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GİRİŞ 
 19. Yüzyılda ortaya çıkan sanayileşme süreci ve tüketim toplumuna doğru 

yöneliş, toplum tarafından açığa çıkarılan atıkların miktarının çok hızlı bir biçimde 

artmasına neden olmuştur. Atıkların ne yapılacağı, nasıl değerlendirileceği konusu 

günümüzde önemli bir sorun haline gelmiştir. İnsanların yoğun olarak yaşadığı yerleşim 

birimlerine yakın olan bölgelerde, atıkların karmaşık bir şekilde sıkıştırılması ile oluşan 

tehlikelerin gün yüzüne çıkmasıyla, atıklar nedeniyle ortaya çıkan çevre kirlenmesi 

problemi üzerinde daha çok durulmaya başlanmıştır. Ama deniz bitmiştir; ozon tabakası 

delinmiş, ağaçlar kesilmiş, vahalar kirletilmiş, mevsimlerin düzeni allak bullak olmuş, 

küresel ısınmadan söz edilmeye başlanmış, hayatlar plastikleşmeye yüz tutmuştur.1  

 “En iyi miras temiz ve yaşanabilir bir çevredir” ifadesi doğrultusunda, tüketiciler 

sanayiye değil, kirletmeye ve kirletene karşıdır. Bu bilincin yaygınlaşması ile birlikte 

sanayiciler üretimi gerçekleştirirken çevre yönetim sistemleri ile doğal kaynakların etkin 

ve verimli kullanımını ve atıkların yönetimini de sistemlerine entegre etmeye 

başlamışlardır. Çevre yönetimi giderek daha fazla önem kazanan bir alan haline gelmeye 

başlamıştır. 2 

 İşletmeler, tüm dünyadaki rakipleri ile işbirliği ve yarış içine girmişlerdir. 

Dolayısıyla ürünler için pazar artık evrenseldir. Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin 

(KOBİ) önemli bir bölümü büyük kuruluşların dış kaynak ihtiyacını karşılayan kuruluşlar 

olarak pazarda yerlerini almaktadırlar. Yeni ekonomik düzende sadece pazarın aradığı 

güvenliği sağlayan kuruluşlar başarılı olabileceklerdir. Gümrük birliğinin getirdiği 

yatırımlar, rekabet politikaları, ticaret ilişkileri ve ihracatta ISO 14001 belgesinin 

aranması, uluslararası pazara girmek isteyen sanayicilerin söz konusu belgeyi almalarında 

zorlayıcı etki yapmaktadır.  

 Avrupa Birliği (AB) ile katılım müzakerelerine başlayan ülkemizin, bu süreçte 

karşılaşacağı 35 başlık içinde en zor geçmesi beklenen başlıklardan biri 27 numaralı 

“çevre” başlığıdır. Bu bağlamda bugüne kadar değişik öncelik ve sorunlar ile 

uğraşmaktan bu konuda mesafe alamamış işletmelerimizin, üretim/işlemler yönetimine 

ilişkin kararlarında çevre konularını da dikkate almaları gerekmektedir. İşletmeler, 

üretim/işlemler yönetimi fonksiyonları ile çevre konularını birlikte değerlendirmelidirler. 

                                                 
1 Türkay Dereli, Adil Baykasoğlu, “Atıklar ve Çevre Sorunları:Mühendislik Cephesinden Çevre Sorunlarına Bakış”, 
http://www.mmo.org.tr/endustrimuhendisligi/2002_1/atiklar.htm (09.04.2005).s.1. 
2 Türk Standartları Enstitüsü(TSE), http://www.tse.org.tr/Turkish/DuyuruYayin/EOQ2001.asp, “Basında EOQ 
2001”(10.05.2005),s.1.
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Üretim yönetimi fonksiyonları ile çevre konularının birlikte değerlendirilmesi, 

işletmelerin çevreye olumsuz etkilerinin azaltılmasında önemli fırsatlar sağlayacaktır.  

 Dünyanın her yerinde artan çevre koruması uygulamaları ve kirlilik kaygıları 

nedeniyle, organizasyonlar üzerinde faaliyetlerinin çevreye etkileri konusunda her geçen 

gün toplum tarafından geliştirilerek artan bir baskı olmaktadır. Yönetim biçimine ve 

uygulama prensiplerine çevre koruması faktörünün eklenmesi organizasyonlar açısından 

yeni bir yaklaşımdır. Zamanla davranış biçimlerinin değişmesi sonucu gelişen çevre 

bilinci, işletmeleri çevreye duyarlı olmaya zorlamaktadır. Bu zorlamanın sonucunda, 

çevre yönetim sistemlerine ilişkin uluslararası standartlar olan ISO 14000, işletmelerin 

gündemine girmiştir. ISO 14000 ile işletmelerin faaliyetlerinin yok edilmesi veya 

azaltılması konusu, yani ya işlemler ya çevre ikilemi ortadan kalkmıştır. ISO 14000’in 

getirdiği standartlar sayesinde temiz bir çevre teşvik edilirken, aynı zamanda iş 

dünyasının, iş hacminin ve ticaretin de büyümesi amaçlanmaktadır.3 

 İnternet ve bilgi sistemleri sayesinde her geçen gün küçülen, küreselleşen ve adeta 

bir köy haline gelen dünyada KOBİ’lerimizin rekabet ettikleri evrensel rakipleri 

karşısında avantajlarını kaybetmemeleri için gelişmeleri yakından takip etmeleri 

elzemdir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, “KOBİ’lerimizin AB ile uyum sürecinde belki 

şimdiye kadar diğer sorunlar nedeniyle pek önem vermedikleri ve ayrıntı olarak 

algıladıkları konu olan “çevre yönetimi” konusunda halihazırdaki mevcut durumları ve 

konuya bakışlarını tespit etmektir.”  

 Araştırmanın ana denencesini şu şekilde ortaya koyabiliriz: “Araştırma 

kapsamındaki firmaların çevre duyarlılığının, Avrupa Birliği müktesebatında aranan 

standartlardan uzak olduğu ve çevre yönetimi sistemi açısından hazır olmadıklarıdır.”  

 Araştırmada iki yöntem uygulanmıştır. İlk olarak konunun kuramsal yönüne 

ilişkin literatür bilgileri kapsamlı bir şekilde irdelenmiştir. Konunun geniş kapsamlı 

olması sebebiyle tezin kuramsal kısmı özellikle geniş tutulmuş ve kısaltma yapmak 

mümkün olamamıştır. İkinci yöntem olarak saha araştırması yapılmıştır. 

 Bu araştırmanın değişik çevrelere sağlayacağı yararlar aşağıda sunulmuştur: 

� Denenceyi test etme olanağı, 

� Yabancı literatürdeki bilgilerin tercüme edilerek ve Türkçe literatürdeki bilgiler 

ile birleştirilerek akademisyenlerin kullanımına sunulması, 
                                                 
3 İge Tavmergen, “ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri: Uygulama Aşamaları ve Uygulayanlara Sağladığı Faydalar”, 
http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/nisan98/iso14000.htm (01.05.2005),s.1. 
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� Konunun ele alınış sistematiği açısından bir örnek oluşturması, 

� Özgün alan çalışması sonuçlarının, akademisyenlerin dikkatine sunulması, 

� Bu çalışmadan başta işletmeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları (Belediye, 

Valilik, Çevre Bakanlığı Birimleri), Sivil Toplum Örgütleri, Odalar, Birlikler, 

Dernekler, Vakıflar ile yasa yapıcı ve uygulayıcılar yararlanabilirler. 

 Çalışmamızda bu alanda daha önce Esra Nemli tarafından yapılan “Çevreye 

Duyarlı işletmecilik ve Türk Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları” isimli 

doktora tezi, Ayça Irmak tarafında gerçekleştirilen “İşletmelerde Çevre Yönetim 

Sistemlerinin Yeri, Önemi ve Uygulanması” adlı yüksek lisans tezi ve Volkan Şah 

tarafından ortaya konan “ ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi ve Avrupa Birliği-Türkiye 

Karşılaştırması” adlı yüksek lisans tezi incelenmiştir. Saha araştırması bölümündeki 

anket içeriğinin oluşturulmasında Güray Salihoğlu, Vildan Acar ve Kamil Salihoğlu 

tarafından yapılan “Bursa Endüstrisinde ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi 

uygulamaları” ve Serdar Öge tarafından ortaya konan “KOBİ’lerde Verimliliğin 

Arttırılmasına Yönelik Yeşil Yönetim ve İşletmecilik Uygulamaları Üzerine Bir 

Araştırma” isimli çalışmalardan yararlanılmıştır. 

