka önemli konuda her geçen gün
de¤iﬂen ve zorlaﬂan AB Çevre mevzuat›n›n Avrupa ülkelerinde nas›l uyguland›¤›
konusudur. K›ymetli hocam›z›n az sonra
verece¤i Almanya karﬂ›laﬂt›rmas› bizlere
bir yol haritas› ve geliﬂmelerin reel sektöre yans›malar› aç›s›ndan bir rehber niteli¤inde olmas› aç›s›ndan son derece
önemlidir. Birçok kaynakta çevre mevzuat›n›n uygulanmas›na iliﬂkin zorluklar›
okuyan bizler tam olarak ne ile karﬂ›laﬂaca¤›m›z hakk›nda temel bilgiye sahip de¤iliz. Bu karﬂ›laﬂt›rman›n zihinlerimizde
yeni bir alg›lama getirece¤i ﬂüphesizdir.
Son olarak orta ve uzun vadede ülkemizin çevre ve sa¤l›k koﬂullar›nda, insan›n
gelece¤inde kal›c› riskler taﬂ›mas› aç›s›ndan son derece önemli oldu¤unu bilerek
hepimizin elinden gelenin en iyisi yapmas› gerekmektedir. Bu bilincin uyand›r›lmas› ve artt›r›lmas› için düzenledi¤imiz bu programa bizleri k›rmayarak teﬂrif eden say›n müsteﬂar›m›za ve say›n hocam›za sizlerin önünde bir kez daha teﬂekkürlerimizi bildirmek isterim.
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Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA
Çevre ve Orman Bakanl›¤› Müsteﬂar›

“AB Uyum Mevzuat› ‹çin Gerekli
Çal›ﬂmalar› Yap›yoruz”
“Sanayici bakanl›¤a diyecek ki , Benim ar›tma tesisim yok, ar›tma yapmak için ﬂu takvime göre ben iﬂ tercihi verece¤im”. Biz de o iﬂlerinin plan›na göre o sanayiyi ve belediyeleri kontrol etmiﬂ olaca¤›z”.

Prof. Dr.
Hasan Zuhuri SARIKAYA
Çevre ve Orman Bakanl›¤›
Müsteﬂar›

Bakanl›¤› diyecek ki sanayici, “Benim
ar›tma tesisim yok, ar›tma yapmak için
ﬂu takvime göre ben iﬂ tercihi verece¤im”. Biz de o iﬂlerinin plan›na göre o sanayiyi ve belediyeleri kontrol etmiﬂ olaca¤›z. ﬁimdi burada yeni kanuni “Taahhüt Sistemi” devreye giriyor. Taahhüdünü alacaks›n üreticiden, neyi yapabilirse
o yapabilece¤i ﬂeyi o taahhüdüne göre
kontrat edecek. Buna göre de karﬂ›laﬂaca¤› uygulamalar› kabul edecek. Bu arada bu kanunda Bakanl›k olarak iki y›l gibi böyle tek bir süre vermek zorunda kal74

d›k. Bunun esas› firman›n büyüklü¤üne
göre, iﬂyerinin karmaﬂ›k oluﬂuna göre o
sürelerin de tart›ﬂ›lmas› gerekiyor ama
eﬂitlik ilkesi bak›m›ndan bunu yapmad›k.
Bu noktada çevreci arkadaﬂlar›m›z›n sanayicileri bilgilendirmeleri gerekiyor.
Bununla ilgili 2006 y›l›nda bir ‹ﬂ Temrin

“

Su çerçeve direktifi, ki henüz
uyumlaﬂt›r›lmad› ülkemizde,
bunun alt›nda da 23 adet AB
direktifi do¤rultusunda
uyumlaﬂt›rma çal›ﬂmalar›
devam ediyor. Yine yeralt›
sular›n›n tehlikeli maddeler
taraf›ndan kirletilmesine
karﬂ› yönetmelik ile ilgili
çal›ﬂmalar devam ediyor.

“

Çevreye duyarl› üretim, bertaraf tesisleri,
at›k su ar›t›m› ile ilgili alt yap›lar öyle bugünden yar›na kurulabilecek ﬂeyler de¤iller. Belli bir süre verilmesi öngörüldü¤ü gibi bu süreden yararlanabilmek için
devletin verdi¤i imkânlardan yararlanmak gerekiyor. Nedir bunlar? Bir sene
kendi iﬂlerinin plan›n› yürütmek gerekiyor.

Plan› Genelgesi yay›nland›. Halen inﬂaat›
devam ediyorsa ar›tma tesisinin, bunla-

r›n iç plan›n›n haz›rlanmas› ﬂart› aranm›yor. Yine, e¤er bir proje haz›rlam›ﬂ iseniz, bunun onay› bakanl›¤›m›z taraf›ndan
‹ﬂ Temrin Plan› Genelgesine göre yap›lmaktad›r. Di¤er bir konu ise ﬂimdiye kadar olmayan, gerek inﬂaat ruhsat› gerekse iskân ruhsat› al›n›rken o kuruluﬂun
çevre ile ilgili yükümlülüklerini yerine
getirip getirmedi¤i sorgulan›yor. E¤er
getirmediyse inﬂaat ruhsat›n›n ve iskân
ruhsat›n›n verilmemesini kanun öngörüyor. Bunun bir ileri aﬂamas› bir yer inﬂas›
iskan ve inﬂaat ruhsat› olmas›na ra¤men
çevreyle ilgili yükümlülüklerini yerine
getirmeyenlerin iskan ve inﬂaat ruhsat›n›n iptaliyle ilgili bir madde bulunuyor.
‹lk iskan ruhsat› verilirken, iﬂletmesinin
çevre ile ilgili yükümlülüklerini yerine
getirecek ﬂekilde yap›l›p yap›lmad›¤›n›n
sorgulanmas› istenmektedir.
Yani bu nedenle bilhassa yeni kurulacak
iﬂletmeler için bu önemli bir konu olarak
Nisan 2007
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/“AB Uyum Mevzuat› ‹çin Gerekli Çal›ﬂmalar› Yap›yoruz”

karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. E¤er bir kuruluﬂ
çevre ilgili yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa bu kuruluﬂun görevini yerine
getirebilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere 1 y›l› aﬂmamak üzere süre verilebiliyor. Baz› zamanlarda at›k tehlikeli
ise süre verilmeksizin de durdurma uygulanabilir. Tadil süre verilmemesi durumunda derhal, süre verilmesi durumunda bir süre sonra ar›t›m düzeltilmez ise
durdurma yetkisi, 12. maddenin 1. f›kras› uyar›nca denetim yetkisinin devredildi¤i kurum ve merciler taraf›ndan k›smen veya tamamen, süreli veya süresiz
olarak uygulan›yor. Yani sürekli ceza
ödeyerek faaliyeti devam ettirmek mümkün de¤il. Yani en iyimser ihtimalle süre
verildi¤i tarihi düﬂünürsek ki bu azami
bir y›l oluyor, 1 y›l içerisinde yükümlülü¤ünü yerine getirmesi gerekiyor.
ﬁimdi AB çal›ﬂmalar› çerçevesinde ç›kar›lan yönetmelikler suyla ilgili, nitrat kimli¤iyle ilgili yönetmeli¤in uyumlaﬂt›r›lmas›,
içme suyu elde edilen ve elde edilmesi
planlanan yüzeysel sular›n düzenlendi¤i
yönetmelik, tehlikeli at›klar›n çevreye
verdi¤i deﬂarj›yla ilgili ve bunlar›n kontrolüyle ilgili yönetmelik, kentsel at›k su
yönetmeli¤i insani tüketim alanlar›ndaki
sular hakk›nda yönetmelik gibi tüm bunlar›n hepsi, 2004-05 y›llar›nda ç›kar›lm›ﬂ
olan yönetmeliklerdir. AB müktesebat›na bakt›¤›n›z zaman çevre baﬂl›¤›n› 8 ana
baﬂl›ktan oluﬂtu¤unu görüyoruz. Bunlar:
Yatay , hava kalitesi, at›k yönetimi, do¤al
kaynaklar›n yönetimi, Endüstriyel kimli¤in kontrolü, kimyasallar,gürültü ve su
yönetimi olmak üzere sekiz ana baﬂl›kta
toplan›yor.
Su çerçeve direktifi, ki henüz uyumlaﬂt›Nisan 2007

r›lmad› ülkemizde, bunun alt›nda da 23
adet AB Direktifi do¤rultusunda uyumlaﬂt›rma çal›ﬂmalar› devam ediyor. Yine
yeralt› sular›n›n tehlikeli maddeler taraf›ndan kirletilmesine karﬂ› yönetmelik ile
ilgili çal›ﬂmalar devam ediyor. Haz›rland›
ve bakanl›klara görüﬂ için gönderildi. Yine Su çerçeve direktifi ile ilgili bir eﬂleﬂtirme çal›ﬂmas› baﬂlat›ld›. Bu anlamda
haz›rlanan bir su kanunu var henüz daha
görüﬂlere sunuldu. Su kimli¤i kontrolü
yönetmeli¤i, bu eski yönetmelik 1988 y›l›ndan beri gündemde olan bir yönetmelik zaman zaman de¤iﬂiklikler görüyor ve
yine AB uyum çal›ﬂmalar› çerçevesinde
bazen de sanayinin karﬂ›laﬂt›¤› güçlükler
kapsam›nda bu yönetmelikte de¤iﬂiklikler yap›yoruz, revize ediyoruz. ﬁimdi bu
yönetmelikte at›k su debisi 500 m3’ün
üzerinde olan iﬂletmelerin at›k su ar›tma
tesisinin ç›k›ﬂ noktas›ndan numune alma
bacas›, otomatik numune alma ve debi
ölçme cihaz› bulundurmas› zorunlulu¤u
bulunuyor. Ama KOB‹’lerin, debileri genellikle bu seviyelerde olmaz. At›klar›n,
at›k sular›n› deﬂarj edebilmeleri için deﬂarj izni almalar› gerekiyor. Mali Çevre
Kurulu’nun uygun gördü¤ü do¤rultuda
mahalli bir ilke amirli¤i bu deﬂarj iznini
vermeye yetkilidir. At›k su deﬂarj› için
idare taraf›ndan verilen izin 5 y›l süreyle
geçerlidir. ‹zinlerle ilgili baﬂvurular›n› eksiksiz olarak yap›p Bakanl›¤a gelinmesi
halinde Bakanl›k 2 ay içerisinde deﬂarj
izin baﬂvurusunu sonuçland›rmak
mecburiyetindedir.

ar›tma tesisi olmayanlar, ar›zalananlar,
çal›ﬂt›¤› halde standartlar› sa¤lamayanlar,
haber vermekle yükümlüdür. Bir at›k
ar›tma tesisi yapt›rmak isteyenler, haz›rlam›ﬂ olduklar› projeyi “At›k su ar›tma tesisi proje onay› genelgesi”ne göre Bakanl›¤a sunarak onay almak durumundalar. Su kimlik kontrol yönetmeli¤ini izleme ile ilgili olarak, at›k su ar›tma tesisi iﬂletmecileri, ar›tma tesisinin verimli olarak çal›ﬂt›¤›n›n izlenmesinden ve evraklar›n›n tutulmas›ndan sorumludur. ‹ﬂletmeciler taraf›ndan at›k sular›n ç›k›ﬂ yerinde, deﬂarj yerinde aral›klarla yap›lan
ölçüm analizlerinin sonuçlar›, raporlar›
en az 3 y›l süreyle saklanmal›d›r. Yani bir
bak›ma sanayicinin kendi kendisini kontrolü aç›s›ndan bu otokontrolü getirmiﬂ
oluyor. At›k sular›n› veya at›klar›n› izlemek durumunda kal›yorlar. Toprak kirlili¤i kontrol yönetmeli¤inde yap›lan bir
de¤iﬂiklik ile at›k su ar›tma tesisinde oluﬂan ar›tma çamurlar›n›n tar›mda veya
baﬂka bir yerde kullan›lmas› öngörülüyorsa bunun için izin al›nmas› gerekiyor.
Bu yönetmelikte izin prosedürü iznin
nas›l al›naca¤› belirtilmiﬂ. Tabi izin alabilmek için o
ar›tma çamurunun stabilize olmuﬂ yani
orga-

Yine altyap› yani kanalizasyona
ba¤lant› için ba¤lant› izni al›nmas› gerekiyor. Su kimli¤i
kontrol yönetmeli¤ine göre,
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nik maddelerin tamamen çürütülmek
suretiyle çevreye zarar vermeyecek duruma getirilmiﬂ olmas› gerekiyor. Bununla ilgili baﬂvuruda al›nan belgelerin
d›ﬂ›nda bir vergi söz konusudur. Bu vergi üç y›l veriliyor. Bu çevre kanununun
11. maddesi izin alma, ar›tma ve bertaraf
yükümlülü¤ünün kimlere ait oldu¤unu
düzenliyor. ‹nﬂaatla ilgili hususu belirtmiﬂtim. At›klarla ilgili AB’nin at›k yönetme politikas› özet olarak budur. Buraya
bakt›¤›m›z zaman ne ile muhatap olaca¤›m›z› da görüyoruz. Bunlar›n bir k›sm›
iç mevzuata kazand›r›ld› ve bunlar›n bir
k›sm› çal›ﬂma halinde devam ediyor. At›k
ya¤lar var, ar›tma çamuru var, dünya kirlilik yönetmeli¤i yeni ç›kt›, ambalaj at›klar› yönetmeli¤i ç›kt›. Hurda araçlar çal›ﬂm›yor. At›k elektrik elektronik yönetmeli¤i haz›rland›. At›k çerçeve
mevzuat› at›klar›n taﬂ›nmas›, ar›tma
ve bertarafa iliﬂkin direktiflerden
oluﬂuyor. Türkiye’de mevcut kat›
at›k mevzuat›n› ve uyumlaﬂt›rma yönünden bunlar›n iliﬂkileri bu grafikte belirtiliyor.
At›k Yönetim Piramidi
At›k yönetme piramidi dedi¤imiz ﬂu piramitte en fazla bertaraf edilen k›s›m olarak görülüyor. Yani biz at›klar›m›z›n büyük bir k›sm›n› bertaraf ederken çok az
k›sm›n› önlemeye minimizasyon ﬂeklinde giderebiliyoruz. Halbuki arzu edilen,
bu piramidi ters döndürmek yani çok
az›n› bertaraf edilebilecek yak›t konumuna getirerek ço¤unu minimizasyon gidermek. Hedeflenen piramidi ters çevirmektir. Tehlikeli t›bbi at›klarla ilgili Türkiye’nin verileri y›lda 2 milyon ton ve
bunlar›n ne kadar geri kazan›ld›¤›, ne ka-
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kurulmak suretiyle o kuruluﬂ ad›na veya
onlar›n birli¤i ad›na at›klarla ilgili iﬂleri
yürütmekle görevlerini yapabilirler.

dar bertaraf edildi¤i burada görünüyor.
Bakanl›¤›m›z›n yapm›ﬂ oldu¤u bir çal›ﬂmada 5 ayr› bölgede, tehlikeli at›klarla ilgili tesis kurulmas› öngörülüyor, bu bölgeler, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, ‹ç
Anadolu Bölgesi, Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi ve Trakya Bölgesidir.
‹zaydaﬂ’›n kapasitesi 35 bin ton fakat 975
bin ton da depolama kapasitesi var. Türkiye’de farkl› rakamlar telafuz ediliyorç

Elbette oluﬂan at›klar›n tamam› bertaraf
edilmiyor. Bir k›sm› da geri kazan›l›yor
yani bir ç›kt›s› di¤erinin girdisi olabiliyor.
‹ﬂte o yüzden kazan›lm›ﬂ k›s›m %45, bertaraf edilen k›s›m %47. Ama buna bakt›¤›m›z zaman yine ‹zaydaﬂ’›n kapasitesi
son derece yetersiz. Yetkilendirilmiﬂ kuruluﬂ, bu yöneticiler, tüketiciler veya ithal edenlerin at›klar›yla ilgili tedbirleri
tek baﬂlar›na almalar› güç olabilir. At›k
ya¤larla ilgili Petder çal›ﬂ›yor örne¤in.Aküyle ilgili
belki Aküder gibi
dernekler

Neler yap›lmas› gerekiyor burada onu iyi
bilmek gerekiyor. At›k beyan formlar›n›n
her y›l doldurulmas› laz›m. Ne bak›mdan
çevre kirlili¤i oluﬂtu¤una dair bilgi verilmeli, baz› sanayicimiz kötü niyetli de¤il.
Bursa taraf›nda bir sanayi, domates at›klar›n› yani salça fabrikas› tehlikeli at›k
platformumuza bildirmiﬂ. Halbuki tehlikeli at›k de¤il. Bazen tehlikeli olmayanlar
bile tehlikeli at›k olarak bildirilebilir, baz›s› da tehlikeli at›¤› beyan etmedi¤i için
sorumlu olabilir. O bak›mdan, bunlar›
do¤ru yapabilmek için, nas›l vergi beyanlar›n› mali müﬂaviriniz dolduruyorsa
bunlar› da çevre müﬂavirinizin doldurmas› gerekecek.
En son AB’ye uyum aç›s›ndan yat›r›m
maliyeti, sektörel bazda su sektörü, ki
buna at›k su da dahil, 2007 de dahil
olmak üzere 2023 y›llar›nda 34 milyar
Euro, kat› at›k sektöründe takriben
10 milyar Euro, hava sektöründe 428 milyon Euro. Bu belki küçük gibi görünüyor
ama Entegre Kirlilik Kontrol seviyesinde
hava doldu¤u için 15 milyar Euro orada
yer al›yor. Tabi kimyasallar henüz bu rakam içerisinde yok. Onlar› da dahil etti¤imiz zaman 59 rakam› 70 milyar Euro gibi bir rakama ulaﬂ›yor.
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“‹stanbul’un Yer Alt› Kaynaklar›
Optimum ﬁekilde De¤erlendirilmelidir”
“Benim ele alaca¤›m konu çevreye dokunan, çevreyi fazlas›yla kirleten ve onsuz da
yap›lamayan bir sektör olan madencilik. Madencili¤i genel boyutlar›yla sizlerle tart›ﬂmak yerine, sadece ‹stanbul’da yap›lan madencilik ve kent büyümesine ba¤l› ‹stanbul’da olan nedir, gelecekte buna ne kadar ihtiyaç olacak, ona yönelik bir tespitim
olacak”.
Prof. Dr.
Mustafa ERDO⁄AN
‹TÜ Maden Fakültesi Jeoloji
Anabilim Dal› Baﬂkan›
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konuﬂma haz›rlad›m ama onu h›zla azaltaca¤›m. ﬁimdi ﬂunu söylemek laz›m, ‹stanbul Türkiye’nin en fazla madencili¤inin gerçekleﬂti¤i bir kent olma özelli¤ini
koruyor. Y›lda 82 milyon ton malzeme
yerinden al›n›p baﬂka yere aktar›lmakta.
Söz konusu do¤al kaynaklar› 3’e ay›r›rsak
1.si, yap›laﬂma için ihtiyaç duyulan malzeme, 2.si, enerji maddeleri, kömür ve

“

Türkiye seramik üretimi
aç›s›ndan dünya 3. sü olma
yolunda. Türkiye’nin
neresinde seramik fabrikas›
varsa, ﬁile bölgesinden
ba¤lay›c› kili almak zorunda,
zira baﬂka yerden bulam›yor.

“

Çevre bilincinin, çevre yükümlülü¤ünün
ve çevre duyarl›l›¤›n›n ne kadar artt›¤›n›
birlikte gördük. Benim ele alaca¤›m konu çevreye dokunan, çevreyi fazlas›yla
kirleten ve onsuz da yap›lamayan bir sektör; madencilik. Madencili¤i genel boyutlar›yla sizlerle tart›ﬂmayaca¤›m. Sadece ‹stanbul’da yap›lan madencilik ve
kent büyümesine ba¤l› ‹stanbul’da olan
nedir, gelecekte buna ne kadar ihtiyaç
olacak, ona yönelik bir tespitim olacak.
‹zin verirseniz konuﬂmam› 3 sistematik
içinde sunmak istiyorum. 1.si, önce bir
‹stanbul’u dramatik olarak irdeleyerek
‹stanbul üzerindeki büyüme potansiyeli
ve ‹stanbul’daki kaynak potansiyeli üzerinde duraca¤›z, görece¤iz ki ‹stanbul’daki büyüme potansiyeli ‹stanbul’a
dar gelecek ve ‹stanbul’da s›k›nt›lar baﬂlayacak. 2.si de plans›z kentleﬂme nedeniyle do¤al kaynaklara ulaﬂ›mda s›k›nt›
yaﬂayaca¤›z. Çok fazla slâyttan oluﬂan bir

do¤algaz, 3.sü de çeﬂitli sektörlere hammadde olarak sunulan endüstriyel hammaddeler. Endüstriyel hammaddeleri se-

ramikten demir-çeli¤e kadar geniﬂ bir
alan olarak düﬂünün. 77 milyar ton civar›nda taﬂ oca¤›, yani kum çak›l da¤›l›m›
var. Onun yan›nda 1.960 bin ton enerji
hammaddesi kömür art› kömür enerjisine eﬂde¤erde dönüﬂtürülmüﬂ, transfer
edilmiﬂ do¤algaz, 5 milyon ton civar›nda
da endüstriyel hammadde tüketiliyor.
Belki onun için söylendi bu, bilemiyorum ama ‹stanbul’un taﬂ› topra¤› gerçekten alt›n. 5 milyon ton endüstriyel hammaddeyi Türkiye’nin baﬂka bir yerinden
sa¤lamak mümkün de¤il.
ﬁunu söylemek istiyorum, Türkiye seramik üretimi aç›s›ndan dünya 3. sü olma
yolunda. Türkiye’nin neresinde seramik
fabrikas› varsa, ﬁile bölgesinden ba¤lay›c›
kili almak zorunda, zira baﬂka yerden bulam›yor. Yoksa ithal edecek. 5 milyon
ton dedi¤im k›smen küçük eﬂya üretimi
için, cam hammaddesi ﬁiﬂecam’›n tüketNisan 2007
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n›n d›ﬂ›na kömür ç›kart›lmas› da yasakt›.
‹ﬂte böylesi bir evrede çok bilinçsiz, bilim d›ﬂ› bir madencilik yap›ld› Büyükﬂehirde. Bunu madencilerin anlamas› gerekir. Yapt›klar› madencilik ormandan tahsis edilen alanlardand› ve o tahsis için
Orman Bakanl›¤›’na çok ciddi paralar
ödediler. Geçmiﬂ dönemdeki parasal s›k›nt› nedeniyle paralar fondan fona aktar›l›rken

ti¤i, demir döküm sektörünün tüketti¤i
döküm kumlar› ve silis kumlar› kadard›r.
‹stanbul’un bilindi¤i gibi en kuvvetli kömür iﬂletmelerinin Karadeniz k›y› ﬂeridinde b›rakm›ﬂ oldu¤u o bugünkü sorunlu manzara. Çevre bilincinin yükselmesiyle beraber madencilerin çok büyük
bir bask› alt›nda olduklar› bir gerçektir.
Nedeni bundan önce b›rakt›klar› miraslardan baﬂkas› de¤ildir. Madenciler geçmiﬂleriyle hesaplaﬂmaya baﬂlad›lar. Haks›zl›k etmemek laz›m iﬂin bir boyutu daha var. Kömürle ›s›nd›¤›m›z evrelerde, ‹stanbul’da 6 milyon ton kömür tüketiliyordu. Anakent belediye baﬂkanlar› bazen kentin talebi kadar üretilemeyen kömürün üretimini art›rmak için kendi iﬂ
makinelerini bile o bölgeye yolluyorlard›. Hepiniz hat›rlars›n›z kentin s›n›rlar›Nisan 2007

Orman Bakanl›¤› da görevini gerekti¤i
gibi yerine getiremedi. ﬁimdi sonuçta
ﬂöyle bir tabloyla karﬂ› karﬂ›yay›z. ‹stanbul’da her kiﬂi bizim soruﬂturmalar›m›za
göre tek tek ocak baﬂ› anketlerin sonuçlar›na göre, kiﬂi baﬂ› üretilen 6,4 ton. Bu
rakam Almanya’da bu, kiﬂi baﬂ›na 7 ton.
Burada ﬂunu söylemek istiyorum; Almanya gibi geliﬂmiﬂ altyap› üstyap› sorunu çözülmüﬂ iken böyle ise, bizim buldu¤umuz 6,4 ton küçük bir rakam. Nedeni
ﬂurada; 1.si belki anketler s›ras›nda ç›kacak rakamlardan ürktüler, ona yormak
istemiyorum. 2.si kente k›y› üretim bölgelerinden, Bat› bölgelerinden gelenlerle, denizden gelenler sözüne etti¤imiz
rakamlar›n içinde yok.
O zaman ‹stanbul’da kiﬂi baﬂ›na tüketim
ne kadar diye düﬂünürsek, ‹stanbul’da
kiﬂi baﬂ›na tüketimi kestiremiyorum. Çimento, çünkü aydan aya tüketiliyor. Alç›
gibi, art› asfalt, bütün getiriniz 12 tona
yaklaﬂ›yor. ﬁimdi biz bunu 12 milyon nüfusla çarparsak 150 milyon ton gibi çok
ciddi bir rakam ortaya ç›k›yor. GAP Projesini hepiniz bilirsiniz. Atatürk Baraj›’n›n gövde dolgusu ancak 7 y›lda doldu-

ruldu. Bu dolgu s›ras›nda 90 milyon ton
dolgu malzemesi kullan›ld› ve gövde
hacmi ile dünyan›n 6. büyük baraj›d›r.
Peki ‹stanbul’un çevresinde bu kadar
çok tüketecek olan kente cevap verebilecek rezervler var m›? Ona bakt›¤›n›zda,
‹stanbul’un Bat› yakas›nda 20 y›ll›k, Do¤u yakas›nda ise 14 y›ll›k tüketime haz›r
rezervler var. Ondan sonra ‹stanbul’un
kaynaklar› baz› koﬂullar›n yerine getirilmesi kayd›yla sürdürülebilir durumda
bulunuyor. Onun d›ﬂ›nda gerekirse kentin d›ﬂ›ndan almak gerekecek.
Ne kadar d›ﬂ›ndan denirse, K›rklareli’nden Dereköy’e olabilir, daha yak›nda
yok. ﬁimdi 150 milyona muhtaç bir kent
olarak deniz yoluyla getirelim derseniz,
boﬂaltaca¤›n›z bir liman yok, mümkün
de¤il. Haydarpaﬂa gibi büyük bir liman›n
5 milyon ton kapasitesi var. Demir yoluyla getirme ﬂans›n›z hiç yok, karayoluyla
da getiremezsiniz. Yani 150 milyon tonu
tonaj tahdidine göre yüklenmiﬂ kamyon
say›s›na bölerseniz saniyede varolan ulaﬂ›m yoluna kat›lan kamyon say›s› dehﬂet
boyutlara ulaﬂ›r. ﬁimdi böylesine bir talep var.
Peki, kent nereye gidiyor? Kent, ‹stanbul
metropolitan planlaman›n di¤er boyutlardaki çal›ﬂmalar›na göre; Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda 24,5 milyonluk nüfus
bask›s› alt›nda. Peki ‹stanbul do¤al eﬂikleri göz önüne al›nd›¤›nda ne kadar nüfusa cevap verebilir? 15,5 milyon. Peki ‹stanbul’a bu bask›lar› durduramazsak nereye yerleﬂecek bu gelenler? Su havzalar›na. Büyükçekmece ile Silivri aras›ndaki
alan›n tamam›na ve dönüﬂtürülmesi ge79
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reken gecekondu bölgelerine. O zaman
‹stanbul’un su kayna¤› kalm›yor. Tart›ﬂmalar s›ras›nda bazen ﬂu görüﬂler var: Su
havzas›nda k›y› kenar çizgisini kuﬂaklay›p oradan gelecek kirlilikleri geliﬂmiﬂ ülke örneklerinde oldu¤u gibi al›p baﬂka
yere transfer ederek yerleﬂime açabilir
miyiz diye. Ama sözü edilen örneklerde
su rezervuarlar›n›n tamam›n›n taﬂ›nan
bu su ﬂebekesiyle do¤rudan iliﬂkisi vard›r. Yani mesela K›z›l›rmak’›n üzerindedir. Suyunu göle taﬂ›r. Bizim ‹stanbul
bölge havzas›nda su taﬂ›yarak oluﬂmuﬂ
yüzey yok.
Yaln›zca toplanan suyumuz bulunuyor.
K›sacas› su havzas›ndan ne kadar kaybederseniz rezervuara düﬂen su miktar›ndan o kadar büyük bir eksilme azalma
olacakt›r. ‹stanbul’da geliﬂim trendi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ﬂu görünüyor; 1.
köprü ile 6 milyon, 2. köprüyle 12 milyon, 3. köprü de yap›l›rsa ki, bu ‹stanbul
için yap›labilecek en kötü kararlardan bir
tanesi, kesin 24 milyona ç›k›yoruz.
Bunun kendine özgü hesaplama yön80

temleri var. Ne yap›p edip ‹stanbul’a 3.
köprüyü yapmadan bo¤azlar› Marmaray’da oldu¤u gibi baﬂka yöntemlerle
ba¤lamak gerekir. ‹stanbul’un pahal› bir
kent olmas› gerekir. ‹stanbul’un, kültür
ve turizm kenti olmas› gerekir. ‹stanbul

“

Çevre bilincinin
yükselmesiyle beraber
madencilerin çok büyük bir
bask› alt›nda olduklar› bir
gerçektir. Nedeni bundan
önce b›rakt›klar› miraslardan
baﬂkas› de¤ildir.

“
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sanayi kenti oldu¤unda bu sözüne etti¤im bask›lar› üstünde hissediyor. Hiçbir
ﬂekilde de do¤al kayna¤›yla, buna suyu
dahil edebilirsiniz, kömürü dahil edebilirsiniz, çok uzaktan getirilmesi mümkün
olmayan do¤al kaynaklar› dahil edebilirsiniz, ‹stanbul’un bunun alt›ndan kalkmas› mümkün görünmüyor.
Tekrar soruma dönersem, e¤er ‹stanbul

bütün planlamalara ra¤men geçmiﬂte oldu¤u gibi kendi geçmiﬂi ile vatandaﬂ bask›s›yla geliﬂir, 24 milyona gelirse, o zaman iﬂi oldukça zor. ‹stanbul’un do¤al
kaynaklar›n›n tamam›n›n üzerinde kendili¤inden geliﬂmiﬂ bir kent oturmakta.
Demin ﬂunu söyledim bu belki iç karart›c› bir haberdi. Dedim ki Bat› yakas›n›n 20
y›ll›k, Do¤u yakas›n›n ise 14 y›ll›k malzeme kayna¤› var. Daha uzaktan getirilmesi mümkün olmad›¤›na göre, kent içinde
baﬂka yerde kaynaklar var m›? Kent içindeki baﬂka kaynaklar, Mahmutbey Askeri
alan›nda var. Bir de onun d›ﬂ›nda Cendere Vadisi’ndeki Muhafaza alan› olarak belirlenen alanda var.
‹stanbul’a kaynak sa¤layan alüvye ocaklar›n›n ﬂöyle bir derdi var. Alüvyeyi üretenler beton santraline do¤ru malzemeyi taﬂ›makta. Beton santralinde üretilen beton da taﬂoca¤› istikametine do¤ru beton olarak taﬂ›nmaktad›r. ﬁimdi kent
içinde inan›lmaz bir biçimde bask› ve kirlilik var.
Bunu önlemenin yolu daha düzenli ve
daha derli toplu çal›ﬂan belki ocak sanayi haline dönüﬂtürülmüﬂ ça¤daﬂ ölçülerde asfalt bentlerinin beton santrallerinin
taﬂocaklar›n›n bulundu¤u bir bölge.
Patlay›c› madde sesini yumuﬂatan, hiç
hissettirmeyen, toz üretmeyen, yollar›
asfalta olmuﬂ ve ocaktan ç›kan kamyonlar›n tekerlekleri y›kanm›ﬂ vaziyette, onlar bunu yap›yor çünkü ve tonaja uygun
olarak yüklenmiﬂ beton ürünleri taﬂ›yan
kamyonlar olmal›. Sözüne etti¤imiz bu
ﬂartlar sa¤lansa bile ‹stanbul’da büyük
bir trafik sorunu yaﬂanacakt›r.
Nisan 2007
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Eko-Verimlilik ve
Türkiye-Almanya Karﬂ›laﬂt›rmas›
Türkiye ile mukayese ederek bakt›¤›m›zda Almanya bize benzer bir zorlu süreç yaﬂamad›. Çünkü Almanya’n›n müthiﬂ bir altyap›s› vard› ve Say›n Müsteﬂar›n aç›klad›¤› gibi bizim de AB’ye uyum çerçevesinde bugün art›k mevzuat aç›s›ndan pek bir sorunumuz bulunmuyor. Çok h›zl› bir ﬂekilde, yönetmelikler, yasalar hepsi ç›kar›l›yor, hatta
bundan da sanayicimizin çok ma¤dur oldu¤u söyleniyor.
Prof. Dr. Hulusi BARLAS
‹stanbul Üniversitesi Çevre
Müh. Bölüm Baﬂkan›
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meye gitmiﬂtim. Son derece küçük fakat
50 y›ll›k bir iﬂletmeydi. Bugün iﬂletmedeki iki önemli nokta akl›mda kalm›ﬂ. Anti
statik önlemler al›nm›ﬂt›. Bir de yang›n
ç›k›p da itfaiye geldi¤inde yang›n söndürme s›ras›nda oluﬂacak olan su veya
benzeri ﬂeylerin gidebilece¤i yeralt› sistemleri yap›lm›ﬂt›. Yani çevre ile ilgili o
küçük iﬂletme yang›n ç›kt›¤› takdirde ortaya ç›kacak bu kirli sular bir yere gitsin
diye inan›lmaz önlemler alm›ﬂt›. BiliyorAs›l olan zihniyet de¤iﬂikli¤i sunuz bundan 25 y›l kadar önce Sanveya bugünkü bak›ﬂ aç›m›z› doz’da bir yang›n olmuﬂtu. O yang›n s›rade¤iﬂtirmektir. Bu sayede AB s›nda baz› yanl›ﬂ uygulamalar nedeniyle
Ren Nehri neredeyse tamam›yla ölmüﬂiçinde KOB‹’lerimizin gelecek
tü. Ama 5- 6 y›l öncesine kadar Ren Nehderdi en aza indirilecektir.
ri’ni eski haline getirdiler. Bu tip olaylar
Çünkü bütün mesele,
da var ama 20- 30 sene önce Almanya’da
iﬂletmelerimizi gelecek
küçük iﬂletmelerde bile Türkiye’de o boendiﬂesinden kurtarmak ve yuttaki iﬂletmelerde olabilece¤ini hiç düAB’ye uyum sürecinde onlar› ﬂünemeyece¤imiz önlemler Almanya’da
vard›.AB’ye girseler de girmeseler de altayakta tutabilmektir.
yap›lar› vard›. ﬁimdi bunun yerine Alrak hemen ana konuya geçmek istiyorum.
As›l olan zihniyet de¤iﬂikli¤i veya bugünkü bak›ﬂ aç›m›z› de¤iﬂtirmektir. Bu sayede AB içinde KOB‹’lerimizin gelecek derdi en aza indirecektir. Çünkü bütün mesele iﬂletmelerimizi gelecek endiﬂesinden kurtarmak ve AB’ye uyum sürecinde
onlar› ayakta tutabilmektir. San›yorum
20 y›l önce, Avrupa ülkelerinde bir iﬂlet-

“

“

Eko-verimlilik konusun Avrupa ve Almanya özelinde nas›l geliﬂti¤i üzerine bir
de¤erlendirme yapmaya çal›ﬂaca¤›m. Almanya’y› son 25 y›ld›r gözlem alt›nda tuttu¤umu düﬂünüyorum. Fakat zaten Almanya çevre konusunda pek bir zorluk
yaﬂamad›. Yani Türkiye ile mukayese
ederek bakt›¤›m›zda Almanya bize benzer bir zorlu süreç yaﬂamad›. Çünkü Almanya’n›n müthiﬂ bir altyap›s› vard› ve
Say›n Müsteﬂar›m›z›n aç›klad› gibi bizim
de AB’ye uyum çerçevesinde bugün art›k
mevzuat aç›s›ndan pek bir sorunumuz
bulunmuyor.
Çok h›zl› bir ﬂekilde, yönetmelikler, yasalar hepsi ç›kar›l›yor, hatta bundan da sanayicimizin çok ma¤dur oldu¤u da söyleniyor. Yani bizim mevzuat aç›s›ndan herhangi bir sorunumuz b›rak›lm›yor. Lakin
altyap› olmad›¤› için zaten AB’ye uyumda
Almanya’ya benzemeyen sorunlar yaﬂ›yoruz. Bu bak›mdan ben burada Almanya örne¤i derken küçük bir olay anlata-
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manya’daki bak›ﬂ aç›s› ne? Almanya’daki
Kobilerin rekabet gücünü oluﬂturan gelece¤e dönük hiçbir endiﬂeleri olmamas›n› sa¤layan, bu arada tabi ki endiﬂeleri
var, bir Hindistan, Çin vs. baﬂka etkiler
sebebiyle Avrupa’da hafif sars›nt›lar yaﬂan›yor k›sacas› 20- 25 y›l öncesi gibi de¤il.
Geçen hafta Almanya’da oluﬂ nedenim
do¤al ürünlerle ilgili toplant›lar ve buna
ba¤l› olarak dünyan›n en büyük Biopa
ad›nda bir fuard›. Son derece önemli
toplant›lar düzenlendi. Bu fuara ben 13
sene önce de gitmiﬂtim. ‹ki salonda toplant›lar olmuﬂtu ve iki katl› bir yerdi. ﬁimdi 9 salon olmuﬂ, bilemiyorum Türkiye’nin en büyük fuar› nedir. Bu fuar 13
sene önce Frankfurt’tayd› fakat daha
sonra Frankfurt’tan Nürnberg’e ald›lar.
Nürnberg çok geliﬂmemiﬂ 500 bin nüfuslu bir yer. Sadece Nürnberg’in geliﬂmesi
için bu yap›ld›. Çünkü bizde oldu¤u gibi
iﬂte efendim ‹stanbul’da iki alanda iki ayr› fuar olmuyor. Almanlar›n bak›ﬂ aç›s›nda her ﬂehirde bir tane fuar yeri var ve siz
baﬂka yerde fuar yapamazs›n›z. Onun
için de bu sistem kontrol alt›nda tutuluyor.
Türkiye için organik, do¤al, bitkisel, ne
dersek deyelim, tar›m önemli bir sektördür. ‹ﬂte ihracat›m›z organik ürünlerde milyon dolarlar› geçti. ﬁimdi ben burada, az önce say›n müsteﬂar›m da vurgulad›, Almanya’daki Çevre ve Orman
Bakanl›¤›’n›n muadili olan Bakanl›kta,
eko-verimlilik verimlilik diye bir kavram
var. Eko verimlilik AB’ye giriﬂte bizim
KOB‹’lerimizin hepsinin ayakta kalabilmesi ve herhangi bir derde düﬂmemeleri için hiç unutmamalar› gereken bir kavramd›r. Ben burada 15- 20 dk. içinde, AlNisan 2007

manya’da nas›l, Türkiye’de nas›l olmal›
gibi temel sorular›n cevaplar› üzerinde
durmak istiyorum. Buradan ç›kt›¤›n›zda
da eko-verimlili¤in ne kadar önemli oldu¤unu ve zihniyet de¤iﬂikli¤inin gerekli oldu¤unu düﬂünürseniz bu konuﬂma o
zaman amac›na ulaﬂm›ﬂ olacak. Hem Almancada hem Türkçede ekonomi ve
ekoloji benzer baﬂl›yor asl›nda, ekonomi
de ‘eko’ ile baﬂl›yor, ekoloji de ‘eko’ ile
baﬂl›yor. Eko-verimlilik hem ekonomide
hem de ekolojide verimlilik anlam›na geliyor. Yani eko verimlilik hem ekonomiyi
hem de ekolojiyi iç içe alm›ﬂ durumda.
Zaten 92 Rio toplant›s›ndan beri olaylar
tamamen de¤iﬂmiﬂtir. Türkiye’de eskiden beri hiç böyle ﬂeyler düﬂünülmezdi
çevre olaylar›, at›klar oluﬂur ve bunlar›n
at›lmas› gerekirdi. ‹ﬂletmeci için, sanayici
için, özellikle küçük iﬂletmeci için hep
eskiden beri bu bir angarya, paran›n boﬂa gitti¤i bir yer diye düﬂünülürdü. Ama
ﬂimdi anlay›ﬂlar tamam›yla de¤iﬂti. Fakat
hâlâ bizde bu sorumluluklar, yasal zorunluluklar› yerine getirmek olarak düﬂünülüyor. Ben ne yapar›m da bu yasal
engelleri bir ﬂekilde aﬂar›m, art›k herkes
kendi meﬂrebine göre, diye düﬂünülüyor. Hâlbuki çevre iﬂleri art›k, iﬂletmenin
günlük iﬂlerinin bir parças› olarak düﬂünülmek durumundad›r. Zaten yeni Çevre Kanunu da buna zorlamaktad›r.
Peki, bu nas›l olacak? Almanya’da çok
önemli bir bilim adam› ve eski bir Cumhurbaﬂkan›n›n kardeﬂi olan Ulrich Heinz
Whitezakker eko-verimlili¤i yeni bir ça¤›
baﬂlatan bir terim olarak görüyor. Bu terimin hem ekonomide hem ekolojide
verimlili¤i ve yeni bir ça¤› baﬂlatt›¤›n› düﬂünüyor. Mesela burada bir kitap var, bu

kitap Alman Çevre ve Orman Bakanl›¤›’n›n Mihail Haufe adl› bir bilim adam›
ve ekibine verdi¤i bir projeyi içeriyor. Bu
proje geçen y›l bitirilmiﬂ, henüz bir yaﬂ›nda. Eko verimlilik sayesinde küçük iﬂletmelerin rekabet gücünün art›r›lmas›
bu proje ile öngörülüyor.
‹nﬂaat sektörü ile yan›lm›yorsam g›da
sektörü aras›nda da uzun uzun inceleniyor. ﬁimdi ald›¤›m notlar› sizlere çok h›zl› okumak istiyorum. Asl›nda ISO 14001
ad›nda bir sistem var, Çevre Yönetim Sistemi. Tabi her ﬂey daha çok büyük iﬂletmeler için, küresel iﬂletmeler için uygunmuﬂ gibi gözüküyor. Ben 6 y›ld›r ‹stanbul Sanayi Odas›’nda Çevre ‹htisas Kurulu’nun tek ö¤retim üyesiyim. Biraz endüstriyle de içli d›ﬂl› oldu¤um için eskiden beri bu kurulda baﬂka ö¤retim üyesi
bulunmuyor.
‹SO Çevre ‹htisas Komisyonu’nun bugün
13500 üyesi bulunuyor ve KOB‹’ler için
çevre yönetim sistemi nas›l kurulabilir
diye bir broﬂür var. Eko-verimlilik nas›l
oluﬂturulabilir üzerine bir sürü çal›ﬂmalar yap›l›yor. Yani büyük iﬂletmelerin gönüllülük esas›na göre yapt›klar› ‹SO
14001 acaba küçük iﬂletmelerde de nas›l
uygulanabilir? Hatta at›klar›n kayna¤›nda
ar›t›lmas›, entegre
kirlilik ve yönetim direktifi
var bildi¤iniz
gibi IPPC direktifi.
Bütün
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bunlar çok büyük iﬂletmeler içindir. Özel
olarak yap›s›nda bir izin direktifidir. Bundan 2- 3 y›l önce ben ‹SO’da bir toplant›
yönetmiﬂtim IPPC konusunda ve beklide
içinizde olanlar da vard› orada. IPPC direktifi anlat›l›p büyük iﬂletmeler için bir
tek izin oldu¤u vurgulan›nca, orada bulunan KOB‹ yetkilileri ve sahipleri de hemen, ‘bu haks›zl›k, bize de uygulans›n’
dediler. Hâlbuki bu zor bir direktifti.
Ama geçen birkaç ay içinde direktiflerin
bir türlü KOB‹’ler taraf›ndan da benimsenme sebebi, KOB‹’lerin gelecekte olmalar›n›n ön ﬂart› oldu¤u anlaﬂ›lmaya
baﬂland›. Bu esaslar, asl›nda 92 Rio, daha
sonraki toplant›lar, Gündem 21’ler, çevresel etki de¤erlendirmeleri, IPPC direktifleri, hepsi ana fikir olarak at›klar›n kayna¤›nda önlenmesini esas al›yordu. Yani
siz eskisi gibi ‘bu at›k oluﬂtu, ben art›k
bunu bir türlü atabilirsem atar›m, bir yere gömebilirsem gömerim, yakalan›rsam
firman›n imaj› kalmaz, ya da iﬂte ar›tabilirsem ar›t›r›m’ düﬂüncesinden çok at›¤›n oluﬂturulmamas› düﬂüncesine odaklanacaks›n›z. ‹ﬂte bu eko-verimlili¤i getiriyor. Eko-verimlilik do¤al kaynak, do¤al
hammadde ve enerji tüketimini sürekli
azalt›rken buras›n› tekrarl›yorum, do¤al
kaynak, do¤al hammadde ve enerji tüketimini sürekli azalt›rken, ürün ve hizmet
üretimini de sürekli artt›rmakt›r. Bu nas›l
olacak diyeceksiniz. Daha az hammadde
ve enerji kullanacaks›n›z ve daha çok
ürün üreteceksiniz. Bu esnada da iﬂte bacalar›n›zdan ç›kan emisyonlar ve di¤er
at›klar da sürekli azalacak. Yani bunun
için büyücü olmak gerekir diye düﬂünebilirsiniz. Ama hiç de öyle de¤il. Sizin bütün üretim haklar›n›zdaki üretim süreçlerini ciddi biçimde gözden geçirilmesi
gerekiyor. Büyük iﬂletmeler zaten bunu
84

bir ﬂekilde uyguluyorlar. Yani firma imaj›, bunu uygulamaya zorluyordu.
‹SO14001’i insanlar 14001’i kim ald› soruyorlard›, böylece bu giriﬂimle kap›lar›nda bayraklar›nda, gazetelerde bütün
her ﬂeyle rekabet güçlerini artt›r›yorlard›. Ayn› zamanda KOB‹’lerin de büyükler
için olan bu kavramlar›, küçük ama sürekli ad›mlar atarak eko-verimlili¤e do¤ru gitmeleri gerekiyor. Benim orta noktada gördü¤üm bu aç›kças›. Bugün Romanya ve Macaristan’›n AB’ye giriﬂte yaﬂad›klar› sorunlar, bunlarla ilgili raporlar
vs. hepsi ortada. Fakat bu anlay›ﬂ hâkim
k›l›narak maliyetler düﬂürülüyor. Bu iki

“

Eko-verimlilik hem ekonomide hem de ekolojide
verimlilik anlam›na geliyor.
Yani eko-verimlilik hem
ekonomiyi hem de ekolojiyi
iç içe alm›ﬂ durumda.

“
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kelime iﬂletmecisi için çok önemli.
Hem daha az at›k oluﬂturulmas›, cezalar›n oluﬂmamas›, mahalleye, çevreye, ülkeye, müﬂterilere rezil olmamak çok
önemlidir.
Bildi¤iniz gibi bir varil skandal› yaﬂad›k.
Burada 1- 2 firman›n ad› geçti, inan›n y›llar geçse, hakl› ya da haks›z, bir türlü ismin bulaﬂmas› o firmalar için hiç iyi olmam›ﬂt›r. Çünkü baﬂta verdi¤im örnekteki gibi, Ren Nehri’ndeki olumsuz olaylara sebep olan Sandoz’da çal›ﬂan baz› iﬂçiler Avrupa’da bazen yakaland›klar› yerde dövülüyorlard› o y›llarda. Bu sorunlar›n yaﬂanmamas› için, ayn› zamanda ekoverimlilik aç›s›ndan çok verimli duruma
geçiyorsunuz, dolay›s›yla hepsinden oluﬂan rekabet gücü de yükseliyor. E¤er biz

küçük ama sürekli ad›mlar atmazsak bir
gün duvara çarpar›z. Ya ürünleri satamay›z, ya da firmay› geliﬂtiremeyiz. Burada
küçük ad›mlar atmak için tabi MÜS‹AD’ta bulunan Çevre Komisyonu çok
önemli iﬂler yapacakt›r. Bu birim belli
takvimler haz›rlayabilir, mesela ‹SO’nun
böyle bir takvimi var. Tamam›yla enerjinin tasarrufuna yönelik bu takvimler,
projeler hayata geçirilebilir.
‹ﬂte hangi lambalar söndürülebilir, içme
suyu nas›l tasarruflu kullanabilir, israf›n
önlenmesinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir zaten bütün bunlar. At›klar nas›l tekrar dönüﬂtürülebilir. ﬁimdi endüstriyi düﬂünürsek siz üretim süreçlerinize dikkat
edip, tabi ki bu ad›mlar yeni teknolojileri baz› yenilikleri gerektiriyor. Zaten yenilikçi olmazsan›z gelecekte de olamayaca¤›n›z› art›k 5 yaﬂ›ndaki çocuklar bile biliyor. Bu yenilikçilik eko-verimlili¤in içinde var olan bir ﬂey. 70’lerin baﬂ›ndan beri neo-klasik ekonomi hep do¤al kaynaklar›n optimum da¤›l›m›n› getirmeye çal›ﬂ›yor, dengeli da¤›ls›n, eﬂit da¤›ls›n vs.
Ama ekolojik da¤›l›m diye bir kavram var
ﬂimdi. AB çerçevesinde Orta Avrupa’da
da bu etkili oluyor. Ekolojik ekonomi ise
1980’lerin ortas›nda baﬂlayan ve 90’larda
çok geçerli olan sürdürülebilir geliﬂmeyi
esas al›yor. Yani ekonomi ve ekolojiyi
birleﬂtiriyor. Zaten 1992 Rio toplant›s›nda ekonomi ekoloji ve sosyal olaylar› içi
içe ayn› anda hareket ettirmek gerekti¤i
vurguland›. Biz bugünden küçük küçük
ad›mlar atmazsak, 10-15 sene sonra KOB‹’lerin kaçta kaç› ayakta kalabilir bilinmez. ﬁunu iyi bilmek gerekir ki, art›k bugün Avrupa’da neredeyse tüm iﬂletmeler
bunlar› uyguluyorlar.
Nisan 2007
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Bir Çöp Kutusu Yetmez !
Çöp üretmek kadar do¤al ve her canl›n›n hakk› olan bir olay düﬂünülemez. Ancak, bu
ne kadar do¤al bir süreçse de, sonras›nda neler oldu¤u esas›nda o kadarda büyük bir
problemdir. Haliyle insanlar kendi ürettikleri bile olsa, çöpleri görmek bile istemezler.
Tabiri caizse “benden uzak olsun da, nerede olursa olsun” mant›¤› herkeste ister istemez çal›ﬂ›r.
Yrd. Doç. Dr. Sami Gören
Fatih Üniversitesi Çevre
Mühendisli¤i Blm. Bﬂk.
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ço¤u zaman ürüne yans›mas›na ra¤men,
ço¤u sanayici bu at›k uzaklaﬂt›rma pay›n›, ekstra kar olarak düﬂünerek, topluma
ve do¤aya karﬂ› sorumlulu¤unu yerine
getirmemektedir.

“

Çöp için ana mant›k; daha az
at›k üretmek, ç›kan at›¤›
baﬂka maksatlarla
kullanmak ve en nihayetinde
atarken de “ayr›ﬂt›rarak”
geri dönüﬂüme kazand›rmak.
Vatandaﬂ olarak
yapabilece¤imiz önemli
katk›lardan biri
ayr›ﬂt›rmad›r. Ayr›ﬂt›rma,
esas›nda çöpün en önemli
konular›ndan biridir.

“

Çöp “üretici taraf›ndan istenmeyen ç›kt›lard›r” ﬂeklinde kitaplar tan›mlamaktad›r. Bunu günlük hayat›m›za indirgersek,
“insan olarak yaﬂamam›z›n sonucu ortaya ç›kan kaç›n›lmaz at›klar” ﬂeklinde de
tan›mlayabiliriz. O halde çöp üretmek
kadar do¤al ve her canl›n›n hakk› olan
bir olay düﬂünülemez. Ancak, bu ne kadar do¤al bir süreçse de, sonras›nda neler oldu¤u esas›nda o kadarda büyük bir
problemdir. Haliyle insanlar kendi ürettikleri bile olsa, çöpleri görmek bile istemezler. Tabiri caizse “benden uzak olsun
da, nerede olursa olsun” mant›¤› herkeste ister istemez çal›ﬂ›r. Bu sadece evsel
at›klar için de¤il, endüstriyel at›klar için
de geçerlidir. Bir sanayici üretim için
hammadde bulabilme telaﬂ›na ve zahmetlerine katlansa bile, at›¤›n› usulüne
uygun olarak yok etmeyi ço¤u zaman
düﬂünmemektedir maalesef. Hammadde ve di¤er üretim giderlerinin yan› s›ra
at›k uzaklaﬂt›rma-yoketme masraflar› da

Bu sorumsuzluk esas›nda günlük hayattan gelmektedir, çünkü birço¤umuz

günlük çöplerimizin bile “tasas›na düﬂmemekteyiz”, onlar› atarken, b›rak›n
do¤ru dürüst bir çöp torbas›n›, düzgün
ve yeteri kadar büyük bir market poﬂetini bile çok görürüz. Sanki bizim evimizden ç›kt›¤›nda, sorun halloluyormuﬂcas›na bir düﬂünce ile gerisini düﬂünmeden
poﬂet cimrili¤ine gireriz. Bunu anlamak
için, mahalle baﬂlar›nda biriken çöplere
bakman›z yeterlidir. Her zaman küçük,
a¤z› zorla ba¤lanabilmiﬂ poﬂetler, hatta
bazen a¤z›n› ba¤lama zahmetine bile katlan›lmayan, yar›s› d›ﬂar›da çöpler…
Çöpler bizim evimizden ç›kt›ktan sonra
nihai yerine ulaﬂ›ncaya kadar belki de
onlarca el de¤iﬂtirecektir. Bu el de¤iﬂtirme, kap›c›lar›n kap› önlerinden toplamas›ndan baﬂlayarak, sitelerin ortak çöp kutular›na oradan da sokak kenarlar›ndaki
çöp kutular›na, oralardan da belediyenin
çöp kamyonuna do¤ru devam eder. Çöp
kamyonlar›na binmeden önce de, sokak
85
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lar›, çöp toplama
merkezlerini ve en
nihayet içme suyumuzu dahi kirletmekten geri durmaz.

