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 Sorumluluk
Günce'de yayımlanan yazıların
hukuksal sorumluluğu yazarlara aittir.

Günce  yerel ve süreli bir yayındır.

"Hayatta en hakiki mürşit
ilimdir, fendir."

Türkiye'de Çevre Sorunlarına Yaklaşım
Türkiye'de nüfusun, plansız şehirleşmenin artması ve sanayinin yanlış yer seçimi 

ile gelişmesi nedeniyle geçen 40 yıldan beri çevre sorunlarında önemli artış 
görülmektedir. Alt yapısı ve arıtma tesisleri olmayan yerleşimler ve sanayilerin atık 
gazlarını kontrolsüz şekilde atmosfere, atık sularını arındırmaksızın deniz ve 
nehirlere bırakması, özellikle büyük şehirlerde yaşamı son derece sağlıksız 
etkilemiştir. Son yıllarda doğalgazın gelmesi ve halkımızda çevre bilincinin öneminin 
anlaşılması ile çevre kirliliği azalmakla beraber hâlâ ülkemiz için en önemli 
problemlerden biri olmaya devam etmektedir.

Türkiye Bilimler Akademisi bu konunun önemini dikkate alarak Günce'nin bu 
sayısını çevre konularına ayırmıştır. Bununla ilgili olarak Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, 
Prof. Dr. Derin Orhon, Prof. Dr. Reşat Apak, Prof. Dr. Volkan Ediger, Prof. Dr. Günay 
Kocasoy, Prof. Dr. Gürdal Tuncel ve Prof. Dr. Namık Kemal Aras'ın makaleleri 
Günce'de yer almıştır.

Bu konularla ilgili olarak TÜBA Akademi Forumu İstanbul Grubu Konferansları 
çerçevesinde iki önemli toplantı gerçekleştirilmiştir. 29 Kasım 2010 tarihinde 
İstanbul Grubu Konferansı'na katılan Prof. Dr. Klaus Töpfer, İTÜ Maslak 
Yerleşkesi'nde “9 milyar insanın yarattığı darboğaz” konulu bir konuşma yapmıştır. 
Yıllar önce Almanya'da Çevre ve Bayındırlık Bakanlığı ve 1998-2006 yıllarında 8 yıl 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP başkanlığını yapmış olan Prof. Töpfer, 
dünya gelirinin %94'nün %40 nüfus bölümüne gittiğini ve %60 nüfus bölümünün 
ancak %6 dünya geliri ile geçindiğini vurgulamıştır. Benzer şekilde dünya nüfusunun 
yarısı günde 2 dolarla geçinmekte, bir milyardan fazla insan da günde 1 dolarla 
geçinmek zorunda kalmaktadır. Bu olumsuzluklar dünyada barış için bir olanak 
yaratmamaktadır ve çevre problemlerini de dikkate alarak bu durumu değiştirmek 
gerekir.

Temiz su, temiz hava, daha az gürültülü, daha az karbondioksit yayan enerji 
üretimini, büyük araçlarda yalnız bir kişinin ulaşımının sağlanması yerine çoklu 
sistemlerin geliştirilmesini, çevre problemlerini azaltarak gelir dağılımının 
dengelenmesine yardımcı olacak 9 milyar insanın barış içinde yaşamasını kısmen 
sağlayacak bir dünya oluşumu için çok çalışmamız gerekmektedir.

25 Mart 2011 tarihinde bu defa Prof. John Sulston TÜBA Akademi Forumu 
Programı çerçevesinde İstanbul ve Ankara'da iki konuşma yapmıştır. Kendisi DNA ve 
Genom projeleri üzerideki çalışmaları ile 2002'de Fizyoloji ve Tıp alanında Nobel 
Ödülü almış olmakla ve bu konudaki çalışmalarına devam etmekle beraber The Royal 
Society üyesi olarak “İnsan ve Kâinat” çalışma grubunun da başkanlığını 
yürütmektedir. Prof. Sulston'un açıklamalarına göre; geçen 150 yıl zarfında dünya 
nüfusu 7 kat, insan başına enerji kullanımı 7 kat, genel enerji kullanımı ise 50 kat 
artmıştır. Bunun sonucu olarak geçen 50 yılda havadaki CO  konsantrasyonu 310 2

ppm(V)'den 390 ppm(V)'e yükselmiştir. İşte, çevre ve iklim değişimine eşlik eden en 
önemli faktörlerden başlıcası olan CO konsantrasyonunun yükselmesi, nüfus artımı 2 

ve enerji kullanımının artması sonucudur.
Dünyaya şu soruları sormalıyız:
* Sağlıktaki farklılıkları azaltabilir miyiz? 
* Uluslararası eğitim ve sağlığı eşitleyebilir miyiz? 
* Büyük harcamalar yapan zengin ülkeler harcamalarını azaltabilirler mi? 
* Çevre kirliliğini ortadan kaldırabilir miyiz? 
* Çevre kirliliği, iklim değişimi ve nüfus artışı nedeniyle bazı bitki ve hayvan 

türlerinin ortadan kalkmasını önleyebilir miyiz?
Ancak bu sorulara cevap bulabilir ve gerekeni yapabilirsek işte o zaman “ Dünya 

bizim” olacaktır. 
Namık Kemal Aras
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Küresel Kriz Sonrasında Türkiye'nin 
Çevre Sorunları

Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ
TÜBA Şeref Üyesi

Denemenin anahtar sözcükleri ya da kavramları 
denemenin başlığında görülen Kriz ve Çevre Sorunları ile 
Enerji ve Teknoloji'dir. 

Kriz, 2008 yazı sonunda patlak veren, çoğu dünya 
ülkelerini sarsan bunalım ya da “küreselleşen dünya” 
yılları sonucunda yaşanan olaylar toplamıdır. 

Çevre, geleneksel olarak insan ve toplum yaşamına 
elverişli HABİTAT çevresi olarak anlaşılan yaşamküredir 
(biyosfer).

Sorunlar, yaşamküre'de son yıllarda gözlemlenen, 
gündeme gelen, tartışılan ısınma, kirlenme, tükenme, 
iklim değişmesi, nükleer radyasyon ve atıklar, vb.

Son kriz, dünyanın 1929-30'lu yıllarında yaşadığı 
büyük kriz ölçeğinde, hatta ondan daha büyük sorunlara 
yol açtığı söylenen bir yol kazasıydı; henüz atlatılmış 
sayılmıyor. 

Kriz  sonrası  sorunlar ına geçmeden önce 
“küreselleşme”nin kısa bir tarihçesini sunmak kaçınılmaz 
gibi görünüyor. Kriz öncesinde bir “Küreselleşen dünya” 
olayı / söylemi vardı.

“Küreselleşen Dünya”nın Küresel Krizi

Batılı güçler tarafından 21. yüzyıl başlarında Dünyaya 
“Küreselleşme” olarak sunulan bir yol haritası ya da 
mutluluk senaryosu dayatıldı. Nasıl pazarlandıysa daha 
ne olduğu tam anlatılmadan ve anlaşılmadan bütün dünya 
medyalarında “Küreselleşen Dünya” söylemi duyuldu ve 
kabul gördü (Güvenç 2003). Yerküre yaratıldığı günden 
beri geometrik anlamda bir küre idi; “Küreselleşen 
Dünya”nın nasıl bir dünya olacağı belli değildi. Sorunun 
yaygın yanıtı, belki de 1980 -1990'larda yaşanan “Bilişim 
Teknolojisi” (IT) devrimine dayanıyor. Bu devrim 
geleneksel haberleşme (iletişim) düzenine son verecekti: 
Herkes tanıdığı, tanımadığı hemen herkesle serbestçe 
iletişim kurabilecek, “Dünya Köyü”nde (World Village) 
bir “bilgi toplumu” (information society) yaratılacak; 
insan ve toplumların sömürüsü son bulacak, insanlık ve 
medeniyet, daha önce bilinmeyen bir barış çağına 
kavuşacaktı. Beklentiler böyleydi.

Siyaset bilimciler böyle bir sürece katılmanın 
şartlarını daha önceden görüp açıklamışlardı. Ulus 
devletlerin çıkar çatışmalarından çıkan savaşlar, hatta 

bguvenc@tuba.gov.tr

Sözbaşı: Anahtar Kavramlar 

tarih son buluyor (Fukuyama) ya da bulacaktı. Yazar, 
kitabının başlığına maksadını aşan bir “son insan” 
korkuluğu eklemişti. Öyle ki, küreselleşen dünya, bu 
sürece hemen katılmayan ya da katılmakta geciken 
toplumların sonu olacaktı. 

Ancak, evrensel barış ve mutluluk reçetesinin 
medyada açıklanmayan ya da  sorgulanmayan bir ön şartı 
vardı: Uluslararası sermayenin kurduğu Serbest Pazar / 
liberal ekonomik düzen. Aslında söz konusu küreselleşen 
dünya tasarımı Adam Smith'in Endüstri Devrimi sonrası 
(1771'de) “Milletlerin Varlığı” eserinde savunduğu 
“Serbest Pazar”dan pek farklı değildi. Geçen yüzyıllarda 
bilimsel yayınlarda tartışılan tarihi tez, şimdi, medyanın 
kullandığı iletişim teknolojisiyle TV ekranlarından dünya 
vatandaşlarına sesleniyordu: “Aman acele edin, geç 
kalmayın, fırsatı kaçırmayın!” Yandaş yorumculara göre, 
dünya ticaretini düzenleyecek olan Pazar (Market), 
ülkeleri ve dünyayı da yönetecek / yönlendirecek güce ve 
kararlılığa sahipti. Arkasında ABD Doları ve rakipsiz 
armadası vardı. Olaylar ve gelişmeler on yıl boyunca 
“küreselleşen dünya” söylemiyle sunuldu.  

Oysa 1930 bunalımına çözüm arayan iktisatçı Keynes 
(1935) krizden çıkmak için devletin piyasaya 
müdahalesini önerirken; Karl Polanyi (1944), Büyük 
Dönüşüm'ün tarihinde, pazarın hiçbir zaman serbest 
olmadığını ve bırakılamayacağını savunuyordu. Zira 
serbest bırakılan pazar -değil dünyayı- kendi işlerini bile 
yönetemiyordu. 

Keynes ve Polanyi, dünya savaşlarına yol açan 
dengesizlikleri ve sömürüyü önlemek için 2. Dünya 
Savaşı sonunda IMF ve Dünya Bankası'nın kuruluşunu 
birlikte desteklediler. Ne var ki süper güçlü ABD, 1980 
yılında bu kurumların yönetimine el koydu ve gelişmekte 
olan ülkelere ve dünyaya kendi “Serbest Pazar” modelini 
dayattı. Bu kuruluşların baş ekonomisti Stiglitz, 
uygulanan politikanın yol açtığı hoşnutsuzlukları 
inceleyerek Nobel Ödülü kazanacaktı. İktisatçı Galbraith, 
Refah Toplumu (1985) araştırmasında tüketim artışına 
dayalı bir iktisat politikasının neden çalışmayacağını 
açıklamış ama etkili olamamıştı. ABD yönetimi, gelişmiş 
toplumlara refah ve mutluluk getiren politikanın, gelişen 
ülkeler için de tek seçenek olduğunda kararlı 
görünüyordu. 

Doğu Avrupa ülkeleri Demir Perde'nin yıkılmasından 
sonra ABD'ye NATO'ya yaklaşıyordu. Sovyetler 
Birliği'nin 1989'da dağılmasından sonra ABD'nin Serbest 
Pazar politikası rakipsiz kaldı, dünyaya egemen oldu. Irak 
lideri Saddam, Pazar baskısına karşı Irak petrolünü Euro 
ile satmaya kalkınca, şiddetle cezalandırıldı. Adaletin 
gücü, tahtını güçlünün adaletine bırakmıştı. Dünya, 
Serbest Pazar'a teslim oldu. “Küreselleşen Dünya” böyle 
bir gücün zafer söylemiydi.  

Türkiye de Çevre Sorunlarına Yaklaşım'
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Federal Reserve Başkanı, Alan Greenspan (2006) 
anılarında, ABD ve dünya ekonomisini 20 yıl boyunca 
ucuz kredi ve bol enerji politikasıyla yönettiğini açıkladı. 
Neler olduysa oldu, bu politika ABD borsasında çökünce 
Globalleşen Dünya, Global Krize girdi: Medyadaki 
tartışılmayan küreselleşme yerini ve söylemini “Krizden 
çıkış” senaryolarına bıraktı. Çıkış yollları aranıyor, henüz 
bulunmuş değil. 

Küresel Krizden Çıkış Senaryoları ve Seçenekleri 

Başlangıçta iki seçenek vardı: Gelişmiş ülkelerde 
tüketimi kısmak, gelişmekte olan ülkelerde tüketimi 
artırmak. Varlıklıların kemer sıkması yoksulları 
doyurmayacağı ve işsiz milyonlara iş yaratmayacağı 
gerekçesiyle, gelişmişlerin kemerini sıkmak yerine, 
gelişenlerin tüketimini artırmak tezi güç kazandı.

Devletler iflas eden bankaları ve mali kurumları 
kurtarsın, yurttaşlar bol bol tüketsinler ki, çarklar yeniden 
dönsün, piyasa canlansın ve kriz atlatılsın. Özetle, gelin, 
düşük faiz kredisiyle bugün alın, üç ay sonra başlayan 
taksitlerle 12 ayda ya da hayat boyu ödeyin. Gökdelen 
sitelerde konut, elektrikli ya da hibrit (melez) postmodern 
taşıtlar, renkli renksiz her türlü tüketim malını alın. 
Dünyaya yükseklerden bakın, mutlu olun. Geriye 
bakıldığında bu politika, Greenspan'ın 2008 krizine yol 
açan “ucuz kredi bol enerji” politikasından çok da farklı 
değildi. Dünyayı yöneten güçler (G-7'ler veya 20'ler) 
krize yol açan önlem ve yöntemlerle çıkmaya çalışıyordu 
yarattıkları son küresel krizden. 

Isınma, iklim değişmesi gibi giderek yoğunlaşan çevre 
sorunları ve yeşil barış uyarıları karşısında, bu senaryo 
günümüzde iki küresel seçeneneğe dönüşmüş bulunuyor: 
a) Sürdürülebilir büyüme ve b) Sürdürülebilir yaşam. 

Seçenekler, sürdürülebilirlik söyleminde buluşmuş 
gibi görünüyor ama hedefleri farklı. İktisatçılar 
“Büyümenin sürdürülmesini”, Yeşil barışçılar ise 
“Yaşamın sürdürülmesini” savunuyor. Büyümezsek, artan 
dünya nüfusunun yaşam talepleri nasıl karşılanabilir? Öte 
yandan, yaşamı sürdüremediğimiz bir gezegende 
ekonomiyi büyütmenin ne anlamı olur ki? İki güçlü tez! 
Birinci tezi, politikacılardan dinlemekte olduğumuz 
çözüm stratejisini yukarda özetledim. İkinci tezin 
gerekçeleri, ancak kriz sonrasında belgesel yayın yapan 
National Geographic ve Discovery gibi yabancı 
kanallardaki belgesellerde ve “Dünya Saati” (World 
Clock) sitesinde izlenebildiği için ayrıntılı olarak 
yorumlamak gerekiyor. Bu tezin kavramsal güçlüğü, 
çağımıza damgasını vuran “teknoloji” efsanesidir. Her 
derde deva gibi gösterilen “teknoloji” (teknik ya da “tekne 
yapım” bilgisi) acaba sürdürülebilirliği sağlayabilir, 
yaşamküremizi tükenmekten kurtarabilir mi? Sorunun 

bilimsel yanıtı “Teknoloji” kavramının ne olup 
olmadığında düğümleniyor. 

Teknoloji Nedir, Ne Değildir?

Elence “tehne” kökünden gelen Türkçemize tekne 
olarak geçen, Batı dillerinde “teknik” olarak bilinen 
teknoloji, günlük dilde iş yapma / üretme bilgisidir. 
Teknoloji, kendisi de teknoloji ürünü olan basit araç ve 
gereçlerle bir şeyi başka bir şeye dönüştürür. Tahta parçası 
ve kurşun tozundan kurşun kalem, daha karmaşık 
gereçlerden bir uzay mekiği, uranyumdan nükleer enerj 
ya da atom bombası yapar. Aslında bütün bu işleri yapan 
teknoloji değil, teknolojiyi kullanan insandır. Ne var ki, 
insan, benzer işleri daima enerji ile yapıyor. Başlangıçta el 
ve kolunun kas enerjisiyle, sonra mutasyonlardan 
yararlanarak evcilleştirdiği canlı bitki ve hayvanların 
canlı enerjisiyle, daha sonra bitki ve hayvanların 
fosilleşmiş kömür ve petrol enerjisiyle ve en son olarak 
maddeyi enerjiye dönüştüren nükleer teknolojisiyle.  

Ancak hatırlayalım ki, gezegenimizdeki hayatı 
başlatan ve sürdüren de hidrojeni enerjiye çeviren 
Güneşimizdi. Bu açıdan bakıldığında teknoloji sorunu 
termodinamiğin ikinci kanunu uyarınca entropi'dir. Yani 
enerji kaybolmuyor ama kullandıkça enerjinin 
kullanılabilirliği azalıyor. 
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Şekil 1. Teknoloji Nedir, Ne Değildir?

Kutu 1.
 Havaya Suya Neler Yapıyoruz - Enerjiyle?

Kaynak: Güvenç, Dünyanın Sonu mu?

Sıcaksa soğutuyor, Nemliyse kurutuyor,
soğuksa ıstıyoruz. kuruysa nemlendiriyoruz.

Durgunsa akıtıyor, Karanlıksa aydınlatıyor,
akıyorsa durduruyoruz. aydınlıksa karartıyoruz.

Sertse yumuşatıyor, Kirliyse temizliyor,
yumuşaksa sertleştiriyoruz. temizse kirletiyoruz.

Gerginse gevşetiyor, Bulanıksa saydamlaştırıyor,
sakinse geriyoruz.                  saydamsa bulandırıyoruz.

Teknoloi ve Medya

Enerji

Enerji     Girişi Araç/Gereç

Medya

Enformasyonu bilgiye çeviriyor

- milyon kez yoğaltıp çoğaltarak - Savaşları !

TEKNOLOJİ MALZEME + METOT

Çıkışı •

 •

 •
 •

 •

Ç

Ç Ç
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Öyleyse teknoloji kendi başına çevre sorunlarından 
sorumlu değildir. Sorunlu teknolojiyi yaratan, geliştiren 
ve kullanan insandır. Hangi amaçla ne yapıyor, neler 
üretiyor ve tüketiyor ve ne kadar enerji tüketiyor? 

Onun için Greenspan anılarında ekonominin enerji 
akışını sağlamakla övünmüşken, sonradan küresel 
krizdeki sorumluluğunu kabul etmiştir. Enerji o kadar 
gerekli ki, ülkemiz, Fukuşima'da yaşanan deprem ve 
tsunami faciasına karşın, nükleer santraller projesinden 
vazgeçemiyor. Yeterli enerji olmadan çağdaşlık düzeyine 
ulaşmak, bugünkü teknik bilgimizle hiç kolay 
görünmüyor. 

Yerküre ve Yaşamküre
Üzerinde yaşadığımız yerküre (dünya) bize büyük 

hatta sonsuz gibi görünürse de, Güneşin gezegenleri 
arasında -ortaboy bile değil- çok küçük bir noktadır.

İnsan türü bu küçük noktada değil, yeşil gezegenin su 
ve havası ile yaşayan bütün öteki canlılar gibi, yerkürenin 
“yaşamküre” (biosphere) olarak bilinen kabuğunda 
varolageldi. Ara sıra, pahalı ve karmaşık yaşam destek 
çantaları ile yaşamkürenin dışına açıldığı oluyor; ama, 10 
km derinliğindeki  deniz tabanına hâlâ inemedi. Jules 
Verne'in hayal ettiği dünyanın merkezine yolculuk 
imkânsız. Yaşamküremiz yarı çapı 6 bin km olan 
yerkürenin, sadece 16 km kalınlığında bir kabuğudır. 
Yerküre yarıçapının 400'de biri kadar incecik bir “soğan 

zarı”. Yaşam ve geleceğimiz, bu zarı oluşturan atmosfer 
ve hidrosferde yaşayan canlı türlere ve onları yaşatan su ve 
hava stokuna bağlı. Su bol ama sadece yüzde 1'i içilebilir. 
Hava sanki bol ve bedava (bedelsiz) gibi görünüyor ama 
modern teknoloji havayı kirletiyor ve solunamaz hale 
getiriyor. Yakında elimizde pet şişeler ve astronotlar gibi 
sırtımızda oksijen tüpleriyle dolaşıyor olabiliriz. 

Kesilip yakılan ormanlar atmosferde tükenen oksijeni 
yerine koyamıyor. Ürettiğimiz sera gazı, ısının uzaya 
yayılmasını kısıtladığı için yerküreyi kapalı bir sisteme 
dönüştürüyor. Buzullar eriyor ve iklimler değişiyor, her 
yıl onbinlerce tür yokoluyor; bir yerlerde kırmızı alarmlar 
çalıyor: Kıyamet henüz kopmadı ama belki kopuyor. 
Dünyanın sonu (mu?) Geliyor.

Bilimsel araştırmalara dayalı tahminlere göre kıyameti 
geciktirmek için 20 ila 60 yılımız var. Yeryüzünün 

0ortalama ısısı 14 C'den 15 dereceye doğru yükseliyor. 16 
dereceye vardığında canlılar aleminde büyük kırılmalar 
görülecek; 18'de tüm yaşam son bulacak. Geçmişte 
binlerce tanrı yarattık, bilim kurgu yapıtlarda, insan 
benzeri robotlarla savaştık ama henüz tek bir hücre, bir 
gelincik ya da kelebek yaratamadık.

Sayfa 4

Şekil 2. Güneş ve Dünya (9 gezegenden ortancası).

Tablo 1. Yerkürede Isınma: Bilimsel Öngörüler.

Kaynak: Hükümetlerararası İklim Değişikliği Paneli 2002. İmkânlarımızın 
Ötesinde Yaşam, Doğal Kaynaklar ve İnsanlığın Refahı. Binyılın Ekosistem 
Değerlendirmesi Kurulu Bildirisi.
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Hangi Sürdürülebilirlik: Büyüme mi, Yaşam mı?

Dünyanın krizden çıkan gelişmiş ülke liderleri 
“ekonomik büyüme”den yana bir tutum sergiliyor olsa da; 
Kyoto Protokolü ile başlayan ve son Habitat zirveleriyle 
süregelen bildiriler, giderek artan bir kararlılıkla, 
çevrecilerin, Yeşil Barışçıların, bilimsel ve akademik 
çevrelerin “yaşamın sürdürülmesi” görüşünü destekliyor. 
Sonuç olarak günümüzde bu iki görüşün medyadaki 
yansımasına tanık oluyoruz. Medya kuruluşları (yazılı 
basın ve görsel yayın) uluslararası sermayenin ve ulusal 
devletlerin denetiminde halen büyümeden yana 
görünmekle birlikte, bilimsel forumlarda çevrecilerin sesi 
yükseliyor. Her iki görüş de çözümü teknolojide arıyor. 
Ancak teknoloji enerji kullandığı için, doğayı 
kirletmeyen, daha az enerji tüketen, yaşama saygılı 
teknolojiler ve alternatif enerji kaynakları aranıyor. Daha 
az yakıt (enerji) tüketen, daha az kirleten, yaşama, canlıya 
dost teknolojiler ve yenilenebilir enerji türleri: Güneş 
enerjisi, elektrikli otolar, rüzgâr pervaneleri gibi. 

Çağdaş uygarlığı ayakta tutan üretim teknolojisinden 
geri dönülemeyeceğine göre, toplumların tüketim 
alışkanlıkları denetlenebilir mi? Ya da son Yunanistan 
bunalımında görüldüğü gibi toplumların sürekli artma 
eğilimindeki tüketim alışkanlıkları optimal bir düzeyde 
tutulabilir mi? Büyümeye/ refaha odaklanmış bir refah 
toplumunu, gönüllü olarak daha aza (küçülmeye) ikna 
etmek son derece zor görünüyor. Ülkelerini seçmen 

desteği ile yöneten siyasiler, ne kadar zorlayıcı olsa da 
kemer sıkma politikasına sıcak bakamıyorlar. İster 
istemez uluslararası sermayenin büyüme politikasını ve 
endüstrilerin daha az enerji tüketen çözümlerini, yani 
bilimsel yaratıcılığı (innovation) destekler görünüyorlar. 
Bu durumda dünyamızın geleceği ile bulgu ve uyarıları 
topluma duyurmak, seçim-seçilmek kaygısı taşımayan 
bilim ve araştırma kurumlarına kalıyor.

Bilimsel Kurumların Toplumsal Sorumluluğu

Son yıllarda TÜBA adına katıldığım uluslararası 
forumların ortak kaygısı/ sorunu “dünyanın kurtarılması 
ve yaşamın sürdürülmesi” idi: ISSC Uluslararası Sosyal 
Bilimler Konseyi'nin “Dünyalar Kadar Farklı Gezegen” 
Oslo 2009; “Değişen Dünyada Değişen Bilimler” Nagoya 
2010 toplantıları. 

TÜBİTAK desteklediği araştırma, çeviri ve popüler 
kitaplarla bu görevi yerine getirmeye çalışıyor (Durning 
1988). Daha genç bir bilim kuruluşu olan TÜBA da, 
hükümete danışmanlık yapmak görevi yanında bilimsel 
araştırmaları teşvik, çeviri, forum, konferans ve 
yayınlarıyla medyayı ve toplumu bilgilendirmeye 
çalışıyor. Kuşkusuz gerekli ama yeterli değil. Ulusal 
ekonomik politikaları yapmak, geliştirmek, değiştirmek, 
daha açık deyişle, teknolojiyi ve enerjiyi - yaşam için 
etkili kullanmak siyasetçilerin ve yöneticilerin 
sorumluluğudur. Demokratik yönetimlerde, siyasiler, 
bilim kurumlarının uyarılarından çok, tüketici 
seçmenlerin taleplerine duyarlıdır. Uluslararası 
forumların bildirilerinde bu gerçeğin altı çizilerek, bilim 
kurumlarına, bilim insanlarına ve yazarlara toplumlarını 
uyarıp aydınlatmak görevi veriliyor. Bilim ve gerçekleri 
bulmak ve yaymakla görevli kurumlar için bu vizyon yeni 
bir toplumsal görevdir. 

TÜBA'nın yayın organı Günce'nin özel sayısı bu amaç 
ve gerekçeyle çevre sorunlarına ayrılmıştır. Nihai hedef, 
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• Doğa'nın bir parçası olan insan, Endüstri Devrimi'nden sonra değişmiştir. 

• Dünya enerji üretimi 1850-1950 arasında 25 kat, nüfus ise iki kat artmıştır.

• Gereğinden fazla değiştirdiğimiz dünyayı [hayatı] artan hızla tüketiyoruz.
o• 21. yy sonunda Dünyamızın ortalama ısısı 3-4 C artacaktır. 

o• 80 yıl içinde ortalama ısı 2 C yükseldiğinde insanlar artık yaşamayacak.

• “Olanaklarımızın ötesinde yaşadığımız” gerçeğini görmek zamanı geldi.

• Ortalama yüzde 30 düzeyindeki bir enerji verimi asla yeterli değildir.

• Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına acilen ihtiyaç duyuluyor. 

• Havadaki kömürün yakalanıp depo edilmesi, ormanların korunması zorunlu.

• Doğaya uyumlu yaşam mı; yoksa, küreselleşmenin tükettiği bir Dünya mı? 

• Küresel sorunlar ulusal hükümetlerle çözülemez; global otorite zorunludur.

• Zaman kısa, sosyal-beşeri bilimlerde yeni yapılanmaya gerek duyuluyor.

• Oysa, “kredi kartları” tüketim ekonomisini sürdürmek için bir bahanedir. 

• Başarı: Sürdürülebilirlik boyutlarını politikacıların görmesine bağlıdır.

• Bilişim teknolojisinde “sonsuz dünyadan sonluya geçiş” devrimi yaşıyoruz. 

• Doğa-kültür çekişmesine karşı, bilimler arasındaki uçurumu kapatmalıyız.

• Ağa Han Ödüllü Mimar Arolat, “Yapı teknolojisi yükseldikçe, kalite düşüyor!”

• BMI (Business Management Institute) Sertifika Programları:

a. Enerji Yönetimi (Mart 2011).

b. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Nisan 2011).

c. Enerji Vermliliği Teknolojileri (Mayıs 2011). 

• Eczacıbaşı Sağlık Hiz. Gn. Md. “Evde bakım hizmetlerinde yüksek teknoloji.”

• Bülent Eczacıbaşı: “Gelir dağılımını düzeltmeden büyük ekonomi olamayız.”

• Koç Sistem Gn. Md.: “Finest projesinde karbon emisyonunu düşüreceğiz.”

• Medyada Doğa, Çevre Belgeseller, Yeşil Doğa Programları.Kutu 2
ISSC NAGOYA (2011) TOPLANTISINDAN NOTLAR

Kaynak: Changing World Changing Sciences Symposium, ISSC Nagoya
               Nov. 26, 2010.

Kutu 3
TÜRKİYE'DE ENERJİ TEKNOLOJİ BİLİNCİNDE GELİŞMELER

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi, 21 Mart 2011.
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bilgilendirmek kadar demokratik süreci (seçimleri ve 
seçmenleri) etkilemek, harekete ve eyleme geçirmektir. 
Değerli C.M. Altar'ın yıllarca önce önerdiği gibi, 
“Demokrasi yalnız halkın dileklerini yerine getirmek 
değil, halka çağdaş bir varlık bilinci, dünya görüşü ve 
yaşam güvencesi kazandırmaktır.” Son yıllardaki 
“Yaratılış ve Evrim” tartışmalarında görüldüğü gibi, Türk 
toplumu teknolojik yeniliklere açık; ama bilimsel 
bilgilere uzak duruyor. Sözgelişi ülkemizde evrim 
kuramına inanmayanlar, inananlardan kat kat fazladır. 

Bu anketin sonuçlarına göre ülkemiz, AB ülkelerinin 
en gerisine düşmektedir. Bu sonuç, kanaatimce, bilime 
güvensizlikten çok, yaratılış inancına ya da yaradılış 
kuramına bağlılıktan kaynaklanıyor. Seçmenimiz, bilime 
inanırsa dininden uzaklaşacağını sanıyor. Bilim 

kurumları ve insanları deniyor ama yaratılış inancının, 
tartışılabilir yani yanlışlanabilir bir bilim kuramı olmadığı 
gerçeğini topluma anlatamıyor. Toplumumuzu bölen, 
hatta kutuplaştıran bu ikilemin çözümü milli eğitim ve 
çağdaşlık politikamızın öncelikli hedefi olmalıdır.

Çözüme Doğru...

Endüstri devriminden sonra hızlanan teknolojinin, 
kültürün önüne geçtiği, medeniyeti belirsiz sorunlara 
sürüklediği gözlemi, çok önceden yapılmıştır. Sorunu ilk 
sezen ve gündeme getiren devrimci düşünür Rousseau 
olmuştu. Sonucu görmüş, uyarmış ama geri 
dönülemeyeceğini de kabul etmişti. Romantik Alman 
Filozofu Spengler (1926) ünlü Batı'nın Çöküşü eserinde 
“Teknik Medeniyet'in kendini yakıp yıkma (Cezarizm/ 
intihar) aşamasına geldiğini' yazmış ama dünyayı ikna 
edememişti. Sosyolog Ellul, Teknolojik Düzen'in 
öncülüğünde “kültürün geri kaldığı” uyarısını yineledi, 
tarihçi Zvorikine, kültür kuramında teknoloji sorununu 
vurguladı ama yörüngeyi değiştiremedi. Bilim adına 
araştıran, yazan, konuşan düşünürler yıllardır çabalıyor 
ama almış başını giden teknolojinin ivmesini 
yavaşlatamıyor. (Bkz. Basalla, Habernas, Morin, Rees, 
Sagan, Zerzan, UMESAO vd.) Sözcü Fukuyama (2004) 
bile yanlıştan döndü. “Aman ulus devletinizi koruyun ve 
yeniden inşa ediniz” diyor. Medeniyetimizi hızla 
yaklaşan kıyamete karşı uyaran bu eserlerin çoğu 
gecikmeden Türkçe'ye çevriliyor, yayımlanıyor ama 
okunmuyor. Her gün 3-4 saat TV seyrediyor ama yılda 
birkaç kitap okumuyoruz. Bu sayılar çevre sorunlarının 
önceliğini yansıtıyor sanırım.

Ülkemiz, yerkürenin küçük ve kaynakları (yakıt 
depoları) sınırlı bir uzay gemisi olduğunun farkında 
olmadığı gibi, yaşamkürenin ne kadar ince bir zar olarak 
ne büyük zorlamalara ve tehditlere maruz kaldığını da 
henüz bilmiyor. Bolca tüketiyor ve hızla tükeniyor. 

Sözsonu 

Bütün yapısal sorunlarımız gibi çevre sorunlarımız da 
bir eğitim sorunudur ama okul ya da üniversite sorunu 
değil. Belki daha çok, medyatik bir yaygın eğitim sorunu. 
Ülkemizde ulusal haber ve spor kanalları kurduk ama hâlâ 
bir eğitim kanalımız yok. TRT'nin son okul kanalı bir açık 
yükseköğretim ve genel kültür portalı. Orman vasfını 
kaybettiği söylenen 2B arazilerinin satılması; ormanların 
turizme (tatil köylerine) açılması durduralamadı. 
Karadeniz sahillerinde HES santral inşasında yürütme 
durduruldu ama Japonya'daki nükleer felaketten sonra 
önlenemeyecek gibi görünüyor. Toplumun güvenliğinden 
sorumlu MGK, hükümeti, medyatik yayınları yeniden 
düzenlemek ve geliştirmekle görevlendirebilir. RTÜK 

Tablo 2. AB ülkeleri ve Türkiye'de Evrim Kuramına Güven.

Kaynak: Prof. Dr. Miller adlı bir araştırmacının Science'ta yayımlanan
anketinden alınmıştır.

İzlanda (n=500) 
Danimarka (1013)

İsveç (1023)
Fransa (1021)

Japonya (2146)
Birleşik Krallık (1308)

Norveç (976)
Belçika (1024)

İspanya (1035)
Almanya (1507)

İtalya (1006)
Hollanada (1005)

Macaristan (1000)
Lüksemburg (518)

İrlanda (1008)
Slovenya (1061)

Finlandiya (1006)
Çek Cumhuriyeti (1037)

Estonya (1000)
Portekiz (1009)

Malta (500)
İsviçre (999)

Slovak Cumhuriyeti (1241)
Polonya (999)

Avusturya (1034)
Hırvatistan (1000)

Romanya (1005)
Yunanistan (1000)
Bulgaristan (1008)

Litvanya (1003)
Letonya (1034)

Kıbrıs (505)
ABD (1484)

Türkiye (1005)

AB, ABD ve TÜRKİYE’DE EVRİM KURAMI ANKETİNE YANITLAR 

Doğru Kararsız Yanlış
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yeterli olamadı. Japonya'da nükleer santral kazası 
olmasaydı, bugünlerde ilk santralımızın temelini atıyor ya 
da atmış olacaktık. Günün yirmi dört saatinde NBA'in 
basketbol maçlarını izliyoruz oysa TEMA Vakfı'nın 
Onursal Başkanı “Toprak Baba” Karaca, kara listedeki bir 
üniversitenin TV kanalında konuşabiliyor. Dünyada ve 
komşularımızda kaç tane nükleer santral olduğunu, 
kaçının kapandığını, denetime ya da onarıma alındığını 
yabancı kanallardan öğrendik. Ne var ki, çok geçmeden 
bütün bu ayrıntıları unutacağız. Medyamızın program 
önceliklerinde bir yanlışlık olduğu bir kez kabul edilirse 
akılcı ve kalıcı çözüm yolları herhalde bulunacaktır.

Laik Türkiye Cumhuriyeti, yalnız demokratik 
atılımları ve ekonomik başarıları ile değil, çevreci 
çözümleriyle de dünyaya örnek olabilir. Nükleer enerjide 
geri kalmışlığımız; temiz, yenilenebilir ve yaşama saygılı 
alternatif enerji üretiminde, bölgemizde öncü olmamıza 
mani değildir. Neden olsun ki!  Bilim kimsenin, hiçbir 
ülkenin tekelinde değildir. Henüz batılı ülkelerin refah 
düzeyine erişmiş değiliz. Aradaki uçurum, bizi rehavete 
bağımlı kılan refahtan koruyabilir. Doğal kaynaklarımızı 
tüketmeden daha akıllıca kullanabiliriz. Teknolojik 
düzeni bugünden yarına değiştiremeyiz; teknolojiyi belki 
yavaşlatamayız ama kuşkusuz evcilleştirebiliriz 
(Güvenç). Uygarlık tarihinde ateşi, rüzgârı, depremi, bitki 
ve hayvanları, kömürü ve petrolü evcilleştirdiğimiz gibi. 
Teknoloji için yaşam değil; yaşam için teknoloji!

Çünkü erişmek istediğimiz uygarlık, insanın doğaya 
egemenlik yanılsaması değil, doğa ile uyumlu 
yaşamasıdır. Yoksa, DOĞA yüksek teknolojik yapıları 
yıkmakla yetinmeyecek; tsunami dalgasıyla, biz insanlara 
Yerküre'nin ne kadar güçlü olduğunu hatırlatmaktan geri 
kalmayacaktır.
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Türkiye'de Çevre Bilimleri ve 
Teknolojisi Alanında Eğitim ve 
Araştırma Düzeyi

arihsel Gelişim

Toplumların çok eski çağlardan bu yana çevre 
sağlığına yönelik uygulamaları olduğu bilinmektedir.  
Sadece birkaç örnek verelim: Eski Mısır medeniyetinin 
(MÖ) 3400-2450 dönemini ortaya koyan kazılarda, 
yağmur suyunun toplanmasını sağlayan sistemlere ve 
atıksuları uzaklaştırmak için kullanıldıkları anlaşılan 
bakır borulara rastlanmıştır. Hindulara ilişkin (MÖ 2000) 
dönemindeki sanskritçe kayıtlarda “kirli su ateş üzerinde 
kaynatılarak; ya da güneşte ısıtılarak; ya da içine kızgın 
bir demir sokularak; ya da kumdan ve kaba çakıldan 
süzülerek  temiz lenmel i  ve  sonra soğumaya 
bırakılmalıdır” ifadesi görülür. Tebabetin babası olarak 
bilinen Hipocrates'de (MÖ 460-354) benzer bir öneride 
bulunmuştur: “Kötü kokmaması için yağmur suyunu 
kaynatın ve süzün...” Roma İmparatorluğu döneminde 
Pliny, (MS 77) polenta'nın acı suları birkaç saat içinde 
içilebilir hale getirdiğini, aynı etkinin Rodos'un kireci ve 
İtalya'nın kili ile de sağlanabileceğini belirtmiştir. Benzer 
malzemeler günümüzde de koagülan madde olarak 
kullanılmaktadır. Çok daha sonra, Sir Francis Bacon 1627 
yılında, ölümünden bir yıl sonra yayınlanan kitabında 
suların, süzme, kaynatma, distilasyon ve koagülasyon 
yolu ile arıtılabileceğini açıklayan on farklı deneyini 
anlatmıştır.