 Etrafımızı sarıp sarmalayan bütün nesneler olarak tarif edilebilecek “çevre”, 

soluduğumuz havadan, içtiğimiz suya, ektiğimiz topraktan yüzdüğümüz denize, 

oturduğumuz binadan piknik yaptığımız ormanlara, bindiğimiz arabadan, etini yediğimiz 

ya da beslediğimiz hayvanlara, tırnaklarımıza sürdüğümüz ojeden kullandığımız spreye 

kadar her şeyi içine alır. Bu yönüyle, çevre; “yaşadığımız dünya” olarak tarif edilebilir. 

Çevresini kirleten dünyasını da kirletmektedir. Çalışmamızda ikinci bölümden sonra 

kullanılan “çevre” kavramı ile doğal çevre kastedilmiştir. Çalışmada işletme çevresini 

oluşturan diğer unsurlar bu tezin kapsamında yer almamıştır. 

 Çevre Yönetim Sistemi; genel yönetim sisteminin, çevre politikasının 

geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve idamesi amacını 

güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller, 

işlemleri de içine alan parçasıdır.4 

 ISO 14000 işletmeler için hareket tarzlarını değiştirecek, stratejik planlamalarında 

etkinlik artışı yaratacak, verimliliklerini ve rekabet güçlerini arttıracak bir yönetim 

sistemidir. Organizasyonun diğer faaliyetleri ile entegre edildiği takdirde hem uluslararası 
                                                 
4 Mustafa H.Çolakoğlu, Kobi Rehberi,Türkiye Odalar Borsalar Birliği(TOBB) Genel Yayın No Genel : 359 - PM : 2, 
Ankara:Yorum Matbaacılık,2002,s.259. 
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ticarette kalite ve çevreye duyarlılık konularında güvence sağlayarak ticaret işlemlerini 

kolaylaştırmakta, hem de olumlu bir imaj yaratarak firma ürün veya hizmetlerinin satış 

miktarlarını arttırmaktadır. Ayrıca, işletmenin çevre ile ilgili uyması gereken yasal 

yükümlülüklerine doğal olarak uyum göstermesini ve işletmelerin toplum hayatına 

olumlu etkileri olmasına sağlamaktadır. Yeşilcilik ve çevrecilik anlamına gelmeyen ISO 

14000, çevresel performansı dikkate aldığı kadar etkin işletme yönetimini de 

gözetmektedir, bu yüzden işletmelerin verimliliğini olumlu etkileyen bir sistemdir. 

2000’li yıllarda, yoğunlaşan küresel ticarette kuvvetli bir pozisyon yakalamak isteyen 

işletmelerin, zaman geçirmeden ISO 14000 çevre yönetim sistemi uygulamalarına 

geçmek için çalışmalarını başlatmaları gerekmektedir.5 

 KOBİ’ler ve mikro işetmelerde çevre yönetimi sorunlu bir alandır. KOBİ’ler 

etkinliklerinin çevresel etkilerini yönetmekte somut sorunlarla karşılaşırlar. Çevre 

yönetimi için gerekli araç ve kaynağa sahip değildirler. Ancak en büyük sorun, bilinç ve 

davranışların değişimiyle ilgilidir. Pazar artık çevresel konuları da dikkate almakta; 

firmalardan Eko-Yönetim ve Denetim Projesi (Eco-Managent and Audit Scheme:EMAS) 

ve ISO 14001 gibi çevre yönetim sistemleri talep etmektedir. Çok yakında en küçük 

firmalar bile, müşterilerine, kamu denetçilerine, sivil toplum kuruluşlarına, sigorta 

şirketlerine, komşularına ve meslek örgütlerine, işletmelerinde çevre yönetimi 

uyguladıklarını göstermek zorunda kalacaklardır.6 Çevreciliğin bir hobi ve bir lüks 

olmaktan çıkıp, mantıklı, gerçekçi ve gerekli bir eylem biçimi olarak anılmasının bir 

uzantısı olan Çevre Yönetim Sistemleri ve bunlar için kılavuzluk görevini gören ISO 

14000 serisi standartlar tüm KOBİ’lerimizce geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 

Böylelikle sanayinin ve doğanın barışık bir şekilde geliştirilmesi sağlanabilir 

 Çalışmamız yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışma hakkında özet 

bilgi verilmiştir. İkinci bölümde işletme genel çevresi ve işletme çevre etkileşimi 

hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde doğal çevre ve sorunları ile evrensel düzeyde 

doğal çevre bilincinin oluşumu ve bu konuda uluslararası örgütler ve AB’de çevre 

yaklaşımı konusunda bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde sürdürülebilir kalkınma, 

çevreye duyarlı işletmecilik ve çevre yönetim sistemi konusu ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Beşinci bölümde doğal çevre ile ilgili evrensel standartlar hakkında kısa 
                                                 
5 Arda Meriç, “ISO 14000 ve Çevre Yönetim Sistemleri” , 
http://www.eylem.com/iso/wiso14000cys.htm(10.05.2005),s.1. 
6 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, “Eko haritalandırma”, 
http://www.sbaint.ch/pdf%20files/ecomapping%20guide%20in%20Turkish.pdf(10.05.2005),s.4. 
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bilgi verilmiştir. Altıncı bölümde ülkemizde çevre mevzuatı ve kurumlaşma ile ilgili 

geniş bilgi verilmiştir. Yedinci bölümde KOBİ’lerin çevre yönetimi konusunda mevcut 

durumlarını belirlemeye yönelik yapılan saha çalışması ve ulaşılan sonuçlar 

değerlendirilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. GENEL OLARAK ÇEVRE KAVRAMI 

1.1. Çevrenin Tanımı 

 İşletmelerin tüzel kişilikleri ülke ve dünya toplumlarının dışında 

düşünülmemelidir. İşletmelere dışardan etki eden dışsal etkenlerin varlığı işletme tüzel 

kişiliğinin toplumun bireyleri devlet ve diğer rakip işletmelerle iç içe olduğunu 

göstermektedir.7 

 Çevre kavramı işletme ile ilgili bütün unsurları kapsamaktadır. İşletmenin 

kendisi ile ilgili olan fakat kendi dışında kalan faktörler dış çevreyi oluşturmakta olup; 

bir sistemle ilgili olan fakat kendi dışında kalan her faktör dış çevre olarak 

tanımlanmaktadır. Bir işletmenin kendi sınırını ve dolayısıyla dış çevresini tayin 

edebilmek oldukça zordur. Çünkü işletme ile çevresi arasında sürekli ve karşılıklı 

olarak bir etkileşim bulunmaktadır ve bu etkileşim nerede başlayıp, nerede bittiğini 

tespit etmek pek kolay değildir. Ayrıca işletme ile çevresi arasında alt sistem, üst sistem 

ilişkisi bulunmaktadır ve her ikisi de daha büyük bir sistemin parçası durumundadır.8 

1.2. Çevrenin Sınıflandırılması 

 Çevre, organizasyonun sınırları dışında kalan unsurlar olarak tanımlandığı için 

organizasyon sınırı, organizasyonun kontrolü altında olan değişkenlerle kontrolü 

dışında bulunan değişkenleri birbirinden ayıran bir çizgi olarak düşünüldüğünde bu 

sınırın dışında kalan her türlü fiziksel ve sosyal faktör dış çevreyi oluşturan birer 

unsurdur.9 İşletmenin de içinde yer aldığı genel çevreyi beşe ayırarak incelemek 

mümkündür:10 

� Teknolojik Çevre 

� Ekonomik Çevre  

� Hukuki ve Politik Çevre  

� Doğal Çevre 

� Sosyo-Kültürel Çevre. 