çöp toplay›c›lar› taraf›ndan defalarca
yoklan›r. Bu iﬂlemlerden sa¤lam ç›kabilen çöp ç›k›nlar›, çöp transfer merkezlerine oradan çöp silolar›na oradan da araziye gömülmek üzere, kat› at›k tesislerine gider. Gider ama normal prosedür
böyle iken, bu zincir bazen çeﬂitli yerlerden kopabilir. Mahallenin baﬂ›boﬂ kedi
ve köpeklerini bu hesaba daha katmad›m, kapasitesini doldurmuﬂ çöp kamyonlar›ndan sarkan ve düﬂen poﬂetleri,
çeﬂitli sebeplerle bu zincire hiç dâhil olamam›ﬂ küçük poﬂetleri, iﬂin baﬂ›ndan beri hiç poﬂete bile girememiﬂ çöpleri de
düﬂünürsek, belediyenin çöp hizmetlerine ra¤men etraf›m›z›n neden bu kadar
çöplerle dolu oldu¤unu herhalde idrak
edebiliriz.
Çöp kamyonlar›n›n, kasalar›nda bulunan
ve daha fazla çöp alabilmek için çöpleri
s›k›ﬂt›ran piston mekanizmas›n›n c›l›z
çöp poﬂetlerini s›k›ﬂt›rmas› sonucu sokaklara akan yo¤un kokulu ve bol bakterili çöp sular› da bunlar›n cabas›.
Biz çöpümüzü sa¤lam ve düzgün bir ﬂekilde paketlemedi¤imiz (!) sürece evimizin önündeki paspastan baﬂlayarak sular›n› ak›ta ak›ta ilerler ve binalardaki merdivenleri, evlerin önünü, çöp koyma yerlerini, çöp kamyonlar›n›, cadde ve sokak86

Önce ﬂunu anlamal›y›z, çöp sulan›r.
Çöp kat› bir madde de¤ildir, her zaman
her ortamda sulan›r, hele hele mutfak
at›¤› ise, kesinlikle yar›s›ndan ço¤u s›v›d›r. Çöpe att›¤›m›z meyve-sebze kabuklar› zaten suludur ve durdukça sulan›r.
Çeﬂitli reaksiyonlara girerek, kat› çöpler
bile an›nda çürümeye baﬂlar ve çok k›sa
zamanda s›v› üretmeye baﬂlar.
Çöp s›z›nt› suyunun kötü kokulu ve sa¤l›¤a zararl› olmas›n›n yan› s›ra, s›v›n›n
kontrolü de zordur. O aç›dan mümkün
oldu¤unca kat› fazda çöplerin bulunmas›, toplay›c›lara çok fayda sa¤lar. Bunu
sa¤layabilmek için, en az›ndan düzgün
ve delik olmayan çöp torbalar› kullanmal›y›z. Yemek art›klar›n› ve k›zartma ya¤lar›n›, uygun bir bez veya kâ¤›t havlulara
emdirerek atmak fikri herkese pratik gelmeyebilir, olsa ne iyi olur ancak en az›ndan çöp torbas›ndan cimrilik etmeyerek,
k›smen de olsa “temiz çöp” mant›¤›na
katk› sa¤lam›ﬂ oluruz. Esas›nda plastik
poﬂet tüketiminin ço¤almas›, uzmanlar›n
hiç de hoﬂlanmad›¤› bir durumdur. Çünkü topra¤a gömülen her ﬂey çürüdü¤ü,
yok oldu¤u halde, plastik çürümez yüzy›llarca varl›¤›n› sürdürür. Ülkemizde ﬂu
anda yayg›n olarak kullan›lan çöp yok etme tekni¤i topra¤a gömme oldu¤una
göre, plastik torbalarda uzun y›llar topra¤›n alt›nda çürümeden kal›r, o yüzden

çöplerin do¤al olarak çürüme-yok olma
süreleri uzar. Ayr›ca çöp s›z›nt› suyu bak›m›ndan, plasti¤in etkisi ile kanserojen
özelli¤i daha da artar. Bu da daha zor ar›t›labilirlik demektir, fakat adeta bu bir k›s›r döngü halindedir, poﬂet olmadan çöp
rahat ve sa¤l›kl› olarak toplanamaz, poﬂet olunca da do¤ada çürümeden uzun
süre fazla yer kaplar.
Çöplüklerde yani kat› at›k sahalar›nda,
çöpler uygun bir ﬂekilde toplanarak, buldozer gibi araçlarla s›k›ﬂt›r›larak depolan›rlar. Bu s›k›ﬂt›rmadan maksat, hem
hacmi küçülterek daha fazla çöp için yer
kazanmak, hem de çöp y›¤›nlar›n›n sa¤lam bir ﬂekilde istiflenmesini sa¤lamakt›r. Zemin kaymas›, çökmesi olmamas›
için usulüne uygun ﬂekilde, inﬂaata haz›rl›k yapar gibi s›k›ﬂt›r›lmas› gerekir. Ayr›ca s›k›ﬂt›rma olmasa, çöpler çok fazla
yer kaplar ve çöplük için ayr›lan saha hemen doluverir. O yüzden çöpe att›¤›m›z
maddelerin mümkün olan en küçük hacimde at›lmas› gerekir, yani çöpe att›¤›m›z süt-meyve suyu kutular› ve benzeri
maddelerin evde ezilerek küçültülmesi,
kapakl› eﬂyalar›n kapaklar›n›n ç›kar›lmas›
gerekir. Tabi geri dönüﬂüm aç›s›ndan
düﬂündükten sonra atmal›y›z ama e¤er
çöpe gidecekse de oldu¤undan fazla yer
kaplay›p, çöp sahas›nda s›k›ﬂt›rma iﬂleminde de yay vazifesi görüp, s›k›ﬂt›rma
etkisinin geri tepmesini sa¤lamayacak
ﬂekilde çöplerimizi atmal›y›z. Esas›nda
deterjan, ﬂampuan türü ürün ﬂiﬂelerinin
kapaklar›n› ç›karman›n di¤er bir önemi
de, sahte ürünlerin piyasada dolaﬂmas›n›
engellemektir. Ortada ﬂöyle de tehlikeli
bir gerçek var maalesef; baz› art niyetli
ﬂah›slar özellikle ünlü kozmetik markalaNisan 2007
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r›n›n ambalajlar›n›
toplayarak içlerine
kendi ürettikleri kalitesiz ürünleri doldurarak, sanki markal› ürünmüﬂ gibi sat›yorlar. Kalitesiz ürün demek, büyük ihtimalle sa¤l›¤a zararl› madde içermesi demektir, sadece ekonomik aç›dan de¤il
sa¤l›k aç›s›ndan da ne kadar zararl› oldu¤u ortada. Bunu önlemenin yolu, bu tür
kutu ve ﬂiﬂelerin kapaklar›n› ç›kararak
ayr› atmak veya en etkin yolu, ambalaj›
keserek veya delerek geri dönüﬂüm kutusuna atmak. Bu ﬂekilde, geri dönüﬂümde rahatça kullan›laca¤› gibi, kötü
maksatl› kiﬂilerin kullan›m›na da uygun
olmaktan ç›kacakt›r.
Çöp için ana mant›k; daha az at›k üretmek, ç›kan at›¤› baﬂka maksatlarla kullanmak ve en nihayetinde atarken de
“ayr›ﬂt›rarak” geri dönüﬂüme kazand›rmak. Vatandaﬂ olarak yapabilece¤imiz
önemli katk›lardan biri ayr›ﬂt›rmad›r. Ayr›ﬂt›rma, esas›nda çöpün en önemli konular›ndan biridir. Yani evimizde, mutfa¤›m›zda çöpleri atarken, her ﬂeyi bir çöp
kutusuna de¤il de, kâ¤›tlar› ayr›, plastikleri ayr›, cam ve metalleri ayr› bir çöp kutusuna veya ayr› ayr› poﬂetlere koysak, o
kadar güzel olur ki, bunun faydalar›n›
tahmin bile edemezsiniz. Öncelikle hammadde olarak kullanma imkân› sa¤lam›ﬂ
olursunuz, hem de yar› mamul/hammadde biçiminde oldu¤u için iﬂlenmesi
için daha az enerjiye ihtiyaç duyulur.

Nisan 2007

Hammadde maliyetinin düﬂmesinin yan› s›ra daha az enerji kullan›larak daha fazla tasarruf sa¤lanm›ﬂ olur, böylece milli servet
boﬂa gitmemiﬂ olur. Dolayl› yollardan veya direkt olarak esas›nda birçok madde geri kullan›labilir durumdad›r. Çöpe at›lan ama esas›nda daha birçok iﬂe yarayabilecek malzeme, çöpe gitti¤i takdirde çöplükte boﬂu boﬂuna
yer kaplar. Çöplü¤ü gereksiz yere iﬂgal
eden birçok iﬂe yarar madde, sadece
hammaddenin çöpe at›lmas› demek de¤il, ayn› zamanda da çöp sahalar›n›n arazilerinin gereksiz yere hem de zaman›ndan önce dolmas› demektir. Çöplük olan
arazilerin tekrar baﬂka bir maksatla kulla-

“

hammaddenin heba olmas›n›n yan› s›ra,
asl›nda o maddeleri (olduklar› halde)
kullanabilecek çok kiﬂi oldu¤unu da hiçbir zaman unutmamak laz›m. Ayr›ca, att›¤›m›z çöplerle ortal›¤› zehir ve hastal›k
yuvas› yapt›¤›m›z gerçe¤i de göz ard› edilemez. Bir adet kalem pil, bir ton suyu bile zehirleyebilir, bitmiﬂ veya bitmemiﬂ
fark etmez. Etrafa at›lan piller veya benzeri kimyasal maddeler, ya¤an ya¤murla
hemen topra¤a geçer ve oradan da yeralt› sular›na ulaﬂarak, sular›m›z› zehirleyebilir. O yüzden soka¤a at›lan her çöp sadece görüntü kirlili¤i de¤il ayn› zamanda
sa¤l›¤a ciddi bir kas›t demektir.
Millet olarak ekme¤i çöpe atmaktan ne
kadar çekiniyorsak, benzer mant›kla, iﬂe
yarayabilecek maddeleri hemen çöpe atmamam›z laz›m. Esas›nda, millet olarak
“nimete sayg›” duygular›m›z son derece
geliﬂmiﬂ olsa da, yine de çöplerdeki ekmeklerin varl›¤› ve miktar› yürek yakacak
boyutta. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n verilerine
göre ülkemizde her gün 12 milyon ekmek çöpe gidiyor. Bunun dini yönünün
yan› s›ra, ekonomik zarar›n›n da düﬂünülmesi gerekir, günlük zarar 2,6 Milyon
YTL gibi içler ac›s› bir rakam !!!

Millet olarak ekme¤i çöpe
atmaktan ne kadar
çekiniyorsak, benzer
mant›kla, iﬂe yarayabilecek
maddeleri hemen çöpe
atmamam›z laz›m. Esas›nda,
millet olarak “nimete sayg›”
duygular›m›z son derece
geliﬂmiﬂ olsa da, yine de
çöplerdeki ekmeklerin varl›¤›
Hammadde olarak yeniden kullan›labileve miktar› yürek yakacak
cek yani geri dönüﬂebilecek madboyuttad›r.

“

dosya tüketirken tükenmek

n›lmalar›n›n mümkün olmamas› sebebiyle arazi bedelinin veya kamulaﬂt›rma
bedelinin büyük bir k›sm›n›n ziyan olmas› manas›na da gelir. O yüzden, esas›nda
iﬂe yarayacak bir maddeyi çöpe atana,
“vatan haini” demek biraz abart›l› olur
ama rahatl›kla “vicdans›z” denilebilir.
Çöplükleri gereksiz yere ﬂiﬂirmesi ve
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delerin baﬂ›nda ilk olarak kâ¤›t akl›m›za
gelir. En az›ndan kâ¤›tlar› ay›rabiliriz, kap›m›za kadar gelip kâ¤›tlar› alacak birçok
kiﬂi ve kurum var.
At›k kâ¤›t; sadece okunan gazete-dergi
de¤il, ayn› zamanda ambalaj at›klar›n› da
içermektedir. Marketten al›ﬂveriﬂ yapt›¤›n›zda dikkat edin, ald›¤›n›z her ﬂeyin esas›nda iﬂe yarar bir ambalaj› vard›r. Bu ambalajlar ço¤unlukla kâ¤›tt›r, plastik, cam
ve metal türleri de mevcuttur. Günümüzde art›k “kompozit çöp” denilen,
de¤iﬂik türden malzemelerden oluﬂan
ambalajlar da vard›r. Yani bir ambalaj›n
baz› k›s›mlar› kâ¤›t, baz› k›s›mlar› plastik,
vs. olabiliyor. Esas›nda bunlar› atarken
parçalay›p, kâ¤›t k›s›mlar›n› at›k kâ¤›t kutusuna, plastikleri ay›r›p plastik çöpüne,
metal k›s›mlar›n› da ay›r›p metal çöpüne
atmak en idealidir. Ancak birçok kiﬂiye
zahmetli gelebilir ve çöpleri ayr› ayr› kutularda toplama ana fikrini bile bozabilir.
Öyle durumlarda k›smen de olsa göz yumulabilecek bir eylem “oldu¤u gibi geri dönüﬂüme ay›rmak”t›r, e¤er toplu
halde kâ¤›t veya plastik gibi at›k kutusuna giderse. Ancak göz yumulmayacak baz› eylemler vard›r ki, onlarda ﬂöyle s›ralanabilir. Kâ¤›tlar› ayr› toplay›p, ayr› bir ku88

tuda veya poﬂette çöpe atmad›¤› gibi, kâ¤›tlara organik çöp dedi¤imiz, yiyecek art›klar›na bulaﬂt›rmak ve kirletmek, affedilemeyecek davran›ﬂlardan biridir. Çünkü o kiﬂi ay›rmad›¤› halde, mahallenin
çöp bidonunda veya ayr›ﬂt›rma merkezlerinde bir ﬂekilde baﬂkalar› taraf›ndan

“

Biz çöpümüzü sa¤lam ve
düzgün bir ﬂekilde
paketlemedi¤imiz (!) sürece
evimizin önündeki paspastan
baﬂlayarak sular›n› ak›ta
ak›ta ilerler ve binalardaki
merdivenleri, evlerin önünü,
çöp koyma yerlerini, çöp
kamyonlar›n›, cadde ve
sokaklar›, çöp toplama
merkezlerini ve en nihayet
içme suyumuzu dahi
kirletmekten geri durmaz.

“

dosya tüketirken tükenmek

ayr›ﬂt›r›labilir, ama kâ¤›t at›k kirlendi¤i
zaman hiçbir iﬂe yaramaz, oysa bir kâ¤›t
beﬂ defa yeniden hammadde olarak kullan›labilir. Yaklaﬂ›k 60 ila 70 kilo at›k kâ¤›t, bir yetiﬂmiﬂ a¤ac› kesilmekten kurtarabiliyor. Plastik, cam, teneke gibi mad-

deleri de atarken temiz olduklar›na da
dikkat edebilirsek çok iyi olur. Bizim
gösterece¤imiz ufac›k bir zahmet veya
dikkat, çok büyük yarar sa¤layaca¤› gibi,
itinas›zl›k da aritmetik olarak artarak, telafisi çok zor veya çok masrafl› çözümleri getirebilir. O yüzden, bir kiﬂinin evindeki geri dönüﬂüm kutular›n›n say›s›,
çevreye, topluma-dolay›s›yla kendine
duydu¤u sayg› ile do¤ru orant›l›d›r.
Peki, bir kamyon bunlar› topluyorsa bu iﬂ
olmaz diyenlere cevap; “evet olur” olacak! Verimi az olur ama yine de olur.
Çünkü ekme¤ini çöpten ç›karan emekçiler oldu¤u müddetçe, geri dönüﬂüm zinciri zay›f da olsa devam eder. Baz› beldelerde çöp ayr›ﬂt›rma sistemi var, olmasa
bile; bir sokak toplay›c›s› için sizin toplay›p düzgünce koydu¤unuz kâ¤›t tomarlar›, plastik kaplar› veya metal toplulu¤unu
-di¤er çöplerle ayn› torbada bile olsatoplu halde bulman›n mutlulu¤u herhalde çok fazlad›r. Çünkü o tomar› elde
edebilmek için ayr› ayr› onlarca küçük
çöp torbas› kar›ﬂt›rmas› gerekirken, onu
biranda bir hazine gibi buluveriyor, evet
bir hazine de¤erinde oldu¤unu düﬂünüyorum bu yüzden o tomar› buldu¤unda
o kiﬂinin yüzündeki muhtemel tebessümü düﬂünmek bile insana haz verir ve
geri dönüﬂüme yönlendirir bence. Mesele bunu düﬂünebilmek ve hayata geçirebilmektir.
San›ld›¤› gibi çöpleri bulundu¤umuz ortamdan d›ﬂar›ya uzaklaﬂt›rmak temizlik
de¤il, sorumluluktan kaçmakt›r. Evet, seviyeli bir yaﬂam tarz›, uzun ömürlü bir
dünya ve alt›ndan kalkamayaca¤›m›z
dertleri baﬂlamadan önce önlemek için
bir çöp kutusu yetmez!
Nisan 2007

‹klim De¤iﬂikli¤inin
•
•
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•
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Sanayi tesisleri kapanma tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›ya kal›yor ( Yuvac›k Baraj›).
Kurakl›k tar›m sektörünü etkiliyor, göçler tetikleniyor.
Sigortac›l›k primleri do¤al afetlere karﬂ› tedbirlere ba¤l› olarak art›yor.
Klima Sat›ﬂlar› art›yor, izolasyonun ön plana ç›kmas›na ba¤l› olarak yal›t›m malzemeleri kullan›m› art›yor.
Ülkelerin enerji verimlili¤i hassasiyetleri yasalarla destekleniyor.
Yak›t tasarrufu yapan araçlar tercih ediliyor.
Motosiklet kullan›m› art›yor.
Eldiven, kazak, palto sat›ﬂlar› azal›yor.
K›ﬂ turizmi sezonlar› k›sal›yor, k›ﬂ turizm merkezleri yer de¤iﬂtiriyor.
Yaﬂl› arabalardan daha fazla vergi al›nacak.

KYOTO’ya Uyman›n da Uymaman›n da Bedeli A¤›r
• Atmosfere sal›nan sera gaz› miktar› yüzde 5 aﬂa¤› çekilecek.
• Endüstriden, motorlu taﬂ›tlardan, ›s›tmadan kaynaklanan sera gaz› miktar›n› azaltmaya yönelik
mevzuat yeniden düzenlenecek.
• Daha az enerji ile ›s›nma, daha az enerji tüketen
araçlarla uzun yol alma, daha az enerji tüketen teknoloji sistemlerini endüstriye
yerleﬂtirme, ulaﬂ›mda, çöp depolamada çevrecilik temel ilke olacak.
• Atmosfere b›rak›lan metan ve karbondioksit oran›n›n düﬂürülmesi
için alternatif enerji kaynaklar›na
yönelinecek.
• Çimento, demir çelik ve kireç fabrikalar› gibi yüksek enerji tüketen iﬂletmelerde at›k iﬂlemleri yeniden düzenlenecek.
• Termik santrallerde daha az karbon ç›kartan
sistemler, devreye sokulacak.
• Güneﬂ enerjisinin önü aç›lacak. Nükleer enerjide karbon oran› s›f›r oldu¤u için dünyada bu enerji
ön plana ç›kacak.
• Fazla yak›t tüketenden ve fazla karbon üretenden daha fazla vergi al›nacak.
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Sektörlere Etkileri
Karbondioksit Tasarrufu Sa¤lamak ‹çin Yapabilece¤iniz 10 Basit ﬁey *
1 Ampulünüzü de¤iﬂtirin- Standart akkor ampulünüzü floresan ile de¤iﬂtirin, y›lda 75 kg karbondioksit
tasarrufu sa¤lay›n.
2 Daha az araba kullan›n- Daha s›k yürüyün, bisiklet kullan›n ve toplu taﬂ›ma araçlar›ndan daha çok faydalan›n.
Araba kullanmad›¤›n›z her gün 2 km için 0,75 kg karbondioksit tasarruf edeceksiniz.
3 Geri dönüﬂüme katk›da bulunun- Evinizden ç›kan çöplerin sadece yar›s›n› geri dönüﬂtürerek y›lda 1200 kg
karbondioksit tasarrufu sa¤layabilirsiniz.
4 Televizyonunuzu dü¤mesinden kapat›n- Televizyonlar› uzaktan kumandadan kapatt›¤›n›zda yanan k›rm›z›
›ﬂ›¤› kapatarak, bulaﬂ›k makinesi, çamaﬂ›r makinesi ve kliman›n toplam harcad›¤› enerjiye eﬂde¤er bir enerji
tasarrufu sa¤layabilirsiniz.
5 Lastiklerinizi kontrol edin-Düzgün ﬂiﬂirilmiﬂ lastikler litre baﬂ›na ald›¤›n›z yolu %3 oran›nda artt›racakt›r.
Her 4 litre benzin tasarrufu, 10 kg karbondioksiti atmosferimizden uzak tutar.
6 Daha az s›cak su kullan›n- Suyu ›s›tmak için çok fazla enerji gerekmektedir. Daha az su tüketen bir duﬂ baﬂl›¤›
ile 175 kg, giysilerinizi so¤uk ya da ›l›k suda y›kayarak da 250 kg karbondioksit tasarrufu yapabilirsiniz.
7 Ambalajlar› fazla olan ürünlerden kaç›n›n- Çöpünüzü %10 oran›nda azaltarak 600 kg karbondioksit
tasarrufu yapabilirsiniz.
8 Su ›s›t›c›n›z› ayarlay›n-Is›t›c›n›z›
k›ﬂ›n 2 derece aﬂa¤›, yaz›n 2
derece yukar› ayarlay›n. Bu basit ayarlamayla y›lda 1000
kg karbondioksit
tasarrufu sa¤layabilirsiniz.
9 Bir a¤aç dikin-Bir
a¤aç ömrü boyunca 1 ton
karbondioksit emer.

Çözümün bir parças› olun
* http://www.wwf.org.tr/iklim-degisikligi/siz-neler-yapabilirsiniz/
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Türkiye Genelinde Kat› At›k Yönetimi
T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›, kat› at›k bertaraf› için Türkiye genelinde Belediyeler Aras› Bölgesel Yönetim Birliklerinin oluﬂturulmas›, ekonomik olarak sürdürülebilir kapasitede Bölgesel Kat› At›k Tesisi
Projeleri geliﬂtirilmesi ve projelerin bir plan dahilinde uygulanmas›na karar vermiﬂtir.

Kat› At›k Ana Plan› Projesi verilen söz konusu projenin kapsam›, Türkiye genelinde kat› at›k yönetimi ile ilgili mevzuatta
öngörülen ﬂekilde, düzenli depolama tesislerinin kurulmas›, kat› at›k miktar›n›n
azalt›lmas›, geri kazan›m›n sa¤lanmas›,
kat› at›k taﬂ›ma giderlerinin düﬂürülmesi
ve gerekti¤inde uygun teknolojiye sahip
transfer istasyonlar›n›n kullan›lmas›na
yönelik planlar oluﬂturularak ve at›klar›n
bölgesel tesislerde düzenli depolanmas›na yönelik Tip Projeler geliﬂtirilmiﬂtir.
Türkiye’nin her bir ‹li ve bu illere ba¤l›
tüm Belediyeler için uygulanmas› gereken Avrupa Birli¤i (AB) ile uyumlu kat›
at›k yönetim sistemi, sistem bileﬂenlerinin hangi y›l hangi kapasiteyle iﬂletilmesi
92

gerekti¤ini tan›mlayan uygulama takvimi, bu tesislerin kurulmas› ve iﬂletilmesi
ile ilgili temel kavramlar ve kurallar belirlenmiﬂtir.
1.1. Bölgelendirme Kriterleri
Ana bölgelerden ilki Türkiye’nin bat›s›nda yer alan Marmara ve Ege Bölgelerinden, ikincisi Türkiye’nin orta kesiminde
yer alan Karadeniz, Akdeniz ve ‹ç Anadolu Bölgelerinden ve sonuncusu do¤uda
yer alan Do¤u Anadolu ve Güneydo¤u
Anadolu Bölgelerinden oluﬂmaktad›r
(M‹MKO A.ﬁ., 2006 ve ENVEST, 2005).
Türkiye’nin, toplam 3 ana ve 11 alt böl-

“

Kat› At›k Yönetim Birli¤i, at›k
havzas›n›, baﬂka bir deyiﬂle
kat› at›k hizmetlerinin
sunulaca¤› alt bölgeyi ve
nüfusunu tan›mlar. Kat› at›k
hizmetleri baﬂl›ca at›k
toplama, taﬂ›ma, geri
kazanma, ar›tma ve bertaraf
faaliyetlerini içermektedir.

“

T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›, kat› at›k
bertaraf› için Türkiye genelinde Belediyeler Aras› Bölgesel Yönetim Birliklerinin oluﬂturulmas›, ekonomik olarak sürdürülebilir kapasitede Bölgesel Kat› At›k
Tesisi Projeleri geliﬂtirilmesi ve projelerin bir plan dahilinde uygulanmas›na karar vermiﬂtir.

geye ayr›lmas›n› esas alan detayl› bölgelendirme listesi ise Tablo 1’de verilmektedir.
Kat› At›k Yönetim Birli¤i, at›k havzas›n›,
baﬂka bir deyiﬂle kat› at›k hizmetlerinin
sunulaca¤› alt bölgeyi ve nüfusunu tan›mlar. Kat› at›k hizmetleri baﬂl›ca at›k
toplama, taﬂ›ma, geri kazanma, ar›tma ve
bertaraf faaliyetlerini içermektedir. At›k
Birliklerinin teﬂkilinde dikkate al›nan
baﬂl›ca parametreler; idari yap›, co¤rafi
konum, topografya, yol durumu, ekonomik taﬂ›ma mesafesi ve nüfustur.
1.2. Tip Projeler
Kat› At›k Ana Plan› Projesi, at›k yönetimi
ile ilgili Ulusal ve Avrupa Birli¤i (AB)
mevzuat›nda öngörülen ﬂekilde, Türkiye
geneli için düzenli depolama tesislerinin
kurulmas›, at›k miktar›n›n geri kazan›m
yoluyla azalt›lmas›, at›k taﬂ›ma giderlerinin en aza indirilmesi ve at›k yönetimi
tip projelerinin geliﬂtirilmesi bileﬂenlerini kapsayan rehber nitelikli bir çal›ﬂmad›r ve Türkiye genelinde farkl› bölgeler
ve nüfus gruplar› için geliﬂtirilen 16 adet
tip projeyi kapsar.
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Kat› At›k Ana Plan› kapsam›nda Türkiye’nin benzer nitelikler taﬂ›yan co¤rafi
bölgeleri yukar›da da aç›kland›¤› üzere
gruplanarak model bölgeleri oluﬂturulmuﬂtur. Çal›ﬂmada, Marmara ve Ege Bölgeleri 1. Bölge; Karadeniz, Akdeniz ve ‹ç
Anadolu Bölgeleri 2. Bölge; Do¤u Anadolu ve Güneydo¤u Anadolu Bölgeleri
ise
3. Bölge olarak tan›mlan›r.
Her bir model bölgesi için 200.000,
400.000 ve 600.000; sadece 3. Bölge için
800.000; Türkiye geneli için ise 100.000
ve 1.000.000’luk olmak üzere toplam 6
nüfus grubu belirlenmiﬂtir.
Kat› At›k Ana Plan› kapsam›nda Türkiye
genelindeki Büyükﬂehirler d›ﬂ›ndaki Belediyelerin, 2010-2030 y›llar› aras›ndaki
dönem için uygulamalar› gereken at›k
yönetimi stratejileri ortaya konulmuﬂtur.
Tip Projeler, Türkiye’nin 2010-2030
döneminde Ulusal At›k Yönetimi
Modelini ortaya koymaktad›r. Hangi ‹lin hangi Tip Proje Raporuna
bakmas› gerekti¤i Tablo 2’de aç›klanmaktad›r. Büyükﬂehirler kapsam d›ﬂ›ndad›r.
2. Entegre Kat› At›k Yönetimi
Entegre kat› at›k yönetimi (EKY),
belli bir at›k yönetim amac› ve hedefine
yönelik olarak gerekli uygun yöntem,
teknoloji ve yönetim programlar›n›n seçilmesi ve uygulanmas› olarak tan›mlanabilir. EKY ayn› zamanda ilgili yasal mevzuatta öngörülen hususlar›n karﬂ›lanmas›n› da kapsar. Günümüzde, EKY için
baﬂl›ca 4 esas stratejinin uygulanmas› öngörülmektedir:
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• At›k azaltma
• Geri dönüﬂüm
ve kompostlaﬂt›rma
• Geri kazanma,
termal dönüﬂüm
(yakma)
• Düzenli depolama
Bu stratejiler ba¤›ms›z olmay›p aralar›nda karﬂ›l›kl› iliﬂ- Tablo 1. Türkiye’deki karakteristik belediye gruplar›n›n tan›mlamas›
kiler söz konusudur
ﬂan kat› at›¤›n bileﬂimini oluﬂturan bütün
(ﬁekil 1). Ayn› ﬂekilde termal veya biyo- maddeleri ve üretim kaynaklar›n› ihtiva
lojik ar›tma da en yüksek geri dönüﬂüm edecek ﬂekilde planlanmal›d›r.
sa¤lanmadan düﬂünülmemelidir. EKY Ekonomik de¤er oluﬂturabilmeli: Kat›
çerçevesinde uygulanacak teknolojik se- at›k sisteminden sa¤lanabilecek ekonoçenekler uluslararas› e¤ilim ve kararlar- mik de¤erler, geri kazan›labilir malzemedan da büyük oranda etkilenmektedir. lerden, komposttan ve elde edilebilecek
Örne¤in AB ülkelerinde, düzenli depola- (düzenli depolama ve anaerobik komma alan› yer seçiminde karﬂ›laﬂ›lan bü- post) biyogazdan olan girdilerdir. Bunyük zorluklar dolay›s›yla, termal dönü- lardan temin edilecek gelir, piyasa ﬂartla-

ﬁekil 1. EKY sisteminin bileﬂenleri

ﬂüm esas ar›tma seçene¤i konumuna
gelmektedir.
2.1. EKY Sistemi Özellikleri
Verimli ve entegre bir kat› at›k yönetim
sistemi baﬂl›ca aﬂa¤›daki özellikleri taﬂ›mal›d›r.
Bütüncül bir sistem olmal›d›r: Kat› at›k
yönetimi bir yerleﬂim merkezinde olu-

r› ve yap›lacak yat›r›m›n maliyeti ile
yak›ndan ilgilidir. Bu sebeple planlama aﬂamas›nda ekonomik analizin çok iyi yap›lmas› gereklidir.
Esnek olmal›: Kat› at›k yönetim sistemi, çevresel, mekansal ve at›k
özelliklerinde zamana ba¤l› olarak
meydana gelebilecek çeﬂitli de¤iﬂikliklere belirli oranda uyum sa¤layabilecek esneklikte olmal›d›r.
Bölgesel planlama yap›lmal›d›r: Toplanacak at›k miktar›n›n büyüklü¤ü, planlaman›n o oranda verimli olmas›n› sa¤lamaktad›r. At›k oluﬂum miktar› ise öncelikle nüfusa ba¤l›d›r. Bu sebeple Büyükﬂehirler d›ﬂ›ndaki planlamalarda daha
büyük bölgesel planlamalar yap›lmal›d›r.
Baz› araﬂt›rmac›lar entegre bir yönetime
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kullanarak ve at›k oluﬂturan ürünlere ay›rd›klar›
bütçeyi azaltarak katk› sa¤layabilirler. Özel sektör,
imalat sürecini yeniden tasarlayarak, daha az at›k
oluﬂturan teknolojiler kullanabilir. Ayr›ca ürünlerin,
daha verimli, uzun ömürlü
ve daha az zehirli madde
içermek üzere yeniden tasar›m› da di¤er bir at›k
azaltma seçene¤idir.

imkan veren yakma tesisleri giderek yayg›nlaﬂmaktad›r. Yakma tesisleri at›k yakma sonucu üretilen enerjinin buhar
ve/veya elektrik olarak geri kazan›lmas›n› sa¤lar. At›k hacminde sa¤lanan büyük
azalma, yüksek ilk yat›r›m maliyetlerine
ra¤men düzenli depolama tesislerinde
hacmin yetersiz veya tesisin uzak oldu¤u
durumlarda, yakma tesislerini cazip k›lar.
Yakma sonucu oluﬂan taban külü ve uçucu küllerin inﬂaat malzemesi olarak yeniden kullan›labilmesi de di¤er bir müspet
unsurdur.

2.2.2. Geri Dönüﬂüm ve Yakma tesislerinin baﬂl›ca k›s›tlar›, yükKompostlaﬂt›rma
sek yat›r›m ve iﬂletme maliyetleri, iﬂletilGeri dönüﬂüm, at›k yöne- melerinin karmaﬂ›k ve deneyimli persotim uygulamalar› içinde en nel gerektirmesi ve iﬂletme emniyeti
olumlu alg›lanan ve yap›la- hakk›nda genelde halk›n ciddi endiﬂeler
bilir olan›d›r. Geri dönü- taﬂ›mas› olarak ifade edilebilir. Geliﬂﬂüm, kentsel kat› at›k için- mekte olan ülkelerde, kentsel kat› at›kdeki geri dönüﬂtürülebilir lardaki su muhtevas›n›n çok yüksek ve
maddelerin ayr›larak üreti- kalorifik de¤erin de rölatif olarak düﬂük
Tablo 2. ‹llerin baﬂvuracaklar› Tip Projeler
me
döndürülmesini sa¤lar. olmas› (ek yak›t ihtiyac›) dolay›s›yla do¤ba¤l› nüfusun 500.000 kiﬂiden az olmaGeri dönüﬂüm sayesinde s›n›rl› maden rudan yakma yönteminin iﬂletme maliyemas›n› tavsiye etmektedir.
kaynaklar›n›n korunmas›, daha az ham ti belirgin oranda artmaktad›r. Bu yüzmadde ve enerji kullan›m› gerçekleﬂir. den yakma, Büyükﬂehirler d›ﬂ›nda uygu2.2. EKY Uygulama Seçenekleri
Ayr›ca, geri dönüﬂüm at›k depolama te- lanma imkan› oldukça düﬂük bir tekno2.2.1. At›k Azaltma
sislerinin hizmet ömrünü de artt›r›r. Et- loji durumundad›r. Kamuoyunun yakma
At›k azaltman›n hedefi üretilen at›kta ha- kili bir geri dönüﬂüm sonucu, kompost tesisleri ile ilgili endiﬂeleri baca gaz›
cim ve/veya zehirlilik azalt›m›n›n sa¤lan- ve yakma tesislerinin verimleri ile ürün emisyonlar› ve oluﬂan küllerdeki zehirlilik riskleri üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r.
mas›d›r. Bu kapsamda tekrar kullan›labi- ve kül kaliteleri de artar.
len ürünleri (cam ﬂiﬂeler gibi) ve ambalaj
at›klar›n›n kontrolü esas al›n›r. At›k azalt- 2.2.3. Termal Dönüma herkesi ilgilendirir. Tüketiciler daha ﬂüm (Yakma)
az sat›n alma veya ürünleri daha etkin Entegre kat› at›k yönetikullanma yoluyla katk›da bulunabilirler. mindeki üçüncü ana seResmi ve özel kurumlar da daha az tüke- çenek (tercihen enerji
tir konuma gelebilir. Bu kurumlar gerek- geri kazan›ml›) at›k yaksiz iç/d›ﬂ yaz›ﬂma ve kopya saklamay› mad›r. At›k hacminin onda bire düﬂürülmesine
azaltarak, daha uzun ömürlü ambalajlar
Tablo 3. Ulusal Kat› At›k Yönetimi Senaryolar› yat›r›m maliyeti tahminleri
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bulundu¤u unutulmamal›d›r.

at›k toplama s›kl›¤›n›n ﬂehirlerde her
gün iken küçük yerleﬂimlerde haftada 13 sefere kadar de¤iﬂti¤i belirtilmiﬂtir.
Türkiye genelinde toplama araçlar›n›n
hacmi genellikle 7 m3 ile 13 m3 aras›nda
de¤iﬂmektedir. Nüfusu 2000 kiﬂinin alt›ndaki yerleﬂimlerde yaﬂayan k›rsal nüfus haricinde, belediyenin hizmet alan›nda yer alan nüfusun yaklaﬂ›k olarak tümü
düzenli at›k toplama hizmetlerinden yararlanmaktad›r.

2.3. EKY Sisteminin
Verimi
Bir kat› at›k sisteminin verimi, mali ve madde geri
kazan›m› olmak üzere iki
ﬂekilde belirlenir. Mali geri
kazan›m verimini belirlemede sistemden elde edilen gelirin, masraflar›n ne
kadar›n› karﬂ›lad›¤›na bak›- Kentsel kat› at›klardan plastik, ka¤›t, cam
l›r. Masraf› karﬂ›lama yüz- ve metal toplanma/seçilme iﬂlemi geneldesi ne kadar yüksek ise likle hurdac›lar ve bireysel toplay›c›sistemin verimi o kadar lar/sokak toplay›c›lar› taraf›ndan yap›lyüksektir denebilir. Sis- maktad›r. Bireysel toplay›c›lar ve hurdatemden elde edilen gelir, c›lar kullan›lm›ﬂ ambalajlar› depolardan
geri kazan›lan, dönüﬂtürü- ve iﬂyerlerinden sat›n almakta veya soTablo 4. Senaryolara göre kiﬂi baﬂ› ortalama harcama ihtiyac› da¤›l›m›
len maddeler ve enerji sa- kak ve at›k konteynerlerinden toplamak2.2.4. Düzenli Depolama
t›ﬂ› ile sunulan hizmetlerin karﬂ›l›¤› ola- tad›rlar. Bu, Türkiye’de en yayg›n kullaDüzenli depolama hiç kimsenin gönüllü
rak al›nan ücretlerden meydana gelir. n›lan yöntemdir. Sokak toplay›c›lar› taraolarak tercih etmedi¤i ancak herkesin ih- Sistemde düzenli depolamaya gelen at›k f›ndan geri kazan›lan at›¤›n toplam kenttiyac› oldu¤u bir at›k yönetim seçene¤i- miktar› ne kadar az ise geri kazan›lan ve- sel kat› at›¤›n %10’unu ve geri dönüﬂtüdir. Hiçbir entegre at›k yönetim seçene- ya dönüﬂtürülen at›k miktar› da o nispet- rülebilecek kat› at›¤›n ise %25-30’unu
¤i düzenli depolamas›z düﬂünülemez.
te fazlad›r. Madde geri kazan›m› ile mad- oluﬂturdu¤u tahmin edilmektedir. Bu
Modern bir düzenli depolama tesisinde di kazan›m›n beraberce en yüksek de¤e- tür bir geri kazan›m sa¤l›ks›zd›r ve yasal
uygulanan yap›m ve iﬂletme teknolojisi, re ulaﬂt›¤› çözüm optimum çözümdür.
de¤ildir fakat ilgili gruplar çok iyi organihalk ve çevre sa¤l›¤›n›n korunmas›n› gaze olduklar›ndan hala devam etmekteranti eder. Bu konuda dikkate al›nmas› 2.4. Türkiye’de EKY’nin Mevcut
dir.
gerekli hususlar, düzenli depolama tesis- Durumu
lerinin uygun ﬂekilde tasar›m› ve kapan- Türkiye’de yayg›n olarak kullan›lan at›k Bunun yan›nda s›n›rl› da olsa geri dönüﬂma sonras› izlemenin etkin ﬂekilde sa¤- toplama metodu, kald›r›m kenar›na b›ra- türme iﬂlemi belediyeler taraf›ndan gerlanmas›d›r. Günümüz modern düzenli k›lan plastik torbadepolama tesislerinin, eski aç›k (vahﬂi) lar ve çok katl› biçöp döküm sahalar›ndan tamamen farkl› nalarda yaﬂayan
oldu¤u, tehlikeli s›v› ve kat› at›klar›n ka- nüfusa hizmet vebul edilmedi¤i; gaz ve s›z›nt› suyu kon- ren büyük at›k
konteynerlerinden
trol sistemleri bulundu¤u; depo taban›(1200 lt) oluﬂmakn›n tam geçirimsiz hale getirildi¤i ve ettad›r. Türkiye’de
kin bir yeralt› suyu kalitesi izleme sistemi
Tablo 5. Düzenli depolama direktifi hedeflerine göre geçiﬂ süreleri
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30.000 ton/y›l gibi
çok düﬂük bir iﬂlem hacmiyle çal›ﬂmaktad›rlar.
Türkiye’de kat›
at›k bertaraf›nda
en çok kullan›lan
yöntem, at›klar›n
düzensiz depolama alanlar›na dökülmesidir. Toplam 2000 küçük
ölçekli ve 50 büyük ölçekli düzensiz depolama sahas› oldu¤u tahmin edilmektedir.
Türkiye’nin Kat›
At›k Sektörü için
yüksek maliyet
Tablo 6. Türkiye için AB At›k Direktifleri ile uyumlu zaman çizelgesi
gerektiren AB ile
çekleﬂtirilmektedir. Bu iﬂlemlere ambalaj
at›klar›n›n kald›r›m kenar›nda toplanma- uyumlu çevre yat›r›mlar›n›n, geliﬂtirilen
s›, grupland›r›lmas› ve organik at›klar›n model senaryolar› itibariyle hesaplanan
kompostlanmas› ve düzenli depolama yat›r›m ihtiyaçlar› Tablo 3 ve Tablo 4 ‘de
sahalar›/çöplüklerde geri dönüﬂtürülebi- özetlenmiﬂtir (ENVEST, 2005).
lir at›klar›n ayr›ﬂt›r›lmas› ve sat›lmas› dahildir. Ancak, belediyeler taraf›ndan geri
dönüﬂtürülen miktar, sokak toplay›c›lar›n›nkine göre çok düﬂüktür. Günümüzde
geri dönüﬂüm sektöründe, malzemesine
bak›lmaks›z›n, her tür geri dönüﬂtürülebilir at›k için büyük bir pazar bulunmaktad›r ve cam, ka¤›t, PET ve alüminyum
konserve kutular› oldukça yüksek fiyatlarla geri dönüﬂtürülmektedirler.
Türkiye’de maddesel geri kazanma tesislerinin toplam kapasitesi yaklaﬂ›k
250.000 ton/y›l mertebesinde olarak belirlenmiﬂtir. Buna ra¤men bu tesisler
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ATM, at›k kumbaralar›, MGT, AB düzenli
depolama tesis, ‹&Y geri dönüﬂüm tesisi
ile biyometan tesisi önerilmektedir ancak Senaryo 1’den farkl› olarak tesislerin
devreye girme tarihleri öne al›nm›ﬂt›r.
Senaryo 1c: ‹kili toplama/kompost,
ATM, at›k kumbaralar›, MGT, yakma tesisi, AB düzenli depolama tesis, ‹&Y geri
dönüﬂüm tesisi ile biyometan tesisi önerilmektedir.
Senaryo 2a: ‹kili toplama/kompost,
ATM, at›k kumbaralar›, MGT, yakma tesisi, AB düzenli depolama tesis, ‹&Y geri
dönüﬂüm tesisi ile biyometan tesisi önerilmektedir ancak Senaryo 1c’den farkl›
olarak yakma tesisi 7 y›l önce devreye
girmesi planlanmaktad›r.
Tablodan da görüldü¤ü üzere en yüksek
maliyetli senaryo, Büyükﬂehirlerde yakma/gazifikasyon seçene¤ini esas alan Senaryo 2’dir. En ucuz senaryo ise ayr› toplama ve kompostlaﬂt›rmay› esas alan Senaryo 1a’d›r. Ancak Senaryo 2’de bile kiﬂi baﬂ›na ortalama yat›r›m ihtiyac›, harcanabilir hanehalk› gelirinin %1’ini aﬂmamaktad›r. Burada en uygun senaryonun
seçiminde esas al›nacak ana kriterler AB

Senaryo 1a: ‹kili toplama/kompost,
at›k toplama merkezleri (ATM), at›k
kumbaralar›, maddesel geri kazanma
tesisi (MGT), AB
düzenli depolama
tesisi, inﬂaat ve y›k›nt› at›klar› (‹&Y)
geri dönüﬂüm tesisi ile biyometan tesisi önerilmektedir.
Senaryo 1b: ‹kili
toplama/kompost, Tablo 7. Kompost, yakma ve düzenli depolama tesisleri tipik ilk yat›r›m
(tesis) maliyetleri
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Tablo 8. At›k toplama araçlar› ve MGT için tipik iﬂletme ve bak›m maliyetleri

ambalaj at›klar› geri kazan›m› ve biyolojik olarak parçalanabilir at›klar›n düzenli
depolama d›ﬂ›na yönlendirilmesi ile ilgili
hedeflerin sa¤lanmas›d›r.

zenli depolama sahalar›n›n uyum için geliﬂtirilmesi 2023 y›l› olarak programlanm›ﬂt›r, yani; 9 y›ll›k bir geçiﬂ dönemi söz
konusu olacakt›r.

2.4.1. Kentsel Kat› At›k Yönetimi
AB ile uyumlu kentsel kat› at›k yönetim
sisteminin gerektirdi¤i teknik ve çevresel ihtiyaçlar baﬂl›ca iki temel AB direktifi ile düzenlenmektedir:

AB Düzenli Depolama Direktifi 2010 y›l›
için 1995 ›l›nda oluﬂan biyolojik olarak
ayr›ﬂabilir at›klar›n %75’inin, 2013 y›l›
için %50’sinin ve 2020 için %35’inin düzenli depolamaya kabul edilmesini öngörmektedir. Türkiye’nin 2010 y›l›nda
%75’lik hedefe ulaﬂmas› beklenirken,
%50’lik hedefe en erken 2015 y›l›nda ulaﬂ›labilece¤i tahmin edilmektedir.
Düzenli Depolama Direktifi’nin farkl› nicel hedefleri için ortaya ç›kan geçiﬂ süreci Tablo 5’de gösterilmiﬂtir.

• Düzenli Depolama Direktifi
• Ambalaj Direktifi
Düzenli Depolama Direktifi düzenli depolama sahalar› için ayr›nt›l› teknik ve iﬂletme ile ilgili standartlar düzenler. 2009
y›l›na kadar uyum sürecinde var olan düzenli depolama alanlar› direktif gereklerini yerine getirmek için haz›rlanm›ﬂ
uyum plan›na göre ›slah edilmeli veya direktifte belirtilen gözetim ve kapatma
yöntemlerine uygun olarak kapat›lmal›d›r. Mevcut düzensiz depolama alanlar›n›n ›slah› veya Düzenli Depolama Direktifi gerekleriyle uyumlu yeni düzenli depolamalar›n oluﬂturulmas› için ihtiyaç
duyulacak önemli maliyetler düﬂünülerek tahmini kat›l›m y›l› olan 2014’e kadar
direktif gereklerinin yerine getirilece¤i
düﬂünülmemiﬂtir. Bunun yerine yeni düNisan 2007

Türkiye için önerilen yaklaﬂ›m senaryosunda, ambalaj at›klar› geri dönüﬂüm/geri kazanma hedeflerinin tam olarak 2020
y›l›nda sa¤lanmas› hedeflenmiﬂtir.
Önerilen yaklaﬂ›m plan›na göre, ambalaj
at›klar› direktifi ﬂartlar›n› sa¤layabilmek
için at›k kumbaralar›, at›k toplama merkezleri ikili toplama sistemi ve maddesel
geri kazanma tesisleri kurulmal›d›r.
Biyolojik olarak ayr›ﬂabilen at›klar›n düzenli depolama alanlar› d›ﬂ›na yönlendirilen miktar› ile ilgili ﬂartlar› sa¤lamak
için, ayr› toplama, uygun ar›tma (kompostlaﬂt›rma) ve bertaraf yöntemlerinin
(yakma/gazlaﬂt›rma) yo¤un kullan›m› gerekecektir.
AB ile uyum için gerçekleﬂtirilen yeni
at›k toplama sistemleri, düzenli depolama sahalar› ve ar›tma yöntemlerinin de¤iﬂik bölgelerdeki baﬂlama tarihleri ile ilgili bilgiler Tablo 6 ’da verilmiﬂtir. Geri
dönüﬂüm merkezleri/at›k kumbaralar› ve
geri dönüﬂtürülebilir at›k toplama konteynerleri tesisi ile ilgili yat›r›mlar, iki aﬂamada gerçekleﬂecektir. Tablo 6 ’daki tarihleri bir taraftan farkl› bölgelerdeki ihtiyaç ve kapasitelerdeki de¤iﬂiklikleri

Tablo 9. Kompost, yakma ve düzenli depolama tesislerinin tipik iﬂletme/bak›m maliyetleri
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yans›t›rken, di¤er taraftan hedefleri göstermektedir. Bir baﬂka deyiﬂle tesisler,
tabloda gösterilen ilk sene için bölgenin
yar›s›na hizmet ederken, ikinci senede
bölgenin tamam›nda hayata geçecektir.
Önerilen bölgesel entegre kat› at›k yönetimi planlamas›, Türkiye genelinde yaklaﬂ›k 120 merkezi kat› at›k kompleksi ile
AB kat› at›k direktiflerine uyumu mümkün k›lmaktad›r. Bu yaklaﬂ›m ile bütün
bölgelerde, harcanabilir hanehalk› gelirinin %1’ini aﬂmayan bir maliyetle AB direktifleri ile uyumlu entegre bir kat› at›k
yönetim sistemi kurulmas› mümkündür.
Geri kazan›ma yönelik yat›r›mlar iki aﬂamada gerçekleﬂtirilecektir. Tablo ’daki
hücrelerde yer alan farkl› tarihler bir taraftan bölgelerin ihtiyaç ve kapasitelerindeki de¤iﬂiklikleri yans›t›rken, di¤er taraftan hedeflenen y›llar› göstermektedir.
Tabloda gösterilen ilk senede bölgenin
yar›s›na hizmet verilirken, ikinci senede
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sistem bölgenin tamam›nda hayata geçirilecektir. Parantez içlerinde yer alan
yüzdelik de¤erler ise, proje boyunca sistemin hizmet verece¤i nüfusun toplam
nüfusa oran›n› iﬂaret etmektedir. Tablodan görüldü¤ü üzere Büyükﬂehirler için
olan hedef y›llar daha s›k› olmakla beraber di¤er küçük ve orta ölçekli Belediyeler için AB standartlar›nda at›k yönetimi
daha ileriki y›llarda devreye sokulacakt›r.
2.4.2. ‹lk Yat›r›m Maliyeti
At›k toplama araçlar›, maddesel geri kazanma tesisleri (MGT), kompost tesisleri, yakma tesisleri ve düzenli depolama
tesislerinin ABD ﬂartlar›ndaki tipik ilk yat›r›m maliyetleri ve Tablo 7 ’de topluca
verilmiﬂtir. Bu maliyetler, yakma tesisleri
hariç büyük de¤iﬂimler gösterebilmektedir. Bu yüzden proje özel ﬂartlar› göz
önünde tutularak, ihtiyatla kullan›lmas›
gerekir.

2.4.3. ‹ﬂletme ve Bak›m Maliyeti
‹ﬂletme maliyetleri yerel ﬂartlar, emniyet
kurallar›, iﬂçi ücretleri, ekibin büyüklü¤ü
vb. faktörlere ba¤l› olarak önemli farkl›l›klar gösterebilir. ‹ﬂleticinin kamu veya
özel sektör olmas› ve tesisin yaﬂ› iﬂletme
ve bak›m maliyetlerini önemli ölçüde etkiler. ABD uygulamalar› esas al›narak,
at›k toplama araçlar› ve maddesel geri
kazanma için tipik iﬂletme ve bak›m maliyetleri Tablo 8; kompost, yakma ve düzenli depolama tesislerinin tipik iﬂletme
ve bak›m maliyetleri Tablo 9 ’da verilmiﬂtir.
Kaynaklar:
- M‹MKO A.ﬁ., 2006. T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›. Kat› At›k Ana Plan›
- ENVEST, 2005. T.C. Çevre ve Orman
Bakanl›¤›. Türkiye için Yüksek Maliyetli
Çevresel Yat›r›mlar›n Planlamas›. Düzenli Depolama Direktifi Direktife Özgü Yat›r›m Plan›.

Nisan 2007

dosya TÜKET‹RKEN TÜKENMEK
Osman AKGÜL
‹STAÇ A.ﬁ. Genel Müdürü

Çevre Yönetimi ve Yerel
Yönetimlerin Sorumluluklar›
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesinin bir kuruluﬂu olarak, ‹STAÇ kuruldu¤u 18.12.1994
tarihinden itibaren ulusal ve uluslararas› standartlar çerçevesinde bir çok yeni uygulamalar› hayata geçirmiﬂtir. Teknik bilgi ve birikimi, teknolojik alt yap›s› ile baﬂta ‹stanbul olmak üzere tüm Türkiye’miz ile tecrübelerini paylaﬂmaktad›r.

H.Osman AKGÜL
‹STAÇ A.ﬁ. Genel
Müdürü

Çevre, sosyal ve ekonomik kalk›nman›n
s›n›r ﬂartlar›ndan biri iken, art›k optimizasyon probleminin bir parças› olmaktan
ç›km›ﬂ tek baﬂ›na gündeme oturmuﬂtur.
‹STAÇ A.ﬁ. bugün küresel ›s›nma veya
iklim de¤iﬂikli¤i ile güncel olarak içinde
bulundu¤umuz durumun ön görüldü¤ü
100

1994 y›l›nda ‹stanbul’da Yerel Yönetim
anlay›ﬂ›nda devrim yapan bir yönetimin
vizyonunun somut ifadelerinden biridir.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesinin bir
kuruluﬂu olarak, ‹STAÇ kuruldu¤u
18.12.1994 tarihinden itibaren ulusal ve

Teknik bilgi ve birikimi, teknolojik alt
yap›s› ile baﬂta ‹stanbul olmak üzere tüm
Türkiye’miz ile tecrübelerini paylaﬂmaktad›r.