Bu ve benzeri önemli gelişmelerin hiçbir temel bilgiye 
dayanmadığı, sadece önsezi ve içgüdüye dayalı 
deneyimlerle oluştuğu çok açıktır. O halde çevre bilimleri 
nasıl gelişmiştir? Başlıca etken olarak, tüm diğer dallarda 
olduğu gibi önemli buluşlara bakılırsa, mikroskobun icat 
edilmesini ilk sıraya yerleştirmek doğru olur: 1674 
yılında Anton van Leeuwenhoek, daha önceki 
deneyimlerden de yararlanarak basit bir mikroskop 
yapmış ve bu suretle gözle görülemeyen canlıların 
incelenebilmesi mümkün olmuştur. Mikrobiyoloji, 
günümüzde de çevre bilimlerinin temel direklerinden biri 
olarak değerlendirilmektedir. Eğer bir önemli buluştan 
daha bahsetmek gerekirse, ikinci sıraya herhalde organik 
kimyanın doğuşunu koymak doğru olur: 1828 yılında 
Friederich Wöhler, ilk kez bir organik madde (üre) 
üretmiş ve bu adımla birlikte organik kimya ve biyokimya 
gerek bilimde gerekse uygulamada bir çığ gibi gelişmiştir. 

Prof. Dr. Derin ORHON

TÜBA Asli Üyesi

T

orhon@itu.edu.tr

Çevre bilimlerinin gelişmesinde ikinci önemli etken 
olarak, salgınları ve çevre felaketlerini dikkate almak 
doğru olur. Milyonlarca insanı öldüren salgınların nedeni 
sürekli araştırılmış ve bu çabalar sonucunda bakteriyoloji 
bilim dalı gelişmiştir. Bu alanda Robert Koch'un 1870 
yılından sonraki çalışmalarını önemle kaydetmek gerekir. 
Benzer şekilde, 19. yüzyılın sonlarına doğru Londra'da 
atıksuların tarım alanlarına verilmesinin yarattığı önemli 
sorunlar sonucunda biyolojik arıtma tesadüfen bulunmuş 
ancak arıtmanın biyolojik unsurlara dayandığı yıllar sonra 
farkedilmiştir. Çok daha sonra 1970'li yıllarda, 
Amerika'da patlak veren Love Canal felaketi ile birlikte 
tehlikeli atıkların varlığı ortaya çıkmış ve dünya o güne 
kadar hiç farketmemiş olduğu bir çevre sorunu ile 
boğuşmaya başlamıştır.

Gelişmiş ülkelerde yukarıda birkaç örneği verilen çok 
eziyetli çabalar ve arayışlar sonucunda yeterli bir çevre 
bilinci oluşabilmiştir. Bu bilinç çevre sorunlarına doğru 
yaklaşım konusunda gerekli itici gücü sağlamıştır; 
sağlamaya devam etmektedir. Ülkemizin çevre 
sorunlarına bakış açısı ve uygulama düzeyi nasıl 
değerlendirilir? Bu soruya tek bir cümle ile cevap vermek 
gerekirse, Türkiye gelişmiş dünyadan en az 50 yıl geriden 
gitmektedir. Bu konudaki temel eksikliklerimiz hiçbir 
yarar sağlamadan yıllardır dile getirilmektedir [1, 2]. 
Kısaca son yıllarda, toplumumuzun temel özellikleri 
haline gelen cehalet, umursamazlık ve unutkanlığın çevre 
sorunlarımızı da oluşturan başlıca faktörler olduğunu 
hatırlatarak, konunun sadece eğitim yönüne değinmeye 
çalışalım. 

Üniversite Öncesi Eğitim

Çevre bilinci ve duyarlılığının çok küçük yaşlarda 
başlatılması, ileride çevre sorunları ile ilgilenen ve daha 
önemlisi, bu sorunlardan rahatsızlık duyan bir neslin 
oluşması için zorunludur. Oysa, ülkemizde ilk, orta ve lise 
eğitimi bir felaket tablosu çizmektedir ve değil çevre 
konuları, hiçbir alanda doğru bir bilgi aktarılması, düzgün 
bir bilinç oluşturulması mümkün değildir. İlkokul 
düzeyindeki eğitimden ne beklenir? Başta, okumayı, 
öğrenmeyi, okulu sevdirmek; sonra, aritmetik, hayat 
bilgisi gibi konuların bir anlamı olduğunu, bunlardan bir 
ucube gibi korkulmaması gerektiğini göstermek; doğayı, 
sanatı, çevrelerini tanıtmak... Oysa bunların hiçbiri 
olmamaktadır: Küçücük çocuklar, okula başladıktan 
hemen sonra kendilerini bir üst okula taşıyacak hazırlık ve 
test çözme yarışına katılmakta ve bu yarış, üniversite 
öncesine kadar hızlanarak devam etmektedir. Üzülerek 
söylemek gerekirse, veliler bu anlamsız yarışı, 
çocuklarından çok daha büyük bir şevkle takip ve teşvik 
etmektedir.

Sayfa 8
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Bu çarpık düzen en önemli tahribatını lise düzeyinde 
yapmaktadır. Şu anda adının bile ne olduğunu tam 
bilemediğim sınav düzeni, öğrencileri başarılı olmak için 
klasik lise eğitimini dışlamaya, temel eğitim ilkelerinden 
uzaklaşarak düşünmemeye yönlendirmekte, ezbere soru 
ç ö z m e y e  a l ı ş t ı r m a k t a d ı r.  S ı n a v  s i s t e m i n e  
hazırlanabilmek için, öğrencilerin kişiliklerinin 
gelişmesine önemli etki yapabilecek hiçbir faaliyete 
zaman ayırmaları mümkün olmamaktadır. Daha doğrusu, 
başarı bunu gerektirmektedir [3]. Böylesine anlamsız bir 
yaklaşım içinde çevre bilincine yer olmadığı açıkça tespit 
edilmelidir.   

Üniversitelerde Çevre Eğitimi

Üniversitelerdeki çevre eğitimi genelde Çevre 
Mühendisliği bölümlerinde yapılmaktadır. Bu konudaki 
ilk gelişme 1970'li yıllarda Dokuz Eylül Üniversitesi, İTÜ 
ve ODTÜ bünyesinde başlatılmıştır. Yapılan değişik 
çalışmalarda çevre mühendisliği bölümü olan yüksek 
öğretim kurumu sayısında hızlı bir artış olduğu 
gözlenmiştir. İlgili çalışmalardan bu sayının 1995 yılında 
19 iken, 2006 yılı itibarı ile 33'e ve 2008 yılında da 36'ya 
yükselmiş olduğu tespit edilmiştir. Çevre eğitiminin özel 
üniversitelerde çok az ilgi çektiği de dikkat çekicidir. 

Ülkemizdeki üniversitelerde çevre bilimleri eğitimi 
verilmediğini ve böyle bir eğitim için ne talep ne de 
gerekli bilimsel birikimin yeterli olmadığını üzülerek 
belirtmek gerekir. Çevre mühendisliği eğitimi de birkaç 
köklü üniversite dışında istenilen düzeyde oluşmamıştır. 
Bu eksikliği yaratan unsurları birkaç ana başlık altında 
özetlemek doğru olur: (i) Başta, bu alandaki eğitim, 
sayısal olarak ülkemiz için gereken düzeyin çok 
altındadır. Çevre mühendisliği bölümlerinde görevli 
öğretim üyesi sayısı, ülkedeki akademik potansiyelin 
%1'ini bile oluşturmamaktadır. (ii) Çevre mühendisliği 
için özel temel bilgi gereksinimi gözardı edilmekte ve 
diğer mühendislik dalları ile aynı programlar 
uygulanmaktadır Oysa, çevre mühendisliği, en azından 
mikrobiyoloji, organik kimya, biyokimya, ekoloji, 
termodinamik alanlarındaki temel bilgilerden oluşan özel 
bilimsel alt yapı gerektirmektedir. (iii) Yeni kurulan çevre 
bölümleri kendilerini çevreci sanan ve konu ile hiç ilgisi 
olmayan öğretim üyeleri ile doldurulmuştur. (iv) Genç 
öğretim üyelerine araştırma yapabilecekleri alt yapı 
imkânları (laboratuvar vb.) yeterince sağlanmamaktadır. 
Bütün bu olumsuzluklara karşın, çevre bilimleri ve 
teknolojisi alanının, ülkemizde araştırma ve bilimsel 
yayın potansiyelinin en yüksek olduğu dallardan biri 
olarak değerlendirilmesi gerekir.

Bilimsel Yayınlar

Ülkemizde araştırma potansiyeli ve bilimsel üretimin 

değerlendirmesinden bilinçli bir şekilde uzak 
durulmaktadır. Sistematik bir yaklaşım olmadığı için 
yapılan bireysel çalışmalardan çoğu kez bir anlam 
çıkartmak mümkün olmamaktadır. Bu tür araştırmaların 
yararlı olabilmeleri için somut verilere dayanması ve 
kendi içinde tutarlı bir çalışma alanı ile sınırlı olması 
zorunludur.

Bu tür bir değerlendirme, çevre bilimleri ve teknolojisi 
alanı için yapılmış ve 2007 yılında  yayınlanmıştır [4]. 
Değerlendirmede bu alanda faaliyet gösteren 33 birimde 
2005 yılı sonu itibarı ile SCI expanded veritabanında 
taranan kaynaklardaki bilimsel yayın ve atıflar, akademik 
kurumlar temelinde (TÜBİTAK-MAM Kimya ve Çevre 
Enstitüsü'nün Çevre Grubu da dahil edilerek) 
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 1'de 
özetlenmiştir. Aynı çalışmada sadece 2003-2005 
dönemindeki yayınlar da derlenmiş ve çevre bilimleri ve 
teknolojisi alanındaki öğretim üyesi başına üretilen yıllık 
yayın oranı, üniversite için geçerli olan benzer oranla 
kıyaslanmıştır. Bu sonuçlar da Tablo 2'de verilmiştir.

Tablolardaki verilerin yansıttığı birkaç ilginç gözleme 
dikkat çekmek yararlı olur: (i) Çevre bilimleri ve 
teknolojisi alanında 2005 yılı sonu itibarı ile 291 öğretim 
üyesinin görev yapmakta olduğu belirlenmiştir. Bu sayı, 
toplam öğretim üyesi potansiyelinin sadece % 0.9'unu 
oluşturmaktadır. (ii) Bu alandaki yayınların yaklaşık 
%46'sı son üç yılda yapılmıştır ki, altı çizilmesi gereken 
çok önemli bir tespittir. (iii) Bu alanda araştırma yapan 
öğretim üyelerinin ortalama yayın toplamı 6.1 ve atıf 
toplamı 34.3 olarak hesaplanmıştır. Öğretim üyesi 10 ve 
üzerinde olan birimlerde bu oranlar 7.6 yayın/öğretim 
üyesi ve 32.5 atıf/öğretim üyesi düzeylerine 
yükselmektedir. Bir doçent adayı için üç bilimsel yayın 
koşulunun çoğu kez zorlukla sağlandığı bir ortamda, 
yukarıdaki sayısal veriler çok farklı bir bilimsel düzeyi 
tanımlamaktadır. (iv) Çeşitli kaynaklara göre Türkiye 
genelinde 2005 yılında öğretim üyesi başına ortalama 
bilimsel yayın sayısının ancak 0.53 olduğu görülmektedir. 
Bu parametre çok düşük bir bilimsel üretkenlik düzeyini 
yansıtmaktadır. Bilimsel yayınları inceleyenlerin 
Türkiye'nin konumunu bu parametreye göre yeniden 
değerlendirmeleri isabetli olur. Oysa aynı parametre, 
Çevre Bilimleri ve Teknolojisi alanı için, 2003-2005 
arasındaki üç yıllık dönemde tüm birimler dikkate 
alındığında ortalama 0.94 (yayın/öğretim üyesi/yıl), 
10'dan fazla öğretim üyesi çalışan birimlerde ise 1.07 
(yayın/öğretim üyesi/yıl) düzeyine ulaşmaktadır. Tablo 2, 
bu alanda öğretim üyesi başına üretilen yıllık yayın 
sayısının, her üniversitedeki benzer genel ortalamanın en 
az iki katı, İTÜ'de yaklaşık üç katı olduğunu 
göstermektedir.
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Birim

Öğretim 

üyesi/ 

araştırıcı 

sayısı
 Toplam 

yayın
 

İlk 

yayın 

tarihi
 

Toplam 

yayın/ 

öğretim 

üyesi 

(araştırıcı) 
 Toplam 

atıf
 

Toplam 

atıf/ 

öğretim 

üyesi 

(araştırıcı) 
 

Toplam 

atıf/ 

toplam 

yayın
 

20’nin 

üstünde 

atıf alan

 

yayın 

sayısı
 

Birim 

h 

faktörü
 

Öğretim üyesi sayısı 10 ve üzeri olan birimler
             

İTÜ 30
 

474
 

1975
 

15.8
 

2012
 

67.1
 

4.2
 

21
 

20
 

ODTÜ 12 163 1976 13.6 984 82.0 6.0 14  17  

Boğaziçi 15 184 1989 12.3 1307 87.1 7.1 21  20  
Dokuz Eylül 22 215 1990 9.8 944 42.9 4.4 9  14  
İstanbul 10 58 1985 5.8 103 10.3 1.8 1  3  
Gebze 14

 
80

 
1996

 
5.7

 
179

 
12.8
 

2.2
 

0
 

8
 

Fırat 11
 

50
 

1997
 

4.5
 

115
 

10.5
 

2.3
 

0
 

6
 Marmara 14

 
59

 
1990

 
4.2

 
167

 
11.9

 
2.8

 
0

 
7

 Atatürk 16

 

67

 

1993

 

4.2

 

260

 

16.3

 

3.9

 

2

 

9

 Cumhuriyet

 

10

 

41

 

1993

 

4.1

 

63

 

6.3

 

1.5

 

0

 

4

 
Yıldız 13

 

47

 

1986

 

3.6

 

113

 

8.7

 

2.4

 

1

 

5

 
TÜBİTAK 11

 

38

 

1995

 

3.5

 

111

 

10.1

 

2.9

 

0

 

7

 
Ondokuz Mayıs 

 

11

 

27

 

1992

 

2.5

 

156

 

14.2

 

5.8

 

1

 

7

 
Kocaeli 12

 

24

 

2001

 

2.0

 

25

 

2.1

 

1.0

 

0

 

3

 

Toplam/Ortalama

 

201

 

1527

   

7.6

 

6539

 

32.5

 

4.3

 

70

   

Öğretim üyesi sayısı 10'un altıda olan birimler

             

Pamukkale

 

1

 

9

 

2005

 

9.0

 

1

 

1.0

 

0.1

 

0

 

1

 

Balıkesir 2

 

14

 

1994

 

7.0

 

53

 

26.5

 

3.8

 

0

 

4

 

Selçuk 7

 

32

 

1992

 

4.6

 

43

 

6.1

 

1.3

 

0

 

4

 

Mersin 8

 

33

 

1997

 

4.1

 

60

 

7.5

 

1.8

 

2

 

3

 

Uludağ 7

 

28

 

1999

 

4.0

 

70

 

10.0

 

2.5

 

1

 

5

 

Hacettepe 5

 

18

 

1998

 

3.6

 

29

 

5.8

 

1.6

 

0

 

3

 

Süleyman 

Demirel 6

 

20

 

1994

 

3.3

 

19

 

3.2

 

1.0

 

0

 

2

 

Sakarya 8

 

24

 

1995

 

3.0

 

91

 

11.4

 

3.8

 

1

 

6

 

Sütçü İmam

 

2

 

5

 

1999

 

2.5

 

2

 

1.0

 

0.4

 

0

 

1

 

Anadolu 5

 

12

 

1995

 

2.4

 

15

 

3.0

 

1.3

 

1

 

2

 

Çukurova 7

 

15

 

1997

 

2.1

 

88

 

12.6

 

5.9

 

1

 

7

 

Zonguldak 

Karaelmas 5

 

10

 

2002

 

2.0

 

9

 

1.8

 

0.9

 

0

 

2

 

Erciyes 2

 

4

 

2002

 

2.0

 

15

 

7.5

 

3.8

 

0

 

3

 

Akdeniz 6

 

11

 

1995

 

1.8

 

18

 

3.0

 

1.6

 

1

 

2

 

Niğde 2

 

3

 

2001

 

1.5

 

3

 

1.5

 

1.0

 

0

 

1

 

Fatih 4

 

5

 

2003

 

1.3

 

4

 

1.0

 

0.8

 

2

 

2

 

Harran 7

 

7

 

2003

 

1.0

 

6

 

0.9

 

0.9

 

0

 

2

 

Trakya 5 3 2002 0.6 1 0.2 0.3 0 1

100. Yıl 1 0 - 0.0 0 0.0 0 0

Toplam/ortalama 90 253 2.8 527 5.9 2.1 9

Genel 

Toplam/ortalama 291 1780 6.1 7066 24.3 4.0 79
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Tablo 1. Çevre Bilimleri ve Teknolojisi Alanında SCI Yayınları ve Atıfların Kurumsal Değerlendirmesi



     

     

Birim

 

Öğretim 

üyesi/ 

araştırıcı 

sayısı

 
Toplam 

yayın 

(2003-2005)

 Yıllık yayın sayısı/ öğretim üyesi 

(araştırıcı) (2003-2005)

 

    Çevre bilimleri 

dalı
 Üniversite genel 

değerlendirme

Öğretim üyesi sayısı 10 ve üzeri olan birimler
   

İTÜ
 

30
 

166
 

1.84
 

0.62
 

Dokuz Eylül 22  104  1.58  0.40  

Gebze 14  59  1.40  0.99  

ODTÜ 12  49  1.36  0.85  
Boğaziçi 15  61  1.36  0.71  
Fırat

 
11

 
31

 
0.94

 
0.73

 
Cumhuriyet

 
10

 
26

 
0.87

 
0.45

 
Atatürk

 
16

 
34

 
0.71

 
0.52

 Marmara

 
14

 
28

 
0.67

 
0.34

 İstanbul

 

10

 

20

 

0.67

 

0.58

 Kocaeli 

 

12

 

20

 

0.56

 

0.50

 Yıldız

 

13

 

20

 

0.51

 

0.28

 
Ondokuz Mayıs  

 

11

 

16

 

0.48

 

0.52

 
TÜBİTAK

 

11

 

12

 

0.36

  
Toplam/Ortalama

 

201

 

646

 

1.07

 

0.58

 
Öğretim üyesi sayısı 10'un altıda olan birimler

   

Pamukkale

 

1

 

9

 

3.00

 

0.43

 

Uludağ

 

7

 

24

 

1.14

 

0.34

 

Mersin

 

8

 

25

 

1.04

 

0.69

 

Selçuk

 

7

 

21

 

1.00

 

0.40

 

Balıkesir

 

2

 

5

 

0.83

 

0.33

 

Niğde

 

2

 

5

 

0.83

 

0.31

 

Hacettepe

 

5

 

12

 

0.80

 

0.74

 

Sütçü İmam

 

2

 

4

 

0.67

  

Sakarya

 

8

 

15

 

0.63

 

0.27

 

Süleyman Demirel

 

6

 

11

 

0.61

 

0.48

 

Erciyes

 

2

 

3

 

0.50

 

0.72

 

Zonguldak Karaelmas

 

5

 

7

 

0.47

 

0.42

 

Çukurova

 

7

 

9

 

0.43

 

0.47

 

Fatih

 

4

 

5

 

0.42

 

0.67

 

Akdeniz

 

6

 

7

 

0.39

 

0.59

 

Harran

 

7

 

7

 

0.33

 

0.58

 

Anadolu 5 5 0.33 0.27

Trakya 5 2 0.13 0.49

100. Yıl 1 0 0.00 0.66

Toplam/ ortalama 90 176 0.65 0.49

Genel toplam/ ortalama 291 822 0.94 0.53
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Tablo 2. Kurumların 2003-2005 Döneminde Çevre Bilimleri ve Teknoloji alanındaki Yayınları
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Doktora Yayınları

Genelde doktora çalışmaları, akademik kurumların 
bilimsel üretkenliğini etkileyen temel itici güç olarak 
algılanmalıdır. Dolayısıyla, doktora eğitiminin toplam 
hacmini ve bilimsel düzeyini, bitirilen tez sayıları ile 
değil fakat bu çalışmalardan türetilen bilimsel yayınlarla 
değerlendirmek gerekir. İlgili kurumlar, herhalde ortaya 
çıkacak sonuçlardan endişe edildiği için olsa gerek, bu 
tür değerlendirmeleri yapmamaktadır. Ancak, belki de 
türünün tek örneği olarak, Türkiye'de çevre bilimleri ve 
teknolojisi alanında tamamlanmış olan doktora 
çalışmalarının bilimsel potansiyelini ortaya koyan bir 
değerlendirme yapılmıştır [5]. Elde edilen sonuçları, 
benzer veriler olmadığı için başka alanlarla kıyaslamak 
mümkün olmamakla birlikte, burada özetlemekte yarar 
görülmektedir.

Çalışma 2000-2007 (dahil) tarihleri arasındaki sekiz 
yılı kapsamaktadır. 2008 yılı itibarı ile, faaliyette olan 
toplam 138 üniversite içinden 36 kurumda çevre 
mühendisliği eğitimi yapıldığı ve bunlardan sadece 
20'sinde doktora eğitimi verildiği tespit edilmiştir. Bu 
alandaki doktora potansiyeli, kurumların çevre 
mühendisliği bölümlerinde görevli 270 öğretim üyesi ile 
sınırlıdır. Ülkenin çevre sorunları açısından durumu göz 
önüne alındığında, bu potansiyelin ne kadar düşük 
kaldığını başta vurgulamak gerekir.

Bu dönemde çevre bilimleri ve teknolojisi alanında 
toplam 170 doktora tezinin tamamlandığı YÖK 
kayıtlarından tespit edilmiştir. Bu sayı 21.7 tez/yıl ve 
1.06 tez/kurum/yıl oranlarına karşı gelmektedir. 
Doktoraların yaklaşık %50'sinin son üç yılda 
tamamlanmış olması, potansiyelin zaman içinde 
geliştiğini göstermektedir. Ayrıca, 270 öğretim üyesi 
içinden sadece 91'inin doktora çalışmalarında yürütücü 
olarak görev yaptığı ve bu durumda öğretim üyelerinin 
yaklaşık 2/3'ünün doktora programının dışında kaldığı 
görülmüştür. 

Çalışma, doktora tezlerinden türetilen bilimsel 
yayınları ve bu yayınların aldıkları atıfları 
değerlendirmiştir. Yayın ve atıfların tespitinde web of 
science veritabanından yararlanılmış ve SCI'da taralı 
kaynaklar esas alınmıştır. Buna göre, incelenen dönem 
içinde tamamlanmış doktora  araştırmalarının 
sonuçlarını yansıtan  toplam 446 bilimsel yayın yapılmış 
olduğu ortaya konmuştur. Ortalama olarak bakıldığında 
bulunan 2.62 yayın/doktora tezi ve 4.90 yayın/yürütücü 
oranları doktora çalışmalarının bilimsel düzeyini 
yansıtan tatmin edici değerler olarak kabul edilebilir. 
Ayrıca, bu yayınların yaklaşık %65'inin baştaki beş 
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Şekil 1. Bilimsel yayınların (a) tamamlanan doktora

tezlerine ve (b) doktora tez danışmanlarına göre dağılımı.

üniversiteden kaynakladığını da belirtmekte yarar vardır. 
Bilimsel yayınlarla ilgili ayrıntılı değerlendirmelerin 
sonuçları Şekil 1'de verilmiştir. Buna göre, tamamlanmış  
doktora çalışmalarının 42'sinden (%25) yayın 
türetilemediği, dördünden ise tez başına 10'dan fazla 
yayın yapılmış olduğu görülmektedir. Benzer şekilde, 15 
öğretim üyesinin yürüttüğü çalışmaların bilimsel yayına 
dönüşemediği, buna karşılık 4 öğretim üyesinin bu 
çalışmalardan 16-17 bilimsel yayın, bir öğretim üyesinin 
de 23 bilimsel yayın ürettiği tespit edilmiştir. 
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Benzer bir değerlendirme, doktoralardan türetilen 
yayınların aldıkları atıflar için yapılmıştır. Şekil 2'de 
ayrıntıları verilen sonuçlara göre 65 doktora çalışması 
hiç atıf almamıştır. Bu sayıdan yayını olmayan 45 
doktora tezi düşüldüğünde, aradaki 20 çalışmadan 
oluşturulan yayınlarda doktora öğrencileri ve 
yürütücülerin önceki kendi yayınlarından bile 
yararlanamadıkları ortaya çıkmaktadır.  Buna karşılık 5 
doktora çalışmasının her biri 100'ün üzerinde atıf 
almıştır. Aynı şekilde, 22 öğretim üyesinin yürüttükleri 
doktora çalışmaları için hiç atıf almadıkları ortaya 
çıkmaktadır. İki öğretim üyesi de aynı çalışmalardan iki 
yüzden fazla atıf almıştır.
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Şekil 2. Atıfların (a) tamamlanan doktora tezlerine ve (b)
doktora tez danışmanlarına göre dağılımı.
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Çevre Sorunları ve Denetim Stratejileri 
Açısından Türkiye Denizlerinin 
Durumu 

Prof. Dr. Reşat APAK
İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği 
Enstitüsü Müdürü

Giriş

Türkiye, başlıca Karadeniz ve Akdeniz ile bunları 
birbirine bağlayan Ege Denizi ve Karadeniz/ Marmara 
Boğazlar Sistemi olmak üzere, dünyada başka hiçbir 
ülkenin sahip olmadığı zenginlikte ve tür çeşitliliğinde bir 
deniz ortamına ve kaynaklarına sahiptir. Türkiye'yi 
çevreleyen 4515 deniz mili uzunluktaki kıyı şeridine 
sahip denizlerimizdeki kirlenme, bu denizlere komşu 
kıyısal bölgelerdeki çevre sorunları, sınai etkinlikler ve 
nüfus patlaması, çevre denizlerden gelen kirletici 
yükleriyle birleştiğinde ülkemizi doğrudan etkileyen, 
öngörülemeyen ekolojik değişikliklere neden olmuştur. 
Özellikle Karadeniz'de ekosistem değişimleri sonucu 
ortaya çıkan ekolojik hasar, balık stoklarını azaltarak 
ulusal ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu 
faktörlerin ötesinde, bütün dünyada liman kentleri ve kıyı 
yerleşimleri, uygarlıkların ilk geliştiği, halklar arasında 
sosyal, kültürel ve ekonomik alışverişlerin en yoğun 
olduğu ve bilimsel-teknolojik ilerlemenin en fazla 
serpilip geliştiği bölgelerdir. Dolayısıyla tüm 
denizlerimize ilişkin kirletici yükünün azaltılması ve 
deniz ürünleri çeşitliliği ile miktarının arttırılmasına 
yönelik olarak, bilimsel bilgi birikimine dayalı 
sistem/model tasarımlarını ve sürdürülebilir kaynak 
yönetimini gerçekleştirmek ve bunlara karşılık olan 
önlemleri vakit yitirmeksizin almak durumundayız. 
Türkiye'nin yüksek ivmeli toplumsal ve ekonomik 
dönüşümüne koşut olarak, gelecek kuşaklara hakça bir 
miras bırakabilmek için denizlerdeki etkinliğimizi uzun 
erimli bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeli ve 
sürdürülebilir kılmalıyız.

Günümüzde büyük boyutlara ulaşan deniz kirliliği, üç 
tarafı denizlerle çevrili ülkemizi de yakından ilgilendiren 
bir sorun olarak kendini göstermektedir. Deniz ortamının 
organik maddeleri özümseme yeteneğini kullanmaya 
yönelik olarak arıtılmadan yapılan atıksu deşarjları 
yanında, nehirler aracılığıyla taşınan kirlilik, asit 
yağmurları, tarımsal faaliyetlerde kullanılan yapay ve 
doğal gübreler ile pestisidler, gemi taşımacılığında ortaya 
çıkan tanker ve petrol boru hattı kazalarından gelen yağ ve 
petrol sızıntıları ve sintine suyu deşarjları, yanlış yer 
seçimi sonucu tersaneler, limanlar ve balıkçı 

rapak@istanbul.edu.tr

barınaklarından kaynaklanan kirlenme, özellikle termik 
santrallerde deniz suyunun soğutma suyu olarak 
kullanılmasından gelen ısıl (termal) kirlilik ve nükleer 
santrallerden enerji eldesi sonucu oluşan radyoaktif işlem 
atıkları, deniz ortamının kirlenmesine yol açan ana 
unsurları oluşturmaktadır. Denizel kirleticiler yakın ve 
uzak vadede, deşarj edildikleri ilk formlarında ya da 
biyokimyasal dönüşümlere uğrayarak, akut ve kronik 
toksisite biçiminde sucul ortam canlılarına ve bunları 
tüketen diğer organizmalara zarar verir. Ancak toksik 
olmayan kirleticiler (örneğin, alg patlamalarına neden 
olarak sucul ekosistemdeki çözünmüş oksijeni tüketen 
besi elementleri) de vardır. 

Denizlerimizin Durumu
Son elli yılda insan kaynaklı girdilerin ve özellikle 

Avrupa Kıtası'ndan kaynaklanan mineralize besin 
tuzlarının artması ile aşırı avlanmaya bağlı olarak deniz 
ürünü potansiyelinde önemli oranda düşüş, Karadeniz 
ekosisteminde önemli değişmelere yol açmıştır. Özellikle 
Tuna gibi büyük nehirler ve diğer kaynaklardan (örneğin, 
Dinyeper ve Dinyester gibi Asya akarsularından) taşınan 
mikrobesi elementleri (azot, fosfor ve silis başta olmak 
üzere sucul yaşamı besleyen eser elementler) ve kirletici 
miktarlarının artması sonucu bir zamanlar oligotrofik 
olarak bilinen Karadeniz önce mesotrofik, artışın sürmesi 
sebebiyle daha sonra da ötrofik olarak adlandırılmıştır. 
Bir alıcı su ortamına fazla miktarda mikrobesi 
elementlerinin girişi, alg ve yosun popülasyonlarında 
katlamalı bir artışla birlikte çözünmüş oksijen derişimin 
hızla azalıp gittikçe tükenmesine yol açan 'ötrofikasyon' 
denen ekolojik sorunu doğurmaktadır. Sığ alanlarda 
tabanda oksijenin tüketilmesi ile başlayan ötrifikasyon 
süreçleri önce kuzeybatıda, daha sonra ise batıdaki geniş 
kıta sahanlığı boyunca yayılarak iç bölgelere ulaşma 
aşamasına gelmiştir. Çeşitli zamanlarda Karadeniz ve 
Marmara Denizi sularının yenilenme süreçlerinin 
araştırılması için oksijen-18, hidrojen-2 (döteryum) 
izotopları ve nükleer silah kaynaklı trityum izleyiciler 
kullanılmıştır (Rank vd., 1998). Bu araştırmalarda tuzlu 
Akdeniz suları ile nehirler ve yağış sistemi ile beslenen 
Karadeniz yüzey sularının zaman zaman bir karışım 
halinde olduğu gösterilmiştir. En önemlilerinden biri, 
Anadolu kıyıları boyunca özellikle Kerempe ve 
İnceburun yakınında kıyı dip yapısının bir sonucu olarak 
yaz aylarında akıntılarla oluşan ve besi elementlerince 
zengin soğuk suların yüzeye çıktığı 'upwelling' olayının 
gerçekleşmesidir (Sur vd., 1996). Tuna gibi büyük 
nehirlerin etkileri batı kıta sahanlığı boyunca 
izlenebilmektedir. Tuna nehri sularının barajlar ile 
tutulması ve besi maddelerinin oransal değişimleri (Si:N 
oranında azalma) sonucunda Karadeniz ekosistemi büyük 
bir yapısal değişime uğramıştır (Humborg vd., 1997). 
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Havzanın silis bütçesindeki azalma sonucunda 
ekosistemin baskın türü olan birincil üreticilerden silisli 
planktonlar (diatom) daha seyrek, silis taşımayan kalsitli 
türler (kokolit ve flagellatlar) daha sık gözlenmeye 
başlamıştır. Kalsitli planktonlar özümseme (fotosentez) 
sırasında kalsit (CaCO ) oluştururlarken ortama 3

karbondioksit (CO ) verirler. Oluşan kalsit dibe batarak 2

(sedimante olarak) sistemden ayrılır. Küresel ölçekte 
yüzey sularından ayrılarak dibe çöken organik maddedeki 
karbonun CaCO 'daki karbona oranı 4:1 iken kalsitli 3

türlerin baskın olduğu durumlarda bu oran 1:1 olur ki bu 
durumda atmosferden denize geçerek sistemden ayrılan 
CO  miktarı yeniden atmosfere verilebilir. Diğer bir 2

deyişle denizlerin biyolojik pompa ile atmosferdeki CO  2

miktarını düzenleme mekanizması ortadan kalkar. 
Karadeniz gibi kapalı havzalardaki bu ve benzeri süreçler 
küresel iklim değişimine katkıda bulunabilecek 
potansiyeldedir. 

Karasal kaynaklı yüksek miktardaki kimyasal girdiler 
nedeniyle, Karadeniz besin tuzları bakımından son çeyrek 
yüzyılda giderek zenginleşmiştir. Işıklı yüzey sularında, 
fotosenteze dayalı tüketim nedeniyle genellikle düşük 
olan besin tuzları derişimleri, öfotik tabakanın altında 
oksijenin azalmaya başladığı ortamdaki organik 
maddelerin parçalanarak tekrar inorganik besin tuzlarına 
dönüşmesi nedeniyle giderek artmaktadır. Su 
sütunundaki nitrat ve fosfat değişimlerinin en yüksek 
değerleri çözünmüş oksijenin (ÇO) 10-30 µM değerine 
düştüğü derinliklere karşılık gelmektedir. Kıyılarda 
nitrat/fosfat oranı ≥ 20 ve birincil üretim (primer 
prodüktivite) fosforla sınırlı iken, açık denizin yüzeysel 
ve sub-oksik sularında nitrat iyonlarının bakteriyel 
denitrifikasyon yoluyla tüketilmesi sonucu bu oran daha 
düşüktür (< 8) (Yılmaz, 2002). Hidrojen sülfürlü alt 
sularda bu bölgeye özgü organik madde ayrışmasından 
açığa çıkan amonyak, uzun süreli alt sularda birikimin bir 
sonucu olarak derinlere doğru artan bir değişim 
göstermektedir (Murray vd., 1989; Codispoti vd., 1991). 
Bir zamanlar zengin biyolojik çeşitlilik ve balık 
potansiyeline sahip olduğu bilinen Karadeniz ekosistemi, 
son 20-30 yılda ortaya çıkan bir dizi iklimsel ve insan 
kaynaklı etkenlerden dolayı sağlıksız bir ekosistem 
yapısına dönüşme eğilimindedir (Kideys, 1994). Bu 
etkenlerin en belli-başlı olanları son çeyrek yüzyıldaki 
aşırı artan karasal kaynaklı kirlenme, nehirler üzerine 
kurulan barajlar ile tatlı su girdisi debisindeki aşırı azalma 
sonucu su bütçesindeki olumsuz değişimler, besin değeri 
olmayan bazı canlı türlerinin ekosistemde baskın hale 
gelerek biyolojik yapıyı kendilerine uygun olarak 
değiştirmeleri, balıkçılık sektöründeki hızlı teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak aşırı balık avlanması ve böylece 
balık stoklarının eritilmesidir (Mee, 1992). Bazı mavi-
yeşil alg türlerinin atmosferik azot gazını birincil üretimi 

gerçekleştirmek üzere kullanabilmelerinden dolayı, 
ötrofikasyon kontrol stratejisinin, etkin sınırlayıcı 
element olma özelliği taşıyan fosforun kontrolüne 
dayandırılması tercih edilmektedir. Buna göre, Karadeniz 
kıyılarında ve havzalarında ötrofikasyon probleminin 
büyük ölçüde önlenebilmesi için, öncelikli olarak evsel 
atıksuların ileri arıtım teknikleri ile arıtılmalarının 
sağlanması doğru bir yaklaşım olacaktır. Karadeniz'in 
kimyasal açıdan en karakteristik özelliği, yüzey 
tabakasının altındaki suların oksijensiz ve neredeyse 
tamamen hidrojen sülfür ile kaplı olmasıdır. Uzun bir 
zaman boyunca oksijence fakirleşen alt sular, süreç içinde 
varolan oksijenini tüketerek tamamen oksijensiz bir 
yapıya dönüşmüş ve bugünkü halini almıştır. Günümüzde 
Karadeniz'in çok tabakalı yapısında oksijence fakir sub-
oksik tabakada hidrojen sülfürlü kısım aynı yoğunluk 
(sigma-t: σ  = 16.2) düzeyine karşılık gelen farklı t

derinliklerde, Karadeniz'in iç kesimlerinde yaklaşık 100-
120 m'de, kıyısal kesimlerde ise 160-180 m derinliklerde 
başlamaktadır (Yılmaz, 2002). Oksijensiz ve hidrojen 
sülfürlü alt tabaka, oksijence zengin yüzey tabakasından 
bir geçiş tabakası ile ayrılmaktadır. Bu geçiş tabakasının 
ve bunun üzerindeki oksijenli tabakanın özellikleri 
üzerine yapılan araştırmalar (Tuğrul vd., 1992; Saydam 
vd., 1993; Baştürk vd., 1994, 1996, 1997; Okuş vd., 2002; 
Okuş vd., 2008) son yıllarda giderek artan bir önem 
kazanmıştır. 