                                                 
7 Hüseyin Demir, “İşletmelerde Başarısızlığın Nedenleri ve Çıkış Yolları”, 
http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/tem97/4.htm(27.01.2006),s.1. 
8 Ömer Dinçer, Yahya Fidan, İşletme Yönetimine Giriş, 6.b.İstanbul:Beta,2003,s.105. 
9 Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği”, Genişletilmiş 9.b.İstanbul:Beta,2003,s.288. 
10 Ömer Dinçer, Yahya Fidan, a.g.e., s.106-109.  
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 İşletme bu çevrelerin hem içinde hem de dışında kalarak karşılıklı etkileşim 

içine girmektedir. İnsanoğlunun varlığını idame ettirebilmesi için -örneğin yaşadığı 

iklime göre- kendini dengelemesi gerekir. Ayrıca yine insanoğlu yaşadığı çevreyi 

kendine benzetmeye de çalışır. Aynı durum işletmeler için de geçerlidir. Bu geçerli 

durumu işletmenin çevre koşullarının oluşturduğu düşünülürse, işletme-çevre ilişkisini 

işletmenin iç çevre ilişkileri ve dış çevre ilişkileri olarak iki ana başlık altında 

incelememiz gerektiği ortaya çıkar. 

1.2.1. Teknolojik Çevre  

 Teknolojik çevre bir örgütün yapısı ve süreçleri üzerinde önemli bir etkiye 

sahiptir. Günümüzde insanlar artık teknolojinin ne yapabileceğini değil, ne yapması 

gerektiğini sormaktadır. Teknolojik çevreyi oluşturan faktörler şunlardır:11 

� Ar- Ge (Araştırma-Geliştirme) harcamaları 

� Patent korumacılığı  

� Yeni ürünler 

� Yeni teknoloji 

� Otomasyon 

1.2.2. Ekonomik Çevre  

 İşletmeler toplumun ihtiyacını karşılamak için bir yandan pazara mal ve hizmet 

sunarken, diğer yandan üretim yapabilmek için aynı pazardan işgücü ve girdi 

tedarikinde bulunmaktadırlar. Dolayısıyla işletmeler bir yönüyle arzın diğer yönüyle 

talebin dışında değildirler. İşletmeler topluma mallarını sunmakta ve karşılığında para 

almakta iken, toplum da işletmeye işçilik sunmakta ve karşılığında ücret almaktadır. Bu 

devri daim piyasanın akışını sağlamaktadır. İşletmenin ekonomik çevresinde devletin 

de belirleyici rolü bulunmaktadır. Her ne kadar serbest piyasa ekonomisi kuralları 

çerçevesinde devletin ekonomideki rolü hafifletilmeye çalışılsa da, ülke ekonomisinin 

geleceğini belirleyecek makro ekonomik kuralları devlet koymaktadır. Devlet, döviz 

kurlarını, ithalat-ihracat rejimini, faiz oranlarını, vergi mevzuatını, mali yardım ve 

destekleri belirleyerek işletmelerin faaliyetlerini etkilemektedir.12 

                                                 
11 Göksel Ataman, İşletme Yönetimi , Türkmen Kitabevi , İstanbul , 2001, s.157. 
12 Hüseyin Demir, “İşletmelerde Başarısızlığın Nedenleri ve Çıkış Yolları”, 
http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/tem97/4.htm(27.01.2006),s.1. 
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1.2.3. Hukuki ve Politik Çevre 

 İşletmeler yasal kurallara göre kurulur ve faaliyet gösterirler. Ticari ve mali 

işlerle ilgili tüm işlemlerin de hukuki bir boyutu vardır. Bu boyut; üretici-tüketici, borç-

alacak, işçi-işveren, sendika-işçi, sendika-işveren, işletme-diğer işletmeler, işletme-

devlet, işletme-çalışan, işletme-ürün; kalite -standart- patent, işletme-çevre ilişkileri, 

işletme-uluslararası işlemler gibi tüm davranış şekillerine ilişkin yasal düzenlemeler 

kanunlarla, yönetmeliklerle ve tebliğlerle belirlenmiştir. Yasal düzenlemelere uymak 

bir takım maddi-manevi güvence temin ederken, uymamak ise maddi-manevi 

müeyyideler getirmektedir. Yasaların işletmeler üzerindeki olumsuz etkileri yeni yasal 

düzenlemelerle giderilmelidir. Yasaların hazırlanıp uygulanmasında, politik ve 

bürokratik çevrenin önemi büyüktür. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde kanunları 

halkın seçtiği meclis yapmaktadır. Dolayısıyla, işletmeler meclis tarafından yapılan 

yasalar çerçevesinde faaliyetlerini sürdüreceğinden politik çevrenin etki alanının 

dışında düşünülemezler.13 

 Hukuki ve politik çevrede genellikle göz ardı edilmesine rağmen gerçekte 

oldukça önemli bir çevre değişkenidir. Yürürlüğe konabilecek yasalar veya hükümetin 

izlediği politikalar organizasyonların hayatı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu 

sebeple işletmeler faaliyetlerinde bu gibi unsurları da göz önüne almalıdırlar. Yasal 

çevrenin faktörleri şöyle sıralanabilir: 14 

� Tüketicileri koruyan kanunlar  

� Tekellere karşı kanunlar 

� Çevre koruma kanunları  

� Vergi kanunları  

� Teşvikler  

� Uluslararası mevzuat  

1.2.4. Doğal Çevre  

 İnsanın oluşumuna katkıda bulunmadığı, hazır bulduğu çevredir. Aslında insan 

da bu doğal çevrenin bir parçasıdır. Doğal çevre bileşenleri canlı ve cansız olmak üzere 

iki grupta toplanır. İnsan, bitki ve hayvan toplulukları canlı öğeleri oluştururlar. 

                                                 
13 Hüseyin Demir, “İşletmelerde Başarısızlığın Nedenleri ve Çıkış Yolları”, 
http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/tem97/4.htm(27.01.2006),s.1. 
14 Zeyyat Hatiboğlu, , İşletmelerde Stratejik Yönetim, Lebib Yayınları , İstanbul , 1995 , s. 75.  
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Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan hava, su, toprak ile yer 

kabuğunu oluşturan katmanlar, yeraltı kaynakları ise doğal çevrenin cansız öğeleridir. 

Doğal çevrenin temel özelliği, insan elinden çıkmamış olmasıdır. Bununla birlikte 

doğal gelişme ve oluşum çizgisi izlenerek insan eliyle yaratılan doğal çevreden de söz 

etmek olasıdır. Örneğin ağaçlandırma faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ormanlar, 

korular, yeşil alanlar ya da baraj gölleri, göletler bu niteliktedir.15 

 Buradaki doğal çevreyle işletmenin temel girdilerini temin ettiği doğal 

kaynaklar konu edilmektedir. Doğal kaynaklara dayalı faaliyet yürüten işletmeler bağlı 

bulundukları rezervlerin tespitini önceden yapmak zorundadırlar. Yeterli rezervlere 

sahip olmayan işletmeler erken dönemde iflasla veya taşınmakla karşı karşıya kalırken, 

yeterli rezervlere sahip fakat bu rezervlerin uzağında kurulan işletmeler de pahalı 

üretim yapmak zorunda kalacaktır. Zira rezervlerin uzaklığından kaynaklanan nakliye 

maliyeti işletmeyi olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tür işletmeler ucuz işçilikle veya 

gelişmiş teknoloji kullanımı ile benzer işletmelerle aradaki maliyet farkını gidermeye 

çalışsa dahi diğer işletmelerde aynı kriterleri kullandıklarında maliyet farkının 

giderilmesi kolay olmayacaktır. 16 

1.2.5. Sosyo-Kültürel Çevre  

 Bir fiziksel çevre içinde bulunan insanların ekonomik, toplumsal ve siyasal 

sistemleri gereği yarattıkları ilişkilerin tümü toplumsal çevreyi oluşturur. En basit 

komşuluk ilişkilerinden başlayarak alışverişe, eğitime, çalışma koşullarına, yöneten 

yönetilen ilişkilerine kadar uzanan ve toplumsal yaşam koşullarını belirleyen bu resmi 

ve resmi olmayan ilişkiler, davranışlar toplumsal çevrenin ifadesidir.17 

1.3. İşletme ve Çevre İlişkisi 

 Dünya ulaşılması zor bir hızla değişmektedir. Hem bireysel hem örgütsel 

başarının en önemli anahtarlarından biri bu değişime ayak uydurabilmek ve hatta 

değişimi yönlendirebilmektir. Bu yolda atılabilecek ilk adım ise değişimin fark edilmesi 

ve anlaşılmasıdır. İşletmeler çevrelerinde bulunan pek çok unsurun etkileri altındadır. 