‹STAÇ, Kat› at›k yönetimi, ‹nﬂaat ve y›k›nt› at›klar›n›n yönetimi, Deniz ve K›y› Kirlili¤i Yönetimi faaliyetleri kapsam›nda,
Çevre sadece merkezi ve
evsel ve t›bbi at›klar›n bertaraf›, ambalaj
yerel yönetimlerin
at›klar›n›n geri dönüﬂümü, düzenli desorumlulu¤unda olan bir
polama sahalar› kurulumu ve iﬂletilmesi,
konu olmaktan ziyade
çöp s›z›nt› suyu ar›t›lmas›, çöp gaz›ndan
bireyden baﬂlayarak toplumu elektrik üretimi, Gemilerden sintine
ve toplumlar› ilgilendiren,
at›klar›n›n ve gemi at›klar›n›n toplanmas›
etkisi itibariyle küresel olan, ve bertaraf›, k›y›, ana arter, meydan ve
caddelerin temizli¤i, dere a¤z› çamur tazaman itibariyle gelecek
nesilleri, yüzy›llar›, bin y›llar› rama ve ›slah çal›ﬂmalar›, organik at›klarilgilendiren çok boyutlu bir dan kompost üretimi ve geri kazan›m çal›ﬂmalar›n› yürütmektedir.
mücadeledir.
‹STAÇ gerçekleﬂtirdi¤i bütün faaliyetlerinde AB Çevre Mevzuat› ile uyumlu enuluslar aras› standartlar çerçevesinde bir tegre kat› at›k yönetimi stratejik plan›n›
çok yeni uygulamalar› hayata geçirmiﬂtir. esas almaktad›r.

“

“

‹STAÇ A.ﬁ. Çevre ve At›k Yönetimi
faaliyetleri ile önemli bir misyon
üstlenmiﬂ konusunda lider bir ﬂirket, k›saca ‹STAÇ’› okurlar›m›zla
paylaﬂ›r m›s›n›z ?
Avrupa Birli¤i ile tam üyelik ile ilgili yap›lacak 35 adet müzakere baﬂl›klar› aras›nda belki de en yorucu olacak konu “Çevre”. Bugün yerel yönetimlerin görev ve
sorumluluklar› kapsam›nda yer alan kentin günlük hayat›n› do¤rudan etkileyen
en önemli hususlardan biri yine “Çevre”.
Çevre sürdürülebilir kalk›nma çabas›
içinde bugünden yar›na olan miras›m›z,
yani sorumlulu¤umuz.
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‹stanbul için haz›rlanan stratejik plan,
Ulusal Mevzuat› ve AB direktiflerini içererek AB uyum sürecindeki hedefleri belirtmektedir. Bu hedeflere ulaﬂmak için
uygulamaya geçen ve geçmesi planlanan
projeler haz›rlan›rken göz önüne al›nan
hususlar uygulama önceli¤ine göre, (Reduction) kayna¤›nda at›¤›n oluﬂumunu
önleme ve azaltma, (Re-use) tekrar kullan›m, (Recycling) geri dönüﬂüm, (Recovery) geri kazan›m ve nihai noktada insan sa¤l›¤› ve çevre üzerine olan olumsuz etkiyi en aza indirgeyecek ﬂekilde
bertaraf›d›r.
Yerel yönetimlerin çevre yönetimi konusunda sorumluluklar›
nelerdir ?
Çevre geliﬂtirme, çevre koruma,
çevre kontrol, hava, yer alt› ve
yer üstü su kirlili¤i, ses ve görüntü kirlili¤i, flora ve fauna çeﬂitlili¤inin korunmas›, yeﬂil alan, a¤açland›rma,… , k›saca Çevre Yönetimi deyince sadece at›klar›n toplanmas› ve ﬂehrin temizli¤i alg›lanmamal›d›r. Her türlü kirlili¤in kayna¤›nda önlenmesi, en aza indirgenmesi, oluﬂan kirlili¤in ise insan ve çevre sa¤l›¤›na, al›c› ortamlara zarar vermeyecek ﬂekilde bertaraf›d›r.
5393 Say›l› Belediye Kanunu, 5216 Say›l›
Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu, 5237 Say›l› Türk Ceza Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile Belediyelerin, Büyükﬂehir Belediyelerinin çevre yönetimi konusundaki
görev yetki ve sorumluluklar›n› tayin etmiﬂtir.
Bu kapsamda 10.07.2004 tarihli Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu ile Madde 7.-i)
uyar›nca“….büyükﬂehir kat› at›k yöne-

Nisan 2007

tim plân›n› yapmak, yapt›rmak; kat› at›klar›n kaynakta toplanmas› ve aktarma istasyonuna kadar taﬂ›nmas› hariç kat›
at›klar›n ve hafriyat›n yeniden de¤erlendirilmesi, depolanmas› ve bertaraf edilmesine iliﬂkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek; sanayi ve
t›bbî at›klara iliﬂkin hizmetleri yürütmek,
bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek; deniz
araçlar›n›n at›klar›n› toplamak,

toplatmak, ar›tmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” yetki ve
sorumlulu¤u Büyükﬂehir Belediyelerine
verilmiﬂtir. Yine ayn› kanunda ‹lçe ve ilk
kademe belediyelerinin konu ile ilgili görev ve yetkileri ise
“Büyükﬂehir kat› at›k yönetim plân›na
uygun olarak, kat› at›klar› toplamak ve
aktarma istasyonuna taﬂ›mak.” ﬁeklinde
tan›mlanm›ﬂt›r.
Yasal mevzuat›n ikame edilmesi ile birlikte, kat› at›klar›n toplanmas›, taﬂ›nmas›

ve düzenli depolama alanlar›nda depolanmas› yerel yönetimlerce baﬂar› ile sürdürülmekle beraber, at›klar›n geri kazan›m› ve geçerli yöntemlerle bertaraf› konusunda halen yap›lmas› gereken çal›ﬂmalar vard›r.
‹stanbul’da Yap›lan Çal›ﬂmalar
Nelerdir ?
Baﬂkan›m›z Say›n Kadir Topbaﬂ’›n her f›rsatta üzerinde durdu¤u “Türkiye’nin görünen yüzü ve dünyaya aç›lan penceresi
olan ‹stanbul’un eﬂsiz miras›na sahip ç›karak, yaﬂam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya ﬂehri yapan öncü ve önder belediye” olmak hedefi do¤rultusunda çal›ﬂmalar›m›z yo¤un bir ﬂekilde devam ettirilmektedir.
5216 say›l› Büyükﬂehir Belediyesi
kanunu gere¤i haz›rlanan “‹stanbul için AB Çevre Mevzuat› ile
Uyumlu Entegre Kat› At›k Yönetimi
Stratejik Plan›” ile 2023 y›l›na kadar
‹stanbul’daki kat› at›k yönetimi stratejileri ve hedefleri belirlenmiﬂtir. Bu planda
AB uyum sürecinde “1995 y›l›nda evsel
kat› at›klar›n›n %80’inden fazlas›n› düzenli depolayan üye devletlere, biyolojik
olarak ayr›ﬂt›r›labilen evsel kat› at›klar›n
depolanmas›n›n 3 aﬂamada azaltmas›n›
düzenleyen AB düzenli depolama direktifi (1999/31/EC) paralelinde,
• 2010 y›l›nda, 1995 y›l›nda düzenli depolama alanlar›na gönderilen biyolojik
evsel at›klar›n %25 oran›nda
• 2013 y›l›nda, 1995 y›l›nda düzenli depolama alanlar›na gönderilen biyolojik
evsel at›klar›n %50 oran›nda
• 2020 y›l›nda, 1995 y›l›nda düzenli de-
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lirledi¤i hedeflere ulaﬂmak için yeni yat›r›mlar› ile di¤er yerel yönetimlere öncü
rolünü baﬂar›yla sürdürmektedir.
2000 ton/gün kapasiteli aç›k kompost tesisi 2007 y›l› ikinci yar›s›nda devreye girecektir. Ambalaj At›klar› Yönetmeli¤inde
belirlenen 2015 y›l›nda % 60 verimlilikle
geri kazan›m hedefi do¤rultusunda; 12
ilçe belediyede ambalaj at›klar›n›n konutlarda yerinde ayr›ﬂt›r›larak ayr› at›k
torbalar›nda toplanmas› ve do¤rudan
ekonomiye kazand›r›lmas› çal›ﬂmalar›
baﬂlat›lm›ﬂt›r.
ﬂanabilir ve temiz çevre için her yönü ile
büyük bir çaba içerisindedir.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Entegre
Kat› At›k Yönetimi Stratejik Plan›nda be-

‹stanbul’da günlük Avrupa yakas›nda
9800 ton Asya yakas›nda 4500 ton toplamda 14.300 ton evsel at›k topland›¤›
göz önüne al›nd›¤›nda ‹stanbul birçok
Avrupa ülkesinden daha fazla at›k bertaraf› ile mücadele etmektedir.
Bunun yan› s›ra h›zla geliﬂen ve büyüyen
ﬂehir, yeniden yap›lanma beraberinde
inﬂaat, moloz ve y›k›nt› at›klar›n›n yönetimi ve bertaraf› problemini ilave etmekte, yaklaﬂ›k 400 km sahil ﬂeridi ve Bo¤az
gemi trafi¤i ile de son derece önemli
miktarda k›y› ve gemi at›klar›n›n toplanmas› ve bertaraf›n› gerektirmektedir.
Günlük 5 milyon m2 ana arter ve meydanlar›n temizli¤i yap›lmaktad›r. 2006 y›l›nda 3515 gemiden toplanan at›k
121.000 m3, k›y›lar›m›zda oluﬂan deniz
kaynakl› k›y› çöpü ise 23.410 m3 tür. Dere a¤z› ve Koy tarama çal›ﬂmalar›nda
235.250 m3 çamur ç›kar›lm›ﬂt›r. K›saca
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi daha ya-

Tecrübelerimizin paylaﬂ›lmas›n› bir sosyal sorumluluk olarak de¤erlendirmekte
Çevre geliﬂtirme, çevre
koruma, çevre kontrol, hava, ve bu amaçla s›k s›k e¤itim faaliyetleri
düzenlemekteyiz.
yer alt› ve yer üstü su
“AB Sürecinde Türkiye’de Kat› At›k
kirlili¤i, ses ve görüntü
Yönetimi ve Çevre Sorunlar› TÜRkirlili¤i, flora ve fauna
KAY 2007 Sempozyumu” 28-31 Maçeﬂitlili¤inin korunmas›, yeﬂil y›s 2007 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da
alan, a¤açland›rma,… ,
gerçekleﬂtirilecektir.

Di¤er yandan kompost ürünün iyileﬂtirilmesi ve gübre olarak kullan›m› yönünde
Tübitak ile ortak proje yürütülmektedir.

“

k›saca Çevre Yönetimi
deyince sadece at›klar›n
toplanmas› ve ﬂehrin
temizli¤i alg›lanmamal›d›r.
Her türlü kirlili¤in
kayna¤›nda önlenmesi, en
aza indirgenmesi, oluﬂan
kirlili¤in ise insan ve çevre
sa¤l›¤›na, al›c› ortamlara
zarar vermeyecek ﬂekilde
bertaraf› anlaﬂ›lmal›d›r.

“
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polama alanlar›na gönderilen biyolojik
evsel at›klar›n %65 oran›nda azalt›lmas›
olarak belirlemiﬂtir.

Çevre Konusunda Son Söz ?
Çevre konusunda söylenecek son söz
yok!
Çevre sadece merkezi ve yerel yönetimlerin sorumlulu¤unda olan bir konu olmaktan ziyade bireyden baﬂlayarak toplumu ve toplumlar› ilgilendiren, etkisi itibariyle küresel olan, zaman itibariyle gelecek nesilleri, yüzy›llar› bin y›llar› ilgilendiren çok boyutlu bir mücadeledir. Bu
mücadelede tüm okurlar›m›z› daha çevreci olmaya davet ediyoruz.
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Bilal ﬁENGÜN
‹zaydaﬂ A.ﬁ. Genel Müdürü

At›k Bertaraf›nda Tek Örnek:

‹ZAYDAﬁ
Türkiye’nin mevcut durumuna bakacak olursak, bizim kendi tecrübelerimize istinaden, 2 milyon ton civar›nda y›ll›k at›k oldu¤unu tahmin etmekteyiz. Bunun ise yaklaﬂ›k 500 bin tonu yak›lmas› gereken at›kt›r. Bu 500 bin ton at›¤›n sadece 30 bin tonunu yakabildi¤imiz için çok cüzi bir kapasiteyle, Türkiye’ye hizmet etmeye çal›ﬂ›yoruz.
Bu da çok büyük s›k›nt›lar oluﬂturmaktad›r.
Bilal ﬁENGÜN
‹zaydaﬂ A.ﬁ.
Genel Müdürü

‹zaydaﬂ’› tan›yarak baﬂlayal›m isterseniz?
‹zaydaﬂ, Türkiye’de ﬂu anda kendi alan›nda faaliyet gösteren tek kuruluﬂ olma
özelli¤indedir.
Lisansl› çal›ﬂarak endüstriden kaynaklanan tehlikeli at›klar› bertaraf ediyoruz.
Kocaeli Bölgesi’nde bulundu¤umuz için,
Kocaeli ve yak›n çevresinde Yalova, Düzce, Bursa, Bolu’ya kadar çevre il ve ilçelere yönelik olarak çal›ﬂ›yoruz. Teorik kapasitemiz 35 bin yakma kapasitemiz ise
30 bin ton civar›ndad›r. Onun d›ﬂ›nda da
depolama ile beraber 100 bin tonluk bir
at›¤› y›lda bertaraf etme kapasitemiz bulunuyor.

at›kt›r. Bu 500 bin ton at›¤›n sadece 30
bin tonunu yakabildi¤imiz için çok cüzi
bir kapasiteyle, Türkiye’ye hitap etmeye
çal›ﬂ›yoruz. Bu da çok büyük s›k›nt›lar
oluﬂturuyor. As›l önemli olan, bizim bertaraf edemedi¤imiz at›klar›n ne oldu¤u
ve sanayiciler taraf›ndan ne ﬂekilde ber-

taraf edildi¤idir. Bunlar›n tabi iyice irdelenmesi gerekir. Bu alandaki aç›¤›n kapat›lmas› aç›s›ndan MÜS‹AD üyelerinin de
yat›r›mlar›na ihtiyac›m›z var. Yani çevre
sektörü ﬂu anda yat›r›mlar aç›s›ndan açt›r.

“

‹zaydaﬂ’›n temel faaliyet alanlar›ndan söz eder misiniz?
‹zaydaﬂ’›n üç ana faaliyet unsuru bulunuyor. Bunlardan ilki, endüstriyel at›klardan tehlikeli olanlar›n›n yak›lmas›d›r. Bu
yak›lma sonucu elektrik üretilmektedir.
Yakma iﬂlemi, 1200 derecede iki aﬂamada gerçekleﬂtirilerek, gerekli filtrasyonlar
yap›ld›ktan sonra emisyon olarak sa¤l›kl›
bir biçimde -yönetmeliklerin de bize vermiﬂ oldu¤u limitler çerçevesinde- bacadan gazlar›m›z› serbest b›rakmaktay›z.
Yakma esnas›nda, 5 mw’a (megavat) kadar elektrik üretme kapasitemiz var. Bu
elektri¤in yaklaﬂ›k 1,5 mw’›n› kendimiz
kullan›yor, 3,5 mw’›n› da ﬂebekeye sat›-

Gelir gelmez yapt›¤›m›z iﬂ bir
kere Euro olan fiyatlar› TL’ye
çevirmek oldu. Sonra
fiyatlarda belli indirimler
yapt›k. Bu indirimlere art›
olarak, at›¤› daha fazla
gönderene daha fazla
indirim uygulad›k.
Bu ﬂekilde biz 2004 y›l›n›n
Türkiye’nin mevcut durumuna bakacak
sonunda %65- 70
olursak, bizim kendi tecrübelerimize istikapasiteye ç›kt›k ve
naden 2 milyon ton civar›nda y›ll›k at›k
zarardan kâra geçtik.
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“

oldu¤unu tahmin etmekteyiz. Bunun ise
yaklaﬂ›k 500 bin tonu yak›lmas› gereken
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yoruz. Buradan bir geri dönüﬂüm sa¤l›yoruz. ‹kinci olarak, bunun d›ﬂ›nda yine
endüstriden kaynaklanan fakat tehlikeli
olmayan, depolanabilen at›klar›n depolanmas› di¤er bir faaliyet alan›m›z› oluﬂturuyor. Üçüncü olarak faaliyetimiz de
Kocaeli’ndeki evlerden ç›kan evsel at›klar›n depolanmas› ve hastane at›klar›n›n
bertaraf edilmesidir.
Kocaeli’nde evsel çöp olmak üzere günde 1200 ton çöp ç›kmaktad›r. Bunun yar›s› bizim Solaklar yöresindeki tesisimize, di¤er yar›s› da Gebze’deki depoya
gelmektedir Tabi sanayicilerimiz ﬂu anda
hakikaten, çevreye duyarl›l›k noktas›nda
ciddi bir çal›ﬂmaya girmiﬂ durumdad›r.
Hassasiyetler artt› ve bunun neticesinde
bize gelen at›k miktarlar›nda ciddi art›ﬂlar meydana gelmeye baﬂlad›. Fakat tesisimiz ald›¤›m›z randevular neticesinde
ﬂu anda 2008’e kadar tam kapasite ile dolu durumdad›r. Neden doluyuz? Dedi¤im gibi talepte aﬂ›r› bir art›ﬂ yaﬂan›yor.
Kapasitemizin %75’ini Kocaeli bölgesine,
geriye kalan di¤er %15’ini di¤er illere
%10’unu da ‹stanbul’a ay›rd›k. Hal böyle
olunca ciddi bir s›k›nt› yaﬂan›yor. ‹nsanlar at›klar›n› ne yapacaklar›n› bilmiyorlar.
Daha evvel neler yaﬂan›yordu. K›saca
onunla ilgili de bilgileri sizinle paylaﬂmak
isterim. 2004 y›l›nda ben göreve geldi¤imde, ‹zaydaﬂ’da evvel kapasite fazlal›¤›
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vard›. Kapasitemiz %2025’te çal›ﬂ›yordu ve at›k
bulam›yorduk. Firma
7,5- 8 senelik bir zarar
içerisinde iken bize devredildi. Bunun sebeplerini araﬂt›rmaya baﬂlad›¤›m›zda birçok sebeple
karﬂ› karﬂ›ya kald›k. Firmada çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z kendi çal›ﬂmalar›
ve inisiyatifleri do¤rultusunda iﬂletmeyi
bir otobüse benzeterek, mevcut yolculara tüm iﬂletme masraf›n› bölüp 5- 10 kiﬂiye bu yüksek maliyeti yüklemiﬂler. Bu sebeple müﬂteri bu maliyetlerle at›klar›n›
bertaraf etmek için gelmez olmuﬂ.
Biz bertaraf maliyetlerimizi yolcu say›s›na göre bölüp, iﬂletme sahibine sorduk.
Neden siz bizimle çal›ﬂmak istemiyorsunuz, s›k›nt›lar›n›z nedir? Eksikliklerimiz
nelerdir? Hangi tür ikramlarda bulunal›m? Neler yapal›m sizin için?’ diye araﬂt›rd›k.
Gelir gelmez yapt›¤›m›z iﬂ bir kere Euro
olan fiyatlar› TL’ye çevirmek oldu. Sonra
fiyatlarda belli indirimler yapm›ﬂ olduk.
Ve bu indirimlerin art› olarak, at›¤› daha
fazla gönderene daha fazla indirim uygulad›k. Bu ﬂekilde biz 2004 y›l›n›n sonunda %65- 70 kapasiteye ç›kt›k ve zarardan
kâra geçtik. Bu ﬂekilde ‹zaydaﬂ kuruldu¤u y›ldan beri ilk kez peﬂin vergi verir hale geldi. O sene Kocaeli’nde vergi verenler içerisinde ilk 60’›n içerisine girmeyi
baﬂard›k. Tabi ikinci y›l bu durum daha
da ilerledi. ﬁu anda kârl› bir kurum halindeyiz ama bunda tabi ki Kocaeli Büyükﬂehir Belediyesi Baﬂkan›n›n da büyük
destekleri var, onlar› da belirtmek gerekmektedir. “Tesisi önce insan sa¤l›¤›na,
Kocaeli halk›n›n sa¤l›¤›na zarar vermeye-

cek ﬂekilde yat›r›mlar›n› yap›n, düzeltmeleri yap›n” diye deste verdi. Bu ﬂekilde ciddi bir bak›ma gittik. Bu bak›mlar
neticesinde de müﬂterilerimizin de güvenini kazand›k. En büyük etken de bu oldu. Tabi bununla birlikte 2005 y›l›nda
Kocaeli yasas›n›n ç›kmas›yla beraber bize
gelen ilgi de artt›, Büyükﬂehir Belediyesinin s›n›rlar› artt›r›ld›, denetim saham›z
da geniﬂledi. Geçen sene çevre yasas›n›n
h›zl› bir ﬂekilde kabulü, yaﬂanan at›k varil
olaylar› insanlar›n daha da hassasiyetle
davranmalar›na sebep oldu. Bugün kapasitemiz yetmedi¤i için, ‘ne olur at›¤›m›z›
al, para önemli de¤il daha fazla da göndeririz, yeter ki at›¤›m›z› al’ diyen müﬂterilerimizin dahi at›klar›n› alamamaktay›z.
Bu elbette, bir taraftan sevindirici bir taraftan da üzücü bir olayd›r. Çünkü alamad›¤›m›z at›klar ne oluyor bilmiyoruz,
hâlâ onlara bir çözüm bulunmuﬂ de¤il.
Bununla alakal› Bakanl›¤›m›z 5 tane daha
tesis yap›lmas›yla ilgili çal›ﬂmalara baﬂlad›. Ancak bunlar›n devreye girmesi en
yak›n ihtimalle 2,5- 3 sene sürüyor.
Tabi bu zaman içerisinde ne yap›lacak,
bunlar›n da çözümünün birlikte üretilmesi laz›m. At›klar›m›zdan hangilerini
al›yoruz diye bir baﬂl›kla konuya girecek
olursak, bizim almad›¤›m›z at›klar› s›ralasak daha kolay olur. Çünkü ald›¤›m›z
at›klarda binlerce kalem var. Alamad›¤›m›z at›klar; radyoaktif at›klar, yan›c› parlay›c› at›klar, kadavralar ve hayvan d›ﬂk›lar›d›r. ﬁu anda randevu sistemiyle çal›ﬂ›yoruz. Firmalar önce bize yaz› yaz›yor ve
randevu tarihi uygun biçimde s›ralan›yor. 2006 y›l›nda bu sisteme baﬂlad›k ve
bugün randevu sistemi ile çal›ﬂt›¤›m›z
için programda bir s›k›nt› olmuyor ancak
sadece program d›ﬂ› at›k alm›yoruz. Ortalama fiyatlar›m›zdan bahsedecek olurNisan 2007
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sak da, yaklaﬂ›k 650- 800 YTL aras› bir fiyat aras›nda hizmet veriyoruz. Ancak elbette hiç para almad›¤›m›z at›klar da var.
Bunu kalori de¤erine göre, kirleticili¤ine
göre hesapl›yoruz. 1500- 2000 YTL’ ye
kadar varan fiyatlar›m›z da oluyor.
Bertaraf modellerini böylece geçmiﬂ olduk. Türkiye bugün bu konuda nerede?
Tesisimizin tek örnek olmas› nedeniyle
Avrupa ölçe¤inde ülkemiz istenilen seviyede de¤ildir. Ancak tesisimizin ﬂu andaki konumu birçok Avrupa ülkelerindeki
mevcut tesislerden daha iyi durumdad›r.
Bu tür tesislerin kendileri zehirlidir, çevreyi öldürüyor gibi söylemler ç›k›yor.
Oysa ben benzer tesisleri bir neﬂtere
benzetiyorum. Siz neﬂteri sa¤l›kl› kullanabilen bir operatör cerrah›n eline verdi¤iniz zaman size ﬂifa da¤›t›r. Ama b›rak›n
siz operatörü doktora bile verseniz size
ﬂifa da¤›tamaz. Kötü emelli birinin elinde
olursa da insanlara hakikaten zarar› dokunabilir. Biz k›sacas› ﬂu anda bu zehri
faydal› hale getiriyoruz.
Tehlikeli at›klar› bertaraf ederek halk
sa¤l›¤›na ve çevre sa¤l›¤›na önem verip,
çevre sa¤l›¤›na hizmet veriyoruz. Tesisimizin ﬂu anda ne teknik bir s›k›nt›s› ne
de insanlara bir zarar› var. Ancak dedi¤im gibi, biz zaman›nda bak›m›n› yapmay›p, filtreleri gerekli ﬂekilde düzenlemeyip, de¤erlendirmeyip yeterli ehemmiyeti emniyeti vermezsek, o halde böyle bir
tesis insanlara s›k›nt› do¤urur.
Avrupa Birli¤i ülkelerinden Türkiye’ye
at›k ihracat› serbest ama at›k ithalat› serbest de¤il. Yani yurtd›ﬂ›ndan Avrupa’ya
bir at›k getiremiyorsunuz. Ama Avrupa’daki at›k bertaraf tesislerinin ﬂu anda
Nisan 2007

kapasiteleri fazla durumda çal›ﬂ›yor. Yani
k›sacas›, ihtiyaçtan fazla tesis bulunuyor.
Türkiye’de ise ihtiyaçtan az tesis var.
Onun için böyle bir dengeleme yap›labiliyor fakat yurtd›ﬂ›ndaki bertaraf fiyatlar›
bizim 2- 3 kat üzerimizde, bir de buna
nakliye bedeli eklendi¤i için tabi çok cazip gelmiyor sanayicimize.
Tabi bunun için de Türkiye’de yat›r›mc›lar aran›yor. Ancak bu tür tesislerin yap›lmas›ndaki en büyük zorluk finansman
aﬂamas›nda oluyor. Bir müteﬂebbisin bu
iﬂe kalk›ﬂmas› için yaklaﬂ›k 100 milyon
dolar gibi bir kredi bulmas› gerekiyor.
Bu miktar› kendi öz sermayesinden veremeyece¤i için krediye baﬂvuruyor. Kredi
istedi¤i banka da, sen bu at›¤› bulaca¤›na
dair bana garanti göster diyor. At›klar da
bir tek kurumdan al›nmad›¤› için, binlerce sanayiciden gelecek, tek tek böyle bir
garanti al›namayaca¤›ndan, bu tür kredileri temin edip böyle tesisler aç›lam›yor.
Tabi kredi olmay›nca bu tür yat›r›mlar da

“

Bu tür tesislerin kendileri
zehirlidir bu sebeple çevreyi
öldürüyor gibi söylemler
ç›kmaktad›r. Oysa ben
benzer tesisleri bir neﬂtere
benzetiyorum. Siz neﬂteri
sa¤l›kl› kullanabilen bir
operatör cerrah›n eline
verdi¤iniz zaman size ﬂifa
da¤›t›r. Ama b›rak›n siz
operatörü doktora bile
verseniz size ﬂifa da¤›tamaz.
Kötü emelli birinin elinde
olursa da insanlara
hakikaten zarar› dokunabilir.

“
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yap›lam›yor. Belediyenin de böyle bir garanti vermesi söz konusu de¤il, çünkü
endüstriden kaynaklanan at›¤› belediye
üretmiyor. Belediye ancak evsel at›klarda garanti verebilir, çünkü belediyeler
sadece evsel at›¤› toplamakta mükellefler.
Bahsetti¤iniz 100 milyon dolar ile
kapasite olarak nas›l bir iﬂletme
kuruluyor? Yat›r›m için yasal düzenlemeler ne durumda peki?
‹zaydaﬂ’›n ﬂu andaki kapasitesinin iki kat› büyüklü¤ünde bir tesis kurulabilir.
Ama maalesef ‹zaydaﬂ geçmiﬂ dönemde
300 milyon dolar gibi bir maliyetle kuruldu¤u için maliyet yat›r›mlar› çok yüksek.
ﬁöyle, yasal engel bulunmuyor ama baz›
s›k›nt›lar var. ﬁimdi bu tür tesislerin kurulmas›nda öncelikle yer seçimi ve ‘ÇED
raporu’ olmas› gerekiyor. Tabi insanlar
böyle bir tesisin kendi oturduklar› mekâna veya iﬂ yapt›¤› alanlara yak›n olmas›n›
istemiyor.
Bununla ilgili protestolarla karﬂ›laﬂ›l›yor.
Bir de bunun yan›nda elbette teknolojinin do¤ru seçilmesi laz›m. ﬁu anda mevcut teknolojiler iﬂletmesi kolay fakat
bunlar eski teknoloji. Bu sebeple de iﬂletme maliyetleri çok fazla oluyor.
Biz de bu sebepten dolay› diyoruz ki; ‘art›k döner f›r›nl› yakma tesislerinin yap›lmas› Türkiye’de çok uygun de¤il. Bunun
yerine dünyada geliﬂmekte olan farkl›
teknolojiler var gazifikasyon tesisleri, ergitme teknolojileri, plazma teknolojileri
var. Bu teknolojilerden herhangi biriyle
kuruldu¤u zaman bu tesisler daha rahat’
emisyon de¤erleri ile çal›ﬂ›yor. Tabi bunlar›n iﬂletilmesi ve yap›lmas› için de devletin biraz daha destek vermesi gerekiyor.
105

dosya tüketirken tükenmek

/At›k Bertaraf›nda Tek Örnek: ‹ZAYDAﬁ

Peki, sizin de bahsetti¤iniz gibi
bertaraf edilemeyen at›klar›n ülkemize getirdi¤i maliyetler hakk›nda neler söylemek istersiniz?
Bizim canl› yaﬂad›¤›m›z olaylar var. Mesela bir Tuzla’da varil olay›n› ve Samsun Sinop varil olay›n› yaﬂad›k. ﬁimdi bu at›klar
direk bize gelmiﬂ olsayd›, ﬂu anda bize
mal oluﬂlar›n›n beﬂte biri fiyata bunlar›
bertaraf ederdik. Ama ne oldu, bu at›klar
için bir sürü teknik ekipman, toprak kirlili¤i, çevrenin temizli¤i, çevrenin kirlenmesi, kal›c› baz› kirliliklerin ileride gösterece¤i tehlikeler gibi çok farkl› maliyetler
ortaya ç›kt›. Gelecekte bizim hesaplayamad›¤›m›z daha birçok maliyet oluﬂacakt›r. Örne¤in Samsun’daki at›klar›n korunmas› için yap›lan bina yaklaﬂ›k 200300 milyara mal olmuﬂ, at›klar içersine
konulmuﬂ ve bu at›klar›n tekrardan ç›kar›l›p gönderilebilmesi için yurtd›ﬂ›na 200
bin dolarl›k para harcanm›ﬂ.
Yani yaklaﬂ›k 500- 600 milyara toplamda
mal olmuﬂ. Bu variller bize direk gelmiﬂ
olsayd›, 80 milyara biz bertaraf edecektik.
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Sanayicimiz at›klar›n bertaraf›
haricinde ne gibi sorunlarla karﬂ›laﬂ›yor?
Sanayicimizin karﬂ›laﬂt›¤› en büyük sorun at›¤› tan›mamas›d›r. At›¤› tan›mad›¤›
için de ne yap›yor, her türlü at›¤› tek bir
yerde, bir tek kutuda, bir tek poﬂette
topluyor. Asl›nda bunlar›n içerisinde
ekonomiye geri kazand›r›labilecek veya
at›k statüsünde olmayan birçok mamul,
yar› mamul, hammadde veya mamuller
de var. Bunlar›n tabi ayr› tasdiki, ayr› s›n›fland›r›lmas› gerekiyor. Ama sanayici
iﬂte at›k olarak gördü¤ü için ve bu kadar
alt noktaya inemedi¤i için hepsini bir
yerde topluyor. ‹ﬂte orada bir vatandaﬂ,
belki de bu iﬂi hiç bilmeyen bir basit iﬂçimiz gidiyor, ne bulduysa her ﬂeyi bir
konteyn›ra koyuyor, ondan sonra bunlar
s›k›ﬂt›r›ld›¤› için, di¤er tehlikeli at›klarla
kar›ﬂarak, onlar da tehlikeli at›k statüsüne giriyor.
Böylece, 1 tonluk tehlikeli at›¤› 10 ton
tehlikesiz at›kla kar›ﬂt›rd›¤›n›z zaman 11
ton tehlikeli at›k ortaya ç›k›yor ve maliyeti de 10 kat artm›ﬂ oluyor. Bu sefer sanayicimiz bu masraf›n›n alt›ndan kalkam›yor. Onun için gerçekten at›k tasnifinin
yap›lmas› ve bu at›klar›n da çok iyi ambalajlanmas› gerekiyor. Bu ﬂekilde yap›ld›¤›nda hem at›k bertaraf maliyeti çok düﬂecek hem de belki bunlar›n içerisinde
baﬂka bir sanayide kullan›lacak hammadde olacak de¤erler ve malzemeler ç›kacak. Her ﬂeyden önce bir at›k borsas›
oluﬂturulmas› gerekiyor. At›kla ilgili olarak en önemli merhale at›¤›n üretilmemesidir. Yani ihtiyaç kadar malzemenin
kullan›lmas›, do¤ru iﬂlenmesi gerekiyor.Bir kumaﬂtan bir pantolon biçiliyorsa
onun kal›plar›n›n çok iyi konulup minimum miktarlarda kumaﬂ israf› yap›lmas›
laz›m. Bunlar iﬂte tamamen iﬂletmeyle

alakal› problemlerdir. Teknolojiyi kullanarak bu at›k miktar›n› azaltabiliriz. Çevreci mamuller kullanarak tehlikeli at›k
üretmeyebiliriz. Bunlar hep enerji verimlili¤i, hammadde verimlili¤i, iﬂletme verimlili¤ine yans›r. Yani at›¤› üretmedi¤inden dolay› kendisine bir katk›s› olur, at›¤›n bertaraf› için harcama yapmayaca¤›
için kendisine ikinci bir katk›s› olur. Sanayicimizin buna çok dikkat etmesi gerekiyor.
Yak›n gelecekte at›k yönetimiyle ilgili sizin düﬂünceleriniz, önerileriniz, sorunlar olarak neler söylersiniz?
ﬁimdi sanayicilerimizin at›k yönetimiyle
ilgili at›klar›n üretilmesi, iﬂletme programlar›n›n yap›lmas› ve at›k üretim planlamalar›n›n yap›lmas›na çok dikkat etmelidirler. Maliyeti yüksek olsa da bu konuda belki bir yetkili tayin ederek program
oluﬂturabilirler. Uzun vadede bunun getirisi çok olabilir. Her tesiste her sektörde at›k üretimi yapan firmalar›n bu konuya ciddiyetle e¤ilmeleri gerekiyor.
Çünkü Türkiye aç›s›ndan bakacak olursak, Türkiye’nin de tehlikeli at›k, endüstriyel at›k noktas›nda yeni teknolojilerle
yeni tesislerin en az beﬂ tane olaca¤› bir
organizasyona girmesi gerekiyor. Bu konuda Bakanl›k da zaten çal›ﬂma yap›yor.
Biz ‹zaydaﬂ olarak bu konuda firmalara
yard›mc› olmaya her zaman haz›r›z. Yeter ki bizimle irtibata geçsinler. Biz konuyla alakal› uzman personelimizi göndererek ilgili firmalara, talep edenlere olsun at›k noktas›nda her türlü yard›m› yapabiliriz. Bu konuda MÜS‹AD’ta da zaten
Çevre Komisyonu oluﬂtu. Bu Komisyonun da çal›ﬂmalar›n›n faydal› olaca¤›na
inan›yorum.
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‹brahim TOPRAK
Çettaﬂ Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Temiz, Estetik ve
Çevre Dostu ‹ﬂletme
Avrupa Birli¤i sürecinin h›zlanmas›yla birlikte Türkiye’de yeterli at›k bertaraf tesislerinin olmad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹ﬂte Çettaﬂ Çevre Teknolojileri, bu temel sebeplerden
ötürü ülkemizin ihtiyac› olan at›k tesislerinin oluﬂturulmas› için kurulmuﬂtur.

‹brahim TOPRAK
Çettaﬂ Yönetim
Kurulu Baﬂkan›

1978 y›l›nda teknik ö¤retmenlikle baﬂlad›¤›m iﬂ hayat›ma Kar-Çay da Teknik Koordinatörlük, Ergin ﬁirketler Grubu bünyesindeki Mer Makinede Fabrika Müdürü ve Grup Teknik Müdürlü¤ü, Meksan
Makinede ‹malat Müdürlü¤ü görevlerini
yapt›ktan sonra do¤algaz›n ‹stanbul’da
yayg›nlaﬂmas›yla Avrupa yakas›nda kendi
firmam› kurarak ilk do¤algaz kullanan binalar›n dönüﬂümlerini gerçekleﬂtirdim.
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Daha sonra 1994 y›l›nda ‹gdaﬂ’ta Beyo¤lu Bölge Müdürü olarak baﬂlad›¤›m görevime 1995 y›l›ndan 2002 y›l›na kadar Genel Müdür Yard›mc›s› olarak çal›ﬂt›m. Bu
tarihten sonra 2005 tarihine kadar ‹sbak
A.ﬁ. de Teknik Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
görevinde bulundum. Bu tarihten sonra
Global Enerji firmas›n› kurarak do¤algaz

“

Yerleﬂik yaﬂamda
belediyelerin
varoluﬂlar›ndan beri,
Belediye Baﬂkanlar›n›n en
büyük düﬂlerinden biri,
do¤aya sayg›l› bir biçimde
ellerindeki tüm at›klar›n
bertaraf edilmesidir.

“

Öncelikle bize kendinizi tan›tabilir
misiniz? Genel olarak ne gibi hizmetlerde bulunuyorsunuz?
09.08.1961 tarihinde ‹stanbul’da do¤dum. 1983 y›l›nda Y›ld›z Üniversitesi Makine fakültesini birincilik ile bitirdikten
sonra 1985 y›l›nda ayn› üniversitede Is›
Proses konusunda mast›r›m› ve 1988 y›l›nda da doktora yeterlili¤imi tamamlad›m. Ayn› sene içerisinde ‹stanbul üniversitesinde iﬂletme iktisadi bölümünü
ikincilikle tamamlad›m.

konusunda kamu ve özel sektör projelerini gerçekleﬂtirmeye baﬂlad›k.
Avrupa Birli¤i sürecinin h›zlanmas›yla

birlikte Türkiye’de yeterli at›k bertaraf
tesislerinin olmad›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹ﬂte Çettaﬂ Çevre teknolojileri bu temel sebeplerden ötürü ülkemizin ihtiyac› olan
at›k tesislerinin oluﬂturulmas› için kurulmuﬂtur.
Çettaﬂ olarak endüstriyel – kentsel at›k
su ar›tma tesisleri, at›k su alt yap› hizmetleri, periyodik servis, dan›ﬂmanl›k, uygulama ve taahhüt, çöp alanlar› projelendirme, at›k biriktirme havuz projeleri,
çöp gaz›ndan elektrik üretimi konular›nda proje ve mühendislik hizmetleri vermektedir.
Dünyam›z› tehdit eden en büyük çevre
sorunlar›ndan birisi olarak adland›r›lan
küresel ›s›nma ve iklim de¤iﬂikli¤i olgusu, en baﬂta fosil yak›t kullan›m›, sanayileﬂme, enerji üretimi, ormans›zlaﬂma ve
di¤er insan etkinlikleri sonucunda ortaya
ç›km›ﬂ, ekonomik büyüme ve nüfus art›ﬂ› bu süreci daha da h›zland›rm›ﬂt›r.
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‹nsanlar fert ve toplu olarak daha hareketli ve geliﬂmiﬂ yaﬂam tarzlar›n› art›rmay› tercih etti¤i sürece, atmosferde ›s›y›
tutan gazlar›n miktar›n›n art›ﬂ›na neden
olmuﬂ ve bu gazlar›n art›ﬂ›yla birlikte, insano¤lu do¤al sera etkisinin ›s›nma kapasitesini artt›rm›ﬂt›r. Bu durum, ﬂehirleﬂmenin de katk›s›yla, dünyan›n yüzey s›cakl›klar›n›n artmas›na neden olmuﬂtur.
Henüz ülkemizde kullan›lmayan
Plazma sistemi ile bertaraf modelinden bahsedebilir misiniz?
Yerleﬂik yaﬂamda belediyelerin varoluﬂlaNisan 2007

r›ndan beri, Belediye Baﬂkanlar›n›n en
büyük düﬂlerinden biri, do¤aya sayg›l›
bir biçimde ellerindeki tüm at›klar›n bertaraf edilmesidir. Bertaraf bilimsel bir deyimdir, çünkü bilim bize madde ve enerjinin yok edilemeyece¤ini, ancak ﬂekil
de¤iﬂtirebilece¤ini zaten ö¤retmiﬂtir.
At›klar, içerisinde bir zamanlar hammadde ve mamul madde olarak birçok de¤erli madde içerir. Bu maddeler mamul
madde haline gelerek ve kullan›larak iﬂlevlerini tamamlam›ﬂ ve ﬂimdi at›k haline
gelmiﬂtir; ancak, kullan›mlar›na neden
olan de¤erli maddeler hala at›¤›n içerisindedir. ‹ﬂte plazma teknolojisinde at›klar içerisindeki bu de¤erli maddelerin
geri kazan›labilece¤i ve bir enerji kayna¤› olarak kullan›labilece¤i ve hatta vazgeçilmez bir enerji kayna¤› olabilece¤i gerçe¤inden yola ç›k›lmaktad›r. Plazma teknolojisi güvenli ve en önemlisi tamamen
çevre dostu bir yöntem kullanarak at›klar›n bertaraf edilmesi, geri kazan›lmas› ve
enerji üretilmesini mümkün k›lmay› hedeflemektedir. Art›k bilgi toplumunda
yaﬂ›yoruz ve geniﬂ medya olanaklar› sayesinde herkesin hemen her ﬂeyden haberi olmaktad›r. Bu durumda, insanlar
do¤rudan ilgili olmasa bile, kamuoyu
memnuniyeti anlam›nda “iyi“ ﬂeyler yap›lmas›n› istemektedirler. Di¤er yandan,
toplumlar ne kadar geliﬂirse, ürettikleri
at›k da o kadar artmaktad›r. Kentlerin
çevresinde yükselen at›k da¤lar›n› art›k
görmemezlik edemeyiz. Ayn› zamanda,
bu at›k da¤lar›, “temiz bir toplum ve do¤a” toplumsal kayg›lar›n› da beraberinde
getirmektedir. ‹ﬂte burada ikilem ortaya
ç›kmaktad›r: Yaﬂam›m›zda en ileri teknolojiyi kullanmak istiyoruz, ancak, kaç›n›lmaz sonucu olan at›¤› da istemiyoruz.

Plazma Teknolojisi ile kat›, s›v› veya gaz
her türlü at›¤› bertaraf edebilir. Yukar›da
s›ralanan at›k türleri ayr›ﬂt›r›lm›ﬂ veya kar›ﬂ›k olarak kullan›labilir. Burada en
önemli nokta, at›¤›n niteli¤ine göre, iﬂlem sonunda elde edilen ve enerji üretiminde kullan›lacak olan “SG-Sentetik
Gaz” miktar ve özelli¤idir. Plazma Teknolojisi ile, hiç bir özel ön-iﬂlem ve ayr›ﬂt›rmaya (ekonomik nedenlerle gerekli
görülmedi¤i sürece) ihtiyaç duyulmamaktad›r. Hatta s›v› at›klar do¤rudan
plazma haznesine ak›t›labilir.
Tüm At›k Türlerini Bertaraf Etmek
Mümkün
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kömür külleri
Yakma tesisi f›r›n ve baca külleri
Baca filtreleri
Boya at›klar›
Boya çamuru
Fosfat çamuru
Ya¤l› metal çamuru
At›k tiner
At›k madeni ya¤lar
Akü ve piller
Boﬂ kimyasal varil ve f›ç›lar
Kimyasal at›klar
Taﬂlama çamuru
Endüstriyel nitelikli ar›tma çamuru
Düﬂük yo¤unluklu nükleer at›klar
At›k gazlar
Metal d›ﬂ› hurdalar (kompozit v.b.)
Asbest
Gemi at›klar›
Elektronik at›klar ve PCB kartlar
Fiberglas
Kâ¤›t üretimi at›klar›
Ar›tma çamuru ve ar›tma tesisi
at›klar›, kompost tesisi at›klar›
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• Moloz ve inﬂaat at›klar›
• T›bbi at›klar
• Taﬂ›t lastikleri
• Ev eﬂyalar› ve mobilya
• Endüstriyel at›klar, otomobil hurdas›
ve at›klar›
• Kullan›lm›ﬂ alüminyum at›klar›, bütan ve yan›c› s›v›lar, metalürjik kal›p malzemesi at›klar›
• Ya¤la kirlenmiﬂ s›v› at›klar
• Kirlenmiﬂ topraklar (özellikle kurﬂunla kirlenmiﬂ topraklar)
• Ambalaj köpükleri
• Tüm plastikler ve kirlenmiﬂ plastikler

miktar›n›n, toplanma zamanlar›nda
normal zamanlardan
daha fazla olaca¤›
unutulmamal›d›r. Bu
nedenle, at›klar›n bir
bölümü gece, hafta
sonlar› ve tatillerde
iﬂlenmek üzere biriktirilir. ‹ri hacimli at›klar parçalan›r ve konveyöre belirlenen
boyutta konur.
Böylelikle, miktar› ne olursa olsun, dökme alan› 3–4 günde bir tamamen çevrime u¤rar. Dökme alan›, olabilecek tüm
aksakl›klara karﬂ›, at›k toplama alan›
standardlar›nda yap›l›rlar ve bekleme
an›nda herhangi bir çevresel zarar oluﬂturulmamaya çal›ﬂ›l›r.
At›klar do¤rudan plazma reaktörüne
gönderilir. Düzenli beslemeyi mümkün
k›lma amac›yla bir hidrolik ﬂahmerdan
kullan›l›r.
Is›l Dönüﬂüm

At›k ‹ﬂleme
Yukar›daki ﬂemada da gösterildi¤i gibi,
kamyonlarla gelen at›k tart›l›r ve dökme
noktas›ndan konveyöre boﬂalt›l›r. Burada gelen at›¤›n özelli¤ine göre (örne¤in
endüstriyel at›k ise torbalar içerisinde)
ve yine müﬂterinin istekleri do¤rultusunda (ihtiyaç duyulmamas›na karﬂ›n önceden ayr›ﬂt›rma dahil) ön iﬂleme tabi tutmak her zaman mümkündür.
Tabiidir ki, at›k içerisinde “tehlikeli at›k”
varsa, bu at›klar ayr› bir iﬂleme tabi tutulacakt›r.
Sistemin ana ilkesi, at›klar›n mümkün oldu¤u kadar çabuk iﬂlenmesidir. At›¤›n
110

At›klar do¤rudan reaktörün üst k›sm›na
gönderilir ve haznede biriktirilir. Haznedeki plazma torch(lar›), 2.700-4.500ºC s›cakl›k oluﬂturur. Buraya dökülen organik malzeme bu kadar yüksek s›cakl›kta
oksijen olmad›¤›ndan
ötürü yanmaz ve moleküllerine ayr›l›r. Böylelikle içeri¤inde esas olarak karbon monoksit
(CO), hidrojen (H) ve
nitrojen (N) bulunan
bir gaz kar›ﬂ›m› elde
edilir. Bu s›cak gaz kar›ﬂ›m› at›klar›n içinden

reaktörün üst bölümünde biriktirilir. Yukar› ç›kan gaz, ›s› ile birlikte içinden geçti¤i organik at›klarda da gaz ç›k›ﬂ›na neden olur. Esasen, konveyörden hazneye
dökülen at›klar, haznenin dibine eriﬂti¤inde, muazzam ›s› ile birlikte oksijensiz
ortamda gaz haline gelmiﬂtir. Düﬂük oksijen oran› ve yüksek s›cakl›k nedeniyle,
gaz içerisinde furan ve dioksin oluﬂamaz.
Reaktörden al›nan gaz bir dizi gaz iﬂleme
tesisinden geçirilir ve so¤utulur. Bu temiz gaz bir buhar türbinine verilerek
elektrik elde edilir.
Plazma torch’un üretti¤i yüksek ›s› ile
toprak, cam, silis v.b. gibi bütün inorganik malzeme eritilir. Ergimiﬂ metal ve
cam hazne alt›ndan magma halinde (yaklaﬂ›k 1.700ºC’de) d›ﬂar› al›n›r. Dökme esnas›nda, müﬂterinin iste¤ine göre magman›n su ile so¤utulmas› sonucu metaller ayr›labilir.
Görülece¤i gibi, bu ›s›l iﬂlemin sonucunda hiçbir at›k ortaya ç›kmaz. Tüm at›k cama veya gaza dönüﬂtürülür. Ortaya ç›kan
yegane at›k, asfalt yap›m›nda da kullan›labilen cam cürufudur.
Gaz›n Temizlenmesi
Gaz so¤utulurken, içeri¤indeki zararl›
maddelerin yaklaﬂ›k %85’i çevrime yeni-
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den dahil edilerek dönüﬂtürülür. Nihayetinde kalan partiküller ise, ergimiﬂ magman›n içine dahil edilir. Cam cürufu geçirimsiz oldu¤undan, bu son derece zehirli at›klar cam cürufunun içine hapsedilir. Bilindi¤i üzere, cam, içerisinde son
derece zehirli maddeler bulunan, ancak
geçirimsiz olmas›ndan ötürü çevreye ve
insan sa¤l›¤›na hiçbir zarar› olmayan çevre dostu bir maddedir. Cam cürufu, USEPA taraf›ndan TCLP (Toxicity Characteristic Leachate Procedure) geçirgenlik
testlerine tabi tutulmuﬂ ve standardlar›
karﬂ›lad›¤› belirlenmiﬂtir.
‹kinci aﬂamada gaz, içindeki hidroklorük
asitin al›nd›¤› bir gaz temizleme ayg›t›ndan geçirilir ve seyrelmiﬂ HCL suyu elde
edilir. Bu su bir dizi membrandan geçirilerek içeri¤indeki metal ve partiküller
al›n›r. Bu metal ve partiküller tekrar sisteme verilir. Elde edilen HCL suyu
%15–20 oran›nda konsantre edilerek sanayiye sat›l›r.
Sonuçta kalan so¤utulmuﬂ gaz, bir buhar
türbinine verilerek elektrik enerjisi elde
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edilir. Gaz içerisindeki su yo¤unlaﬂt›r›larak tesisin gereksinimleri için kullan›l›r.
Buhar Ve Enerji Üretimi
Ana so¤utucudan gelen buhar bir türbine verilerek elektrik elde edilir. Üretilen
elektri¤in bir k›sm› tesis için kullan›l›r.
SG, kombine bir gaz/buhar çevrim türbinine girer. Türbinden ç›kan sintine (çürük buhar) s›cakl›¤› 150ºC civar›ndad›r.
Daha düﬂük s›cakl›klardaki buhar yo¤unlaﬂt›r›larak temizlik suyu olarak kullan›l›r.
Yaklaﬂ›k bir hesapla, iyi tasarlanm›ﬂ bir
tesis, çöpün nem oran›na ba¤l› olmakla
birlikte çöpün tonu baﬂ›na 0.1 MW elektrik enerjisi üretebilir.
S›f›r At›k
Her tesis kendine özgü tasarlanmakla
birlikte, yukar›da anlat›lan çok disiplinli
(geri kazan›m, kimyasal, gaz, elektrik
v.b.) tesisin dönüﬂüm oran› yaklaﬂ›k
%99’dur. Yani, giriﬂte verilen at›klar; geri

kazan›m ve SG olarak %99 oran›nda dönüﬂtürülür. Kalan %1’lik bölüm ise, yol
yap›m› gibi sanayide kullan›labilen cam
cürufu içerir.
Temiz, Estetik Ve Çevre Dostu
‹ﬂletme
Plazma teknoloji ile kurulmuﬂ olan tesiste çöp dökme alan› tesis içerisinde bulundu¤undan, d›ﬂar›dan çöp gözükmez.
‹ﬂlemde ihtiyaç duyulan hava sirkülâsyonu dökme alan›ndan çekildi¤inden, dökme alan› her zaman negatif bas›nçtad›r.
Böylelikle d›ﬂar›ya hiçbir koku ç›kmaz,
iﬂlemde ortaya ç›kan tüm buhar da zaten
sistemde kullan›lmaktad›r.
Bütün iﬂlem kapal› bir çevrimde gerçekleﬂtirilerek d›ﬂar›ya gürültü ve kir-pas ç›k›ﬂ› önlenir. Tesis, mümkün oldu¤u kadar çok kamyonun giriﬂ-ç›k›ﬂ›na imkân
verecek ﬂekilde tasarlanm›ﬂt›r. Böylelikle, tesise ilave yapmak her zaman mümkün hale getirilmiﬂtir. Japonya’daki çal›ﬂan tesisler ve tipik bir fabrika yerleﬂimi
aﬂa¤›da resmedilmiﬂtir:
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Plazma Sisteminin
Di¤er Sistemlerle Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
1. Plazma Sisteminin iﬂletme, depolama,
bertaraf ve taﬂ›maya yönelik yat›r›m ve iﬂletme maliyet ve riskleri, yakma sistemlerine göre daha ucuz olup, özellikle riskleri di¤er herhangi bir sistemle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda “ihmal edilebilecek” kadar küçüktür.
2. Evsel, endüstriyel ve tehlikeli at›klar;
kat›, s›v› ve gaz olarak bir arada güvenle
ve ekonomik olarak, herhangi bir ön iﬂleme tabi tutulmadan bertaraf edilebilir.
3. Plazma teknolojisinde oksijen fakir ve
çok yüksek ›s› bulunan bir ortamda,
maddenin moleküllerine ayr›ﬂt›r›lmas› ilkesi uyguland›¤›ndan, di¤er ›s›l iﬂlem
teknolojilerinde oldu¤u gibi, “YAKMA”
iﬂlemi yoktur. Bu nedenle, ortama zararl›, kirletici veya zehirleyici gaz veya at›klar sal›nmaz.
4. At›¤›n türüne göre 100:1 ila 400:1 oran›nda bir hacim bertaraf› oran›na eriﬂmek mümkündür. Mesela, düﬂük yo¤unluklu nükleer at›klarda 100:1 hacim bertaraf› oran› sa¤lanmakta ve nükleer at›klar geçirimsiz cam cürufunun içine hapsedebilmektedir.
5. Plazma Sistemi, USEPA ve EU standartlar› limit de¤erlerinden çok daha düﬂük de¤erler sa¤lar. Bu anlamda, %100
çevre dostu bir sistemdir.
6. Plazma Sistemi ile “yerinde ›slah” sonucu, kirlenmiﬂ topraklar ve gömme
alanlar› yeniden kazan›labilir ve yerleﬂim
alan› olarak yeniden kullan›labilir.
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7. Plazma Sistemi’nin en büyük özelli¤i
“s›f›r at›k” ilkesidir. Sistemin yegane ç›kt›lar›, yeniden kullan›labilen cam cürufu
ve elektrik enerjisidir.
8. Plazma Sistemi gemiler ve treylerler
gibi “mobil platformlara” ve sabit tesislere kurulabilir.
9. Plazma Sistemi’nin “iﬂletmeye alma”
ve “iﬂletme d›ﬂ› b›rakma” maliyetleri, di¤er sistemlere göre düﬂüktür.
10. Plazma Sistemi’nin verimi, ortalama
10.000 BTU/kg kalorifik de¤eri olan evsel at›klarda, her ton at›k baﬂ›na yaklaﬂ›k
0.1 MW civar›ndad›r.
Di¤er bir deyiﬂle, ‹stanbul için, toplanan
11.500 ton at›¤›n tümünün Plazma Sistemi ile bertaraf› durumunda, toplam
1.150 MWh elektrik üretmek mümkündür ki, bu miktar yaklaﬂ›k olarak Keban
HES’n›n elektrik enerjisi üretimine
(1.330 MWh) yak›nd›r.
11. Plazma Sistemi’nde, di¤er teknolojilerin aksine, büyük miktarlarda katalizör
(kok v.b.) gerekli de¤ildir.
12. Plazma Sistemi, zehirli at›klar, ölümcül virüsler, bakteriler ve prion mikroplar›n› külliyen ve geri dönüﬂemez biçimde ortadan kald›r›labilmektedir.
13. Plazma Sistemi, “s›f›r at›k” ilkesi ile
“yenilenebilir enerji kayna¤›” d›r.
14. Plazma Sistemi, herhangi bir anda
“hemen” durdurulabilen güvenli bir iﬂletim sistemidir. Örne¤in bir yakma f›r›n›nda bu imkâns›zd›r.
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15. Plazma Sistemi, bilgisayar kontrollü,
izlenebilen, kolay kullan›lan, oda ﬂartlar›nda iﬂletilen, sessiz ve güvenli bir sistemdir.