Marmara Denizi, kendisini Karadeniz ve Ege Denizi'ne 
bağlayan Boğazlar sistemi aracılığıyla bu iki denizin 
sularının karıştığı bir ortam oluşturması nedeniyle az ve 
çok tuzlu suların yoğunluk farklarından kaynaklanan iki 
tabakalı bir yapıya sahiptir. Gün ışığı ancak arageçiş 
tabakası (haloklin) sularına kadar ulaşabildiğinden 
özümseme ve buna bağlı tanecikli organik madde üretimi 
üst tabaka ile sınırlıdır (Yılmaz, 2002). Karadeniz'den 
gelen kirlilik yükleri, dünyanın en büyük kapalı 
denizlerinden biri olan bu denizin diğer denizlere yegane 
bağlantısını sağlayan İstanbul Boğazı'ndaki su kalitesi 
üzerinde de belirleyici rol oynamaktadır. Türkiye'nin en 
büyük ili olan İstanbul'un ekonomik yaşamında birinci 
derecede rol oynayan Boğaz'da kirlilik meydana getiren 
kaynakların bu suya taşıdıkları kirlilik yükleri 
araştırıldığında en büyük kirletici unsurların; 
Karadeniz'den taşınan kirlilik yükleri, İstanbul içindeki 
atıksu arıtma tesislerinden yapılan deşarjlar, il yüzeysel 
drenaj ağını oluşturan derelerden (Ozturk vd., 1992; Okuş 
vd. 2008) denize taşınan kirlilik yükleri ve deniz trafiği ile 
deniz kazaları sonucunda meydana gelen kirlilik olduğu 
anlaşılmaktadır. Ülke nüfusunun yaklaşık %25'ini ve 
sanayinin %60'ını barındıran Marmara Bölgesi'nin en 
önemli sanayi kenti olan İstanbul, 1960'lı yıllardan sonra 
hızla artan sanayileşmesi ve (Ocak 2011 itibarıyla) 13.3 
milyon dolayındaki nüfusu ile deniz kirliliğinde birincil 
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katkı payına sahiptir. Marmara Denizi'nde mevsimsel bir 
sıcaklık tabakalaşmasına (termoklin) ilaveten Karadeniz 
kökenli az tuzlu (%16-18) yüzey sularının ve Ege Denizi 
kökenli yüksek tuzlulukta (%38,5-39,0) alt tabaka 
sularının meydana getirdiği sürekli bir yoğunluk 
tabakalaşması (piknoklin) mevcuttur. Marmara Denizi, 
Karadeniz'in oldukça anoksik dip suları ile konvektif 
karışımlarla derinlik boyunca tüm su kütlesinin oksijence 
zenginleştiği Akdeniz ve Ege Denizi suları arasında bir 
geçiş bölgesi olması nedeniyle, alt tabaka sularında 
sürekli ve belirgin bir oksijen eksikliği ile karakterize 
edilebilir. Marmara'da 25-30 m'nin altında kalan alt 
tabaka sularının oksijen doygunluğu %20-30 
civarındadır. Marmara Denizi'nin atıklarda seyrelmeyi ve 
doğal arıtmayı sağlamaya yetecek ölçüde su alışverişine 
sahip olmaması ve mevcut akıntı ve yatay-düşey karışım 
hareketlerinin yeterli seyrelmeyi sağlamaması, Marmara 
Denizi biyokimyasal ekosistemine gelebilecek hasarların 
gelecekte de süreceği anlamına gelmektedir. Marmara 
Denizi'nde alt tabaka sularının yıllık oksijen tüketim 
hızının 0,30-0,40 mg O /(L.yıl) olduğu Ünlüata ve 2

Özsoy'un (1986) araştırmalarında belirtilmiştir. Marmara 
Denizi'nde çeşitli derinliklerde ölçülen ÇO derişimlerinin 
1965-1984 yılları arasındaki değişimlerine bakıldığında 
özellikle 1970'lerden başlamak üzere ÇO düzeylerinde 
belirgin bir azalma olduğu görülmektedir (Artüz ve 
Baykut, 1988). 1970'lerden itibaren 30 yıl boyunca 
kirlenmenin belirgin etkilerinin yansıması olarak alt 
tabaka sularının oksijen derişimleri nisbeten kararlı 
kalırken üst tabakadaki oksijen fakirleşmesi ön plandadır 
(Yılmaz, 2002). Bununla birlikte kapalı bir deniz olan 
Baltık Denizi'nde ortaya çıkmış olan tamamen anoksik 
koşulların Marmara Denizi dip sularında henüz ortaya 
çıkmamış olması, Çanakkale Boğazı alt tabakası 
kanalıyla Marmara Denizi'ne sürekli olarak ÇO'ce zengin 
Ege suyu girişinden kaynaklanmakta olup bu tazelenme 
Marmara'nın ekolojik yaşamı için vazgeçilmez bir öneme 
sahiptir. 1960-70'li yıllardan itibaren yoğunlaşan 
kirlenme Marmara Denizi'nde balık türleri çeşitliliğini 
(örneğin, 1960'larda balık hallerine ulaşabilen 125 farklı 
tür sayısını) azaltırken kirlenmeye direnç gösterebilen 
türlerdeki fert sayısını arttırmış, böylece toplamsal balık 
avcılığı görüntüsel olarak etkilenmemiştir. Kirlenmeye 
direnç gösterebilen türler, istavrit, lüfer, kolyoz ve kefal 
ile dip balıklarından mezgit olurken hemen tümüyle 
kaybolan türler ise, uskumru, kılıç, gümüş balığı, gelincik 
balığı, dülger balığı, isrongiloz balığı, akya, hani ile yazılı 
hani balığı ve benzerleridir (Artüz, 1989). Tür çeşitliliği 
indis inin  azalması ,  k i r lenmenin ve oksi jen 
fakirleşmesinin Marmara Denizi ekosistemindeki bozucu 
etkisini göstermektedir. 

Halen İstanbul'da oluşan atıksular; ön arıtma, biyolojik 
arıtma veya ileri fizikokimyasal-biyolojik arıtma 

yapılmak suretiyle deniz ortamına verilmektedir. Atıksu 
arıtma tesisleri çıkış sularında yapılmış olan analizlere 
bakıldığında, biyolojik ve ileri biyolojik arıtma tesisleri 
çıkış suyu kalitelerinin, Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği'nde verilen deniz deşarjı standartlarına 
uygun olmasına karşın, ön arıtma tesisleri çıkış suyu 
kalitelerinin zaman zaman bu kriterleri karşılayamadığı 
görülmektedir. Özellikle suyun organik kirletici yükünün 
ölçüsü olan 'kimyasal oksijen ihtiyacı' (KOİ) parametresi 
ele alındığında Yenikapı, Baltalimanı, Küçükçekmece ve 
Büyükçekmece atıksu ön arıtma tesislerinin çıkış sularına 
ait KOİ derişimlerinin (mg O /L eşdeğeri) yönetmelikle 2

belirlenen sınır derişimleri zaman zaman aştığı 
görülmektedir (Okuş vd., 2008). Marmara Denizi'ne 
dereler vasıtasıyla taşınan kirlilik yüklerinin önlenmesi 
kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan dere ıslah çalışmaları değerlendirildiğinde, 
İstanbul ilinde ıslahı planlanan derelerin 2005 yılı Ekim 
ayı itibariyle % 48'lik kısmının ıslahının tamamlandığı 
görülmektedir. Karşı karşıya kalınan çevre kirliliği riski 
nedeniyle, İstanbul Boğazı deniz suyu kalitesinin 
izlenmesi amacıyla 1996-2005 döneminde İSKİ 
tarafından İstanbul Boğazı, Marmara Denizi'nin İstanbul 
kıyıları ve Boğaz-Karadeniz girişi bölgelerinde 
belirlenmiş istasyonlarda periyodik olarak su kalitesi 
parametrelerinin ölçümleri yapılmıştır. Bu kapsamda 
deniz suyu kalite değişimini yansıtan temel değişkenler 
olarak çözünmüş oksijen (ÇO), askıda katı madde 
(AKM), toplam azot, toplam fosfor, klorofil-a, ağır metal 
(Pb, Fe, Mn vb.), petrol aromatik hidrokarbonları, 
deterjan (yüzey-aktif maddeler) ve fekal koliform bakteri 
tayini gibi temel bazı ölçümler yapılmıştır (İstanbul 
Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi), Water 
Quality Monitoring Study in the Marmara Sea and 
Bosphorus, Prepared for ISKI, Annual Data Reports, 
1996-2005; IMC 1999; Sur vd., 2000; Sur vd., 2006). 

Karadeniz'deki kirliliğin Marmara Denizi'ndekine olan 
etkisinin incelendiği bir çalışmada (Orhon, 1995); 
Marmara Denizi'nin Karadeniz'den aldığı organik madde 
yükünün, İstanbul'un evsel atıksu deşarjlarından 
kaynaklanan yükün kabaca 15 katı olduğu belirtilmiştir. 
Bu bağlamda, Karadeniz'den kaynaklanan kirliliğin 
azaltılmasının Marmara Denizi'ndeki kirliliğin önlenmesi 
açısından büyük önem taşıdığı belirtilmiştir. 
Karadeniz'den Marmara Denizi'ne olan besi elementleri 
ve organik karbon girdi ve çıktıları Tuğrul ve Polat (1995) 
tarafından da incelenmiştir. Bu çalışmaya göre 
Karadeniz'den Marmara Denizi'ne olan besi maddeleri 
girdisinin Marmara Denizi alt tabakasından Karadeniz'e 
olan akıntı ile verilen nitrat ve reaktif fosfatı kompanse 
ettiği (karşıladığı) görülmüştür (Okuş vd., 2008).

Tüm denizlerimiz su alışverişi nedeniyle birbiriyle 
ilişkide ise de özellikle Marmara Denizi, İstanbul Boğazı 
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ve Çanakkale Boğazı'ndan oluşan Türk Boğazlar sistemi 
birbirinden çok farklı özelliğe sahip büyük su ve kara 
kütleleri arasında yer alan dinamik bir sistemdir. Marmara 
Denizi'nin çevresinde endüstri ve nüfus yoğunlaşmasına 
sahne olan İzmit, Gemlik ve Bandırma Körfezleri'nde de 
kirlenmenin eski dönemlere oranla daha tehlikeli 
boyutlara ulaştığı, çeşitli araştırmacıların elde ettiği 
bulgular (Okay vd., 1996; Morkoç vd., 2001; Ünlü ve 
Alpar, 2006; Alpar ve Ünlü, 2007; Ünlü ve Alpar, 2009; 
Burak vd., 2009) ile ortaya konulmuştur. Canlı yaşamın 
çoğunlukla üst tabakada yoğunlaştığı Marmara Denizi 
ekosistemi açısından İstanbul Boğazı yolu ile giren 
Karadeniz'in düşük tuzluluktaki yüzey sularının taşıdığı 
kirletici yükünün önemi büyüktür.  

Akdeniz, diğer denizlerimize nazaran daha dinamik bir 
rejimde olup su sütunu, dip katmanlara kadar ÇO'ce 
zengindir. Kuzeydoğu Akdeniz'de ışıklı tabaka mikrobesi 
elementleri açısından oldukça fakirdir. Işıklı yüzey 
tabakada inorganik azot/fosfor oranı 5-10 aralığında 
olduğundan birincil üretim azotla sınırlıdır; bu oran dip 
sularda normal değerlerine (10-18) ulaşmaktadır 
(Yılmaz, 2002), zira bir alg protoplazmasında azot/fosfor 
oranı 16 dolayındadır. Karasal katkılar itibarıyla Berdan, 
Göksu ve Ceyhan nehir suları kirli olmakla birlikte evsel, 
tarımsal ve sınai atıksularla en fazla kirlenen nehir 
Seyhan'dır. Şehir atıksularının doğrudan verildiği 
Çukurova bölgesi atıkları, tarımsal faaliyetler ve Seyhan 
nehrinin sularıyla kirletilen Mersin Körfezi kıyısal 
bölgesinde bu kirlilik yükü altında aşırı fitoplankton 
çoğalması ve ötrofikasyon görülmektedir. Diğer taraftan 
asidik karakterli baca gazları, uçucu küller, ağır metaller, 
radyoaktivite ve diğer toksik atıkları taşıyabilen aerosol 
ve daha iri boyutlu tanecikli maddelerle ortaya çıkan su 
kirliliği, Muğla-Yatağan termik santrali ile ilişkili olarak 
Gökova Körfezi'nde, İskenderun Demir-Çelik Tesisleri 
ile ilişkili olarak da İskenderun Körfezi'nde ortaya 
çıkabilmektedir.    

Deniz Araştırmalarının Tarihçesi
Denizlerimizin kirlilik yükünü ve kaynaklarını 

gösteren bu tablo karşısında deniz araştırmalarımızı nasıl 
yönlendirmeliyiz? Deniz araştırma tarihimizin belki de en 
görkemli sayfalarından birini oluşturan Piri Reis 1513 
yılında, aralarında Kolomb'un Amerika kıyıları 
haritasının da bulunduğu çeşitli denizlere ait harita 
parçalarını birleştirerek ilk kez gerçeğe uygun bir dünya 
haritası hazırlamış, günün deniz keşiflerine ait bilgileri 
bütünlük ve gerçeklikle yansıtma başarısını göstermiştir. 
Luigo Fernando Marsigli, 1679'da, İstanbul'a deniz 
yolculuğu sırasında ve daha sonra İstanbul Boğazı'ndan 
topladığı deniz suyu örneklerinin yoğunluklarını ölçerek 
yoğunluk farklarından kaynaklanan basınç etkileri ile 
alttaki yoğun Akdeniz suyunun Karadeniz'e doğru akarak 

yüzeydeki daha az yoğun Karadeniz suyunu ters yönde 
hareket etmeye zorladığını bulmuştur. Marsigli, yaptığı 
basit ölçüm ve gözlemleriyle İstanbul Boğazı yüzey 
akıntılarının dağılımını da incelemiş ve özellikle Beşiktaş 
önlerindeki alanda akıntının ters yöne dönerek Boğaz'ın 
güney kesiminde büyük bir girdap yaptığını doğru olarak 
saptamıştır (Bingel, 2010). Birinci Dünya Savaşı 
sırasında 1917 ve 1918 yıllarında A. Merz tarafından 
yapılan ve L. Möller tarafından 1928'de yayınlanan 
gözlemler İstanbul Boğazı'nın üç boyutlu yapısını, 
tabakalaşmış akımları ve yukarıda değinilen girdap 
yapısını ayrıntısıyla ortaya koymuş ve ilk oşinografi 
kitapları yazarlarından olan Defant tarafından kuramsal 
temeli oluşturan bir deney olarak anılmıştır.

Türkiye'de deniz araştırmalarına topluca bakıldığında 
1950 öncesi dönem deniz bilimleri açısından parlak bir 
geçmişe sahip değildir ve bu bilimsel alana sistematik 
yaklaşımın bu tarihten sonra başladığına inanılmaktadır 
(Bingel, 2010). İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hidrobiyoloji 
Enstitüsü'nün 1951 yılında kurulmasını izleyen süreçte 
önemli aşamalar gerçekleştirilmiştir ve bu enstitü 1953'de 
“Balık ve Balıkçılık” adıyla bir dergi yayınlamaya 
başlamıştır. Prof. Curt Kosswig yönetimindeki enstitü, 
denizlerde ve iç sularda önemli çalışmalar yapmıştır. 
Enstitü yeni altyapı imkânlarına kavuşmuş ve Ticaret 
Bakanlığı'na Marshall yardımı çerçevesinde bağışlanan 
Gezer, Görür ve Bulur isimli 19'ar tonluk tekneler hizmet 
vermeye başlamıştır; bunlara daha sonra Sazan, Yunus ve 
Pisi tekneleri eklenmiştir. Enstitü bir yandan Rodos-
Türkiye arasında deniz araştırmalarını yürütürken (1955-
56) diğer yandan da örneğin, Gökçeada Balıkçılık ve 
Süngercilik Araştırma İstasyonu'nun yanında Trabzon, 
Burdur ve İskenderun'a rasat istasyonları kurulmuştur 
(Bingel, 2010). Daha sonra enstitünün finansmanı yalnız 
İstanbul Üniversitesi'nce değil, önceleri Toprak 
Mahsulleri Ofisi ve daha sonra da Ticaret Bakanlığı'na 
bağlı olarak 1952'de kurulmuş olan Et ve Balık Kurumu 
tarafından sağlanmış, bu bağlamda 1963 yılında Et ve 
Balık Kurumu'na ait olan (1951 Hamburg yapımı) R/V 
ARAR araştırma gemisi, enstitünün hizmetine verilmiştir. 
1960'ta planlı kalkınmaya geçilmesiyle birlikte DPT'nca 
bir “su ürünleri sektörü” oluşturulmuş ve daha sonra 
sektör uzmanı istihdamına başlanmıştır. İlk kez balıkçılık 
araştırmaları açısından önemli bir deniz çalışması olan bir 
UNDP (FAO) bal ıkçı l ığı  gel iş t i rme projesi  
gerçekleştirilmiştir (Bingel, 2010). Mart- Nisan 1972 
döneminde Karadeniz ve Marmara Denizi'nin kuzey 
kesiminde yabancı uzmanların önderlik ettiği ve bazı 
Türk bilim adamlarının katıldığı istavrit ve hamsi 
stoklarının saptanmasına yönelik balıkçılık akustiği seferi 
R/V ARAR gemisi kullanılarak yapılmıştır (Losse ve 
Johannesson, 1973). Aynı gemiyle bu kez Türk bilim 
adamları Gökçeada ve Bozcaada civarındaki balıkçılık 
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kaynaklarını balıkçılık akustiği tekniğiyle incelemişlerdir 
(Kara vd., 1975). Bundan sonra deniz araştırmaları, 
sadece İÜ'ne özgü olmaktan çıkarak önce İzmir'de 1965 
yılında Ege Üniversitesi-Fen Fakültesi'nde içsu ve 
denizlerle ilgili araştırmalara başlanmış ve bir 
Hidrobiyoloji Bölümü kurulmuştur. Yine aynı dönemde 
(1975) Dokuz Eylül Üniversitesi-Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Enstitüsü kurulmuş ve bu enstitü 1978 yılında 
R/V Piri Reis araştırma gemisini hizmete sokmuştur. 
Eşzamanlı olarak, Ankara'da 1975 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi'nce (ODTÜ), deniz bilimlerinde 
disiplinlerarası temel ve uygulamalı lisansüstü eğitim ve 
araştırma yaptırmak amacı ile bir “Deniz Bilimleri 
Bölümü” kurulmuş ve daha sonra ODTÜ- Erdemli Deniz 
Bilimleri Enstitüsü adını almıştır. ODTÜ 1984 yılında 
Taşkızak Tersanesinde R/V Bilim Gemisi'nin inşasını 
tamamlayıp hizmete almıştır. Yasal düzenlemelerde 
belirgin gelişmeler de bu dönemde gerçekleşmiş ve 1971 
yılında Ticaret Bakanlığı'nca hazırlattırılan 1380 Sayılı 
'Su Ürünleri Kanunu' ve 1973'te de Tarım Bakanlığı'nın 
hazırladığı 'Su Ürünleri Tüzüğü' kabul edilmiştir (Bingel, 
2010). Tarım Bakanlığı bünyesinde 'Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü' 1972'de kurulmuştur. Bu gelişmelere koşut 
olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'Seyir, 
Hidrografi ve Oşinografi Dairesi' (SHOD) Başkanlığı 
1973 yılında kurulmuştur. Bu kurumun görevleri 
arasında; (a) doğrudan hidrografik, oşinografik araştırma 
ve incelemeler yapmak, (b) resmi ve özel kuruluşlarca 
yapılacak deniz araştırmalarına koordinatörlük yapmak, 
(c) özel ve kamu kuruluşlarınca yapılan oşinografik 
araştırmalara ait veri ve bilgilerin korunması, 
arşivlenmesi ve diğer kullanıcılara ulaştırılmasını 
sağlamak, (d) denizde can ve mal güvenliğini sağlayacak 
tetkiklerde bulunmak ve görüş bildirmek, (e) 
milletlerarası hidrografik, oşinografik ve jeofiziksel 
faaliyetleri, Türkiye adına takip ve yerine getirmek 
işlevleri bulunmaktadır. Yasa koyucu denizcilikle ilgili 
işleri düzenlemek için SHOD'u oluştururken gerekli 
maddi desteğin sağlanma yol ve çerçevesini de belirlemiş, 
ancak ne yazık ki oluşturulan sistem, bütçe yasasındaki 
sınırlamalar nedeniyle yeterince etkili olamamıştır. 
1970'li yıllardan sonra kaliteli ve sistemli deniz 
araştırmaları büyük ölçüde üniversitelerimiz eliyle 
gerçekleştirilmiş olsa da, deniz bilimlerine yönelik kadro 
ve kaynak azalması karşısında, üniversitelerimizin sadece 
kendi olanaklarıyla ülkemiz için stratejik önemdeki 
lisansüstü eğitim, öğretim ve araştırma işlevlerini 
geliştirmeleri, hatta yaşatmaları olası değildir.

DPT koordinatörlüğünde ve ciddi çabalarla 
'Oşinografik Hidrografik Araştırmalar Ana Planı − Ulusal 
Deniz Ölçme İzleme Programı' 1983'de Deniz Alaka ve 
Menfaatleri Yüksek Koordinasyon Kurulu onayından 
geçerek yürürlüğe sokulmuştur. Daha sonra Denizcilik 

Müsteşarlığı'nın görev ve sorumlulukları 5 Mayıs 1995 
tarihli Başbakanlık genelgesi ile tanımlanmıştır. 1997-
2006 yıllarını kapsayan Ulusal Deniz Araştırmaları 
Programı (DAP), TÜBİTAK Bilim Kurulu'nca kabul 
edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. 1997 yılından 
başlamak üzere 'Ulusal Deniz Araştırmaları Programı' 
(DAP) çerçevesinde yapılacak bilimsel ve teknik 
araştırmaların amacı; “Türkiye denizlerinin yapısını ve bu 
yapıyı regüle eden, karşılıklı etkileşimli, fiziksel, 
kimyasal, biyolojik ve jeolojik dönüşümleri ve jeolojik 
yapısının evrimini bilimsel olarak tanımlamak ve 
anlamak, bu denizlerin içyapılarındaki çeşitli değişimleri 
izlemek, insan kaynaklı etkilerin bu değişimler üzerindeki 
etkinlik yollarını ve düzeyini araştırmak ve modeller 
geliştirerek ileriye dönük tahminler yapabilmek, Türkiye 
denizlerinin canlı ve cansız kaynaklarının yaşamı 
destekleme kapasitesini saptamak” olarak tanımlanmıştır. 
Bu arada Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı'nın 
himayesinde Birinci Ulusal Denizcilik Şurası (27-29 
Eylül 1997) yapılmıştır. Bu süreçte Türkiye denizlerinde 
çeşitli üniversitelerimize bağlı olan Deniz Bilimleri 
Enstitüleri'nce sürdürülmekte olan "Ulusal Deniz Ölçüm, 
İzleme ve Araştırma Programı” çerçevesindeki bir dizi 
proje 31 Aralık 1996 tarihinde sona ermiştir (Bingel, 
2010). 1980'lerden sonra özellikle ülkemizin ekonomik 
sınırları ve ilgi alanları içerisinde kalan denizlerimizde 
sistematik veri toplama ve bu denizlerin temel oşinografik 
özelliklerinin anlaşılmasına katkı sağlayan basen ölçekli, 
mevsimsel sıklıkta temel fiziksel ve biyokimyasal 
bulgulardan önemli sayıda bilimsel yayın üretilmiş olsa 
da söz konusu programlar revize edilmelerine ve dikkate 
değer bilimsel gelişmeler sağlanmasına karşın, deniz 
bilimleri enstitülerimizin ve araştırma gemilerimizin 
gereksinmelerini düzenli olarak karşılayıcı kaynaklar 
yaratılamadığından (Bingel, 2010) modern oşinografinin 
istemlerine yanıt verecek nitelikte bir 'ulusal bilgi bankası' 
oluşturulamamıştır. Yabancı araştırma gemilerinin Türk 
sularında yaptıkları jeolojik ve jeofizik (özellikle sismik) 
ö lçümler,  u lusa l  kurumlar la  ye ter l i  ö lçüde 
paylaşılamamıştır. 2002 yılında sona eren DAP 
y e n i l e n e m e d i ğ i  i ç i n  g ü n ü m ü z d e  S H O D  
koordinatörlüğü'nde üniversiteler (deniz bilimleri 
enstitüleri ve su ürünleri fakülteleri), araştırma kurumları, 
DPT, TÜBİTAK, Denizcilik Müsteşarlığı, ilgili 
bakanlıklar ve TAGEM'i içine alan, üniversitelerin 
uhdesindeki [sorumluluğundaki] araştırma gemilerinin 
daha rasyonel ve verimli kullanımını ve deniz 
araştırmalarının daha eşgüdümlü, hedefe yönelik 
yürütülmesini amaçlayan yeni bir DAP benzeri oluşum 
tasarlanmaktadır, ancak bu oluşumun deniz bilimleri 
a r a ş t ı r m a l a r ı n a  a r z u  e d i l e n  b o y u t t a  i v m e  
kazandırabilmesi için gerekli olan kadro ve kaynakların 
temini sorununa somut bir çözüm, henüz ufukta belirmiş 
değildir.
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Sonuç ve Öneriler

Denizlerimizin ekolojik tahribattan korunması ve 
kaynaklarından sürdürülebilir şekilde yararlanılması, 
temel sistem değişkenlerini örnekleyebilecek, fiziksel, 
biyokimyasal ve jeokimyasal süreçleri öngörebilecek 
bilimsel-teknolojik altyapının ve uzun vadeli önlemlerin 
geliştirilebilmesine bağlıdır. İklim değişikliklerinin 
önemli etkileri olacağı öngörülen bölgemizde gelecek 
kuşaklara yaraşır sağlıklı bir geleceğin planlanması, 
sanayi, deniz ulaştırma, enerji, balıkçılık vb. ekonomik 
faaliyetlerde karar süreçlerine ve yönetim planlarına bilgi 
sağlayacak uzmanlık ve altyapının geliştirilmesine bağlı, 
kamu yararına dönük ve ertelenemez bir gereksinmedir.

Denizlerimizde kirlilik ve ötrofikasyon denetimi, 
sadece sucul ekosistemin korunarak gelecek kuşaklara 
aktarımı açısından değil, aynı zamanda balıkçılık ve 
turizm başta olmak üzere yurt ekonomisi ve komşu 
ülkelerle ilişkiler açısından da önemlidir. Asya ve Avrupa 
nehirlerinden gelen azot ve fosfor kirliliği, Karadeniz'de 
besi elementleri bütçesinin birincil kaynağı olduğundan 
denizel ekosistem tahribatını önlemek için ilk planda 
yapılması gerekenler, özellikle Marmara Denizi'ne 
arıtılmamış su vermemek, arıtma işleminin tasarımında 
ön arıtımı en azından biyolojik arıtım evresiyle 
sonlandırmak, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde evsel 
deterjanlar ve aşırı gübre/pestisid kullanımından 
kaynaklanan atık yükünü sınırlandırmak olmalıdır. 
Bunların yanı sıra petrol ve türevlerinden kaynaklanan 
kirlilik denetiminde, özellikle Marmara ve Karadeniz 
Boğazları'nda Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni istismar 
edici nitelikteki aşırı tanker trafiğini sınırlandırarak olası 
kazaların önüne geçmek gerekir. Toksik ağır metal 
iyonları, elektrokaplama banyolarından gelen serbest ve 
bağlı siyanürler, su yumuşatıcıları ve yüzey aktif 
maddeler, yağ ve gresler ile organik kimya sanayii 
artıklarından oluşan sınai kirleticiler, şehir kanalizasyon 
sistemlerinde gereği gibi arıtılamadıklarından bunlar 
deşarj noktalarında arıtılarak kanala verilmelidir. 
Dolayısıyla sınai işletmelerin atıksu arıtımı ve genelde 
atık kontrolü, belediye ve diğer yasal otoritelerce sıkı 
sıkıya denetlenmelidir. Denizel çevre ve ulusal ekonomi, 
aynı bütünün parçaları olarak ele alınmalı ve bu yolda 
ulusal ve yerel yönetimler-uzmanlar-halk işbirliği 
sağlanmalıdır. Alınan önlemler sadece denizel 
ekosistemle sınırlı kalmamalı, hava-su-toprak 
ekosistemleri bütüncül olarak değerlendirilmelidir 
(örneğin, asit yağmurları ve radyoaktif izotoplar gibi 
kirletici unsurların, bunların emisyonuna hiç katkısı 
olmayan ülkelerin de denizel ve sucul ekosistemlerini 
olumsuz etkilediği unutulmamalıdır). Gelecek kuşakların 
sağlıklı yaşamını tehlikeye atacak mahiyette, ilk bakışta 
'üretim maliyetini azaltıcı' gibi görünen, ama gerçekte 
sadece kısa vadeli çıkarlara hitap eden oportünist 

girişimlere (örneğin, tarımda aşırı gübre ve pestisid 
kullanımı, sanayide 'geçici ve belirli süreyle sınırlı olarak' 
arıtım tesisi yapılmadan ham atık deşarjı vb.) fırsat 
verilmemeli, bunun için yasal otoritenin dengelenmiş 
özendirme-gücendirme girişimleri yanında SHOD, ilgili 
üniversiteler, araştırma kurumları, bakanlıklar ve 
belediyeler eliyle eğitim çalışmalarına ağırlık 
verilmelidir. 
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Sürdürülebilir Kalkınmanın İki Temel 
Unsuru: Enerji ve Çevre

Prof. Dr. Volkan Ş. EDİGER* ve Seda ÇİFTÇİ
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Araştırma ve Lisansüstü 
Politikalar Direktörlüğü

Giriş

Korumacılık hareketi, Nobel ödülü kazanmış ilk 
Amerikalı unvanını taşıyan Amerika Birleşik 
Devletleri'nin 26. Başkanı Theodore Roosevelt (1901-
1909) tarafından yaklaşık bir asır önce başlatılmıştır. 
Roosevelt ve takım arkadaşları “korumacılık” kavramını 
ilk kez gündeme getirerek ayrıntılı tanımını yapmışlardır. 
Korumacılık kavramı, önceleri, küresel ısınma ve deniz 
seviyesindeki yükselme ile ekoloji ve çevre olarak farklı 
iki kulvarda gelişme göstermiş, sonrasında atmosferdeki 
karbondioksit ve iklim değişikliği kavramları ile 
birleşerek günümüzdeki sürdürülebilirlik (sustainability) 
kavramına dönüşmüştür. 

Başkan Roosevelt'in 1907 yılında Amerika'nın hızla 
tükenen doğal kaynaklarını korumak için oluşturduğu 
özel komite, sürdürülebilir enerji gelişimi (sustainable 
energy development) konseptinin hükümet düzeyindeki 

1ilk onayı olarak değerlendirilebilir.  Roosevelt'in aynı yıl 
kongrede söylediği aşağıdaki sözler, bugünkü nesillerle 
birlikte gelecek nesillerin çıkarlarının da dikkate 
alınmasını gerekli kılan sürdürülebilirliğin ilk 
tanımlarından birini oluşturmaktadır:

“Eğer çocuklarımız ile onların çocuklarına borçlu 
olduğumuz bir görevimiz varsa, o da bu ülkenin 
ormanlarını korumaktır ki, ormanlar ülkenin doğal 
kaynaklarını korumada ilk ve en önemli unsuru 
oluştururlar… Her medeni ulus, toprak, nehir ve 
orman gibi üç büyük ulusal değerini, gelecekteki 

2çıkarlarını dikkate alarak kullanmalıdır.”

100 yıl kadar önce, bir başkanın, “korumacılıktan daha 
büyük bir mesele yoktur” diyerek, kendisini yenilenebilir 
ve yenilenemez doğal kaynakların korunmasına adaması 
olağanüstü bir durumdur. Bundan dolayı, Güney Dakota 
eyaleti Mount Rushmore Anıtı'ndaki kayalara “onun 
çocuklarının çocukları” ibaresi yontulmuş ve kendisine 

volkanediger@gmail.com

Amerika'nın en büyük dört başkanından biri olma şerefi 
verilmiştir. 

Roosevelt'in yaklaşımı, hükümetlerin yetki ve 
otoritesinin, tutarlı kalkınma politikaları oluşturmada ve 
uygulamada nasıl etkili olabileceğini gösteren en iyi 
örnek olarak gösterilmektedir. Onun kararlı ve iyimser bir 
devlet adamı olarak, düşüncelerini cesaretle hayata 
geçirmesiyle karakterize olan yöntemi, günümüzdeki 
sürdürülebilir kalkınma gelişimi için de en doğru strateji 
olarak kabul edilmektedir. Fakat Roosevelt'in de açıkça 
belirttiği gibi, “iyimserlik güzel bir özelliktir ama aşırılığa 

3kaçarsa aptallık olur.”

Sürdürülebilir enerji gelişimi konusunda şu an içinde 
bulunduğumuz koşullar çok iyimser olmamızı 
engelliyorsa da, yüz yüze olduğumuz sorunlar 
çözümlenemeyecek nitelikte değildir. İhtiyacımız olan 
tek şey, toplumların gelecekteki çıkarlarının günümüzün 
bireysel çıkarlarına karşı korunarak sürdürülebilir enerji 
ve iklim değişikliği politikalarının küresel çapta hayata 
geçirilmesidir. Bunun için de rekabetçi liberal ekonomik 
düzen içinde ekonomik geçerliliği olan mekanizmaların 
geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu makalenin amacı, günümüzün sorunlarına ışık 
tutmak amacıyla, öncelikle, korumacılık kavramının 
günümüzün sürdürülebilirlik kavramına doğru geçirdiği 
tarihsel evrimin incelenmesidir. Daha sonra sürdürülebilir 
kalkınma konusuna değinilerek, sürdürülebilir kalkınma 
için oldukça önem arz eden sürdürülebilir enerji gelişimi 
konusuna değinilecektir. Günümüzde gelinen son 
aşamada, enerji kaynakları verimli ve akılcı kullanılırken 
aynı zamanda gelecek nesiller için bu kaynakların tasarruf 
edilmesi ve çevrenin korunması çok önemli olduğundan, 
ülkeler, sürdürülebilir kalkınma ilkelerini, politikalarına 
ve programlarına entegre etmeye ve bu alanlardaki 
uluslararası girişim ve anlaşmaların içerisinde daha çok 
yer almaya başlamışlardır. 

Korumacılıktan Sürdürülebilir Enerjiye Tarihsel 
Gelişim

Başta korumacılık olmak üzere Roosevelt döneminde 
ortaya çıkan yeni fikirler, Roosevelt'in en yakın 
yardımcısı Gifford Pinchot tarafından 1910 yılında 
kaleme alınan The Fight for Conservation  (Korumacılık 

4için Mücadele) başlıklı kitapta toplanmıştır.  Pinchot, “the 
greatest good to the greatest number” olarak 
özetlenebilecek, mümkün olduğu kadar geniş kesimlere, 
mümkün olan en iyisinin verilmesi anlamına gelen 
slogana, “for the longest time” ifadesini de ekleyerek 
sürdürülebilirlik kavramının gelecek nesilleri de 

* Bu makale hazırlandıktan sonra Prof. Dr. Volkan Ediger, Kadir Has 
Üniversitesi Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörü görevini 
üstlenmiştir.
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5kapsamasını sağlamıştır.  Pinchot, bu tarihsel katkısının 
yanında, Amerika'nın gelecek için vizyonu olmasının 
önemini de vurgulayarak, doğal kaynakların gelecekteki 
kalkınmayı engellemeyecek şekilde kullanılmasını salık 
vermiştir. Ona göre, Amerikan halkının sadece bugününü 
değerlendirerek ulusun geleceğini göz ardı etmesi, telafisi 
mümkün olmayan bir hatadır. Bu duruma düşmemek de 
ancak, hükümetin kararlılığı ve ileriyi gören devlet 
adamlarının aktif eylemleri ile mümkün olabilecektir.

Roosevelt'in takım arkadaşlarının bu önemli sonuçlara 
ulaşmasında, yine bir devlet memuru olan Bernard 
Eduard Fernow'un 1886-1898 yılları arasında yapmış 

6olduğu çalışmaların etkisi büyük olmuştur.  Fernow, eski 
Roma hukukundaki “utere tuo ne alterum noceas” 
kuralını temel alarak sürdürülebilirlik konusundaki 
görüşlerini formüle etmiştir. Ona göre, bu kural sadece 
“kendi malını başkalarına zarar vermeden kullanmak” 
anlamında ele alınmamalı, aynı zamanda, günümüz insanı 

7ile birlikte gelecek nesiller de dikkate alınmalıdır. 

Fernow, aynı zamanda, doğal kaynakları sınıflayan ilk 
kişi olmuştur. Fernow'un 1902 tarihli Economics of 
Forestry (Ormancılığın Ekonomisi) kitabında doğal 
kaynaklar, “resources inexhaustible”, “resources 
exhaustible and non-restorable”, “resources restorable 
but liable to deterioration” ve “resource restorable, 
yielding increased returns under increased activity” 

8başlıkları altında dört ana grupta toplanmıştır.  Bu gruplar 
sırasıyla, “tükenmez”, “tükenen ama yenilenemez”, 
“yenilenebilen ama bozulmaya müsait” ve “yenilenebilen 
ve hatta daha da artırılabilen” kaynakları içermektedir. 
Onun bu çalışması daha sonraları yapılan sınıflandırmalar 
için esas teşkil etmiştir.