Bu etkenler hızlı ve karmaşık bir şekilde değişirken; işletmelerin durağan ve sağlam 

                                                 
15Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevrebilim, 2.Baskı,Ankara:İmge Kitabevi Yayınları,1997,s.23.  
16 Hüseyin Demir, “İşletmelerde Başarısızlığın Nedenleri ve Çıkış Yolları”, 
http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/tem97/4.htm(27.01.2006),s.1. 
17 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevre Politikası, 5.Baskı,Ankara:İmge Kitabevi Yayınları,2005,s.35. 
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kabuklar içinde hep aynı kalmaları imkansızdır. Çevreleri ile etkileşimleri nedeni ile 

işletmeler de sürekli olarak değişime ve uyuma zorlanmaktadır. 

 İşletme ile çevre arasındaki ilişkiler başlıca üç safhada ele alınarak incelenebilir: 

Birincisi, işletme merkezli dolayısıyla işletmenin çevre üzerinde etkili olduğu safhadır. 

Çevre sorunları bu dönem içinde ortaya çıkmaya başlamıştır. İkincisi, çevre 

sorunlarının yoğunlaşarak insan hayatını olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle, çevrenin 

fark edildiği safhadır. Sosyal sorumluluk anlayışının işletmelerden toplumun çıkarlarına 

doğru yönelmeye başladığı bu safhada, hayatın niteliğinin geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar ön plana çıkmıştır. Üçüncü safhada ise, çevre bilinci oluşmaya ve bir bütün 

olarak toplum faydası göz önüne alınmaya başlamıştır.18 

 İşletmeler, çevreleri ile sürekli ilişkide bulunan açık sistemlerdir. Bu nedenle 

kendilerini sürekli değişen koşullara uydurmak zorundadırlar. Bunun 

gerçekleştirilmemesi işletmelerin varlıklarını tehlikeye düşürür. Açık sistemlerde 

işletmeler çevreden girdi alır iken, çevreye de mal ve hizmet olarak çıktı verirler. Açık 

sistemlerdeki işleyiş, işletmelerde denge sağlanmasını gerektirir. Büyüme ve gelişmeyi 

hedefleyen açık sistemlerin kullanıldığı işletmeler, çevreye sundukları çıktılardan daha 

fazla girdileri işletmeye sağlamaları gerekmektedir. Bu işletmeler, dış çevrelerinde 

meydana gelen değişmelere göre, yapılarında değişiklikler yaparak dinamik işleyişlerini 

korumaya çalışırlar.19 

1.3.1. İşletme ve İç Çevre Etkileşimi 

 İşletmelerin her ne kadar yapıları ve stratejileri aynı gibi görünse de aslında her 

biri farklı özelliklerden meydana gelmişlerdir. Bu farklı özelliklere rağmen işletmelerin 

evrensel kabul edilen bazı özelikleri de bulunmaktadır. İşletme amacına ulaşmak için 

kullanacağı insan emeğini oluşturan çalışanlarının oluşturduğu grup, bölüm dolayısıyla 

kişiler arası ilişkiler söz konusu olacaktır. Bu ilişkilerin tümü işletmenin iç çevresini 

oluşturmaktadır. 

1.3.2. İşletme ve Dış Çevre Etkileşimi 

 İşletmelerin dış çevresi, “genel çevre” ve “işlem çevresi olarak iki grupta ele 

alınabilir. İşlem çevresi, işletmeye daha yakın olan işletmenin günlük, temel 

                                                 
18 Ömer Dinçer, Yahya Fidan, a.g.e.,s.112. 
19 Meryem Akoğlan Kozak, Hatice Güçlü, “Turizm İşletmelerinde Değişim Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir 
İnceleme”, http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=29&hit=ny(04.09.2005),s.1. 
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etkinliklerini ve performansını doğrudan etkileyen dış çevre öğesidir. İşlem çevresinin 

öğeleri müşteriler, tedarikçiler, rakipler ve işgücü olarak belirtilebilir. Genel çevre ise 

çok geniş bir alana yayılmış olan ve işletmeleri dolaylı olarak etkileyebilen çevredir. 

Bir ülkedeki işletmeleri hemen eşit olarak etkileyen sosyal, demografik ve ekonomik 

etkenlerin tamamı genel çevre kapsamında değerlendirilebilir. Bu etkenler, işletmenin 

günlük işlemlerini doğrudan değiştirmezler; fakat zamana bağlı olarak tüm işletmeleri 

büyük ölçüde etkilerler.20 

 İşletme ile çevresi arasındaki ilişkile tek yönlü değildir. Hem çevrenin 

işletmeyi, hem de işletmenin çevreyi etkilemesi mümkündür. Dış çevre işletmenin bir 

üst sistemidir ve onda meydana gelen değişiklikler kaçınılmaz olarak işletmeyi uymaya 

zorlar. Ancak yeni bir teknoloji veya düşünceyi uygulamaya koyarak, işletme de 

çevresini etkileyebilir. Bu açıdan işletme ile çevresi arasında karşılıklı bağımlılık ve 

etkileşimden söz edilmelidir.21 

1.4. Yönetim Teorilerinde Çevre 

 Çevre olgusu 1960’ların başından beri, hem teorik çalışmalarda, hem de pratiğe 

yönelik araştırmalarda, işletmelerin davranışını ve performansını belirleyen önemli bir 

etken olarak ortaya konmaktadır. Modern anlamda yönetim uygulamalarının 

başlangıcından beri çevre var olmuş ve işletmenin etkinliğini belirleyen önemli bir 

unsur olma özelliğini korumuştur. Belirsiz hızla değişen çevre koşullarında işletmenin 

varlığını nasıl sürdüreceği ve amaçlarına nasıl ulaşacağı konusunu araştıran çok çeşitli 

çalışmalar mevcuttur.22 

1.4.1. Klasik ve Neoklasik Yaklaşımlar 

 Klasik yaklaşım genel olarak değerlendirildiğinde, açık ve seçik olarak 

etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasını gerçekleştirmek için uyulması gereken ilkeleri 

belirlemiş ve bu ilkeleri her bir örgüt için geçerli evrensel ilkeler olarak kabul etmiştir. 

İnsanın sadece ekonomik yönüyle ele alındığı, sadece rasyonellik fikrinin hakim olduğu 

ve esas olarak da kapalı sistem anlayışının benimsendiği görülmektedir. Çevrenin örgüt 

                                                 
20 Ayça Irmak, “İşletmelerde Çevre Yönetim Sistemlerinin Yeri, Önemi ve Uygulaması,” (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,2003),s.2. 
21 Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 7. Baskı,İstanbul:Beta,2004,s.140-141. 
22 Esra Nemli, “ Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları,” 
(Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,2000),s.14. 
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üzerindeki etkisinin çok az olduğu ve her an organizasyon tarafından denetlenebileceği 

varsayılmıştır. Bu da dış çevreyi tamamen göz ardı etmesine neden olmuştur. 

1.4.2. Modern Yaklaşım 

 1950’li yıllardan itibaren, endüstride insan ilişkileri yaklaşımının yeterli 

verimlilik sağlamada başarısız olduğunu düşünen araştırmacılar gerek Klasik gerekse 

de Neoklasik Yaklaşımlarının ileri sürdüğü görüşlere eleştirel bir gözle bakarak 

çalışmalarına yön vermeye başlamışlardır. Modern yaklaşım örgütü, o örgütün üyesi 

bireyleri, grupları ve örgütün bütün birimlerini, amaçları, davranışları ve örgütün 

tümüyle aralarındaki ilişkileri ve etkileşimleri bütünüyle bir sistem olarak görmüş ve 

inceleme konusu yapmıştır. Bu yaklaşımda artık öncekilerde pek üzerinde durulmayan 

çevre dikkate alınmaya başlanmıştır. 

1.4.2.1.Sistem Yaklaşımı 

 Sistem Yaklaşımı’nın yönetim düşüncesine en önemli katkısı, işletmelerin 

çevresi ile ilişki halinde olan açık sistemler olarak değerlendirilmeye başlanmasıdır. 