16. Plazma Sistemi’nin birimleri, ticari
olarak kan›tlanm›ﬂ ve birbirine uyumlu
elemanlar olup; özel üretimler gerektirmezler.
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Kuyumcukent Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Çevreye Duyarl› Örnek bir
Kümelenme: Kuyumcukent
Amac›m›z sektörün hepsini burada kucaklayabilmek ve bunun akabinde kuyumculuk
sektöründeki ufak esnaf› burada toparlamak suretiyle dünya vitrinine ç›kartmak

Mustafa Ercan ÖZGÜR
Kuyumcukent Yönetim
Kurulu Baﬂkanı

Sizi tan›yarak baﬂlayabilir miyiz:?
‹stanbul do¤umluyum. Mesleki olarak da
küçük yaﬂlardan itibaren baba mesle¤i
olan kuyumculukla iﬂtigal ediyoruz. ﬁu
anda geldi¤imiz noktada da halen baba
mesle¤i olan kuyumculu¤u devam ettiriyoruz. Ayn› zamanda Kuyumcukent Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›n› da ifa ediyoruz. Sektörde bu yönden dolay› da hizmet veriyoruz. Bizim tesisimizdeki en
büyük özellik 1980’li y›llarda Özal hükümetiyle birlikte Türk ekonomisinin d›ﬂa
aç›lma sürecine geçildi ve bu zamana kadar bizim sektörümüz kuyumcular olarak daha ihracat yapam›yorlard›. Geliﬂme
safhas› yoktu. Sektörde çal›ﬂan eski ustalar›m›z olsun, birden bire yurt d›ﬂ›nda da
bir kuyumculuk pazar›n›n oldu¤u keﬂfedildi ve ihracata yönelik çal›ﬂmalar ve fuar organizasyonlar› baﬂlat›ld›. Bu noktada da, sektör o zamana kadar usta, ç›rak
iliﬂkisiyle hareket ediyordu. Küçük, ka114

lerde, tabi sanayinin yan›nda h›zl› bir ﬂekilde kimyasallar› da kullanmaya baﬂlad›.
Biz bunu o zamanlar bilemeyerek, bu
asitli ortamlarda hem Eminönü bölgesine, hem tarihi dokuya zarar verir bir ﬂekilde, kimyasallar kullan›ld›.
pal›çarﬂ›n›n etraf›nda hanlarda, odalarda
imalatlar›n› yap›yorlard›. Ama bu d›ﬂa aç›l›mla birlikte, dünyada özellikle ‹talyan’lar bu konuda bir numaralar, makineleﬂme süreci de onlarla birlikte sektörümüze girdi. Bu süreçte o makineleri
yerleﬂtirebilmek çarﬂ› etraf›nda hakikaten zordu. Birdenbire sektör h›zla büyüme sürecine girdi. Makineleﬂme sürecini
tamamlad›ktan sonra da dünyada ihracat
noktas›nda ciddi bir yerlere gelmeye baﬂlad›k. O zaman s›f›r olan ihracat›m›z, ﬂu
anda 1 milyar dolar seviyesine geldi. Tabi bu süreçte sektör, sanayileﬂince de bu
çarﬂ›n›n etraf›ndaki küçük imalathane-

Bu ciddi sorunlar› da biz inﬂaat s›ras›nda
hissettik. Tabi o zamanlarda sektörümüzün önde gelenleri, büyüklerimiz, böyle
bir tesis kurulmas›na karar verdi. Çünkü
art›k Eminönü bölgesinde böyle bir yap›lanma sürecinin doldu¤u, orada geliﬂebilecek imkân›n olmad›¤›n› herkes fark
ediyordu. Bu s›rada 1988 y›l›nda kooperatifimiz kuruldu. Kapal›çarﬂ›, ‹stanbul’un gözbebe¤i olan bir konumda, insanlar›n buradan gidecekleri noktas›nda
ayn› merkezi hüviyette olmas› gerekiyordu. Kooperatif 1988 y›l›nda kurulmas›na
ra¤men, 5- 6 y›l arsa aramakla geçti. 1994
y›l›nda arsa bulundu ve insanlar iﬂe dört
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kolla sar›ld›lar. ‹hracat›n hava alan›yla
ba¤lant›s› oldu¤undan, arsan›n hava alan›na yak›n olmas›, merkezi olmas›, ‹stanbul’un göbe¤inde olmas› tabi bizim için
bir avantajd›. Burada yaklaﬂ›k 180 bin
metrekare üzerine inﬂaat›m›z baﬂlad›.
Orada mevcut bir inﬂaatta vard›. O inﬂaat›nda devam› yap›lmak suretiyle tesisimiz bitirildi. ‹malatç›lar taﬂ›nmaya baﬂlad›lar. Bu inﬂaat s›ras›nda, araﬂt›rmalar›m›z neticesinde kuyumculuk mesle¤inin
çevre etkileﬂim projesini biz ç›kartt›rd›k.
Çünkü bu noktada, biz kulland›¤›m›z
kimyasallar› bir ar›t›ma tabi tutmadan direkt deﬂarj yap›yorduk. Bu da ciddi s›k›nt›lara yol aç›yordu.
Hatta biz inﬂaata baﬂlad›¤›m›z zaman
AB’de; “E¤er bir tesis üretim yaparken
çevreye zarar veriyorsa, o tesisisin üretti¤i ürünlerin ülkeye giriﬂine s›n›rlama getirilece¤ine” dair bir karar al›nm›ﬂt›. Bunun içinde 2008 y›l›na kadar süre tan›nd›¤›n›, çevreye zarar veren tesislerin bu
sürede kendilerini elden geçirerek, yenilenmeleri istenmiﬂti. Bu inﬂaat› yapt›¤›m›z s›rada bu da bizim çok dikkatimizi
çekti. E¤er biz inﬂaat esnas›nda bu ar›tma tesislerine gerekli hassasiyeti göstermeseydik, üretti¤imiz ürünleri yurt d›ﬂ›na satarken, zorluklarla karﬂ›laﬂacakt›k.
Bu f›rsatt›r dedik, bunu de¤erlendirmek
için ‹TÜ ile ciddi bir araﬂt›rmaya girdik.
Oraya gitti¤imizde çevre bölümü baﬂkan›yla oturduk konuﬂtuk. Dedik ki, biz
ﬂunlar›, ﬂunlar›, en kuvvetli kimyasallar›
kullan›yoruz. Bizim tesisimizde dünyada
eﬂi benzeri olmayan büyüklükteki bir tesis. Buradaki çevreye de biz zarar vermek istemiyoruz, bunlar› s›f›r noktas›nda
tutup, ar›tmam›z› da yapmak istiyo ruz.
Bu ﬂekilde bizimle bir akademik çal›ﬂmaya girer misi niz diye sorduk. Bu da onlar
taraf›ndan çok olumlu karﬂ›land›. Orada
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araﬂt›rmalar yap›l›rken, bizim bir engelimiz vard›, kuyumculuk sektöründe böyle dünyada eﬂi benzeri olmayan bir tesis
yapt›¤›n›z zaman kendinize dünyada örnek alabilece¤iniz bir modelde yoktu. En
büyük s›k›nt›y› orada yaﬂad›k.
Hatta ‹TÜ’de çevre üzerine yap›lan çal›ﬂmalarda Türkiye’nin bir tekstil sektörü
var, tekstilin boyalar›n›n envai çeﬂit ar›tma modelleri var ama, kuyumculukla ilgili hiçbir çal›ﬂma, hiçbir veri yok. Bu sorun inﬂaat›m›z›n bir seneye yak›nda geç
bitmesine neden oldu. Çünkü biz burada mevcut ortamda kullan›lan kimyasallar› araﬂt›rd›k, ondan sonra dünyada bu
büyüklükte kullan›lan yerleri araﬂt›rd›k.
Sonra ‹TÜ’deki hocalar›m›z› ‹talya, Almanya ve ‹sviçre’ye gönderdik. Oradaki
akademik çal›ﬂmalar›n› da tamamlad›lar.
Bu çal›ﬂmalar neticesinde de ar›tma tesi

“

Benim felsefem, biz ticari
hayat›m›za baﬂlad›¤›m›zda
nas›l bir ortam teslim
ald›ysak, daha kirli, daha
kötü de¤il de, en az›ndan
ayn› ﬂekilde bir ortam
b›rakmak laz›md›r.

“
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simiz yap›ld›. Yüzeysel olarak bakt›¤›m›z
zaman asit ve baz olarak ikisi birbirinden

ayr›ﬂ›yor, tesisteki bu giderler hepsi ayr›,
ayr› yap›ld›. ‹ﬂte, al ç› giderleri, asit giderleri ve baz giderlerinin ar›tmaya ayr›, ayr›
gitmesinin sebebi, bunlar›n kimyasal olmalar› ve ar›tmaya gitmeden önce hiçbir
ﬂekilde birbirine temas etmemesi gere¤iydi. Birbirlerine temas etmeleri halinde ise kimyasal bir reaksiyon baﬂl›yor ve
asit, gaz olarak ortaya ç›k›yor, bu da insan üzerinde ölümle sonuçlanabilecek
ciddi bir tehlike oluﬂturuyordu. Bu hassas bir konuydu. Ama çarﬂ›n›n etraf›nda
böyle bir ﬂeyi yapma imkân›n›z elbette
yoktu.
Kanalizasyon ‹stanbul’da genelde tek
tiptir. Herkes oraya döktü¤ü zaman bu
kanallar›n içinde zehirli gazlar da aç›¤a
ç›k›yor. Bu tesiste en çok ona dikkat
edildi. Bir de tesiste ortaya ç›kan gazlar
da filtrelerle toparlanarak yukar›da ar›t›lmaya tabi tutuluyor. Bu bize yaklaﬂ›k 2025 milyon dolar ek bir külfet getirdi. Ama
bu bizim için önemliydi. Çünkü dünya,
bulundu¤unuz ortam s›rf bize ait de¤il,
bizden sonraki nesillere de ait. Bugün
konu çevre oldu¤u zaman bence ülke s›n›rlar› ortadan kalk›yor. Sizin yaﬂad›¤›n›z
ortam› ne kadar kirletti¤inizle alakal›, buna insanlar›n d›ﬂar›dan müdahale etme
hakk› da do¤uyor. Çünkü siz do¤al kaynaklar›n›z› da zehirliyorsunuz. Onun için
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bu tip yerlerde, son noktada küresel ›s›nmadan bahsediyoruz, hep bunlar›n alt›nda yatan sebepler bunlar. Benim felsefem, biz ticari hayat›m›za baﬂlad›¤›m›zda
nas›l bir ortam teslim ald›ysak, daha kirli, daha kötü de¤il de, en az›ndan ayn› ﬂekilde bir ortam b›rakmak laz›md›r.
Belki bizden sonraki nesillere b›rakaca¤›m›z en büyük miras bu olacakt›r. Biz bu
hassasiyetle çal›ﬂt›k ve tesisimizi kurduk.
Tabi bunun faydalar›n› da görüyoruz. Buradaki tesisin kaliteli olmas›, burada yaﬂayan insanlar›n sa¤l›¤›na önem vermesi,
onlara güzel, konforlu bir ortam sa¤lamas›, bu da tabi insanlar›n buradaki iﬂ
gücünü ve verimini artt›r›yor. Dolay›s›yla
ihracat kapasitesi art›yor. Yurt d›ﬂ›ndan
potansiyel müﬂterilerimiz gelip buradaki
tesisi imalat aﬂamas›nda gördükleri zaman, güven duyuyor. Buraya taﬂ›nan, burada çal›ﬂan imalathanelerimizden bu
olumlu tepkileri al›yoruz. Birlikte hareket etmenin de çok büyük avantajlar›
var. Bu avantajlar› da biz kullan›yoruz.
Çünkü, elektrik noktas›nda burada y›ll›k
7.8 milyon KWS’in üzerine ç›kt›¤›m›z
için, serbest tüketici hakk›n› elde ettik.
Di¤er kullan›c›lara nazaran elektri¤i yaklaﬂ›k %25 daha ucuza kullanabiliyoruz.
Bina ak›ll› bina olarak modernize edildi.
Is›tmas›, so¤utmas›, güvenlik birimi hepsini içinde bar›nd›r›yor.
116

Bunlar bizim tesisimize ciddi avantajlar
sa¤l›yor. 330 bin metrekarelik bir kapal›
alan, yaklaﬂ›k bir o kadar daha buna ilave
olacak kapal› alan›m›z daha bulunuyor.
Amac›m›z sektörün hepsini burada kucaklayabilmek ve bunun akabinde kuyumculuk sektöründeki ufak esnaf› burada toparlamak suretiyle dünya vitrinine ç›kartmak üzerine kuruldu. Bunlar bu
noktaya geldikleri zamanda inﬂallah ülke
ekonomisine çok daha fazla katma de¤er
sa¤layacaklard›r. Dünyada alt›n üzerine
bütün yat›r›mlar›n› tamamlam›ﬂ, bu büyüklükteki bir tesisin eﬂi ve benzeri bulunmuyor. Bunun bizde olmas› da do¤al.

“

ﬁu anda bizim imalathane
bölümümüzdeki doluluk
oran›, yaklaﬂ›k %35
seviyesine geldi.%20’ye
yak›n›n›n da tadilat› devam
ediyor. K›sacas› Haziran
ay›ndan sonra %50’sini
doldurmuﬂ olaca¤›z.

“
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Do¤al sürecinde, çünkü biz ‹talyan’larla
bu konuda ciddi manada yar›ﬂ›yoruz ve
yaklaﬂ›k 20 sene içinde onlarla mücadele
gücümüzü ve kalitemizi son derece geliﬂtirdik. Bu konuda ciddi avantajlar›m›z
var. ﬁu anda Türk mal›, piyasada aranan

mallar›n içinde yer al›yor. Tabi modern
tak› tasar›m› da bunun yan›nda geliyor.
O da bizim avantaj›m›z. Bizim bulundu¤umuz co¤rafi konum itibariyle Türkiye
Anadolu topraklar› eski medeniyetlerin
de beﬂi¤i olmas› ve dünyan›n önem verdi¤i bu eski medeniyetlerin esintilerini
de burada modele çevirdi¤iniz zaman rekabet gücümüz art›yor. Bunun yan›nda
sektörde markalaﬂma sürecini de getiriyor. Bu da katma de¤er olarak size daha
çok art›lar› getiriyor. Biz kopyalamayla
baﬂlam›ﬂt›k ama bu gün geldi¤imiz noktada daha alternatifli, daha güzel ürünler
de üretmeye baﬂlad›k.
Bugün kuyumcukentin üretim kapasitesine ve at›klara iliﬂkin say›sal
de¤erler nelerdir?
Buradaki tesisimiz 750 ton y›l, kapasiteye
göre ar›tmas› yap›ld›. Burada 750 ton y›l›n kapasitesi artt›¤› takdirde zaten, ar›tma tesisinin de artt›rabiliyorsunuz. Biz
burada dar bir kapsamda kalmad›k. Yani
buradaki iﬂlerin art›ﬂ›yla birlikte hem
ar›tmam›z olsun, hem tesisimiz olsun,
ayn› zamanda büyüyüp, ayn› zamanda da
küçülebiliyor.
Biz çok ölü yat›r›mlar yapt›k, bunun bedellerini çok a¤›r ödedik. Art›k ölü yat›r›m yapma lüksümüz yok. Modüler olarak geniﬂleyebilecek, ayn› zamanda da
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küçülebilecek ﬂekilde yap›ld›. Kapasitemizin yaklaﬂ›k %60’› ihracata yönelik olarak ç›kar buradan.
Tabi bununla birlikte bütün kuyumcular
bizim tesisimizde de¤il elbette. Bu bölgede di¤er firmalarda bulunuyor. Evvelden kuyumculuk mesle¤inde baba, o¤ul,
ç›rak, kalfa iliﬂkisiyle giderdi. ﬁu anda
geldi¤imiz noktada sanayileﬂmeyle birlikte ciddi istihdamlar meydana geldi.
Bunlar›n içinde en önemli olan› da bilgisayar mühendislerinin sektörümüze girmeye baﬂlamas›d›r.
Sonra kimya mühendisleri, maden mühendisleri, endüstri mühendisleri bu sayede sektörümüzün kalitesi de artmaya
baﬂlad›. Ço¤u firma kurumsal yap›laﬂma
süreçlerini tamaml›yor. Kuyumculuk
sektörü, belki Türkiye’de bir ithalat aç›¤›ndan bahsediyoruz ama, ithalat›ndan
çok, çok fazlas›n› ihraç eden bir sektör
olma özelli¤indedir. Bütün meslekler bu
durumda olsa, yani katma de¤erini satabilir pozisyonda olsa ülkenin önü çok rahat aç›lacakt›r.
Bizim ithalat›m›z çok cüzi bir ﬂey olsa bile, %10 ithalat›m›z varsa, %90 ihracat›m›zd›r. Bu anlamda sektörümüz di¤er
sektörlerden farkl› bir pozisyondad›r.
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‹yi bir model olarak Kuyumcukentin, di¤er sektörlere önerileri ne
olur. Yer seçimi, süreci, çevreyle ilgili s›k›nt›lar›n aﬂ›lmas› gibi konularda ne söylemek istersiniz?
Biz ﬂimdi iyi bir modeliz, avantajl› bir pozisyonday›z ama avantajl› pozisyonda olmam›z›n alt›nda yatan en büyük sebep,
ciddi araﬂt›rmalar sonucunda buray› yapm›ﬂ olmam›zd›r. Mesela geçmiﬂte yap›lan
‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi olsun,
Perpa olsun, Giyimkent olsun, Tekstilkent olsun, bunlar›n yaﬂad›klar› en büyük s›k›nt› zamand›r. Hakikaten biz zaman›n k›ymetini bilemiyoruz, zaman en
k›ymetli hazinelerden bir tanesidir. Bunlar›n kuruluﬂ tarihlerin ve bitiﬂ tarihlerine bakmak laz›m.
Buradaki en büyük yat›r›m›n bile süresinin 4- 5 y›l› geçmemesi gerekiyor. 5 y›l›
geçti¤i takdirde, iﬂletme sahipleri iﬂlerini
aﬂa¤› yukar› 2- 3 kat büyütebiliyorlar. Yani siz a¤›r aksak giderseniz, bir noktaya
geliyor tesisi bitirmiﬂ oluyorsunuz ama o
tesisten yararlanacak insanlar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamayacak noktada kal›yorsunuz. Engellerin baﬂ›nda bu gelmektedir.
Süreyle ters orant›l›, süre uzad›kça o tesisin boﬂ kalma riski art›yor. Oraya ihtiyaç var gibi gözükürken, süresini tespit
edemedi¤iniz zaman üye olan insanlar
alternatiflerini baﬂka çözümlerle ar›yorlar. Bu sefer bitti¤i zaman tekrar oraya
dönme imkân› olmuyor. Belki art›k kooperatifler de kurulmuyor, bu noktada
son hamleyi yapan bizim kooperatifimizdir. O zaman tabi belediyelerden ciddi s›k›nt› yaﬂand›, dükkânlar› kapatt›r›ld›,
gönderildi. ‹nsanlar›n ulaﬂ›m› yok, ellerindeki mevcut potansiyel müﬂterisini
kaybettiler. Döndü tekrar eski bölgesine

geldi, Perﬂembe Pazar› kalkacakt›,
kalkamad›.
Perpa’ya gitti, bu gün
Perpa’ya gidiyorsunuz
Perﬂembe
Pazar› müﬂterilerinden
çok muhasebeciler,
avukatlar yer al›yor. ‹steminin d›ﬂ›nda do¤du, tesis garip bir hâl ald›.
Biz bu projeyi hayata
geçirirken hep ﬂunun
üzerine kendimizi yo¤unlaﬂt›rd›k. Bizim bölgemiz
kapal› çarﬂ› bölgesi, etraf›nda imalatç›lar var. Bizim hedef kitlemiz imalatç›lar. Bu
imalatç›lar›m›z›n o bölgede
çekti¤i s›k›nt›lar nedir, biz onlar› birebir tespit ederek, burada o s›k›nt›lar› gidermeye gayret ettik. Birincisi arsa
seçimi, kapal› çarﬂ› merkezi bölgede, bak›yorsunuz bizim arsam›z merkezi bölgede, kapal› çarﬂ›n›n etraf›nda otopark sorunu var, bizim burada kesinlikle öyle bir
sorunumuz yok. Orada elektrik kesildi¤i
zaman, üretiminiz duruyor, çünkü onu
çal›ﬂt›rabilecek jeneratör kapasitesine sahip de¤ilsiniz, bu tarafta elektrik kesintisi hiç yok, iki kaynaktan normal besleniyor. Art› onlarda bir ar›za olsa bire bir
elektri¤i üretebilecek jeneratör kapasitesi devreye giriyor. Is›tma, so¤utma problemi yok. Güvenlik problemi çözülmüﬂ.
Haberleﬂme probleminiz yok. Orada
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çevreye zarar veriyorsunuz, burada ar›tma sayesinde zarar vermiyorsunuz. Dünyayla bütünleﬂme sürecinde yapaca¤›n›z
ihracat›n›z için havaalan› yak›n. Yani yurt
d›ﬂ›ndan gerçek al›c›y› tesise getirdi¤iniz
zaman 15 dakika sonra tesistesiniz, hatta
al›ﬂveriﬂini yap›p 15 dakika sonra ayn›
uçakla geri dönme imkân›na bile sahipsiniz. Sosyal tesislerin önüne aç›lmas› hep
avantaj haline getirdi. Bizim tesisimizin
dolmas›n›n nedeni, hiçbir zaman ﬂuralar›
kapat›n, bize gönderin gibi dayatmalar
yapmamam›zdand›r.
Biz insanlara diyoruz ki buraya geldi¤iniz
vakit sizin ticari yönden maddi menfaatleriniz olacak. Bu maddi menfaatlere
bakt›¤›m›za, ortaklar›m›z›n ifadeleriyle
kapal› çarﬂ›da çal›ﬂ›rken iﬂçi say›lar› buradakiyle ayn› olmas›na ra¤men bir hafta
da ç›kart›lan üretim kapasitesinde
%30’luk bir art›ﬂ yaﬂan›yor. Bu konforu
siz o insanlara verdi¤iniz zaman, o bölgede ba¤lasan›z da durmaz. Ama bir bölgede insana git dedi¤iniz zaman, o adam ticari kayg› içine girdi¤i anda taﬂ›nma külfet oluyor. Bunlar›n en baﬂ›nda kooperatifler geliyor. Kooperatifler genelde küçük iﬂletmelere ucuz taksitlerle ödeyerek belirli bir süre zarf›nda mal sahibi olmas›n› sa¤l›yor. Konutta bu belki olabilirde iﬂ yerlerinde süreç uzad›kça taﬂ›nmalarda da s›k›nt›lar yaﬂan›yor. ﬁu anda bizim tesisimizde kuyumcu mesle¤inin ve
kuyumcu mesle¤ine hizmet edenlerin
haricinde, imalatç›larla bloklar› doldurma yoluna gitmedik.
Burada dükkân açacak insanlar, bize proje onay› için baﬂvurduklar› zaman, sektörümüzle mesle¤imizle alâkal› insanlar›n
dükkân açmalar›na biz müsaade ediyoruz. Buras› dolsun da nas›l olursa olsun
demiyoruz.
Buradaki güvenlikleri de en üst seviyede,
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yang›n güvenli¤i mesela, en basitinden
bahsedeyim, bu tesisin tamam›nda ateﬂe
dayan›kl› kablolar kullan›ld›. Bu tesiste
insana de¤er verildi. Buraya sakat bir vatandaﬂ›m›z›n gelse, hiç kimseye ihtiyaç
duymadan, tüm ihtiyac›n› kendisi karﬂ›layabilir. Onun için projede biz çok fazla
s›k›nt› çekmedik. Biz kendimiz buras›
daha inﬂaat halindeyken, biz buray› nas›l
doldururuz diye çal›ﬂmalara baﬂlad›k. Bu
konut gibi de¤il, iﬂ yerinin bir meskenin
göç etmesi kolay de¤il tabi.
ﬁu anda bizim imalathane bölümümüzdeki doluluk oran›, yaklaﬂ›k %35 seviyesine geldi.%20’ye yak›n›n›n da tadilat›
devam ediyor. K›sacas› Haziran ay›ndan
sonra %50’sini doldurmuﬂ olaca¤›z. Bu
konsepte bakt›¤›m›z zaman, tesis manas›nda, imalatç› gruplar›m›z var burada
onunla birlikte bu iﬂin toptan çal›ﬂmalar›n› yapan hem iç piyasaya, hem d›ﬂ piya-

“

Buraya sakat bir vatandaﬂ›m›z
gelse, hiç kimseye ihtiyaç
duymadan, tüm ihtiyac›n›
kendisi karﬂ›layabilir. Onun
için projenin tamamlanmas›
aﬂamas›nda biz çok fazla
s›k›nt› çekmedik.

“
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saya çal›ﬂmalar›n› yapan yerlerimiz var,
onlarda doluyor. Ayr›ca önümüzde bir
al›ﬂveriﬂ merkezimiz var, onunlar birlikte
de ofislerimiz var. Bu ofislerle ve al›ﬂveriﬂ
merkeziyle birlikte ‹stanbul’da yaﬂayan
vatandaﬂlar›m›z, Türkiye’deki vatandaﬂlar›m›z burada perakende al›ﬂveriﬂlerini
yapma imkân› bulacaklar.
Biz kuyumcu oldu¤umuz için tabi en çok
dü¤ün zamanlar›nda hat›rlan›yoruz,
onun içinde çarﬂ›m›z›n konseptini evlilik
üzerine kurmay› düﬂünüyoruz. Onu da

inﬂallah Eylüle kadar yetiﬂtirip konseptimizi tamamlamak istiyoruz. Ondan sonra gelen taleplerle birlikte de ikinci atölye blo¤umuzun inﬂas›na da baﬂlayaca¤›z.
ﬁu anda sat›ﬂlar›na devam etti¤imiz yaklaﬂ›k 47 bin metrekare ofislerimiz var. ‹nsanlar burada yap›lanlar› gördükten sonra mal› satmas› çok daha kolay oluyor.
Biz amaçlar›m›zdan hiçbir ﬂekilde taviz
vermedik.
Ondan sonra tesisi destekleyecek
otel projemiz var. Çünkü yurt d›ﬂ›ndan gelebilecek misafirlerin konaklamas›
da gerekecek. Dünyaya aç›ld›¤›m›z için
burada birisi 5 y›ld›zl›, di¤eri 7 y›ld›zl› iki
tane otelimiz var. Bununla paralel olarak
Türkiye Merkez Bankas›n›n Avrupa bölümünün para transferi de kuyumcukentin
tesislerinden sa¤lanacak. Alt›n Borsas›yla
görüﬂmelerimiz devam ediyor. Biz kuyumculuk sektörünün, merkezi olmas›
yönünde tüm çal›ﬂmalar›m›za devam
ediyoruz. Alt›n borsas›yla birlikte de taﬂ
borsas› da gündeme gelecek. Böylelikle
biz ‹stanbul’a da, dünyaya da insanlar›n
rahatl›kla gidip al›ﬂ veriﬂ yapabilecekleri
bir tesis sunmak için çal›ﬂ›yoruz.
Dünyan›n neresine giderseniz gidin merkezi bir yerde gidip, kuyumculuk al›ﬂveriﬂini toptan maliyette yapabilece¤iniz
bir tesisin örne¤i yok. Bugün ‹talya’ya
gitseniz, hava alan›nda inersiniz, 300 Km
bir tarafa gidersiniz, 400 Km bir tarafa.
Hedeflerimiz daha da büyük, biz buray›
dünya kuyumculu¤unun transatlanti¤i
noktas›na getirmek istiyoruz. Üreticimiz,
insan›m›z yurt d›ﬂ›na buradan aç›lacak.
Bu tesisi yaparken uluslararas› proje oldu¤u için, burada mesela biz insanlar›n
dini inançlar›na da sayg› gösterdik. ‹çeride hem mescitler var, hem kiliseler var,
hem de havralar var.
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Daha Fazla Lisansl› Toplama
Kuruluﬂlar›na ‹htiyac›m›z Var
Birazda zorlayarak ayda 1000 tonun üstüne t›rmanmaya baﬂlad›k. ‹lk baﬂlad›¤›m›z
2004 y›l›nda bütün y›l boyunca 1400- 1500 ton civar›nda motor ya¤› toplayabilmiﬂtik.
2005 y›l›nda 7000 ton civar›nda oldu. Geçen y›l 10.500- 10.600 tona yükseldi. Bu senede ayl›k ortalamam›z 1000 tonun alt›na inmiyor. K›sacas› bu aç›dan bakarsak ilk kez
bu sene 15000 tonun üzerine ç›kaca¤›z.
Dr. Erol MET‹N
Petder Genel Sekreteri

Petrolün ham petrol olarak yerin alt›ndan ç›kar›larak, rafinerilerce iﬂlenmesiyle
birlikte do¤an faaliyetler ve sonras› bizim
çal›ﬂma alan›m›za giriyor. Üyelerimiz bu
alanda çal›ﬂ›yor dolay›s›yla bizim de faaliyet alan›m›z bu çerçevede oluyor. Rafine
öncesi, yani arama faaliyetleri çal›ﬂma
alan›m›za girmiyor, çünkü orada farkl›
Nisan 2007

bir yap›lanma farkl› bir derne¤imiz var,
Petform isimli. Bizim ﬂu anda 8 tane üyemiz var. Akaryak›t, hükümetle iliﬂkiler,
yeni düzenlemeler, sektörün serbest piyasaya geçiﬂi, Türkiye içindeki faaliyetlerin iyileﬂtirilmesi, gibi konular› kapsayan
birçok konuda faaliyetlerimiz var. Ana
çal›ﬂma alanlar›m›zdan bir tanesi de at›k-

“

Bizim ise bugün baz›
beklentilerimiz var. Sahada
biraz daha yapt›r›m, denetim
artabilir. Bir tak›m kontroller
il müdürlükleri arac›l›¤›yla
yap›l›yor fakat at›k ve çevre
bilinci konusu Türkiye’nin
önemli bir sorunudur.

“

PETDER’in amac›, faaliyetlerinin
genel bir tan›t›m›yla baﬂlayabilir
miyiz?
Petrol Sanayi Derne¤i akaryak›t a¤›rl›kl›
olarak, akaryak›t da¤›t›m ﬂirketlerinin
üyesi oldu¤u, kurdu¤u bir sivil toplum
örgütüdür. Hem ülkemizde, hem yurt
d›ﬂ›nda tan›nan, ülkemiz s›n›rlar› içinde
faaliyet gösteren akaryak›t sektörünün
önemli firmalar› PETDER’in üyeleridir.
Bunun yan› s›ra üç alanda çal›ﬂ›yor PETDER: bir tanesi do¤al olarak akaryak›t,
bir tanesi LPG, di¤eri de madeni ya¤lard›r.

larla ilgili. PETDER üyesi ﬂirketlerin büyük bir k›sm› maden ya¤› üreticisidir.
Türkiye’nin önemli endüstriyel iﬂletmeleri, madeni ya¤ üreticileri ve at›klarla il-

gili olarak, Çevre ve Orman Bakanl›¤›m›z›n yay›nlam›ﬂ oldu¤u bir yönetmelik bulunuyor.
Bu yönetmelik AB’nin çevreyle ilgili direktiflerine veya yönetmeliklerine uyum
sa¤lamak amac›yla haz›rlanm›ﬂ bir yönetmeliktir. Özetle diyor ki; at›k ya¤lar, çevre aç›s›ndan uygun ﬂekilde toplan›p, bertaraf edilmedi¤i takdirde, geliﬂigüzel sa¤a, sola at›ld›¤› takdirde zarar verecektir.
Bu yönetmelik Ocak 2004 tarihinde yay›nlad› ve özetle, toplumun de¤iﬂik k›s›mlar›na bir tak›m görevler veriyor. Siz
bir iﬂletme olarak elinizde bir at›k ya¤
varsa, onunla ilgili neler yapman›z, nas›l
yapman›z gerekti¤ini anlat›yor. E¤er siz
bir madeni ya¤ üreticisiyseniz, e¤er bu
alanda bir pazar faaliyeti götürüyorsan›z,
sat›ﬂ yap›yorsan›z. Bu alanda sizin yapaca¤›n›z, üzerinize düﬂen baz› görevler,
sorumluluklar var, bunlar› anlat›yor. Siz
bir bertaraf veya geri kazan›m tesisiyseniz, bu at›klar› nas›l alaca¤›n›z›, nas›l iﬂle119
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Ayl›k At›k Motor Ya¤› Toplam Miktarlar›

me sokaca¤›n›z›, dokümanlar› nas›l toplayaca¤›n›z› anlat›yor.
Ya da siz bir taﬂ›y›c›ysan›z, bütün at›klar›
ki sadece at›k ya¤lar için söylemiyorum,
bütün endüstriyel at›klar için söylüyorum, bunlar çok ciddi konular. Bunlar›n
hangi belgeyle, nas›l toplanaca¤›, nas›l
taﬂ›naca¤›n› düzenleyen konular. PETDER’in bu konuya girmesinin ana nedenlerinden bir tanesi, bu yönetmelik
uyar›nca az evvel bahsetti¤im gibi de¤iﬂik taraflara verilen yükümlülükler var.
Bu yükümlülüklerden bir tanesi diyor ki;
sadece motor ya¤›yla ilgili bölümde, tüm
motor ya¤› üreticilerine, at›k motor ya¤lar›n›z› geri toplayacaks›n›z ve benim öngördü¤üm kurallar çerçevesinde bertaraf›n› veya geri kazan›m›n› siz sa¤layacaks›n›z diyor. Bunun için de bir tak›m, rakamsal baz› hedefler veriyor. Ayr›ca, Avrupa’da bu çok yayg›n, Çevre Bakanl›¤›
da art›k bunu yap›yor.
At›klar›n yönetiminde üretici sorumlulu¤u çerçevesinde bir ﬂeylerin yap›lmas›
gerekiyor. Bu elbette ki üstüne maliyettir. Çünkü belirli kurallar içerisinde hareket etmeniz gerekmektedir. Dolay›s›yla
hemen her at›k türünde bu öngörülüyor. Siz üreticisiniz netice itibariyle bu da
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sizin üretti¤iniz ürünün sonucudur. Bunu topla, bertaraf et geri dönüﬂtür ve ya
bu tür ﬂeylerin ben fark›na var›yorum,
görüyorum, bir sürü ﬂirket var herkes
birbirinden ba¤›ms›z, iliﬂkisiz bu iﬂi yaparsa, bunu ben yönetmekte de güçlük
çekerim, çok da anlaml› olmayabilir, sizin kâr amac› gütmeyen bir yap› alt›nda
bir araya gelerek ve kolektif olarak bu sorumlulu¤unuzu yerine getirmenize müsaade ederim diyor yönetmelik.
Tabi bu yap›ya belli izin ve ﬂartlar koymak kayd›yla. ‹lki sizin bile yasal yükümlülü¤ünüz olacak, yani ben bakanl›k olarak sana ﬂunu, ﬂunu yapman konusunda
yükümlü k›l›yorum bu senin sorumlulu¤undur, derken, daha sonra ikinci olarak
siz bir araya gelip kolektif bir yap› kurarak bunu yönetmek isterseniz ki do¤rusu budur. Ben de bunu teﬂvik ederim.
Ancak bunu bir ticari faaliyet haline dönüﬂtürdü¤ünüz andan itibaren takdir
edersiniz ki bu baﬂka bir ﬂeydir diyor.

lara nazaran daha k›sa sürede oluﬂuyor.
Türkiye’de de, yurtd›ﬂ›nda da böyle, küçük servis istasyonlar›, orta ölçekli servis
istasyonlar› bu ya¤lar› de¤iﬂtiriyor. Bu istasyonlar mevzuatla ilgili detaylar› bu kadar iyi bilemeyebilirler, bunu düzgün bir
ﬂekilde yönetmeyi beceremeye bilirler.
Dolay›s›yla bu ald›¤›n›z at›k ya¤› nereye,
nas›l götürece¤iniz konusunda da bir tak›m kurallar› var do¤al olarak. Bir tak›m
teknik testler var içindeki kirlili¤i belirleyen, yönetmelik diyor ki bu at›k motor
ya¤lar›, bu kirlilik oranlar›nda belli kriterleri aﬂ›yorsa sadece bu ya¤›n bertaraf›na
izin veriyor. Bu ancak çimento fabrikas›
gibi, 1500- 1600 derece f›r›nlar› olan, karbon zincirinde bir tak›m ﬂeyleri k›rabilecek yüksek s›cakl›k tesisi gibi yerlerde,
alternatif yak›t olarak kullan›labilir. Bakanl›k çok uzun süreçlerden sonra baz›
Çimento Fabrikalar›na ya¤ toplama ve
yakma lisans› veriyor.
ﬁu anda Türkiye’de bir tane bertaraf iﬂletmesi var (‹zaydaﬂ) var, inﬂallah daha
fazla olacak, çünkü Türkiye’de ki at›k potansiyeli çok daha fazlad›r. Keﬂke Türkiye bunu çok daha önceden yapabilmiﬂ
olsayd›. Ancak nereden baﬂlad›¤›n›z, ne
zaman baﬂlad›¤›n›zdan daha önemlidir
bana göre. Biz de PETDER olarak bu kolektif organizasyonu üyelerimize baﬂlatt›k.

Onun için de küçük, küçük bir sürü faaliyetin olmas›ndan ziyade bütün ülkeye
yay›lm›ﬂ, kolektif bir faaliyete izin veriyor. Bunu sadece motor ya¤lar› için veriyor, çünkü at›k motor ya¤lar› di¤er ya¤-
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Biz ne yap›yoruz; Motor ya¤lar› görüldü
ki Türkiye’de ki at›k motor ya¤lar›, yeniden kazan›m anlam›na çok uygun de¤il.
Oldukça kirli. Bunun sadece ve sadece
çimento fabrikalar›na gitmesi gerekiyor,
burada yak›t olarak kullan›larak bertaraf
edilmesi gerekiyor. Ama neticede çimento fabrikas› da olsa onlar onu enerji
amaçl› tüketiyorlar. Son derece yüksek,
onlar için önemli bir enerji kayna¤›, üstelik ekonomik bir enerji kayna¤›. Çevre
aç›s›ndan da son derece yararl›, belirli
önlemleri ald›¤›n›z takdirde di¤er alternatif yak›tlardan çok daha faydal›
olabiliyor. Nitekim baﬂka bir de¤erlendirme veya bertaraf kanal›na gitmiﬂ olsayd›, o çok
büyük bir tehlike olurdu. Ne
yaz›k ki ülkemiz ekonomik
olarak iyileﬂmeye devam ediyor ama tabi daha önümüzde
mesafeler var.
Biliyoruz ki eski kamyonlar, kullan›lm›ﬂ
araçlar bu kullan›lm›ﬂ at›k ya¤lar› al›p,
motoruna veya arac›na yak›t olarak koyuyor veya motorun içine kat›yor. Tabi o
zaman egzozdan ç›kan emisyon son derece sa¤l›ks›z, çevre aç›s›ndan zararl›. S›n›rl› ekonomik yap›lar› olan yerlerde, kiﬂilerde, ortamlarda bu bile bir ekonomik
kazanç olarak düﬂünülebiliyor. O da biraz yasa d›ﬂ› alanlara kaymaya yol aç›yor. Bunlarda, bu tür uygulamalar sayesinde, giderek azal›yor diye düﬂünüyorum.
Bizim ilk iﬂ orta¤›m›z, ilk kol kola girdi¤imiz kuruluﬂ ‹zaydaﬂ oldu. Biz Türkiye çap›nda ya¤lar› toplamaya baﬂlad›k.
‹zaydaﬂ’ ta sa¤ olsun, destek verdi toplad›¤›m›z ya¤lar› ald›, iyi bir alternatif
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yak›t olarak kulland›.
Hatta daha fazla toplarsan›z, biz daha fazla yararlanabiliriz dedi. 2004’ün
ﬁubat sonu Mart ortas›
gibi biz bu çal›ﬂmalar›m›za baﬂlayabildik. Çünkü Ocakta ancak yönetmelik ç›kt›. Organize olmam›z, ekipmanlar, araçlar derken
2004’ün Nisan ay›ndan beri biz bu çal›ﬂmay› fiilen yürütüyoruz.
Tabi her geçen gün art›yor. ﬁu anda da

ha iyi bir noktaday›z, yeni bir filo kurduk.
At›k ya¤ toplamak, bunlar hakikaten e¤itimli arkadaﬂlar, profesyonel bir taﬂ›ma
ﬂirketinden destek al›yoruz. D›ﬂar›da lojistik ve planlama bölümümüz var. ﬁu an
biz her ay 800- 900 ton civar›nda ya¤ topluyoruz. ‹nﬂallah daha fazla bir say›ya ç›

2004 – 2006 Y›llar› Aras›nda Toplanan At›k
Motor Ya¤› Miktarlar› ve Proje Maliyeti

kacakt›r. Ücretsiz olarak bu hizmeti veriyoruz. Bu at›k ya¤lar› servislerden, nerede oluﬂtuysa oradan al›yoruz, belgelemesi, dokümantasyonu bir sürü detay› var,
kurallar var, onlar yap›l›yor. Ondan sonra bu araçlarla en yak›n lisansl› çimento
fabrikas›na veya ‹zaydaﬂ’a teslim
ediyoruz. Teslim ettikten
sonra Bakanl›¤›n istedi¤i
bir tak›m dokümantasyon
formaliteleri var, bilgisayara giriliyor, haftal›k olarak bakanl›¤a rapor ediliyor.
Direkt olarak onlarda kay›tlara giriyor,
yani bakanl›k PETDER’in veya bir motor
ya¤› üreticisi firman›n, herhangi bir tarihte, hangi taﬂ›y›c›yla, ne kadar at›k ya¤›,
nereye gönderdi¤ini, bunun nas›l bertaraf edildi¤ini dokümante edebiliyor. Dedi¤im gibi ayl›k operasyon kapasitemiz
800 ton civar›nda, bunun da ötesine ç›kmaya haz›r›z. Birazda zorluyoruz, ayda
1000 tonun üstüne t›rmanmaya baﬂlad›k.
‹lk baﬂlad›¤›m›z 2004 y›l›nda bütün y›l
boyunca 1400- 1500 ton civar›nda motor yap› toplayabildik. 2005 y›l›nda
7000 ton civar›nda oldu. Geçen y›l
10.500- 10.600 tona yükseldi. Bu senede ayl›k ortalamam›z 1000 tonun alt›na inmiyor. Bu aç›dan bakarsak bu sene 15000 tonun üzerine ç›kaca¤›z. Yaz›n 1200 ton civar› olur tahmin ediyorum çünkü yaz›n daha çok tüketim
oluyor.
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ADR’ li ve Lisansl› Özel Tankerler ile Toplama Yap›l›r.

ruz, onlar da destek oluyor. Yapt›¤›m›z iﬂ bu, benim genel de¤erlendirmem, bu yapt›¤›m›z çal›ﬂmadan herkes memnun, bak›yor
her ay düzgün ilerliyor, kay›t edilmeyen bir ﬂey yok her ﬂey iyi gidiyor.

Bir de duyarl›l›k art›yor, bakanl›¤›n yapt›r›mlar› denetimleri art›yor, buna paralel
olarak bizim de saha performans›m›z art›yor. Bu sistemle, alt yap›yla bu operasyonda biz iki sene sonra AB’nin, Türkiye’nin önüne koydu¤u hedefleri karﬂ›lar
hale gelebiliriz demektir. ﬁu anda bakanl›kta, bizlerde, sade vatandaﬂ›m›z da telaffuz edebilir Türkiye’de at›k motor ya¤lar›n›n çevre ve insan sa¤l›¤›na zarar vermeyecek bir ﬂekilde, profesyonelce toplanmas›n› ve bertaraf edilmesini sa¤layacak bir sistemimiz vard›r, bu sistem hiçbir vatandaﬂa ek bir maliyet getirmemektedir. Tüm maliyetler motor ya¤› üreticileri taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r. Yani biz
toplad›k, taﬂ›d›k, götürdük bir bedel karﬂ›l›¤›nda çimento fabrikas›na verdik. Tabi
ki bu ﬂekilde yapt›¤›n›z zaman bunlar negatif maliyetlerdir, arada büyük farklar ç›kar, o farklar› da bölüyoruz ve diyoruz ki
bu motor ya¤› üreticisi olarak senin kanuni yükümlülü¤ündür, biz bunu kolektif olarak yerine getirdik. Kolektif olarak
yapt›¤›m›z için daha ekonomik, daha
makul maliyetli bir yap› ortaya ç›k›yor,
bu da sizin pay›n›za düﬂen miktar diyo122

ﬁu anda olmas› gereken, hedefledi¤imiz rakamlar›n gerisindeyiz.
Neredeyse hedefledi¤imizin 3 te
1 inden biraz daha fazlas›n› yapabiliyoruz. Yani %37- %40’›n› yapabiliyoruz. Bunun da nedeni at›k
ya¤lar için Türkiye’de oluﬂmuﬂ
bir tak›m piyasalar var. Birçok lisanss›z iﬂletmeler, ﬂah›slar bunlar› topluyorlar. Kilosuna 70 YTL, 100 YTL, 500 YTL verir,
1000 YTL verir gerekirse, çeﬂitli nedenlerle. Bunlar tabi çok sa¤l›ks›z ﬂeyler. Baz›lar› motorine katar, motorinde vergi
kaçakç›l›¤›na neden olur. Ne yaz›k ki
merdiven alt› veya yasa d›ﬂ› bir tak›m faaliyetler var. Üstelik epey de yayg›n. Bu
konuda e¤itimin, bilincin tam yerleﬂmedi¤i, küçük sanayi sitelerinde k›ﬂ›n dükkânlarda ›s›nma amaçl› kullan›rlar. Hepimiz tan›k olmuﬂsunuzdur, küçük tamirciler at›k motor ya¤lar›n› biriktirirler, ya¤
sobalar› vard›r böyle orada yakarlar. Tabi
kontrolsüz ortamda yap›ld›¤› için bu birçok aç›dan sak›ncal›d›r.
Tabi bunlar› bir anda, hemen yenmek
mümkün olam›yor. Bir tarafta birileri bir
tarafta para veriyor, her ne kadar kay›t
d›ﬂ› olsa da, di¤er tarafta da bu iﬂi daha
derli toplu, düzgün yapmaya çal›ﬂan bir
kurum var, o da diyor ki, kusura bakma
biz zaten bunun için baya¤› para harc›yoruz, sana para veremeyiz. Kurallarda böyle diyor. Bakanl›k bu yönetmeli¤i yay›n-

lamadan önce tamam› o taraftayd›, kay›t
d›ﬂ›, merdiven alt› veya sa¤l›ks›z operasyonlar içerisinde yürüyordu. Biz iﬂte 2,5
y›ld›r, güç bela, bir yere yerleﬂerek, büyüyerek bir miktar›n› bu tarafa çevirdik.
Her geçen gün o miktar daha da art›yor,
yönetmelikteki yapt›r›mlar biraz daha kat› oldu¤u takdirde, tahmin ediyorum biz
2 y›l olarak öngörüyoruz, ülke olarak daha baﬂar›l› bir noktaya geldik diyebiliriz.
Ama ﬂu an için bile bence kritik eﬂi¤i aﬂm›ﬂt›r. Daha 1-1,5 sene önce, bir anlamda biz sahada mücadele ediyorduk, bocal›yorduk. Toplanan rakamlar 30005000 ton, bunlar güzel iyi niyetli çabalar
ama, bu ülkede bir sistem var sözünü
söyleyebilmek için yeterli mi? ﬁu anda
geldi¤imiz nokta da evet bir sistemimiz
var, her geçen gün daha iyi oluyor, bunun geliﬂmiﬂ ülkelerdeki seviyeye ulaﬂmas› 2-3 y›l içerisinde olacak. Ulaﬂamamam›z için hiçbir neden yok, birazc›k daha Bakanl›k deste¤i, bizim sahada biraz
daha dikkatli ve tempolu çal›ﬂmam›z, tabi ki devletin kontrolü bizi o noktaya getirecektir. Dolay›s›yla Türkiye’nin at›k
motor ya¤lar›n›n çevreye ve insan sa¤l›¤›na zarar vermeyecek ﬂekilde toplay›p
bertaraf edecek bir sistemi, yönlendirme, kontrolü var.
Görüﬂmemizin ana konusuna dönecek
olursak bu sistemin küresel ›s›nmaya etkisi ve faydas› nedir? ﬁöle bir bakarsan›z.
Petrol Sanayi Derne¤inin yapt›¤› bu faaliyetin 10000,20000 tonluk bir faaliyetin
küresel ›s›nmaya tek baﬂ›na çok fazla bir
etkisi yoktur. Milyonda birlik küsuratlar›n içinde bir yerlerdedir belki ama ﬂöyle
bakmak laz›m, ülkemizdeki at›k yönetimiyle ilgili bilinç düzeyine yapt›¤› katk›lar onun etkileri aç›s›ndan bakt›¤›m›zda
son derece yararl›d›r. Bakanl›k geçen seNisan 2007
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ne pillerle ilgili bir ﬂey baﬂlatt›. Pilcilere
de siz dedi di¤erleri gibi bir araya gelin,
pilcilerde bir organizasyon kurdu, çal›ﬂmalar yap›yorlar. Yar›n öbür gün di¤er
tehlikeli at›klar için olacak bunlar, belki
beyaz eﬂya için, otomobil için, t›bbi at›klar için. Dolay›s›yla bunlar nedir? Türkiye
için zor bir konu at›k yönetimi, ama bir
çok konuda boﬂlu¤u dolduran o parçac›klar haritay› dolduruyor. Türkiye haritas›na bak›n, mesela ben at›k ya¤lar için
oraya bir ﬂey koymuﬂum, ambalaj için
koyduk, tehlikeli at›klar be¤enin be¤enmeyin bir ﬂeyler yap›l›yor yani ﬂu tablo
doluyor. Bu tablonun at›k yönetimi için
dolmas› demek Türkiye’nin küresel ›s›nmaya ciddi faydas›, katk›s› demektir. Biz
de o tabloda iyi örnekler olarak faydal›
katk›lar› olan dernekleriz. Tabi ki kendi
insan›m›z›n teneffüs etti¤i havan›n kalitesinin iyileﬂtirilmesine, toprak kirlili¤inin azalt›lmas›na do¤rudan bir tak›m katk›lar›m›z var, ama dünyaya bakt›¤›m›zda
bizim katk›m›z çok, çok küçük ama ülkede bu ﬂekilde sinerjilerin oluﬂmas› için
faydal› oluyor. PETDER h›zl› bir ﬂekilde
organize oldu bu iﬂi hallediyor. ‹ki örne¤imiz vard› ülke olarak, Bakanl›k dedi
hadi pilciler s›ra sizde. Orada da bir faaliyet baﬂlad›.
‹lk baﬂlad›¤›m›z noktada bir tek ‹zaydaﬂ
al›yordu at›k ya¤lar›, biz Erzurum’dan, Sivas’tan, ‹zmir, Antalya’dan, ‹zmit’e at›k
ya¤ taﬂ›yorduk. ﬁimdi o anlamda, o ﬂekilde bakt›¤›n›z zaman bizim yapt›¤›m›z iﬂ,
matematiksel olarak bakt›¤›nda, bir çevre bilançosu olarak bakt›¤›nda çevre aç›s›ndan fayda m›yd›, zarar m›yd›? Zarard›.
Yani o kadarc›k ya¤› oralardan buraya taﬂ›man›z demek çok daha fazla enerji sarfiyat› demektir, çok daha fazla emisyon
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demektir. Ama bir yerden de baﬂland›,
önce ‹zaydaﬂ’t›, sonra Akçansa lisans ald›. Trakya ve Ege Bölgesini Akçansa arac›l›¤›yla hallettik. Arkas›ndan Ankara'’a
Set Çimento, Ard›ndan Adana Çimento.
Bakanl›k bunlara lisanslar› ad›m, ad›m
verince ﬂu anda önümüzde bir Türkiye
co¤rafyas› var, hemen, hemen her bölgesinde bir tane lisansl› bertaraf tesisi var.
‹zaydaﬂ var, Marmara Bölgesinde 3 tane
var, Ege Bölgesinde 2 tane var, ‹ç Anadolu’da 2 tane var, Do¤u Anadolu’da 1 tane
var. Samsunda bir çimento fabrikas› bu
ara lisans al›yor. Bakt›¤›n›z zaman bizim
yapt›¤›m›z hizmet topla, b›rak. Çal›ﬂma
bu, inﬂallah daha da iyi noktaya gelece¤iz.
Peki, PETDER d›ﬂ›nda da
baﬂka ürünleri toplayan lisansl›
kurum var m›?
Bakanl›k bunlara yetkilendirilmiﬂ kuruluﬂ diyor. Avrupa’da her at›k türünden 1
veya 1den fazla var ama çok de¤il bunlar.
Sorumlu kesimlerin sorumluluk verdi¤i
bir araya gelerek oluﬂturduklar› yap›ya
yetkilendirilmiﬂ kuruluﬂ deniyor. Türkiye’de yetkilendirilmiﬂ kuruluﬂ bütün ambalaj üreticilerinin, kullananlar›n bir araya geldi¤i Çevko var. Pil toplayan bir lisansl› kuruluﬂ var. Motor ya¤›nda PETDER var. Yani Türkiye’de 3 tane yetkilendirilmiﬂ kuruluﬂ var bugün.
Bizim ise bugün baz› beklentilerimiz var.
Sahada biraz daha yapt›r›m, denetim artabilir. Bir tak›m kontroller il müdürlükleri arac›l›¤›yla yap›l›yor fakat at›k ve çevre bilinci konusu Türkiye’nin önemli bir
sorunudur. Dolay›s›yla Çevre Bakanl›¤›n›n u¤raﬂ alan›, ekibi, paras›, gücü, imkân›, eleman› aç›s›ndan olaylara bir bütün
at›klar olarak bakt›¤›m›z zaman daha çok

Ulusal At›k Taﬂ›ma
Formu düzenlenir

Miktar tespiti yap›l›r

At›k motor ya¤lar›,
k›rm›z› renkli tank veya
varillerde biriktirilmelidir
Ulusal At›k Taﬂ›ma Formlar› Düzenlenir ve
Miktar› Tespit Edilmesi.

tedbirin gerekti¤ini görüyoruz. Fabrikalardaki tehlikeli at›klar›n kontrol alt›na
al›nmas› gibi konular çok daha öne geçiyor. Hakikaten o konularda da Türkiye’nin çok daha ciddi problemleri var.
F›rsat oldukça, elemanlar›n›n zaman› elverdikçe, denetim oldukça bize de daha
etkin yarar getiriyor. Bir iki talebimiz oldu Bakanl›¤›m›zdan, yönetmelikteki baz›
maddelerin bizim sahada daha etkili bir
ﬂekilde bu sorumlulu¤u yerine getirmemize olanak sa¤layacak, onlar de¤erlendiriliyor. Tahmin ediyoruz onlar› olumlu
karﬂ›layacaklar.
O takdirde bizim çal›ﬂmalar›m›z daha iyi
bir seviyeye ç›kacakt›r. Ondan sonra da
bu konu di¤er at›k yönetimleri için rahatl›kla iyi bir örnek, faydal› bir örnek
olarak gösterilebilecektir. AB çevre müzakereleri konusunda halledilmiﬂ, kenar›na tik at›lm›ﬂ bir konu olarak masan›n
üzerine rahatl›kla ç›kar. Bizde hep beraber iﬂini düzgün yapm›ﬂ olman›n, hem
ülke olarak, hem kurumlar olarak memnuniyetini yaﬂar›z. Bence bu noktaya da
çok yaklaﬂt›k, bir sene daha mücadele etmemiz gerekiyor. Hakikaten sa¤ olsun
Bakanl›¤›m›z yard›mc› oluyor hatta bizler
bazen kendi sorunlar›m›zla onlar›n günlük mesailerini gere¤inden fazla meﬂgul
ediyoruz, bunun da fark›nday›z.
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Az Çoktur, Küçük Güzeldir…
‹nsan do¤a iliﬂkisini aç›klamakta kullan›lacak kavram karﬂ›laﬂt›rmalar› ﬂöyle üretilebilir. Etken-edilgen,
aktif-pasif, kapsay›c›-d›ﬂlay›c›, bilgi kayna¤›-bilgi deposu-çöp kutusu, üretim kayna¤›-tüketim kayna¤›,
insana dost-insana düﬂman olarak ço¤alt›labilir. Ortak nokta olarak insan do¤a iliﬂkisinin mücadele eksenli kurulma biçimi dikkatimizi çekmektedir.
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kalmakla birlikte insan alg›s› ve etkinli¤i
esas al›nd›¤›nda ikili mekan ayr›m› ortaya

“

‹nﬂa edilmiﬂ mekan olarak
kent formunun
oluﬂturulmas›nda do¤an›n
fayda ve katk›s›ndan önce
do¤an›n orada yaﬂayan
toplumun zihniyet
dünyas›ndaki karﬂ›l›¤› önem
kazanmaktad›r. ‹nsan do¤a
iliﬂkisini kent ölçe¤ine
taﬂ›mak ve bu zeminde
tart›ﬂmak ihtiyac›
hissedilmektedir. Öncelikle
do¤al mekan› alg›lama,
anlamland›rma ve do¤al
mekan ve insan iliﬂkisinin
kent formunda edindi¤i yerin
aç›klanmas›
hedeflenmektedir.