Amerikan hükümet yetkilileri tarafından başlatılan 
korumacılık hareketinin farklı boyutları, daha sonra 
yürütülen akademik çalışmalarda derinlemesine ele 
alınmıştır. Wisconsin Üniversitesi Rektörü Charles 
Richard Van Hise'nin yazdığı The Conservation of 
Natural Resources in the United States (Amerika Birleşik 

9 Devletleri'ndeki Doğal Kaynakların Korunması)  başlıklı 
10kitap bu konudaki en güzel örneklerden biridir.  

Kitabında korumacılık ile bir ulusun geleceği arasındaki 
ilişkiyi irdeleyen Van Hise, doğal kaynakları, “çok bol ve 
pratikte sınırsız miktarda olan” ve “daha az ve sınırlı olup 
günümüzün veya gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 
karşılamada yetersiz olan” olmak üzere iki grupta 
sınıflandırmıştır. Van Hise, aynı zamanda, tarihte yeni bir 
sayfa açtığına inandığı korumacılık kavramını, sadece 
bireyin değil insanlığın tümünün ihtiyaçlarını ilgilendiren 
bir olgu olarak değerlendirmiştir.

Bu konudaki asıl gelişme, korumacılığın ekonomik 
sınırlamalarını konu edinen  “The Economic Possibilities 
of Conservation- Korumacılığın Ekonomik Olasılıkları” 
başlıklı makalenin yayımlanmasından sonra olmuştur. 
Aynı üniversiteden Lewis Cecil Gray tarafından 1913'te 
yayımlanan bu makale, ABD'deki korumacılık hareketini 
doğa bilimleri açısından olduğu kadar ekonomik teoriler 

11açısından da değerlendirmiştir.  Gray'e göre, faydacılık 
her zaman kârın maksimize edilmesi anlamına 
gelmemeli, doğal kaynak kullanımında toplumun 

12geleceği ile sosyal boyut da mutlaka dikkate alınmalıdır.  
Ça l ı şmas ında ,  “ ik i  so sya l  a l t e rna t i f  na s ı l  
karşılaştırılmalı?” ve “toplum ve bireylerin gelecekteki 
çıkarları uzlaşabilir mi?” sorularına yanıt arayan Gray, 
sahip olunan kaynakların şimdi mi yoksa gelecekte mi 
tüketilmesinin daha akıllıca olacağı konusunda ayrıntılı 
çalışmalar yapmıştır. Gray'in ulaştığı en önemli sonuç, 
faydacılığın gelecek nesillere bir maliyeti olduğu gibi 
korumacılığın da bugünkü nesiller için ağır bir yük 
getireceğidir. Dolayısıyla, kaynak kullanımında her iki 
neslin çıkarlarını da gözetecek şekilde bir orta yol 
bulunmalıdır. Gray ayrıca, sosyal politikaların 
belirlenmesinde, ulusal refahın mı yoksa uluslararası 
refahın mı öncelikli olduğu sorusunu da ilk kez 
sorgulamıştır. 

20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan bu önemli 
görüşlerin sürdürülebilirliğe doğru evrimleşmesi yaklaşık 
yarım asır almıştır. Bu evrimleşmede The Silent Spring 

13(Carson, 1962),  A Blueprint for Survival (Goldsmith, 
14 15 1972),  The Limits to Growth (Meadows et al., 1972)

gibi kitaplar önemli katkılarda bulunmuştur. Fakat bu 
çalışmaların hiçbiri, Birleşmiş Milletler tarafından 1972 
yılında Stockholm'de düzenlenen “İnsanın Çevresi” 
(UNCHE: United Nations Conference on the Human 
Environment) konulu konferans kadar başarılı 

5 Pinchot, G. (2004) Excerpts from the fight for conservation.Organization 
& Environment. 17, 232-243.

6 Scott, A. (1954) Conservation policy and capital theory. The Canadian 
Journal of Economics and Political Science/Revue Canadienne 
d'Economique et de Science Politique. 20, 504-513.

7 Fernow, B.E. (1895) The providential functions of government with 
special reference to natural resources. Science, New Series. 2, 252-265.

8 Fernow, B.E. (1902) Economics of Forestry, Thomas Y. Crowell & Co., 
New York.

9 Van Hise, C.R. (1910) The Conservation of Natural Resources in the 
United States, Macmillan Co., New York.

10 Chamberlin, T.C. (1924) Biographical memoir Charles Richard Van Hise 
1857-1918. Presented to the Academy at the Autumn Meeting, 1919. 
Memoirs of the National Academy of Sciences. 17, 143-145.

11 Kirkendall, R.S. (1963) L. C. Gray and the supply of agricultural land. 
Agricultural History. 37, 206-214.

12 Gray, L.C. (1913) The economic possibilities of conservation. The 
Quarterly Journal of Economics. 27, 497-519.

Carson, R. (1962) Silent Spring, Houghton Mifflin, Boston.
14 Goldsmith, E., ed. (1972) A blueprint for survival. The Ecologist. 2 (1), 

http://www.theecologist.info/page33.html
15 Meadows, D.H., Meadows, D.L., Randers, J. Behrens, W.W. (1972) 

Limits to Growth, Universe Books, New York.
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olamamıştır. Bu konferans, konuyla ilgili ilk uluslararası 
girişim olmasının yanı sıra, korumacılığı ekoloji 
eylemciliğine dönüştürmeyi de başarmıştır. Dünya 
vatandaşlarının bir yanda kendi yerel dünyalarında 
yaşarken aynı zamanda küresel boyutta düşünmeye 
başlaması ancak bu konferanstan sonra mümkün 
olabilmiştir. 

Roosevelt'in takımının ünlü sloganı olan “mümkün 
olduğu kadar geniş kesimlere mümkün olan en iyisinin en 
uzun süreyle verilmesi” ifadesinin tam olarak 
anlaşılabilmesi için 70 yıl beklemek gerekmiştir. Bu 
slogan, “Ortak Geleceğimiz” başlıklı Birleşmiş Milletler 
raporunda, “günümüzün ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin 
kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerine zarar 
vermeden karşılanması” olarak değiştirilerek, 
sürdürülebilir kalkınma (sustainable development) 

 kavramı ilk kez ortaya atılmıştır. Bu nedenle, Brundtland 
Raporu olarak da adlandırılan 1987 tarihli bu rapor, 
modern sürdürülebilirlik kavramının başlangıcı 

16sayılabilir.  Nitekim Brundtland Raporu, daha sonra 
düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansı (Rio de Janerio-1992), Avrupa Birliği 5. Çevre 
Eylem Programı (1995), Birleşmiş Milletler İnsan 
Habitatı Konferansı (İstanbul-1996), Rio+5 Forumu (Rio 
de Janerio-2002) ve Dünya Sürdürülebilir Gelişme 
Konferansı (Johannesburg-2002) gibi uluslararası 
girişimlerin de ilham kaynağı olmuştur.

Sürdürülebilir kalkınmanın içine, enerjinin de dâhil 
edildiği sürdürülebilir enerji gelişimi kavramı ise, 
enerjinin, sosyal ve ekonomik kalkınmanın en önemli 
unsurlarından biri olması nedeniyle geliştirilmiştir. 
“Günümüzün enerji ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin 
kendi enerji ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetlerine zarar 
vermeden karşılanması” olarak tanımlanabilen 
sürdürülebilir enerji gelişimi, enerjinin etkin ve verimli 
kullanımını, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
yaygınlaştırılmasını ve temiz enerji teknolojilerini 
destekleyen bir gelişimdir ve günümüzün enerji 
politikalarının da çerçevesini oluşturmaktadır. 
Sürdürülebilir enerji gelişimi, Schweizer-Ries'in (2008) 
de vurguladığı gibi günümüzde artık “toplumumuzun en 

17önemli konusu” haline gelmiştir. 

Küresel İklim Değişikliği ve Kyoto Protokolü

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change'e 
(2007) göre, iklim değişikliği, “uzun süre boyunca 
iklimde gözlenen doğal değişimler ile direkt ya da dolaylı 

olarak insan faaliyetlerinin neticesinde ortaya çıkan ve 
18küresel atmosferin kompozisyonunu bozan değişiklik”  

şeklinde tanımlanmaktadır. İklim değişikliğinin, fosil 
yakıtların insan marifetiyle yakılması sonucu ortaya çıkan 
başta CO  olmak üzere çeşitli sera gazlarının atmosferde 2

birikmesiyle oluştuğu, İsveçli S. Arrhenius'un 1896'daki 
1 9çalışmasından bu yana bilinmektedir.  İklim 

değişikliğinin ekolojik ve bilimsel bir problem olmaktan 
çıkıp, sosyal ve ekonomik boyutları da olan toplumsal bir 
sorun olarak algılanmaya başlanması 1970'lerde 
gerçekleşmiştir. 1972'de toplanan Birleşmiş Milletler 
“İnsanın Çevresi” Konferansı, sera gazı salımlarının 
artarak devam etmesinin katastrofik çevresel felaketlere 
yol açarak insanlığı tehdit eder duruma gelebileceği 
saptamasını yaparak acil önlem alınması gereğini ortaya 

20koymuştur.  Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) 
tarafından 12-23 Şubat 1979'da düzenlenen The First 
World Climate Conference'ta (Birinci Dünya İklim 
Konferansı) iklim değişikliği konusunun öneminin altı 
çizilmiş, fosil yakıtlara olan bağımlılık devam ettiği 
sürece atmosferdeki karbondioksit oranının artacağı ve 
bunun sonucunda önemli ve uzun süreli iklim 
değişiklikleri olacağı vurgulanmıştır. Uluslararası 
düzeyde bir çerçeve iklim sözleşmesinin hazırlanmasının 
gerekli olduğu, 1988 yılında Kanada'da düzenlenen 
Toronto Conference on the Changing Atmosphere'de 
(Değişen Atmosfer Konferansı) dile getirilmiş ve aynı 
konferansta, küresel karbondioksit salımlarının, 2005 
yılına kadar yüzde 20 azaltılması hedefi konulmuştur. 
Aynı yıl, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve 

21WMO'nun ortak girişimleriyle IPCC kurulmuştur.  The 
Second World Climate Conference (İkinci Dünya İklim 
Konferansı), yine WMO öncülüğünde, 29 Ekim - 7 Kasım 
1990'da toplanmış, ana konusu iklim değişikliği ve sera 
gazları olan “Ministerial Declaration-Bakanlar 
Deklarasyonu”, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 137 

22ülke tarafından onaylanmıştır.  

Bu çabalara paralel olarak, 1991 yılında, gelişmekte 
olan ülkelerin küresel çevreyi korumaları ve çevre dostu 

16 Our Common Future (1987) The Report of the Brundtland Commission, 
Oxford University Press.

17 Schweizer-Ries, P. (2008) Energy sustainable communities: 
Environmental psychological investigations. Energy Policy. 36, 
41264135.

18 IPCC, Climate Change 2007: The Physical Science Basis Summary for 
Policymakers, contribution of Working Group I to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
This summary for policymakers was formally approved at the 10th 
session of Working Group I of the IPCC, Paris, February 2007, 
http:www.ipcc.ch/

19 Svante, A. (1896) On the influence of carbonic acid in the air upon the 
temperature of the ground. London, Edinburgh, and Dublin 
Philosophical Magazine and Journal of Science. 41, 237275.

20 United Nations, Report of the United Nations Conference on the Human 
Environment, Stockholm, 5-16 June 1972, United Nations Publication, 
Sales No. E. II. A. 14 and corrigendum.

21 Grubb, M. (1990) The greenhouse effect: negotiating targets. 
International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) 66, 
67-89.

22 http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/sustdev/climate.htm
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enerji teknolojileri geliştirerek uygulamaya koymalarını 
teşvik etmek amacıyla, 182 ülkenin katılımı ve BM 
Kalkınma Programı (UNDP), UNEP ve Dünya Bankası 
(WB) gibi uluslararası kuruluşların da iştirakiyle, Küresel 
Çevre Fonu (GEF: Global Environment Facility) 
kurulmuştur. Günümüzde konuyla ilgili en büyük proje 
fonlama kuruluşu sayılan GEF, şu ana kadar 165'ten fazla 
ülkede, 2.700 projeye 9,2 milyar ABD doları maddi 

23destek sağlamıştır. 

3-14 Haziran 1992'de Rio'da düzenlenen UNCED: 
United Nations Conference on Environment and 
Development (Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansı), ya da diğer adıyla Dünya Zirvesi, hem 
büyüklüğü hem de değindiği konuların kapsamı açısından 
özel bir öneme sahiptir. Bu konferansta, “Rio 
Declaration-Rio Deklarasyonu” yayımlanmış ve 194 
ülkenin taraf olduğu UNFCCC: United Nations 
Framework Convention on Climate Change (Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) kabul 
edilmiştir. 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren bu 
sözleşmede, gelişmiş ülkelerin atmosfere yaydığı sera 
gazları salımlarında azaltma yoluna gitmeleri 
belirtilirken, gelişmekte olan ülkelere ise sanayileşme 
süreçlerinin devam ettiği sürece salım azaltmaları 
konusunda esneklik sağlanmıştır. UNFCCC'nin en 
önemli amacı, atmosferdeki sera gazı yoğunlaşmasının 
dengelenerek, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli etkileri 

24 önleyecek düzeyde tutulmasıdır.   

Rio Deklarasyonu sonrası imzalanan en önemli belge 
1997 tarihli Kyoto Protokolü'dür. Küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinde mücadeleyi amaçlayan Kyoto Protokolü, 
UNFCCC Ek-1'inde yer alan ülkelerin sera gazı 
salımlarını, 2008-2012 yılları arasındaki süreçte, 
1990'daki değerlerine göre toplam yüzde 5,2 oranında 
azaltması hükmüne bağlamıştır. Bu protokol, ilk kez 
endüstrileşmiş zengin ülkelere bağlayıcı hükümler 
getirmesi açısından önemlidir. Fakat 1990 yılındaki 
karbondioksit salım miktarının yüzde 55'inden sorumlu 
olan 55 Ek-1 ülkesinin hepsinin onayının alınması 
zorunluluğu ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin 
olumsuz tutumu nedeniyle bu protokol uzun bir süre 
yürürlüğe girememiştir. Protokol, ancak Rusya tarafından 
18 Kasım 2004'te onaylandıktan sonra 16 Şubat 2005'te 

25yürürlüğe girmiştir.  

İlk etapta altı sera gazı salımına sınırlama getiren 
protokol, hükümlerinin yer aldığı 28 maddeye ek olarak 

iki ek liste içermektedir. Protokol'ün Ek-A listesinde, 
sınırlanan gazlar ve bu gazların kaynaklandığı sektörler, 
Ek-B listesinde ise 1990 yılına oranla sayısal salım 
azaltım hedefleri yer almaktadır. Protokol'de, ayrıca, 
ülkelerin salım azaltım yükümlülüklerini yerine 
getirmede ekonomileri üzerindeki yükü minimize etmek 
ve yeşil enerji teknolojileri yatırımlarını desteklemek 
amacıyla, Joint Implementation (Ortak Yürütme), Clean 
Development  Mechanism (Temiz  Kalk ınma 
Mekanizması) ve Emissions Trading (Salım Ticareti) gibi 

26esneklik mekanizmaları geliştirilmiştir. 

Hükümlerinin bağlayıcı özelliğiyle uluslararası 
arenada tek anlaşma olan Kyoto Protokolü'ne katılım 
büyük ölçüde gerçekleşmişse de, pek çok tartışma ve 
anlaşmazlığı beraberinde getirmiştir. Başta ABD olmak 
üzere atmosfere en fazla sera gazı salan sanayileşmiş 
ülkeler, salım oranlarının düşürülmesinde, gelişmekte 
olan ülkeleri herhangi bir taahhüde zorlamadığını ileri 
sürerek, Kyoto'yu “vahim gedikleri olan” bir anlaşma 

27olarak nitelemişlerdir.  Diğer yandan, en az sanayileşmiş 
ülkeler kadar salım yapan Çin, Hindistan ve Brezilya gibi 
ülkeler gelişmekte olan ülke kategorisine girmelerinden 
dolayı yükümlülüklerinden muaf tutulmakta, 
yükümlülüğe tabi olan gelişmiş ülkeler ise esneklik 
mekanizmalarından faydalanarak başka ülkelerden hak 
satın alma yoluyla gaz salımlarında indirime gitmekten 
kaçınmaktadırlar. Son olarak, en büyük kirleticilerden biri 
olan ABD'nin ekonomik kalkınmasına zarar vereceği 
endişesiyle h l  anlaşmayı imzalamamış olması 
protokolün inandırıcılığını azaltmaktadır. Tüm bunlara 
rağmen, Kyoto Protokolü'nün yetersiz olmakla birlikte bir 
başlangıç olması açısından önemli olduğu ve getirdiği 
yeni açılımlar ile uluslararası ilişkilerde derin izler 

28yarattığı söylenebilir.

Öte yandan, iklim değişikliğinin sadece içinde 
bulunulan zaman dilimindeki sosyal refahı değil, aynı 
zamanda ekonomik kalkınmayı yavaşlatarak, gelecekteki 
refahı da olumsuz etkilediği konusunda görüş birliği 

29bulunmaktadır.  Ülkeler, artık, ekonomik gelişmeden 
ödün vermeden enerjinin temiz ve verimli kullanımının 
artırılarak sera gazı salımlarının düşürülebileceğini 
açıkça görmektedirler. Gerçekte, hükümetlerin enerji 
sektöründe, enerji verimliliğinin yükseltilmesi ile 
alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesi doğrultusunda yapacağı düzenlemeler, 

â â

23
http://www.thegef.org/gef/whatisgef

24 http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_
ratification/items/2631.php

25 Ediger, V.Ş. (2008) Küresel iklim değişikliğinin uluslararası ilişkiler 
boyutu ve Türkiye'nin politikaları. Mülkiye. 259, 133-158.

26 http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php
27 http://usinfo.org/wf-archive/2001/010611/epf103.htm
28 Ediger, V.Ş. (2008) Küresel iklim değişikliğinin uluslararası ilişkiler 

boyutu ve Türkiye'nin politikaları. Mülkiye. 259, 133-158.
29 Fankhauser, S. & Tol, R.S.J. (2005) On climate change and economic 

growth. Resource and Energy Economics. 27, 1-17.
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ülkedeki ekonomik kalkınmayı yavaşlatmak yerine 
30 hızlandıracaktır.

Kyoto Sonrasındaki Gelişmeler

Kyoto Protokolü sonrası dönemin hangi yasal 
çerçevede ve hangi kurallar ve mekanizmalar ile 
yapılacağına ilişkin çeşitli toplantılar, Birleşmiş Milletler 
ş e m s i y e s i  a l t ı n d a  2 0 0 7 ' d e n  b u  y a n a  
gerçekleştirilmektedir. UNFCCC'ye taraf olanların 13. 
Konferansı ile Kyoto Protokolü'ne taraf olanların 3. 
Top lan t ı s ı ' n ın  ge rçek leş t i r i ld iğ i  2007  Ba l i  
Konferansı'nda, 2012 ve sonrasındaki süreçte yapılması 
gerekenlerin belirlendiği “The Bali Road Map-Bali Yol 
Haritası” ve “The Bali Action Plan-Bali Eylem Planı” 
kabul edilmiştir. Ayrıca, yapılacak çalışmaların çerçevesi, 
salım azaltım, uyum, teknoloji ve finansman başlıkları 
olarak belirlenmiş, azaltımın hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkeler tarafından teknoloji transferi ve 

31finansman ölçeğinde yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Bali görüşmelerinden sonra konuyla ilgili olarak 
yapılan en önemli toplantı, 30 Kasım - 11 Aralık 2009 
tarihleri arasında yapılan Kopenhag (Danimarka) 
görüşmeleridir. Görüşmeler sonrasında onaylanan 
Copenhagen Accord (Kopenhag Uyumu)'nda, küresel 
sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 
2°C'nin altında tutulması ve 2015'ten sonraki sıcaklık 

32artışının ise 1,5°C'nin altına çekilmesi hedeflenmiştir.  
Ayrıca gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere, 
azaltım ve uyum faaliyetlerinde yardımcı olması 
amacıyla CGCF: Copenhagen Green Climate Fund 

33(Kopenhag Yeşil İklim Fonu) kurulmuştur.  Bunun yanı 
sıra, ülkeler arası teknoloji transferini hızlandırmak için 
“Technology Mechanism-Teknoloji Mekanizması” ile 
ormansızlaşma ve orman bozulmasını önlemek, bundan 
kaynaklanan emisyonları azaltmak için REDD+: 
Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation mekanizması da dahil olmak üzere bir 

34mekanizmanın kurulmasına karar verilmiştir.  Kopenhag 
görüşmeleri, iklim değişikliği konusunun insanoğlu için 
en önemli sorunlardan biri olduğunun vurgulanmasında 
başarılı olmuşsa da, gelişmiş ülkelerce gerçekleştirilmesi 
öngörülen salım azaltımını düzenleyen hükümleri, yaygın 

olarak “çok zayıf” ve “Kyoto Protokolü'nden bir adım 
35geri” şeklinde değerlendirilmiştir. 

Küresel iklim değişikliği konusundaki uluslararası 
çabaların sonuncusu 11 Aralık 2010'da Cancun'da 
(Meksika) gerçekleştirilen toplantıdır. Toplantı sonrası 
imzalanan Cancun Anlaşması, gelişmiş ülkelerdeki sera 
gazı salımlarının, 10 yıl içinde, 1990'lardaki düzeyinden 
yüzde 25-40 oranında azaltılmasını hedeflemektedir. 
Anlaşmaya taraf olan ülkeler, bu hedeflere ulaşılabilmesi 
için Kopenhag'da onaylanan taahhütlerin daha ileri 
seviyelere getirilmesi gerektiğini kabul etmişlerdir. 
Anlaşma, karbon salımını azaltma konusunda bağlayıcı 
bir yükümlülük getirmemesine rağmen, Birleşmiş 
Milletler tarafından yürütülen çok taraflı sürece tekrar 
güveni sağlamış olması bakımından önemlidir. Bu 
toplantı, Aralık 2011'de Durban'da (Güney Afrika) 
yapılması planlanan toplantıda bağlayıcı kararlar 

36alınması için de zemin hazırlamıştır. 

Gelinen son noktada, iklim değişikliğine karşı 
mücadeledeki başarının, dünyanın en büyük iki enerji 
tüketicisi ve kirleticisi olan ABD ve Çin'in tutumlarıyla 
büyük ölçüde bağlantılı olduğu unutulmamalıdır. 
Özellikle, en ileri teknolojik, ekonomik ve kurumsal güce 
ve deneyime sahip ülke olan ABD'nin bu mücadelede 
atılacak küresel adımlarda özel bir yeri vardır. 

ABD'nin konuyla ilgili olumsuz yaklaşım ve 
politikalarında, Barack H. Obama'nın başkan 
seçilmesinden sonra ciddi değişiklikler görülmeye 
başlanmıştır. Obama'nın iktidara gelir gelmez Nobel 
ödüllü fizikçi ve yenilenebilir enerji savunucusu Steven 
Chu'yu enerji bakanı olarak ataması ve Cancun'da, 
2020'ye kadar yüzde 17'lik salım azaltmayı taahhüt etmiş 
olması -yeterli bir hedef olmamakla beraber- önemli bir 
gelişme sayılmalıdır. Ayrıca Obama'nın küresel ısınmaya 
sebep olan çevresel kirliliğin azaltılması, enerji 
kaynaklarının çeşitlendirilmesi,  temiz enerji  
teknolojilerine yatırım yapılması ve sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanması konularında önderlik yapmayı 

37 taahhüt ederek, 28 Mart 2009'da, Major Economies 
Forum on Energy and Climate (Enerji ve İklim Büyük 
Ekonomiler Forumu) adı verilen girişimi başlatması da 
ABD'nin yaklaşım değişikliğinin diğer bir göstergesi 

38 olarak düşünülebilir. Girişimin amacı temiz enerji 
teminini arttıracak somut faaliyetleri ve ortaklıkları 

30 van der Linde, C. & van Geuns, L. (2005) Security of Supply: Invest 
in Energy Efficiency. ASEM-EMM 6: Special Session on Energy, 
Background Document.

31 Ediger, V.Ş. (2008) Küresel iklim değişikliğinin uluslararası ilişkiler 
boyutu ve Türkiye'nin politikaları. Mülkiye. 259, 133-158.

32 http://www.denmark.dk/NR/rdonlyres/C41B62AB-4688-4ACE-
BB7B-F6D2C8AAEC20/0/copenhagen_accord.pdf

33 http://www.climatefund.info/
34 The Copenhagen Accord of 18 December 2009, Advance unedited 

version, Decision-/CP.15, Article 11 and Article 6&8.

35 http://www.yesilekonomi.com/yayinlar/yesilkose/kopenhag-
uzlasmasi-iklim-degisikligi-ile-savasim-surecinde-buyuk-bir-hayal-
kirikligi.htm

36 http://www.turkiyeavrupavakfi.org/index.php/genel-haberler/2117-
iklim.html

37 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-nation-
bp-oil-spill

38 http://www.state.gov/g/oes/climate/mem/
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desteklemek, bu bağlamda, sanayileşmiş ve gelişmekte 
olan ekonomiler arasındaki diyaloğu geliştirmektir. 

Öte yandan ABD'nin konuyla ilgili olarak Çin ile 
geliştirdiği işbirliği de olumlu bir gelişmedir. Eski ABD 
Başkanı George W. Bush ile Çin Başkanı Hu Jintao 
tarafından 2006 yılında başlatılan SED: The China-U.S. 
Strategic Economic Dialogue (Çin-ABD Stratejik 
Ekonomik Diyalogu), Obama yönetimi tarafından, 
çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve enerji 
güvenliği konularında daha etkin işbirlikleri yapılması 
amacıyla genişletilerek, 1 Nisan 2009'da S&ED: The 
U.S.-China Strategic and Economic Dialogue (ABD-Çin 
S t r a t e j i k  ve  Ekonomik  D iya loğu )  ş ek l i ne  
dönüştürülmüştür. İki ülke, 17 Kasım 2009'da, enerji ve 
iklim değişikliği konularında kapsamlı bir anlaşma paketi 
açıklamışlar; nükleer, şeyl gazı, kömür, yenilenebilir 
enerji ve elektrikli taşıtlar konularında ortak çalışmalarda 

39bulunacaklarını duyurmuşlardır.  Ayrıca, Haziran 2008 
yılında imzaladıkları 10 yıllık The Ten Year Framework 
for Cooperation on Energy and Environment (Enerji ve 
Çevre İşbirliği Çerçeve Anlaşması)'nın devamına karar 
vererek, özellikle temiz enerji, temiz hava, temiz ve 
verimli elektrik, temiz ve verimli taşıma, doğal kaynaklar 
ve sulak arazilerin korunması ile enerji verimliliği gibi 
spesifik konularda işbirliğini artırmak için çabalarına 
devam edeceklerini taahhüt etmişlerdir. ABD ve Çin'in 
kendi başlarına ve birlikte enerji ve çevre alanlarında 
somut adımlar atmasının, sürdürülebilir üretim ve tüketim 
arasındaki dengeyi kurma arayışında umut verici 
olmasına rağmen yeterli olduğu söylenemez.

Türkiye'de Son Durum

Türkiye, enerji, çevre ve küresel iklim değişikliğiyle 
ilgili ulusal ve uluslararası girişimleri her zaman 
destekleyen bir ülke olmuştur. Bu konular üzerinde 
çalışmalar yapılmaya 1980'li yıllarda başlanmış, daha 
kapsamlı çalışmalar ile gerekli yönetmeliklerin 
çıkarılarak düzenlemelerin yapılması AB'ye katılım 
süreciyle birlikte hız kazanmıştır. 

Türkiye'nin ilk Çevre Sorunları Envanteri, Türkiye 
Çevre Sorunları Vakfı tarafından 1980 yılında 
hazırlanmaya başlanmış, 1991-1992 yılları arasında, Rio 

40 Zirvesi kapsamında daha da genişletilmiştir. 1995 
yılında “Ulusal Çevre Eylem Planı” hazırlanmış, Devlet 
Planlama Teşkilatı koordinatörlüğünde, çalışma grupları 

oluşturularak, 1997'den itibaren grup raporları 
tamamlanmıştır. 2001 yılında ise Çevre Bakanlığı'nın 
başkanlığında, müsteşarlık düzeyinde, İklim Değişikliği 
Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.  

Konuyla ilgili asıl gelişme, TBMM'ye 1996 yılında 
sunulmuş olan “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi 'ne Katılmamızın Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun”un 16 Ekim 2003'te kabul 
edilmesi olmuştur. Türkiye 24 Mayıs 2004'ten itibaren bu 
uluslararası sözleşmeye taraf olmuştur. 2005 yılında 
çalışmalarına başlanan “Sera Gazı Envanteri ve Birinci 
Ulusal Bildirimi” 23 Mart 2007'de tamamlanarak 
UNFCCC'ye sunulmuştur. Aynı yıl, TBMM Küresel 
Isınma Araştırma Komisyonu kurulmuş, sera gazı 
salımlarının hesaplama standardı olan TSE ISO14064, 
Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilmiştir. 

İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirim Raporu, 
ulusal iklim değişikliği alanındaki Ulusal Eylem Planı'nın 
önceliklerini belirlemiş ve Türkiye'de İklim Konularında 
Bilimsel Yönlendirme Kurulu ve Ulusal Eylem Planını 

41İzleme Platformu kurulması gerektiğinin altını çizmiştir.  
Bu raporda, 1994-2000 yılları arası sera gazı salım 
envanteri, projeksiyonları, salım kaynakları ve bunlara 
bağlı olarak azaltım potansiyeli, iklim değişikliğinin 
ülkemize etkileri ile politika ve tedbirler yer almıştır. 

Türkiye, UNFCCC'yi imzaladıktan ancak beş yıl 
sonra, 26 Ağustos 2009'da, Kyoto Protokolü'ne taraf 
olmuştur. Başlangıçta tüm OECD ülkeleri gibi hem Ek-1 
hem Ek-2'de yer alan Türkiye, daha sonra kendi 
başvurusu üzerine Ek-2'den çıkarılmış, sadece Ek-1'de 
yer almıştır. Türkiye, her ne kadar Kyoto Protokolü Ek-
1'deki ülkeler içinde, kişi başına düşen salım oranıyla en 
düşük ülkeler arasına girmiş olsa da, uzun süredir 
dünyanın en hızlı sera gazı salım artışı yaşayan ülkesi 

42olmuştur.  Ancak Kyoto Protokolü kabul edildiğinde 
Türkiye UNFCCC'ye henüz taraf olmadığından Ek-1'e 
taraf ülkelere özgü sera gazı salım azaltım hedeflerini 
listeleyen Ek-B'nin içinde yer almamaktadır. Bu sebeple 
de, Kyoto Protokolü'nün ilk yükümlülük dönemi olan 
2008-2012 yılları arasında Türkiye'nin herhangi bir salım 
azaltma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ayrıca, Türkiye, 
Kyoto Protokolü'nün tanıdığı zorunlu karbon 
piyasalarında işlem gören esneklik mekanizmalarına da -
Ek-1'e dâhil  olmadığından- 2012 öncesinde 
katılamayacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda 
izlemesi gereken en makul strateji, temiz kalkınma 
hedeflerini uygulayabileceği politikalar geliştirerek, 

39 http://climateprogress.org/2009/11/17/u-s-and-china-announce-
%E2%80%9Cpositive-cooperative-and-comprehensive%E2%80%9D- 
plan-for-collaboration-on-clean-energy-and-climate-change/

40 Türkeş, M., Sümer U. M., & Kılıç, G. (1992) Atmosferin Korunması ve 
İklim Değişikliği, Ulusal İklim Koordinasyon Grubu Atmosferin 
Korunması ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Raporu, Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

41 http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar%5CTurkiye_BMIDCS_
I_Ulusal_bildirim.pdf

42 Soytaş, U. & Sarı, R. (2009) Energy consumption, economic growth, and 
carbon emissions: Challenges faced by an EU candidate member. 
Ecological Economics. 68, 1667-1675.
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gönüllü karbon piyasalarında deneyim kazanmak 
olmalıdır.

Yapılan çalışmalar Türkiye'nin iklim değişikliğinden 
en çok etkilenecek ülkeler arasında bulunduğunu 

43göstermektedir.  Bu gerçeğin bilincinde olarak, 2010-
2020 döneminde iklim değişikliği ile mücadele 
konusunda gösterilecek küresel çabalara ülke 
çerçevesinde katkıda bulunmak maksadıyla 3 Mayıs 2010 
tarihinde Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi'ni 

44yürürlüğe koymuştur.  Bu belge, Türkiye'nin iklim 
değişikliği kapsamında genel durumunu, ulusal 
vizyonunu, stratejilerini ve sektörel bazda kısa, orta ve 
uzun vadeli temel ilke ve hedeflerini ortaya 

45koymaktadır.  Bu çerçevede Türkiye, UNFCCC'nin 
temel ilkelerinden biri olan “ortak fakat farklılaştırılmış 
sorumluluklar” çerçevesinde küresel iklim değişikliği ile 
mücadele çabalarına destek olmayı bir hedef olarak 
belirlemekte, ulusal azaltım, uyum, teknoloji, finansman 

46ve kapasite oluşturma politikalarını benimsemektedir.  
28 Temmuz 2010'da Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren kanunla Çevre ve Orman Bakanlığı 
bünyesinde kurulan İklim Değişikliği Daire Başkanlığı bu 
kapsamda önemli bir gelişme olmuştur. Bu birim, iklim 
değişikliğine ve ozon tabakasının incelmesine neden olan 
maddelerin kontrolü, geri kazanılması ve bertarafına 
ilişkin olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyip 
değerlendirmek ve konuyla ilgili politika ve stratejiler 
belirleyip uygulamak amacını gütmektedir. Birim ayrıca, 
uluslararası sözleşmeler ve protokoller kapsamında 
yapılan müzakereleri yürütüp, Türkiye'ye verilen 
yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaları 
yapmakla da yükümlü kılınmıştır.

Avrupa Birliği adaylık süreci, Türkiye'nin enerji ve 
çevre konularında özellikle ulusal ölçekte adımlar atması 
için tetikleyici bir unsur olmuştur. Enerji Piyasası 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (EPDK) 
kurularak, 2001'den itibaren elektrik, doğalgaz, petrol ve 
LNG piyasalarının liberalleştirilmesi bu noktada çok 
önemli bir adım olmuştur. Enerji verimliliği ve tasarrufu 
konularında da önemli adımlar atılmış, 18 Nisan 2007'de 
kabul edilen Enerji Verimliliği Kanunu ile enerji 
verimliliğinin ülke genelinde etkin olarak yürütülmesi, 
sonuçlarının izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla Enerji 
Verimliliği Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. 
Yenilenebilir Enerji Kanunu ise, AB'nin enerji arz 

güvenliği, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve enerji 
arz dengesinde yenilenebilir enerji kullanımının 
artırılması direktiflerine uyum amacıyla, 29 Aralık 2010 
tarihinde son şeklini almıştır.

En son olarak, Ekim 2010-Mart 2013 dönemini 
kapsayan İklim Değişikliği İkinci Ulusal Bildirim 
raporunun hazırlık çalışmaları UNDP'nin önderliğinde, 
halen devam etmektedir. Finansmanının GEF'ten 
karşılanacağı bu raporun amacı, Türkiye'nin 2012 sonrası 
iklim rejimine katılması için ek analiz ve kapasite 
geliştirme olanaklarını tespit ederek, ilgili sektörler için 
teknik, politik, yasal, ekonomik ve kurumsal analizlerin 
tamamlanması ve bu bilgilerin Türkiye'nin 2012 sonrası 
iklim değişikliği yol haritasının oluşturulmasında temel 

47teşkil edecek şekilde toplanmasıdır.

Sonuç ve Öneriler 

Sürdürülebilir enerji gelişiminin insanlık için 
yaşamsal bir öneme sahip olduğu artık kabul gören bir 
gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Çok hızlı kalkınan 
ve gelişmesi için daha fazla enerji tüketmeye mecbur olan 
Türkiye'nin, kalkınmasını sürdürülebilir enerji 
gelişimiyle gerçekleştirmesi gereklidir. Küresel çapta 
olduğu kadar ülkemizde de kalkınmayı sürdürülebilir hale 
getirmek için enerji ve çevre konularında yapılması 
gereken çok şey bulunmaktadır. Konuyla ilgili farkındalık 
ve buna bağlı olarak çabalar her geçen gün daha da 
artmasına rağmen sorunlar h l  devam etmekte, 
ekonomik kalkınma uğruna sürdürülebilir kalkınma çoğu 
zaman feda edilmektedir. Roosevelt döneminden bu yana 
geçen bir asırlık süreçte çok önemli gelişmeler 
kaydedilmiş olmasına rağmen şu anda bulunduğumuz 
aşamada iyimser olmak zor görünmektedir. 

Günümüzün karmaşık ve bir o kadar da büyük enerji 
ve çevre sorunlarını 20. yüzyıl deneyiminden dersler 
alarak aşmak mümkün görünmektedir. Alınması gereken 
en önemli derslerden biri, enerji ve iklim değişikliği 
konusunun mutlaka hükümetler düzeyinde ele alınması 
gerektiğidir. Hükümetlerin ve kanun yapıcıların atacağı 
adımlar ve alacağı önlemler, kişisel çıkarlara karşı 
toplumsal çıkarları, şu anki çıkarlara karşı geleceğin 
çıkarlarını korumak için büyük önem arz etmektedir.

İkinci ders, uluslararası çabaların, dünyanın büyük 
enerji tüketicilerinin katılımları sağlanmadan başarılı 
olamayacağıdır. Çin, ABD ve AB gibi ülkelerin dünya 
enerji tüketiminden aldıkları pay yüzde 50'den fazladır. 
Roosevelt zamanından bu yana doğal kaynak 
korumacılığından ekonomik korumacılığa doğru 
sürdürülebilirlikte geriye dönüş yaşayan ABD'nin bir an 

â â

43 Ertürk, F., Akkoyunlu, A. & Varınca, K. B. (2006) Enerji Üretimi ve 
Çevresel Etkiler, Tasam Yayınları, Ankara

44 http://www.undp.org.tr/energEnvirDocs/Iklim%20Degisikligi%20
Strateji%20Belgesi_Tum_Sayfalar.pdf

45 http://www.enerjivadisi.com/images/analizler/nccs.pdf
46 http://www.undp.org.tr/energEnvirDocs/Iklim%20Degisikligi%20

Strateji%20Belgesi_Tum_Sayfalar.pdf 47 http://www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=2709
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önce Kyoto Protokolü'nü imzalaması bu bağlamda çok 
önemlidir. Uluslararası alanda yapılan çalışmalara 
katılımın eksiksiz olmasının yanında, yapılan 
anlaşmaların bağlayıcılığının gerekliliği de hedeflere 
ulaşmada önemlidir. Gelişmiş ülkelerin bilgi, deneyim ve 
teknoloji transferi ile teşvik mekanizmaları konusundaki 
desteği olmaksızın küresel bir çözüme ulaşmak neredeyse 
imkânsızdır.