Dolayısıyla organizasyonlar, çevresel faktörlerdeki değişmelere uyabilmek için 

bünyelerinde çeşitli değişiklikler yapacaklardır. Başarısız organizasyonları bu tür 

değişiklikleri gerçekleştiremeyen organizasyonlar olarak görmek mümkündür.23  

 Bir sistem olarak nitelendirilen işletme ile onun faaliyette bulunduğu dış çevre 

arasında enerji, bilgi ve materyal alışverişi varsa, bu tür sistemler açık sistem olarak 

adlandırılmaktadır. Organizasyonlar dış çevreden belirli girdiler alan, bunları işleyip 

çıktılar haline dönüştürerek mal veya hizmet olarak topluma sunan açık bir sistemdir.24

 Klasik ve Neoklasik Yaklaşımlarda tamamen göz ardı edilen organizasyonun 

dış çevre ile ilişkisi ancak Sistem Yaklaşımıyla birlikte ön plana çıkmış, dış çevrenin 

işletme üzerindeki etkileri dikkate alınmaya başlanmıştır. 

1.4.2.2.Durumsallık Yaklaşımı  

 1960’larda ön plana çıkan Sistem Yaklaşımından sonra 1970’lerde yönetim 

düşüncesinde Durumsallık Yaklaşımı dikkat çekmektedir. Klasik yaklaşımın evrensel 

ve bir işi yapmanın en iyi tek bir yolunun olduğuna inanan bakış açısının aksine, 

                                                 
23 Tamer Koçel, a.g.e., s.258. 
24 Tamer Koçel, a.g.e., s.245. 
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Durumsallık Yaklaşımı belirli bir durumdaki yönetim uygulamasının koşullara bağlı 

olduğunu savunmaktadır. “En iyi” olarak nitelendirilebilecek tek bir yönetim biçimi, 

organizasyon yapısı, kural ve politika yoktur. Çevresel koşullara ve işletmenin 

durumuna göre en iyi yönetim sistemi oluşturulmalıdır.25 

 Yönetim ve organizasyonlarda durumsallık yaklaşımının üzerinde önemle 

durduğu diğer bir koşul, organizasyonların içinde faaliyette bulundukları çevre 

olmuştur. Pek çok araştırmacı çevre koşullarının organizasyonları nasıl etkilediğini, 

çevre koşullarına bağlı olarak organizasyon yapılarının, karar mekanizmalarının, 

önderlik tarzlarının farklılık gösterip göstermediğini araştırmıştır.26 

 Durumsallık Yaklaşımı organizasyonu açık sistem olarak ele aldığından asıl 

sorun çevre koşullarının bu sistemi nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.27 Durumsallık 

Yaklaşımının ulaştığı genel sonuç, çevre koşullarının özeliklerine bağlı olarak 

organizasyon yapıları ve organizasyonda kullanılan çeşitli süreçler farklılık 

göstermektedir..28  

1.4.3. Modern Sonrası Yaklaşımlar 

 Yönetim teorilerinde 1970’li yıllardan sonra ortaya çıkan yaklaşımlar modern 

sonrası yaklaşımlar olarak nitelendirilir. Bu dönemde yapılan çalışmalar genel olarak, 

Durumsallık Yaklaşımı’nın devamı olarak çevre ve organizasyon arasındaki uyumun 

nasıl geliştiğini incelemektedir.  

 Modern sonrası yaklaşımlar arasında Genel Örgütsel Gruplaşma Yaklaşımı, 

Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı, Bilgi İşleme Yaklaşımı, Vekalet Yaklaşımı, İşlem 

Maliyeti Yaklaşımı, Örgütsel Strateji Yaklaşımı, Popülasyon Ekolojisi Yaklaşımı gibi 

yaklaşımlar sayılabilir.29  

 

                                                 
25 Esra Nemli, “ Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları,” s.8. 
26 Tamer Koçel, a.g.e., s. 287. 
27 İsmail Efil, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon,2. Basım , Uludağ Üniversitesi Basımevi, Uludağ,1994,s. 65. 
28 Tamer Koçel, a.g.e. , s. 288. 
29 Tamer Koçel, a.g.e., s.345-366. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. KÜRESEL DÜZEYDE DOĞAL ÇEVRE BİLİNCİ 

2.1. Doğal Çevrenin Tanımı ve Önemi  

 İnsanlık tarihinde ilk kez doğayı bu kadar değiştirme gücüne sahibiz. Bilim ve 

teknolojideki aşamalar, nüfus artışı, bunun başlıca nedenleri. Dünya çapındaki tüm 

çevre sorunları, 1950’li yıllardan bu yana ortaya çıktı. Bu nitelikteki on kadar çevre 

sorunundan dokuzu, 1970’ten sonra önem kazandı. Bu listede neler yok ki:atmosferdeki 

karbondioksit gazının artışı yoluyla iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, 

toksik atıklar, asit yağmuru, dünya ekosisteminin ‘akciğeri’ görevi yapan tropik 

ormanların tahribi… 30 

 Çevre bilincinin dünya çapında gelişmesine paralel olarak başta çevreci örgütler 

olmak üzere birçok toplum kuruluşları, ülkeler ve konuyla ilgili kuruluşlar bir kamuoyu 

yaratılması ve ülkeler ve işletmeler üzerinde baskı oluşturulması için çaba 

göstermişlerdir. Ancak geçen yıllar boyunca çevreci örgütler ve başka kuruluşlar 

işletmelerin çevreye karşı davranışlarını genellikle yeni yasalar çıkarılması yönünde 

baskı yapma yoluyla etkilemeye çalışmışlardır. 80’li yıllarda hükümetler yeni 

kaynaklar yaratamayacaklarını ve yeni, daha sıkı çevre yasaları getiremeyeceklerini 

fark etmişlerdir. Birçok çevreci grup da işletmelerle çatışmaya girmenin ve baskı 

yapmanın ancak sınırlı yararlar getireceğini görmüştür. İş çevrelerinde de bir değişimin 

oluşması gereği görülmeye başlamıştır. İşletmeler, çevre sorunlarının birer yaşam 

gerçeği olduğunu ve bunları kendi iradeleriyle ele almadıkları takdirde çözümlerin 

dışarıdan empoze edileceğini anlamış ve ticari prestij düşüncelerinin de etkisiyle uygun 

önlemler alma yoluna gitmişlerdir. Bugün yeni stratejilerin çatışma yerine işbirliğinden 

geçmesi gereği artık benimsenmiş bulunmaktadır. Çevre ile ilgili standartlar 

oluşturulmasının en önemli sebebi ISO’nun karakterinden kaynaklanmaktadır, ISO 

uluslararası bir örgüttür ve hazırladığı standartlar da bu kimliği taşımaktadır. Böylelikle 

çevre ile ilgili çalışmaların tek çatı altında toplanması ve dünya ölçeğinde bir eylem ve 

önlem birlikteliğinin sağlanması amaçlanmıştır.31 

 Çevre, canlıların yaşamlarını sürdürdükleri biyolojik ve fiziksel ortam olarak 

tanımlanmaktadır. Bu ortamın bozulması tüm canlıların hayatlarının tehlikeye düşmesi 

                                                 
30 Mine Kışlalıoğlu, Fikret Berkes, Çevre ve Ekoloji, 8.b.İstanbul:Remzi Kitapevi,2003,s.239. 
31 Arda Meriç, “ISO 14000 ve Çevre Yönetim Sistemleri” , 
http://www.eylem.com/iso/wiso14000cys.htm(10.05.2005),s.1. 



 15 

manasına gelmektedir. Fakat ne yazık ki, çevre insanlar tarafından tanımlandığı 

ölçüdeki önemi görememektedir. Çevre sorunlarının, en başta savaşmamız gereken 

sorunları teşkil etmesi gerekirken, en son mücadele ettiğimiz konular arasına düşmesi 

oldukça üzücü ve tehlikelidir. 32 

 Bütün canlılar, yaşamları boyunca tek veya toplu olarak bir mekanda bulunmak 

ve bu mekanın canlı (biyotik) ve cansız (abiyotik) unsurlarıyla karşılıklı olarak 

ilişkilerini sürdürmek durumundadır. Canlı varlıkların hayati bağlarla bağlı oldukları, 

değişik şekillerde etkiledikleri ve etkilendikleri bu mekan birimlerine yaşama ortamı 

veya çevre denmektedir.33 Etrafımızı sarıp sarmalayan bütün nesneler olarak tarif 

edilebilecek “çevre”, soluduğumuz havadan, içtiğimiz suya, ektiğimiz topraktan 

yüzdüğümüz denize, oturduğumuz binadan piknik yaptığımız ormanlara, bindiğimiz 

arabadan, etini yediğimiz ya da beslediğimiz hayvanlara, tırnaklarımıza sürdüğümüz 

ojeden kullandığımız spreye kadar her şeyi içine alır. Bu yönüyle, çevre; “yaşadığımız 

dünya” olarak tarif edilebilir. Çevresini kirleten dünyasını da kirletmektedir.34 