“

‹nsan yaﬂam›, mekânda geçer ve mekândan etkilenir. Bedensel ve ruhsal varl›¤›
ile ontolojik bir bütünü temsil eden insan mekan› hayal eder, düﬂünür, alg›lar
ve dönüﬂtürür. Mekânda, yaﬂad›¤› gerçekli¤i kadar olmak istedi¤ini karﬂ›layan
gerçeküstü dünyay› resmeder. Sonsuzlu¤a susam›ﬂ, bir türlü teskin edemedi¤i
ruhunu taﬂ›yan bedeninin küçüklü¤ü ve
s›n›rl›l›¤›, onu y›ld›rmaz. ‹nsan varl›¤›n›
s›n›rs›z, sonsuz olana taﬂ›mak için mekanla bir iliﬂki geliﬂtirir ve mekanda varl›¤›n› sürdürmek ister.
Mekan› kavramlaﬂt›rma çal›ﬂmalar›nda
iki anlay›ﬂ önemli yer tutmaktad›r. Bunlar; fiziksel-matematiksel mekan anlay›ﬂ› ve fenomonolojik mekan anlay›ﬂlar›d›r. (Bilgin, 1990:62.) Fiziksel-matematiksel mekan anlay›ﬂ›nda mekan, homojen nitelikli, anlamdan ba¤›ms›z ve anlama kay›ts›zd›r. Rasyonel düﬂüncenin
ürünü bu anlay›ﬂta, mekan›n insan›n d›ﬂ›nda bir gerçeklik olarak varl›¤› vurgulanmaktad›r. Bu yaklaﬂ›m çerçevesinde

ç›kmaktad›r. Bunlar sonsuz mekan ve
do¤al mekand›r. Sonsuz mekan s›n›rland›r›lmam›ﬂ olan, alg›lanamayan ve sadece düﬂünülebilen mekand›r. Do¤al mekan ise insan›n alg›s› ve müdahalesine
aç›k olan fiziksel çevre olup üstü yeryüzü
alt› gökyüzü ile belirginleﬂen aland›r. Fiziksel-matematiksel mekan anlay›ﬂ› temelde bilgiye dayanmakta, fenomonolojik mekan anlay›ﬂ› ise insan yaﬂant›s›na
dayanan bir kavramlaﬂt›rmad›r.
‹nsan›n mekanla olan iliﬂkisinde böylece
iki boyut ortaya ç›kmaktad›r. Biliﬂsel-zihinsel boyut, mekan› fiziksel-matematiksel olarak kavramaya açarken, duyuﬂsal
ve duygusal boyut, insan›n sahiplenme,
kendine ait k›lma, aidiyet gibi kavramlar›
kullanarak farkl› bir iliﬂki biçimini ortaya
koymaktad›r. Do¤al mekan her iki kavrama alan›na konu olmaktad›r.
Do¤al mekan içerdi¤i do¤al yap› unsurlar› ile kendine özgü bir dünyaya benzetilebilir. Gökyüzü, bulutlar, güneﬂ, ay, da¤lar, denizler, göller, nehirler, ormanlar,
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a¤açlar, çiçekler, bitki örtüsü, uçabilen,
yüzebilen, yürüyebilen ve sürünebilen
canl›larla ve madenlerle toprak zenginleﬂtirilmiﬂ, hava ve suya canl›l›k kat›lm›ﬂt›r. Böylece yeryüzü ﬂekilleri, bitkiler,
hayvanlar ve madenler kendi içinde denge ve tutarl›l›¤› olan, toprak, hava, su ve
ateﬂ bileﬂenlerinden oluﬂan örüntü bütünü olarak do¤a kavram›, insan yaﬂam›na
kat›lmaktad›r. Gündüz, gece, ilkbahar,
yaz, sonbahar ve k›ﬂ y›la bürünerek de¤iﬂmektedir. Zaman›n ak›ﬂ serüveni içinde mekanda insan yeni serüvenlere yelken açar. Akl› ve duygusall›¤› ile gözlemde bulunur ve mekandan hem yararlan›r
hem de onu dönüﬂtürür.
‹nsan do¤al mekan›n sundu¤u zenginlikleri kullanarak yaﬂayabilece¤i mekanlar›
inﬂa eder. Toprak, taﬂ, mermer, a¤aç (ahﬂap), demir, çelik, cam vb. malzemelerini kullanarak mimari mekan› oluﬂturur.
Her bina ve yap› toplulu¤u, toplumun
belirli bir gereksinimine cevap vermek
üzere, ça¤›n inﬂaat tekni¤ine dayal› olarak baz› malzemelerle belirli bir fiziksel
mekan›n etraf›n›n çevrilmesiyle oluﬂmuﬂtur. ‹ﬂte insan›n do¤al mekana yönelip ihtiyaçlar›n› gidermek için mevcut
teknoloji ve malzemeyi kullanarak, orada belli bir kesimi belirginleﬂtirmesi, s›n›rland›rmas› ve do¤al mekan› inﬂa etmesiyle mimari mekan oluﬂur. Böylece
do¤al mekandaki yeryüzü ve gökyüzü
belirginleﬂtirmesi yerini taban ve tavana
b›rak›r. ‹nsan, do¤al mekanda kendini
savunma ihtiyac›ndan mahrum hissedebilirken mimari mekanlar bu ihtiyac› giderir. ‹nsanlar, mevcut kaynaklar› kullanarak ihtiyac› gidermekle kalmaz; kendilerini di¤erlerinden farkl› k›lan biçimleri
meydana getirirler. Ayn› zaman diliminNisan 2007

ﬁekil 1 Kültür-eylem-mekan iliﬂki modeli (Gür, 1996:31)

de ayn› co¤rafyada yaﬂayan farkl› toplumlar, kendi yaﬂama biçimi ve de¤erler sistemini ifade eden farkl› biçimler oluﬂtururlar. Böylece yeryüzü, gökyüzüne yükselen farkl› siluet biçimlerine sahne olmaktad›r.
‹nﬂa edilmiﬂ mekan olarak kent formunun oluﬂturulmas›nda do¤an›n fayda ve
katk›s›ndan önce do¤an›n orada yaﬂayan
toplumun zihniyet dünyas›ndaki karﬂ›l›¤›
önem kazanmaktad›r. ‹nsan do¤a iliﬂkisini kent ölçe¤ine taﬂ›mak ve bu zeminde
tart›ﬂmak ihtiyac› hissedilmektedir. Öncelikle do¤al mekan› alg›lama, anlamland›rma ve do¤al mekan ve insan iliﬂkisinin
kent formunda edindi¤i yerin aç›klanmas› hedeflenmektedir.
Do¤a gerçekli¤i ve kavram› insan dünyas›na iki farkl› perspektifle konu olmaktad›r. Yukar›da da aç›kland›¤› üzere insan
rasyonelitesi ve duygusall›¤› ile do¤a çok
boyutlu kuﬂat›lmaktad›r. ‹nsan duyu ve
duygularla donanm›ﬂ bir varl›kt›r. Beﬂ
duyusu ile do¤al mekan› ve kendini izlerken görme ve iﬂitme duyumlar›n›n açt›¤›
geniﬂ pencereler ile duyular› aﬂarak duygusallaﬂ›r. Beﬂ duyu organ› ile renkler,
sesler, kokular, tatlar ve bedensel haz
dünyas›na duyusal bir t›rman›ﬂ yapan insan, duyular› aﬂarak duygusall›k zirvesine
ulaﬂ›r ve estetik haz sürecini yaﬂar. ‹nsana insanl›¤› kadar sonsuz mutlulu¤u duyumsatan bu süreçte, görme ve iﬂitme

duyumlar›n›n önceli¤i ve özgülülü¤ü bulunmaktad›r. Bu duyumlar›n bedenin
maddeselli¤i ile olan ba¤lar› olabildi¤ince zay›ft›r. Çok uzun zaman önce gördü¤ünüz bir manzaray› ve çok eskiden iﬂitti¤iniz bir ﬂark›y› ça¤r›ﬂ›m yollu, adeta o
ana dönerek hat›rlayabilirsiniz. Böylece
insan do¤al mekana ve içinde yer alan
nesnelere yaﬂad›¤› zamanda karﬂ›l›k bulan anlamlar yükler. ‹nsan akl› ile beslenmiﬂ rasyonel bak›ﬂ aç›s› gün bat›m›n› ölçülebilir zaman ve gözlemlenebilir görünüm olarak ele al›rken, insan duygusall›¤› ona bambaﬂka anlamlar yükleyebilmektedir. Gurbet, ayr›l›k, hasret gibi anlamlarla bezeyip ‘gurûb’ ifadesi ile kültürel bir karﬂ›l›k kazand›rabilmektedir.
Tarih boyunca, medeniyetin motor gücünü oluﬂturan kentlerde do¤a, orada
yaﬂayan toplumun düﬂünsel ve duygusal
dünyas›nda farkl› karﬂ›l›klar alm›ﬂt›r. Tarihte yaﬂanan deneyim alanlar›na yer vermeden önce bugün yaﬂad›¤›m›z uygarl›¤›n üretti¤i ve bizlere üfledi¤i kentsel yaﬂam biçiminde do¤a, yüzeysel ve mekanik olarak yer alm›ﬂ ve tüketim merkezli
bak›ﬂ aç›s›n›n bask›s› alt›nda insana yabanc›laﬂm›ﬂt›r. ‹nsan do¤a iliﬂkisini aç›klamakta kullan›lacak kavram karﬂ›laﬂt›rmalar› ﬂöyle üretilebilir. Etken-edilgen,
aktif-pasif, kapsay›c›-d›ﬂlay›c›, bilgi kayna¤›-bilgi deposu-çöp kutusu, üretim
kayna¤›-tüketim kayna¤›, insana dost-insana düﬂman olarak ço¤alt›labilir. Ortak
125

/Az Çoktur, Küçük Güzeldir…

nokta olarak insan do¤a iliﬂkisinin mücadele eksenli kurulma biçimi dikkatimizi
çekmektedir.
Kadim kültürlerde temel kabuller, insan
do¤a kardeﬂli¤i, özdeﬂli¤i ve kozmos yani düzen ve uyum eksenli ve aﬂk›n (transandent) olarak kurulmuﬂtur. Çeliﬂki ve
açmazlar, insan zihni ve tasavvurlar›ndan
beslenen, do¤al mekanda karﬂ›l›k bulan
hatta onu aﬂan canl›lar›n kahramanl›¤›,
efsanelerle dile getirilmiﬂtir. Do¤a kent
iliﬂkisi aﬂk›nd›r, organik ve düzen kavram›n› bar›nd›rmaktad›r. Ölüm sonras› yaﬂant› döngüsel ve do¤a ile iç içedir.
Aﬂk›n bir boyutla kuﬂat›lan yaﬂam alanlar›ndan olmakla birlikte Antik Yunan uygarl›¤›nda, insan bedeninin mükemmelli¤ine vurgu yap›lmaktad›r. ‹nsan ve do¤an›n da aktör olabildi¤i tanr› iliﬂkisinde
düzensizlik olabilmektedir. Kahramanlar, do¤a güçleri olarak kendini gösteren
tanr›lar aras› iliﬂki yer yer gerilimli ve
kaotiktir. Bu uygarl›kta do¤adaki di¤er
varl›klara bak›lm›ﬂ, bu gözlemle yetinilmiﬂ ve insan bedensel ve düﬂünsel özellikleri ile yüceltilmiﬂtir. Rasyonel ve s›n›rl› ak›l perspektifinden aç›klama bulan
Antik Yunan uygarl›¤›nda, insan›n gücünü aﬂan do¤a güçlerine karﬂ› mücadelesi
ile mitoloji, insan rasyoneliyesinin tan›mlayamad›¤› yazg› ve iradenin mücadelesi
ile trajediyi ortaya ç›karm›ﬂt›r. Mücadele
eksenli ve gözleme dayal› olarak kurulan
insan do¤a iliﬂkisi, kentte izlenen estetik
tercih ve ölçütlerde geometrik bir ritim
ve uyumla görünür dünyada izlenmektedir.
H›zla ölçe¤i büyüyen Roma ‹mparatorlu126

¤u ile, Antik Yunan’dan bünyesine taﬂ›d›¤› rasyonellik de¤eri ve anlay›ﬂ›, H›ristiyanl›¤›n kabulü ve yayg›nlaﬂmas› ile birlikte yerini akl› aﬂan duygusall›klara b›rakm›ﬂt›r. Böylece ortaça¤ boyunca bat›
kentleri H›ristiyan sanat eserlerine ve bu
anlay›ﬂtan beslenen do¤a-kent iliﬂkisine
ev sahipli¤i yapmaktad›r.
Rönesans, hümanizm ve ayd›nlanma Bat› uygarl›¤›nda yozlaﬂan ve derinleﬂen çeliﬂkiler ile gücü k›r›lan, ama bask›c› otoritesi artan kiliseye bir baﬂkald›r› ve özgürlük aray›ﬂ› ile tarih çizgisinde yol al›r. Pasif ve çekingen bir yap›ya dönüﬂmüﬂ insan do¤a ile iliﬂkisi, d›ﬂa yönlendirilir.
Antik Yunan’dan transferler yap›l›r ve
do¤aya karﬂ› daha güçlü ve özgür bir in-
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Rönesans, hümanizm ve
ayd›nlanma Bat›
uygarl›¤›nda yozlaﬂan ve
derinleﬂen çeliﬂkiler ile gücü
k›r›lan, ama bask›c› otoritesi
artan kiliseye bir baﬂkald›r›
ve özgürlük aray›ﬂ› ile tarih
çizgisinde yol al›r.

“

dosya tüketirken tükenmek

san do¤ar. Do¤a gözlemlenir, bilimsel
devrimler biri biri ard›nca gerçekleﬂtirilir. Ekonomiye ilgi artar, yeni co¤rafyalarla sömürüye dayal› geliﬂtirilen iliﬂki, ticaret devrimi ve ard›ndan Sanayi Devrimi gerçekleﬂtirilir. Bat› insan›n›n akl›n›n
ve cesaretinin önderli¤inde, doyumsuzlu¤a dayal› kurulan yeni dünya, temelde
mücadeleye ve ben merkezli¤e dayanmaktad›r. Bat› insan› Sanayi Devrimi ile
sadece kendisini de¤il, bütün dünyay› ve
insanl›¤› ortak bir gelece¤e taﬂ›m›ﬂt›r. ‹n-

san›n akl›n› ve özgürlü¤ünü kutsayan
ama onun duygusall›¤›n› kuﬂatamayan
ve paylaﬂamayan yeni kabuller dünyas›,
h›zla konfor ve rahatl›¤› üretirken, huzur
kavram›n› yaﬂam›ndan ötelemektedir.
Do¤an›n sundu¤u, k›t oldu¤u bilinen
kaynaklar umars›z, bencil ve kay›rmac›
bir tav›rla tüketilmektedir. Geçmiﬂi ile
ba¤lar›n› akl›n›n zaferi onuruna unutan
insan›n, gelecek endiﬂesi taﬂ›may›p sürekli bugüne övgüler ya¤d›rmas›, çocuksu bir kavray›ﬂ olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Eline tutuﬂturulmuﬂ ilkel aletlerle
bir taraftan istedi¤i gibi do¤aya zarar veren bu saf ve yapayaln›z çocuk, di¤er taraftan al›c› renkli zeka küpleri ile kentleri y›k›p yeniden yapmaktad›r. Do¤a ile
geliﬂtirilen iliﬂki parçal›, kopuk, k›sa süreli olarak izlenmektedir.
Güzeli araman›n ve bulman›n çok kez
para ile de¤il sanat ruhu ile olabilece¤ini
çoktan unutmuﬂ bu çocu¤un yaratt›¤› yeni kentler, donmuﬂ ve yukar›ya t›rmanan
beton bloklardan ibarettir. Reklam dünyas›n›n ‘kirlenmek güzeldir, çünkü özgürlüktür’ slogan› ile her yapt›¤›na tahammül gösterilen bu çocu¤a, ‘kirlenmemek daha güzeldir, özgürlük s›n›rland›r›lm›ﬂ bir dünyada güzelli¤e dönüﬂebilir’ do¤rusu ile meydan okuyayacak bir
karﬂ› ç›k›ﬂ, popüler tüketim ekran›nda
henüz yerini almam›ﬂt›r. Di¤er dünyan›n
oldukça olgun görünüﬂlü ve geçmiﬂini
hat›rlamak telaﬂ›na düﬂmüﬂ fakir ama do¤an›n ve kendisinin içinde bulundu¤u
tehdidin fark›nda, bu konuda ruhsal hassasiyete ve zenginli¤e sahip çocuklar›
ise, do¤aya ve insan dünyas›na yönelen
bu hareketin nesnesi konumundad›rlar.
Renkler Soluyor
Nisan 2007
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Sözü edilen ve insanl›¤›n gittikçe derinleﬂen dram› bat› dünyas› içinden, sanat
ve felsefede yank› bulmuﬂtur. Van Gogh,
‘y›ld›zl› gece’, ‘baharda çiçek açm›ﬂ meyve a¤açlar›’ ve di¤er tablolar›nda, insan›n
do¤a ile bozulan iliﬂkisini ve kendi gözünden do¤an›n tepkisini, bir bunal›m
sanat› ürünü olarak dile getirmektedir.
N›etzche’nin tanr›n›n çoktan öldü¤ünü
hayk›rd›¤› kitab› ‘Böyle Buyurdu Zerdüﬂt’te yer alan, gökyüzü ile diyalo¤u, bir
tür suçluluk psikolojisi içinde kaleme
al›nm›ﬂt›r.
‘…Ey üstümdeki gök, ey tertemiz derin
gök! Ey ›ﬂ›k uçurumu! Sana bakt›kça tanr›sal isteklerle titrerim.
Senin yüksekli¤ine salmak kendimi, - budur benim derinli¤im! Senin tertemizli¤inde gözlemek kendimi, - budur benim
suçsuzlu¤um!
Güzelli¤i bürür tanr›y›: y›ld›zlar›n› öyle
saklars›n sen de. Konuﬂmazs›n: öyle bildirirsin bana bilgeli¤ini.…’
Çok daha yak›n geçmiﬂte Sartre ‘Bulant›’
ad›n› verdi¤i kitab›nda gökyüzüne yeni
gözlerle bakmakta ve onunla baﬂka bir
dilden konuﬂmaktad›r. Sartre’›n varl›¤›na
anlam aray›ﬂ›n› ifade eden sözleri ﬂöyledir.
‘…O güneﬂ de, o gökyüzü de birer aldan›ﬂtan baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Belki yüzüncü kez aldan›ﬂ›m›n önüne geçemiyorum.
An›lar›m, ﬂeytan kesesindeki paralara
benziyor. Keseyi aç›nca içinde kurumuﬂ
yapraklardan baﬂka bir ﬂey bulam›yorsunuz…’
Nisan 2007

Yeni bir var oluﬂ sanc›lar›n› haz›rlayan
koﬂullar, Amerikan rüya ve dünyas›n›n,
biricik dünyam›z›n do¤al ve toplumsal
çerçevesi içinde oluﬂturdu¤u ve h›zla
yayd›¤› tahribat›n içinde geliﬂmektedir.
Do¤aya karﬂ› pasif, d›ﬂlay›c›, tüketim kayna¤›, çöp kutusu ve insana düﬂman olarak mücadele eksenli alg›lama hakimdir.
H›z›na eriﬂilemeyen otomasyon sistemleri ile yarat›lan sanal atmosfer ile sadece
do¤adan de¤il insan›n kendisinden de
bir kopuﬂ yaﬂanmaktad›r.
‹nsanl›k kendisine ve do¤aya yönelik yeni bir bak›ﬂ aç›s› geliﬂtirmeye gebedir. Bu
yeni oluﬂum, Bat› dünyas›n›n üretti¤i reçetenin belki de aksi olma konusunu
gündeme getirmektedir. Do¤an›n ve insan›n vaktiyle de¤er kazand›¤› co¤rafyan›n tarihi ve toplumsal tecrübesinden yararlan›lmas› söz konusu olacakt›r.
Bu anlamda kapitalist sistemi do¤ru okuma ve ona meydan okuma perspektifli
Marksist yaz›n, önem kazanmaktad›r.
Marx’›n kültürü ‘do¤an›n yaratt›klar›na

karﬂ›l›k insano¤lunun yaratt›¤› her ﬂey’
olarak tan›mlamas›nda, do¤an›n insanla
farkl›laﬂan özelli¤i vurgulanmaktad›r. ‹nsan eme¤ine ve onun tarihsel ve toplumsal oluﬂunu paha biçilmez bir de¤er atfederek, adeta onu kutsayan bu anlay›ﬂta
insan, alet kullanma vasf› ile do¤an›n karﬂ›s›nda bir güç gösterisi sergilemektedir.
Do¤al gerçeklik, insan›n d›ﬂ›nda insandan ba¤›ms›z olarak var olan bir gerçekliktir. Estetik gerçeklik de insana ba¤›ml›d›r. ‹nsan eme¤inden geçmiﬂ bir esere
güzel de¤eri yüklenebilir. Bütün yetenekler ve onlara uyan nesneler tarihsel
geliﬂmenin ak›ﬂ› içinde oluﬂur. Marx bu
görüﬂüyle idealist felsefeye meydan
okur. Yaln›zca duyarl›l›k de¤il, duyarl›l›¤›n nesneleri de tarihsel geliﬂimin ürünüdür. Do¤an›n nesnelerinin varl›¤›,
kendinde niteliklidir; insan bilincinden
ve insan›n toplumsal geliﬂmesinden ba¤›ms›zd›r. (Lukacs, 1986:155.)
Do¤aya pasif rol biçerek onu bilinçten
yoksun k›lma, kayna¤›n› Hegel’in öznel
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idealizminde bulmaktad›r. Hegel, do¤ay›
yarat›lan bir nesne de¤il de üretici bir
güç olarak görür. Do¤a, insanda bulunan
bilinçlilik ve tinsellik unsurlar›ndan yoksun oldu¤u için eserleri de güzelli¤in
kendisi de¤il, sadece bir yans›mas›d›r.
(Hegel, 1994:30.)
Kapitalizmin s›n›r tan›maz iﬂtihas›na yönelik oluﬂturulan küçük set misali engeller, uygulama ve tüketim kal›plar› anlam›nda tepki ve reddediﬂler do¤u dünyas› ve özellikle ‹slam medeniyetine ev sahipli¤i yapm›ﬂ co¤rafyadan gelmektedir.
Do¤a ile geliﬂtirilen organik bir iliﬂkinin
ürünü olma kabul ve bak›ﬂ aç›s›ndan süzülerek oluﬂagelen ‘do¤a art›¤› içine al›r
ve eksikli¤i örter’ (Chang, 1956:11.) sözleri bugünün ihtiyac›na yönelmiﬂtir. Eski
do¤uda insan ruhu do¤ayla iliﬂkilendirilmiﬂ ve fayda zeminli karﬂ›l›kl› korumac›
bir anlay›ﬂ geliﬂmiﬂtir.
‹slam medeniyeti ile ise insan-do¤a özdeﬂlik iliﬂkisi kurulmuﬂ ve insan ruhunun kutsall›¤› ve bireyselli¤in yüceli¤i ve
güzellik sevgisi eksenli
motifler

örülmüﬂtür. Bu dünyada insan do¤a ile
dosttur, kanaate açl›k vard›r. Varl›k yoklukta kazan›l›r. Ben, ben merkezli olma
yerini ‘fakir’ kavramlaﬂt›rmas›na b›rakm›ﬂt›r.
Böylece ‘az çoktur’ ve ‘fanilik tevazu ile
hayat bulur’. Bu anlamda insan ve do¤a
ihmal edilmemesi gereken, varl›¤›n geçici görünüﬂleridir. As›l var olana ise sadece, aﬂk ve kanaatle ulaﬂ›labilir. Burada
kutsanan ne insan bedeni, ne akl›, ne kâr
marj›, ne de sadece insan eme¤idir. Her
ﬂeyi ile bir bütün olarak, do¤aya ve zamana s›ms›k› tutunmuﬂ, biricik insan ruhudur. Vaktiyle, Eyüp Sultan çarﬂ› esnaf›n›n duvar›nda, mütevaz› bir levha olarak
hüküm sürmüﬂ Firakî’nin sözleri, bu
gerçekli¤i özetlemektedir.
‘Doland›m mislü cihân› bulamad›m bir
taç
Ne e¤ride tok gördüm, ne do¤ruda aç’
Biliyoruz ki, bu ruh dünyas›na gönül
ba¤l›l›¤› kadar, onu farkl› medeniyet
dünyas› ve düﬂünsel perspektiflerden,
dikkatli bir ﬂekilde okumaya, zihinsel egzersiz yapmaya ve anlamland›rmaya, su
ve ekmek kadar ihtiyac›m›z vard›r..
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Çevre Konusunda Hukuki
Geliﬂmeler ve Yeni Çevre Kanunu

Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe’nin
bir “milat” olarak nitelendirdi¤i Yeni
Çevre Kanunu, uzunca bir süre Komisyon'da bekledikten sonra 26 Nisan
2006'da TBMM'de kabul edilerek yasalaﬂm›ﬂt›r. AB kriterleri do¤rultusunda,
uyum yasalar›n›n süratli bir ﬂekilde ç›kar›lmas›na pek de paralellik göstermeyen
ve kimi çevrelerce oldukça gecikti¤i düﬂünülen Yeni Çevre Kanunu, özellikle
Tuzla'da bulunan zehirli varillerin toplumun gündemine oturmas›yla bir anda
h›zlanm›ﬂ ve yasalaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Gerçekten
de, e¤er yeni kanunun temelinin
26.4.1995 tarihinde Çiller Hükümeti taraf›ndan TBMM’ne gönderilen ‘’Çevre
Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair
Kanun Tasar›s›’’ ile at›ld›¤› ve 11 y›l sonra tasar›n›n pek çok de¤iﬂikliklerle kabul
edildi¤i göz önünde bulundurulursa, ortada detayl› bir çal›ﬂma m› yoksa unutulmuﬂ bir tasar›n›n hat›rlanmas› m› oldu¤u
kamuoyunun takdiridir. Olumlu ve
130

olumsuz pek çok eleﬂtiriyi beraberinde
getiren yasan›n gere¤i gibi uygulanmas›
halinde, ülkenin sosyal ve ticari hayat›nda pek çok yenilikler do¤uraca¤› aç›kt›r.
Yeni kanunun getirdi¤i düzenlemeleri
madde madde saymak yerine, önemli
gördü¤üm çeﬂitli düzenlemeleri baﬂl›klar
halinde k›saca aç›klamaya çal›ﬂaca¤›m.

“

Yeni yasa ile; çevrenin
korunmas› ve al›nacak
tedbirlere kat›lma
noktas›nda yerel ve merkezi
idare ile birlikte, meslek
odalar›, birlikler ve sivil
toplum kuruluﬂlar›n›n da
sorumlu olmalar› esas›
getirilmiﬂtir.

“

Av. Ozan Ö⁄ÜT
AKSAN Hukuk Bürosu

Yasada, ar›tma tesislerine iliﬂkin iki düzenleme ön plana ç›kmaktad›r. Birincisi, ar›tma tesisi kurmayanlar ile kurup da çal›ﬂt›rmayanlara 60.000 YTL para cezas› verilecek olmas›d›r. ‹kincisi ise yasan›n 20. Maddesinde bulunan, "Ar›tma tesisi kuran, iﬂleten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren kuruluﬂlar›n ar›tma tesislerinde kulland›klar› elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde kullan›lan enerji tarifesinin yüzde ellisine kadar indirim uygulamaya Bakanl›¤›n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir" ifadesidir.

Yeni yasa ile; çevrenin korunmas› ve al›nacak tedbirlere kat›lma noktas›nda yerel ve merkezi idare ile birlikte, meslek

odalar›, birlikler ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n da sorumlu olmalar› esas› getirilmiﬂtir. Bu düzenleme sivil toplumun uygulamaya daha etkili bir biçimde kat›lmas› ve müdahalelerinin yasallaﬂmas› noktas›nda, haklar›n da daha etkin bir ﬂekilde korunabilmesine olanak vermektedir.
Özellikle cezalar›n oldukça a¤›r olmas›
yeni yasan›n en göze çarpan özelli¤idir.
Sanayicimizi ilgilendiren Çevresel Etki
De¤erlendirme (ÇED) raporu haz›rlanmas› sürecine iliﬂkin önemli bir düzenleme getirilmiﬂtir. Buna göre ÇED’e iliﬂkin
yanl›ﬂ ve yan›lt›c› bilgi verenlere, 6 aydan
1 y›la kadar hapis cezas› uygulanacak,
bunun yan›nda yanl›ﬂ ve yan›lt›c› belge
düzenlenmiﬂ ise de belgeyi düzenleyenler hakk›nda Türk Ceza Kanunu'nun
"belgede sahtecilik" suçuna iliﬂkin hükümleri uygulanacakt›r.
Yine ÇED sürecinde verdikleri taahhütnameye ayk›n davrananlara, her bir ihlal
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için 10.000 Türk Liras› idari para cezas›
verilecektir.
Kanun uyar›nca, kanunda belirlenen koruma esaslar›na ayk›r› olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlar›na, kayna¤›n
kendisine ve bu kayna¤› besleyen yerüstü ve yeralt› sular›na, sulama ve drenaj
kanallar›na at›k boﬂaltanlara 48.000 YTL
Liras› idari para cezas› verilebilecektir.
Yasada, ar›tma tesislerine iliﬂkin iki düzenleme ön plana ç›kmaktad›r. Birincisi,
ar›tma tesisi kurmayanlar ile kurup da
çal›ﬂt›rmayanlara 60.000 YTL para cezas›
verilecek olmas›d›r. ‹kincisi ise yasan›n
20. Maddesidir. Bu maddeye göre, "Ar›tma tesisi kuran, iﬂleten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren kuruluﬂlar›n ar›tma tesislerinde kulland›klar› elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde kullan›lan enerji tarifesinin yüzde ellisine kadar indirim uygulamaya Bakanl›¤›n teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu yetkilidir" demektedir. Bu düzenleme bir nevi teﬂvik niteli¤inde olup,
ar›tma tesisi kuranlar›n yaln›zca ar›tma
tesisinde kulland›klar› elektri¤in tarifesi
yar›ya kadar indirilebilmektedir.
Bunlar›n d›ﬂ›nda; çevreye verilen zararlar›n tazminine iliﬂkin talepler, zarar görenin zarar› ve tazminat yükümlüsünü ö¤rendi¤i tarihten itibaren 5 y›l sonra zaman aﬂ›m›na u¤rayacakt›r.
Emisyon ölçümü yapt›rmayan motorlu
taﬂ›t sahiplerine 500 YTL, yönetmeliklerle belirlenen standartlara ayk›r› emisyona sebep olan motorlu taﬂ›t sahiplerine
1.000 YTL idari para cezas› verilmesi, her
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ﬂirketin 'çevre sorumlusu'
bulundurmas›n›n zorunlu
tutulmas›, tehlikeli at›klar›n ithalat› yasaklanmas›,
tehlikeli kimyasal at›klarla
ilgili faaliyetlerde bulunanlar›n mali sorumluluk
sigortas› yapt›rmas›, çevreyle uyumlu teknolojilerin kullan›lmas› ve bunun
teﬂvik edilmesi, üretim,
tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucu oluﬂan at›klar›n bu faaliyetlerde bulunanlarca ar›t›lmas› sorumlulu¤unun getirilmesi, kanunla belirtilmiﬂ yasak at›klar› topra¤a veren iﬂletmelere 24 bin YTL, konutlara ise 600 YTL
para cezas› kesilmesi, yasan›n göze çarpan di¤er düzenlemeleridir.
Yeni çevre kanunun yan› s›ra, Yeni Türk
Ceza Kanunu ile de çevreye iliﬂkin çeﬂitli
düzenlemeler getirilmiﬂtir. Yeni ceza yasas›n›n “Çevreye Karﬂ› Suçlar” üst baﬂl›¤›
alt›ndaki 181. ve 182. maddeleri çevrenin
korunmas› amac›n› gütmektedir. Bu iki
madde kast ve taksir aç›s›ndan birbirinden ayr›lmaktad›r. 181. maddede; çevreye zarar verecek ﬂekilde, at›k veya art›klar› topra¤a, suya veya havaya kasten veren kiﬂilerin, alt› aydan iki y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›laca¤›, at›k veya
art›klar› izinsiz olarak ülkeye sokan kiﬂilerin bir y›ldan üç y›la kadar hapis cezas›
ile cezaland›r›laca¤› öngörülmüﬂtür. Ayr›ca, at›k veya art›klar›n toprakta, suda
veya havada kal›c› özellik göstermesi halinde söz konusu cezalar›n iki kat›na kadar art›r›laca¤›, bu fiillerin, insan veya
hayvanlar aç›s›ndan tedavisi zor hastal›k-

lar›n ortaya ç›kmas›na, üreme yetene¤inin körelmesine, hayvanlar›n veya bitkilerin do¤al özelliklerini de¤iﬂtirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan at›k
veya art›klarla ilgili olarak iﬂlenmesi halinde ise 5 y›ldan az olmamak üzere hapis cezas› ve 1000 güne kadar adli para
cezas› verilece¤i öngörülmektedir.
182. maddede ise; çevreye zarar verecek
ﬂekilde, at›k veya art›klar›n topra¤a, suya
veya havaya verilmesine taksirle neden
olan kiﬂilerin, adli para cezas› ile cezaland›r›laca¤›, söz konusu at›k veya art›klar›n, toprakta, suda veya havada kal›c› etki b›rakmas› halinde ise iki aydan bir y›la
kadar hapis cezas› verilece¤i belirtilmektedir. Bunun yan›nda yine, insan veya
hayvanlar›n aç›s›ndan tedavisi zor hastal›klar›n ortaya ç›kmas›na, üreme yetene¤inin körelmesine, hayvanlar›n veya bitkilerin do¤al özelliklerini de¤iﬂtirmeye
neden olabilecek niteliklere sahip olan
at›k veya art›klar›n topra¤a, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kiﬂiler içinse bir y›ldan beﬂ y›la kadar hapis
cezas› öngörülmektedir.
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Havada ve Sudaki Mucizeler
Bugüne dek en önemli de¤iﬂme yeryüzünün atmosferinde meydana gelmiﬂtir. Dinozorlar›n sonunu getiren dev asteroit havaya büyük bir toz bulutlar›n›n yay›lmas›na yol açm›ﬂt›r ve bugün yol açt›¤›m›z ise,
belki biraz daha güç kavran›r, ama etki aç›s›ndan bununla eﬂit a¤›rl›kta bir süreçtir ve de¤iﬂtirdi¤imiz de¤iﬂtirmeye bugünde devam etti¤imiz, atmosferi oluﬂturan gazlar›n dengesidir.
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l›lar diplerdeki yuvalar›n› kaybedecek,üreme duracak, yüzeye vuran canl›lar, karaya vurmuﬂ bal›klar gibi hayatiyetini devam ettiremeyeceklerdi. ‹ﬂte suyun bu mucizevi özelli¤inden dolay› sudaki canl› hayat devam etmektedir.
Peki havada(atmosferde) neler var ? Kendi nispetçe az ama iﬂlevi çok Sera Gazlar›. Uzun dönemde, yeryüzünün, güneﬂten ald›¤› enerji kadar bir enerjiyi uzaya

“

Bilinen (alkol,ya¤,asit türleri
gibi) s›v›lar ›s›n›nca
hafifleyip so¤uyunca
yo¤unlaﬂ›rken (a¤›rlaﬂ›rken)
su hem ›s›n›nca hem de
so¤uyunca hafiflemektedir.
Suyun en yo¤un(a¤›r) ve
lezzetli oldu¤u s›cakl›k
+4Cº d›r. Bu s›cakl›ktan fazla
›s›n›nca da , so¤uyunca da su
hafifler ve yüzeye do¤ru
hareket eder.

“

‹stanbul Üniversitesi’nde Kimya Bölümünü okurken , Su Teknolojisi dersinde, suyu öteki s›v›lardan farkl› k›lan, çok
enteresan bir özelli¤i dikkatimi çekmiﬂti.
ﬁöyle ki; bilinen (alkol,ya¤,asit türleri
gibi) s›v›lar ›s›n›nca hafifleyip so¤uyunca
yo¤unlaﬂ›rken (a¤›rlaﬂ›rken) su hem ›s›n›nca hem de so¤uyunca hafiflemektedir. Suyun en yo¤un(a¤›r) ve lezzetli oldu¤u s›cakl›k +4Cº d›r. Bu s›cakl›ktan
fazla ›s›n›nca da , so¤uyunca da su hafifler ve yüzeye do¤ru hareket eder. Böylece en yo¤un oldu¤u s›cakl›ktaki (+4Cº)
su dibe do¤ru hareket eder, deniz , göl
gibi büyük su birikintilerinin diplerinde
belli bir s›cakl›¤›, yani canl› hayat›n devam› olan s›cakl›¤› sa¤lam›ﬂ olur. Hatta derelerde,çaylarda veya nehirlerde de yüzeyde buzlanma oldu¤u halde buzun alt›nda canl› hayat› devam ettirecek s›cakl›¤› yine suyun bu özelli¤i sa¤lar. Buz
adeta canl›lar› so¤uktan koruyan bir s›¤›nak görevi görür. Peki suyun bu özelli¤i
olamasayd› yani yo¤unlaﬂan su dibe çökseydi de buzlanma diten yüzeye do¤ru
olsayd›. ‹ﬂte o zaman su da yaﬂayan can-

vermesi gerekir. Güneﬂ enerjisi yeryüzüne k›sa dalga boyu radyasyon olarak ula-

ﬂ›r.Gelen radyasyonun bir bölümü, yeryüzünün yüzeyi ve atmosfer taraf›ndan
geri yans›t›r. Ama bunun büyük bölümü,atmosferden süzülerek yeryüzünü
›s›t›r.Yeryüzü bu enerjiden, uzun dalga
boyu, k›z›lötesi radyasyonla kurtulur
(baﬂka bir deyiﬂle onu uzaya geri gönderir).
Gezegenimizin yüzeyi taraf›ndan yukar›ya sal›nan k›z›lötesi radyasyonun büyük
bölümü atmosferdeki su buhar›, karbondioksit ve do¤al olarak oluﬂan di¤er “sera gazlar›” taraf›ndan emilir. Bu gazlar
enerjinin, yeryüzünden geldi¤i gibi do¤rudan uzaya geçmesini engeller. Birbiriyle etkileﬂimi birçok süreç (radyasyon,
hava ak›mlar›, buharlaﬂma, bulut oluﬂumu ve ya¤mur dahil) enerji atmosferin
daha üst tabakalar›na taﬂ›r ve enerji oradan uzaya aktar›l›r.Bu daha yavaﬂ ve dolay› süreç bizim için bir ﬂanst›r; çünkü
yeryüzünün yüzeyi enerjiyi uzaya hiç engelsiz gönderebilseydi, o zaman yeryüzü
so¤uk ve yaﬂams›z bir yer , Mars gibi ç›plak ve ›ss›z bir gezegen olurdu.
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Sera gaz› emisyonlar›, atmosferin k›z›lötesi enerji emme kapasitesine artt›rarak,
iklimin gelen ve giden enerji aras›nda
tuttu¤u dengeyi bozmaktad›r. E¤er bütün etmenlerin ayr› ayr› kald›¤›n› varsayarsak, uzun ömürlü sera gazlar› birikimin iki kat›na ç›kmas›(ki bunun 22. yüzy›l baﬂlar›nda gerçekleﬂece¤i tahmin
edilmektedir), gezegenimizin uzaya
enerji aktar›m›n› %2 azaltacakt›r. Enerji
öyle basitçe birikemez iklim ﬂöyle yada
böyle fazla enerjiden kurtulmas›n› sa¤layacak kimi de¤iﬂikliklere u¤rayacakt›r.
%2 küçük bir oran gibi görünse bile, yeryüzünün tümü ele al›nd›¤›nda bu durum, her dakikada yaklaﬂ›k 3 milyon ton
petrolün içerdi¤i enerjinin bir yerde tutulmas›na denktir.
Bilim ‹nsanlar›, iklim sistemini kontrol
eden enerji “motoru” de¤iﬂtirmekte oldu¤umuza iﬂaret etmektedir.ﬁokun hafifletilebilmesi için bir ﬂeylerin de¤iﬂmesi
gerekir.
Bugüne dek en önemli de¤iﬂme yeryüzünün atmosferinde meydana gelmiﬂtir.
Dinozorlar›n sonunu getiren dev asteroit havaya büyük bir toz bulutlar›n›n yay›lmas›na yol açm›ﬂt›r ve bugün yol açt›¤›m›z ise, belki biraz daha güç kavran›r,
ama etki aç›s›ndan bununla eﬂit a¤›rl›kta
bir süreçtir ve de¤iﬂtirdi¤imiz de¤iﬂtirmeye bugünde devam etti¤imiz, atmosferi oluﬂturan gazlar›n dengesidir. Bu konu, karbondioksit, metan ve diazomonoksit gibi temel ”sera gazlar›” için daha
da geçerlidir. (su buhar› en önemli sera
gaz›d›r;ancak insan etkileri bunu do¤rudan etkilememektedir.do¤al olarak oluﬂan bu gazlar, büyük bölümü oksijenin(%21) ve azotun(%78) oluﬂturdu¤u
Nisan 2007

toplam atmosferin %
1 ini on da birinden
daha az›n› meydana
getirmektedir.Ancak
sera gazlar› yeryüzünü saran bir battaniye
iﬂlevi gördükleri için
önemlidirler. O kadar
ki, bu do¤al battaniyenin olmamas› durumunda yeryüzü bugün oldu¤undan yaklaﬂ›k 30 dereceden
daha so¤uk olurdu.
Ortadaki sorun, insan etkinlikleri bu battaniyeyi “kal›nlaﬂt›rmas›” Örne¤in yak›t
olarak kömür, petrol ve do¤al gaz kulland›¤›m›zda havaya çok büyük miktarlarda
karbondioksit kar›ﬂ›r.Ormanlar› tahrip
etti¤imizde a¤açlarda depolanan karbon
atmosfere kaçar.Di¤er temel etkinlikler,
örne¤in hayvanc›l›k ve pirinç tar›m› , metan, diazotmonoksit ve di¤er sera gazlar›
emisyonlar›yla sonuçlan›r. Emisyonlar›n
bugünkü h›z›yla devam etmesi halinde,
atmosferdeki karbondioksitin birikimlerinin,21. yüzy›lda, sanayi devrimi öncesi
dönemindekinin iki kat›na ç›kaca¤› kesindir.Sera gaz› emisyonlar›n› azaltacak
önlemlerin al›nmamas› halinde bu düzeylerin 2100 y›l›nda üç kat›na ç›kmas›
mümkündür.
Bilim çevreleri, bunun en do¤rudan sonucunun önümüzdeki 100 y›l içerisinde
meydana gelecek 1 ila 3.5 derece aras›nda “küresel ›s›nma” olaca¤› konusunda
görüﬂ birli¤i içindedir. Baﬂka bir deyiﬂle
bu art›ﬂ , 1850 den ya da sanayi öncesinden bu yana meydana gelen ve k›smen

daha önceki sera gaz› emisyonlar›yla
aç›klanabilecek olan yaklaﬂ›k yar›m santigratl›k art›ﬂa ek bir art›ﬂ olacakt›r.
ﬁimdi düﬂünelim ; bugün tart›ﬂ›lan ve
Amerika’daki Katrina kas›rgas›ndan tutun dünyan›n birçok yerindeki beklenmeyen iklim de¤iﬂiklikleri ve ülkemizdeki kural›k korkusu , ﬂu ana kadar atmosfere sal›nan sera gazlar›n›n neden oldu¤u yar›m santigrat derecelik s›cakl›k art›ﬂ›na ba¤lan›yor. Yani atmosferin binde
birinin onda biri nispetinde bulunan sera gazlar›n›n az bir oranda dengesinin
bozulmas› bu tür felaketlere yol aç›yorsa
fazlas› kim bilir neler getirir.
Cenab› Allah yaratt›¤› canl›lar› mucizevi
bir denge ile havadan ve sudan koruma
alt›na alm›ﬂ. Bu dengeyi bocan tek canl›
ise insand›r. ‹nsan›n s›n›rs›z arzular›, talepleridir. Oysa bu bozulmadan en fazla
etkilenecek olan da yine insan. Öyle ise
bindi¤imiz dal› kesmeyelim. Hiç olmazsa
kirletti¤imiz kadar temizleyelim,emaneti
sahibine ald›¤›m›z gibi teslim edelim.
Daha temiz bir dünya dile¤i ile.
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Kat› At›k ve
‹stanbul’da Kat› At›k Yönetimi
Sahibinin istemedi¤i veya toplumun menfaati gere¤i toplan›p uzaklaﬂt›r›lmas› ve bertaraf edilmesi gereken kat› maddelere "kat› at›k" denir. Yaﬂama devam etmek ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmak
için bu at›klar›n belli tekniklerle bertaraf edilmesi gerekmektedir. Do¤al yaﬂam toplu halde olan kat›
at›klar› kendi içinde yok edememektedir.
Sahibinin istemedi¤i veya toplumun
menfaati gere¤i toplan›p uzaklaﬂt›r›lmas›
ve bertaraf edilmesi gereken kat› maddelere "kat› at›k" denir. Yaﬂama devam etmek ve sürdürülebilir bir çevreye sahip
olmak için bu at›klar›n belli tekniklerle
bertaraf edilmesi gerekmektedir. Do¤al
yasam toplu halde olan kat› at›klar› kendi içinde yok edememektedir. Do¤al hayatin kendi kendine yok etti¤i maddeler
mevcut olmas›na ra¤men kimyasal içerikli ve toplu halde bulunan kati at›klar›n
kendili¤inden yok olmas› söz konusu de¤ildir. Do¤al hayatin bu dönüﬂüm halkas›na insan o¤lu daha iyi bir yasam sürebilmek gayesiyle, hammaddeyi isleyip
kendi yarar› için kulland›ktan sonra ortaya ç›kan at›klar›n bertaraf edilememesi
ile müdahale etmiﬂtir. Artan kati atik
oranlar› tüm dünya menfaatlerini ilgilendiren bir konudur. At›klar›n üretildikleri
yerde bertaraf edilmesi en sa¤l›kl› berta134

raf seklidir. 2050 y›l›nda geri dönüﬂüm
teknolojilerinde hizmet veren endüstriler, bugünün kirlili¤i önleme endüstrisi
ile yer de¤iﬂtirmesi beklenmektedir. Atik
kavram› bugün farkl› farkl› tan›mlamalara
sahiptir. OECD’ye göre üretildikleri anda
ekonomik de¤eri olmayan her ﬂey atik
olarak tan›mlan›r. ﬁehir at›klar› ise yasam
alanlar›ndan, yeﬂil alanlardan, evlerden
ve iﬂyerlerinden temizlenen çöpler olarak tan›mlanmaktad›r.Kat› At›klar genelde özelliklerine göre de ﬂu ﬂekilde s›n›fland›r›labilir;
i. Organik At›klar : Bozulabilen bu
at›klar, hoﬂ olmayan kokular meydana
getirir. Evsel at›klar bu tür kat› at›klar›n
önemli bir k›sm›n› oluﬂturur.
ii. Organiklerin Haricindeki At›klar :
Kül d›ﬂ›nda, bozuﬂamayan tüm at›klard›r.
Bu tür at›klar;
a.Yanabilen; ka¤›t, plastik, tekstil
v.b.