Öte yandan, dünyanın önde gelen gelişmiş ülkelerinin, 
gelişmekte olan ülkeleri yanlarına almadan girişimlerde 
bulunmaları ya da kendi aralarında anlaşmaya 
varmalarının sıkıntı yaratacağı da aşikârdır. Amerikan 
Çevre Koruma Ajansı'nın raporuna göre, gelişmiş 
ülkelerin, 2000-2100 yılları arasındaki küresel sıcaklık 
artışının 5°C'den 2°C'ye çekilmesi stratejisini, gelişmekte 
olan ülkeler olmaksızın hayata geçirmesi imkânsız 
görünmektedir. Bu durumda, bırakın düşmeyi, küresel 

48sıcaklık 3,6°C yükselecektir.  Dolayısıyla üçüncü ders, 
gelişmekte olan ülkelerin, uluslararası çabaların her 
aşamasında sürece dâhil edilmesinin zorunlu olduğudur.

Dördüncü ders, alternatif ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilen enerjinin, geleneksel olarak 
fosil yakıtlardan elde edilen enerji ile rekabet edebilir 
düzeye getirilmesini temin edecek sürdürülebilir enerji 
politikalarının bir an önce oluşturulmasının gerektiğidir. 
Eğer bu politikalar oluşturulmazsa, International Energy 
Outlook 2009 raporuna göre, 2030'da toplam enerji 
üretiminin yüzde 80'i fosil yakıtlardan elde edilecektir ki 
bu da dünyamızın daha fazla kirlenmesi demektir. Ayrıca, 
küresel kalkınma ve enerji güvenliği için anahtar teşkil 
eden enerji çeşitliliği konusunda gerekli çalışmalar da 
yapılmalı, enerji kaynaklarının ve sistemlerinin 
kombinasyonu ekonomik gelişmeye izin verecek şekilde 
optimize edilmelidir. Tek bir enerji sisteminin uzun süreli 
egemenliği, kalıcı çevresel zarara veya felaketlere 
sebebiyet verebilir. Gerçek sürdürülebilir kalkınma, 
enerji kaynaklarının çeşitliliği ve yerelleştirilmesiyle 
sağlanabilir ki bu da aynı zamanda enerji tedariki ve 

49dağılımı güvenliği sağlar.

Beşinci ders, enerji verimlilik artışlarının iklim 
değişikliği politika ve müzakerelerinde daha fazla yer 
alması zorunluluğudur. AB'nin 3 Mart 2010'da açıklanan 
20-20-20 stratejisine göre, 2020 yılına kadar sera 
gazlarının yüzde 20 oranında azaltılması, yenilenebilir 
enerji payının yüzde 20'ye yükseltilmesi, enerji 
verimliliğinin yüzde 20 oranında artırılması mümkün 

50görünmektedir.  Bir başka deyişle, enerji verimliliğinin 
artırılması en az sera gazı azaltımı ve yenilenebilir 
enerjinin yaygınlaştırılması kadar iklim değişikliğinin 
önlenmesinde etkili bir önlem olarak görülmektedir. 
Verimliliği artırmanın en etkili yollarından birinin yüksek 
enerji fiyatları olduğu bilinmektedir. Örneğin 
1970'lerdeki petrol krizinden sonra uzun dönemli petrol 
tüketimi üçte bir oranında azalmıştır. Fakat fosil yakıt 
fiyatlarının yüksek tutulması, gelişmekte olan fakir 
ülkelerdeki ithalata dayalı ekonomileri olumsuz yönde 
etkileyeceğinden, bu genelde tercih edilir bir yöntem 
değildir. Verimliliği arttırmanın en makul yolu, ekonomik 
yapıdaki köklü değişiklikler ile ileri teknoloji 
kullanımıdır. Fakat bu da özellikle gelişmekte olan ülkeler 
için büyük miktarlarda yatırım ve rekabetçi bir iklimi 
gerektirmektedir.

Günümüze kadar geliştirilen Yenilenebilir Yeşil Enerji 
Sertifika Sistemi, Ticari Yeşil Sertifikalar ve Yenilenebilir 
Portföy Standartları gibi yeşil enerji destekleme modelleri 
ülkelerin yenilenebilir hedeflerini arzu edilen seviyeye 
çıkarmalarında maalesef başarılı olamamıştır. Bundan 
dolayı altıncı ders, var olan destekleme mekanizmalarının 
daha verimli kullanılarak yeni ve daha etkili destek 
mekanizmalarının oluşturulmasının gerekli olduğudur. 

Son olarak, Kyoto sonrası dönem için yeni yol 
haritasının belirlenmesinde gelişmiş ülkelerin enerji ve 
iklim değişikliği politikalarının, uluslararası ilişkilerin 
öncelikli konuları haline getirilmesinde öncülük etmeleri 
gerekmektedir. Bunu sağladıktan sonra ihtiyacımız olan 
tek şey, hükümetlerin gözetimi ve koruması altında en 
yenilikçi, rekabetçi, ekonomik uygulanabilirlik arz eden 
ve çevreyle uyumlu düzenleme ve değişikliklerin 
yapılması olacaktır. Bir asırlık deneme-yanılma deneyimi 
iyimserliğimizi korumamız için fazlasıyla yeterlidir. 
Çocuklarımıza daha yeşil bir gelecek sağlamak için, 
Roosevelt'ten de hatırlayacağımız gibi, bu iyimserliğimiz 
aptallığa dönüşmeden bir an önce harekete geçmemiz 
gerekmektedir.
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Türkiye'de Katı Atıkların Yönetimi 

Giriş

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de üretilen katı 
atık miktarı ve kompozisyonu halkın yaşam standardı ve 
gelir düzeyinin yükselmesi, tüketim alışkanlıklarının 
değişmesi ve piyasaya sürülen ürünlerdeki farklılıkları 
ile  değişmektedir. 

Hızlı sanayileşme sonucunda insanoğlunun yaşam 
kalitesinin yükselmesini sağlayan yeni ürünlerin 
üretilmesi doğanın, çevrenin bozulmasına, doğal 
kaynakların tükenmesine yol açmaktadır. Bu yazıda, katı 
atıklar, türlerine göre değişik başlıklar altında 
incelenerek ülkemizde katı atık yönetimi hakkında bilgi 
sunulacaktır.

Evsel Katı Atıklar

Evsel katı atıklar evlerden, ticarethanelerden, 
sanayiden, park ve caddelerden kaynaklanmaktadır. 
Ancak ülkemizde değişik kaynaklardan üretilen evsel 
katı atık miktarı hakkında sağlıklı veri mevcut değildir. 
AB ülkelerinde değişik kaynaklarda üretilen evsel atık 
miktarları Tablo 1'de verilmiştir. Katı atık yönetiminin 
doğru olarak yapılabilmesi için katı atık miktarının ve 
kompoz i syonunun  doğru  o la rak  b i l inmes i  
gerekmektedir. Katı atıkların özellikleri ülkeden ülkeye, 
şehirden şehre ve hatta aynı şehirde semtten semte 
f a rk l ı l ı k  gös t e rmek ted i r.  Ayr ı ca  a t ı k l a r ın  
kompozisyonunda  mevs imse l  değ i ş ik l ik le r  
görülmektedir. Katı atık yönetiminin planlanmasında 
atılacak ilk adım, ülkedeki katı atık miktarı ve özellikleri 
hakkında gerekli verilerin toplanmasıdır. Burada 
vurgulanması gereken önemli bir nokta da katı atık 
örneklerinin toplanması için standart bir yöntemin 
geliştirilmemiş olmasıdır (Kocasoy, 2005). Değişik 
kurumlar ve araştırmacılar değişik yöntemlerle katı atık 
miktarını ve kompozisyonunu belirlemektedir.

Ekonomik olarak gelişmekte olan ülkelerde olduğu 
gibi ülkemizde de teknik ve finansal sorunlar nedeniyle 
katı atıkların yönetimi, güvenli ve verimli bir şekilde 
yapılamamaktadır. Bu sorunlara paralel olarak 
ekonomik değeri olan geri dönüştürülebilen/kazanabilen 
maddelerin doğru olarak kaynakta ayrıştırılmaması 
sonucu değerli maddeler ekonomiye katkı sağlamak 
yerine israf edilmekte, ayrıca bertaraf edilecek evsel atık 

Prof. Dr. Günay KOCASOY
Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli 
Komitesi Başkanı

kocasoy@boun.edu.tr

miktarının da gereğinden fazla olmasına neden 
olmaktadır.

Türkiye'de katı atık yönetimi uzun yıllar düzenli bir 
şekilde yapılmamıştır. Atıklar vahşi depolama diye 
adlandırılan alanlarda hiçbir zemin hazırlığı yapılmadan 
atılmakta ve yağmur, güneş altında bozunmaya 
bırakılmaktaydı. Bu alanlarda atıkların bozunması ile 
oluşan sızıntı suları yeraltı sularını kirletmekte, çıkan 
metan gazı ve diğer sera gazları hava kirliliğine bazen de 
patlayarak facialara neden olmakta, halk sağlığını tehdit 
etmektedir (Kocasoy & Curi, 1995). Ülkenin büyük bir 
kısmında bu durum h l  devam etmektedir.

Atıkların büyük bir kısmı vahşi depolama 
alanlarından başka denizlere, nehir ve göllere atılarak 
uzaklaştırılmaktadır. Yukarıda anlatılan durum, 1991 
yılında “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin 
yayınlanması (ÇOB, 1991) ile kısmen değişmiş, vahşi 
depolama alanlarının rehabilitasyonuna ve katı atıkların 
uluslararası standartlara göre hazırlanmış düzenli 
d e p o l a m a  a l a n l a r ı n d a  u y g u n  b i r  ş e k i l d e  
uzaklaştırılmasına başlanmıştır. Ancak bu planlamalarda 
katı atıkların içinde bulunan kıymetli ve ekonomik 
değeri olan geri kazanılabilecek malzemelerin 
kazanılması ile ilgili geri kazanma programlarına yer 
verilmemiştir. Makalenin ileri bölümlerde anlatılacak 
olan Ambalaj Atıklarının Geri Kazanılması 
Yönetmeliği'nin yayınlanması (ÇOB, 2004) ile kısmi 
olarak geri kazanma programları başlatılmıştır. 

Yönetmeliğe göre evsel atıkların ana arterlerden 
toplanması ve aktarma istasyonlarına/düzenli depolama 
alanlarına taşınması illerde belediyelerin, ilçelerde ise 
ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır. Aktarma 
istasyonlarına getirilen atıkların düzenli depolama 
alanlarına taşınması, atıkların bertaraf edileceği düzenli 
depolama alanlarının hazırlanıp işletilmesi illerde 
be led iye le r in ,  büyükşeh i r l e rde  büyükşeh i r  
belediyelerinin sorumluluğundadır (Kocasoy, 2008). 

2008 verilerine göre Türkiye'de 3225 belediye 
bulunmaktadır. Bunlardan 3129'unda belediye hizmeti 
verilmektedir. Atık hizmeti veren belediyeler 2008 yılı 
yaz mevsiminde 13,31 milyon ton, kış mevsiminde 11,05 
milyon ton olmak üzere toplam 24,36 milyon ton atık 
toplamıştır. Bu verilere göre kişi başına düşen günlük 
ortalama atık miktarı yaz mevsimi için 1,16 kg, kış 
mevsimi için 1,13 kg, yıllık ortalama ise 1,15 kg'dir 
(TÜİK, 2010). Türkiye'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde 
kişi başına üretilen evsel atık miktarları Şekil 1'de 
gösterilmiştir.

Toplanan 24,36 milyon ton katı atığın 10,947 milyon 
tonu (%44,9) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 
yürürlüğe girmesinden sonra yapılan 37 düzenli 

â â
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Şekil 1. Değişik ülkelerde kişi başına evsel katı atık miktarları (2008, kg/kişi) (Eurostat, 2010)
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Tablo 1. Değişik ülkelerde katı atık miktarları (bin ton) (Eurostat, 2010)

 Ekonomik faaliyetler 
ve evsel kaynaklı 
atıklar 

Üretim Maden ve Taş 
Ocağı İnşaat Servisler (1) 

2006
 

2008
 

2006
 

2008
 

2006
 

2008
 

2006
 

2008
 

2006
 

2008
 

AB-27
 

2.864.45
 

2.626.45
 

360.13
 

342.70
 

740.67
 

727.05
 

969.73
 

870.42
 

155.80
 

137.70
 

Almanya
 

363.786
 

372.796
 

31.705
 

52.322
 

47.322
 

28.288
 

196.536
 

197.207
 

15.107
 

10.067
 

Avusturya
 

54.287
 

56.309
 

11.470
 

13.077
 

1.043
 

678
 

31.322
 

31.390
 

3.458
 

3.396
 

Belçika
 

59.352
 

59.542
 

15.308
 

10.090
 

159
 

503
 

13.090
 

26.362
 

7.039
 

4.402
 

Bulgaristan
 

242.489
 

286.093
 

4.316
 

3.447
 

225.34
 

267.56
 

1.023
 

1.829
 

1.473
 

1.462
 

Çek 
Cumhuriyeti

 
24.746

 

25.420

 

5.932

 

5.293

 

472

 

167

 

8.380

 

10.651

 

1.025

 

881

 

Estonya

 

18.933

 

19.584

 

3.981

 

3.772

 

5.961

 

7.198

 

717

 

1.099

 

1.601

 

706

 

Finlandiya

 

72.205

 

81.793

 

17.977

 

16.948

 

21.501

 

31.796

 

23.146

 

24.455

 

1.668

 

799

 

Fransa

 

445.865

 

345.002

 

22.973

 

21.640

 

1.040

 

1.195

 

358.878

 

252.980

 

24.158

 

24.083

 

İngiltere

 

346.144

 

334.127

 

28.161

 

22.837

 

86.779

 

85.963

 

109.546

 

100.999

 

41.088

 

39.584

 

İrlanda

 

29.599

 

23.637

 

4.067

 

4.026

 

4.766

 

2.061

 

16.599

 

0

 

1.327

 

0

 

İspanya

 

160.947

 

149.254

 

22.427

 

19.369

 

26.015

 

25.716

 

47.323

 

44.926

 

15.376

 

12.742

 

İtalya

 

155.025

 

179.034

 

39.997

 

43.086

 

1.005

 

1.263

 

52.316

 

69.732

 

5.534

 

5.550

 

G. Kıbrıs
R.K.

 

1.249

 

1.843

 

174

 

138

 

28

 

505

 

298

 

431

 

247

 

191

 

Hollanda

 

93.808

 

99.591

 

15.562

 

15.824

 

213

 

270

 

56.610

 

59.477

 

5.349

 

5.784

 

İsveç

 

115.583

 

86.169

 

30.363

 

11.927

 

62.084

 

58.702

 

8.943

 

3.310

 

1.517

 

1.320

 

Letonya

 

1.859

 

1.495

 

570

 

501

 

0

 

3

 

19

 

12

 

239

 

166

 

Litvanya

 

7.665

 

6.835

 

2.948

 

2.758

 

6

 

3

 

349

 

412

 

586

 

625

 

Lüksemburg

 

9.586

 

9.592

 

604

 

673

 

56

 

10

 

6.775

 

8.282

 

243

 

184

 

Macaristan

 

22.287

 

20.385

 

5.528

 

4.789

 

27

 

578

 

3.045

 

5.240

 

2.445

 

1.232

 

Malta

 

2.861

 

1.499

 

2

 

13

 

0

 

0

 

2.493

 

1.099

 

195

 

210

 

Polonya

 

170.230

 

140.340

 

61.131

 

56.746

 

38.671

 

33.666

 

14.141

 

6.930

 

3.512

 

4.977

 

Portekiz

 

34.953

 

36.480

 

10.929

 

9.001

 

3.563

 

1.891

 

3.607

 

8.085

 

10.353

 

10.344

 

Romanya

 

344.425

 

189.323

 

9.161

 

11.064

 

199.127

 

140.677

 

34

 

330

 

5.593

 

4.139

 

Slovakya

 

14.501

 

11.472

 

5.527

 

4.469

 

332

 

151

 

916

 

1.302

 

3.236

 

829

 

Slovenya

 

6.036

 

5.038

 

2.385

 

1.735

 

377

 

55

 

995

 

1.376

 

429

 

547

 

Yunanistan

 

51.325

 

68.644

 

5.285

 

5.703

 

14.888

 

38.152

 

6.829

 

6.828

 

1.518

 

1.796

 

Lichtenstein

 

-

 

348

 

-

 

33

 

-

 

11

 

-

 

0

 

-

 

0

 

Norveç

 

9.051

 

10.427

 

3.519

 

3.689

 

136

 

113

 

1.248

 

1.498

 

1.472

 

1.675

 

Hırvatistan

 

-

 

4.172

 

-

 

1.727

 

-

 

34

 

-

 

129

 

-

 

87

 

Makedonya

 

-

 

1.362

 

-

 

1.362

 

-

 

0

 

-

 

0

 

-

 

0

 

Türkiye

 

46.092

 

64.770

 

0

 

10.741

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 



depolama sahasında, 10,053 milyon tonu (%41,3) 
belediye, 2,277 milyon tonu (%9,3) büyükşehir 
belediyesi ve 0,348 milyon tonu (%1,4) başka 
belediyelerin katı atık depo  alanlarında bertaraf edilmiş; 
toplam katı atığın 0,239 milyon tonu (%1) açıkta 
yakılarak, 0,1 milyon tonu (%0,4) gömülerek, 0,048 
milyon tonu (%0,2) dereye ve/veya göle dökülerek 
bertaraf edilmiştir. Toplanan katı atığın 0,276 milyon 
tonu (%1,1) toplam kapsitesi 0,551 milyon ton olan dört 
kompost tesisine gönderilirken geri kalan 0,073 milyon 
ton ise çeşitli yöntemlerle bertaraf edilmiştir (TÜİK, 
2010).

Tehlikeli Atıklar

Tehlikeli  at ıklar  genel olarak sanayiden 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle tehlikeli atıklar daha çok 
sanayinin yoğun olduğu bölgelerde oluşmaktadır. Ancak 
ülkemizde üretilen tehlikeli katı atık miktarı hakkında 
sağlıklı veriler yoktur. Gerek tehlikeli katı atık üreten 
sanayici ve gerekse tehlikeli katı atıkların yönetimiyle 
ilgili makamlar, üretilen katı atık miktarı hakkında 
bilgiye sahip değildirler. Ülke genelinde üretilen 
tehlikeli katı atık miktarını belirlemek için Çevre ve 
Orman Bakanlığı 2006 yılından itibaren sanayi 
tesislerinden “atık beyan sistemi” ile beyanlar almaya 
başlamıştır. Atık beyan sistemini kullanan sanayi/ tesis 
sayısı gittikçe artmış, 2006 yılında 600 iken, 2010 
yılında ise 15.923'e yükselmiştir.

Ancak kayıt altında olan tesis sayısının 22.988 olduğu 
göz önüne alınırsa atık miktarını beyan etmemiş 7065 
tesis olduğu anlaşılmaktadır. Beyanlardan elde edilen 
bilgilere göre, 2000 yılında Türkiye genelinde üretilen ve 
işlem gören tehlikeli atık miktarı 629.030 ton olarak 
belirlenmiştir. 

Tehlikeli atıkların geri kazanma/bertaraf işlemleri 
14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de 
y a y ı n l a n a n  Te h l i k e l i  A t ı k l a r ı n  K o n t r o l ü  
Yönetmenliği'ne göre Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan 
lisans almış olan firmalar tarafından toplanıp taşınmakta 
ve yine Bakanlıktan lisans almış tesislerde geri 
kazanılmakta, bertaraf edilmektedir (ÇOB, 2005a). 2010 
yılı itibari ile 192 lisanslı geri kazanma tesisi, 30 atıkları 
beraber yakma tesisi, 3 gazlaştırma/yakma tesisi ve 4 
düzenli depolama tesisi mevcuttur. Bu tesisler genel 
olarak sanayinin yaygın olduğu bölgelerde 
bulunmaktadır. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve 
Doğu Karadeniz bölgelerinde hemen hemen hiç lisanslı 
tesis bulunmamaktadır. 

2009 yılında beyan edilen 629.030 ton tehlikeli atığın 
% 69'u geri kazanım tesislerinde, % 22'si tesis içinde geri 
kazanım/bertaraf işlemine tabi tutulmuş, %3'ü geçici 

depolama alanlarında, %6'sı ise değişik yöntemlerle 
bertaraf  edilmiştir.  Atıkların  büyük  bir  kısmı 
Kocaeli'nde bulunan İZAYDAŞ yakma fırınında 
yakılarak bertaraf edilmektedir. Yakma tesislerinden 
çıkan ve tehlikeli atık sınıfında kabul edilen küller ise 
yakma tesisinin arazisinin içinde hazırlanmış düzenli 
depolama alanına gömülmektedir (TÜİK, 2010; 
Kocasoy, 2006).

Tehlikeli atıkların bir kısmı da geri kazanımı/bertarafı 
uluslararası sözleşmelere uygun olarak bertaraf edilmek 
üzere başka ülkelere gönderilmektedir. Çevre ve Orman 
Bakanlığı'ndan yurtdışına ihraç etmek üzere izin alınan 
tehlikeli atık miktarı Şekil 2'de verilmiştir (ÇOB, 2011).

Ülkemizde kömürle çalışan 13 adet termik santral 
mevcut olup, bunlardan 20 milyon ton kül oluşmaktadır. 
Bu küller, 2008 yılında yürürlüğe giren Atık Yönetimi 
Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre işlem 
görmektedir (ÇOB, 2008a). 2009 yılı verilerine göre 
4.642.792 ton termik santral külü düzenli depolama 
alanında bertaraf edilmekte, 1.502.132 tonu ise 
tesislerde bekletilmektedir.

Arıtma Tesisi Çamuru

Yönetmelikler gereği evsel ve endüstriyel atıksuların 
arıtıldığı arıtma tesislerinin sayısının artması ile bu 
tesislerden kaynaklanan çamur miktarında da önemli 
artışlar olmuştur. 2008 yılına ait verilere göre evsel 
atıksu arıtma tesislerinden 500.000 ton, sanayi 
tesislerinden 575.000 ton arıtma tesisi çamuru 
oluşmaktadır. Evsel atıksu arıtma çamurlarının %52'si 
belediye çöp alanlarında, %22'si düzenli depolama 
alanlarında, %8'i geçirimsiz zeminde, %7'si çamur 

Şekil 2. İhraç edilmek üzere izin verilen tehlikeli atık 
miktarının yıllara göre dağılımı (ÇOB, 2011).

Termik Santrallerin Külleri
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kurutma havuzlarında bekletilerek, %8'i toprakta 
kullanılarak, %1'i ek yakıt ve alternatif hammadde ve 
%1'i maden sahalarında dolgu malzemesi olarak 
kullanılarak bertaraf edilmektedir. 

Endüstriyel atıksu arıtma çamurlarının %34'ü 
belediye çöp alanlarında, %10'u düzenli depolama 
alanlarında, %8'i toprakta, %5'i dolgu malzemesi olarak 
%3'ü üretimde kullanılarak, %1'i, yakılarak, %1'i 
çimento fabrikalarında ek yakıt ve alternatif hammadde 
olarak kullanılarak bertaraf edilmekte, %38'i ise 
gelişigüzel atılmaktadır. 

Ömrünü Tamamlamış Lastikler 

Hurda olarak tanımlanan ömrünü tamamlamış 
lastikler, 2006 yılında yayınlanıp 2007'de yürürlüğe 
giren Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü 
Yönetmeliği çerçevesinde toplanmakta, gerekli taşıma 
sis temleri  kurulmakta ve yönetim planları  
oluşturulmaktadır. Ayrıca lastiklerin ihracatı ile transit 
geçişine izin verilmesi de aynı Yönetmelik çerçevesinde 
yapılmaktadır (ÇOB, 2006). Yönetmelik gereği atık 
lastiklerin ithalatı yasaktır.

Ömrünü Tamamlamış Araçlar

2009 yılında yayınlanmış olan Ömrünü Tamamlamış 
Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 
(hurda) araçların toplanması, depolanması, geri 
dönüşümü ve geri kazanılması yapılmaktadır (ÇOB, 
2009). Ülkemizde 2006 yılında hurdaya ayrılan araç 
sayısı 31.258 iken, bu sayı 2009'da 79.022'ye ulaşmıştır. 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar 

Atık elektrikli ve elektronik eşyalarla (AEEE) ilgili 
yönetmelik henüz taslak halindedir. Ancak bu tür 
atıkların toplanması, ayrıştırılması, yeniden kullanımı 
vb. işlemler Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan alınan 
uygunluk yazısıyla yapılabilmektedir. Bu işlemler için 
Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan 13 firma izin almış olup 
bu firmalar AEEE'leri demir, bakır vb. şeklinde 
ayrıştırmakta, elektronik devre, komponent vb. 
malzemeleri ise Belçika, Almanya ve Fransa gibi 
ülkelere ihraç etmektedir. Firmalar tarafından toplanan 
AEEE miktarı 2006 yılında 1818 ton iken 2010 yıl sonu 
itibariyle bu miktar 5000 tona ulaşmıştır.

Ayrıca 2008 yılında yayınlanıp 2009 yılında 
yürürlüğe giren “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı 
Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına 
Dair Yönetmelik” gereğince piyasa sürülen elektrikli ve 
elektronik eşyalarda kurşun (Pb), cıva (Hg), krom 
(Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) ve probromürlü 

difenil eterler (PBDE) ile kadmiyumun (Cd) 
bulundurulması yasaklanmıştır (ÇOB, 2008b).

Atık Pil ve Akümülatörler

Atık pil ve akümülatörler, çevre ve insan sağlığı için 
büyük tehlike oluşturmaktadır. Bu atıklar sanayiden 
olduğu gibi evlerimizden de kaynaklanmaktadır. Atık pil 
ve akümülatörler, 2004 yılında yayınlanan, 2005 yılında 
yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği'ne göre işlem görmektedir (ÇOB, 2004).

Yönetmeliğe göre; atık pil ve akümülatörlerin, 
belediye katı atık depolama alanlarında bertaraf edilmesi 
yasak olup bunların bertarafı için belediyeler düzenli 
depolama alanlarında ücretsiz olarak yer ayırmakta ve 
toplama/taşıma işlemlerine yardımcı olmaktadır.

Belediyeler, 2010'da 410 ton pil toplamış olup bu 
miktar ancak atık pillerin %20'sini oluşturmaktadır.

Ülkemizde iki adet ayrıştırma tesisi bulunmakta, geri 
kazanımı mümkün olmayan atık piller belediyelerin 
düzenli depolama alanlarında özel olarak hazırlanmış 
nihai bertaraf alanlarında uzaklaştırılmakta, Ni-Cd, Li-
Iyon gibi piller ise geri kazandırılmak için yurtdışına 
gönderilmektedir.

Hurda akülerin toplanmasına ilişkin veriler 
incelendiğinde 2005 yılında 10.000 olan atık akü 
miktarının 2010 yılında 55.000'e ulaştığı görülmektedir. 
Bu aküler de akü üreticileri tarafından (depozito 
karşılığı) toplanarak geçici depolama alanlarında ve geri 
kazanım tesislerinde işleme tabi tutulmaktadır.

Tıbbi Atıklar

Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfekte tıbbi 
atıklar 2005 yılında revize edilen Tıbbi Atıkların Kontrol 
Yönetmeliği'ne (ÇOB, 2005b) uygun olarak hastane, 
dispanser vb. sağlık kuruluşlarından kırmızı torbalarda; 
delici ve kesici aletler ise sert plastik kutularda 
toplanarak kurum arazisi içinde inşa edilen geçici 
depolama odalarında muhafaza edilmekte ve en geç 24 
saat içinde lisanslı firma veya belediyelerin tıbbi atık 
taşıma araçları vasıtasıyla alınarak enfekte atık yakma 
fırınına veya sterilizatörlere götürülmektedir.

1371 büyük sağlık kuruluşundan 1365 tanesi 
Yönetmeliğe uygun olarak toplama işlemlerini 
gerçekleştirmektedir. Bu kurumlardan serviste yatan 
hasta başına günde 5,42 kg atık üretilmektedir. 2009 
yılında 57.078 ton enfekte tıbbi atıktan 3153 tonu 13.000 
ton/yıl kapasitesi olan üç sterilizasyon tesisinde sterilize 
edilmiştir. Evsel atık niteliğine dönüşen bu atıkların 
2688 tonu düzenli depolama alanlarında 465 tonu ise 
belediyelerin katı atık alanlarında bertaraf edilmiştir 
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(TÜİK, 2010; Zeren vd., 2005). 

Marmara Bölgesi'ne hizmet veren Kemerburgaz 
Tıbbi Atık Yakma Tesisi'nin (24 ton/gün) (Kocasoy vd., 
2004) kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle bu 
tesisin sadece İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki sağlık 
kuruluşlarının tıbbi atıklarının yakılması için 
kul lanı lması ;  Anadolu  Yakası 'ndaki  sağl ık  
kuruluşlarının tıbbi atıklarının ise bu yakada bulunan 
evsel atıklar düzenli depolama alanı içine kurulacak 
sterilizatörlerde bertaraf edilmesi önerilmektedir. 2010 
yılında 17 ilde tıbbi atıkların bertarafı sterilizatörler ile 
yapılmakta, 16 ilde ise sterilizatör kurulması 
planlanmaktadır. Sterilizatörü olan iller komşu illerin de 
tıbbi atıklarını kabul ederek bertaraf etmektedirler. 

Ambalaj Atıkları

Ekonomik olarak gelişmiş ülkeler doğal kaynakların 
sınırsız olmadığının ve enerji darboğazının gittikçe daha 
da önemli boyutlara ulaşmasının farkında olarak 
atıkların içinde ekonomik değeri olan maddelerin geri 
dönüştürülmesi/kazanılması için çeşitli yöntemler 
uygulayarak bu değerli maddeleri tekrar ekonomiye 
kazandırmaktadırlar. Bunun bilincinde olmayan 
ekonomik olarak gelişmekte olan ülkeler ise bu değerli 
maddeleri atık olarak bertaraf etmekte, çoğu kez hurda 
adı altında başka ülkelerin atığını hammadde olarak  
ithal etmektedirler. Geri kazanmanın öneminin farkında 
olmayan Türkiye de uzun yıllar hurda adı altında kağıt, 
demir gibi malzemeleri ithal etmiştir. Yapılan 
araştırmalara göre ülkemizde atıklarla birlikte atılan bu 
maddelerin % 70'ini bile geri dönüştürüp kazanmakla iç 
piyasanın talebini karşılayabilecek ve hatta ihraç 
edebilecek duruma gelinebilir (Kocasoy, 2009). 

Türkiye'de geri kazanma iptidai bir şekilde birkaç 
etapta “esmer vatandaşlar” tarafından yapılmaktadır. Ev 
halkı veya kapıcılar şişe ve gazeteleri seyyar satıcılara 
satmaktadırlar. “Esmer vatandaşlar” cadde ve sokaklara 
yerleştirilmiş olan konteynırlardaki kağıt, cam, plastik, 
metal gibi kıymetli malzemeleri toplamakta, bu atıkları 
daha sonra hurdacılara veya küçük atölyelere 
satmaktadır. Aynı şekilde belediyeye/büyükşehir 
belediyesine ait depolama alanlarına getirilen atıkları 
burada herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan 
kadın-erkek, yaşlı-genç ve çocuklar hijyenik olmayan 
şartlarda ayrıştırarak gün bitiminde atık depolama 
alanını belediyeden ihale ile kiralamış olan “çöp 
ağasına” kilo ile satmaktadırlar. Çöp ağası da bu 
ayrıştılmış atıkları atölye ve geri kazanma tesislerine 
satmaktadır (Kocasoy, 2008). 

Ancak gerek konteynırlarda ve gerekse atık depolama 

alanlarında ayrıştırılan atıklar yemek atıkları vs. ile 
kirlenmiş olduklarından dolayı bunlardan bir kısmı geri 
kazanılamamakta, geri kazanılabilecek olanların ise 
birkaç ek işleme tabi tutularak temizlenmesi 
gerektiğinden geri kazanma işlemi daha pahalı 
olmaktadır. 

Geri kazanılabilecek maddelerin kaynakta ayrı ayrı 
toplanarak atık geri kazanma tesislerine taşınması 
gerekmektedir. Bu konuda ilk adım olarak 2007 yılında 
“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” (ÇOB, 
2007) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe 
göre evlerden, işyerlerinden, ticarethanelerden, sanayi 
tesislerinden kaynaklanan kağıt, plastik, metal ambalaj 
atıkları diğer atıklarla karıştırılmadan ayrı ayrı 
toplanarak geri kazanma tesislerine götürülmektedir. 
Yönetmeliğe göre atıkları toplama yetkisi Çevre ve 
Orman Bakanlığı'ndan lisans almış firmalara verilmiştir. 
Bu firmalar Bakanlığın öngördüğü standartlarda atık 
nakliye vasıtalarına ve geri kazanma tesislerine sahip 
veya geri kazanma tesisleriyle anlaşmalı firmalardır. 
Yönetmelik, tam olmamakla beraber, büyükşehirlerde 
uygulanmaya başlanmıştır. 

Belediyelerin altyapılarının hazır ve yeterli olmayışı 
Yönetmeliğin tam olarak uygulanmamasına neden 
olmaktadır. 2010 yılı itibariyle Çevre ve Orman 
Bakanlığı'ndan lisans almış toplama ayrıştırma tesisi 
sayısı 241, geri dönüşüm tesisi sayısı 188 olmak üzere 
toplam 429'dur. Geri kazanılacak malzemelerin düzenli 
olarak toplanıp taşınmasını sağlayacak sayıda 
belediyede/lisanslı firmada yeterli araç bulunmaması ve 
lisanslı/geçici çalışma izinli firmanın belirli bölgelere 
dağılmış olması nedeniyle halihazırda sadece büyük 
market, alışveriş merkezi, üniversite, otel vb. yerlerden 
geri kazanılabilecek ambalaj atıkları toplanmaktadır. Bu 
yerlerden ambalaj atıklarının toplanmasında karşılaşılan 
sorun, atık sahibinin atıkları için belli bir ücret talep 
etmesi, toplayıcı firmanın ise herhangi bir ücret ödemek 
istememesidir. Bu duruma birçok kez mahkeme yoluyla 
çözüm aranmışsa da henüz tam bir sonuca ulaşılmış 
değildir. Aslında ambalaj atıklarının kaynakta düzenli ve 
doğru bir şekilde ayrıştırılması ve toplanması 
gerçekleştirildiği takdirde hem ülke ekonomisine hem de 
geri kazanma tesis sahiplerine önemli bir ekonomik girdi 
sağlanması mümkün olacaktır. Bu durumda da atık 
üreticisine belli bir ücret ödenerek atıkların sorunsuz 
toplanması sağlanabilinecektir.

Geri kazanma işlemlerinde karşılaşılan diğer önemli 
bir sorun da toplanan ambalaj atıklarının geri 
kazanılabileceği merkezlerin yeterli sayıda bulunmayışı, 
lisanslı firmaların çoğunun Batı Anadolu ve Akdeniz 
bölgelerinde olup Doğu Anadolu ve Karadeniz 
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bölgelerinde hemen hemen hiç tesisin bulunmayışıdır. 
Büyükşehirlerin dışında, özellikle Anadolu'da bu tip 
merkezlerin çok az sayıda oluşu veya hiç bulunmaması 
Yönetmeliğin uygulanmasını engellemektedir. Bu 
nedenle Çevre ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda acilen 
planlama yapması, özel sektörün bu konuda yatırım 
yapmasını teşvik etmesi veya devletin/yerel 
yönetimlerin gerekli geri dönüşüm tesislerini kurmaları 
gerekmektedir.

Sonuç

Ekonomik olarak gelişmekte olan tüm ülkeler gibi 
Türkiye'de de katı atıkların yönetiminde geçmişten gelen 
birtakım sorunlar mevcuttur. Avrupa Birliği Çevre 
Mevzuatı'na uyum süreciyle birlikte çıkan yasalar 
yoluyla daha düzenli bir hal almakla birlikte ülkemizde 
katı atıkların yönetiminde karşılaşılan en önemli 
sorunun veri eksikliği olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca 
kalkınma temelli yaklaşımlar da atık yönetimini h l  geri 
plana itmektedir. Gerek yöneticilerin gerekse sivil 
toplumun bu konuya odaklanması gelecek nesillere 
yaşanılabilir bir çevre bırakılması açısından önem arz 
etmektedir.

Teşekkür

Ya z a r ,  Ç a ğ d a ş  D e d e o ğ l u ' n a  b i l d i r i n i n  
hazırlanmasındaki yardımları için teşekkür eder.
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Atmosfer Yoluyla Uzun Mesafeli Kirletici 
Taşınımı: Türkiye'de Gözlediğimiz Hava 
Kirleticilerinin Ne Kadarından Biz 
Sorumluyuz?