 Bütün canlı ve cansız varlıklar, aralarındaki ilişkiler, bağlantılar bir ortam içinde 

gerçekleşir. Kısaca çevre biz ve bizim dışımızdaki her şeydir. Yeni çevre, kişiyi 

etkileyen dış koşul ve durumların toplamıdır. Kişi çevre denen bu ortamla devamlı bir 

madde-enerji alışverişi içindedir. İnsanları ve diğer canlıları etkileyen birçok etkenler 

vardır. Bazıları içsel ve doğuştandır, diğerleri ise dışsaldır. Bu içsel ve dışsal etkenlerin 

karışımı çevreyi oluşturur.35 

 Bazı kuruluşlar ise, çevre kavramını kendi faaliyetleri açısından ne anlama 

geleceğini açıklamaya çalışmışlardır. Örneğin Avrupa Toplulukları için çevre, 

ilişkilerin karmaşıklığı içinde, insan yaşamının çerçevesini ortamını ve koşullarını 

olduğu gibi yada duyulduğu gibi oluşturan öğelerin tümüdür. Çevre, evrensel değerler 

bütünüdür. Bitki ve hayvan toplulukları, cansız varlıklar, insanın tarih boyunca yarattığı 

uygarlık ve bunun ürünleri tüm insanların ortak varlığıdır. Türk Çevre Mevzuatının 

temelini oluşturan Çevre Yasası’nda çevreye verilen anlam da sıralanan tanımlara 

koşutluk getirmektedir. Yasaya göre çevre, bütün vatandaşların ortak varlığı olup, hava, 

su, toprak, bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginlikleri içermektedir.36 

                                                 
32 Can Tansel Tuğcu, “Çevre Ekonomisine Teorik Bir Yaklaşım: Sürdürülebilirlik Kavramının Üretim Fonksiyonuna  
Dahil Edilebilirliği”, http://www.geocities.com/ceteris_paribus_tr2/t_tugcu3.doc(10.12.2005). s.1. 
33 Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, Çevre Bilimi, Gündüz eğitim yayıncılık, Ankara:2000,s.13. 
34 Türkay Dereli, Adil Baykasoğlu, “Atıklar ve Çevre Sorunları:Mühendislik Cephesinden Çevre Sorunlarına Bakış”, 
http://www.mmo.org.tr/endustrimuhendisligi/2002_1/atiklar.htm (09.04.2005).s.1. 
35 Selçuk Kendirli�, Hülya Çağıran ��, “İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları Bağlamında Ekolojik Çevre Yönetimi ve 
K.Maraş Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama Örneği", Standart Dergisi, Sayı:437.��s.3. 
36 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevrebilim, s.22. 



 16 

2.2. Küresel Düzeyde Doğal Çevre Sorunları 

 19. yüzyılda ortaya çıkan sanayileşme süreci ve tüketici toplumuna doğru 

yöneliş, toplum tarafından açığa çıkarılan atıkların miktarının çok hızlı bir biçimde 

artmasına neden olmuştur. Şehirsel atıkların ne yapılacağı, nasıl değerlendirileceği 

konusu günümüzde önemli bir sorun haline gelmiştir. En uygun çöp toplama alanları 

genellikle kullanılmış durumda olup, sayıları ve kullanım alanları giderek azalmaktadır. 

Bununla birlikte, insanların yoğun olarak yaşadığı yerleşim birimlerine yakın olan 

bölgelerde, atıkların karmaşık bir şekilde sıkıştırılması ile oluşan tehlikelerin gün 

yüzüne çıkmasıyla, atıklar nedeniyle ortaya çıkan çevre kirlenmesi problemi üzerinde 

daha çok durulmaya başlanmıştır. Ama deniz bitmiştir; ozon tabakası delinmiş, ağaçlar 

kesilmiş, vahalar kirletilmiş, mevsimlerin düzeni allak bullak olmuş, küresel ısınmadan 

söz edilmeye başlanmış, hayatlar plastikleşmeye yüz tutmuştur.37  

 Son yıllarda ölçüsüz ve sorumsuz bir ekonomik büyümenin sonucu olarak, 

çevre kirliliği önemli ölçüde artmış bulunmaktadır. Ekolojik dengedeki bozulmanın ve 

dolayısıyla insan hayatındaki güzelliklerin yok olmaya başladığının farkına varan bir 

çok ülke, buna sebep olan işletmelerin faaliyetlerinin yasaklanmasına veya 

sınırlandırılmasına karar vermektedir. Ülkemizde haliç çevresindeki yer değiştirmeler, 

pek çok işletmeyi derinden etkilemiştir. Ayrıca çevre kirliliğini önleyecek tedbirlerin 

alınması, oldukça büyük oranda maliyet artışlarına neden olmaktadır. Hükümetler, bu 

konularda da düzenlemeler yaparak ve hatta ticaret ve hizmet sektörlerini 

destekleyerek, çevre kirliliğine yol açabilecek sanayi işletmelerini bir nevi 

cezalandırmaktadır.38 

 Dünyanın her yerindeki ekosistemler şimdiye dek çeşitli kirlilik türlerinden 

çeşitli düzeylerde etkilenmiştir. Sanayi kirleticilerinin yayılma alanı öylesine geniştir ki 

Antartika bile kirlenmiştir. Bitki hayvan ve insanların kirlilikle bağlantılı tehlikelere ve 

uzun vadeli sıkıntılara ne kadar dayanıklı olduğu konusunda hala kanıtlar 

toplanmaktadır. Fakat kirleticilerin etkilerinin çok daha büyük tehditler getirdiği 

şimdiden açıkça anlaşılmıştır. Özellikle son derece zehirli kimyasal maddelerin ve 

CFC’lerin (Kloro Flor Karbon) üretimi gibi etkinlikler sırasında, bunların sonuçları 

hemen hemen hiç düşünülmemiştir. Görüldüğü kadarıyla, sera gazı üretimi, insanların 

bugüne dek ürettiği bütün kirleticilerden daha büyük ve yaygın etkilere yol açacaktır. 

                                                 
37Türkay Dereli, Adil Baykasoğlu, “Atıklar ve Çevre Sorunları:Mühendislik Cephesinden Çevre Sorunlarına Bakış”, 
http://www.mmo.org.tr/endustrimuhendisligi/2002_1/atiklar.htm (09.04.2005).s.1. 
38 Ömer Dinçer, a.g.e.,s.87. 
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On binlerce yıllık yerleşik toplumların ve yalnızca iki yüzyıllık büyük sanayileşmenin 

ardından, insan etkileri ve bu etkinliklerin yol açtığı kirlilik, dünyanın iklim sistemi 

üzerinde geri döndürülemez ve daha önce benzeri görülmemiş değişimlere neden olma 

tehlikesini de beraberinde getirmektedir.39 

 Zamanımızda çevre hızla kirlenmekte ve ekolojik denge bozulmaktadır. Yapılan 

ihtiyaçlarının artmasından ileri geldiğini göstermektedir. Çalışmalar çevre sorunlarının 

insanların sayıca artmasından çok, tüketim kaynaklıdır. Zamanımızda çevre 

sorunlarının yaklaşık %90’ı aşırı tüketimden ileri gelmektedir. Şöyle ki: endüstri her yıl 

yaklaşık 2000 çeşit yeni maddeyi insanlığın hizmetine sunmakta ve bunları kullanmak 

için toplumları teşvik etmektedir. Bu teşvike devlet kuruluşları da bir ölçüde yardımcı 

olmaktadır. İnsanlığın hizmetine sunulan her yeni madde, çevrenin bir miktar daha 

kirlenmesi anlamına gelmektedir. Bunun bir sonucu olarak gelişmiş ülkeler, endüstriyel 

atıklarını koyacak yer bulamamakta, bunlar için gizlice yer aramakta bazen de gemilere 

yükleyerek denizlere dökmektedir. Bu yapılması gereken hareketlerin en kötüsü ve 

belki de en ilkelidir. Üzerinde yaşadığımız yaşlı küre, bu kadar kirliliği çekecek kadar 

büyük de değil, enerjik de değildir. Esas olan tüketim alışkanlıklarımıza bir sınırlama 

getirmektir. Kısaca insanlığın geleceği pekiyi görünmemektedir. Milyarlarca yıl temiz 

yaşamağa alışmış gezegenimiz çok kirletildi. Bunun en çok sorumlusu, halen hayatta 

olan insanlardır. İnsan, insanın değil, insan kendisinin kurdu haline geldi.40 

 Çevre problemleriyle mücadele etmek için geleneksel problem çözme metodları 

çok işe yaramaz. Çevre probleminin nedeninin nerden kaynaklandığını öğrenmek 

zordur ve başka bir çevre sesi tarafından bunun ortaya çıkarılması engellenebilir. 