b.Yanamayan; cam, teneke vb. at›klar olmak üzere 2’ye ayr›l›rlar.
‹norganik At›klar su ﬂekilde s›ralanabilirler:
• Asidik ve bazik at›klar
• Siyanürlü at›klar
• A¤›r metal içeren at›klar
• Asbest kal›nt›lar›
• Di¤erleri
• Madeni Ya¤ At›klar›
• Kimyasal Kökenli Organik At›klar
• Kirlenmiﬂ klorlu solventler
(Halojenler)
• Klorsuz solvent at›klar›
• PCB'li at›klar
• Boya ve reçine at›klar›
• Biosid ve Pestisidler
• Di¤er kimyasal kökenli organik
at›klar
• Biyolojik Kökenli Organik At›klar
• Özel At›klar (Büyük miktarlardaki az
Nisan 2007
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tehlikeli at›klar)
• Enfekte At›klar
Küller : Yanma sonucunda kalan
malzemedir. Bu tür at›klar tehlikesiz at›k
yanmas›ndan kaynakland›¤› takdirde
çevresel aç›dan hiçbir sorun teﬂkil etmez
ve örne¤in yol dolgu malzemesi olarak
kullan›labilir. Tehlikeli at›klar›n yanmas›ndan kaynaklan›yor. ‹se özel tedbirler
al›narak uzaklaﬂt›r›lmas› gerekmektedir.
At›ksu Ar›tma Tesisi At›klar› :
At›ksu ar›tma tesislerindeki ›zgaralardan,
kum tutucular ve çökertme tanklar›nda
biriken ve ar›tma çamuru diye nitelendirdi¤imiz at›klard›r. Ar›t›lan su özelliklerine ve ar›tma projesine ba¤l› olarak tehlikeli at›k olabilir.
Tehlikeli At›klar: Bulaﬂ›c› hastal›klara neden olabilen, patlay›c›, parlay›c›,
korozif, toksik vb. özelliklere sahip olan
at›klard›r.
• toksik (zehirli) at›klar
• kimyasal at›klar
• petrol at›klar›
• metal sanayi at›klar› vb.
Özel at›klar : Uzaklaﬂt›r›lmas› özel
önem arz eden ve bundan dolay› "özel
at›k" olarak adland›r›lan at›klar ﬂunlard›r;
• hastane at›klar›
• radyoaktif at›klar
• piller vb.
Tehlikeli at›klar ve bertaraf deneyimlerini inceledi¤imizde 27 A¤ustos 1995'te ç›kar›lan yönetmelik öncesine kadar yasal
olarak yap›lmad›¤›ndan, bu tür at›klar›n
projelendirilmekte olan düzenli çöp deNisan 2007

polama alanlar›nda, sadece ayr› hücrelerde depolanmas› düﬂünülmekte idi. Ancak, özellikle Dünya Bankas› gibi, uluslararas› finans kaynaklar› kullan›larak yap›lmakta olan belediye düzenli çöp depolama tesislerinde, tehlikeli at›klar›n evsel
çöp depolar› ile içiçe inﬂa edilmesindeki
olas› sak›ncalar› nedeni ile tehlikeli at›k
deponilerinin yap›lmas›n› ask›ya alm›ﬂlard›r.
Bertaraf Deneyimleri
i. Dökme, Gömme
Tehlikeli at›klar›n bertaraf› konusunda
belediyeler d›ﬂ›nda organize olmuﬂ kuruluﬂ deneyimleri bilinmemektedir. At›klar› yerel belediyelerce, miktarlar›n›n çoklu¤u ya da görünür tehlikeli özellikleri
nedeniyle, kabul edilmeyen sanayi tesisleri, at›klar›n› uygun gördükleri boﬂ arazilerde depolamakta ya da gömmektedirler. Kay›tlar› bulunmamas›na ra¤men,
büyük sanayi kentlerindeki tesislerin ortak olarak kulland›klar› baz› sanayi at›klar› döküm sahalar›n›n mevcudiyeti bilinmektedir.
At›k miktarlar›n›n fazla oldu¤u bilinen rafineri, madencilik, gübre sanayii ve baz›
Kamu ‹ktisadi Teﬂekküllerinin (K‹T) ve
savunma sanayii tesislerinin sanayi kökenli at›klar›n› genellikle tesis arazileri
içindeki döküm alanlar›nda, havuzlar›nda depolad›klar› bilinmektedir.
Kat› At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i ve
Tehlikeli At›klar›n Kontrolü Yönetmeliklerine göre tehlikeli at›k say›lan at›klar,
baz› tesislerdeki yakma ünitelerinde yak›larak da bertaraf edilmektedir. Miktar
olarak, di¤er bertaraf yöntemlerine göre
çok küçük yüzdelerde (% 1 ile 5 aras›n-

da) yakarak bertaraf yolu ile ortaya ç›kan
küller ya belediye çöplüklerine gönderilmekte ya da tesislerdeki aç›k araziye serilmektedir.
Özellikle son senelerde artan çevre duyarl›l›¤›, toplumun reaksiyonu, yasal denetimler ve özellikle modern tesislerin
modernleﬂen ﬂirket uygulamalar› nedeniyle, baz› tesislerin, belediyelerce çöplüklere kabul edilmeyen at›klar›n›, tesislerde yap›lan özel beton veya jeomembranl› havuzlarda ya da konteynerlerde
stoklad›klar› görülmektedir. Sanayicilerin geçici olarak depoland›¤› belirtilen
bu at›klar› tesis d›ﬂ›nda bertaraf edilebilmeleri için uygun bertaraf tesislerinin yap›lmas› aray›ﬂ› içinde olduklar› belirtilmektedir.
ii. Yakma
Türkiye'de henüz tehlikeli at›klar›n yakma yoluyla bertaraf edildi¤i, yönetmeliklere uygun ve lisansl›, yakma f›r›n›na (insineratör) sahip bir tesis bulunmamaktad›r. Ancak ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesinin kurdu¤u ve günlük 24 bin ton yakma kapasiteli bir tesis bulunmaktad›r.
Baz› sanayi tesisleri kendi at›klar›n› bertaraf etmek amac›yla yakma tesisleri iﬂletmektedirler. Bu tesislerin, kendi at›klar› d›ﬂ›nda di¤er sanayiciler taraf›ndan
gönderilen sanayi at›klar›n› da yakt›klar›
bilinmektedir. Bu at›k tesislerinin kapasiteleri genellikle günde iki tondan azd›r.
Bu yakma tesislerinde, organik kimyasal
yüzdesi fazla olan, genellikle kullan›lm›ﬂ
motor ya¤lar› ve solventlerin de yak›t
olarak kullan›ld›¤› görülmektedir. Bu tür
uygulamalar, maalesef tekrar kullanma
olarak nitelendirilmekle birlikte, esasen
135
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canl›lar için çok müsait bir üreme ortam›d›r. Ayr›ca uygun kriterler göz önünde bulundurularak seçilmemiﬂ sahalara
y›¤›lan çöplerden kontrolsüz bir ﬂekilde
yay›lan tozlar, s›z›nt› sular› ve gazlar›
çevreyi tehlikeli kirletir.
Çöplerin uzaklaﬂt›r›lmas› için yöntem
seçerken aﬂa¤›daki hususlara dikkat etmek gerekir.

kullan›lm›ﬂ motor ya¤lar›, rafineri ve solvent çamurlar›n›n halihaz›rda bir gelir
de¤eri bulunmaktad›r. Emisyon kontrollar›n›n etkili olarak yap›lmad›¤› bu tür
kullan›mlardan ç›kan küllerin de ya araziye at›ld›¤› ya da belediye çöplüklerine
gönderildi¤i bilinmektedir.
a) Kat› At›klar›n Zararlar›
Kat› at›klar›n çevreye olan zararlar› genel
olarak aﬂa¤›daki ﬂekilde özetlenebilir.
• S›z›nt› sular›n›n yeralt› sular›na
geçmesi
• S›z›nt› sular›n›n yüzey sular›na
geçmesi
• Depo gazlar›n›n atmosfere geçmesi
• Depo gazlar›n›n yandan yeralt›na
geçmesi
• Tozun rüzgarla atmosfere kar›ﬂmas›
• Zararl› maddelerin bitki ve g›da
maddelerine geçmesi
• Direkt temasta bulunma
• Epidemik (bulaﬂ›c›) hastal›klar›n
yay›lmas›,
• Hoﬂ olmayan kokular›n yay›lmas›,
• Sinek, fare vb. haﬂerenin ço¤almas›,
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Kat› At›k Yönetimi Tan›m›
Evsel, endüstriyel ve di¤er kat› at›klar›n
ayr› ayr› toplanmas›n› ve uzaklaﬂt›r›lmas›n›, ayr›ca ekonomik de¤eri olan at›klar›n
üretildi¤i yerlerde geri kazan›m›n› içeren
planlama ve idare metodudur. Kat› at›klar›n çevreyi mümkün oldu¤u kadar kirletmeden imha edilmesi için de¤iﬂik teknolojiler geliﬂtirilmiﬂtir. Bu yöntemler
içinde en yayg›n olarak kullan›lanlar yakma kompostlaﬂt›rma ve düzenli depolama olarak say›labilir. Bunlardan da sadece düzenli depolama nihai bir çöp uzaklaﬂt›rma yöntemidir. Zira yakma ve kompostlaﬂt›rma gibi teknikler geriye nihai
olarak bertaraf edilmesi gereken kal›nt›lar b›rak›r.
Birçok büyük ﬂehirlerimiz de dahil olmak üzere, pek çok yerleﬂim merkezimizde kat› at›klar, “çöplük” denilen alanlara geliﬂigüzel bir ﬂekilde dökülüp kendi hallerine b›rak›lmaktad›r. Baz› kentlerimizde ise denize at›lmaktad›r. Bu tür ilkel uygulamalar estetik kirlenmenin daha ötesinde sak›ncalar taﬂ›r. Rasgele dökülen çöpler hastal›k yap›c› ve taﬂ›y›c›

Seçilen yöntem :
• Halk›n bedeni ve ruhi sa¤l›¤›n›
olumsuz etkilememeli,
• Yerüstü ve yeralt› sular› ile toprak
kirlenmemeli,
• Bitki örtüsü ve canl›lar olumsuz
etkilenmemeli,
• Hava kirlenmemeli
• Çevreye estetik aç›dan zarar
vermemelidir.
• Bu hususlar göz önünde
bulundurularak çöp uzaklaﬂt›rma
yöntemlerini de¤erlendirmek do¤ru
olur.
Kat› At›klar›n Depolanmas›
i. Düzensiz (vahﬂi) depolama
At›klar›n aç›k araziye rasgele boﬂalt›lmas›d›r. Bu usul çevreye verece¤i zararlardan dolay› son derece tehlikeli ve sak›ncal›d›r.
Türkiye’de yayg›n ﬂekilde kullan›lan bu
yöntemde, çöpler hiç bir önlem al›nmadan bir alana at›l›p b›rak›lmaktad›r. Ça¤daﬂl›ktan uzak olan düzensiz depolamada yeralt› sular› kirlenmekte, rahats›z
edici kokulara, yang›nlara neden olmakta, sinek vs. gibi problemler do¤urmakta,
burada beslenen kuﬂ ve di¤er hayvanlar
bulaﬂ›c› hastal›klar›n yay›lmas›na sebebiyet vermektedir. Bu nedenle bu yakla-
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ﬂ›mdan en k›sa zamanda vazgeçilmelidir.
ii. Düzenli depolama
Bu yöntemde, toplanan çöpleri uzaklaﬂt›rmak için seçilen saha dikkatli bir ﬂekilde bu amaç için haz›rlanmakta ve iﬂletilmektedir. Düzenli depolama için seçilen
alan›n önce geçirimsizli¤i sa¤lanmaktad›r. Bu amaç için kil ve gerekirse özel ﬂekilde haz›rlanm›ﬂ membranlar kullan›labilir. Depolama sahas›n›n geçirimsizli¤i
sa¤lan›rken çöplerden kaynaklanacak
süzüntü sular›n› toplayacak drenaj sistemi de yap›lmaktad›r. Bu haz›rl›klar tamamland›ktan sonra çöplerin bu sahaya
dökülmesine baﬂlanmaktad›r. Dökülen
çöpler her gün iyice s›k›ﬂt›r›ld›ktan sonra
her taraftan en az 20 cm kal›nl›¤›nda toprakla örtülmektedir. Arazi doldukça, çürüme neticesinde oluﬂacak gazlar› uzaklaﬂt›rmak için gerekli boru tertibat› da
yerleﬂtirilmektedir. Arazi tamamen dolduktan sonra 1.0 m toprakla örtülmektedir.
Bu yöntemde, depolama sahas›na dökülen çöplerin içinde bulunan organik
maddeler anaerobik bozuﬂma neticesinde CO2, CH4, NH3 ve H2Sgazlar› ile suya dönüﬂmektedir. Bunlardan metan
(CH4) kalorifik de¤eri yüksek yan›c› bir
gazd›r. Bu nedenle söz konusu gaz›n
toplan›p enerji üretimi için kullan›lmas›
önerilmektedir. Organik maddelerin haricindeki maddelerden de bir k›sm› de¤iﬂik yöntemlerle imha olmakta veya parçalanmakta ve yaln›z naylon torbalar gibi
inert baz› maddeler bozuﬂmadan veya
parçalanmadan kalmaktad›r. Bozuﬂma
neticesinde bu sahalarda zamanla çökmeler oturmalar görülmektedir. Bu neNisan 2007

denle terkedilmiﬂ, dolmuﬂ düzenli depolama sahalar›n›n üstünde bina yapmaktan kaç›n›lmal›d›r. Bunun yerine sözkonusu sahalar çimlendirilip golf, futbol sahalar›na dönüﬂtürülebilece¤i gibi rekreasyon alan›na da dönüﬂtürülebilir. Bu uygulaman›n en iyi örne¤i Amerika Birleﬂik
Devletlerinde San Francisco yak›nlar›ndaki Montain View deki Shoreline Düzenli Depolama Sahas› teﬂkil eder. Buras›, takriben l0 Milyon ton çöp at›ld›ktan
sonra golf sahas›na, yelkencilik için kullan›lan suni bir göle, kontrollü bir vahﬂi
hayvan park›na ve otlak sahas›na dönüﬂtürülmüﬂtür.
Genel olarak, düzenli depolama, kat›
at›klar›n, titizlikle seçilmiﬂ ve haz›rlanm›ﬂ
bir alana, sistemli olarak yay›l›p üzerlerinin toprakla örtülmesinden ibarettir. Ayr›ca, uygun arazilerin bulunmas› ﬂart›yla
bu yöntem en ekonomik ve en kolay imha seçene¤idir.
Avantajlar;
• Uygun arazi bulundu¤u takdirde
ekonomik yöntemdir.
• Ön yat›r›m› nispeten en az olan
yöntemdir.
• Nihai imha metodudur. Her türlü
çöp için uygulanabilir.
• Esnek bir metottur. Kat› at›k
miktar›na göre kapasite kolayl›kla
artt›r›labilir.
• Kullan›l›p kapat›lan araziden
rekreasyon amac›yla istifade
edilebilir.
Dezavantajlar;
• Kalabal›k yörelerde, ekonomik
taﬂ›ma mesafesi içinde uygun yer

bulmak güçtür.
• Yerleﬂim yerlerine yak›n deponi
alanlar› için, halk›n muhalefeti ile
karﬂ›laﬂ›labilir.
• Tamamlanm›ﬂ deponi alanlar›nda
göçük ve yerel çökmeler
olabilece¤inden devaml› bak›m›
gereklidir.
• S›v› ve gaz s›z›nt›lar› kontrol
edilmezse, sak›ncal› durumlar ortaya
ç›kabilir.
Kat› At›klar›n Kontrolü
Yönetmeli¤i'ndeki Uygulamalar
Kat› At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤inde
Zararl› ve Tehlikeli Maddeler ile ilgili hükümler aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
At›k üreticileri ve belediyeler ile hastanelerin, kliniklerin, laboratuvarlar›n ve benzeri yerlerin, hastal›k bulaﬂt›r›c› kimyasal
ve radyoloji at›klar› ile tehlikeli at›klar,
tüketicilerin kullan›lm›ﬂ akü ve piller ile
ilaç art›klar›n› evsel at›klar ile birlikte
bertaraf etmesi yasaklanm›ﬂt›r.
‹htiva ettikleri zararl› at›klar dolay›s›yla
de¤erlendirilmesi ve bertaraf› özel iﬂlemler gerektiren at›klar› ayr› olarak toplamak ve taﬂ›mak veya sözkonusu maddeleri üretenlere veya tüketenlere benzer
iﬂlemleri yapt›rmak ve kat› at›klar› çevreye zarar vermeden bertaraf›n› ve de¤erlendirmesini kolaylaﬂt›rmak, çevre kirlenmesini önlemek ve ekonomiye katk›da bulunmak amac›yla at›klar› s›n›fland›rarak ayr› toplamak ve bunlarla ilgili tedbirler almak Belediye ve mücavir alan s›n›rlar› içinde belediyelerin, bu alanlar d›ﬂ›nda ise mahallin en büyük mülki amirinin yükümlülü¤ündedir. Belediyeler ve
mücavir alanlar› d›ﬂ›nda kalan yerlerdeki
endüstriler, at›klar›n›n taﬂ›nmas›ndan so137
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rumludurlar. Bu iﬂletmeler toplad›klar›
at›klar›n› belediyenin veya özel sektör iﬂleme ve depolama tesislerine taﬂ›mak veya taﬂ›tmak zorundad›rlar. Bu alanlardaki
denetleme yetkisi mahallin en büyük
mülki amirindedir.
Evsel nitelikli olmayan kat› at›klar›n da
toplanmas›nda veya tesis içinde biriktirilmesinde, çevre ve insan sa¤l›¤›n›, çevrenin görünüﬂünü bozmamak, çevreyi koku, toz gibi yönlerden rahats›z etmemek
kayd›yla istenilen hacim ve ﬂekilde kap
veya tank kullan›labilir. Bu at›klar›n görünüﬂ, koku, toz s›zd›rma ve benzeri faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek
ﬂekilde kapal› özel araçlarda taﬂ›nmas›
zorunludur.
Evsel at›klar› düzenli depolamak maksad›yla inﬂa edilen depolara, insan ve çevre
sa¤l›¤›n› korumak amac› ile :
• S›v›lar›n, s›v› at›klar›n, ak›c›l›¤›
kayboluncaya kadar suyu al›nmam›ﬂ
ar›tma çamurlar›n›n,
• Patlay›c› maddelerin,
• Hastane ve klinik at›klar›n›n ,
• Hayvan kadavralar›n›n ,
• Depolama esnas›nda aﬂ›r› toz,
gürültü, kirlenme ve kokuya sebep
olabilecek at›klar›n,
• Radyoaktif madde ve at›klar›n,
• Tehlikeli at›k s›n›f›na giren kat›
at›klar›n depolanmas› yasakt›r.
Yönetmelik ayr›ca evsel ve endüstriyel
nitelikli endüstri sular›n›n ar›t›lmas› sonucu elde edilen ar›tma çamurunun tar›mda kullan›labilmesini de hükümlere
ba¤lam›ﬂt›r, buna göre;
• Her alt› ayda bir yönetmelikte
belirtilen a¤›r metal ve elementlerin
tayininin yap›lmas› ve istenmesi
halinde ilgili merciye bildirilmesi,
• Ar›tma çamuru kullan›lmadan önce
138

kullan›lmak istenen topra¤›n a¤›r
metaller ve di¤er özelliklerini
belirleyecek analizinin yap›lmas›,
• Ar›tma tesisini iﬂleten kuruluﬂlar›n,
ar›tma çamurunu verdikleri topra¤a
ait a¤›r metal analizlerini en az alt›
ayda bir yapmas› veya yapt›rmas›,
a¤›r metal birikimini takip etmesi,
sonuçlar›ndan ilgili mercileri
haberdar etmesi ve topraktaki a¤›r
metal içeri¤i s›n›r de¤erlere
eriﬂti¤inde arazi uygulamas›n›
durdurmas›,Ar›tma tesisi iﬂletmecisi
taraf›ndan sözkonusu analiz
sonuçlar›n›n yetkili merciye ve tarla
sahibine yaz›l› olarak bildirmesi
zorunludur.
Tehlikeli At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i Uygulamalar›
27 A¤ustos, 1995 tarihli Tehlikeli At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nde (de¤iﬂiklik: 25 Aral›k 1996) uygulamaya konulan
teknik konular aﬂa¤›da özetlenmektedir:
• Yönetmelik eklerinde yer alan
kriterlere göre at›k kapsam›nda
yeralan veya yönetmelik ile belirtilen
at›klar içerisinde yeralan veya
tehlikeli at›k özelliklerinden bir veya
birkaç›n› içeren at›klar› veya bu
Yönetmelik ile belirtilen bertaraf
yöntemleri ile bertaraf edilmesi
zorunlu olan at›klar› veya bu at›klar
ile kirlenmiﬂ maddeleri Tehlikeli At›k
olarak kabul edilmekte ve bu
at›klar›n evsel çöp depolama
sahalar›nda bertaraf›
yasaklanmaktad›r.
• Çevre Kanunu’nun 8, 11, 12 ve geçici
2. maddesi ile 15/5/1994 tarih ve
21935 say›l› Resmim Gazete’de

yay›nlanan Tehlikeli At›klar›n
S›n›rlarötesi Taﬂ›n›m ve Bertaraf›n›n
Kontrolüne ‹liﬂkin Basel
Sözleﬂmesinin 3. maddesine
dayan›larak ç›kar›lm›ﬂt›r.
Yönetmeli¤in bu konudaki genel
ilkeleri aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r:
Hangi sebeple ve hangi bertaraf ﬂekli için
olursa olsun, ekonomik de¤eri olan hurdalar hariç, Türkiye’ye Tehlikeli At›k ithali yasaklanm›ﬂt›r. Ancak, ekonomik de¤eri haiz at›klar için ithal izinleri yay›nlanacak tebli¤ler do¤rultusunda Çevre Bakanl›¤›nca verilmektedir. Bu at›klar için :
• Yetkili otoritenin izni ile ihrac›n›
öngörmektedir.
• At›klar›n kayna¤›nda en aza
indirilmesini esas almaktad›r.
• At›k taﬂ›mac›lar› ve bertarafç›lar›na
Çevre Bakanl›¤›’ndan lisans alma
zorunlulu¤u getirmektedir.
• At›k üreticileri, taﬂ›y›c›lar› ve bertaraf
edicilere kusur ﬂart› aranmaks›z›n
sorumluluk esas›n› kabul
etmektedir.
AB Kat› At›k Yönetimi ve
Direktifleri
Avrupa Birli¤i,de tüm dünya genelinde
oldu¤u gibi Kati Atik Yönetimine büyük
önem vermeye devam emektedir. Avrupa Resmi Gazetesinde yay›nlanan ve
Konsey taraf›ndan Kabul edilen Kati Atik
Yönetmeli¤ine iliﬂkin direktif ﬂöyledir.
“Official Title: Council Directive
75/442/EEC on waste, as amended by
Council Directive 91/156/EEC.”
Direktifin öncelikle, tüm üyelere hava
kirlili¤ini, su ve toprak kirlili¤ini, gurultu
ve koku kirlili¤ini ve ﬂehir yaﬂant›s›n› etkileyen tüm sorunlar› engelleyen bir kati
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atik yönetimi için ça¤r›da bulunur.
Direktif sorumluluklar›n ve yap›lacaklar›n takviminin aç›kça belirlendi¤i bir Kati
Atik Yönetim Stratejisi belirlenmesini ister. Ayr›ca çevreyi kirleten yada geri dönüﬂüm sa¤layan ﬂirketlere üye ülkelerin
yapt›r›mlar uygulamas›n› istemektedir.
Avrupa Komisyonu bu direktif ile üye ülkelerdeki Kati Atik Yönetimi denetleme
ve kontrol etme yetkisine de sahip olmaktad›r. Ayr›ca genel prensipler çerçevesinde at›klar›n geri dönüﬂümleri, geri
kullan›mlar›, bertaraf edilmeleri, yak›lmalar› ve benzer yollarla imha edilmeleri
söz konusu direktifte aç›kça yer almaktad›r.
‹stanbul’da Kat› At›k Yönetimi
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nin yürütmekte oldu¤u Kat› At›k Projesi kapsam›nda; çöp aktarma istasyonlar›, düzenli
depolama sahalar›, kompost tesisi, geri
kazan›m tesisleri, t›bbi at›klar›n toplanmas› ve t›bbi at›k yakma tesisi, kat› at›k
yönetimiyle ilgili di¤er tesisler yer almaktad›r. Proje kapsam›nda bulunan aktarma istasyonlar›n›n iﬂletilmesi, düzenli
depolama sahalar›n›n ve iﬂletilmesi, t›bbi at›klar›n toplanmas› ve yakma tesisinin iﬂletilmesi ‹STAÇ A.ﬁ. ve Kati Atik
Yönetim Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülmektedir.
Çöp Aktarma ‹stasyonlar›
iBB Kat› At›k Yönetimi bugün kurdu¤u
“Kati Atik Yönetim Müdürlü¤ü” ile yürütmektedir. Kati at›klar›n toplam›yla baﬂlayan serüven bütün bu at›klar›n bertaraf
edilmesine kadar devam etmektedir.
Çöplerin toplanma yetkisi ilce belediyelerinin görevleri aras›nda yer almaktad›r.
‹lçelerden çöpleri ‹lce Belediyeleri toplaNisan 2007

maktad›r. iBB ‹stanbul farkl›
yerlerde Aktarma Merkezleri kurarak ilce belediyelerinin toplad›¤› bu at›klar›n bu
merkezlerde buluﬂmas›n›
sa¤lamaktad›r. Bugün ilce
merkezleri günlük olarak bu
Aktarma Merkezlerine 12
bin ton cop getirmektedirler. Bu sayede ilce belediyeleri her toplad›klar› çöpü
düzenli depolama alanlar›
yerine bu merkezlere getirmektedirler.
Yak›t, zaman ve iﬂgücünde ciddi oranda
tasarruf sa¤lanm›ﬂt›r. Aktarma merkezlerinde özel yöntemlerle s›k›ﬂt›r›lan çöpler
Düzenli Depolama Merkezlerine taﬂ›n›rken hacimlerinde ciddi oranda azalma
da olmaktad›r. 32 m3 silolarla günde
14000 düzenli sefer ile at›klar merkeze
goturulmektedir. Hacmi ortalama %30
küçülen çöpler, kapal›, su s›zd›rmayan
ve kokuyu d›ﬂar› vermeyen araçlarla taﬂ›narak cevre kirlili¤inin önüne geçilmiﬂ,
taﬂ›ma isleri daha az say›da araçla yap›larak yak›t, iﬂgücü ve zamandan tasarruf
sa¤lanarak trafik yükü azalt›lm›ﬂt›r.
Kati atik aktarma merkezleri, Avrupa yakas›nda Yenibosna, Halkal› ve Baruthanede, Anadolu yakas›nda ise Tuzla Ayd›nl›, Ümraniye Hekimbaﬂ› ve Kad›köy
Küçükbakkalköy olmak üzere toplam 6
merkezden ibarettir.
Düzenli Depolama Alanlar›
Öncelikle yerleﬂim birimlerinden ve
kentsel geliﬂimden uzak bölgelerde tespit edilen alanlar›n taban stabilizesi oluﬂturularak bitkisel topra¤› temizlenip yeralt› sular›n›n drenaj› sa¤lanan alanlarda
‘Düzenli Depolama Alanlar›’ kurulmuﬂtur. Bu yerlerin seçimlerinde özellikle ik-

lim, cevre, ulaﬂ›m ve kentsel geliﬂim ﬂartlar› göz önünde tutulmaktad›r. Avrupa
yakas›nda Göktürk Oda yeri düzenli depolama sahas› günde 4 bin ton copun
depoland›¤› 75 hektarl›k bir alan üzerine
kurulmuﬂtur. Anadolu yakas›nda Kara kiraz köyünde Kömürcüoda kati atik düzenli depolamam sahas› günde 4 bin ton
copun depoland›¤› 60 hektarl›k alan üzerinde kurulmuﬂtur.
DDA ile çöplerin etrafa yay›l›p geniﬂ bir
alan› kirleterek görüntü ve cevre kirlili¤ine, cop sahas›nda rüzgar›nda etkisiyle
oluﬂan toz bulutlar›n›n, var olan gazlarla
beraber hava kirlili¤ine, çöplerde oluﬂan
metan gazi kontrol edilmedi¤inde, patlama ve yang›n riskinin devam etmesine’
oluﬂan çöp s›z›nt› sular›n›n yeralt› ve yer
ustu sular›na kar›ﬂarak kirlenmesine ve
son olarak cop alanlar›n›n binlerce bakterinin üreme alan› olmas›na engel olundu. Bu düzenli depolama alanlar› tüm
dünya ve AB standartlar›na uygun teknik
donan›mla hayata geçirilmiﬂ ve tüm yönetmeliklere uygun olarak inﬂa edilmiﬂtir.
Çöp Gaz›ndan Elektrik Üretim
Çöp gaz›ndan elektrik üretim tesisi ilk
kez 1995’ten önce cop dokum sahas›
139

dosya tüketirken tükenmek

/Kat› At›k ve ‹stanbul’da Kat› At›k Yönetimi

olan Kemerburgaz çöplü¤ünde uyguland›. Aktif gaz depolama sistemi ile gazlar›n
depolanarak ar›t›lmas› ve sonras›nda metan gazinin yak›larak elektrik enerjisi elde edilmesi için kurulan tesisle, kontrol
d›ﬂ› oluﬂan gazlar çevreye zarar vermeden bertaraf edilerek, yeralt› sular› ve atmosferin kirlenmesi engellenebildi. Saatte 4 MW kurulu güce sahip elektrik enerjisi tesisinde elektrik ; ç›kan gazlar›n 20
silindirli özel gaz motorlar›nda yak›t olarak kullan›lmas› ve bu motorlar›n çal›ﬂt›rd›¤› alternorler vas›tas›yla elde edilmektedir. 15 y›l sureyle elektrik üretecek
olan tesiste 2500 konutun elektrik ihtiyac› karﬂ›lanmaktad›r. Üretilen bu elektrik
enerjisi iBB’nin Asya ve Avrupa yakas›nda bulunan depolama alanlar›n›n, aktarma merkezlerinin, kompost tesisinin ve
Merter merkez binan›n elektri¤i karﬂ›lanmaktad›r. Bugün bu üretim Hastal’da
aç›lan 180 kuyu ile devam etmektedir.
Kompost ve Geri Kazan›m Tesisi
Kemerburgaz’da kurulan tesis bugün Avrupa’n›n en büyük tesisidir.Çöplerden
kompost elde edilme aﬂamas›nda önce
at›klara Azot ard›ndan gübre verilerek
günde 700 gübre elde edilmektedir. Bu
bak›mdan çöplerin geri kazan›m oran›
çok yüksektir. Oda yerine gelene kadar
kati at›klarda %12 oran›nda bir azalma
olmuﬂtur. Ayda 2400 ton kompost A¤aç
Aﬁ’ye park, bahçe ve civar dinlenme yerlerinde kullan›lmak üzere verilmektedir.
Hastane At›klar›
‹stanbul genelinde 20 ve üstu yatakl›
toplam 200 hastaneden özel yöntemlerle
toplanmaktad›r. T›bbi at›klar›n bertaraf
tesisi Göktürk Odayerindedir. Burada
günde 24 bin ton yakma kapasiteli tesis140

te tam kapasite ile at›klar bertaraf edilir.
Bu at›klar önce 900 derecede sonra 1200
derecede yak›l›rlar hacimleri %85 oran›nda azal›rken kütlesel hacimlerinde
%95 oran›nda bir azalma görülmektedir.
Buradan sa¤lanan elektrik tesisin elektri¤ini karﬂ›lamaktad›r.
AB Çevre Uyum Sureci Merkezi
IBB taraf›ndan oluﬂturulan entegre kati
atik stratejisi kapsam›nda çal›ﬂmalar yürütülmektedir. Tesislerin güvenli¤i, standartlar› ve cevre iliﬂkileri aç›s›ndan bütün
uluslararas› kuruluﬂlara ve AB normlar›na uygundur. Belediye bünyesinde kurulacak AB Cevre Komisyonu çerçevesinde
gerekli direktiflerin tespiti ve uygulamas›
aﬂamas›nda da Kati Atik Yönetim Merkezi aktif rol oynayacakt›r. Ayr›ca K›raç, Gaziosmanpaﬂa, Silivri’de kurulacak yeni
aktarma merkezleri ile bu say› 10’a ç›kar›larak daha etkin cop temizleme ve bertaraf etme imkan› sa¤lanacakt›r.
Sonuç
Türkiye’nin su anda Kati At›k Yönetimi
ile ilgili atmas› gereken çok önemli ad›mlar bulunmaktad›r. Cevre bakanl›¤›n›n
son ç›kard›¤› kanunda bir tak›m iyileﬂmeler olsa dahi, yap›lmas› gereken düzenlemeler henüz çok yetersizdir.
Kurumsal ve hukuki engellerin tespit
edilmesi gerekmektedir. Bu engellerin
ortadan kald›r›l›p etkili bir atik yönetimi
plan› ortaya koymak öncelikli amaç olmal›d›r. AB sureci içerisinde konuyla ilgili tüm kurumlar›n ve çal›ﬂanlar›n teknik
alt yap›lar›n› geliﬂtirmek gereklidir. Bunun için kiﬂilere e¤itimler verilmeli, kurumlara ise AB’ de muadil kurumlarla esleﬂmeler gerçekleﬂtirilerek kapasite kazand›r›lmal›d›r.
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AB Çevre Politikas› Araçlar›ndan
Biri: AB Çevre Fonlar›
Avrupa Birli¤i’nin çevre politikas›, Birli¤in di¤er politikalar› aras›nda uygulamas›, yönetilmesi ve denetlenmesi en zor olan politikalardan birisi olan çevre politikalar›n› karmaﬂ›k
yapan etkenlerden biri ise, çevre konusunun di¤er birçok politika ile iç içe geçmiﬂ bir yan›n›n olmas›d›r. Uygulanan politikalar›n ço¤unda çevresel boyut büyük bir önem arz etmektedir

Selçuk MUTLU

Politikalar›n uygulanabilmesi için ise, para kaynaklar›na ihtiyaç duyulmaktad›r.
Bu nedenle, AB Komisyonu’nun Çevre
Genel Müdürlü¤ü politikalar›n birer alt
bileﬂeni olarak çeﬂitli programlar›n yürütülmesini sa¤lamaktad›r. Bunu yaparken,
142

AB bütçesi içinde o program›n uygulanmas›na ayr›lan mali kaynaklar› da¤›t›r. Fakat AB’nin çevre politikalar›n›n birer arac› olarak fonlar incelenirken, yaln›zca
Çevre Genel Müdürlü¤ü’nün ça¤r› yaparak da¤›tt›¤› fonlar› göz önüne almak ek-

“

Çevre konusunda , ça¤r›
duyurusu yapmadan çeﬂitli
çevresel faaliyet alanlar›n›
destekledi¤i direkt hibeler
de bulunmaktad›r. Ayr›ca,
daha önceden yap›lm›ﬂ
çerçeve ortakl›k anlaﬂmalar›
gere¤ince özel hibeler
sunmaktad›r.

“

Avrupa Birli¤i’nin çevre politikas›, Birli¤in di¤er politikalar› aras›nda uygulamas›, yönetilmesi ve denetlenmesi en zor
olan politikalardan biridir. Onu karmaﬂ›k
yapan etkenlerden biri ise, çevre konusunun di¤er birçok politika ile iç içe geçmiﬂ bir yan›n›n olmas›d›r. Uygulanan politikalar›n ço¤unda çevresel boyut büyük
bir önem arz etmektedir. AB’nin birçok
politika uygulamas›nda görüldü¤ü gibi,
çevre politikas›nda da öncelikle uzun vadeli strateji belirlenmekte ve bu stratejiye hizmet edecek politikalar devreye girmektedir.

sik bilgi sorunu oluﬂturacakt›r. Çevre konusunun kompleks yap›s› gere¤i, AB’nin
di¤er politikalar için ay›rd›¤› fonlar›n

önemli bir bölümü de çevre politikalar›n›n uygulanmas›na hizmet etmektedir.
Bütünleﬂme yolunda olan bir Birlik içinde, çevre politikalar›n›n da bu yolda birleﬂiklik arz etmesi oldukça önemlidir. Bu
nedenle, çevre politikalar›n›n gerçekleﬂtirilmesine harcanabilecek mali kaynaklar incelenirken, bütünleﬂmeye ayr›lan
fonlar›n bir biçimde çevre boyutu içerdikleri görülmektedir. Bunun yan›nda,
Çevre Genel Müdürlü¤ü’nün öz faaliyetlerini gerçekleﬂtirmek ve Birli¤i’nin genel çevre politikas›n› yürütmek ad›na çeﬂitli Topluluk Programlar› etraf›nda proje, ihale teklif ça¤r›lar› yapt›¤› göz önünde tutulmal›d›r. Ayr›ca, Avrupa Birli¤i’nin
dünyadaki çeﬂitli ülkelere yönelik yapt›¤›
d›ﬂ yard›mlar mevcuttur. Bu d›ﬂ yard›m›n
bir boyutu çevre politikalar›n›n geliﬂtirilmesini içerir. Ayr›ca mali kaynaklar yaln›zca hibelerden ibaret de¤ildir. Avrupa
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Yat›r›m Bankas›, çevre projeleri için çeﬂitli kredi imkanlar› sunmaktad›r.
Son olarak, yedi y›ll›k bir dönem için belirlenen AB bütçesi çerçevesinde, gelecek 2007-2013 bütçe döneminde öngörülen de¤iﬂiklikler çevre politikalar›n›n
gelecek vizyonda hangi noktada olaca¤›
hususunda bir fikir verebilir. Geçmiﬂ baz› politika ve programlar revize edilerek
devam ederken, baz›lar›n›n yerine yenilerinin uygulamaya geçilmesi öngörülmektedir.
AB Çevre Politikas› için Fon ‹htiyac›n›n Belirlenmesi ve Programlama
Avrupa Birli¤i’nin çevre politikalar›n›n
uygulanmas› için ayr›lan mali kaynaklara
k›saca “AB Çevre Fonlar›” diyebiliriz. Sözkonusu bu fonlar, politikalar›n gerçekleﬂtirilmesinde birer araçt›rlar. Bilindi¤i
üzere, çevre önlemleri oldukça büyük
mali kaynaklar gerektirmektedir. Bu nedenle, AB nezdinde kullan›lan ve çevre
boyutu içeren di¤er fonlar›n önemli bir
k›sm›n›n da çevre konular›na harcand›¤›
görülmektedir.
Bu nedenlerle, “AB Çevre Fonlar›”na öncelikle ne için ihtiyaç duyuldu¤unun ve
bu ihtiyaçlar› karﬂ›lamak için fonlar›n
hangi programlama süreçleri dahilinde
yönetildi¤inin bilinmesi önem kazanmaktad›r. Zira, fonlar politikalar yoluyla
belli bir stratejinin gerçekleﬂtirilmesine
hizmet etmektedir. Fonlardan yararlanmak için teklif olunacak her türlü proje
de, bu amaçlanan hedeflere ulaﬂ›lmas›na
yard›m edecektir. Bu ba¤lamda, alt›nc›
çevre eylem program› ve çevre politikalar›n›n genel uygulamas›ndan sorumlu
olan Çevre Genel Müdürlü¤ü’nün çal›ﬂNisan 2007

malar› fonlar›n bu noktada nerede yer ald›klar›n› görmek aç›s›ndan tayin edicidir.
Alt›nc› Çevre Eylem Program›
(2002-2012)
Konsey’in ça¤r›s› üzerine Komisyon’un
haz›rlad›¤› Çevre Eylem Program›, 22 Kas›m 1973 tarihinde Konsey ve üye ülke
temsilcileri taraf›ndan kabul edilerek
Topluluk bildirisi haline getirilmiﬂtir. Bu
eylem program›n›, 1977 y›l›nda
2. Çevre Eylem Program›, 1983 y›l›nda
3. Çevre Eylem Program›, 1987 y›l›nda
4. Çevre Eylem Program›, 1993 y›l›nda
5. Çevre Eylem Program› ve 2002 y›l›nda
6. Çevre Eylem Program› izlemiﬂtir.
Çevre Eylem Program›, çevre konusundaki tehditlere karﬂ› çeﬂitli yaklaﬂ›mlar
sunan ve Komisyon’un gelecek on y›ldaki çevre politikas›na stratejik bir yön veren programd›r. 2002-2012 ÇEP’nda acil
eylem gerektiren dört öncelik alan› belirlenmiﬂtir:
• ‹klim de¤iﬂikliklerinin önlenmesi
• Do¤a ve biyolojik çeﬂitlili¤in korunmas›
• Çevre kirlili¤inin insan sa¤l›¤›na zarar
vermesinin önlenmesi
• Do¤al kaynaklar›n sürdürülebilir kullan›m› ve at›k yönetiminin geliﬂtirilmesi
Çevre Eylem Program› ayr›ca, Toplulu¤un sürdürülebilir kalk›nma stratejisinin
çevre bileﬂenini meydana getirir.
Ekonomik ve sosyal boyut gözetilerek,
Avrupa’n›n çevre planlar›n› daha geniﬂ
bir perspektifte sunar. Bununla birlikte,
Avrupa’n›n büyüme ve rekabet edebilirlik hedefleri ile çevre aras›ndaki ba¤› ortaya koyar. Bu eylem program›n›n yürütülmesi Komisyon’un sorumlulu¤unda

olup, Komisyon bu görevi Çevre Genel
Müdürlü¤ü eliyle gerçekleﬂtirir.
Çevre Genel Müdürlü¤ü
Çevre Genel Müdürlü¤ü, Komisyonu’nun uzmanlaﬂm›ﬂ hizmetlerini onlar
eliyle yürüttü¤ü otuz alt› ayr› genel müdürlükten biridir. Çevre mevzuat›n›n uygulanmas›n› takip etmek ve geliﬂtirmek
onun sorumlulu¤undad›r. Müdürlük, y›ll›k bütçe çerçevesinde temel çevre politikalar› alan›n› ve bunun d›ﬂ›nda kalmakla birlikte çevre konferanslar›, seminerler gibi çal›ﬂma platformlar›n› destekleyen genel teklif ça¤r›lar›na ç›kmaktad›r.
Bununla birlikte, ça¤r› duyurusu yapmadan çeﬂitli çevresel faaliyet alanlar›n› destekledi¤i direkt hibeler de bulunmaktad›r. Ayr›ca, daha önceden yap›lm›ﬂ çerçeve ortakl›k anlaﬂmalar› gere¤ince özel hibeler sunmaktad›r.
AB Çevre Fonlar›
Çevre Boyutuyla Kullan›labilen
Bütünleﬂme Fonlar›
Ekonomik ve sosyal uyum Birli¤in en birincil öncelikleri aras›ndad›r. Birlik uyu143
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mu destekleyerek, Avrupa sath›nda dengeli ve sürdürülebilir bir ekonomik kalk›nmay›, insan kaynaklar› ve istihdam
alan›nda geliﬂimi ve çevrenin korunmas›n› amaçlamaktad›r.
Birlik bu hedefe yönelirken, Yap›sal Fonlar ve Uyum Fonu gibi mali araçlar üretmiﬂtir. Bu mali araçlardan yaln›zca Birli¤e üye olan devletler yararlanabilmektedirler.

a.2. Objektif (Hedef) 2
Hedef 2, Ekonomik ve sosyal dönüﬂüm
içerisinde olan bölgelerin desteklenmesi
yoluyla, karﬂ›laﬂ›lan yap›sal güçlüklerin
giderilmesidir. Yap›sal s›k›nt›lar yaﬂayan
bölgelere ekonomik ve sosyal dönüﬂümün desteklenmesi amac›yla yap›sal fonlar›n yaklaﬂ›k %11,5’i tahsis edilmektedir. Hedef 2 alan›, AB’nin toplam nüfusunun yaklaﬂ›k %18’ini kapsamaktad›r.

Çevre ve Bölgeler Politikas›
a. Yap›sal Fonlar
Bu mali araçlardan yaln›zca Birli¤e üye
olan devletler yararlanabilmektedirler.
Fakat, yap›sal fonlara ayr›lan paralardan
yararlan›larak geliﬂtirilen baz› inisyatiflerde (INTERREG III gibi) aday ülkelerin,
MEDA, CARDS, TACIS gibi Akdeniz, Balkan ve Asya ülkelerinin iﬂbirli¤i yapabildi¤i ve bu mali kaynaklardan yararlanabildi¤i görülmektedir.

Bu bölgesel stratejinin temel akslar›ndan
biri, topraklar›n yeniden de¤erlenmesi
ve amenajman›n›n yap›larak çevresel etkilerin azalt›lmas›d›r. Sonuç olarak do¤a-

Bu az geliﬂmiﬂ bölgeler, AB’nin toplam
nüfusunun yaklaﬂ›k %22’sini kapsamaktad›r. Ancak, bu bölgeler toplam yap›sal
fon harcamalar›n›n 2/3’ünden fazlas›n›
almaktad›rlar. Bu hedef alan , yap›sal
fonlar›n dört mali arac›n›n (Avrupa Bölgesel Kalk›nma Fonu, Avrupa Tar›msal
Yönlendirme ve Garanti Fonu, Bal›kç›l›k
Yönlendirme Mali Arac›, Avrupa Sosyal
Fonu) tamam› taraf›ndan fonlanmaktad›r.
144

“

a.1. Objektif (Hedef) 1
Hedef 1, kalk›nmada geri kalm›ﬂ bölgelerdeki yap›sal uyum ve geliﬂmenin desteklenmesidir. Avrupa Birli¤i GSMH ortalamas›n›n %75’inin alt›nda kalan bölgeler Hedef 1 alan›d›r.

“

Çerçeve Programlar›’n›n
temel hedefi de, Avrupa’y›
2010 y›l›nda dünyan›n en
dinamik ve rekabet gücü en
yüksek bilgi ekonomisi
haline getirmeyi amaçlayan
ERA’n›n gerçekleﬂtirilmesine
katk›da bulunmakt›r.
n›n korunmas›, su, at›k yönetimi gibi birçok çevre projesi bu hedef alan›na girmektedir. Hedef 2 alan›, yap›sal fonlar›n
iki mali arac› (Avrupa Bölgesel Kalk›nma
Fonu, Avrupa Sosyal Fonu) taraf›ndan
fonlanmaktad›r.
a.3. Avrupa Bölgesel Kalk›nma Fonu
(ERDF)
ERDF, Birli¤in bölgeleri aras›ndaki sosyo-ekonomik dengesizlikleri azaltmay›
amaçlamakta ve en az geliﬂmiﬂ bölgelerin kalk›nmas› için mali destek sa¤lamaktad›r. Avrupa Bölgesel Kalk›nma Fonu’nun dahil oldu¤u alan oldukça geniﬂ-

tir. Bu nedenle çevrenin korunmas›, çevre sektöründeki altyap› projeleri, ﬂirketler aras›nda çevresel teknik donan›m›n›n
artt›r›lmas›na yarayacak projeler sözkonusu bu fondan yararlanabilmektedirler.
Fakat, hedef alanlar›n 1 ve 2 oldu¤una
dikkat edilmelidir.
a.4. Avrupa Tar›msal Yönlendirme
ve Garanti Fonu (EAGGF)
Tar›m sektörünün yap›s›n›n düzenlenmesini ve k›rsal alanlar›n kalk›nmas›na
destek sa¤lanmas›n› amaçlamaktad›r.
Ortak Tar›m Politikas›n›n gerçekleﬂtirilmesi sözkonusu fon alt›nda gerçekleﬂtirilmektedir. Ortak Tar›m Politikas›, çevre
politikalar›n› ilgilendiren iki önemli ﬂart›
beraberinde getirmektedir: Eko-koﬂulluluk ve k›rsal kalk›nma.
Çevre ve tar›m politikalar›n›n birbirine
paralel olarak uyumlaﬂt›r›lmas› büyük
önem arz etmektedir.
Toprak ve tar›mla ilgili organik tar›m,
toprak erozyonu, do¤al habitat›n korunmas›, yeralt› su kaynaklar›n›n korunmas›
genel olarak çevrenin korunmas› gibi
alanlara hizmet eden projeler bu fona
kayna¤›ndan yararlanabilmektedir. Hedef alanlar ise, Objektif 1 alan›d›r.
a.5. Avrupa Sosyal Fonu
Avrupa ‹stihdam Stratejisi ve istihdam
politikalar› tüzü¤üne ba¤l› olarak, mali
destek sa¤lamaktad›r. Objektif 1,2,3 ve
EQUAL ‹nisyatifi alt›ndaki bölgelerin
hepsi fondan yararlanabilmektedir. Bu
fonun as›l amac›n›n istihdam sorunlar›n›
azaltmak olmas›, çevre projelerinin dizayn›n›n di¤erlerine göre daha farkl› yap›lmas›n› gerektirmektedir.
Nisan 2007
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Çevre ve Di¤er Sektörel Politikalar
1. Çevre ve Enerji- Avrupa için Ak›ll› Enerji Program›
Bu program yenilenebilir enerji, enerjiye
dayal› etkinlik, ulaﬂ›m›n enerjiye dayal›
yönleri gibi alanlarda ulusal, bölgesel ve
yerel giriﬂimleri desteklemektedir. Dört
özel alan› kapsamaktad›r:
SAVE: Enerjiye dayal› etkinli¤in iyileﬂtirilmesi ve enerji talebinin yönetimi;
ALTENER: Merkezi ve adem-i merkezi
üretim için yenilenebilir enerjinin geliﬂtirilmesi ve bunlar›n kent alan›na entegrasyonu;
STEER: Yenilenebilir yak›t üretimi ve çeﬂitlendirilmesi ba¤lam›nda ulaﬂ›mda
enerjiye dayal› etkinli¤in iyileﬂtirilmesi;
COOPENER: Geliﬂmekte olan ülkelerde, enerjiye dayal› etkinli¤in iyileﬂtirilmesi ve yenilenebilir enerjinin geliﬂtirilmesi.
2. Çevre ve Ulaﬂ›m- Marco Polo
Program›
Marco Polo program›, ulaﬂ›m ve lojistik
ﬂirketlerinin deniz, kara ve hava kargo
transferinde çevreye sayg›l› sürdürülebilir modeller geliﬂtirebilmelerini desteklemektedir. 2003-2010 periyodu boyunca
devam edecektir. 2003-2006 bütçesi 75
milyon _’dur.
3. Çevre ve Kültür- Kültür 2000
Program›
Culture 2000 program›, Avrupa halklar›
için ortak bir kültür mekan› yarat›lmas›n›
amaçlamaktad›r. Çevre merkezli bir
program olmamas›na ra¤men, özellikle
kültürel peyzaj ve mamelek ile ilgili çevre yarar›na yap›lan projeler finanse edilmektedir.
Nisan 2007

4. Çevre ve E¤itimSocrates,
Leonardo, Youth
Çevre ile ilgili akademik,
mesleki e¤itim ile de¤iﬂim
projeleri bu topluluk
programlar› kapsam›nda
gerçekleﬂtirilebilir. Çevre
alan›nda e¤itim ve gençlik
networkleri kurularak, bilginin paylaﬂ›m›
ve de¤iﬂimi yönünde programlar çerçevesinde ad›mlar at›labilir.
Çevre Boyutuyla Kullan›labilen
Araﬂt›rma Fonlar›
1. Yedinci Çerçeve Program
Avrupa Birli¤i’nin bilimsel araﬂt›rma ve
teknoloji geliﬂtirme kapasitesini art›rmak, bu yolla sosyal ve ekonomik kalk›nmay› sa¤lamak amac›yla yürüttü¤ü, ilki
1984 y›l›nda yürürlü¤e giren Çerçeve
Programlar, di¤er birçok Topluluk program› gibi amaçlar› ve bütçesi ile belli bir
dönem için tasarlanm›ﬂ, çok y›ll› programlard›r.
Çerçeve Programlar›n›n bütçesi, üye ülkelerin katma de¤er vergisi yoluyla yapt›klar› katk›lar›n yan› s›ra, ortakl›k anlaﬂmas› imzalam›ﬂ ülkelerin GSY‹H’lar› oran›nda ödedikleri kat›l›m paylar›ndan
oluﬂmaktad›r.
Avrupa çap›nda araﬂt›rmalar›n desteklenmesinin baﬂl›ca arac› olan Çerçeve Programlar, Birli¤in araﬂt›rma geliﬂtirme temelinin güçlendirilmesi ve üye ülkeler
aras›nda bilimsel ve teknolojik iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesine katk›da bulunmaktad›r.
AB, Birli¤in araﬂt›rma politikas›n› gözden
geçirerek, bilimsel mükemmeliyet ve rekabet edebilirli¤i sa¤lamak amac›yla,

araﬂt›rmaya dahil olan ilgili taraflar›n tümünün kat›l›m›yla bir “Avrupa Araﬂt›rma
Alan› (ERA)” yarat›lmas›n› hedeflemiﬂtir.
Çerçeve Programlar›’n›n temel hedefi
de, Avrupa’y› 2010 y›l›nda dünyan›n en
dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgi
ekonomisi haline getirmeyi amaçlayan
ERA’n›n gerçekleﬂtirilmesine katk›da bulunmakt›r. EURATOM program› hariç 54
milyar Euro’luk bütçeye sahiptir. Çevre
alan›nda yap›lacak araﬂt›rma projeleri
özellikle tematik alanlar üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r.
2. Bilim ve Teknik Araﬂt›rmalar›
Alan›nda Avrupa ‹ﬂbirli¤i (COST)
Bilim ve Teknik Araﬂt›rmalar› Alan›nda
Avrupa ‹ﬂbirli¤i, Avrupa düzeyinde gerçekleﬂtirilecek araﬂt›rma projeleri için bir
çerçeve sunmaktad›r. Bu programdan
üye ülkeler yan›nda kat›l›mc› olan di¤er
ülkelerde yararlanabilmekte ve bütçesi
2002-2006 dönemi için 1,5 milyar _’dur.
Çevre bilimi alan›nda yap›lacak araﬂt›rmalar finanse edilebilmektedir.
Avrupa Çevre Politikalar›na Özel
Fonlar
1. Sivil Koruma Yard›m› için Müdahaleler
Komisyonu’nun sivil savunma alan›ndaki
iﬂbirli¤ini güçlendirme yolunda geliﬂtirdi¤i bir mekanizmad›r. Mekanizma sivil145
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lerin korunmas›n› belirtirken, çevresel
korunma ve çevre felaketlerinin (deniz
kirlili¤i…vb.) önlenmesine yönelik hedefleri de ortaya koymaktad›r.
2. Sivil Savunma Alan› için Topluluk
Eylem Program›
‹nsanlar›n, mallar›n ve çevrenin korunmas› için ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki çabalar› desteklemeyi amaçlamaktad›r.
3. Çevresel Bilinçlenme
Medya ve bilinçlenme alan›nda yap›lan
ça¤r›lard›r. Baz› durumlarda, Çevre Genel Müdürlü¤ü’nün genel ça¤r›lar› kapsam›nda teklif yap›lmaktad›r. Çevrenin
korunmas› ba¤lam›nda bilinci artt›r›c› eylemeleri desteklemektedir.
4. Avrupa Çevre Örgütleri için Mali
Destek
Avrupa’n›n farkl› bölgelerindeki çevre
politikalar›n›n ve mevzuat›n uygulanmas›na ve geliﬂtirilmesine katk› yapmay›
amaçlamaktad›r. Politika oluﬂturma sürecinde STK’lar›n kat›l›m›n›n artt›r›lmas›,
küçük bölgesel ve lokal birliklerin güçlendirilmesi amac›n bir baﬂka boyutunu
oluﬂturur. Üye ülkelerin yan›s›ra, çevre
bölgelerdeki ülkelerde programa dahil
olabilmektedirler.
5. Çevre Proje Teklifleri için Genel
Ça¤r›lar
‹letiﬂim ve sivil toplum, iklim de¤iﬂikli¤i
ve enerji, kimyasallar, radyasyondan korunma, geniﬂleme ve komﬂu ülkeler, kalk›nma ve global biyolojik çeﬂitlilik genel
ça¤r›lar kapsam›nda fonlanabilecek projelerin temalar›n› meydana getirmektedir.
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6. LIFE III (Çevre için Mali Araç)
AB’nin çevreye yönelik mali destek mekanizmalar›n›n en önemlilerinden biri,
yaln›zca çevre politikalar›n›n geliﬂtirilmesi ve uygulanmas› amac›yla oluﬂturulmuﬂ
bir araç olan LIFE program›d›r. LIFE, sadece çevreye yönelik projelerin finansman› amac›yla oluﬂturulan tek Topluluk
mali arac›d›r.
LIFE program› 1992 y›l›nda, Toplulu¤un
çevre mevzuat› ve çevre politikalar›n›n
uygulanmas›n› desteklemek amac›yla uygulamaya koyulmuﬂtur. LIFE III için
2005-2006 döneminde 317 milyon _ bütçe ayr›lm›ﬂt›r. Program kapsam›nda Çevre, Do¤a ve Üçüncü Ülkeler olmak üzere
her birinin farkl› öncelikleri olan üç ayr›
alanda mali destek sa¤lanmaktad›r. Topluluk d›ﬂ› ülkelerin LIFE-Çevre ve LIFEDo¤a’ya kat›l›mlar› mali katk› yapmalar›na ba¤l›d›r.
7. Deniz Kirlenmesi
Deniz kirlili¤inin önlenmesine yönelik
Topluluk çerçeve program›d›r. K›y›, deniz ve çevresinin korunmas›na yönelik
projeler, workshop ve e¤itim kurslar›,
konferanslar bu kapsamda mali olarak
desteklenmektedir.
8. Sürdürülebilir Kentsel Kalk›nma
Yerel yönetim networklerini finansal ve
teknik olarak desteklemek, AB çevre
mevzuat›n›n uygulanmas›, Yerel Gündem 21 ve sürdürülebilir kentsel kalk›nma ba¤lam›nda en iyi deneyimleri paylaﬂmak program›n temel hedefleridir.
Avrupa Yat›r›m Bankas› Çevre
Kredileri
Avrupa Yat›r›m Bankas› (AYB) Avrupa

Birli¤i’nin finansman kurumu olarak, Birli¤in çevreyi koruma ve yaﬂam kalitesini
iyileﬂtirme hedeflerine ba¤l›d›r. Banka,
bu hedefleri gözeten yat›r›m projelerine
uzun vadeli krediler sa¤lamakta olup,
kredileri yat›r›m maliyetlerinin % 50’sine
kadar katk›da bulunmaktad›r. Çevreye
tahsis edilen krediler, halen Birlik içindeki tüm AYB iﬂlemlerinin yaklaﬂ›k üçte birini teﬂkil etmektedir. Bu kredilerin en
büyük k›sm›, yaklaﬂ›k % 40’› AB içinde,
aralar›nda yüzlerce içme suyu iyileﬂtirme
ve at›k ar›tma plan›n›n da bulundu¤u su
yönetimi projelerine gitmiﬂtir. Nüfus yo¤unlu¤u yüksek alanlarda çevrenin güçlendirilmesi de AYB’nin baﬂl›ca faaliyet
alanlar›ndan bir di¤eri olup, çevre koruma kredilerinin yaklaﬂ›k üçte birini temsil etmektedir. Finansman, her ikisi de
sürdürülebilir kentsel yap›lar› destekleyen kitle ulaﬂ›m› ve kentsel yenileme
üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Ayr›ca AYB’nin
faaliyetlerinin çevresel etkileri, finanse
edilen tüm projelerde çevresel kayg›lar›
de¤erlendirme kriterlerine dahil etmesi
ve Avrupa yasalar› ve ulusal yasalara uygunlu¤u kredi verilmesi için bir önkoﬂul
yapmas› nedeniyle daha da büyüktür.
Dipnotlar
* ‹KV, “Avrupa Birli¤i’nin Çevre
Politikas›”, s. 4,
* www.ikv.org.tr/pdfs/4f3a608d.pdf
http://fp7.orgçtr
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Hayrettin KARACA

“Yeni Bir Tüketim Ahlâk›na
‹htiyac›m›z Var”
“Küresel ›s›nma nereden ç›kt›, göklerden düﬂmedi elbette. Sen, ben sebep olduk bu
duruma, gel biz bunu kabullenelim karﬂ› karﬂ›ya, biz yapt›k diyelim. Küresel Is›nma insanl›¤›n eseridir diyelim”.