Prof. Dr. Gürdal TUNCEL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Çevre Mühendisliği Bölümü

Özet

Bu çalışmada Doğu Karadeniz ve Türkiye'nin çeşitli 
bölgelerinde ölçülen kirletici konsantrasyonlarını 
belirleyen kaynakların nerelerde olduğu tartışılmıştır. 
Çalışma büyük ölçüde daha önce ODTÜ, Çevre 
Mühendisliği bölümünde yapılan çalışmalara 
dayanmaktadır. Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 
Doğu Akdeniz bölgesinde ölçülen kirlet ici  
konsantrasyonları, Avrupa'nın birçok bölgesindeki 
konsantrasyonlara göre çok yüksektir. Ölçülen yüksek 
konsantrasyonların nedenleri çok da belli değildir. Grup 
olarak yapt ığımız çal ışmalarda bu yüksek 
konsantrasyonların nedenleri ile ilgili olarak çeşitli 
ipuçları elde edilmiştir. Bu çalışmada söz konusu 
ipuçları tartışılmıştır. Bölgenin karakteristik özelliği, 
Batı Avrupa gibi uzak bölgelerde bulunan emisyon 
kaynaklarından ziyade Karadeniz ve Akdeniz 
çevresindeki ülkelerde bulunan emisyonlardan 
etkileniyor olmasıdır. Bu olgu gerek kirletici 
konsantrasyonlarının mevsimsel değişimlerinde, gerek 

2- -SO /NO  oranlarının mevsimsel değişimlerinde, 4 3

gerekse de PSCF hesaplarında ortaya çıkmaktadır. Doğu 
Akdeniz bölgesinin diğer bir özelliği ise yağmurun 

2-asitliğini nötrlemesidir. Bu nedenle, ölçülen SO  ve 4
-NO  düzeyleri Avrupa'da en yüksek olsa bile, asit 3

yağmurları Türkiye ve diğer bölge ülkeleri için önemli 
bir sorun olmamıştır.

Giriş

Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz 
bölgesi, bölgesel hava kirliliği açısından dünyadaki en 
ilginç bölgelerden biridir. Her şeyden önce bölgeyi 
etkileyen kirletici ve doğal kaynaklar çok keskin bir 
şekilde ayrılmıştır. Kirletici kaynaklarının aşağı yukarı 
tamamına yakın bir bölümü Akdeniz'in daha fazla 
endüstrileşmiş olan kuzeyinde, doğal kaynakların çok 
büyük bir bölümü de bölgenin güneyinde yer almaktadır. 
Dolayısıyla hava hareketinin kuzeyden veya güneyden 
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olması, ölçülen antropojenik ve doğal kökenli 
kirleticilerin konsantrasyonlarında önemli değişiklikler 
oluşturabilmektedir (Flocas ve diğerleri, 2009; Koçak ve 
diğerleri, 2009). Ayrıca her bölgenin antropojenik ve 
doğal kaynaklara mesafesi farklı olduğundan bölgesel 
aerosol karakteristiklerinden söz etmek ve bu özellikleri 
ortaya koymak zor olmaktadır. Bu ilginç yapısından 
dolayı gerek doğu ve gerekse batı Akdeniz bölgelerinde 
yapılan çalışmalar çok artmış ve bölgesel hava kirliliği 
konusunda önemli bir bilgi birikimi oluşmuştur.

Doğu Akdeniz bölgesi, Akdeniz'in doğusu, Ege 
Denizi ve Karadeniz'i içerisine alan bir bölgedir. Bugüne 
kadar yapılan çalışmalar, söz konusu bölgede 
aerosollerin kompozisyonunun büyük ölçüde benzer 
olduğu gösterilmiştir (Papanastasiou ve diğerleri, 2009; 
Bari ve diğerleri, 2009; Güllü ve diğerleri 1998; 2004; 
Karakaş ve diğerleri, 2004). Türkiye bu bölgenin 
ortasında kaldığından ülkemizde, özellikle kırsal 
bölgelerde, ölçülen aerosollerin kompozisyonu 
Anadolu'yu çevreleyen denizlerde ölçülen aerosol 
kompozisyonuna benzese de, bugüne kadar yapılan 
çalışmalar Anadolu'nun değişik bölgelerindeki aerosol 
kompozisyonları arasında detaylarda bazı farklılıkların 
olduğunu göstermiştir (Doğan ve diğerleri, 2010; Alagha 
ve diğerleri, 2003). Söz konusu farklılıkların, bölgeye 
o lan  k i r le t ic i  taş ın ım mekanizmalar ındaki  
farklılıklardan kaynaklandığı öngörülmüştür (Doğan ve 
diğerleri, 2010).

Bu makalede Türkiye'nin değişik bölgelerinde ve 
Doğu Akdeniz bölgesinde ölçülen aerosollerin 
kompozisyonlarını etkileyen kaynakların nerelerde 
oldukları tartışılmıştır. Tartışmalarda kullanılan verilerin 
büyük bir bölümü 1992 yılından beri ülkemizdeki çeşitli 
istasyonlarda, grubumuz (ODTÜ, Çevre Müh. Böl. 
Atmosfer Kimyası Grubu) tarafından üretilen eser 
element ve iyon verileridir. Ancak, gerek ülkemizdeki 
diğer araştırma grupları tarafından ve gerekse bölgedeki 
diğer ülkelerde üretilen verilere de bölgesel nitelikli bu 
tartışmada yer verilmiştir.

Mevcut Veri Tabanı

Bu makalede Doğu Akdeniz bölgesi ve Türkiye ile 
ilgili genel bir değerlendirme yapılacağından, 
tartışmalarda bölgede üretilmiş mevcut veri setleri 
kullanılacaktır. Çalışmada kullanılacak veriler büyük 
ölçüde grubumuz tarafından Türkiye'nin değişik 
yerlerinde üretilmiş aerosol ve yağmur suyu 
konsantrasyonlar ından oluşmaktadır.  Bütün 
istasyonlarda örnekler aynı tekniklerle toplanmış, 
işlenmiş ve analiz edilmiştir. Bu bölümde kullanılan 
örnekleme ve analiz yöntemleri ile ilgili çok kısa bir özet 
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verilecektir. Bu konularla ilgili detaylı bilgi, bugüne 
kadar yaptığımız çeşitli yayınlarda mevcuttur (Güllü ve 
diğerleri, 1998; Almomani ve diğerleri, 1998). Aerosol 
örnekleri bütün istasyonlarda Yüksek hacimli PM  10

örnekleyicilerle toplanmıştır. Örnekler 24 saat süre ile 
toplanmış ve örnekleyiciler sadece filtrelerin 
değiştirilmesi için durdurulmuştur.

Toplanan aerosol örnekleri değişik zamanlarda farklı 
analitik tekniklerle analiz edilmiştir. 1990'lı yıllarda 
analizler alev ve grafit fırınlı AAS tekniği kullanılarak 
yapılmıştır. 2000 yılı sonrasında ise daha ziyade XRF ve 
ICPMS teknikleri kullanılmıştır. Aerosol filtrelerindeki 
iyonlar önce ultrasonik banyoda çözünürleştirilmiş ve 
sonra iyon kromatografisi ile analiz edilmiştir.

Yağmur suyu örnekleri sadece yağış toplayan (wet-
only) örnekleyiciler yardımıyla günlük olarak 
toplanmıştır. Örnekler, birisi asitlenmiş, diğeri asit 
konulmamış iki polietilen şişeye toplanmıştır. Örnekler 
toplanmadan önce otomatik olarak 0.47 m delik boyutlu 
filtrelerden geçirildiğinden, örnekleme sırasında 
elementlerin çözünmüş ve partiküler fazdaki 
fraksiyonları ayrı ayrı toplanmıştır. Bunlar yine ayrı ayrı 
analiz edilerek yağmur suyundaki elementlerin 
çözünmüş ve partiküler fraksiyonları belirlenmiştir. 
Toplanan örnekler alevli ve grafit fırınlı AAS ve ICP-MS 
teknikleri ile elementler için, iyon kromatografisi ile de 
iyonlar için analiz edilmiştir. 

Yapılan çalışmalar çok kapsamlı bir QA/QC 
programı içermektedir. QA/QC programında yer alan 
işlemeler daha önce yapılmış olan yayınlarda yer 
almaktadır (Karakaş ve diğerleri, 2002).

Doğu Akdeniz bölgesinde veriler sadece grubumuzda 
üretilmemektedir. 2000 yıllarından başlayarak bölgede 
çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bunların bazıları kısa 
süreli ölçümler, bazıları ise aynı noktada çok uzun yıllar 
çalıştırılan istasyonlar halinde olmuştur. Şekil 1'de Doğu 
Akdeniz bölgesinde veri üreten istasyonlar ve 
bulundukları yerler görülmektedir.

ekilden de görülebileceği gibi, veriler üç grup 
istasyonda oluşturulmuştur.  İstasyonların bir bölümü 
uzun sürelerle çalışarak bölgedeki kirletici 
konsantrasyonlarının zaman içerisinde nasıl değiştiği 
konusunda bilgi birikimi oluşmasına katkıda 
bulunmuştur. Doğu Akdeniz bölgesinde bu şekilde 
tanımlanabilecek, üç tanesi Türkiye'de olmak üzere, 6 
istasyon bulunmaktadır. Bunlardan birisi grubumuz 
tarafından çalıştırılan istasyondur. Bu istasyon 1992 – 
2001 yılları arasında çalıştırılmış, 2002 yılında ise 
durdurulmuştur. Türkiye'de, sürekli veri üreten diğer 
istasyon Mersin, Erdemli'de bulunan ODTÜ, Deniz 

Ş

Bilimleri Enstitüsü tarafından çalıştırılan istasyondur. 
Bu istasyon 1995 yılından beri çalışır durumdadır. 
Erdemli istasyonunda daha çok kampanya bazlı 
ölçümler yapılmaktadır. Bu istasyonda da bilgi 
birikimimize önemli katkılarda bulunan veriler 
üretilmiştir.

Ülkemizde uzun süreli örnekleme yapılan en önemli 
istasyon, Sağlık Bakanlığı tarafından 1993 – 2007 yılları 
arasında çalıştırılan Çubuk istasyonudur. Çubuk'taki 
Türkiye'deki tek EMEP istasyonudur ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından 1993 – 2007 yılları arasında özenle 
ve çok başarılı bir şekilde çalıştırılmıştır.

Türkiye'de uzun dönemli verilerin üretildiği bu üç 
istasyonun yanında değişik zamanlarda bir-iki yıl gibi 
kısa sürelerle çalıştırılmış bir dizi istasyon daha 
bulunmaktadır. Bunların büyük bir bölümü grubumuz 
tarafından farklı zamanlarda çalıştırılmıştır. Üçüncü 
istasyon grubu da 2010 yılında çalışmaya başlamış ve 
önümüzdeki iki sene çalıştırılması planlanan ve şekilde 
yeşil ile gösterilen istasyonlardır. Bu şekilde dört 
istasyon bulunmaktadır.

DMİGM ülkemizde, Çatalca (İstanbul), Balıkesir, 
Bolu, Amasra (Bartın), Trabzon, Antalya ve Mersin'de 
yağmur suyu örnekleri toplayıp, kompozisyonunu 
belirlemektedir. Bu istasyonlar da mor ile kodlanmıştır.

Türkiye dışında da Girit adasında ve İsrail'de uzun 
süreli veri üreten istasyonlar mevcuttur. Bunların dışında 
belirli aralıklarla çalışmaların yapıldığı ancak bir 
süreklilik arz etmeyen bir dizi istasyon daha 
b u l u n m a k t a d ı r .  B u  m a k a l e d e  y a p ı l a n  
değerlendirmelerde bütün bu istasyonlarda üretilen 
verilerden yararlanılmıştır.
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Doğu Akdeniz Bölgesinin Klimatolojisi

Doğu Akdeniz bölgesindeki kirletici düzeyleri, üst 
atmosfer klimatolojisi ve kaynakların bölge etrafındaki 
dağılımlarına bağlı olarak değişmektedir. Bölgedeki 
kaynakların dağılımı, daha önce de belirtildiği gibi, 
homojen değildir. Kuzey ve kuzeybatı sektörlerinde yer 
alan ülkeler, Güney'deki ülkelere nazaran daha çok 
endüstrileşmiştir. Ayrıca daha gerideki Avrupa'da 
endüstriyel bir bölge olduğundan, antropojenik 
emisyonlar genellikle kuzeyden ve kuzeybatıdan 
bölgeye taşınmaktadır. Buna karşılık, dünyadaki çöllerin 
önemli bir bölümü Akdeniz'in güneyinde ve doğusunda 
yer almaktadır. Dolayısıyla bölgeye kuzey ve 
kuzeybatıdan gelen hava kütleleri beraberlerinde 
antropojenik emisyonları, güneyden ve doğudan gelen 
hava kütleleri de beraberlerinde çöl tozlarını 
taşımaktadır. Bu taşınım mekanizmaları çok önceden 
fark edildiğinden, uzun yıllar Akdeniz'in herhangi bir 
noktasında toplanan aerosol kütlesinin değişik 
oranlardaki karışımından oluştuğu düşünülmüştür 
(örneğin, Guieu et al., 2010; Puig et al., 2008; Moreno et 
al., 2002).

Herhangi bir yerdeki kirletici konsantrasyonlarını 
sadece kirletici kaynakların nerede olduğuyla 
açıklamaya çalışmak çok doğru bir yaklaşım değildir. 
Bir yerde reseptör noktasını etkileyebilecek çok kuvvetli 
kaynaklar olabilir ancak eğer söz konusu kaynakların 
bulunduğu yönden reseptör noktasına doğru bir hava 
hareketi yoksa, bu kaynakların reseptör noktasına 
herhangi bir etkisinin olması beklenmez.  Dolayısı ile 
Doğu Akdeniz bölgesindeki kirletici düzeylerini 
belirleyen faktörler, kaynakların konumuyla birlikte bu 
bölgeye üst hava hareketlerinin ne şekilde olduğudur. 
Diğer bir deyişle bölgedeki üst atmosfer klimatolojisidir.

Bölgede yaz ve kış mevsimlerinde, değişik başlangıç 
yükseklikleri için, gözlenen hava hareketlerinin sekiz 
rüzgâr sektöründeki dağılımı Şekil 2'de (Öztürk, 2009) 
gösterilmiştir. Şeklin hazırlanmasında Antalya 
istasyonunda 1992 ve 2005 yılları arasında örnek 
toplanan her gün için hesaplanan ve başlangıç noktası 
100 m, 500 m ve 1500 m yükseklikte olan yörüngeler 
kullanılmıştır. Yörüngeler üst atmosfer hava kütlelerinin 
örnekleme noktasına ulaşmadan önce izlediği yolu 
göstermektedir (birçok çalışmada “trajectory” ve 
“backtrajectory” olarak da ifade edilmektedir).

Yörünge modellemesi her örnek için ayrı ayrı 
yapılmakta ve bu şekilde her örneğin içerisinden 
toplandığı hava kütlesinin son beş gün içerisinde 
nerelerden geçerek örnekleme noktasına geldiği 
bilinmektedir. Yörünge modellemesi WMO örgütü ve 
NOAA bilgisayarında yapılmakta ve sonuçlar kendi 

bilgisayarlarımıza aktarılmaktadır. Model çıktısı, 
segment olarak tanımladığımız, bir saatlik aralıklarla 
hava kütlesinin bulunduğu yeri (koordinatlarını) ve 
yüksekliğini gösteren verilerden oluşmaktadır. Saatlik 
veriler bir GIS yazılımına atılmakta ve yazılım 
yardımıyla rüzgâr sektörlerindeki segmentler 
s a y ı l m a k t a d ı r .  H e r  s e g m e n t  h e s a p l a n a n  
backtrajectory'nin bir saatlik bir bölümüne karşı 
geldiğinden, rüzgâr sektörlerindeki segment sayısı, hava 
kütlesinin o sektörde kaç saat zaman geçirdiğini 
göstermektedir. Sonraki bölümlerde de tartışılacağı gibi, 
gridler bazında belirlenen segment sayıları daha 
karmaşık istatistik modellerde de kullanılmaktadır. 

Segment sayıları gridler bazında yapıldığından bir 
çalışma alanının ve çalışma alanındaki gridlerin 
tanımlanması gerekmektedir. Bu çalışmada, çalışma 
alanı batıda İngiltere'nin batısına, kuzeyde Sibirya'nın 
kuzeyine, doğuda Hazar denizinin doğusuna, güneyde 
ise Ekvatora kadar uzanan bir bölgedir. Çalışma alanı 
1x1 boyutlarında (yaklaşık 80 km x 110 km) gridlere 
bölünmüştür. Segment sayımları ve segment sayımlarını 
içeren her türlü hesap gridler bazında yürütülmektedir.

Şekil 2'de de görülebileceği gibi, yerden farklı 
yüksekliklerden başlayarak hesaplanmış üç trajectory 
grubunda da hava hareketleri ağırlıklı olarak N, NE, W 
ve NW sektörlerinden olmaktadır. Hava kütleleri bu dört 
sektörde yazın zamanın %85'ini, kışın ise %60 – %70 
kadarını geçirmektedir. Diğer sektörlerin katkısı ise 
yazın %15, kışın ise %30 - %40 kadar olmaktadır. Hava 
hareketlerinin sıklıkla batı ve kuzeydoğu arasındaki bir 
sektörden olması, söz konusu sektörde Ukrayna, Rusya 
gibi emisyonları yüksek ülkelerin yer alması, herhangi 
bir ölçüm yapmadan bile Doğu Akdeniz bölgesini 
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Şekil 2: Antalya istasyonunda başlangıç noktası 100 m, 500 m olan 
back trajectorylerin yaz ve kış mevsimlerinde rüzg r sektörlerinde 
dağılımı (Öztürk, 2009). 
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etkileyen kirleticilerin nerelerde atmosfere atıldıkları 
konusunda bir fikir vermektedir.

Doğu Akdeniz bölgesini etkileyen hava hareketleri 
yaz ve kış aylarında bazı farklılıklar da göstermektedir. 
Genellikle yaz mevsiminde dominant sektörlerin toplam 
katkısı %85 dolayında olurken, bu katkı kış mevsiminde 
%60 - %70 seviyelerine inmektedir. Akdeniz'de 
antropojenik kökenli kirleticilerin konsantrasyonlarının 
yaz mevsiminde daha yüksek olduğu bilinmektedir 
(Güllü ve diğerleri 2005; Saha ve diğerleri, 2009; Favez 
ve diğerleri, 2008). Bunun nedenlerinden birisi de yazın 
kirletici emisyonlarının yüksek olduğu kuzey 
ülkelerinden hava hareketlerinin daha fazla olmasıdır. 
Diğer bir neden de kışın yağışlar nedeniyle kirleticilerin 
atmosferden daha çabuk yıkanması ve Akdeniz 
bölgesine ulaşmasının daha zor olmasıdır (Kubilay ve 
Saydam 1995; Güllü ve diğerleri,  1998; Vrekoussis ve 
diğerleri, 2005).

Doğu Akdeniz'de Mevcut Durum

Ülkemizin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz 
bölgesi, 1980'li yıllardan beri araştırıcıların ilgisini 
çekmiştir. Önceleri bu bölgede veri olmaması 
araştırıcıların ilgisini çekiyordu, daha sonra veri 
birikmeye başladıkça ve bölge hakkında bir bilgi 
birikimi oluştukça, bu sefer de bölgede kirletici 
konsantrasyonlarının yüksek olması araştırmacıların 
ilgisini çekmeye başlamıştır. Gerçekten de son 20 
boyunca yapılan çalışmalarla Doğu Akdeniz'deki 
aerosol düzeyleri (Koçak ve diğerleri 2004; 
Rappenglück ve diğerleri, 2003; Shaka ve diğerleri, 
2003), aerosollerin boyut dağılımları (Masmoudi ve 
diğerleri, 2003; Smolik ve diğerleri, 2003; Kuloğlu ve 
Tuncel, 2005), iyonik (Güllü ve diğerleri, 2005; Shaka ve 
diğerleri, 2003) ve elementel (Smolik ve diğerleri 2003; 
Kubilay ve Saydam 1995; Güllü ve diğerleri, 2005; 
Doğan ve diğerleri, 2010) kompozisyonları, elementel 
ve organik karbon düzeyleri (Saha ve Despiau, 2009; 
Sciare ve diğerleri, 2008), bölgeye ozon taşınımı 
(Kalabokas ve diğerleri, 2008), biyojenik kaynakların 
aerosol kompozisyonuna katkısı (Kouvarakis ve 
diğerleri, 2002; Ganor ve diğerleri, 2000) gibi konularda 
çok sayıda araştırma yapılmış ve bu çalışmalar 
sonucunda önemli bir bilgi birikimi oluşmaya 
başlamıştır. Yağmur suyunun kompozisyonu da, Doğu 
Akdeniz'e çökelen kirletici miktarlarını belirlediğinden 
önemli bir konudur. Ne var ki yağmur suyu ile ilgili 
çalışmalar, gerek örneklemedeki zorluklar ve gerekse 
analitik yöntemlerin yetersizliği nedeniyle aerosol 
çalışmalarından sayıca ve içerik olarak geride kalmıştır. 
Yapılan yağmur suyu çalışmaları çoğunlukla iyon 

ölçümleri ile sınırlı kalmıştır (Levin ve diğerleri, 1996; 
Guerzoni ve diğerleri, 1995; Tuncer ve diğerleri, 2001). 
Yağmur suyundaki elementlerin ve diğer parametrelerin 
ölçüldüğü çalışmalar çok sınırlı sayıdadır (Al momani ve 
diğerleri, 1998; Alagha ve diğerleri, 2005).

Ne tür olursa olsun, bölgede yapılan bütün 
çalışmaların buluştuğu ortak nokta, kirleticilerin Doğu 
Akdeniz'de atmosferindeki konsantrasyonlarının 
Avrupa'nın diğer bölgelerine nazaran daha yüksek 
olduğudur (Luria ve diğerleri, 1996; Hacisalihoglu ve 
diğerleri, 1992). Böyle bir karşılaştırma Şekil 3'te 
gösterilmiştir. Şekilde Doğu Akdeniz'in farklı yerlerinde 
ölçülmüş iyon ve element konsantrasyonları literatürde 
r apo r  ed i l en  konsan t r a syon  değe r l e r i  i l e  

2-karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma aerosol SO , yağmur 4
2-suyu SO  ve O  için Doğu Akdeniz'de ölçülen değerlerle 4 3

EMEP istasyonlarında ölçülmüş konsantrasyonlar 
arasında yapılmıştır. EMEP, atmosfer yoluyla, sınırlar 
ötesi, uzun mesafeli kirletici taşınımı anlaşmasının 
bilimsel ayağını oluşturmaktadır. EMEP Norveç'teki bir 
sekretarya ile Avrupa ülkelerine yayılmış 100 dolayında 
istasyondan oluşmaktadır. As ve Pb EMEP ölçüm ağında 
çok az sayıda istasyonda ölçüldüğünden, Doğu Akdeniz 
bölgesinde ölçülen As ve Pb konsantrasyonları açık 
literatürde Avrupa ve ABD için yayınlanmış 
çalışmalardaki sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Şekil 3'te gösterilen bütün parametreler için Doğu 
Akdeniz'de ölçülen konsantrasyonların Avrupa'da en 
yüksek değerlere karşı geldiği açıkça görülmektedir. Bu 

2-durum özellikle SO  iyonu için çok çarpıcıdır. 2005 yılı 4

itibarıyla Avrupa'daki EMEP istasyonlarında ölçülen 
2- -3SO konsantrasyonlar 2 g m  dolayında iken Doğu 4

2-
Akdeniz bölgesinde ölçülen SO  konsantrasyonları 7 g 4

-3 -3 2-m  ile 12 g m  arasında değişmektedir. Yüksek SO  4

konsantrasyonları sadece bizim istasyonumuzda 
ölçülmemiştir. Girit'te (Koulouri ve diğerleri, 2008), 
Antalya'da (Güllü ve diğerleri, 2005), Erdemli'de 
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Şekil 3: Seçilmiş bazı kitleciklerin Doğu Akdeniz bölgesinde 
ölçülen konsantrasyonlarının EMEP ölçme ağında ölçülen 
konsantrasyonlarla karşılaştırılması.
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(Kocak ve diğerleri, 2004), Karadeniz'de (Karakas ve 
diğerleri, 2004) ve İsrail sahilinde de (Luria ve diğerleri, 

2-1996) benzer yüksek SO  konsantrasyonları 4
2-görülmüştür. Yüksek SO  konsantrasyonlarının Doğu 4

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i içeren bölgesel bir 
olay olduğu artık kabul edilmektedir.

Doğu Akdeniz bölgesinde ölçülen yüksek kirletici 
konsantrasyonlarının nedeni tam olarak bilinmemekle 
birlikte, kirletici düzeylerinin gerek Avrupa'da ve 
gerekse Akdeniz bölgesinde gösterdiği değişimler, 
kirletici emisyonlarını kontrole yönelik çabaların 
Avrupa'nın batısında ve doğusunda farklı şekilde 
gelişmesinden kaynaklandığını düşündürmektedir.

Daha önceki bölümde de değinildiği gibi, Doğu 
Akdeniz bölgesi çoğunlukla batı ve kuzey doğu 
arasındaki sektörden gelen hava kütlelerinin etkisi 
altındadır. Bu hava kütlelerinin de, yönleri itibarıyla, 
Avrupa'da, Balkanlar'da, Ukrayna'da ve Rusya'da 
yapılan emisyonları bölgeye getirme potansiyeli vardır. 
Bunlar endüstri yoğunluğu ve dolayısı ile antropojenik 
emisyonların yüksek olduğu bölgeler olduğundan bu 
yönlerden gelen hava hareketlerinin yüksek Doğu 
Akdeniz bölgesinde yüksek kirletici düzeylerinin 
oluşmasına neden olması çok şaşırtıcı olmayacaktır. 

2-Ancak bu açıklama, SO  düzeylerinin neden Avrupa'da, 4

Doğu Akdeniz bölgesine nazaran çok daha düşük 
olduğunu açıklamamaktadır. Bunun da Doğu Akdeniz 
bölgesinin Batı Avrupa'dan çok Balkanlar, Ukrayna ve 
Rusya gibi ülkelerden etkilenmesiyle açıklanabilir. Batı 
Avrupa'da ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde emisyon 
azaltımı çalışmaları farklı bir gelişme göstermiştir. Batı 
Avrupa ülkelerinde SO  emisyonlarının azaltılmasına 2

yönelik çalışmalar, birinci kükürt protokolü ile 1980'li 
yılların ortalarında başlamış ve onu takiben bugüne 
kadar başarıyla sürdürülmüştür. Yapılan çalışmalar batı 
Avrupa ülkelerinde SO  emisyonlarının azaltılmasına 2

2-bağlı olarak SO  konsantrasyonlarının 1980 ile 2000 4

yılları arasında %70 kadar azaldığını göstermektedir 
(Hamed ve diğerleri, 2010; Anttila ve diğerleri, 2009). 
Buna karşılık Doğu Avrupa ülkelerinde emisyonların 
azaltılması 1980'lerin ortalarında Sovyetler Birliği'nin 
dağılmasından sonra gündeme gelmiş ve bu nedenle 

2-SO  emisyonlarında azalma, Batı Avrupa'ya nazaran 4

çok daha sonra gerçekleşmeye başlamıştır. Doğu 
Akdeniz bölgesinin Batı Avrupa'dan çok Balkan ülkeleri, 
Türkiye,  Ukrayna,  Rusya gibi  ü lkelerdeki  
emisyonlardan etkileniyor olması bu bölgede hâlâ daha 

2-çok yüksek SO  konsantrasyonlarının görülmesine 4

neden olmuştur. NOx gibi uçucu organik bileşikler 
(UOB) gibi kirleticilerin emisyonlarının kontrolü So  'ye 2

-nazaran daha zor olduğundan, NO , NH  gibi 3 3

kirleticilerin konsantrasyonlarındaki düşüş, Batı 
Avrupa'da daha geç gerçekleşmiştir. Zaten bu 
parametrelerin Akdeniz bölgesinde ölçülen 
konsantrasyonları ile Batı ve Doğu Avrupa'da ölçülen 

2-konsantrasyonları arasındaki fark SO  iyonunda olduğu 4

kadar çarpıcı değildir. Yukarıda tartışmanın gerçekliği 
Şekil  4'te ikna edici bir şekilde görülmektedir.

Şekilde Antalya istasyonunda üretilen aerosol verileri 
2- -kullanılarak hesaplanan SO  / NO  oranları 4 3

gösterilmiştir. Şekil 4'te Antalya istasyonunda Batı 
Avrupa'dan ve eski SSCB ülkelerinden gelen hava 

2- -kütlelerinden toplanan örneklerde ölçülen SO /NO  4 3

oranlar gösterilmiştir. İki grup arasında çok bariz bir fark 
2-vardır. Batı Avrupa'dan gelen hava kütlelerindeki SO  4

-/NO  oranları birkaç istisna dışında 2.0'ın altındadır. 3

Doğu Avrupa ülkelerinden gelen hava kütlelerindeki 
oran ise 1.5 – 4.0 arasında değişmektedir. Verilerin 
büyük bir bölümü 2 ile 3 arasındadır. 1970'li yıllarda asit 
yağmurlarının %70 H SO  ve %30 HNO  oluştuğu 2 4 3

2- -
öngörülmüştür. Bu da 2.5 gibi bir SO  /NO  oranına 4 3

karşı gelmektedir. Ancak zaman içinde alınan önlemlerle 
SO  emisyonları azalıp da, NO emisyonları aynı hızla 2

azalmayınca bu oranın arttığı ve son yıllarda 1.0 
mertebesine indiği öne sürülmüştür.  Emisyon azaltmaya 
yönelik önlemler Batı Avrupa'da Doğu Avrupa ülkelerine 
nazaran daha erken ve etkin olarak uygulandığından 
şekil 4a'da görülen farklılık ortaya çıkmıştır. Türkiye'de 

2-
değişik bölgelerde yapılan ölçümlerde ölçülen SO  4

-/NO   oranları Batı Avrupa ülkelerinden yüksektir. Doğu 3

Avrupa ülkelerine ait oranların ise altlarında yer 
almaktadır. Bu gözlem, ülkemizin ve Doğu Akdeniz 
bölgesinin ağırlıklı olarak Doğu Avrupa'daki 
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2-Şekil 4: Doğu Akdeniz de gerosollerde ölçülen SO /NO  oranının 4 3

zamansal ve  dağılımı. (a) , Doğu Avrupa da ve 
2-Batı Avrupa da ölçülen SO /NO oranlarının karşılaştırılması (b) 4 3 

2-SO /NO oranının aylık değişimi, (c) Mevsimsel üst atmosfer hava 4 3  

hareketlerinin yaz ve kış mevsimlerindeki bölgesel yönelmesi.
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emisyonlardan etkilendiğini, ancak Doğu Avrupa'daki 
2- -emisyonlara özgü yüksek SO  /NO  oranlarının Batı 4 3

Avrupa'da ölçülen düşük oranlarla seyreltildiğini 
göstermektedir.

2-Şekil 4b'de ise Antalya istasyonunda ölçülen SO  4
-/NO  oranlarının mevsimsel değişimi görülmektedir. 3

2- -Şekilden de anlaşılacağı gibi, ölçülen SO  /NO  oranı 4 3

yaz aylarında Doğu Avrupa'da ölçülen değerlerden farklı 
değildir. Kış mevsimindeyse, özellikle Kasım – Şubat 

2- -arasında, ölçülen SO  /NO  oranı Batı Avrupa'daki 4 3

değerlere yaklaşmaktadır. Yaz ve kış mevsimleri için 
bölgedeki üst atmosfer hava hareketlerinden hazırlanan 
(daha önce Şekil 2'de de gösterilmiş olan) üst atmosfer 
rüzgâr gülleri Şekil 4c'de gösterilmiştir. Şekilden de 
açıkça görülebileceği gibi yaz aylarında Doğu Avrupa 
ülkelerinden Doğu Akdeniz bölgesine olan hava 
hareketleri kış mevsiminden daha fazladır. Buna 
karşılık, Batı Avrupa ülkelerinden taşınım kış 
mevsiminde daha yoğun olmaktadır. Bu nedenle de 

2- -Doğu Akdeniz bölgesinde ölçülen SO  /NO  oranları 4 3

kış mevsiminde Batı Avrupa'daki değerlere, yaz 
aylarında ise Doğu Avrupa ülkelerindeki değerler 
benzemektedir. Doğu Akdeniz bölgesinin ağırlıklı olarak 
Doğu Avrupa ülkelerinin (özellikle Balkan ülkelerinin) 

2-etkisi altında olması bu bölgede ölçülen SO  4

konsantrasyonlarının yüksek olmasına neden 
olmaktadır.

Doğanın Kendisini Koruması, Yağmurdaki Asitliğin 
Nötrlemesi

Bu makalede daha çok Akdeniz bölgesindeki 
partiküler madde ve partiküler maddenin kimyasal 
kompozisyonu tartışılmaktadır. Yalnız Akdeniz 
bölgesinin en önemli özelliklerinden birisi büyük 
nötralizasyon potansiyelidir. Bu konuyu açıklamanın en 
mantıklı yolu, yağmur suyunun iyonik kompozisyonunu 
kullanmak olduğundan, bu bölümde bölgede üretilen 
yağmur suyu iyon verileri baz alınmıştır.

Daha önceki bölümlerde anlatılan uzun mesafeli 
taşınım ile ilgili çalışmaların temelinde asit yağmurları 
yatmaktadır. 1970'li yıllarda Avrupa'nın pek çok yerinde 
yağmurun pH'ı 4.0'ün de altına indiğinden ormanlar ve 
göller büyük zarar görmüştür. İşin ilginç yanı, o 
zamanlar asit yağmurlarından en çok zarar gören 
İskandinav ülkelerinde ölçülen, yağmurdaki asitliğin 

2- -nedeni olan, SO  ve NO  iyonlarının havadaki ve 4 3

yağmurdaki konsantrasyonları, bugün Doğu Akdeniz 
bölesinde ölçülen konsantrasyonlardan farklı değildir. 
Bu ilk olarak 1989 yılında fark edilmiştir. O sıralarda 
Karadeniz'de oşinografik çalışmalar yapan iki farklı 

araştırma gemisinde topladığımız örneklerin analiz 
sonuçlarının değerlendirildiği makalenin özet 

2- -bölümünde Karadeniz'de ölçülen SO  ve NO  4 3

konsantrasyonlarının İsveç'te ölçülenlerden hiçbir 
farkının olmadığına dair bir ibare bulunmaktadır 
(Hacısalihoğlu ve diğerleri, 1992). Daha sonra bu 
gözlem ve ifade defalarca yayınlanmıştır. O zamandan 

2- -bugüne SO  ve NO  düzeyleri bütün dünyada düşerken 4 3

Doğu Akdeniz bölgesinde çok değişmemiştir. Bu kadar 
2- -yüksek SO  ve NO  düzeylerinin olduğu yerlerde 4 3

yağmurun ciddi boyutta asidik olması ve bunun sonucu 
olarak da orman ve göllerin zararlar görmesi 

2- -gerekmektedir. Ölçülen bütün SO ın H SO , bütün NO  4 2 4 3

ın da HNO  halinde olduğunu varsayarak yapılan bir 3

hesap ile yağan yağmurun pH'ının 3.0 dolayında olması 
gerektiği gösterilmiştir.

Türkiye'nin değişik noktalarında grubumuzca yapılan 
çalışmalarda elde edilen pH frekans dağılımları Şekil 5'te 
gösterilmiştir. Aynı şekilde istasyonlarda ölçülen 
ortalama pH değerleri de verilmiştir. İstasyonlarda 
ortalama pH değerleri 5 – 6.5 arasında değişmektedir. 
Yağmurların asit yağmuru olarak tanımlanabilmesi için 
pH'ının <5 olması gerekmektedir. Bu bölgede yağışların 
%30 kadarının pH'ı <5 olup bunlar asit yağmuru 
tanımına girmektedir ancak %70 gibi büyük bir 
bölümünün pH değeri asit yağmuru sınıfına 
girmemektedir. Bazı istasyonlarda çok yüksek pH 
değerleri ölçülmüştür ki bunlara bazik yağmur bile 
denebilir. Sonuç olarak aerosollerde ve yağmurda 

2- -ölçülen SO   ve NO   düzeyleri çok yüksek bile olsa, 4 3

Doğu Akdeniz bölgesinde asit yağmuru gibi bir 
problemin varlığından söz etmek mümkün değildir.
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Şekil 5: Türkiye nin farklı bölgelerinde ölçülmüş ph frekans 
dağılımları.

'

Amasra

ULUDAĞ

ÇORLU

Ankara

Çubuk

Antalya

Aliağa

Çubuk

Türkiye de Çevre Sorunlarına Yaklaşım'



Hem asit oluşturan iyonların konsantrasyonlarının 
çok yüksek olması hem de yağışların asidik olmaması 
ancak yağmurdaki asitliğin nötrlenmesiyle açıklanabilir. 

+ 2- -[H ]/([SO ] + [NO ]) ekivalent oranı aylık olarak Şekil 4 3

6'da gösterilmiştir.

2-Eğer yağmurda ölçülen bütün SO  H SO  halinde ve 4 2 4
-bütün NO  de HNO  halinde olursa bu oran 1.0 olacaktır. 3 3

Oranın birin altındaki değerle inmesi yağmurdaki H SO  2 4

ve HNO 'ün atmosferdeki bazlar tarafından nötrlendiğini 3

göstermektedir. Şekilden de görülebileceği gibi, 
+ 2- -[H ]/([SO ] + [NO ]) oranı kış aylarında, bire yakındır, 4 3

ki bu özellikle Kasım, Aralık ve Ocak aylarında 
nötralizasyon olmadığını göstermektedir. Daha önce 
istasyonlarda ölçülen pH değerlerinin %30 kadarının asit 
yağmuru kategorisine girdiği ifade edilmişti. Söz konusu 
%30 yağış, bu aylardaki yağışlara tekabül etmektedir. Ne 
var ki Kasım, Aralık ve Ocak ayları dışındaki aylarda 
nötralizasyon neredeyse %100'e yakındır. Atmosferde 
yağmurdaki asitliği nötrleyebilecek iki tür baz 
bulunmaktadır. Bunlardan birisi, hayvancılıktan ve 
tarımda amonyum içeren gübrelerin kullanılması sonucu 
atmosfere salınan NH  ve toprakta bolca bulunan 3

CaCO 'dır. Bugüne kadar yaptığımız değerlendirmeler, 3

yağmur suyunu amonyaktan ziyade, Akdeniz bölgesinin 
kalkerli beyaz toprağında bolca bulunan CaCO  3

tarafından nötrlendiğini göstermiştir (Tuncer et al., 
+ 2- -

2000). Zaten [H ]/([SO ] + [NO ]) yaz aylarında sıfıra 4 3

yakın olmasının nedeni, bu mevsimde havada tozun  
yüksek miktarlarda bulunmasıdır. Kış mevsiminde ise 
yer yüzeyi çamur olduğundan toprak parçalarının 
kolayca havalanması mümkün olmamakta ve havadaki 
toz düzeyi en alt seviyelere inmektedir (Güllü ve 
diğerleri 1998; 2005).