Problemin nedeni başka bir politik bölgede veya bitişik bir ülkede ortaya çıkabilir. 

Birçok çevre problemi kendinin varlığını ortaya çıkarmak için yılların geçmesini 

bekleyebilir ve ani bir yıkım ile ortaya çıkarlar. Çevre problemlerinin yavaş oluşumu 

ekosistemin kendi iç süreçleriyle sistemdeki bir yerde bulunan açığı diğer bir yerde 

daha fazla çalışarak telafi etmeye çalışması nedeniyledir. Denge yeniden kurulamazsa 

ekosistem neticede bozulur ve durum bir bölgede doğal bitki örtüsünün kaybolması 

veya bir türün sonlanması ile ortaya çıkar.41 

                                                 
39 Clive Ponting, “Dünyanın Yeşil Tarihi, Çevre ve Uygarlıkların Çöküşü”, Çev. Ayşe Başçı-Sander, 1. Baskı, 
İstanbul:Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2000, s.344.  
40 Turgut Gündüz, “Çevre Sorunları”, 2.Baskı, Ankara:Gazi Kitabevi,1998,s.194. 
41 Gareth Jones, Graham Hollier, Resources, Society and Environmental Management, London:Paul Chapman 
Publishing, 1997,  s.55. 
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 Doğal çevre, hava, toprak, su ve bütün doğal kaynaklardan oluşur ki, bunların 

hepsi iş hayatı için önemlidir. Son yıllarda tüm dünyada bu kaynakların kötü kullanımı 

genel bir sorun olarak ortaya çıkmış ve büyük bir önem kazanmıştır. Bu bağlamda 

çevre kirliliği, çevrenin doğal dengesini bozan, canlılar üzerinde yıkıcı etkilenmeler 

oluşturan bozulmalardır. Ekonomik gelişme çoğu defa çevre kirlenmesi, doğal 

kaynakların tahrip edilmesi, kent yaşamının bozulması ve bunlara benzer pek çok 

sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmiştir. Öneri olarak denilebilir ki; Bir 

şirket sadece kar ve zarar hesaplan ile ilgilenmemeli, aynı zamanda çevre sorunları v.b. 

sosyal sorunlara da ilgi duymalı ve bu sorunların çözümüne yardımcı olmalı, elindeki 

beşeri, mali ve klinik olanakların bir kısmı bu amaç için kullanmalıdır.42  

 Çeşitli ekolojik sorunlar, çoğunlukla, uluslararası nitelikte olmakta ve bu 

nedenle devletlerin ulusal egemenliklerinin sembolü konumunda olan siyasal sınırları 

aşan bir nitelik taşımaktadır. İki sebepten dolayı günümüzde çevre sorunları devletlerin 

tek başlarına baş edebilecekleri durumların ötesine geçmektedir. Her şeyden önce 

çevrenin korunması süreci, birçok azgelişmiş ülkenin kolayca sağlayabileceği mali 

kaynakların ve elinde bulunan teknolojilerin ötesinde bir imkanlar dizisini 

gerektirmektedir. Diğer yandan ülkeler mali ve teknolojik olarak yeterli olsalar bile 

birbirlerine muhtaçtırlar. Dolayısıyla dünyada çevre sorunlarıyla boğuşan devletlerin 

çok büyük bir bölümü, mali veya teknolojik açıdan başka ülke veya örgütlerin 

yardımına gereksinim duymaktadır. Çevre sorunlarının uluslararası boyut kazanmasına 

neden olan bazı faktörler vardır. Bunlar tüm insanlığın üzerinde ortak hareket etmesini 

gerektiren sorunlardır:43 

� Küresel Isınma- Sera Etkisi ve İklim Değişimleri  

� Atmosferdeki Ozon Tabakasının İncelmesi Sorunu 

� Genel Olarak Kirlenme ve Hava Kirlenmesi 

� İçme Suyu Kaynakları ve Denizlerle İlgili Sorunlar 

 Ekolojik sistem yada ekosistemi canlılarla bir arada ve uyum içinde gelişmeleri 

ve varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli şartlar bütünü diye tanımlarsak, bu 

dengenin bozulmasını da ekosistemin ya da ekolojik sistemin bozulması olarak 

alabiliriz. Ekolojik dengeye yapılan müdahaleler  mutlak olarak bu dengede 

                                                 
42 Selçuk Kendirli,�, Hülya Çağıran ��, a.g.m.. ��s.6. 
43 Özay Özpençe,Ahmet Özen, “Hızlı Şehirleşme, Sanayileşme ve Çevre Sorunları : Sorunların Çözümünde Siyasi 
Erkin Rolü”, http://birimweb.icisleri.gov.tr/tid/dergi/444_125_138.doc(22.12.2005),s.127. 
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değişmelere yol açmaktadır. Ancak bu müdahaleler bazen yeni bir dengeye yol açarken, 

bazen de denge bozulmakta ve büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır.44 

 Doğadaki denge olayını inceleme konusu yapan Ekoloji, özellikle sanayi 

toplumlarında gelişmenin çevre üzerinde olumsuz etkiler yaptığını saptamıştır. Doğanın 

bir bütün olaraka kirlenmesi, bazı canlı türlerinin tükenmesi, kaynakların azalması, 

Üçüncü Dünya ülkelerindeki açlık sorunu, kötü yaşama alışkanlıkları, çevre 

bunalımının örneklerinden  yalnızca birkaçıdır. Böylece insan, sanki bindiği dalı 

kesmektedir. Bunun önlenmesi, insanın yaşadığı çevreyi akılcı kullanmasına bağlıdır. 

İşte bu kaygı, toplumları doğaya karşı olmaktan çıkarıp doğayı korumaya 

yöneltmiştir.45 

 Çevre kirlenmesinin kontrol altında tutulabilmesi için, kirletici unsurun ve 

etkisinin iyi bir şekilde tariflenmesi ve sağlam kavramlara bağlanması gerekir. Burada 

hedef, kirlenmenin kontrolüdür, yoksa onun ortadan kaldırılması değildir. Esasen 

termodinamiğin birinci kanununa göre kirlenmenin tamemen giderilmesine imkan 

yoktur. Çünkü yaratılmış fizik alemde hiçbir şey yoktan varolmamakta, hiçten bir şey 

meydana gelmemektedir. Sadece bir şekilden diğerine dönüşüm vardır. Mesela katı 

atıkları toplayabiliriz ve akarsu, göl ve denizlere boşaltılması (su kirlenmesi) veya 

zemine verilmesi (toprak kirlenmesi) veya yıkanması (tekrar su kirlenmesi) söz konusu 

olacaktır. Böylece bir kirlenme şeklinden kurtulurken, bir başkası ortaya çıkacaktır. 

Teknoloji, kirlenme seviyelerinin tehlikeli noktanın altına indirilmesinde bize yardımcı 

olur. Fakat uzun vadede kirlenme kontrolü, nüfusun, üretimin ve tüketimin miktar ve 

biçiminin kontrolünü içine almalıdır. Mevcut teknolojinin akıllı bir şekilde 

kullanılması, yeni kirlenme kontrolü teknolojilerini, yeni enerji kaynaklarını ve çağın 

gerektirdiği yeni ekonomi ve üretim sistemlerini geliştirmekte bize zaman 

kazandırabilir.46 

2.2.1. Kirlilik Nedenleri 

 1950 yılından buyana dünya nüfusu ikiye katlanırken, küresel ekonomik 

aktiviteler ise dörde katlandı. Dünya ticareti artan bir hızla gelişim göstermektedir. 

Uluslararası ticaret değişik şekillerde yerel üretimin yapmadığı kirliliği üretmektedir. 