Hayrettin KARACA

Yaln›z küresel ›s›nma de¤il, sular kirlendi, tar›m alanlar› aﬂ›r› gübre kullan›m›, bilinçsiz sulamayla, ilaçlamayla güç kaybetmeye devam ediyor. Benim yaﬂam koﬂullar›m tehlikede. Diyeceksin siz gelmiﬂsiniz 85’e b›rak›n art›k. Ya Cenab-› Allah
beni 130’a kadar yaﬂat›rsa, ne olur benim
halim. Ona ben kar›ﬂam›yorum ki, ne kaNisan 2007

dar yaﬂayaca¤›ma. 15 sene beni yaﬂat›rsa
ne olur benim halim, acaba o dünyada
Hayrettin’e ne olacak. O halde Hayrettin’e bir görev var. Hayrettin tüketti, sen
yok ettin, Ayﬂe, Fatma, Can vs. biz hepimiz üretilen kadar tükettik.
Ekonominin yaﬂayabilmesi için büyümesi gerekir. Bir yerde durur mu? Hay›r.
Nereye kadar büyür bu. Kanser gibi, kendine hayat veren organizmay› çökertin-

“

Cenab-› Allah ne kadar nasip
ettiyse, sa¤l›kl› yaﬂamak
istiyorum. Onun için bana
düﬂen bir görev var, yaﬂamak
için yaﬂatmam laz›m. Bana
hayat verenleri yaﬂatmam
laz›m.

“

Küresel ›s›nma nereden ç›kt›, göklerden
düﬂmedi elbette. Sen, ben sebep olduk
bu duruma, gel biz bunu kabullenelim
karﬂ› karﬂ›ya, biz yapt›k diyelim. Nas›l
yapt›k? Onun istedi¤i kadar tükettik. O
kim peki, iﬂte bu global ekonomi diyorlar ya, iﬂte o. 2005’te 460 milyar dolar
reklama para ödedik, sen de ben de dahiliz bunun içine, yedi¤imizin, içti¤imizin, kulland›¤›m›z›n içinde reklam var.
Bu reklam ne iﬂe yarad›? Halk tüketti ve
yok etti. Tüketirken, tüketti¤inin içinde
ne var, üretim var. Üretimin içinde enerji var. ‹ﬂte o küresel ›s›nma oradan geliyor.

ceye kadar büyümeye devam eder. Olay
budur. ‹ﬂte bu sistem devam etti¤i süre-

ce hepimizin yaﬂam› tehlikededir.
Yeni bir tüketim ahlak›na ihtiyaç var. Bütün mesele buradad›r. Yeni bir paylaﬂma
düzenine ihtiyaç var. Cenab-› Allah ne
kadar nasip ettiyse, sa¤l›kl› yaﬂamak istiyorum. Onun için bana düﬂen bir görev
var, yaﬂamak için yaﬂatmam laz›m. Bana
hayat verenleri yaﬂatmam laz›m. Nedir
onlar.
Eko sistemdir, bitkilerdir, hayvanlard›r.
Onlar yoksa ben yokum. Ortaklar›m diyece¤im ama de¤il, onlar beni yaﬂatanlar.
Benim velinimetim onlar yoksa ben yokum. Filler gidiyor, aslanlar gidiyor,
aman can›m gitsinler bana ne diyemeyiz.
Do¤al denge içinde onun da bir yeri var.
O yoksa o yok. Fillerin yedi¤i otlar mesela filler onun yerse di¤erleri de onunla
yaﬂar. O halde ben bir denge bulmal›y›m.
Do¤al denge diyoruz buna. Oraya kadar
tüketece¤im ki onlar yaﬂas›n ve yaﬂats›nlar. ‹ﬂte bunun ad›na ben yaﬂamak için
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yaﬂat, yeni bir yaﬂama düzeni, yeni bir
paylaﬂma düzeni diyorum. Peki, uygulaman var m›? Var elbette. Ben hiçbir ihtiyac›mdan geri kalmam, tüketme konusunda. E¤er imkan›m varsa bar›n›r›m,
e¤itim ve sa¤l›¤›m için harcar›m. Önüme
bir do¤a ekolü koymuﬂum ben onu aﬂmam art›k. Param var ama hakk›m yok
diyorum. Baﬂka türlü yaﬂayamay›z. Çünkü küresel ›s›nmay› biz yapt›k. Tüketerek yapt›k, bu ﬂekilde dünyan›n da bir
sa¤l›¤a kavuﬂmas› mümkün. Yani tahrip
etti¤imiz dünyaya yenilenme imkan›n›
verelim.
Ama ﬂimdi ben do¤al sermayeyi yiyorum, bitiriyorum. Bugün do¤an›n kendi
kendini yenilemesi 100 ise 100 kalmas›
laz›md›, ama 90’lara indi. Bilim adamlar›
bu yüzdeyi bize verdiler, gidiyorsun diyorlar, ana sermayeyi yiyorsun, faizini
de¤il, üretimini de¤il, bu gidiﬂ iyi mi? Benim ihtiyac›m kadar üretmeleri gerekiyor. Anadolu’da örnekleri var bunun
Ahilik Oca¤› var. Bir örnek vereyim mesela, gidiyorsun sabahleyin al›ﬂ veriﬂ yapacaks›n, diyor ki ben siftah ettim, komﬂuma git. Bak ﬂimdi bak, böyle bir ﬂey
olur mu? Var ama iﬂte var. Düﬂüncesi ﬂu
ben bu dükkân›mdan 40 tane daha yapay›m, baﬂka ülkelere gideyim öyle bir derdi yok ki. O u¤raﬂ› ona yetiyor çünkü,
karn› doyuyor. Sistem vard›, yok demeyelim, bat› da yoktu ama dünyada Anadolu’da vard› bu. Bu bir ahlak meselesi,
utanma meselesi. Sen göre, göre baﬂkas›n›n yaﬂam ﬂartlar›n› al git. Nas›l yaﬂars›n
böyle utanmadan, arlanmadan, s›k›lmadan. Bütün canl›lar›n yaﬂam haklar›n› sömürüyorsun, ama kendin içinde gidiyor
bu fark›n de¤ilsin. Bunu nas›l bilirsin,
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okumak, bilgi sahibi olmak. Tv, radyo, gazete
bunu sana vermiyor, istedi¤in kadar oku. ﬁimdi yeni bir dünya kurulmak arzusunda Oligarﬂi, Monarﬂi, Demokrasi
bu üçü de art›k insanlar› mutlu edemedi. O
halde böyle mi kalal›m?
Yok bir ﬂey bulal›m.
Dünya sosyal formu
böyle bir ﬂey ar›yor, bulur veya bulamaz ama
bir aray›ﬂ içindeyiz art›k. ﬁimdi Dünya Sosyal
Formu diye bir forum
var. Bu Brezilya’da Porto Alerge’de her sene
toplan›yorlar, bir bildiri
yay›nl›yorlar, amaçlar›
do¤rultusunda ne kadar yol ald›klar›n› bilmiyorum ama onlar› izliyorum. Suzan George
bu hareketin içinde Frans›z Attacc’›n da
baﬂkan yard›mc›s›, kitab›n ad› Baﬂka Bir
Dünya Mümkün E¤er. Çok zor bir ﬂey istiyor bizden, giriﬂ bölümünde anlatm›ﬂ,
hakikaten mümkün mü diye kendine soruyor, bence cevap evet, e¤er. Bu kitap
her ﬂeyi de¤iﬂtirecek olan e¤ere adanm›ﬂt›r. Talebi ﬂu, art›k baﬂka türlü bir
dünya yaratmak için bilgi sahibi yurttaﬂlar gerekiyor, bu kadar. Bizim yerli sosyologlar›m›z› da okumak laz›m. Mesela
Sezgin K›z›lçelik, Bat› Batakl›¤› diye. Kemal Tahir’i okumak laz›m. Cemil Meriç’i
okumak laz›m. Mevlana’y›, Pir Sultan Abdal’›, Yunus Emre’yi, ‹lmihali okumak laz›m. Kendimize bir yol ar›yorsak bunlar›

okumam›z laz›m. Bat›l›da olsun, Do¤uluda olsun nereden olursa olsun als›n okusun, kendisine bir yol çizsin. Yaﬂanabilir
bir dünyan›n oluﬂmas› için ç›rp›n›yorlar
yaz›p çiziyorlar onlar› okumak laz›m. Ülkenin bugün maruz kald›¤› ekonomik,
kültürel istila var, elimize tüfek alal›m de¤il, üzerimize düﬂen vazifeyi yapal›m.
ﬁimdi bir baﬂl›k koyal›m. Dünyay› ﬂirketler idare ediyor, hükümetler de¤il. Hükümetler birer kukla sanki.
Zaman›n ABD Baﬂkan yard›mc›s› yard›mc›s›yd›, 8 sene hizmet etti. Küresel denge
diye bir kitap yazm›ﬂ. Yeniden bas›lm›yor
sahaflarda belki bulunur. 92 y›l›nda yaNisan 2007
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y›nland› bu. Dünya zirvesi dedi¤imiz Rio
Çevre Konferans› diyoruz,. Bu kitap çevre hakk›nda yaz›lm›ﬂ, derli toplu belki de
en iyilerin aras›nda derece al›r bu. Her
sat›r›yla beni çok etkilemiﬂtir. Rio Konferans› s›ras›nda önümüze bir ideal koydu.
Küresel çevrenin korunmas› ile ekonomik kalk›nman›n gerekleri aras›nda
uyum sa¤layacak daha verimli yollar›n
aray›ﬂ›, kat›lanlara bu büyük çabalar›na
de¤er bir mücadele duygusu aﬂ›lad›. Kitap bireye görev veriyor, baﬂka çare yok.
Yazm›ﬂ, yazm›ﬂ, sonunda bak›n ne diyor.
Çözüm; Yine toplumun, dünyan›n çevresinin karﬂ›s›ndaki tehdidin ne kadar ciddi oldu¤u konusunda bilinçlenmesinde
yatmaktad›r. Günümüzdeki statükodan
ç›kar sa¤layanlar, anlaml› tüm de¤iﬂiklikleri bast›rmaya çal›ﬂmaya devam edeceklerdir. Ta ki ekolojik sistem konusunda
kayg› duyan yeterince vatandaﬂ sesini
yükseltip, liderlerinin dünyan›n dengesini kurtarmaya zorlay›ncaya dek. ‹ﬂte bireye görev vermiﬂ, baﬂka çare yok diyor.
Dünyan›n her yan›nda ise vicdan alarmlar› çalmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu yeni canavar›n karﬂ›s›nda cesaretle dikilen yeni direniﬂçiler türemiﬂtir. Bunlar ormanlar›, denizleri, atmosferi, tatl› su rüzgar›, ya¤murlar› ve yaﬂam›n zengin çeﬂitlili¤ini
kemiren gücün ac›mas›zl›¤›n›n fark›na
varan kad›n ve erkeklerdir. Özgür dünya
ço¤u zaman insan› ürküten iktidar güçlerine baﬂ kald›ranlara çok ﬂey borçludur.
Kan›mca çevre y›k›m› karﬂ›s›nda suçsuz
kalmay› reddeden insanlara daha ﬂimdiden çok ﬂey borçluyuz.
Çözümün bizde oldu¤unu anlad›¤›m›z
gün, ona inand›¤›m›z gün biz bu iﬂi yapaca¤›z. Yaﬂamak için baﬂka bir yol varsa
bana söyleyin, bana göre yok. Ancak ben
kurtar›r›m. Ama ben yaln›z de¤ilim. MaNisan 2007

dem küresel ›s›nmay› biz getirdik, o vakit
biz kurtaraca¤›z. Küresel ›s›nmayla ilgili
görüﬂüm bu. Ama küresel ›s›nma de¤il
yaln›z dünyan›n derdi. Bu gün g›da güvencesi diye bir olay var. G›da nereden
geliyor. Sudan geliyor tabi, bal›k. Kuﬂlar›
avlay›p yiyoruz. Ama esas g›dam›z topraktan gelir. Sonra bugünkü sanayinin
%93.7 si de topraktan gelir. Toprak yoksa sanayi de yoktur.
O halde ne yapmam›z laz›m. Yaﬂamak
için yaﬂat diyorum da, evvela topra¤› yaﬂatman laz›m. Dünya Ekonomisinde Sessiz Kriz alt›nda ne yaz›yor bakal›m. Toprak Erozyonu. ﬁimdi bu kitaptan okuyorum. Yüzy›l›m›z›n ortalar›ndan bu yana
dünya g›da gereksinimi ikinci kez katlan›nca, toprak üzerindeki bask›lar öylesine yo¤unlaﬂm›ﬂt›r ki, bu gün dünya tar›m

“

Önüme bir do¤a ekolü
koymuﬂum ben onu aﬂmam
art›k. Param var ama hakk›m
yok diyorum. Baﬂka türlü
yaﬂayamay›z. Çünkü küresel
›s›nmay› biz yapt›k.
Tüketerek yapt›k, bu ﬂekilde
dünyan›n da bir sa¤l›¤a
kavuﬂmas› mümkün.

“
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lan›n›n yaklaﬂ›k yar›s› üst düzey topra¤›
yitirmektedir. Dünya ekonomisinin temelini tar›m oluﬂturdu¤una göre. Hoppala nereden ç›kt› bu, hani sanayiydi, turizmdi, hizmet sektörüydü. Bu üst düzey
toprak kayb›na önlem al›nmazsa ekonomi tümden çökecektir. Bunun için Türkiye’de ziraata önem vermekteyiz. Köylere kadar yay›lacak programl› ve pratik
çal›ﬂmalar bu maksada eriﬂmeyi kolaylaﬂt›racakt›r. Fakat bu hayati iﬂi neticelendirebilmek için, öncelikle ciddiyetlere dayal› bir ziraat siyaseti teﬂvik etmek ve

onun içinde her köylünün ve bütün vatandaﬂlar›n kolayca kavrayabilece¤i ve
severek kabul edece¤i bir ziraat rejimi
kurmak laz›md›r.
Toprak canl› diye iﬂitmiﬂsizdir defalarca.
Tabi canl›, her yerde var bu bilgi. Topra¤›n içinde canl›lar var, bir bölümü bitkisel, bir bölümü hayvansal. Evvela flore’yi
bitkileri söyleyeyim, 1 gram iç toprakta
600 milyon bakteri var. 400 mikro organizma kök mantarlar› var. Bunlar olmazsa g›day› alam›yor. Fotosentez yapam›yor, benim yaﬂamam için gerekli oksijeni
bana veremiyor. Bir de hayvanlar var
içinde. 1 desimetreküpte 1 milyar 550
milyon tek hücreli hayvanc›klar var. 55
bin nematoplar var. 50 binde çok hücreli metaazorlar var, Ve ey insano¤lu o hayvan yoksa sen yoksun. Hani hayvan severler cemiyeti, hayvan haklar›, hayvan
haklar› diyenler nerede?
Orman Bakanl›¤› ﬂöyle bir risale yay›nlam›ﬂ, sene 1982 Erozyon ad›yla. Erozyon
nedir, bugüne kadar yap›lanlar, al›nan
tedbirler hepsini güzelce anlatm›ﬂ, sonunda da bir sonuç bildirisi var. Bir devlet, bir bakanl›k böyle bir ﬂey yazamaz,
böyle bir ﬂey olamaz diye kan›tlar var.
‹nanm›yorlar, san›yorlar ben kafamdan
söylüyorum, gel kendin oku diyorum.
Bak ne diyor; Türkiye’de erozyon problemi milletçe var olmak ya da yok olmak
davas›d›r. Son cümle unutmayal›m, erozyon en büyük tehlikedir. Peki, bunu yazan Orman Bakanl›¤›. Fakat biz bunu
kimseye anlatamad›k. Bürokrasinin en
üst makamlar›na anlatamad›k, bu sebeple bu konulara köklü, kal›c› çözümler bulamad›k. Bu tüketim anlay›ﬂ›, bu yaklaﬂ›mla da uzunca bir süre daha da çözüm
bulamayaca¤›z gibi görünüyor zaten.
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Üretim Politikam›z: Do¤al Kaynaklar›n
Kirlenmesini En Aza ‹ndirmek
“Önemli Çevre Boyutlar› firma içindeki kurulumuz taraf›ndan belirlenmiﬂ olup kontrol
alt›nda tutulmaktad›r. At›k Yönetim Sistemine uygun olarak kat› at›klar›m›z bertaraf
yetkisi alm›ﬂ firmalara verilmekte ve miktarca izlenmektedir. Firmam›z ayn› zamanda
ÇEVKO üyesidir”.

Furkan SARUHAN

Öncelikle bize kendinizi tan›t›r
m›s›n›z?
1985 ‹stanbul do¤umluyum. Fatih Koleji’nden mezun oldum. ‹ﬂimizle alakal›
olan Kimya Bölümü’nde okumak istedi¤im için ﬂuan Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Kimya bölümü 3.s›n›fta okuyorum. Üniversitede ayn› zamanda Fen-Edebiyat Fakültesi Ö¤renci
Konseyi Baﬂkan Yard›mc›l›¤› görevini
sürdürüyorum.

yavaﬂ iﬂ hayat›na al›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›m.
Küçükken s›k›c› geliyordu ama zaman
geçtikçe kendime bir ﬂeyler katmaya baﬂlad›¤›m› fark ettim. Genellikle yaz aylar›nda okul olmad›¤› için düzenli bir ﬂekilde iﬂe gidiyordum.
Böylelikle hem ﬂirketin geliﬂmelerinden
hem de piyasalardaki geliﬂmelerden haberim oluyordu. Bu sayede bilmedi¤im
birçok ﬂeyi ö¤renme f›rsat›m olmuﬂtu.
ﬁu anda da okuldan f›rsat buldukça tüm
zaman›m› iﬂle ilgili geçirmeye devam ediyorum.

‹ﬂ dünyas› ile tan›ﬂman›z nas›l
gerçekleﬂti?
Ticaret ile u¤raﬂan bir aileden geliyorum.
Bir taraftan ticari hayat›n pratik yönünü
Y›lda 105 bin ton üretim
di¤er bir taraftan da okulda teorik yönükapasiteli tesisimiz, 60 bin
nü ö¤renmem gerekti¤ini düﬂünüyorton atomize toz deterjan, 30
dum.
Daha do¤rusu herkes bunun böyle geliﬂ- bin ton s›v› deterjan ve 15 bin
ton deterjan hammaddesi
mesi gerekti¤ini söylüyordu. Babam 10
üretmektedir.
yaﬂ›mdan beri yazlar› beni ﬂirkete götürmeye baﬂlam›ﬂt› bu sayede bende yavaﬂ

“

“
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ﬁu anda firmadaki görevinizle ilgili bilgi verebilir misiniz?
Bir aile ﬂirketi olan Saruhan ﬁirketler
Grubu elektrikli ev aletleri, kimya ve
tekstil sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Çorlu Velimeﬂe’de kimya ve
makine fabrikalar›, Beylikdüzü’nde de
örme-tekstil fabrikas› bulunmaktad›r.
Elektrikli ev aletleri sektöründe ‘Fakir’
markas›yla, endüstriyel sektörde ‘Nilco’markas›yla ,kimyada ise ‘Micra’, ‘Nily’,
‘Somex’ ve ‘Alley’ markalar›yla faaliyet
göstermektedir. Y›lda 105 bin ton üretim kapasiteli tesisimiz, 60 bin ton atomize toz deterjan, 30 bin ton s›v› deterjan
ve 15 bin ton deterjan hammaddesi üretmektedir. Endüstriyel ve ev tipi her çeﬂit
deterjan, ‹talyan Ballestra teknolojisi ile
en yüksek kalitede ve çevresel duyarl›l›kta üretilip iç ve d›ﬂ pazara sunulmaktad›r.
Yaklaﬂ›k k›rktan fazla ülkeye ihracat yap›yoruz. Bende her sene bu ﬂirketlerimizin
farkl› bölümlerinde görevler almaktay›m.
Nisan 2007
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Mesela yaz aylar›nda kimya fabrikada ARGE ve üretim bölümlerimizde bulunuyorum. Vaktimin ço¤u üretim ve ar›tma bölümlerinde geçmektedir. K›ﬂ aylar›nda
ise daha çok merkez ofiste çal›ﬂ›yorum.
ﬁuan ise firmam›z›n finans departman›nda görev al›yorum. Burada ﬂirketlerimizin finansal planlamalar›na destek oluyorum.

ha ﬂimdiden Dünyan›n birçok yöresini
yaﬂanmaz duruma getirmiﬂtir. Çevreyi
koruyucu önlemler almadan geliﬂi güzel
sanayileﬂen ülkelerde denetimsizlik, düzensiz kentleﬂme, h›zla artan nüfus yada
toplumun e¤itimsizli¤inden kaynaklanan
sorumsuzluk sonucu, sa¤l›kl› yaﬂamam›z
için vazgeçilmez bir gereksinim olan do¤an›n kirlenmesi alabildi¤ince artmaktad›r.

Firman›z›n çevre konusundaki duyarl›l›¤›, üretim aﬂamalar›ndaki
ar›tma tesisleriniz ve bu tesislerin
faaliyetleri hakk›nda k›saca bilgi
verebilir misiniz? Bu konuda iﬂletmenin daha da geliﬂmesi için yeni
projeleriniz var m›d›r?
Deterjan hammaddesi ve deterjan üretimi yapan firmam›z, bu amaçla, Sülfonasyon (LABSA) Ünitesi, S›v› Deterjan Üretim Ünitesi ile Toz Deterjan Üretim Ünitelerini kurmuﬂ olup burada gerçekleﬂtirdi¤i imalatlarda ISO 9001:2000 Kalite
Yönetim Sistem Standard› ISO 14001
Çevre Yönetim Sistem Standard› ile OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i standard›n› izlemektedir.
‹nsan ve di¤er canl›lar›n yaﬂam ortam›
olan su, hava ve topra¤›n endüstriyel
teknolojinin geliﬂmesine paralel olarak
çeﬂitli sentetik maddeler ve di¤er zehirli
at›klarla h›zla kirlenmeye yüz tutmas› da-

Çevre kirlenmesinde rol oynayan organik ve inorganik maddelerin sa¤l›k üzerine olan olumsuz etkileri g›dalarla yada
di¤er yollardan organizmaya al›nmalar›yla olmaktad›r. Kurﬂun, c›va, asbest, tar›m
ilaçlar›, plastikler vb. gibi endüstri ve tar›mda kullan›lan bu maddelerin çevre
kirlenmesinde rol oynad›klar› herkes taraf›ndan bilinmektedir.

“
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“

Çevre kirlenmesinde rol
oynayan organik ve
inorganik maddelerin sa¤l›k
üzerine olan olumsuz etkileri
g›dalarla yada di¤er
yollardan organizmaya
al›nmalar›yla olmaktad›r.
Bu asr›n baﬂ›nda sabun elde edilmesinde
kullan›lan ya¤lar›n yetersiz kalmas› ve
zor bulunmas›, temizleyici baﬂka madde-

lerin bulunmas› için çal›ﬂmalar›n baﬂlamas›na neden oldu. Ham petrolden sentetik yolla elde edilen deterjan üretilmesine baﬂland›. Özellikle II. Dünya Harbi
s›ras›nda Avrupa ve Amerika'da yayg›n
olarak kullan›lan sentetik temizleyiciler,
bulaﬂ›c› hastal›klar›n yay›lmas›n›n önlenmesinde ve temizlik iﬂlerinde büyük kolayl›klar sa¤lam›ﬂt›r. Ancak bu maddelerin geliﬂigüzel üretilmesi ve çevreye yay›lmas›yla 1960'l› y›llarda bu konuda bir
dizi önlemler alma zorunlulu¤u ortaya
ç›km›ﬂt›r.
Deterjanlara temizleyici özellik veren yap›s›ndaki yüzey-aktif maddelerdir. Bir
deterjan›n yap›s›ndaki biyolojik bozulmaya (biyodegredasyon) u¤ramayan
maddelerin oran› onun çevre kirlenmesi
ve sa¤l›¤a olan zararlar›n›n göstergesidir.
Bu maddelerin su ve toprakta bozulmadan kal›p akarsularla göl ve denizlere
ulaﬂmas›, buralarda yaﬂayan canl›lar› ve
onlarla beslenen insanlar›n sa¤l›¤›n› tehdit etmektedir.
Son y›llarda birçok ülkede oldu¤u gibi
ülkemizde de deterjan üretiminde biyolojik bozulmas› h›zl› yüzey aktif maddeler ve katk› maddeleri kullan›lmaktad›rlar. Yüzey aktif maddesi Lineer Alkil Benzen (LAB) ve benzeri yap›da olan deter151
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janlar su ve toprakta daha h›zl› biyolojik
bozulmaya u¤rad›¤›ndan deterjan üretiminde öncelikle ye¤ tutulmaktad›r. Biyolojik bozulmas› en h›zl› olan deterjanlar›n kullan›lmas›n›n özellikle ülkemizde
çevre ve insan sa¤l›¤› bak›m›ndan önemi
büyüktür.
Bu bilinç ve sektörün ihtiyac›n› karﬂ›lamak amac›yla tamamen çevre dostu teknoloji ile kurulan Sülfonasyon Ünitesinde LAB iﬂlenerek LABSA (Lineer Alkil
Benzen Sülfonik Asit ) elde edilmektedir. Ürünlerimizin hiçbirinde kimyasal
yap›lar›nda sa¤lam halkal› gruplar içeren,
su ve toprakta oldukça güç çözünen Dodesil Benzen (DDB) yüzey aktif maddesi
kesinlikle kullan›lmamaktad›r.
Tesisimizdeki Sülfonasyon Ünitesi için ‹l
Çevre Müdürlü¤ünden ÇED (Çevresel
Etki De¤erlendirme) raporu, Deterjan
üretimi ve depolama tesisi için ‘’Çevresel
Etkileri Önemsizdir’’ belgesi al›nm›ﬂt›r.
Çevre Yönetim Sistemi kapsam›nda tesisimizdeki bütün bacalar›n baca gaz›
emisyon ölçümleri periyodik olarak yap152

t›r›lmakta ve sonuçlar› izlenmektedir.
Önemli Çevre Boyutlar› firma içindeki
kurulumuz taraf›ndan belirlenmiﬂ olup
kontrol alt›nda tutulmaktad›r. At›k Yönetim Sistemine uygun olarak kat› at›klar›m›z bertaraf yetkisi alm›ﬂ firmalara verilmekte ve miktarca izlenmektedir. Firmam›z ayn› zamanda ÇEVKO üyesidir.
Endüstriyel ve evsel s›v› at›klar için Ar›tma Ünitesi, tesisimizin inﬂaat aﬂamas›nda
kurulmuﬂtur. Firmam›zda ürün geçiﬂlerinde oluﬂan y›kama sular›n›n büyük bölümü biriktirilerek deterjan hamuru yap›m›nda yeniden kullan›lmaktad›r. Yeniden kullan›lamayacak nitelikteki sular ise
Ar›tma Tesisinde toplan›r. Tesiste toplanan sular, Su Kirlili¤i Kontrol Yönetmeli¤i ile Su Ürünleri Koruma Yönetmeli¤i '
nde belirtilen deﬂarj limitlerini sa¤layacak ﬂekilde ar›t›l›r. Tesiste toplanan at›k
suya ar›tma iﬂlemi s›ras›nda önce kimyasal ar›tma ve bunu takiben biyolojik ar›tma uygulan›r. Sonuç olarak medeniyet
gere¤i olan temizlik iﬂlerimizde kulland›¤›m›z deterjanlar›n vazgeçilmez yararlar›n›n yan›nda çevre kirlenmesi ve özellikle

sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan zararlar›ndan korunabilmek için üretimlerinin bilinçli yap›lmas› ve kontrol alt›nda tutulmas› zorunludur. Biz biliyoruz ki, ihmaller ve sorumsuzluklar sonucu ortaya ç›kt›¤›na
inand›¤›m›z çevre kirlenmesi sorunu,
bugünün insanlar›n›n gelecek nesillerine
b›rakaca¤› kötü bir mirast›r.
Bu bilinç ve duyarl›l›kla Saruhan Kimya
ve Temizlik Ürünleri San.Tic.A.ﬁ, yönetimi, oluﬂturdu¤u Çevre Politikas›nda ;
• Do¤al kaynaklar›n kirlenmesini en
aza indirmeyi,
• Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymay›,
• Faaliyetleri s›ras›nda do¤al kaynaklar›n etkin biçimde kullan›m›na özen göstermeyi ve bunun için geri kazan›m (yeniden kullan›m) konular›n› firma kültürü
olarak benimsetmeyi,
• Tüm çal›ﬂanlar›n›n çevrenin korunmas›, iyileﬂtirilmesi bilincine ulaﬂmas›n›
sa¤lamak için gerekli e¤itimleri vermeyi,
• Bu ﬂekilde yap›lan küçük küçük iyileﬂtirmelerle sürekli geliﬂim sa¤lamay›,
taahhüt etmiﬂtir.
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Tüketirken, Tükenen ‹nsan!..
Hindistan’›n bilge devlet adam› Mahatma Gandhi, “Yeryüzü herkesin ihtiyac›n› karﬂ›layabilir…Ancak, açgözlülü¤ünü karﬂ›layamaz!” demiﬂ. Bat›l› bir düﬂünür de, “Bozuldu¤u zaman, yeryüzünde insandan daha tehlikeli bir yarat›k yoktur!” diyor. Bu iki düﬂünce ›ﬂ›¤›nda bakt›¤›m›zda dünyam›z›n neden yaﬂan›l›r
olmaktan ç›kt›¤›n› ve h›zla bir felâkete do¤ru sürüklendi¤ini kavramak zor de¤il.
Bat› medeniyeti insana sürekli ﬂunu aﬂ›lamaktad›r: “Ey insan, sen ancak tükettiklerin kadars›n. Ne kadar çok tüketirsen, o kadar güçlü, itibarl› ve vars›n!” Bizim kültürümüzde ise her ﬂeyi, bu arada
tabiî kaynaklar› da ihtiyaç çerçevesinde
ve ölçülü kullanmak, asla israf etmemek,
aç gözlü olmamak fikri hâkimdir. Y›k›c›l›¤›n hangi zihniyetten kaynakland›¤›n›
buradan ç›karmak pekalâ mümkün.
Evvelinde, Daisau ‹keda’n›n bu ça¤›n yorumu say›labilecek sözlerini hat›rlayal›m:
“‹nsano¤lu teknolojik olarak ilerledikçe, ahlâk standartlar› da düﬂme
e¤ilimi göstermiﬂtir. Bu düﬂüﬂüsün
nedeni, teknolojik geliﬂme ile sa¤lanan gücün, yüksek ahlâk standartlar›n›n oynad›¤› rolü yüklenebilece¤i kuruntusudur. Bu kuruntuyu
y›kmak (tekni¤i, güç tap›nmas›n›
de¤il, ahlâkî ölçüleri cari k›lmak.),
Nisan 2007

insan›n bugün kendini içinde buldu¤u ve kendisinin yaratt›¤› ikilemi
(çeliﬂkiyi, z›tl›¤›) çözmek için harcanacak çabalar›n baﬂlang›ç noktas›
olmal›d›r.”
ﬁimdi de, ünlü düﬂünür Reno Quenon’a
kulak verelim:
“Bu karanl›k ça¤›n en karanl›k dönemine, yani çözülüp da¤›lma aﬂamas›na girmiﬂ gibiyiz. Bu durumda,
bir tufan olmadan hiçbir ﬂey do¤maz, çünkü art›k sadece bir canlanma de¤il, baﬂtan aﬂa¤› bir yenilenme gerekir.”
Önce küresel ›s›nman›n ilmî cephesini
hat›rlayal›m; ilim adamlar› küresel ›s›nman›n izah›n› yaklaﬂ›k olarak ﬂöyle yap›yor:
‘Küresel ›s›nma, dünya atmosferi ve okyanuslar›n›n ortalama s›cakl›klar›nda belirlenen art›ﬂ için kullan›lan bir kavramd›r. Bu olay son 50 y›ld›r iyice ortaya ç›k-

m›ﬂ ve tabiattaki ›s› dengesi aç›s›ndan
önem kazanm›ﬂt›r.
Küresel ›s›nmaya, özellikle atmosferde
artan sera gazlar›n›n yol açt›¤› düﬂünülmektedir. Karbondioksit, su buhar›, metan gibi baz› gazlar›n, güneﬂten gelen
radyasyonun bir yandan d›ﬂ uzaya yans›mas›n› önleyerek, di¤er yandan da, bu
radyasyondaki ›s›y› so¤urarak (emerek,
içine çekerek) yerkürenin fazlaca ›s›nmas›na yol açt›¤› ileri sürülmektedir.
Bugün için bilim çevrelerinde küresel
›s›nmadan en önemli rolün atmosferde
karbondioksit oran›n›n artmas›na ba¤lanmaktad›r. Her ne kadar atmosferdeki
karbondioksit, yeﬂil bitkilerin fotosentez
olay›nda, karbondioksitin litosfer yüzeyinde suda çözünmesiyle, atmosferden
çekilmekte ise de, bu mekanizmalar›n
kapasitesinin üzerinde karbondioksit sal›n›m›, gezegen üzerinde sera etkisi yapmaktad›r. “
153
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Yani iﬂin özü yeryüzündeki yeﬂil alanlar
azald›kça, dünyam›z›n ateﬂi ve öfkesi
yükseliyor. Öyle ki bu k›zg›nl›k ve ›s›nma
günün birinde nükleer bir patlama gibi
dünyam›z› temelden sarsacak ve insano¤lu ﬂuursuzlu¤unun cezas›n› çok feci
bir ﬂekilde ödeyecektir. ﬁimdi, “Bir a¤ac›m› kesenin, kellesini keserim!” veya
“Yaﬂ kesen, baﬂ keser!” sözlerinin hakl›l›¤›n› ve ilmî derinli¤ini daha iyi kavr›yoruz de¤il mi?
Dolay›s›yla, ‘kutsal metinler’ ›ﬂ›¤›nda, ‘tûfan’ ve ‘k›yamet’ kavram› insano¤lu için
yeterli bir hat›rlatma olsa gerektir. Ama
gözleri görmeyen, kulaklar› duymayan,
idrakleri çal›ﬂmayan, ‘ﬂuursuz tüketiciler/yok ediciler’, her ﬂeyle birlikte tabiî güzellikleri de sömürenler için, bu derin uyar›c› oluﬂumlar bile bir ﬂey ifade etmeyebilir. Ateﬂ kendine ulaﬂt›¤›nda, ac›y›
ve yang›n› hayvanlar bile hisseder. Ak›ll›
insan, yaklaﬂan felâketi, oluﬂan k›yameti
önceden sezmeli ve azg›nl›klar›n›, aﬂ›r›l›klar›n›, do¤al dengeyi bozan kem fiillerini ona göre dizginlemelidir.
Ak›l sahipleri, yeryüzü nimetlerini fütursuzca tüketirken, asl›nda çevresini, insanl›k miras›n› ve en evvelinde de kendi
özünü/kendi hayat kaynaklar›n› tüketmekte; uçuruma, ateﬂe, yokluk k›yametine, önlenemez, geri dönülemez bir felâ154

kete sürükledi¤inin fark›nda ve idrakinde olmal›.
Çevreyi, tabiat› ve tabiî kaynaklar› tahrip etmek, kötüye kullanmak hem günah,
hem de kul hakk›na tecavüzdür.
Bir din adam› olan Dr. Kerim Bulad›, inançl› insan›n
çevre olay›na nas›l bakmas›
gerekti¤i bahsinde ﬂunlar› söylüyor:
“Do¤al kaynaklardan imkânlar dahilinde
daha fazla yararlanmak için, do¤ay› korumak büyük önem arz etmektedir. Teknolojinin sa¤lad›¤› kolay ve rahat yaﬂamla birlikte günden güne h›zl› bir ﬂekilde
do¤a da büyük bir tahribatla karﬂ› karﬂ›yad›r. Sanayinin yol açt›¤› at›klar ve çevre
kirlili¤i sebebiyle, ekolojik denge sürekli
bozulmaktad›r. Bunun neticesinde de,
insanl›¤›n ve di¤er canl›lar›n hayatiyeti
için gerekli olan, havadan suya ve bitkilere kadar her ﬂey tabiî özelli¤ini kaybetmekte; bununla da kalmay›p sa¤l›¤› da
tehdit eder boyutlara varmaktad›r.” (‹ﬂ
Adam›n›n Yol Haritas›, Bilge Yay›nlar›,
s.156-167)
Devamla ﬂöyle diyor Bulad›, “ﬁunu unutmamak gerekir ki, do¤an›n ba¤r›nda taﬂ›y›p saklad›¤› zengin nimetler sayesinde
hayat›m›z› sürdürebilmekteyiz. Bu anlamda do¤a (tabiat) hiçbir ﬂekilde insana
nankörlük ve ihanet etmemiﬂtir. Do¤ay›
tahrip eden de, asâletini bozmaya çal›ﬂan
da, yine insand›r. Halbuki onun tabiî
özelli¤ini bozmaya çal›ﬂmak, insanl›¤›n
k›yameti demektir.” (S.158)
“Yaﬂ Kesen Baﬂ Keser!”
Yani, çevrecilik, öyle ‘yeﬂillik olsun’ diye
yap›lan bir hobi de¤il; hayatî öneme haiz

bir insanl›k görevidir. Bunun için, ata
sözlerimiz, “Yaﬂ kesen, baﬂ keser!” der.
Bunun için, ﬂair, “Sak›n kesme, yaﬂ a¤aca
balta vuran el onmaz!” diye feryat etmiﬂ..Bunun için Fatih Sultan Mehmet,
“Benim bir a¤ac›m› kesenin, kellesini keserim!” diye ferman buyurmuﬂtur.
Bütün bu gerçekleri göz ard› ederek, ﬂuursuzca tabiât› tahrip etmek, ak›l ve vicdan sahiplerinin iﬂi de¤il. Tam da bu ça¤›n, tuza¤a düﬂürülmüﬂ, kuﬂat›lm›ﬂ insan›n›n tarifi bu olsa gerek: Tüketirken, tükenen insan!.. Dizginsiz tüketme hastal›¤›na duçar olan, tüketim ça¤›n›n insan›,
ne yaz›k ki, tüketirken, asl›nda kendini
tüketti¤ini, çevresini, yaﬂama alan›n› daraltt›¤›n› fark ve idrak edemiyor.
Hani Merhum Nasrettin Hoca’n›n ‘Bindi¤i Dal› Kesmek’ baﬂl›kl›, harika bir f›kras›
var ya. Ça¤daﬂ insan da, bindi¤i dal› kesiyor. Hayat damarlar›n› kurutuyor, nefes
almas›n› zorlaﬂt›r›yor. Önce yaﬂad›¤› güzelim dünyay› açgözlülü¤ünden ötürü
zindana çeviriyor; sonra da ay bu dünyada yaﬂanmaz diye feryat ediyor. ‹yi de
dünyay› yaﬂanmaz hâle getiren sensin, ey
insano¤lu! Kime ileniyorsun?!
Gandi’nin dedi¤i gibi, yeryüzü insan›n
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lar, fakat aç gözlülü¤ünü karﬂ›layamaz.
Arzular›n› ve azg›nl›klar›n› dizginleyemeyen insan, bir türlü mutmain olmuyor.
Tükettikçe, tüketiyor, tükettikçe tüketiyor ve bir de bak›yor ki, asl›nda kendini
tüketmiﬂ, kendini azaltm›ﬂ, etraf›ndaki
ateﬂ çemberini daraltm›ﬂ. Sonras›, kurakl›k, çöl ve tabiî felâket…Yani k›yamet!!!
Kendi k›yametini kendisi oluﬂturan insandan daha ac›nas›, daha zavall›, daha
trajik bir yarat›k var m› yeryüzünde? Gövermiﬂ ormanlar› ac›mas›zca kesip yok
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edenler, “K›yamet koptu¤unda e¤er elinizde bir fidan varsa, onu dikiniz!” ﬂeklindeki uyar›c› hadisin, derin mânâs›n›
kavramaktan yoksun insan, Neron gibi
yeryüzünü ateﬂe verip, geçip karﬂ›s›nda
ﬂiir mi yazacak; yoksa kafas›n› taﬂlara vurup, yaz›klar olsun bize, biz ne yapt›k diye hay›flanacak m›?
Çevre ve Küresel Is›nma
Dünyam›z› bekleyen birçok felâketten
biri de, küresel ›s›nma. Bu belki de, insano¤lunun yeryüzünü hor ve hâkir kullanmas›n›n mânevi bir cezas› olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Düﬂünür, “Yeryüzünün s›n›rl› varl›klar›, insan›n s›n›rs›z arzular›na
cevap veremez” yolunda fikir beyan etmiﬂ. Demek ki, yeryüzü nimetlerinin de
bir s›n›r›, bir bitiﬂ noktas› var. Buna dikkat etmek lâz›m. Yerküre ›s›n›yor, belki
de küçük bir k›yametle karﬂ›laﬂaca¤›z
çok uzak olmayan bir gelecekte.

mete bigâne kal›rsa; bir gün elbette derin ve dipsiz bir uçurumda bulur kendini.
Bilinen bir K›z›lderili atasözü vard›r, derler ki, “dünya bize dedelerimizden miras
kalmad›; o bize, onu torunlar›m›za ulaﬂt›rmak üzere emanet edildi.” ‘Emanet’e
h›yanet edenin sonu elbette ‘k›yamet’e
ç›kar! Kimileri bu k›yamet senaryolar›ndan hoﬂlanmayabilir; dünyan›n kötüye
gidiﬂi ve kaynaklar›n ﬂuursuzca, fütursuzca kullan›lmas› karﬂ›s›nda, sen ne yap›yorsun?
Unutulmamal› ki, her ﬂeyin müsebbibi
‘cahil ve zâlim olan’ insand›r. ‹nsan bozulunca, her ﬂey bozuluyor. E¤er iyileﬂme
ve düzelme istiyorsak, evvelinde insan›,
insanî erdemlerle tan›ﬂt›rmak, çevre ﬂuuru kazand›rmak gerekir. Bunun için düﬂünür, “Bozuldu¤u zaman, insandan daha tehlikeli bir yarat›k yoktur!” demiﬂ.
Tabiat›m›zdaki nahoﬂ durumlar, bozulmuﬂ insan›n eseri.

Hani o reklâm filminde vard› ya, “Gelecek de, bir gün gelecek!” diye. Unutmayal›m ki, gidiﬂat ve davran›ﬂ biçimi, insan›n tabiat varl›klar›n› kullanma ﬂekli de¤iﬂmedikçe, endiﬂe edilen çölleﬂme çok
uzak olmayan bir gelecekte kap›m›z› çalabilir. Soldurdu¤umuz çiçek, kesti¤imiz
a¤aç, kuruttu¤umuz nehir, kirletti¤imiz
denizler ve karalar. ﬁuursuz fillerimizle,
“K›zd›rd›¤›m›z gökyüzü’, öfkelendirdi¤imiz yeryüzü, kendi ﬂartlar› ve tabiî yap›s› içinde, bir ﬂekilde öfkesini bize
yöneltecektir.
Bütün mistik ve metafizik uyar›lara kulaklar›n› kapayan insano¤lu, oluﬂun ontolojik, ahlakî ve ulvî nizam› konusunda
kafa yormadan, kafas›n› yüksek da¤lara,
yüksek binalara çevirir ve yaklaﬂan k›ya-

‹nsan Bindi¤i Dal› Kesiyor
Yerküre ›s›n›yor! Elbette ›s›n›r, tabiî olan hayattan uzaklaﬂan, aç gözlü, azg›n
ve bencil insan do¤al dokuyu tahrip ediyor. Nasrettin Hocam›z›n veciz ifadesiyle, kendi bindi¤i dal› kesiyor, kendi hayat
damarlar›n› t›k›yor; sonra da yüre¤im daral›yor, nefes alam›yorum, bunal›yorum
diye feveran ediyor.
Kesti¤in a¤açlardan s›zan beyaz kan›n,
sessiz gözyaﬂ›n›n ç›¤l›¤› bu. Kirletti¤in
denizlerdeki bal›klar›n feryad›. Hor kulland›¤›n topra¤›n, kimyas›n› ve iklimini
bozdu¤un semân›n öfkesi. Betonarmelerle kapatt›¤›n tabiat›n h›nc›. ﬁimdi hiç
s›zlanma ve katlan ﬂuursuz eylemlerinin
sonuçlar›na…
Yaﬂad›¤›m›z büyük depremde, güzel bir
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tesbit yap›lm›ﬂ ve “deniz, kendisinden
çal›nan topraklar› geri ald›!” denilmiﬂti.
Bir baﬂka depremzede ise, ‘y›llard›r y›¤d›klar›m›z, üzerimize y›¤›ld›!’ demiﬂti.
‹lahî yasa, ilahî hikmet. Sen eﬂyay› sahipsiz ve idraksiz mi san›yorsun. San›yorsan,
aldan›yorsun. ‹nsan›n azg›n isteklerini,
ancak ilahî yasalar, tabiata ve insana karﬂ› gösterilen sayg› dizginleyebilir. Dizginsiz istek ve arzular›n sonu, ya aﬂ›r› ›s›nmad›r, ya aﬂ›r› donma! Yarat›l›ﬂ gayesi ile
yarat›lm›ﬂ nimetlerin ﬂükrünü unutan insano¤lunun kalbi buz ba¤larken, ›s›nan
dünyan›n buzullar› eriyor. Gün gelecek
su savaﬂlar›, petrol savaﬂlar›ndan çok daha tehlikeli ve uzun süreli olacakt›r.
Ayd›n Menderes, Tercüman’da yazd›¤›
bir yaz›da, “Kurakl›k sadece do¤ada de¤il, bizim içimizde!” diyor. Ruh yoksullu¤u, maddenin putlaﬂt›r›lmas›, manân›n
hayat›n her alan›ndan, her karesinden
sürgün edilmesi, Ebucehil’ce bir cehaletin, ça¤daﬂl›k diye sunulmas›; hadisenin
hikmet boyutunun, rahmet mefhumunun hayattan d›ﬂlanmas›, insano¤lunu
Nemrud ateﬂine do¤ru sürüklüyor.
Hani bilimin vard›, hani uygarl›k inﬂa etmiﬂtin, hani nerede ise tap›nd›¤›n ileri
teknolojiler üretmiﬂtin, hadi ﬂimdi ça¤›r
onlar› imdad›na? Mutlak Kudret’in kayna¤›na ulaﬂ›ncaya kadar aczin ve korkun
sürecek, ne yaz›k ki. Yine ﬂair, “Çelik çiçek açar m›, türkü söyler mi beton!” diye
sorgulam›ﬂt› bu metalîk ça¤›. Siz hiç düﬂündünüz mü, “bulutlar› gönderen kimdir?”, da¤lar› deniz dalgalar› gibi yürüten
kimdir?
Tüketimin Öteki Boyutu
Tüketimin tabiî ki, bir de ürün ve eﬂya
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boyutu var. Bunu da göz ard› etmemeliyiz. ‹nsan›n aç gözlülü¤ü sadece tabiata
karﬂ› de¤il, üretilmiﬂ ürünlere karﬂ› da
ﬂuursuzca bir tüketim e¤ilimi içinde. Bu
alanda da, asl›nda tüketirken, kendini tüketiyor. Alî statüsü ile uyuﬂmayan bir sorumsuzluk ve boﬂ vermiﬂlik eylemi içerisinde hareket ediyor. Son y›llarda mantar gibi ço¤alan, ama onlar ço¤ald›kça,
cebimizden paran›n azald›¤›, modern
al›ﬂ-veriﬂin merkezleri insan›m›z› kuﬂatma alt›na alan farkl› bir tüketim ç›lg›nl›¤›..
Bu modern merkezler bir yandan cebinizden paran›z› al›rken, öte yandan beyninizden size ait de¤erleri, âdet ve görenekleri de al›yor; fark›nda olmadan onlar› haf›zan›zdan siliyor; sizi baﬂkalaﬂt›r›yor
ve bu ‘boﬂ levhaya’ (tabula raza’ya) kendi kültürünü, kendi mührünü, büyülü logosunu, hastal›k derecesinde ba¤›ml›l›k
yapan markas›n› ve buna ba¤l› olarak da,
kendi zihniyetini yaz›yor.
Rahmetli Prof. Dr. Sabri F. Ülgener hocan›n dikkat çekti¤i ‘zihniyet’ meselesi bu.
‘Ahlâk ve zihniyet’: insan›n kemâlat›n› ya
da açgözlülü¤ünü belirleyen iç müktesebat, iç muhteva. ‹nsan, erdem ve ebedîyet tasavvuru. Bat› ile Do¤u’yu kesin ve
keskin çizgilerle birbirinden ay›ran da bu
zaten. Biri menfaati için kendi insan›n›
bile sömürmeye meyyal, ötekisi “kul
hakk›na tecavüz” endiﬂesiyle kendi hakk›ndan bile ferâgat etmeye teﬂne. “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz!” düsturuna sahip ve sayg›l›. Biri dünyaya hükmetme sevdas›nda, biri ise ‘kar›ncay› bile incitmeme’ telâﬂ›nda.
Tüketimin bu öteki boyutuna gelirsek,
gelir seviyesi ile özendirilen aﬂ›r› tüketim
ç›lg›nl›¤›n›n genç nesillerin ruhunda açt›¤› kapanmaz uçurumu fark eden, yorumlayan, buradan nas›l bir sosyal öfkenin
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yükselece¤ini tahmin eden kimse yok.
Oysa, realite ile hayâl, gelir ile gider, üretim ile tüketim aras›ndaki aﬂ›lmaz uçurumu seyretmek, bu gençlerin psikolojisini, sosyal uyum dengesini bozmakta, onlar› isyana sevk etmektedir. Klasik ahlâk,
klasik insanl›k de¤erleri, örf, âdet, gelenek ve adâb›muâﬂeret kurallar› ile Bat› t›p› dizginsiz-s›n›rs›z/iç güdülerin emrindeki hayat aras›nda bocalayan genç nesil,
sald›rgan ve y›k›c› olmakta; toplumun temel taﬂ› say›lan aile huzurunu da bozmaktad›r. Arz-talep ve sat›n alma gücünün çeliﬂti¤i-çat›ﬂt›¤› noktada, isyan baﬂ
göstermektedir.

ka satmak.’ Moda hastal›¤›. Bütün bak›ﬂlar d›ﬂa çevrili, olmak keyfiyeti insanlar›n
idrakinden, irfân›ndan âdeta sökülüp
at›lm›ﬂ. Bütün mesele maddî birikim; ahlâk yüceli¤i ile kültür birikimi bu pazarda
asla ‘para’ etmez.
Her ﬂeye ra¤men sevindirici olan ﬂu ki,
toplumun alt ﬂuurunda varl›¤›n› muhafaza eden sab›r ve tevekkül sayesinde, bütün zorlamalara ra¤men nesiller yine de,
sald›rgan yabanc› sermayeye ve yozlaﬂt›r›c› yabanc› tüketim kültürüne karﬂ› dayan›kl› olabiliyor. Kolay kolay teslim olmuyor. E¤er böyle olmasayd›, sosyal çözülme çok daha tehlikeli boyutlara var›rd›.