Sonuç olarak, Doğu Akdeniz atmosferinde ölçülen 
2- -asit oluşturabilecek SO , NO  gibi iyonların 4 3

konsantrasyonları çok yüksek bile olsa, bu iyonların 
oluşturduğu asitliğin toprakta bolca bulunan CaCO  3

tarafından nötrlenmesi sonucu yağan yağmur asidik 
olmamaktadır. Bu doğanın kendini koruması olarak 
değerlendirilebilir; çünkü eğer doğa böyle bir korunma 
mekanizması geliştirmemiş olsaydı, bugün ülkemizde 
yağan yağmurun pH sı <4 olacaktı ve bu da orman ve 
göllerimizin çok büyük zararlar görmesi sonucunu 
doğuracaktı.

D o ğ u  A k d e n i z  B ö l g e s i n d e  A t m o s f e r i n  
Kompozisyonunu Etkileyen Kaynaklar

Yukarıda yapılan tartışmalardan da kolayca 
anlaşılabileceği gibi, Doğu Akdeniz bölgesi dünyanın 
kirli bir bölgesidir. Bu sonuca varınca sorulacak çok 
doğal bir soru, bu bölgesel hava kirliliğine neden olan 
kaynakların nerelerde olduğudur. Bu soru bölgede 
çalışan pek çok araştırıcı tarafından cevaplanmaya 
çalışılmaktadır. Yapılan bütün çalışmalar sonucunda bu 
konuda bir fikir oluşmuştur. Örneğin, daha önceki 

2- -bölümlerde tartışıldığı gibi, SO /NO  oranlarının 4 3
2- 2-incelenmesi, (SO /(SO +SO )) oranı hep kuzey ve 4 4 2

kuzeybatımızda bulunan eski Sovyetler Birliği ülkelerini 
işaret etmektedir. Ancak, bu soruyu yüksek çözünürlükle 
yanıtlamak hâlâ pek mümkün değildir.
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+Şekil 6: Akdeniz de toplanan yağmur suyu örneklerinde H /(nss-
2-SO NO ) oranının aylık değişimi.4 3
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Şekil 7: Yurtdışı kaynakların Türkiye deki kükürt çökelmesine 
katkıları (a) EMEP modelince tamamlanan yurtdışı katkı (%) ,  (b) 
Yurtdışı  katkıya neden olan en önemli 6 kaynak bölgesi, (b) 
Grubumuzda model çalışmasında  bulunan kükürt çökelmesinin 
ülke üzerindeki dağılımı, (d) Grubumuzda yapılan çalışmada 
yurtdışı kaynakların toplam çökelmeye  katkısı.
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Kaynakların bulunduğu bölgeler iki farklı yaklaşımla 
belirlenebilmektedir, birinci yaklaşım modellemedir. 
İkinci yaklaşım ise ölçüm sonuçlarına uygulanan 
istatistik araçlardan oluşan ve “reseptör modellemesi” 
olarak bilinen yöntemdir. Doğu Akdeniz bölgesine 
uygulanan iki nümerik model sonucu Şekil 7'de 
gösterilmiştir.  

Model çalışmasından birisi EMEP tarafından 
uygulanan ve Türkiye üzerindeki çökelmeyi, hesaplayan 
bir model çalışmasıdır (EMEP, 2008). Diğer model 
çalışması ise Fisher modelinin grubumuzda 
uygulanmasıdır (Pervan, 2001). Her iki model de 
birbirine beklediğimizden daha yakın sonuçlar vermiştir. 
Şekil 7a'da 2008 yılında yapılan EMEP çalışmasında 

2-Türkiye'deki SO  çökelmesine yurtdışı kaynakların 4

katkısı % olarak gösterilmiştir. Yurtdışı kaynakların 
katkıları, Türkiye'nin değişik yörelerinde farklı 
olmaktadır. En çok katkının Trakya bölgesinde, Doğu 
sınırımızda Sinop bölgesinde ve Ege sahilinde olduğu 

2-görülmektedir. Bu bölgelerde yurtdışı kaynakların SO  4

çökelmesine katkısı %90 seviyelerine ulaşmaktadır. 
Anadolu'nun içlerinde ise bu katkı %30 ile %50 arasında 
değişmektedir. EMEP modeli tarafından 2008 yılı 
emisyonları ile hesaplanan yurtdışı kaynakların yüzde 
olarak katkıları, grubumuzda 1991 yılında yaptığımız 
model çalışmasında hesaplanan yüzde katkılara şaşırtıcı 
şekilde benzemektedir. 1991 yılında, o zamanların 
popüler bir model olan Fisher modeli kullanılarak 
yapılan çalışmada hesaplanan çökelme miktarları ve 
çökelme miktarlarına Türkiye dışındaki kaynakların % 
olarak katkısı Şekil 7c ve 7d'de gösterilmiştir. 
Tarafımızdan yapılan çalışmada Türkiye'ye çökelen 

-1 -1 -1 -1toplam S miktarı 4 kg  ha  yr  ile 16 kg S ha  yr  arasında 
değişmektedir. EMEP'de (2008) hesaplanan çökelme 
miktarları ile tam bir uyum göstermektedir. Çökelen S 
miktarına yurtdışı katkılarına bakıldığında, bizim 
çalışmamızda da Trakya bölgesindeki S çökeltmesinin 
tamamı yurtdışından gelmektedir. Aynı şekilde 
Türkiye'nin doğusunda, özellikle kuzey doğusunda, 
çökelen S miktarlarına yurtdışından gelen emisyonların 
katkısı da %80 - %100 arasında değişmektedir. 
Hesaplanan yüzde katkı değerleri her iki modelin de 
yurtdışı katkılarının yüksek olduğu bölgeleri doğru 
bulduğunu göstermektedir. Bu iki model yurtdışı 
katkının nispeten düşük olduğu bölgelerde de uyumlu 
sonuçlar vermiştir. EMEP modelinde olduğu gibi Fisher 
modeli de Anadolu'nun iç bölgelerinde yurtdışı 
kaynakların katkısının %25 ile %60 arasında değiştiğini 
hesaplamıştır. Bu rakamlar EMEP modeli tarafından 
hesaplanan 30 - %50 arasındaki katkı ile uyumludur.

İki farklı model tarafından hesaplanan sonuçların 

birbirine bu kadar yakın olması sevindirici olmaktan çok 
şaşırtıcıdır. Şaşırtıcı olmasının nedeni iki modelin 20 yıl 
ara ile çalıştırılmış olmasıdır. EMEP model çalışmasında 
2006 yılı emisyon değerleri ve meteorolojisi 
kullanılmıştır. Fisher modelinde ise 1991 yılı 
emisyonları kullanılmıştır. Avrupa'daki SO  emisyonları 2

açısından 2006 ile 1991 yılları arasında çok büyük 
farklar vardır. O zaman iki modelin sonuçları neden bu 
denli yakındır? Esasında bu gözlem, daha önceki 
bölümlerde tartışılan, Türkiye'yi etkileyen emisyonların 
Batı Avrupa'dan ziyade Doğu Avrupa ülkelerinden 
geldiği yönündeki görüşü desteklemektedir.  Türkiye'de 
S çökelmesine neden olan emisyonların Batı Avrupa 
kökenli olması halinde, zaman içersinde emisyonlardaki 
büyük düşüşün sonucu olarak EMEP modelinin Fisher 
modeline nazaran daha düşük sonuçlar veriyor olmasını 

2-gerektirmektedir. Türkiye üzerindeki SO  çökelmesinin 4

Batı Avrupa ülkelerindeki emisyonlardan değil de, Doğu 
Avrupa ülkelerindeki emisyonlardan etkileniyor olması 
halinde ise, Doğu Avrupa ülkelerindeki emisyonlar son 
birkaç yıla kadar önemli bir değişim göstermediğinden, 
her iki model ile aynı sonuçların elde edilmesini 
açıklayabilmektedir.

Türkiye'yi ve Doğu Akdeniz Bölgesini Etkileyen 
Kaynakların Reseptör Modellemesi ile Bulunması  

Reseptör modellemesi bir noktada toplanan 
örneklerin analiz ile elde edilen sonuçlara istatistik 
yöntemler uygulayarak, ölçülen kirleticilerin hangi 
kaynaklardan veya hangi kaynak bölgelerinden geldiğini 
bulmaya yönelik bir yaklaşımdır. Adı her ne kadar 
“modelleme” içeriyorsa da, kullanılan yöntem bir 
simülasyon içermemektedir. Reseptör modellemesi 
kentlerde ve endüstri bölgelerinde örnekleme noktasını 
etkileyen kaynakların türlerini belirlemek için, bölgesel 
çalışmalardaysa ölçümlerin yapıldığı bölgeyi etkileyen 
kaynakların yerlerini bulabilmek için kullanılmaktadır.

2-Burada, Anadolu platosunda yapılan SO  düzeylerini 4

belirleyen kaynakların yerlerini saptamak için yapılmış 
bir çalışma tartışılmıştır. Ankara'ya 50 km mesafedeki, 

2-Türkiye'nin tek EMEP istasyonunda SO  ve diğer 4

kirleticiler 1993 yılından beri, günlük bazda ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından ölçülmüştür (İstasyon geçen yıl 
Çevre ve Orman Bakanlığı'na devredilmiştir). Bu 

2-çalışmada söz konusu istasyonda ölçülmüş olan SO  4

konsantrasyonları kullanılarak Anadolu platosunu 
etkileyen SO  emisyon bölgeleri hesaplanmıştır.2

Doğal olarak ölçülen kirleticilerin kaynaklarının 
bulunduğu bölgeleri saptayabilmek için ölçülen 
konsantrasyonların, bir şekilde, coğrafi bilgilerle 
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ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu coğrafi bilgi, hava 
kütlelerinin yörüngelerinin modelleme yoluyla 
hesaplanması ile sağlanmaktadır. Hava kütlesi 
yörüngeleri bölgenin klimatolojik özelliklerinin 
tartışıldığı bölümde etraflıca anlatıldığından bu bölümde 
tanımla tekrarlanmayacaktır.

Bu çalışmada kullanılan potansiyel katkı fonksiyonu 
olarak tanımlanan yöntemde, çalışma alanındaki her grid 
için, aşağıdaki eşitlikler kullanılarak, bir PSCF değeri 
hesaplanmaktadır.

PSCF  = P[A ]/P[B ] = m /ni j j j j

Şeklinde verilmektedir.  Bu ifadede:

P[A ] =n /N ve P[B ] = n /N şeklinde ifade edilmektedir.j j j j

Bu ifadelerdeki m  ve n  değerleri her griddeki kirli ve j j

temiz segment sayısını ifade etmektedir. Kirli ve temiz 
segmentleri tanımlamak için hesaplanmış olan 
yörüngeler iki bölüme ayrılmaktadır. Birinci grupta 

2-yüksek SO  konsantrasyonlarına karşı gelen yörüngeler 4

yer almaktadır. Bu yörüngelerde yer alan bütün 
segmentler, kirli segmentler olarak tanımlanmaktadır. 

2-Düşük SO  konsantrasyonlarına karşı gelen yörüngeler 4

ve bu yörüngelerdeki bütün segmentler ise temiz 
segment olarak tanımlanmaktadır. Kirli segmentler m ile 
temiz segmentler de “n” ile gösterilmektedir. “j” grid 
sayacı, N ise toplam (kirli+temiz) segment sayısını ifade 
etmektedir. Yüksek ve düşük konsantrasyon ifadeleri 

2-göreceli deyimlerdir. Bu çalışmada ölçülen SO  4

değerlerinin en yüksek %30'u yüksek konsantrasyon 
olarak kabul edilmiş ve bu örneklere karşı gelen 
yörüngelerden elde edilen segmentler “m” ile 
gösterilmiştir. Geri kalan yörüngeler temiz olarak 
düşünülmüş ve bu yörüngelerdeki segmentler “n” ile 
gösterilmiştir.

PSCF bir olasılık fonksiyonudur. Bir gridden geçen 
2-yörüngelerin ne olasılılıkla istasyonda “yüksek” SO  4

konsantrasyonuna karşı geleceğini gösterir. Örneğin, 
herhangi bir gridden 100 yörünge geçerek örnekleme 
noktasına ulaşmış ise ve bu 100 yörüngeden 80 tanesine 

2-karşı gelen örneklerde “yüksek” SO  konsantrasyonu 4

ölçülmüş ise, söz konusu grid için hesaplanan PSCF 
değeri 0.8 olacaktır. Trajectory istatistiği olarak bilinen 
bu yaklaşımda PSCF değerlerinin bu şekilde 
düşünülmesi,  sonuçların değerlendirilmesini 
kolaylaştırabilir. Özet olarak söylemek gerekirse bu 
teknik kullanılarak örnekleme istasyonlarını etkileyen 

2-ve ölçülen SO  konsantrasyonlarını açıklayabilecek SO  4 2

kaynaklarının bulunma olasılığı yüksek olan bölgeleri 
(gridleri) hesaplamak mümkün olabilmektedir. Her grid 
için hesaplanan PSCF değerinin istatistik olarak anlamlı 

olup olmadığı “bootstrapping” olarak bilinen bir 
yöntemle sınanmakta ve istatistik olarak anlamlı 
olmayan PSCF değerine sahip olan gridler göz önüne 
alınmamaktadır. 

Bu makalede PSCF hesapları Ankara, Çubuk'ta 1993 
– 2007 yılları arasında toplanan 3000 dolayında örnek 
için hesaplanmıştır. Her örneğe karşı gelen ve 3 farklı 
yükseklikte başlayan (100 m, 500 m ve 1500 m) 
yörüngeler hesaplanmıştır. Dolayısıyla PSCF 
hesaplarında yaklaşık 1.000.000 segment kullanılmıştır. 

2- So antropojenik kirleticilerin tipik bir örneği 4
2-olduğundan, kaynak bölge hesapları SO  için 4

yapılmıştır. Aynı tür hesaplar çok farklı kirleticiler için 
de yapılabilir.

Gridler bazında hesaplanan PSCF değerlerinin 
çalışma alanındaki dağılımı Şekil 8'de gösterilmiştir. 

2-Şekilden de görülebileceği gibi, Çubuk'ta ölçülen SO  4

konsantrasyonlarını etkileyen kaynakların bulunduğu 
bölgeler, Türkiye'nin batısı, Ukrayna ve Balkan 
ülkelerinde bulunmaktadır. Varılan sonuç, bu makalenin 
önceki bölümlerinde farklı yaklaşımlarla ulaşılan 
Türkiye ve Doğu Akdeniz bölgesini etkileyen kirletici 
kaynaklarının Almanya, Fransa gibi uzak ülkelerden 
ziyade Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde bulunduğu 
sonucuyla uyum içersindedir.

Sonuçlar

Bu makalede ODTÜ, Çevre Mühendisliği bölümünde 
daha önce yapılan çalışmalar baz alınarak Türkiye'nin 
değişik bölgelerinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde 
ölçülen kirletici konsantrasyonlarına neden olan kaynak 
bölgeleri tartışılmıştır. Kaynak noktalarını çok büyük bir 
hassaslıkla ortaya koyacak tek bir yöntem mevcut 

Şekil 8: Anadolu platosunda  
etkileyen, traectory istatistiği yaklaşımı ile bulunmuş, potansiyel 
kaynak bölgeleri.

2-SO /NO konsantrasyonlarını4 3 
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değildir.  Ne var ki, bu konuda fikir verebilecek farklı 
yöntemlerin kullanılması ile kaynakların nerelerde 
olduğuna dair bir fikir edinmek mümkün olmaktadır.

2-Bu tartışmada, kirleticilerin düzeyleri, ölçülen SO  4
-/NO  oranları, değişik zamanlarda yapılmış modelleme 3

sonuçları ve reseptör modellemesi, kirletici kaynakları 
hakkında bilgi edinmekte araç olarak kullanılmıştır.

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse değişik doğrudan 
ve dolaylı yöntemler kullanılarak hep aynı sonuca 
varılmaktadır. Bu sonuç, Türkiye'nin değişik 
bölgelerinde ölçülen kirleticilerin kaynaklarının 
Ukrayna'da, Balkan ülkelerinde ve Türkiye'nin batısında 
olduğudur. Her ne kadar Batı Avrupa ülkeleri çok daha 
fazla endüstrileşmiş olsa da, bu bölgeler Türkiye ve 
çevresi için önemli kaynak bölgeleri değildir. Bunun bir 
nedeni, bu ülkelerde emisyon kontrolünün çok ciddi 
olarak yapılması diğer bir nedeni ise, mesafe uzun 
olduğundan kirleticileri bu kadar uzak mesafelerden 
taşınırken yağmurla yıkanması olasılığının yüksek 
olmasıdır. 
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Sürdürülebilir Gelişme için Çevre 
*Sorunlarına Bakış: Asya'da Durum

Prof. Dr. Namık Kemal ARAS 
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 on yıllardaki ekonomide sürdürülebilir 
gelişime ulaşma nedeniyle, doğal kaynaklar ve çevre 
değişimi büyük bir baskı altında kalmıştır. Bu 
değişiklikleri önlemek yalnız hükümetin görevi değil, 
aynı zamanda bilim insanlarının üzerinde çok çalışması 
gereken bir konu olduğunu göstermiştir. Bu makalede 
önce belli başlı cevre problemleri kısaca anlatılacak, 
daha sonra Asya ülkelerindeki çevre problemleri 
nedeniyle son senelerde bu problemleri çözmek için ne 
gibi kararlar alınmakta ve çareler aranmakta olduğu 
tartışılacaktır (Aras, N. K. and Wang Y., 2010).

Hava kirliliği gelişmekte olan Asya ülkelerinde, 
özellikle büyük şehirlerde en önemli problemlerden 
biridir. En büyük etki havada asılı parçacıklar, sülfür 
dioksit, karbondioksit gibi gazlar, asit birikimi ve cıva 
kirlenmesinden gelmektedir. 

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı Asya ülkeleri 
şehirlerinde yaşamaktadır. Nüfusu 10 milyonun üzerinde 
olan Pekin, Yeni Delhi, Cakarta gibi şehirlerde nüfus 
artışı ve endüstrileşme nedeniyle hava kirliliğinde, bu 
nedenle de solunum yolları hastalıklarında büyük artışlar 

3 olmuştur. Avrupa ve Amerika'da SO seviyesi 110 µg/m2 

olmasına rağmen bu değer, 2006 yılında Pekin'de 65 
3 3 µg/m , Lahor'da 58 µg/m ve pek çok Asya şehirinde 35 
3µg/m  üzerinde seyretmiştir (Sofyan et al., 2005). WHO 

3 ve Avrupa Birliği limitleri ise 20 µg/m tür (Dünya Sağlık 
Örgütü, WHO, 2006). 

Halen Asya ülkelerindeki kentlerde hava kirliliği 
devam etmektedir (Steets et al., 1999). Kömürle çalışan 
elektrik santralleri, endüstriden gelen çevre problemleri, 
şehirlerde artan trafik sorunu, çevre kirliliğini ve 
dolayısıyla sağlık problemlerini artırmaktadır. Asya'da 
büyük kentlerin ve diğer şehirleşme alanlarının toplamı, 
genel alanın sadece %0,2'si olmasına rağmen, bu 

namik@aras1.com

Dünya nüfusunun %60'tan fazlasını barındıran 
Asya'da son

alanlardan yayılan çevre gazlarının oranı %10-20 
civarındadır.

Geçen 20 yıl zarfında Asya'daki şehirlerde ısıtma için 
artan miktarda kömür kullanması nedeniyle SO  kirliliği 2

artmaktadır. Bununla beraber insanların çevre 
problemlerine bakış açısının değişimi, kirlilik 
kontrolüne getirilen sıkı tedbirler, kömürde kükürt 
oranının kontrolü yönündeki çalışmaların artması 
nedeniyle, birçok şehirde SO ve diğer gazların 2 

azaltılması yönünde gelişmeler vardır. Buna rağmen 
Asya ülkelerinin çoğunda sülfür kirliliği beklenenden 
çok daha fazladır (Reddy and Venkataraman, 2002). 
Özellikle büyük şehirlerde hava kirliliği ve diğer çevre 
problemlerinin artması, bunun sağlık ve ekonomiye 
etkileri, şehir yapılanmasının ne kadar önemli olduğunu 
sergilemiş ve yol, yüksek bina, açık alanlar, parkların 
inşasında uygun şehir planlaması yapılmasını şart 
koşmuştur. 

İki ve üç tekerlekli vasıtaların motor yağı-benzin 
karışımı kullanmaları nedeniyle, benzin kullanan dört 
tekerlekli vasıtalara kıyasla havaya daha fazla duman, 
CO, hidrokarbon ve parçacık salınmaktadırlar.

Bangkok / Tayland'da yapılan bir çalışmada, iki 
tekerlekli vasıtaların, sayıları daha az olmasına rağmen 
havadaki parçacıkların yarısını yaydıkları ölçülmüştür. 
Dakka'da kullanılan iki tekerlekli bebek taksilerinin 
2002'de trafikten menedilmesinin sonucu, CO, 
hidrokarbon oranını %40 azaldığı görülmüştür (Potera, 
2004). Büyük şehirlerde özel araçların artması ve alt 
yapının yeterli olmayışı, trafiğin yavaşlamasına ve bu da 
hava kirliliğinin daha da artmasına neden olmaktadır. 
Özel arabaların kullanımı nedeniyle, şehir otobüsleri ve 
bisikletlerin kullanımını son derece azaltmıştır. 20 yıl 
öncesinde görülen bisiklet trafiği, trafik kirliliği ile yer 
değiştirmiştir. İkisinin de kullanılmasını sağlayan şehir 
alt yapısının olması çevre problemlerinin azalmasına 
çok yardımcı olacaktır. 

Asya ülkelerinde görülen ve “Asya Kahverengi 
Bulutu” denen kirlilik, 3 km kalınlığına ulaşmakta ve 

21000 km 'lik bir alana yayılmaktadır. Kuzey Hindistan 
ve Pakistan'da daha sık görünen kahverengi bulut, sülfat, 
nitrat, organik parçacıklar, SO  ve CO  gaz 2 2

parçacıklarından oluşmaktadır (Gustafsson et al., 2009). 
Güney Asya ülkelerinde, Kuzey Çin'de araba egzozları, 
endüstri, odun yakımı nedeniyle oluşan bulutlarda 
Kasım- Nisan aylarında ve az yağmurlu havalarda Asya 
mason yağmurlarının yağış zamanlarına, belli 
bölgelerde daha fazla yağmur yağmasından dolayı 
sellere, Hindu-Kush Himaliyalar'daki buzulların 

* Bu makalenin hazırlanmasında Asya Bilimler Akademileri Birliği'nin 
(AASA) iki yıl süren “Asya'da Sürdürülebilir Gelişme” projesi çerçevesinde 
yayınlanan ve co-editörlüğünü yaptığım “Environment and Climate 
Change” kitabından da faydalanılmıştır. Projenin gelişmesini sağlayan Prof. 
Jinghai Li ve yardımlarından dolayı Çin Bilimler Akademi sinden (CAS) Dr. 
Gensuo Jia, Yaozhi Zhou, Congbin Fu, WangYi ve Kore Advance Institute of 
Science and Technology'den (KAIST) Dr. Woojin Lee'ye teşekkür ederim.

'
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erimesine, tarıma ve insan sağlığına büyük etki 
etmektedir (Wessels et al., 2002, Ramanathan, 2008).

Havada yarıçapı 2,5 mikrometreden küçük olan 
parçacıklar, PM , özellikle akciğerlerde toplanmakta ve 2.5

tehlike arzetmektedir. Bu parçacıklar tam yanmamış 
araba egzozlarından, tozlardan ve sigara dumanları gibi 
kaynaklardan oluşmaktadır. Genellikle PM yerine 2.5 

PM  ölçülmektedir. Avrupa ve Amerika'daki kentlerde 10
3PM  1560 µg/m  civarında olmasına rağmen, Çin'deki 10

şehirlerin çoğunda ve Dakka, Yeni Delhi, Karaçi'de 100-
3250 µg/m  arasında değişmektedir (Dünya Sağlık 

Örgütü, WHO, 2006).

2010, Biyoçeşitlilik Yılı ilan edilmiştir. Biyoçeşitlilik 
insan geleceği ile çok yakından ilgili bir kavram olup 
özellikle Asya ülkeleri için çok önemlidir. Biyoçeşitlilik 
bakımından çok zengin olan Asya'nın bu zenginliğinde 
büyük azalma görülmektedir. Ekonominin gelişmesi 
nedeniyle artan çevre kirliliği, biyoçeşitlilikteki 
gerilemenin en büyük nedenidir. Orman, yeşil alanlar, 
hayvan ve bitki çeşitliliğinde azalmalar olmaktadır. 
Ticari amaçlı orman tahribi, yabani hayvan çeşitliliğinde 
büyük düşüşlere yol açmış, bazı bölgelerdeki yağmur 
ormanlarının ve hatta sonradan ekilen orman alanlarının 
büyük ölçüde yok olmasına neden olmuştur. Tahribat bu 
hızla devam ettiği taktirde; Güneydoğu Asya 
ormanlarının 3/4'nün bu yüzyılın sonuna dek yok olacağı 
ve Asya'ya özgü pek çok hayvan ve bitki çeşitliliğinin 
yok olacağı tahmin edilmektedir.

Asya'da pek çok nehir, göl ve deniz kıyısında önemli 
su kirliliği mevcuttur. Kirliliğin büyük bölümü 
kanalizasyon ve endüstri atıklarından gelmektedir. Bu 
nedenle kullanım suyu bir sağlık sorunu olarak ortaya 
çıkmaktadır ve kontrol etmek de büyük bir problemdir. 
Şehirlerden toplanan atık sular, çoğu zaman herhangi bir 
arıtma yapılmadan doğrudan nehir, göl ve denizlere 
boşaltılmaktadır. Su krizine etki eden en önemli 
faktörlerden biri Pekin, Dakka, Cakarta, Karaçi gibi 
kentlerdeki çok hızlı şehirleşmedir. Yeraltı sularının 
azalması, kontrolsüz ağaç kesimi, madencilik ve 
bunlarla beraber katı atıkların kontrolsüz depolanması, 
su kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Asya'daki su 
kirliliği milyonlarca insanın temiz içecek su 
bulamamasına yol açmaktadır. Gelişmekte olan birçok 
ülkede yeterli alt yapının olmaması ve çevre konusunda 
gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle, neredeyse 
nüfusun yarısına sağlık hizmeti ulaştırılamamıştır. 
Şehirlerdeki nüfus artmakta ancak yukarıda bahsedilen 
faktörler nedeniyle su kalitesi düşmektedir. Bu 
ülkelerdeki endüstriyel gelişme, büyük su ihtiyacı 

gerektirdiğinden temiz su kaynaklarının azalmasına 
daha da etki etmektedir (Reddy and Behera, 2008). 

Yukarda bahsedilen çevre problemleri nedeniyle Asya 
ülkelerinin çoğunda özellikle geçen on yıldır bu 
problemleri çözmek için kararlar alınmakta ve çareler 
aranmaktadır. Birçok ülkede ozon kullanım seviyesini 
azaltacak maddelerin kullanılmamasında, orman 
yıkımının yavaşlatılmasında, özellikle büyük şehirlerde 
hava kirliliğinin azaltılmasında ilerlemeler olmuştur. 
Bununla beraber enerjinin daha etkili ve az kullanılması, 
katı atıkların ve CO  atılımının azaltılması konusunda 2

yasal tedbirler çıkmış olsa dahi uygulanamamaktadır. 
Daha da önemlisi alınan tedbirler o andaki problemleri 
çözmek üzere alınmakta, uzun ve kalıcı çözümlere 
gidilememektedir. 1997'de imzalanan Kyoto 
Protokolü'nü Ermenistan ve Filistin dışındaki devletler 
imzalamışlar ve Aralık 2009'da yapılan Kopenhag İklim 
Toplantısı'ndan önce raporlarını ve kirliliği azaltma 
çalışmalarına dair raporlarını vermişlerdir. Endonezya, 
Hindistan ve Çin, temiz enerji ve düşük karbon projeleri 
için Birleşmiş Milletler'den projeleri karşılığı yardım 
almışlardır. Dünyada en çok CO , CH sera gazları üreten 2 4 

beş ülkeden üçü, Çin, Hindistan ve Japonya'da ve 
Avustralya, Güney Kore ve Endonezya'da orman yıkımı 
ve orman yangınları yoluyla dünya ikliminin 
değişmesine etki etmektedir.

Sera gazlarını en çok üreten Asya ülkeleri durumu 
anlamakla beraber çözüm/ çözümsüzlük için değişik 
görüşlere sahiptirler. Örneğin Çin, iklim değişimini, 
sürdürülebilir gelişmesi ve ülke menfaatleri bakımından 
çok önemli görmekte ve bu konuda ülke ve bölgeler 
bazında çareler aramaya çalışmaktadır. Fakat birçok 
Asya ülkesi bu tedbirlerin endüstrilerinin gelişmesini 
önleyeceğini düşünmekte ve zorlayıcı çareler almaktan 
çekinmektedirler. Hatta bazı az gelişmiş Asya ülkeleri, 
bunu ancak zengin ülkelerin büyük yardımları ile uzun 
sürede gerçekleştirebileceklerine inanmaktadırlar.

Bölgeler Arası İşbirliği

Asya ülkeleri çevre kirliliği, iklim değişimi, sera 
gazlarının azaltılması konusunda büyük çaba 
göstermekte ve bölgeler arası işbirliğine gidilmektedir. 
Bu konudaki bazı çalışmalar şöyle özetlenebilir:

Çin, Japonya ve Güney Kore çevre bakanlarından 
oluşan üçlü grup (Tripartite Environment Ministers 
Meeting- TEMM) 1999'da çalışmaya başlamış, aşağıda 
bazıları belirtilen hususlarda işbirliği yapılması ve alınan 
kararların tatbik edilmesine karar vermişlerdir:
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1. Çevre eğitimi ve çevre problemlerine halkın        
katılması,

2. İklim değişimi,

3.  Toz ve kum fırtınaları,

4. Her türlü kirlilik kontrolü, 

5. Atıkların ülkeler arasında taşınmasının önlenmesi, 

6. Çevre endüstrisi ve teknolojisi,

7. Çevreci örgütlerin kurulması,

8. Çevre yönetimi,

9. Biyolojik çeşitliliğin korunması,

10. Kimyasalların kullanımının düzenlenmesi, 

11. Diğer hususlar.

Bu önerilerin uygulanması için ilgililer her yıl 
toplanarak gelişmeleri gözden geçirmekte ve gerekirse 
ek kararlar almaktadır.

Asit yağmurları yalnız ülke içinde değil, ülkeler 
arasında da etkili olmaktadır. Avrupa'da ülkelerarası asit 
yağmuru etkisini azaltmak için anlaşmalar yapılmıştır. 
Bunun bütün ülkeler arasında etkili bir şekilde 
gerçekleşmesi için Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
(UNEP) 1992'de bir konferans düzenleyerek bütün 
ülkeleri uyarmıştır. 1998'de Doğu Asya Ülkeleri 
(EANET) arasında yapılan anlaşma gereğince 51 yere 
asit ölçme istasyonları kurulmuştur, su, toprak ve orman 
bitkileri toplanarak ölçümler yapılmakta, sonuçlar 
ülkeler arasında paylaşılmaktadır. Bu sonuçlara göre 
gereken tedbirlerin alınması yoluna gidilmektedir.

Güney Asya ülkelerindeki büyük problemlerin biri, 
Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu'na kıyı bölgeler 
olmaları ve hemen her yıl tsunami seviyesinde dalgaların 
kıyılara çarpmalarıdır. Kamboçya, Çin, Lagos, 
Mynamar, Tayland, Hindistan ve Vietnam bu olaylara en 
çok maruz kalan ülkelerdir. Mekong Deltası etrafında 
bulunan Kamboçya, Çin, Lagos, Mynamar, Tayland ve 
Vietnam, Büyük Mekong Deltası (Greater Mekong 
Sub-region - GMS) adıyla bir birlik kurarak “su istilası 
sonuçlarında ne yapılabilir?” sorusuna cevap 
aramışlardır. 2005'te toplanan bölge çevre bakanları, 
biyoçeşitlilik koridorları, sürdürülebilir şekilde suyolları 
yapımı, hidroelektrik barajlarının yapımı, bunlar için 
finansman temini ve benzer konularda, ülkeler arasında 
devamlı bilgi akışının sağlanması ve bütün bu 
yapılanların her yıl gözden geçirilerek gereken 
tedbirlerin alınması konusunda anlaşmışlardır 
(Wolanski, E., 2007).

Güneydoğu Asya ülkeleri 2003'te bir bildiri 
yayınlayarak 2020 yılına kadar Güneydoğu Asya 

Ülkeleri Birliği'ni (Association of Southeast Asian 

Nations- ESEAN) kurmayı kararlaştırmışlardır. Bu 
birliğin başlıca amaçları, “ASEAN Ekonomik 
Topluluğu”, “ASEAN Politik ve Savunma Topluluğu” 
ve “ASEAN Kültürel ve Sosyal Toplulukları” adları 
altında çalışmalar yapmaktır. Özellikle Asya Sosyal ve 
Kültürel Topluluğu çevrenin korunması, önemli kültürel 
ve doğa alanlarının korunması gibi konularla ilgili 
aşağıdaki kararları almışlar ve hemen çalışmaların 
başlamasını uygun bulmuşlardır. Bunlar;

• Yalnız bölgesel değil küresel çevre sorunları ile 
ilgilenme, 

• Atıkların sınır ötesi geçişinin önlenmesi, 

• Kahverengi bulutun sınır ötesi geçişi üzerinde 
çalışmalar, 

• Tehlikeli atıkların takibi ve bunların sınır ötesi              
  geçişlerinin önlenmesi, 

• Çevre konularındaki sürdürülebilir gelişmeler için 
eğitim ve halkın katılımının sağlanması, 

• Çevreye uyumlu teknolojilerin gelişmesinin 
sağlanması, 

• ASEAN ülkelerinde kaliteli bir hayat seviyesinin 
sağlanması, 

• ASEAN ülkeleri arasında çevre politikaları 
konusunda uyum sağlanması, 

• Doğal  kaynaklar,  biyoçeşi t l i l ik  üzer inde 
sürdürülebilir yönetim sağlanması, 

• Temiz suyun sürdürülebilir şekilde temin edilmesi,

• İklim değişimi ve bunun etkileri hakkında 
çalışmaların yapılmasıdır.

Alınan Dersler Nelerdi?

Geçen 10-15 yıl içinde alınan kararlardan sonra hem 
ekonomide hem de çevre sorunlarında önemli 
ilerlemeler oldu. Genelde nokta kaynaklardan gelen 
kirlilikleri azaltmak kolaydır. Örneğin, bir kimyasal 
madde üreten fabrika veya kalitesiz kömür kullanan bir 
enerji santralı, gerekli filtre ve benzeri tedbirler yoluyla 
kontrol altına alınabilir. Diğer taraftan şehir 
kanalizasyon sistemi, kirlenmiş yeraltı suları, yıllarca 
doldurulmuş çöp atık alanları, şehirdeki alt yapının 
yetersizliği nedeniyle artan ve yavaşlayan trafikten 
dolayı oluşan hava kirliliği sorunlarını kısa zamanda 
çözmek zor olmaktadır. Asya'nın pek çok bölgesinde 
özellikle yeterli miktarda ve kaliteli olmayan içme ve 
kullanma suyu olmaması sorunlara yol açmaktadır. 
Diğer taraftan birçok Asya ülkesinde yeni tedbirler 
alınmakta, tekrar kullanma, katı artıkların azaltılması, 
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paketleme konularında paketin cins, büyüklüğü, az ve 
yeniden kullanılması gibi çalışmalar ilerlemektedir. 
Hükümetler atık yönetimi çalışmalarını destekleme 
konusunda epey yol almışlardır. Japonya, Kore, Çin, 
Singapur gibi gelişmiş Asya ülkeleri çöplerin ayrılması 
ve değerlendirilmesi, çöp miktarının azaltılması 
konusunda büyük yol katetmişlerdir. Fakat gelişmekte 
olan diğer Asya ülkelerinde bu konulara çok az önem 
verilmektedir. Özellikle gelişmekte olan Asya 
ülkelerinin su kaynakları, tarım, ormancılık, deniz 
kaynakları ve sağlık konularında daha sistemli olmaları, 
problemlere geniş açıdan bakmaları ve uzun süreli 
çözüm aramaları gerekmektedir.

Çin, Malezya gibi ülkelerde yerli üretim artmasına 
rağmen CO salınımı azalmakta, Tayland, Hindistan gibi 2 

ülkelerde ise CO salınımı yerli üretimin artmasıyla aynı 2 

oranda artmaktadır. Çevre kirliliğinin kontrol altına 
alınmasıyla çevre sürdürülebilirlik indeksinin 
(Environmental  Sustainabi l i ty  Index-  ESI)  
(www.yale.edu/esi) artması, hayat standardının da 
arttığını göstermektedir. ESI'nın hesaplanmasında, SO , 2

NO  ve toplam parçacık konsantrasyonları yönünden 2

hava kalitesi, ülkedeki yaşam tehlikesi altındaki alan 
yüzdesi, tehlike altındaki memeli hayvan ve kuş 
yüzdeleri yönünden biyoçeşitlilik, ülkedeki insan 
yaşamına elverişli alan yüzdeleri, sudaki çözünmüş 
oksijen, fosfat, arsenik konsantrasyonları yönünden su 
kalitesi dikkate alınmaktadır.

Çevre yönetimi, bir ülkede değişik birimlerin, 
değişik kanun ve yönetmeliklerle çevreyi korumasını 
öngörür. Çevre kirliliği konusunda pek çok ülkenin 
birbirlerini etkilediği dikkate alınarak uluslararası çevre 
yönetiminin geliştirilmesi gerekmektedir. Devletler ve 
sivil toplum örgütleri çevre yönetiminde aktif olmalıdır. 
Daha önce belirttiğimiz gibi bunda uluslararası 
anlaşmalar, bilimsel ortam ve ortak çalışmalar önemli rol 
oynamaktadır. 

Çevre Kirliliği Konusunda Halkın Bilgilendirilmesi 
ve Konuya İlginin Artırılması

Çevre kirliliği dünyada milyonlarca insanın hayatına 
etki eden bir olay haline gelmiştir. Problem o kadar 
büyüktür ki, tek tek devletlerin aldığı kararlarla 
çözülemez. Sürdürülebilir bir çalışma olması için sivil 
toplum örgütlerinin ülkede ve uluslararası çapta 
problemlerle ilgilenmeleri gerekmektedir. 3 - 14 Haziran 
1992'de, Rio de Janerio'da toplanan Birleşmiş Milletler 
Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda alınan kararlardan 

biri, sivil toplum örgütlerinin çevre problemleri ile 
uğraşması ve bütün çevre çalışmalarına yardım 
etmeleridir. Asya ülkelerinde bu tür çalışmalar az 
olmakla beraber, gelişmekte olan ülkelerde de hemen her 
yerleşim yerinde sivil toplum örgütü kurulmakta ve 
problemlere çareler aranmaktadır (Michael and Fasıl, 
2001). Problemlerin çözümü için halkın ilgisi ve bu 
konularda eğitimi şarttır. Bu nedenle iklim değişiminin 
etkisi, sera gazlarını azaltılması konularında halkın 
bilgilendirilmesi ve eğitimin artmasıyla bahsedilen 
değişikliklerin olacağına inanılmaktadır. Halen Asya 
ülkelerinde pek çok şirket, karbon gazlarının salınımının 
azaltılması için çaba göstermektedir.

Asya'da sera gazlarının azaltılması, enerjinin etkin 
şekilde kullanılması, ormanların rekreasyonu, bölgesel 
hava kirliğinin önlenmesi; enerji sistemleri ve toprak 
kullanımının organize edilmesine bağlıdır. 2009 Yılı 
Kopenhag İklim Konferansı'nda, iklim değişiminin 
etkisini azaltmanın, enerji kullanımı ve ekonominin ne 
yönde gelişeceğine bağlı olduğu, birçok Asya devlet ve 
bilim insanı tarafından ortaya konulmuştur. Asya 
ülkeleri için enerjinin etkin bir şekilde kullanımı sadece 
CO  yayılımının kontrol altına alınması değil, daha da 2

önemlisi sürdürülebilir bir üretim sağlanması içindir. 
Enerjinin etkin şekilde kullanımı ve tüketim şeklinin 
değiştirilmesi, özellikle son yıllarda artan enerji fiyatları, 
enerjinin korunması ve etkin kullanımı dikkate 
alındığında Kyoto şartlarına uymak açısından da çok 
önem kazanmaktadır. Asya'nın gelişmekte olan 
ülkelerinde endüstriyel kuruluşlar, nispeten pahalı baca 
gazları ve diğer kirleticileri tutmak için gerekli sistemleri 
kullanmaktan çekinmektedir. Bu konuda devletlerin ve 
uluslararası kuruluşların maddi destek ve bilgi desteği 
açısından yardımcı olmaları gerekmektedir. Aslında 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Düzenleme Kurulu 
(United Nations Framework Convention on Climate 
Change- UNFCCC) tarafından alınan kararlar gereğince, 
gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere bu yardımı 
yapmaları gerekmektedir. Çünkü sera gazları daha çok 
gelişmiş ülkelerin, zengin endüstrisi tarafından 
yayılmaktadır. Fakat bu konuda geniş düşünce 
farklılıkları vardır ve görüş ayrılıklarının uluslararası ve/ 
veya Asya ülkeleri arasında birlikte tartışılması ve 
çözülmesi gerekir.

Diğer taraftan iklim değişikliğinin hızı ve neler 
yapılabileceği konusunda tam olarak fikirler oluşmuş 
değildir. Daha fazla araştırma yapılması gerekir. Daha 
önemlisi Asya ülkeleri aşağıdaki konulara önem vermeli 
ve üzerinde çalışmalıdır: 
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1. İklim değişimi konusunda bilgi toplamanın          
geliştirilmesi, bu bilgilerin değerlendirilmesi,

2.  İklim değişikliğine ait teknolojilerin geliştirilmesi,

3. Konuyla ilgili olarak bölgeler ve uluslararası alanda 
sağlam ilişkilerin kurulması,

4. İklim değişikliği konusunda deneylerin kapsamlı 
olarak benzetim modellerine göre yapılması,

5. Özellikle okyanuslarla çevrili Asya Pasifik 
ülkelerinde iklim değişikliğinin çok daha tehlikeli 
boyutlara ulaşması beklenmekte ancak bu ülkelerde 
çözüm için birşey yapılmamaktadır. Konuyla ilgili 
acil çalışmalar yapılmalıdır.

Sonuç
Genel olarak Asya ülkelerindeki çevre kirliliği, 

gelecek on yıllarda genişletilmiş tüketim ve üretim 
faaliyetleri nedeniyle bazı bölgelerde artacaktır. Bu da 
çevresel sürdürülebilirliğin azalması demektir. Bu arada, 
çevresel gelişim üzerindeki çalışmalarla birlikte, halkın 
gelirinin artması ve bilinçlendirilmesi konusundaki 
faaliyetler nedeniyle, özellikle Doğu Asya ve 
Güneydoğu Asya'da, çevresel sürdürülebilirliğin 
azalması yerine artması beklenebilir. Hızlı ekonomik 
büyüme, bölgede önemli ekonomik ve sosyal ilerleme 
sağlamıştır. Fakat bu ilerleme, sürdürülebilir kalkınma 
amacına ulaşmaktan oldukça uzaktır. Diğer taraftan 
dinamik Asya için ödün vermeyen ekonomik büyüme 
modelleri, acil küresel öncelik olan çevresel 
sürdürülebilirlikle uyuşmamaktadır. 

Harita 1'de dünyada nüfus yoğunluğu dikkate alınarak 
dağılımı verilmektedir (UNFPA, United Nations 
Population Fund). Görüldüğü gibi Asya ve Afrika büyük 
payı almaktadır. Diğer taraftan Harita 2'de iç üretim 
verilmektedir. Buna göre Kuzey Amerika, Batı Avrupa, 
Kore ve Japonya en büyük bölümü oluşturmaktadır, 
Asya'nın büyük bir bölümü ise üretim bakımından 
zayıftır. Amaç, bu iki haritadaki dağılımları gerek çevre 
ve gerekse gelir dağılımı bakımından normal harita 
haline getirebilmektir.

Yüzyıllardır Biriken Yerel Bilgilerden 
Yararlanılıyor mu?  

İklim değişikliği etkilerinin Asya Pasifik 
bölgesinde şiddetli olması muhtemeldir, fakat 
bunun uyumlu şekilde kontrol altına alınması, çoğu 
ülke ve topluluklar için oldukça güçtür. Bu etki ve 
kontrol çoğu hallerde bölgeden bölgeye 
değişmektedir ve bölge insanı ile iletişim içinde 
kontrol ,  mekanizmalarının uygulanması  
gerekmektedir. Buna rağmen yerel bilgiler 
polit ikacılar tarafından nadiren dikkate 
alınmaktadır. "Aşağıdan yukarıya katılımcı bir 
yaklaşım"ın yanı sıra yerli uygulamalar yanında, 
planlı olarak özerk "bilimsel" tasarımlar ve 
"yukarıdan aşağıya" bir değerler dizisi ile iklim 
değişikliğinin kontrolü kolaylaşacaktır.

Daha önceki bölümlerde açıklandığı gibi, 
Asya'da yaşayanlar binlerce yıllık tarihleri boyunca 
çevre ile ilgili çok etkili yöntemler geliştirmişlerdir. 
Bu yöntemler modern toplum için de geçerlidir. 
Gelişmiş ülkelerden alınan teknolojilerin transferi, 
iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin etkilerinin 
azaltılması için kritik yol olarak kabul edilmiştir. 
Ancak, ithal teknolojiler genellikle pahalıdır ve 
karmaşık özellikleri nedeniyle kırsal alanlarda 
uygulanması zordur. Diğer taraftan bölgede 
yaşayanlar tarafından, uzun denemelerden sonra 
geliştirilen basit teknolojilerin, uygun maliyetli ve 
etkin olduğu gözlenmiştir. Yerel bilgiler bölge ile 
örtüşen iklim değişikliği ile ilgilidir. Dolayısıyla, o 
bölgedeki iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak 
bakımından efektif kararlar almaya yardımcı 
olurlar. 

Harita 1: Nüfus yoğunluğuna göre çizilmiş dünya haritası.
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Afrika

Asya

15 yaşın altında nüfus 

10 milyon çocuk ve genç

120’den fazla 30-40 arası

Veri yok

80-120 arası 20-30 arası

60-80 arası 10-20 arası

40-60 arası 10’dan daha az

Bebek ölüm oranı (doğan her 1000 bebekte ölüm oranı)
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Harita 2: Üretime göre çizilmiş dünya haritası. Bu aynı
zamanda zenginliği de göstermektedir.
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Kuzey
Amerika

Batı
Avrupa

Japonya
ve

Güney Kore

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla  

25.000’den fazla

Kişi başına düşen
satın alma paritesi (ABD Doları) 

20.000-25.000 arası

15.000-20.000 arası

10.000-15.000 arası

7.000-10.000 arası

4.000-7.000 arası

2.000-4.000 arası

2.000’den az

Diğer

Bu kare 100 milyar
ABD Dolarını temsil eder
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TÜBA'nın 10. Akademi Günü Büyük İlgi Gördü

Türkiye Bilimler Akademisi'nin 3 Haziran 2011'de, 
İ s tanbul  Ünivers i tes i  Rektör lük  Binas ı 'nda  
gerçekleştirdiği 10. Akademi Günü'ne, 11 üniversitenin 
rektör ve rektör yardımcıları, TÜBA ve GEBİP üyeleri ve 
çeşitli üniversitelerden çok sayıda akademisyen katıldı.

Akademi Günü'ne katılan rektör ve rektör 
yardımcılarının isimleri şöyle: İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Sabancı Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker, Bilkent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Boğaziçi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçaldıran, Özyeğin Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut, Koç Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Umran Savaş İnan, Akdeniz Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Meral Gültekin, İzmir Gediz 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muhammet Akdiş, ODTÜ 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Güven, Anadolu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ender Suvacı, 
İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Cevat Acar.

Akademi Günü, Sevil Ulucan (I. Keman), Nurbanu 
Aytekin (II. Keman), Beste Tıknaz (Viyola) ve Nil 
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TÜBA’dan Haberler

Mertkan'dan (Viyolonsel) oluşan grubun klasik müzik 
konseri ile başladı.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat ve İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet'in yaptığı 
açılış konuşmalarının ardından, TÜBA'ya 2010 yılı içinde 
seçilen Prof. Dr. İlhan Aksay (Asli Üye), Prof. Dr. Umran 
Savaş İnan (Asli Üye), Prof. Dr. Münci Kalayoğlu (Asli 
Üye), Prof. Dr. Bülent Sankur (Asli Üye), Prof. Dr. 
Hayrunnisa Bolay Belen (Asosiye Üye), Prof. Dr. Zehra 
Özlem Keskin Özkaya'ya (Asosiye Üye) beratları takdim 
edildi ve yeni üyeler araştırmalarıyla ilgili sunumlar 
gerçekleştirdiler.

Yeni üyelerin konuşmalarından sonra, bu yıl Üstün 
Başarılı Genç Bilim İnsanları Programı'na seçilen 23 genç 
bilim insanı tanıtıldı ve beratları takdim edildi. Genç bilim 
insanlarını TÜBA bünyesinde iyi örneklerle eğitip 
özendirerek geleceğin Genç Akademisini oluşturmayı ve 
bu akademinin Avrupa Genç Bilim Akademileri ile 
entegrasyonunu hedefleyen program kapsamında bugüne 
dek 268 genç bilimcinin desteklendiği ve halen 66 genç 
bilimcinin desteklendiği bilgisi verildi.

Akademi'nin Türkçe ve uluslararası standartlarda 
üniversite ders kitapları yazılmasını ya da yabancı bir 
dilden her alanda en iyi örneklerin düzgün ve anlaşılır bir 
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Türkçe ile çevrilmesini özendirmek amacıyla başlattığı 
TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser 
Ödülü bu yıl 17 esere verildi. Akademi Günü, seçilen 
eserlerin yazarları, çeviri editörleri veya çevirmenlerine 
berat ve sertifikalarının takdimiyle sona erdi.

Akademi Günü'ne katılanlar daha sonra İstanbul 
Üniversitesi Beyazıt Kampusu içinde düzenlenen 
resepsiyonda biraraya geldiler.

2011 Yılı TÜBA-GEBİP Ödülü'nü Kazananlar Belli 
Oldu

Akademi'nin, fen, mühendislik, sağlık ve sosyal bilim 
alanlarında ülkemize yetkin bir araştırıcı kuşağı 

kazandırmak amacıyla 2001 yılında uygulamaya 
koyduğu Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı 
Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-
GEBİP) Ödülleri'nin 2011 yılı sahipleri belli oldu. Bu yıl 
23 genç bilimcinin GEBİP Ödülü ile desteklenmesi uygun 
bulundu.

Bir tür 'Genç Akademi' oluşturmaya yönelik bir 
etkinlik olan TÜBA-GEBİP çerçevesinde, tüm bilim 
alanlarından, 37 yaş altındaki, bağımsız araştırmacı 
olarak kendi araştırma grubunu kurarak öğrencilerini 
yetiştirme çabasında olan, bilimsel araştırmalarıyla öne 
çıkmış ve üstün liyakat esasına göre seçilmiş genç bilim 
insanları, üç yıl süreyle desteklenmektedir.

TÜBA’dan Haberler

2011 Yılı TÜBA-GEBİP Ödülü nü Kazananlar'

Adı Soyadı Alanı Çalıştığı Kurum

Yard. Doç. Dr. Ayşe Parla Alpan Sosyal Antropoloji Sabancı Üniversitesi

Doç. Dr. Canan Koca Arıtan Spor Bilimleri ve Teknolojisi Hacettepe Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. İhsan İlker Aytürk Siyaset Bilimi Bilkent Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Mustafa Tamer Ayvaz İnşaat Mühendisliği Pamukkale Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Sreeparna Banerjee Biyoloji ODTÜ

Yard. Doç. Dr. Lemi Baruh İletişim/Reklamcılık Koç Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Barış Bayram Elektrik-Elektronik Mühendisliği ODTÜ

Yard. Doç. Dr. Şevki Koray Durak Tarih Boğaziçi Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Mustafa Özgür Güler Nanoteknoloji Bilkent Üniversitesi

Doç. Dr. Tuncay Hazırolan Tıp/Radyoloji Hacettepe Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Menderes Işkın Fizik Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Muşturay Karçaaltıncaba Tıp/Radyoloji Hacettepe Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Coşkun Kocabaş Fizik Bilkent Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Koşar Mekatronik Mühendisliği Sabancı Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Seçkin Kürkçüoğlu Fizik ODTÜ

Yard. Doç. Dr. İbrahim Burç Mısırlıoğlu Mühendislik ve Doğa Bilimleri Sabancı Üniversitesi

Doç. Dr. Hande Yaman Paternotte Endüstri Mühendisliği Bilkent Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Rana Sanyal Kimya Boğaziçi Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Mehmet Alper Şen Bilgisayar Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Uysal Elektrik-Elektronik Mühendisliği Özyeğin Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Sinan Ünver Matematik Koç Üniversitesi

Yard. Doç. Dr. Nazmi Yaraş Tıp/Biyofizik Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Emre Alper Yıldırım Endüstri Mühendisliği Koç Üniversitesi



TÜBA Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser 
Ödül Programı'nın 2011 Yılı Uygulamasında Ödül 
Kazanan Eserler Belirlendi

Türkiye Bilimler Akademisi'nin, Türkçe dilinde 
uluslararası standartlarda üniversite ders kitabı 
yazılmasını ya da yabancı bir dilden her alanda en iyi 
örneklerin, düzgün, anlaşılır ve güzel Türkçe kullanılarak 
çevrilmesini özendirmek amacıyla başlattığı Üniversite 
Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülleri Programı'nın 
2011 yılı uygulamasında kazanan eserler belirlendi. Bu 
yıl 132 başvurunun yapıldığı programda 17 kitaba TÜBA 
Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülü, 11 
kitaba Kayda Değer Eser Ödülü (Mansiyon) verilmesi 
uygun bulundu.

TÜBA’dan Haberler

2011 YILI TÜBA ÜNİVERSİTE DERS KİTAPLARI
TELİF VE ÇEVİRİ ESER ÖDÜLLERİNİ

KAZANANLAR
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DOĞA BİLİMLERİ
• Introduction to Quantum Mechanics: Kuantum 

Mekaniğine Giriş, Doç. Dr. Haluk Özbek, Doç. Dr. 
Sondan Durukanoğlu Feyiz, İkinci Baskıdan Çeviri, 
2010 (Introduction to Quantum Mechanics, 2nd Ed., 
D.J. Griffiths, 2005). 

• Matematiğe Giriş 2: Sezgisel Kümeler Kuramı, Prof. 
Dr. Ali Nesin, Genişletilmiş 3. Basım, Nesin 
Matematik Köyü, 2010. 

• Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Çev. Ed: Prof. 
Dr. Cumhur Çökmüş, Onbirinci Baskıdan Çeviri, 2010 
(Brock Biology of Microorganisms, M.T. Madigan, J. 
M. Martinko, 11th Ed., 2006). 

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

• Toz Metalurjisi ve Parçacıklı Malzeme İşlemleri, Çev. 
Ed.'leri: Prof. Dr. Mehmet Türker, Prof. Dr. Süleyman 
Sarıtaş, Doç. Dr. Nuri Durlu, 2007 (Powder Metallurgy 
and Particulate Materials Processing by Randall M. 
German, 2005). 

• Sayısal Sinyal İşleme: İlkeler, Algoritmalar ve 
Uygulamalar, Çev. Ed: Dr. Özgül Salor, 4. Baskıdan 
Çeviri, 2010 (Digital Signal Processing: Principles, 
Algorithms, and Applications, 4th Ed., J.G. Proakis, 
D.G. Manolakis, 2007). 

• Elektronik Cihazlar ve Devre Teorisi, Çev. Ed: Prof. Dr. 
Adnan Köksal, Onuncu Baskıdan Çeviri, 2011 
(Electronic Devices and Circuit Theory, 10th Ed., R. L. 
Boylestad, L. Nashelsky, 2009). 

• Çubuk Sonlu Elemanlar, 32 Örnek ve 96 Problem, 
Sonlu Eleman Kuramı, Statik Analiz, Dinamik Analiz, 
Stabilite Analizi, Eğilme Elemanı, Çerçeve Elemanı, 
Burulma Elemanı, Uzama Elemanı, Yüksek Kiriş 
Elemanı, Prof. Dr. Mehmet Hakkı Omurtag, 2010. 

SAĞLIK BİLİMLERİ

• Temel Ultrasonografi ve Doppler, Prof. Dr. Mustafa 
Seçil, 2008. 

• Tıbbi Mikrobiyoloji, Çev. Ed: Prof. Dr. Ahmet Celal 
Başustaoğlu, Altıncı Baskı, 2010 (Medical 
Microbiology, 6th Ed., P.R. Murray, K. S. Rosenthal, 
M.A. Pfaller, 2009). 
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SOSYAL BİLİMLER

• Anayasa Hukukun Genel Esasları: Ders Kitabı, Prof. 
Dr. Kemal Gözler, Birinci Baskıdan Tıpkı Üçüncü Ek 
Baskı, 2010. 

• Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, Prof. Dr. Oğuz 
Tekin, 4. Baskı, 2010. 

• Sınıf Yönetimi, Ed: Doç. Dr. Ruhi Sarpkaya, 2010. 

• Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika 
ve Uygulama- AB ve Dünya Örnekleri, Prof. Dr. Canan 
Balkır, 2010. 

• Uluslararası Hukuk: Temel Ders Kitabı, Prof. Dr. 
Yücel Acer, Doç. Dr. İbrahim Kaya, 2010. 

• Sosyolojik Teorinin Oluşumu, Doç. Dr. Ümit Tatlıcan, 
2010 (The Emergence of Sociological Theory, 6th Ed., 
J.H. Turner, L. Beeghley, C.H. Powers, 2007). 

• Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş, Doç. Dr. Rahim 
Acar, 2. Baskı, 2009 (Reason and Religious Belief: An 
Introduction to The Philosophy of Religion, 3rd Ed., M. 
Peterson, W. Hasker, B. Reichenbach, D. Basinger, 
2003). 

• Seramik: Dekorlar ve Uygulama Teknikleri, Prof. Dr. 
Sıdıka Sibel Sevim, 2007.

2011 YILI
KAYDA DEĞER ESER ÖDÜLLERİNİ

(MANSİYON)
KAZANANLAR

DOĞA BİLİMLERİ

• Matematiğe Giriş 3 Sayma, Prof. Dr. Ali Nesin, 
Genişletilmiş 3. Basım, Nesin Matematik Köyü, 2010. 

• Katıhal Fiziği Temelleri, Yard. Doç. Dr. Ercüment 
Akat, 2010. 

• Gen Klonlama ve DNA Analizi Giriş, Prof. Dr. Fevzi 
Bardakçı, Prof. Dr. Ali Fazıl Yenidünya, Nazan Yılmaz, 
5. Baskıdan Çeviri, 2009 (Gene Cloning and DNA 
Analysis An Introduction, T. A. Brown, 5th Ed., 2006). 

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

• C Dersi Programlamaya Giriş, Yard. Doç. Dr. Nergiz 
Erçil Çağıltay, Öğr. Gör. Cemile Fügen Selbes, Dr. Gül 
Tokdemir, Yard. Doç. Dr. Çiğdem Turhan, 4. Baskı, 
2010. 
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SAĞLIK BİLİMLERİ

• Renkli Genetik Atlası, Eberhard Passarge, Çev. Ed.'leri: 
Prof. Dr. Güven Lüleci, Prof. Dr. Meral Sakızlı, Doç. 
Dr.  Özgü l  A lpe r.  Gözden  geç i r i lmi ş  ve  
güncelleştirilmiş 3. baskı, 2009 (Color Atlas of 
Genetics, 3rd edition, revised and updated, 2006, E. 
Passarge). 

• Doğum Sonu Kanama: Değerlendirme, Yönetim ve 
Cerrahi Girişimler İçin Kaynak Kitabı, Çev. Ed: Prof. 
Dr. S. Cansun Demir, Çev. Ed. Yard: Yard. Doç. Dr. 
Selim Büyükkurt, 2010 (A Textbook of Postpartum 
Hemorrhage A comprehensive guide to evaluation, 
management and surgical intervention, C.B-Lynch, 
L.G. Keith, A.B. Lalonde, M. Karoshi, 2006). 

• Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı İlkeler, Uygulama ve 
Sonuçlar, Ed: C.P. Prince, R.H. Christenson, İkinci 
Baskıdan Çeviri, Çev. Ed: Prof. Dr. Diler Aslan, 2010 
(Evidence-Based Laboratory Medicine Principles, 
Practice, and Outcomes, 2nd Ed., Ed: C.P. Prince, R.H. 
Christenson, 2007). 

SOSYAL BİLİMLER

• Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: EViews 
Uygulamalı. Prof. Dr. Mustafa Sevüktekin, Dr. Mehmet 
Nargeleçekenler, Geliştirilmiş 3. Baskı, 2010. 

• Politikanın Çağrısı, Prof. Dr. Fatmagül Berktay, 2010. 

• Öğretim Tasarımı, Prof. Dr. Ali Şimşek, 2009. 

• İşletme, Yard. Doç. Dr. S. Kadri Mirze, 2010. 

Nobel Ödüllü James D. Watson Türkiye'de Konferans 
Verdi

Nobel Ödülü Sahibi Prof. James D. Watson, Türkiye'ye 
gelerek, Türkiye Bilimler Akademisi, CSH (Cold Spring 
Harbor Laboratories), Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Boğaziçi 
Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi tarafından 
düzenlenen, “Finding the Double Helix” başlıklı bir 
konferans verdi. D. Watson'ın, 18 Nisan 2011'de, DNA 
molekülü yapısının keşfinin 58. yıldönümünde Boğaziçi 
Üniversitesi Albert Long Hall Salonu'nda verdiği 
konferans büyük ilgi gördü.

1962 yılında Araştırmacı Francis Crick ile DNA'nın üç 
boyutlu yapısını keşfetmesi nedeniyle Nobel Ödülü'ne 
layık bulunan Prof. James D. Watson, 1967 yılında 
yazdığı “The Double Helix: A Personal Account of the 
Discovery of the Structure of DNA” adlı kitabında 
DNA'nın ayrıntılı çözüm öyküsünü anlatmış ve bu kitap 
bilim dünyasında çok yankı uyandırmıştı.

TÜBA Açık Ders Malzemeleri Sözleşme Çalıştayı 
Düzenlendi

TÜBA Açık Ders Malzemeleri Projesi kapsamında 
çevrilecek dersler için, Türkiye çapında yapılan ilana 
gelen başvurular  aras ından gerçekleş t i r i len  
değerlendirmeler sonucunda çevirmenler belirlendi ve 
kendileri ile sözleşme yapılmak üzere, 1 Nisan 2011 
tarihinde “TÜBA Açık Ders Malzemeleri Sözleşme 
Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştay'ın sabah programında Akademi Başkanı Prof. 
Dr. Yücel Kanpolat ve Açık Ders Malzemeleri Projesi 
Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Metin Gürses 
tarafından açılış konuşmaları yapıldı. Ardından Çalışma 
Grubu üyeleri öğretim görevlisi Orçun Madran ve Doç. 
Dr. Kürşat Çağıltay birer gerçekleştirdiler. Çalıştay'ın 
öğleden sonraki programında ise çevirmenler ile 
sözleşme imzalandı.



TÜBA’dan Haberler

Sayfa 58

ÇEVRİLECEK DERSLER SEÇİLEN ÇEVİRMEN

Tarih / Arkeoloji / Mimarlık
1. (MIT) 21h-991 TheoriesandMethods in the
    Study of History (Fall 2003)
2. (Yale) EuropeanCivilization 1648-1945 Prof. Dr. Onur Yıldırım
3. (Yale) History of Art and Roman Architecture Dr. Yaprak Eran
4. (Yale) CLCV205 Introductionto Ancient GreekHistory Doç. Dr. Zeynep Çizmeli Öğün

5. (Notre Dame) (CLAS30205) History of Ancient Rome Yard. Doç. Dr. Ayça Özcan

Ekonomi
1. (MIT) 14.30 Introductionto Statistical Economics (2009) Prof. Dr. Ramazan Sarı
2. (MIT) 14.381 Statistical Method in Economics (2006) Doç. Dr. Gökhan Özertan
3. (MIT) 14.74 Foundations of Development Policy (2009) Dr. Ceyhun Elgin
4. (MIT) 14.12 EconomicAplications of Game Theory (2005) Dr. Murat Yılmaz
5. (Yale) Econ 159 Game Theory Doç. Dr. Uğur Soydaş
7. (MIT) 15.433 Investments (Spring 2003) Yard. Doç. Dr. Yasemin Yalta

Uluslararası İlişkiler
1. (Yale) PLSC114 IntroductiontoPoliticalPhilosophy Doç. Dr. Bican Şahin

Felsefe
1. (MIT) PHIL 24.01 Classics in Western Philosophy Doç. Dr. Samet Bağçe
2. (MIT) PHIL 24.231 Ethics Doç. Dr. Erdal Cengiz
3. (MIT) 24.241 Logic I Doç. Dr. Samet Bağçe
4. (MIT) 24.242 Logic II Doç. Dr. Samet Bağçe
5. (MIT) 24.00 Problems of Philosophy Ertan Kayalıbay
6. (Yale) PHIL176, DEATH (Spring 2007) Doç. Dr. Özge Ejder Johnson
7. (Notre Dame) (PHIL 10100-1) IntroductiontoPhilosophy I Yard. Doç. Dr. Barış Parkan

İşletme
1. (MIT) 15.010 Economic Analysis For Business Decision Doç. Dr. Özlem Yılmaz
2. (MIT) 15.402 Finance Theory II Yard. Doç. Dr. Adil Oran
3. (MIT) 15.414 Financial Management (Summer 2003) Dr. Engin Küçükkaya
4. (MIT) 15.660 Strategic HR Management (Spring 2003) Dr. Senem Erdem Albaş

Psikoloji
1. (Yale) IntroductiontoPsychology Doç. Dr. Hakan Çetinkaya

Antropoloji
1. (MIT) 21A -245j Power: Interpersonal Yard. Doç. Dr. Hülya Yıldız Bağçe
    Organizationaland Global Dimensions (Fall 2005) 
2. (MIT) 21a-100 IntroductiontoAnthropology (Fall 2004) Prof. Dr. Bozkurt Güvenç

Siyaset Bilimi
1. (MIT) 17.960 Foundations of PoliticalScience Doç. Dr. Hatice Simten Coşar
2. (MIT) 17.42 CausesandPrevention of War Dr. Ali Bilgiç
3. (UCI) Global IssuesandInstitutions: INTL ST Doç. Dr. Mete Yıldız
    12 LEC A (64020) Spring 2009. 

Ekoloji
1. (Yale) Principles of Evolution, EcologyandBehavior Doç. Dr. Meral Kence
2. (Yale) Global Problems of PopulationGrowth Doç. Dr. Yılmaz Arı

Uyarlama Dersler
1. SocialResearchandApproachesandSkills Yard. Doç. Dr. Nil Seda Şatana
    (Open University: collectedcourses)

Yard. Doç. Dr. Özlem Çaykent

2011 Yılında Çevirisi Yapılacak Dersler
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ODTÜ ve Ankara Üniversitesi ile Protokol İmzalandı

Türkiye Bilimler Akademisi ile ODTÜ ve Ankara 
Üniversitesi arasında, 7 Nisan 2011'de tarihinde Açık 
Ders Malzemeleri İşbirliği Protokolü imzalandı. 
Toplantıya Akademi Başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat, 
Akademi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tarık Çelik, ODTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, Ulusal Açık Ders 
Malzemeleri Proje Yürütüsü ve TÜBA Asli Üyesi Prof. 
Dr. Metin Gürses ile Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. 
Doğan Atılgan, Doç. Dr. Kürşat Çağıltay ve Proje 
Sorumlusu Şeniz Akgül katıldılar.

L'Oréal Genç Bilim Kadınları Ödülleri Sahiplerini 
Buldu

Türkiye Bilimler Akademisi'nin bilimsel olarak 
desteklediği ve L'Oréal Türkiye tarafından düzenlenen 
“Genç Bilim Kadınlarını Destekleme Bursları” 2011 yılı 
ödülleri sahiplerini buldu. Araştırmalar, Yaşam Bilimleri 
alanında TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Aslı Tolun, Malzeme 

Bilimleri alanında ise TÜBA Asosiye Üyesi Prof. Dr. 
Türkan Haliloğlu'nun başkanlık ettiği iki ayrı komite 
tarafından seçildi.

2003'ten beri düzenlenen Genç Bilim Kadınlarını
Destekleme Bursu kapsamında bu yıl;

• Ankara Üniversitesi'nden Dr. Seda Tığlı Aydın 
“göğüs kanseri”,

• Boğaziçi Üniversitesi'nden Yardımcı Doç. Dr. Ayşe 
• Başak Kayıtmazer “ilaç-yağ gibi kapsüllerin mikron 

boyutunda kapsüllere dönüştürülmesi”, 
• Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan 

“alzhemier ve parkinson”,
• Koç Üniversitesi'nden Yardımcı Doç. Dr. Seda 

Keskin Avcı “hidrojen enerjisi”,
• Koç Üniversitesi'nden Yardımcı Doç. Dr. Gül Ayşe 

İnce Dunn “beyin gelişimi”
• Yeditepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gamze Torun 

Köse “sinir rejenerasyonu” araştırması ile ödüle layık 
görüldüler. 

İstanbul Pera Palas Oteli'nde, Grand Pera Salonu'nda 
29 Nisan 2011'de düzenlenen ödül töreninde TÜBA 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tarık Çelik bir konuşma 
yaparak, kadınların mesleki etkinliklerine destek veren 
programların artması gerektiğini vurguladı. 

TÜBA ve GEBİP Üyelerine Ödül Yağdı

2011 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik 
Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü açıklandı.

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı 
Sosyal Bilimler alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne layık 
görülürken, TÜBA- GEBİP üyesi Yard. Doç. Dr. F. Ömer 
İlday, Doç. Dr. Amitav Sanyal, Doç. Dr. Nurettin Şahiner, 
Doç. Dr. Hande Yaman Paternotte, Doç. Dr. Refet S. 
Gürkaynak TÜBİTAK Teşvik Ödülü, Doç. Dr. Kaan 
Güven ise TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü'nü kazandı.

TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2011 yılında 1 
Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 10 Teşvik Ödülü ile 1 
TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmesine karar 
verildi. 2011 yılında Hizmet Ödülü verilmedi.

2011 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri ile
TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülünü Kazanan Bilim 
İnsanları
(TÜBA ve GEBİP üyeleri italik olarak işaretlenmiştir)

BİLİM ÖDÜLÜ
Sosyal Bilimler
Prof. Dr. Çiğdem KAĞITÇIBAŞI

ÖZEL ÖDÜL
Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. İlhan Fuat AKYILDIZ
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TEŞVİK ÖDÜLLERİ
Temel Bilimler
Prof. Dr. Ali Murat GÜLER
Yard. Doç. Dr. F. Ömer İLDAY
Doç. Dr. Amitav SANYAL
Doç. Dr. Nurettin ŞAHİNER
Prof. Dr. Suna TİMUR

Mühendislik Bilimleri
Prof. Dr. Hafzullah AKSOY
Doç. Dr. Hande Yaman PATERNOTTE
Doç. Dr. Osman SAĞDIÇ
Prof. Dr. Harun SÖNMEZ

Sosyal Bilimler
Doç. Dr. Refet S. GÜRKAYNAK

TÜBİTAK-TWAS TEŞVİK ÖDÜLÜ
Doç. Dr. Kaan GÜVEN

TÜBA'nın Kuruluşu Bilimden Felsefeye Akademik Bir 
Çevrenin Serüveni Kitabında Yer Aldı

Serap Şahinoğlu, Kumru Arapgirlioğlu, Hürkan Çelebi 
ve Yaman Örs tarafından derlenen Bilimden Felsefeye 
Akademik Bir Çevrenin Serüveni Bilim ve Bilimsel Felsefe 
Çevresi adlı kitapta Türkiye'deki akademik çevrenin 
yaklaşık 10 yıllık serüveni anlatıldı. Mayıs 2011'de 
basılan kitapta, TÜBA Şeref Üyesi ve Kurucu Başkanı 
Prof. Dr. Ayhan O. Çavdar'ın “Bilim Akademilerinin 
İşlevleri ve TÜBA Tarihi” başlıklı yazısına yer verildi. 
Prof. Dr. Ayhan O. Çavdar'ın daha önce Günce dergisi 28. 
Sayıda yayımlanmış “Türkiye Bilimler Akademisi'nin İlk 
ve Zorlu Yılları” başlıklı yazısı, BİLFEL adına yapılmış 
olan 27 Kasım 2004 tarihli konuşmasının ses kayıtlarının 
çözümünden alınan eklerle genişletildi. 

İstanbul'un Kültürel Varlığı Kayıt Altına Alındı

Türkiye Bilimler Akademisi, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 
başlattığı, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın 
desteklediği “İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi 
Envanteri 2010” (kısa adı İstanbul Kültür Envanteri) 
çalışmaları sonucunda herkesin kullanımına açık bir 
www.istanbulkulturenvanteri.gov.tr internet sitesi 
oluşturuldu.

200'e yakın kurumun işbirliği ile gerçekleştirilen 
Kültür Envanteri çalışması, 21 Aralık 2010, İstanbul 
Beyoğlu Richmond Otel'de düzenlenen bir basın 
toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. 

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da 
katılımı ile 21 Aralık 2010 akşamı Çırağan Otel'de yapılan 
geniş katılımlı bir sunum gerçekleştirildi. 

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yücel 
Kanpolat, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tarık Çelik, TÜBA 
Asli Üyesi Mehmet Özdoğan, İstanbul Kültür ve Turizm 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Proje 
Koordinatörü Hakan Tanrıöver ile Koordinatör 
Yardımcısı, TÜBA Başkan Danışmanı Dr. Ayşe 
Ergüven'in katıldığı toplantıda, İstanbul'un kültür mirası 
hakkındaki verilerin derlenmesi, bilgilerin web sayfasına 
aktarılması konusunda bilgi verildi ve kullanıcıların web 
sayfasından nasıl faydalanabilecekleri anlatıldı.

Ekim 2009'da çalışmalarına başlanan İstanbul Kültür 
Envanteri Projesi çerçevesinde 48 kişilik kadro ile 
İstanbul'un her köşesinde araştırma ve incelemeler 
yapıldı.

İBB, KUDEP, 39 ilçe belediyesi, dernek ve vakıf 
arşivleriyle, Koruma Kurulları arşivlerindeki dosyalar da 
taranarak veriler elektronik ortama kaydedildi.

Herkesin kullanımına açık olan, İstanbul'daki tüm 
kültürel değerleri kapsayan, toplamda 150 bin web 
sayfası, 60 bin fotoğraftan oluşan www.istanbulkultur  
envanteri.gov.tr yayına başladı.

İnternet sitesinde, 1776 yılına dek uzanan İstanbul'un 
arkeolojik, kentsel mimari, halk kültürü, kültür ekonomisi 
verilerine ek olarak tarihi haritalar, 1923 yılından bu yana 
İstanbul'la ve tarihi eserlerle ilgili yayınlanmış, kitap, 
akademik tez ve bilimsel çalışma verileri yayınlanıyor.

Sistemin genel mimarisi İstanbul Üniversitesi'nden 
Prof. Dr. Namık Yalçın ve ekibi tarafından hazırlanırken, 
uygulaması Arkitera tarafından gerçekleştirildi. Sistemde 
toplam 70 bin veri; “Kentsel Mimari”, “Arkeoloji”, “Halk 
Kültürü”, “Kültür Ekonomisi”, “Haritalar” ve “İstanbul 
Bibliyografyası” başlıkları altında derlendi.
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