Üretmeden Tüketmek
Üretmeden aﬂ›r› tüketime zorlanan genç
ve orta yaﬂ kiﬂiler, ahlâkî çözülmenin de
tesiriyle, yanl›ﬂ davran›ﬂlara kay›yor.
Özellikle, deli-kanl› ve ﬂahsiyetini bulma
ça¤›ndaki gençleri bu aﬂ›r› tüketim tuzaklar›n›n cenderesinden k›smen de olsa, din eksenli sa¤lam aile terbiyesi kurtar›yor. Ailede ve mektepte ﬂahsiyet e¤itimini tam alamayan gençler ise, tam da
bu yabanc› kültürün arad›¤› insan tipini
teﬂkil ediyor. Sorgusuz sualsiz kurulan
tuza¤a düﬂen, kendisine her sunulan› almak için ç›rp›nan, isteklerine ulaﬂma yolunda her eylemi meﬂru sayan; y›k›c›,
bozguncu temayülleri olan insan modeli.
‹stenen, hedeflenen de bu. Zengin çocuklar› için söz konusu olan bu sosyal
tehlike, dar gelirli, yar› yoksul aile çocuklar› için çok daha y›k›c› olmaktad›r.
Burada da, karﬂ›m›za yine moda-marka,
etiket ve sihirli logo tutkusu ç›k›yor.
Ayakkab›dan kravata ve di¤er teknolojik
ürünlere kadar. Art›k tek hedef var ‘sahip olmak’, ‘ele geçirmek’, ‘kullanmak’,
‘s›n›rs›zca tüketmek’, ‘giyim kuﬂamla ca-

Bize has ahlâkî temelleri olan kaliteli e¤itimden, rûha sindirilmiﬂ millî-mânevî
kimlik ﬂuuruna var›ncaya kadar, e¤er âcil
önlemler al›nmaz ve genç nesillere bize
özgü muhteva ve müktesebat aﬂ›lanmaz
ise, kendi kültür dairesinin d›ﬂ›na ç›kman›n trajik sonu kaç›n›lmaz demektir.
Konuyu biraz daha açarak ve aﬂarak, ça¤daﬂ ekonominin temel mant›¤›na veya
genel iﬂleyiﬂ zihniyetine (ahlâkî temellerine) temas edecek olursak; bak›ﬂ aç›m›z
daha da geniﬂler. Bilindi¤i gibi, pek de
kutlu bir vâdiden esmeyen tehditkâr ‘küresel rüzgâr’ son y›llarda iyice h›zland›.
Ekonomi eksenli de¤iﬂim rüzgâr›, beraberinde sosyal ve kültürel de¤iﬂmeyi de
getiriyor tabiî ki. Ticareti sadece “almaksatmak/kullanmak-tüketmek” iliﬂkisine
indirgeyemeyiz. Onun kültürel ve sosyal
arka plân› da var. Çünkü al›ﬂ-veriﬂ s›ras›nda muhatab›n›z insand›r ve her insan yetiﬂti¤i kültürü temsil eder; onun hayat
tarz›n›, ahlâk anlay›ﬂ›n› yans›t›r. Böylece
karﬂ›l›kl› etkilenme baﬂlar. Ve tabiî ki,
kimyevî/fizikî bir kurald›r: Daima çok yo¤un ortamdan, az yo¤un ortama do¤ru,
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sonu istilâya, ele geçirmeye kadar varan,
bir ak›m vard›r. Kendi kültür de¤erlerinden habersiz yetiﬂtirilen ve boﬂlukta b›rak›lan genç neslin durumunu göz önüne
al›rsak, hangi taraf›n daha fazla etkilenece¤ini ve bu karﬂ›laﬂmadan kimin daha
zararl› ç›kaca¤› ortadad›r.
“Bindik Bir Alâmete, Gidiyoruz
K›yamete”
Ac› gerçek ﬂu ki, ne Türk münevveri, ne
Türk içtimâiyatç›s›, ne de Türk iktisatç›s›
geliﬂen ve de¤iﬂen ça¤a uygun bir üretim-tav›r ve çevre ﬂuuru sergileyebiliyor.
Çevre kirlenmesi ve küresel kirlenme
konusunda da yeterli bir hassasiyet gösterememektedir. “Bindik bir âlâmete, gidiyoruz k›yamete!” misali gözünü kapam›ﬂ, yoluna devam ediyor.
Son y›llarda baz› ümit verici geliﬂmeler
gözlense de, tefekkür hayat›nda oldu¤u
gibi, ekonomi hayat›nda da, maalesef,
d›ﬂ âlemle rekabet edecek nitelikte, ikna
edici ürün, eser, buluﬂ ortaya koyabilmiﬂ
de¤iliz. Asl›nda bu konularda k›stas›m›z
baﬂkalar› olmamal›. Bize özgü kaliteyi
gerçekleﬂtirerek, biz baﬂkalar›na iyi örnek olmal›y›z. Sadece haz›ra konmak, ithalle yetinmek, montajc› olmak; Bat› için
ﬂuursuzca tüketen kiﬂi durumuna düﬂmek bize yak›ﬂmaz; ça¤daﬂ donan›ma haiz, ak›ll› üreticiler olmak zorunday›z.
Üretmek ve tasarruf fert için de, toplum
için de, dar bo¤azdan ç›kman›n, topluma
kademe atlatman›n ana kaidesi, temel
kural›d›r. Üretmeden tüketmenin sonu
ise, her mânâda iflâsa, bitiﬂe gider.
Bat›ya k›yasla nüfusumuzun genç ve dinamik olmas›yla övünürüz hep. Ne var
ki, bu genç ve dinamik kitlenin birikmiﬂ
enerjisini ça¤› hayran b›rakacak eserlere,
buluﬂlara, ürünlere dönüﬂtürme konuNisan 2007

sunda çok fazla bir
ﬂey yapt›¤›m›z söylenemez. Bu iyi
yönde, faydal› yönde kullan›lamayan
genç ve hareketli
kitle, ne yaz›k ki, yabanc› sermayenin
tüketim vas›tas› hâline gelmektedir.
Bu avâre gençlik,
tam da ‘uluslararas›
sömürgeci zihniyetin, bu yolda harekete
geçen azg›n sermayesinin’ hararetle arad›¤› kitle. Uluslararas› ç›kar çark› merhametsizce, doyumsuzca dönüyor; bu çark›n diﬂlileri aras›na tak›l›p kan kayb›ndan
ölmemek için, çok ak›ll›, çok uyan›k ve
çok mücehhez olmak gerekir.
Bunca eﬂya, lüks tüketim ve moda-marka
düﬂkünlü¤ü akla ziyan bir özenti de¤il
mi? Gel de yine E. Fromm’u hat›rlama:
“‹nsan sahip olmaktan ziyade, olmaya
yönelmeli. Erdem ve üstünlük buradad›r! Çünkü, insan e¤er sahip olduklar›/tükettikleri ile s›n›rl›ysa, onlar› kaybetti¤inde büyük bir uçuruma düﬂecektir!”
Osmanl›, insan›n maddî-mânevî bütün
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak külliyeler inﬂa
etmiﬂti. Çünkü fert ve sa¤l›kl› toplum
için madde-mânâ dengesi kaç›n›lmaz bir
gerekliliktir. Birinden biri eksik olunca,
arzu edilen menzile, sa¤l›kl› içtimaî yap›ya ulaﬂmak zorlaﬂ›r. Osmanl›n›n geleneksel müesseselerinde insan, sadece karn›n› de¤il, rûhunu da doyururdu. Nefsinin
istek ve arzular›n› dizginler, terbiye ederdi.
‹htiyaç Üret ve Kazan
Günümüzün ‘modern mabetleri’ ise insan›n sadece maddî ihtiyaçlar›na hitap
ediyor. Bununla da yetinmiyor, tüketimi

art›rmak için yapay ihtiyaçlar üretiyor.
‹htiyaç olmayan meta› ihtiyaç hâline getiriyor; bunun psikolojik-sosyal alt zeminini haz›rl›yor. Çünkü ‘tüketim ça¤›n›n’
ana slogan›: “K›ﬂk›rt, ihtiyaç hissettir;
ürün sun ve daha çok kazan!”
Tüketimin her boyutunda insano¤lu s›n›rl› dünya nimetlerini, s›n›rs›zca kullanma trajedisinden bir an önce dönmeli,
çevreyi ve dünyay› çöle çevirmeden,
kendi kendini ateﬂe atmadan, kendi emrine verilen fakat ölçülü ve mutedil olmas› istenilen çizgiye-hizaya gelmelidir.
Tüketirken, tükenme trajedisinden kurtulmal›d›r.
Sanayi toplumu ile çevre kirlenmesi gündeme gelmiﬂ ve özellikle kutsal d›ﬂ› düﬂüncenin hakim oldu¤u dünyada, insan
tabiat› sömürme hakk›n› kendinde görmüﬂtür. Neticede ayn› yere geliyoruz:
Yeryüzü nimetlerini/kaynaklar›n› aç gözlülükle ve ﬂuursuzca, bencilce tüketen/sömüren insan, asl›nda fark›nda olmadan kendini tüketmektedir.
Beﬂerin, kök ve gök bilgiden habersiz cahilce eylemleri yüzünden, art›k tahammülü kalmayan yerkürenin gittikçe öfkesi kabar›yor…Allah sonumuzu hay›r eylesin…
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Çal›ﬂma Hayat›nda
2006 De¤erlendirmesi
Bundan böyle Çerçeve dergisinde her say›da birlikte olamak dile¤iyle...
Mehmet Ali MET‹NYURT

“ Hakl› ve haks›z›n oldu¤u bir yerde tarafs›z kalmak, haks›z›n yan›nda yer almakt›r.”/ Süruri
Merhaba!
De¤erli okurlar; bundan böyle her say›da
inﬂallah burada sizlerle birlikte olaca¤›z.
Sayfam›zda, ‹nsan Kaynaklar› / Sosyal
Güvenlik / ‹ﬂ Hukuku-‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i gibi ana konular› iﬂlemek yan›nda
Çal›ﬂma Hayat›yla ilgili sorunlar›n›z› da
paylaﬂmaya çal›ﬂaca¤›z.
Bu ilk yaz›da size 2006’dan 2007’ye geçiﬂ
rakamlar› ile 2007’nin genelde ilk yar›s›nda kullanaca¤›m›z baz› bilgileri aktarmak
istiyorum.
Sözü; ÇERÇEVE yaz› ailesi’ne kat›lmaktan duydu¤um mutlulu¤u belirterek
noktal›yor ve birlikteli¤imizin hay›rl› olmas›n› diliyorum.
Gelecek say›da görüﬂmek üzere sa¤l›k ve
esenlikle kal›n, hoﬂça kal›n!
Her ﬁey Siyasi Tansiyona Ba¤l›
E¤er -Rahmetli Özal’›n deyimiyle bir tak›m ﬂer güçlerin ellerini ovuﬂturarak
bekledi¤i gibi- Cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminde siyasi bir kriz ç›kmazsa Türkiye
2007’de de büyümeye devam eder..
Aksi halde, yanda gördü¤ünüz tablodaki
dengeleri korumak bile güç!.
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“ Matemati¤in ‹flas› (!)
Geçen Y›l›n Z›rvas› ”
Ço¤unlu¤unu eski komünistlerin oluﬂturdu¤u ulusalc› tak›ma göre; Ak Parti’nin say›s› Cumhurbaﬂkan›’n› seçmeye
yetmiyor(!) E¤er 184 Milletvekiliniz varsa; kaﬂ› taraf sizinle uzlaﬂmazsa -ço¤unlukta bile olsa- seçimi yapt›rmayabilir ve
Meclisi feshettirebilirsiniz(!)
“ Çünkü 2007’de 185>384’d›r. ”
Asgari Ücret’e Bir Y›lda
‹ki Zam!
Üç milyon çal›ﬂan› ilgilendiren Asgari Ücret, 2005 ile 2006’da y›lda bir kez art›r›l›rken bu y›l tekrar -Ocak ve Temmuz’da
olmak üzere- iki art›ﬂ uygulamas›na dönüldü!. Ocak-Haziran: 403,03 Net/Ay Temmuz-Aral›k: 419,15 Net/Ay
“ Kullan›lmayan maddi kaynaklar muhakkak kaybolmuﬂ say›lmaz, fakat kullan›lmayan insan kaynaklar› daima yok olmuﬂ
demektir.” / J. Wiesner
‹ﬂsizlik Sorunu
Ahlaki de¤erlerin yeterince ö¤retilmedi¤i, ﬂükür ve kanaatin gerçek zenginlik
olarak alg›lanmad›¤› günümüz dünyas›nda, iﬂsizli¤in ne denli yak›c› bir sosyal

problem oldu¤unu hepimiz
birlikte yaﬂ›yoruz. Çal›ﬂanlara, belli koﬂullarda iﬂ güvencesi sa¤layan bir iﬂ hukukumuz var. Ama esas güvencenin iﬂ
bulma güvencesi oldu¤u kuﬂkusuz, öyle
ya! ‹ﬂ olmayan yerde iﬂ güvencesi neye
yarar ki?
Aﬂa¤›da istihdam say›s›na göre iﬂverenlerin yükümlülüklerini gösteren bir tablo
yer almaktad›r. ‹ncelendi¤inde görülecektir ki; ‹ﬂ mevzuat›nda -adeta- çok iﬂçi
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çal›ﬂt›ran iﬂverenin cezaland›r›lmas› gibi
bir durum var.
Bir di¤er husus da; istihdam üzerindeki
vergi ve prim yükünün kay›t d›ﬂ›l›¤›
özendirir ﬂekilde oldukça a¤›r olmas›..
Genç bir nüfusa sahibiz ama iﬂsizlik oran› hala % 9’larda seyrediyor. Küresel rekabet ve kalite merkezli endüstriyel çevrede önemli bir rekabet avantaj› sa¤layan
insan varl›¤›m›z›/kayna¤›m›z›/sermayemizi yeterli ve do¤ru ölçüde kullan(a)mad›¤›m›z aç›k.
Her neyse! Bu konuda topyekûn bir seferberlik ve radikal çözümler gerekiyor.
Daha fazla geç kalmadan.
Çözüm Önerileri
* YÖK, hükümetle kavga etmeyi b›rakarak, iﬂ dünyas›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda ‘insan’ yetiﬂtirmeye yönelmeli ve
bu ba¤lamda meslek okullar›n›n önünü
açmal›d›r.
* Hükümetçe, istihdam› özendirici önlemler al›nmal›d›r. Yandaki tablo incelendi¤inde görülecektir ki; b›rak›n özendirmeyi mevcut mevzuat -adeta- fazla iﬂçi çal›ﬂt›rmay› cezaland›rmaktad›r. Ayr›ca istihdam üzerindeki yüksek vergi ve
prim yükü de azalt›lmal›d›r.
* Tüm iﬂsiz gençlere, ö¤renim ve konumlar›na göre sanayi ve ticaret odalar›nca pratik mesleki kurslar/e¤itim verilmesi sa¤lanmal› ve mevcut iﬂgücü yap›s›
ile ihtiyaç duyulan iﬂgücü profili aras›ndaki uyumsuzluk süratle giderilmelidir.
* Hükümetçe iﬂsizlik sigortas›nda birikmiﬂ bulunan 18 Milyar $ civar›ndaki s›cak
kaynak derhal harekete geçirilmeli ve bu
ba¤lamda ‹ﬂ-Kur yeniden yap›land›r›larak
daha aktif hale getirilmelidir.
* Yat›r›mlar, bölgesel ve sektörel bazda
teﬂvik edilmeli, yabanc› yat›r›m(c›)lar
özendirilmeli, bürokrasi azalt›lmal›d›r.
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* Asgari ücret
serbest b›rak›lmal›, ‹ﬂ Güvencesi’nden vazgeçilmelidir. Yak›n
zamana kadar
özellikle textil
sektörü
iﬂsiz
gençler için bir
okul niteli¤inde idi. Ortac› ve meydanc›
ﬂeklinde iﬂe al›nan yard›mc› elemanlar,
gelece¤in makineci ve ütücüleri olarak
yetiﬂirdi. ‹ﬂ güvencesi nedeniyle ç›karma
zorlu¤unun yaﬂanmas› ve bir asgari ücretlinin iﬂyerine maliyetinin ortalama 600
$ civar›nda olmas›, art›k bu türden istihdam› engellemektedir. Çeﬂitli iﬂyerlerinde toplam beﬂ y›l sigortas› bulunan personel için asgari ücret yine geçerli olabilir. Ancak iﬂe ilk giriﬂlerde bu zorunluluk
kald›r›l›r ve ücret serbestçe belirlenirse
istihdam›n artt›¤› görülecektir.
Meslek Seçimi
Bilindi¤i gibi; bir kimsenin geçimini sa¤lamak için yapt›¤› iﬂe meslek denmektedir.
De¤erli insan; evrensel ölçekte bir meslek sahibini, önemli insan ise yerel ölçekte statülü bir iﬂi olan kiﬂiyi ifade etmektedir. Örne¤in bir doktor, mühendis, tesisatç› veya bir otomobil tamircisi, dünyan›n her yerinde çal›ﬂarak geçimini temin
etme imkân›na sahip oldu¤u için mesleki aç›dan de¤erli, bir Vali, Müfettiﬂ veya
Müdür ise statüsü nedeniyle yerel ölçekte önemli biri olmas›na karﬂ›n, evrensel
ölçekte bir mesle¤i olmamas› nedeniyle
asl›nda de¤ersiz bir kiﬂidir. Nitekim ülkemizdeki yüksek mevkideki memurlar yasal süreleri dolmadan asla emekli olmazlar, olurken de ‘önemli olma’ özelliklerini yitirdikleri için ço¤u kez bir çocuk gibi a¤larlar. Geri kalm›ﬂ ülke siyasetçileri

ise dahi olduklar›n› zannettikleri için ölmeye bile haklar› olmad›¤›na inan›rlar.
Do¤al olarak ebeveynler de, çocuklar›n›
bir sanat/meslek sahibi yapmak yerine
onlar› önemli bir insan yani yüksek bir
memur yapmaya u¤raﬂ›rlar. Ayr›ca bu
yolla, ölmeden önce bürokrasinin kendilerine ilerde ç›karmas› muhtemel zorluklar› çok yak›n bir tan›d›kla aﬂman›n keyfini de ç›karmak/sürmek isterler. Belirtilen nedenlerden dolay›, ülkemizde meslek okullar› ra¤bet görmemekte ve her
y›l binlerce gencimiz hiç-bir iﬂe yaramayan, çok isabetli bir ifadeyle ‘düz liseler’den mezun edilmek suretiyle adeta
göz göre-göre heba edilmektedir.
Sorunun çözüm yolu ise; bir-an evvel
Devletin küçültülerek bürokrasi(nin) etkinli¤inin azalt›lmas›, borsa’ya derinlik
kazand›r›larak e¤itim dâhil özelleﬂtirmenin tamamlanmas›, di¤er deyiﬂle ekonomi ve siyasetin liberalize edilerek Demokrasi’nin güçlendirilmesi ve gençlerin
mesleki e¤itime yönlendirilerek de¤erli
birer insan olmaya teﬂvik edilmesinden
geçmektedir.
Part-Time Çal›ﬂma
De¤erli okurlar; 4857-say›l› yeni ‹ﬂ Yasas›
birçok yeni çal›ﬂma sistemini öngörmektedir. Biz de bu say›da piyasada daha çok
part-time diye an›lan ‘k›smi çal›ﬂma’ konusunu ele alaca¤›z. Bilindi¤i gibi eski
1475-say›l› iﬂ Yasas›’nda bu konuda bir
düzenleme yoktu. Meseleyi elden geldi159
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¤ince -mevzuat ›ﬂ›¤›nda- tüm yönleriyle
izaha çal›ﬂt›k. Buna ra¤men konuyla ilgili
sorular›n›z olursa da cevaplamaya haz›r›z.
Eksik ‹ﬂ Süresi
Bir iﬂyerinde haftal›k iﬂ süresi, yasal çal›ﬂma süresi olan 45-saatin alt›nda uygulanabilir. Bankalar buna örnek olarak gösterilebilir. Ayr›ca; iﬂin özelli¤i nedeniyle
özellikle iletiﬂim sektöründe yer-alan ülkemizin baz› büyük kuruluﬂlar›n›n müﬂteri hizmetleri servislerinde de benzer
bir uygulama vard›r. ‹ﬂte bu ﬂekilde bir
iﬂyerinde iﬂ süresinin Yasal çal›ﬂma süresi olan 45-saatin alt›nda belirlenmesi olgusuna ‘Eksik ‹ﬂ Süresi’ denilmektedir.
Sürekli performans gerektiren bu tür iﬂlerde -genel olarak 3-posta halinde günlük 7,5-saatx5-gün=37,5-saat/haftal›k iﬂ
süresi veya bankalarda oldu¤u gibi 8-saatx5-gün=40-saat/haftal›k iﬂ süresi ﬂeklinde çal›ﬂ›lmaktad›r.
Kural olarak 45-saatin üzerindeki çal›ﬂmalar ‘fazla mesai’ olarak de¤erlendirildi¤inden; 45-saate kadar olan örnekteki
40-saatin üzerindeki çal›ﬂmalar için
ödenmesi gerekli mesai ücreti; normal
saat ücretinin % 50 yükseltilmesi suretiyle hesaplanmaz. Ayl›k ücretin 200-saate(45-saat/hafta çal›ﬂan iﬂçi için; 45-sa-
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atx5-hafta=225-saat/ay veya 7,5saatx30gün=225-saat/ay ﬂeklinde hesaplama yap›ld›¤›na göre ayn› yöntemle 40-saatx5-hafta=200saat/ay bulunur) bölünmesiyle bulunacak saat ücreti esas al›narak aradaki çal›ﬂmalar için normal saat ücretinin saat baﬂ›na düﬂen miktar›n›n %25 yükseltilmesi
suretiyle ödenir. 4857/41’deki ifadesiyle
buna ‘Fazla Sürelerle Çal›ﬂma’ denir. Eksik iﬂ süresi uygulanan iﬂyerlerinde -do¤al olarak- 45-saatin üzerindeki çal›ﬂmalar da yine bilinen fazla mesai kavram›
içinde de¤erlendirilir, yani normal saat
ücretinin saat baﬂ›na düﬂen miktar›n›n
%50 yükseltilmesi suretiyle hesaplama
ve ödeme yap›l›r.
Bu 45-saate kadar olan fazla mesailerin
%25 fazlas›yla hesaplanmas› d›ﬂ›nda, Yasal iﬂ süresi olan 45-saate göre çal›ﬂanlar
ile eksik iﬂ süresine göre çal›ﬂanlar aras›nda mevzuatta baﬂka bir farkl›l›k söz
konusu de¤ildir.
• Part-Time Çal›ﬂmalarda ‹hbar ve K›dem Tazminat›
• Hizmet Süresi/K›dem: Hizmet akdinin baﬂlang›çtan bitiﬂ tarihine kadar geçen süre -4857/63’de öngörülen iﬂ sürelerine uygunlu¤una ve/veya çal›ﬂ›lan-çal›ﬂ›lmayan günlere bak›lmaks›z›n- hizmet
süresi olarak de¤erlendirilir. Do¤al olarak da bu hizmet
süresi, ‹hbar süresi
ile personelin K›demini belirler.
•
Ödenecek
Miktar: Normal çal›ﬂmalarda; di¤er
ﬂartlar›n da oluﬂmas› kayd›yla “.. Hizmet akdinin deva-

m› süresince her geçen tam y›l için iﬂverence iﬂçiye 30-günlük giydirilmiﬂ ücreti
tutar›nda K›dem Tazminat› ödenmesi..”
öngörülmüﬂtür. Bu durum k›smi çal›ﬂanlar için de ayn›d›r. Ancak, giydirilmiﬂ son
ayl›k ücret üzerinden de olsa ayda 15gün çal›ﬂan iﬂçiye her ay tam gün çal›ﬂ›yor ﬂeklinde K›dem Tazminat› hesaplanmaz. /15-günlük ücretin 30’a bölünmesiyle bulunacak bir günlük ücretin tazminata esas al›nmas› gerekir/ Buradaki yaklaﬂ›m olsa-olsa; “..K›smi çal›ﬂmalarda ücretin, tam çal›ﬂanlara göre daha az belirlenece¤i, bu yüzden de Tazminat›n sonuçta daha az olaca¤›..” varsay›m›d›r.
Statüleri ayn› fakat iﬂ süreleri farkl› iki
personelle durumu örnekleyelim:
•Normal Çal›ﬂma: Ücret 300.- Brt/ay ise
Tazminata Esas Günlük Ücret: 300.- / 30
•K›smi Çal›ﬂma: Ücret 150.- Brt/15-gün
ise Tazminat Esas Günlük Ücret: 150.-/30
ﬁeklinde hesaplan›r.
• Ça¤r› Üzerine Çal›ﬂma’da ‹hbar ve K›dem Tazminat›
•‹htiyaç halinde ça¤r›lma ve çal›ﬂt›rma
oldu¤undan düzenli part-time çal›ﬂmalardan farkl› olarak ‹hbar ve K›dem-tazminat›n›n hesaplanmas›nda gün olarak
fiili çal›ﬂma süresi göz önünde tutulur.
Part-Time Çal›ﬂma
K›smi çal›ﬂma hizmet akdine dayal› olarak; haftal›k iﬂ süresi olan 45-saatten az
(45 x 2/3 = 30-saatin alt›ndaki) çal›ﬂmay›
ifade eder. K›smi çal›ﬂman›n eksik iﬂ süresinden fark›; birincisinde baz› personelin daha az/esnek çal›ﬂmas›, ikinci halde
ise iﬂyerinin tümünde veya bir bölümünde tüm personelin daha az çal›ﬂmas› di¤er deyiﬂle iﬂyerinde veya bir bölümünde haftal›k iﬂ süresinin 45-saatten daha
az, örne¤in 35-37,5 veya 40-42,5 saat olarak belirlenmesidir.
Eksik iﬂ süresi; genelde ‘iﬂin özelliNisan 2007
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¤i’nden kaynaklanmakta, k›smi çal›ﬂma
ise daha çok ‘maliyeti azalt›c›’ etkisi yan›nda ‘iﬂ-gücünü daha verimli kullanmak’ amac›yla tercih edilmektedir.
Part-time Sisteminde Personelin Ayl›k Sigortal›l›k Süresi; Ayl›k çal›ﬂma gün say›s›
= Ay içindeki çal›ﬂma gün saati / 7,5-saat
ﬂeklinde hesaplan›r.
Örnek: Haftada 5-gün ve günde 4-saat
çal›ﬂan bir personelin 2006/ﬁubat ay›ndaki Sigortal›l›k gün say›s› : (20-iﬂgünü x 4saat = 80-saat) / 7,5-saat =11-gün’dür.
Hizmet Akdinin Yap›lmas›: Part-time çal›ﬂmalarda -eksik gösterimin SSK’ya aç›klanmas› gere¤inden ötürü- hizmet akdinin yaz›l› olarak yap›lma zorunlulu¤u vard›r.
* Ayr›ca belirtmek gerekir ki;
• K›dem: Personelin k›demi, akitle çal›ﬂt›¤› iﬂyerindeki hizmet süresidir. Nitekim Personel, 4857/53’e göre Y›ll›k ücretli izin hakk›ndan da –izin süresinden
indirim yap›lmaks›z›n- yararlan /d›r›l/›r.
• Ücret: K›smi süreli çal›ﬂan personele, çal›ﬂt›¤› süreye uygun olarak emsal iﬂçinin ald›¤› ücret + paraya iliﬂkin bölünebilir menfaatler ve her durumda asgari
ücretin alt›nda bir ödeme yap›lamaz.
E¤er asgari ücret veriliyorsa, hesaplama
Günlük Asgari Ücret / 7,5-saat = Saat Ücreti x Çal›ﬂ›lan Saat ﬂeklinde yap›lmal›d›r.
• Hafta Tatili: Kural olarak, bir iﬂ karﬂ›l›¤› olmaks›z›n çal›ﬂ›lmayan hafta tatili
için ödenen ücrete hak kazanabilmek
için -4857/46’ya göre- haftal›k iﬂ sürelerine uygun olarak çal›ﬂm›ﬂ olmak gerekmektedir. Dolay›s›yla da haftada 2-3 gün
ve/ya 45-saatin alt›nda çal›ﬂan bir iﬂçiye
hafta tatili ücreti ödenmez.
• Fazla Mesai / Bayram ve Genel
Tatil: Bayram ve Genel Tatil günlerindeki çal›ﬂmalarda ise, 4857/47’ye göre ücret bir kat fazlas›yla ödenir. Ancak, iﬂçiye
fazla Mesai veya fazla sürelerle çal›ﬂma
yapt›r›lamaz.
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• Sosyal Haklar : Ö¤leden sonra çal›ﬂan bir k›smi süreli iﬂçinin sabahlar› servis arac›ndan ve/veya ö¤le yeme¤inden
yararlanmas› mümkün de¤ildir veya bir
hak iddias›nda bulunamaz.. Ancak, bölünebilir haklardan çal›ﬂt›¤› süreye orant›l›
olarak yararlan›r.
Örnek: ‹ﬂyerinde, haftal›k iﬂ süresi: 45saat /Tam süreli iﬂçilere ödenen ikramiye y›lda=60 Milyon olsun/ K›smi süreli
iﬂçinin haftal›k iﬂ süresi: 15-saat ise çal›ﬂma saati 45-saatin 1/3’ü (45x1/3=15) oldu¤undan ‹kramiyesi de 60 x 1/3 = 20
milyon olur.
* Part-T›me Çal›ﬂmalarda Sözleﬂme Düzeni
K›smi süreli sözleﬂmelere deneme süresi
konabilir ve ayr›ca belirli veya belirsiz süreli olarak da düzenlenebilir.
• K›smi Süreli Sözleﬂme
Part-t›me diye de adland›r›lan ve haftal›k
iﬂ süresi olan 45 saatin en az üçte ikisinden yani 30 saatin alt›ndaki çal›ﬂma süresine göre yaz›l› olarak düzenlenen sözleﬂme biçimidir.
• Ça¤r› Usulü Sözleﬂme
‹ﬂçinin, kendisine ihtiyaç duyulmas› halinde ça¤r›larak iﬂ görme edimini yerine
getirmesi esas› üzerine kurulan ve yaz›l›
olan k›smi süreli bir iﬂ sözleﬂmesi türüdür.
* Bir Kiﬂi Birden Fazla ﬁirkette SSK’l›
Olarak Çal›ﬂabilir mi?
• Evet, çal›ﬂabilir! Her ﬂirkette bir-er
gün bile çal›ﬂsa; Part-T›me Sözleﬂme
ile Sigortas› yap›lmal›d›r. 4857-Say›l› ‹ﬂ
Yasas›’na göre -normal çal›ﬂanlar gibi‹hbar-K›dem-‹zin v.b. her türlü Yasal
haklar› da mevcuttur.

Bilindi¤i gibi; haftal›k iﬂ süresi olan -45saatin 2/3’sinden daha az- yani haftada
30-saatin alt›ndaki çal›ﬂmalar k›smi süreli
çal›ﬂmad›r ve iﬂgörenin ücreti ile paraya
iliﬂkin bölünebilir nitelikteki /örne¤in,
yakacak yard›m›, ikramiye v.b./ menfaatleri de buna göre ödenir.
* K›smi süreli, di¤er ve yayg›n deyiﬂle
part-t›me istihdam edilenler için 30-günden az prim ödemesine cevaz vermeyen
506-say›l› Yasa’n›n aksine yeni düzenleme ile gerçe¤e uygun prim ödenmesi
mümkün hale getirilmiﬂtir. Daha do¤rusu halen piyasadaki uygulama Yasal hale
gelecek ve y›llard›r kangren haline gelmiﬂ bu mesele de nihayet çözüme kavuﬂacakt›r. Ayl›k çal›ﬂma gün say›s› = Ay
içindeki toplam çal›ﬂma gün saati / 7,5saat ﬂeklinde hesaplanacakt›r. (Örne¤in;
saat ücreti esas›na göre ayda 20-gün ve
günde 4-saat çal›ﬂan bir iﬂçi için sigortal›l›k gün say›s›: 20-iﬂgünü x 4-saat = 80-saat / 7,5-sat = 11-gün olarak/ﬂeklinde iﬂçilik kay›tlar›nda gösterilebilecektir)
* Ayr›ca bu durumdaki çal›ﬂanlar için yeni düzenleme ile eksik günlere iliﬂkin
olarak iste¤e ba¤l› sigortal› olma imkân›
da tan›nm›ﬂt›r. Bunun önemli bir yenilik
oldu¤u söylenebilir.

Sosyal Güvenlik Aç›s›ndan Yeni
Düzenleme
(Yürürlü¤e Temmuz/2007’ye ertelenen 5510-say›l› Yasa)
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CONSUMING OURSELVES
SUMMARY
Consuming Ourselves
Ömer BOLAT
Chairman Of MUSIAD

Today, environment and global warming
are among the most debated issues. Borders between economies disappear with
the advance of technology, likewise, environmental issues and possible solutions recognize no borders. Fort that reason, environmental issues are no more
considered as national problems to be
solved by each respective nation, but as
global matters which require global action.
Environmental catastrophes and accompanying climate change are essentially
caused by humans themselves. Consumption habits of modern man, his deep spiritual crisis, demise of his cultural
values and civilization conception all reflect on the environment. This results in
pollution in the basic natural resources
of air, water, soil and the seas.
In the recent years, we have been witnessing visible changes in the global dis162

tribution and seasonal variability of climates. Humanity is now paying the price
of mistakes done during the industrialization period started in the 19th century, as storms, rains and giant waves hit
some portions of the Earth, and drought
and lack of water hit other portions. This
prompted developed countries which
have already completed their industrialization process to start a campaing in order to stop the negative trend.
Mechanization and continuous development led to enormous increases in the
amount of gases like carbondioxide and
methane, which create greenhouse effect. The natural periodicity of heating
and cooling of the Earth has deteriorated because of the negative effects caused by humans. Accepting the natural resources as costless inputs, in order to
consume and earn more, now reveals its
negative consequences.
Earth is not experiencing the climate

change for the first time. The ecosystem
has been existing for billions of years, independent of the existence of man.
Many known cases of climate change
caused rise or collapse of civilizations.
Yet, the damage caused by us now spoils the whole ecosystem and threatens
all creatures living on the Earth. We have
no right to destroy the environment or
neglect problems related to it.
The problems we experience now is a direct consequence of use of fossil fuels
and gases emitted because of their use.
This shows that continued use of these
energy sources will create greater problems in the coming years. Although developed countries allot big budgets for
studies on environmental issues, they
are far from taking definite measures as
they fear that will hamper economic
growth. For this very reason, the US did
not sign the Kyoto Protocol, despite
worldwide criticisms and pressure.
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To prevent environmental problems
from further destroying our world and
rights of future generations, we have to
shift to a different understanding of consumption. We should all develop an environmentalist civilization conception to
protect the space we live in, no matter
what standards are developed to protect
the environment. This requires redefining the mental conceptions regarding
civilization and environment. Humanity
should now change their consumption
habits and consume less. The need for
less use of energy and related measures
are apparent. In our culture, squandering is a sin, and thriftiness is good. For
this reason, approach to environment
has not only mental but also spiritual aspects.

untry faces a really tough environmental
legislation in the membership negotiations with the EU. All of our companies
should be ready for these measures,
which will likely affect their production
capacity, quality and costs. Along with
harmonization of national legislation
with the EU norms, the businesses are
expected to introduce practices aimed at
adapting to the process. The cost of
adaptation which increases daily will reach 70 billion euros. Private sector alone
is expected to invest 25 billion euros,
along with central and municipal administrations. Although the financial dimension of adapting to the EU in terms
of environmental protection is important, there are other complex dimensions too.

Research on climate change has shown
that Earth has heated by 0.6 º C. As it
continues heating hastily, scientists hope to stop the temperature change at 2 º
C. Many different scenarios are in circulation, ranging from changes in rain patterns, and parts of Northern hemisphere
getting flooded by rising seas, to severe
desertification in the Southern hemisphere.
These developments brought in serious
measures in environmental management. MÜS‹AD is aware that we need environmental consciousness and large investments in order to cope with problems related to environment. Our co-

Some of these are directly related to the
use of energy. Due to widespread use of
technology and accompanying consumption of energy, Earth is sending
SOS signal. Global warming causes global climate changes and problems in our
daily lives. Our understanding of the issue is of course not limited to cost reduction. By high value-added goods,
and efficiency aimed at productivity and
environmental protection, we can implement a new concept of environment
and energy management. Efficient use of
energy in production not only support
competitiveness by reducing costs but
also contributes significantly to the pro-
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tection of environment.
Our duty is accurate projection and
analysis of the current situation, problems and effects of the EU integration
process. We should make efficient use
EU’s funds pertaining to environmental
protection, and should seek appropriate
exemption periods during the negotiations. We should determine the measures
to protect our SMEs as we negotiate
transition processes.
We all know that environmental problems have the risk of transferring permanent damage from today to the future, in
terms of health conditions. It is no more
an issue of collection and treatment of
wastes. The problem of global warming
is a direct consequence of human action. Environment has become a global issue. But we cannot solve the problem by
perceiving it from a materialistic perspective. It is about respecting the rights
of other people. So we should develop
consciousness of environment in our people.
We believe that “we did not inherit the
Earth from our ancestors; we borrowed
it from our children.” Accordingly, we
should be sensitive towards environmental issues. The best way to alleviate
the negative effects is proper use of
energy and nature. One who takes from
the Earth more than he needs, gets his
death warrant too.

163

File Consuming Ourselves

During the EU Integration Process, the Highest Number
of Projects Conducted were on the Environment
Osman PEPE / Minister of Environment and Forestery
In our ministry, the process of harmonisation of environmental legislation with
the EU policies has been continuing
since 2002. We have made significant progress on legislation
concerning waste treatment and environmental noise. Legislation on ambient air quality has also developed considerably. It
can be safely said there is progress in harmonisation of legislation pertaining to water treatment and protection of ecology.
We also have made progress in administrative capacity. Modified Environmental Law gives us more room in employing new

personnel and allotting additional funds to environmental projects.
As a result, it is known that environment is one of the important chapters of harmonisation of Turkish legislation with the
EU policies. Kyoto Protocol on emission of greenhouse gases
that cause climate change will be a major issue of debate in the
coming years. In that regard, it is important that Climate Change Coordination Board (IDKK) carry out the necessary work
on this issue, in coordination with the related public institutions, universities and NGOs.

Global Warming And Scientific Analysis Of The Climate Change
Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK
There is this reality of global warming and we should reduce
emission of CO2 and other greenhouse gases by resorting to
use of alternative energy sources (sun, wind, hydrogen, etc.),
with the principles of optimal use of water and energy resources for sustainable development.
By the end of 19th century, use of coal and oil as energy sour-

ces had increased due to the industrialization process. As a result of this, ratio of carbondioxide
(CO2) and other greenhouse gases emitted as by-product of energy use has increased on a steady
basis.

Environmentalism is a Civilizational Conception
Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN
There is a system of thought behind all
actions of humans. This may be a religious faith or a system of philosophy.
Those human acts that bear no thought behind are instinctive
behaviours. When we say “environment,” we understand the
medium in which many actions take place. Our understanding,
treatment and exploitation of the environment are reflection
of a certain civilizational standpoint, which brings forth a partly mental and partly spiritiual system of values.
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The modern concept of civilization is a deviation of the spiritual civilization. If we can purify our minds, souls and bodies
by going back to the foundations of that civilization, we can
employ technology at our service.
But today, everything is reversed, such that, man is a tool of
technology. Modern man does not believe in this, and expects
God to show mercy to those in poverty, because he does not
have anything to do for them.
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Reflections of Climate Change and Kyoto Protocol
Rule of the Game= Game of the Rules
Dr. O¤uz CAN
Climate change that is a result of loutish
exploitation of the Earth’s resources
has been affecting our lives with global warming, instant changes in temperature and rain pattern, and shifts in seasonal calendar.
Turkey should analyze her current situtation and future projections, and prepare an action plan to develope arguments for
the process that passed up to now, the 2nd commitment period of the Kyoto Protocol and post-Kyoto era. We cannot deve-

lope a protective attitude by closing our eyes. And at the same
time, we cannot expect long-term benefits from short-term
plans.
European Union accepts a temperature change of 2 ºC up to
year 2100 within tolerable limits and claim that emission accumulation in the atmosphere should stay below 400 ppmv.
Temperature increases over 2 ºC will have a damaging impact
on the ecology.

Turkish Industry has been in Touch With EU’s
Environmental Legislation for 15 years
Tan›l KÜÇÜK - ISO
Environmental protection is one of the
most heavily regulated areas in the EU.
The most voluminous legislation after
agriculture is about the environment. One thing to note about
the environmental legislation is that it is steadily expanding as
new legislation areas arise and the existing regulations are revised to become even more rigid.
Turkish industry has been in touch with the EU legislation for

about fifteen years. Important steps has been taken towards
harmonisation of directives that affect our industry, and conformation of industrialists and sectors to these directives.
‹stanbul Chamber of Industry, which has proven its sensitivity
towards environmental issues by adding an environment
branch to its organization, continues its operations for a development in peace with the environment.

Contemporary Civilization of Industry Destroys
Energy-Engined Modern World
Dr. Ömer MADRA
Humanity, unfortunately, is not divided
into two as the developed and undeveloped. Following the developed imperial countries like Roman
and English empires, there are new imperialist endeavours.
Developing countries do not fall behind England, European
countries and the US in terms of hypocrisy and double standardig. Turkey is one of them.
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The issue of global warming shows that we are at the threshold
of a serious danger. Scientific studies in the last 20 years put it
as an undeniable fact.
There’s a serious threat in global warming. If we do not say
“No, that is not true. That may impede Turkey’s development”
we may stil have some hope.

165

File Consuming Ourselves

“Global Warming” and “Death On the Nile”
Dr. Köksal PABUÇCU
Climate changes can raze even the greatest civilizations to the ground. It can lead humans to great atrocities. This is
not a surreal utopia, it is a great fact that we will face if we do
not take immediate precautions.
“Global warming” is a “global danger” and a “global threat” as
it will affect sharing of global interests. It is in no way a threat

to be ignored, as something with uncertain influences in the
future.
Media did not pay attention to the corpses found in Egypt and
investigations on them. Some archeologists and palaeontologists who carry out excavations in Egypt encountered an unexpected finding. Same as the event we encountered while studying the social life in Egypt.

From the Ice Age to the Doomsday
Doç. Dr. Yusuf ﬁAH‹N
Headlines and news like “Because of global warming, Ankara
and ‹stanbul will experience water scarcity,” “Winter was not like past winters this year, we feel the effects of global warming
in winter months too,” “In the … region, soil has dried out,
which is something attributed to global warming.” is an indication how global warming will be a major concern for us in the
years to come.
Exaggerating the figures might be handy in drawing people’s
attention to this issue. But that is not all of the story. In my opi-

nion, there are some who seek benefit from those figures. I
mean, ecology is not the only incentive behind exaggerated
scenarios. To be more explicit, none of us are innocent.
Turkey’s involvement in the Kyoto Protocol in its current state, would only mean incurring responsibility in elimination of
pollution which she did not contribute to. If we analyze the figures in a comparative manner, but not on individual basis,
what I mean will be clearly understood.

Turkey’s Basic Water Resources and Water Map
Prof. Dr. Veysel ERO⁄LU
Turkey is not rich in water resources.
Turkey is a country experiencing water
scarcity with an annual usable water volume of 1.500 m3 per capita. Turkish Statistical Institute projected that our population will reach 100 millions in 2030. In
that case, in 2030 water resources per capita will be 1.000
m3/year.

166

Despite all efforts, only 36 % of usable water resources can be
put to use. Annual loss due to unused water is about 6 billion
dollars.
Our Directorate launched new investment projects starting
from 2003 in order to exploit all of our water potential. Current average completion period of 26 years for the projects is
targeted to be lowered down to 12, 6 and 3 years, respectively.
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All Precautions Taken to Prevent Water Scarcity
in ‹stanbul as a Result of Global Warming
Mevlüt VURAL
We expect inhabitants of ‹stanbul to
protect their future and help us in this
issue. They should not see water as an
unlimited resource. We should be keen on economical use of
water in order to prevent water scarcity in Istanbul, something
expected globally due to global warming.

‹stanbul does not undergo water scarcity when rainfall is within normal seasonal levels. However, because of global warming and atmospheric phenomenon like El Nino, rain patterns
seem to change considerably. Currently, although there is no
water scarcity projection for Istanbul, we are in search of alternative resources, taking into account such abnormalities.

“Water Management is Key to our Future”
Prof. Dr. Zekai ﬁEN
Our foundation has three sections. First
is about researching and developing
water resources, second is about researching and developing renewable energy sources, and third is
about researching and developing environment and climate
change. We continue our operations on these trivets.
About water consciouness, we are giving free seminars at scho-

ols in order to develope water consciousness. These seminars
address all levels.
Many groups and taskforces operate under different ministries, but coordination is vital in order to derive best benefits out
of their operations. As I see, we lack such coordination. And I
think this is a negative factor on water management.

1st Turkey Climate Change Congress
“1st Climate Change Congress of Turkey” has been held between 11-13 April, in Culture and Art Association Hall of Istanbul University, in order to gather knowledge about scientific
basis of the issue in relation to Turkey and unite people working on it, as it has lately been circulating the media in a quite

exaggerated manner under such
headings as global warming,
greenhouse effect and climate change.

What Kind of Earth Did We Inherit?
Prof. Dr. Mikdat KADIO⁄LU
We can group human oriented factors
behind climate change into two. First is
the increase in use of fosil fuels, second
is the misuse of land. In other words, by changing the cover of
land and overusing fossil fuels, we change climate rapidly. GreNisan 2007

enhouse effect of the atmosphere means that light rays from
the sun easily penetrate the Earth’s sky, but heat cannot be
emitted back to space, much like the glass greenhouses built
to plant vegetables. Because of the greenhouse effect, Earth is
much warmer than it would be if there was no atmoshpere.
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We are undertaking the harmonization of legislation
within framework of EU integration process
Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA- Undersecretory of Environment and Forestry Ministry
The work continues on harmonisation
of the framework directive, which has
23 subordinate directives. The work also continues for harmonisation of the Directive against pollution of underground water resources by hazardous materials.
By the end of 2023, investment costs pertaining to adaptation

to the EU’s environmental legislation will reach 34 billion euros in water and waste water sector, 10 billion euros in solid
waste sector, and 428 million euros in air sector. This may seem a small amount, but since the limits have been exceeded in
the Integrated Pollution Control level, there is an additional investment need of 15 billion euros there. When you add the
chemicals sector, the figure goes from 59 to 70 billion euros.

Istanbul’s Underground Resources Should be used in
an Optimal Way
Prof. Dr. Mustafa ERDO⁄AN
I will deal with the mining sector, which
affect and pollute the environment, but
also vital for us. Instead of discussing
mining in general terms, I will make points pertaining to mining in ‹stanbul and the need for mining in the future as the
city expands.
Turkey is on the way to 3rd place in the world in ceramic pro-

duction. All ceramic factories in Turkey has to get binding clay
from the ﬁile region, as it is not found anywhere else.
If we cannot stop this pressure on ‹stanbul, where will those
newcomers be accommodated? To the watersheds, in the region between Büyükçekmece and Silivri which is occupied by
shanty houses. Then there will be no water resource left for ‹stanbul.

Eco-Efficiency and Comparison Between Turkey and
Germany
Prof. Dr. Hulusi BARLAS
When we compare with Turkey, Germany has not experienced a similar tough process. That is because Germany
has had a terrific infrastructure. And as Mr. Undersecretary put
it, we do not have great problems in terms of adoption of EU
legislation. We rapidly legislate laws and directives, to the extent that it is said our industrialists are adversely affected by
these regulations.
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What matters is changing the mentality and standpoint we
now have. Through that, SMEs’ anxiety about their future in
the EU will be eliminated. Primary issue is eliminating our
companies’ fear about future keeping them intact in the process of harmonization of Turkish legislation. Eco-efficiency
means efficiency in both economy and ecology, since it involves both of them.
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A Trash Can will not be Enough!
Yrd. Doç. Dr. Sami GÖREN
Waste production is very natural and a
right of every living thing. But although
it is a natural process, treatment of waste is a real problem. Humans do not want to see the waste they
produce. If it is appropriate to say, people think “let it go anwhere, but not stay around me.”
If we do not pack our domestic waste properly, the dirty water

drops will start pollution from our doormat and continue with
the stairs, doorstep, trash can, garbage truck, streets, garbage
collection centers and finally our drinking water.
Simple disposal of waste is not a cleanup, it is denying responsibility. Yes, for a satisfactory standard of living, a longliving
Earth and proactive handling of the looming crisis, a simple
trash can will not be enough!

Disposal of Solid Waste in Turkey
Prof. Dr. Nevzat KOR
About disposal of solid waste, Ministry of Environment and Forests has decided to establish Inter-Municipal Regional Administration Unions, to develope economically sustainable Regional Solid Waste Treatment Projects and implement these
projects within a plan.
Solid Waste Administration Union will define the waste basin,

in other words the extent of the region and population where
the solid waste services will be provided. Solid waste services
will include waste collection, transportation, recycling, refinement and elimination activities. Within the framework of the
Solid Waste Master Plan, we have outlined the solid waste strategies to be adopted by municipalities, except the metropolitan municipalities, between the years 2010-2030.

Environmental Management and Responsibilities
of Local Administrations
Osman Akgül, ‹STAÇ
‹STAÇ, which is an extension of ‹stanbul Metropolitan Municipality, has been
implementing new practices in line
with national and international standards, since its foundation
on 18.12.1994. With its technical expertise and technological
infrastructure, ‹STAÇ shares its experiences with all of Turkey,
‹stanbul in particular.
Urban development, environmental protection and control,
air pollution, underground and aboveground water pollution,
protection of flora and fauna diversity, green areas and planta-
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tion should be counted among chapters within context of Environmental Management, not just collection of wastes and
cleanness of the city.
Elimination or alleviation of pollution at the location it is produced, and appropriate disposal of the waste without harming
human health and receptive mediums are also important issues. Environment is not only a responsibility of governmental
and municipal administrrations, but it is a multidimensional
struggle starting from the individual to the society and societies, which will also affect the coming generations, centuries
and millenniums with its global influence.
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Single Example in Solid Waste Disposal - ‹zaydaﬂ
Bilal ﬁENGÜN, ‹ZAYDAﬁ
When we look at the present situation
of Turkey, we estimate that a waste volume of 2 million tonnes is produced
annually. About 500 thousand tonnes of this volume should be
burned. But we can only burn 30 thousand tonnes of this waste annually, which is a very small capacity compared to the necessity. This causes big problems.
Industrialists should be very keen on waste management, preparing their organizational programs and waste production
plans. Although it may increase their immeidate costs, implementing a seperate posisiton for this purpose might be beneficial in the long run.

During history, in the cities which were engines of civilization,
nature was treated differently in accordance with the mental
and emotional state of their inhabitants. In today’s world, the
way of life imposed on us by the modern civilization gives nature a mechanical and artificial role and humans are alienated
from it. The mental instruments of modern conceptualization
of the nature and human relationship include such contrasts
as active-passive, inclusive-exclusive, source of knowledge-source of waste, source of production-source of consumption,
human friendly-anti human and so on. A common notion that
can be seen is that human-nature relationship is based on a
struggle.

Less is More, Small is Beautiful
Yrd. Doç. Dr. Aynur CAN
Renaissance, humanism and enlightenment are result of quest
of freedom and rebellion against the oppressive authority of
the denegenarated Church. So reflection of nature in the mental sphere of inhabitants is more important than the contribution and influence of nature to the formation of cities as a
constructed space. There is need to expand human-nature relationship to the city and discuss it within that context. First of

all, we aim to explain perception and interpretation of the natural space, and state of natural space-human relationship within the context of city.
We know that we need to interpret this spiritual world from
different civilizational and mental standpoints, study it carefully and make mental excercises on it.

Miracles in Air and Water
Dr. Halim AYDIN
There were great changes that took place in the Earth’s atmosphere. The giant asteroid billowed out clouds of dust into
the atmosphere, which finally led to extermination of dinasours. What happens today, although it is difficult to grasp, is
equal in effect to such events in the past, as the balance of gases in the atmosphere changes.
Greenhouse gas emissions increase absorbtion capacity of the
atmopshere of the infrared energies, and cause deviation in
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the balance between energy entering and leaving the atmosphere. When all the conditions are kept equal, doubling of greenhouse gas accumulation (which is expected to happen at
the turn of the 22nd century) will decrease the energy release
of Earth to the space by 2 %. God protected life on Earth with
a miraculous balance in the air and water. Man and his endless
desires are the only factor that breach this balance. And he is
also the one who will affected most adversely by such breach.
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Legal Developments About Environment and the New
Environment Law
Av. Ozan Ö⁄ÜT
The Environment law which could not
catch up the pace of the harmonisation
efforts with the EU provisions, was quickly prepared and enacted after poisonous barrels were found in Tuzla. With the new
Law, in protection of environment and taking precautions,

professional chambers, associations and NGOs will share responsibility with the central and municipal administrations.
This practice will allow inclusion of civil society in the process,
legalize their interventions and allow them to protect their
rights more effectively.

Solid Waste and ‹stanbul
Eyüp Vural AYDIN
Solid wastes are materials which are disowned by their owners and that should
be removed and disposed for public benefit. These wastes should be eliminated with certain techniques so that we have a sustainable environment. Nature cannot exterminate these wastes by itself. Although nature can recycle certain materials, chemical based
wastes in high volumes cannot be recycled naturally.

When we look back to our experience with solid wastes and
their disposal, prior to 27 August 1995 when the Directive was
legislated, the only assumed solution was seperate storage of
dangerous wastes. But in regular waste storage sites constructed by municipalities using World Bank funds, dangerous wastes are no more stored, as it poses dangers to store them together with domestic wastes.

EU Environment Funds
Selçuk MUTLU
European Union’s environmental policy is one of its most difficult policies to
implement, manage and inspect, because it is intertwined with many other policy areas. Universal dimension has a pivotal role in many of the policies implemented. In environmental context, there are direct grants that do-
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es not require project calls. And within context of framework
partnership agreements there are special grants too.
Main target of Framework Programs is realization of ERA,
which aims at making Europe the most dynamic and competitive information economy in the year 2010.
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