Her şeyden önemlisi ticaret malların kara ve deniz üzerinden ulaştırılması sayesinde 

                                                 
44 Kemal Görmez, Çevre Sorunları ve Türkiye, Genişletilmiş 3.b.,Ankara:Gazi Kitapevi,2003. s.16. 
45 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevre Politikası,s.227. 
46 Yılmaz Muslu,Su ve Atık Su Mühendisliği Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, 1.Baskı,İstanbul:Su vakfı yay., 
2001, s.2. 
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gerçekleşmektedir. Boeing 747 gibi büyük uçaklar bozulabilir malların bile uluslararası 

ticaretini mümkün kılmaktadır. Taze meyva, sebze ve deniz ürünleri büyük mesafelere 

saatler içinde ulaştırılmaktadır. Fakat havayolu ticareti milyon tonlarca jet yakıtı 

atıklarının atmosfere bırakılmasına ve ozon deliği oluşmasına yardımcı olmaktadır. 

Ticaret gemileri dünya okyanusları boyunca malzeme, hammadde, yiyecek 

taşımaktadır. Bunlar enerji kullanmakta ve kirli atıklarını suya bırakmaktadırlar. Tırlar 

kıtalararası yollarda bir ülkeden diğerine mal taşırken yakıt yakmakta ve kirlilik 

yaratmaktadırlar. Dünya ticareti ekonomik aktivitelerden çok daha hızlı arttığı için 

ticaret endüstrileşmeden daha büyük kirleticidir.47 

 Çevre sorunları bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de en önemli 

sorunların başında gelmektedir. Çevre sorunlarının temel nedenleri arasında göstertilen 

hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve turizm, Türkiye’nin yaşadığı olgulardır. Türkiye doğal 

kaynaklarını akıllı bir biçimde ve ileri teknoloji kullanmadan tükettiği ve bir denge 

içinde üretime dönüştüremediği takdirde gelecekte bugünkü yaşadığı çevre sorunlarının 

daha ağırını yaşayacaktır.48 Hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme sonucunda 

atmosfere bırakılan kirleticiler zaman içinde belli oranlara ulaşmakta ve havanın doğal 

yapısını değiştirmekte yani havayı kirletmektedirler. Hava içindeki zararlı maddelerin 

yoğunlaşması ile hava, insan ve insanın doğal ve yapay çevresi üzerinde olumsuz 

etkiler yaratmaya başlamaktadır. Hava kirliliği, su kirliliğinde de görüleceği gibi ulusal 

sınır tanımamakta, kirlilik kolayca yayılabilmektedir. Bu nedenle, hava kirliliğinin 

önlenmesi, denetlenmesi uluslararası işbirliğini gerekli kılmaktadır. Her ülke, kendi 

toplumsal ve ekonomik yapısını uygun tüzel ve yönetsel düzenlemelere gitmekle 

birlikte, hava kirliliğinin belirlenmesi ve önlenebilmesi için uluslararası kurallar da 

giderek gelişmektedir.49  

 Modern insanlık, kendi bekasının bağlı olduğu doğal dünyayı hızla tahrip 

ediyor. Gezegenimizin her yerinde tablo aynıdır. Ormanlar keşiliyor, sulak alanlar 

kurutuluyor, mercan kayalıkları kazılıp sökülüyor, tarım alanları aşınıyor, tuzlanıyor, 

çoraklaşıyor yada sadece üstü asfalt veya taşla kaplanıyor. Kirlenme şimdi 

genelleşmiştir: Yeraltı sularımız, derelerimiz, çaylarımız, ırmaklarımız koylarımız, 

denizlerimiz, okyanuslarımız, soluduğumuz hava, yediğimiz yiyecek, tümü etkileniyor. 

Şimdi dünyada yaşayan hemen her tür, vücudunda, tarımda ve sanayide kullanılan 

                                                 
47 Ravi Batra , Hamid Beladi, Ralph Frasca “Environmental pollution and world trade”, Ecological Economics 
(1998), Volume 27, Issue 2, s.3. 
48 Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, a.g.e., s.140. 
49 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevrebilim,s.78. 
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kimyasal maddelerden bir miktar taşıyor. Onların birçoğunun kansere ya da genlerde 

değişime yol açtığı biliniyor ya da açtığından kuşkulanılıyor.50 

 Çevresel problemler insan aktivitelerinin veya basitçe söylemek gerekirse 

“sosyal metabolizma”nın direk sonuçlarıdır. Ekonomik bakış açısından çevresel 

problemler esasında pazar hatasının sonuçlarıdır. Yaratıcı yatırım ve verimli pazar 

kapasiteleri bizi her tüketicinin ihtiyaç duyacağı ve isteyeceği malları tedarik eder.51 

Kirlilik “insan sağlığını tehlikeye düşürme ile canlı varlıkları ve ekosistemleri hasara 

uğratabilme şeklinde zararlı sonuçlar doğuran maddelerin yada enerjinin insanlar 

tarafından doğrudan yada dolaylı olarak çevreye intikalidir” şeklinde tanımlanabilir.52 

 Doğru erteleme ve geri dönüşüm süreci karmaşık ve bileşik sistemlere etki eder. 

Batılı ülkelerde çevre probleminin çözümünde karmaşık finansal mekanizmalar 

kullanılır. Fakat birçok toplumda bu maliyetler etkili bir şekilde içselleştirilemez. 

Böylece reddedilen ürünün maliyeti tüm toplum tarafından ödenir. Bu maliyetler ürün 

yaşam döngüsü içinde ekonomik uyumsuzluk olarak temsil edilir. Gerçekte tüm toplum 

yalnızca az kimse tarafından kullanılan bir şey için para ödemektedir. Bu nedenlerle 

hükümetler belirgin yasa ve düzenlemelerle buraya karışmaktadırlar ve atıkların elden 

çıkarılması ve geri dönüşüm ürünleri ve belirli parçaların maliyetlerini azaltma 

yönünde teki yapmaktadırlar. Yasa seti ile otoriteler standartlara uymayanları ekonomik 

olarak cezalandırmakta fakat diğer yandan da yasal düzenlemelere uyan firmalar için ne 

yapılabileceği bir soru işaretidir.53 

 Diğer olası kaynaklar ile ilgili çevre etkisini incelediğimizde, yenilenebilir 

enerji kaynaklarını dikkate almanın önemini açık olarak görülmektedir. Kömür gibi bol 

bulunan fosil yakıtlar çıkarımdan, işlenme ve tüketimi kapsayan ömür döngüsü içinde 

çevreye sıklıkla zarar veriler. Fosil yakıtlar artan karbondioksit, partikül ve diğer 

malzemelerin dışarıya boşaltılması sayesinde küresel iklim değişiklikleri tehdidini 

taşırlar. Nükleer enerji iklim değişikliğini tehdit etmezken, atık boşaltımı, kaza ve 

silahlanma artışı ile ilgili seri problemler üretir. Nükleer enerji reaktör içinde soğutma 

işleminden, taşınmasından ve ürettiği elektriğin kullanılmasından kaynaklanan ısıyı 

                                                 
50 John Bellamy Foster, “Savunmasız Gezegen:Çevrenin Kısa Ekonomik Tarihi” Çev.Hasan Ünder, 1. Baskı, 
Ankara: Epos yayınları, 2002, s.146. 
51 K. Mijanovica and J. Kopac, “Environmental management inside production systems”, Journal of Materials 
Processing Technology (15 May 2005), Volumes 162-163, s. 759-765. 
52 Cristopher J. Barrow, Environmental Management Principles and Practice, 1. Ed., London: Routledge, 1999, 
s.206. 
53 K. Mijanovica and J. Kopac, a.g.m., s. 759-765. 
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atmosfere bırakmaktadır. Tüm fosil yakıtlar ve atom bölünmesinden kaynaklanan 

nükleer enerji sonunda tükenebilir enerji çeşitleridir.54 

2.2.2. Kirlilik Çeşitleri 

 AB ülkeleri arasında 1997-1998 yıllarında yapılan bir araştırma şirketlerini 

yarısından fazlasının katı atık ve enerji tüketimini etki alanları içinde en önemli iki etki 

alanı olarak algılandığını ortaya koymuştur. Bunları işletmelerin üçte birince en önemli 

dört etki arasında algılanan atık su ve hava takip etmektedir. Bu sıralamadaki en üst 

seviyedeki dört pozisyon işletmelere finansal etki açısından da benzer şekilde 

yansımaktadır. Avrupa’da atıkların elden çıkarılması, enerji kullanımı ve atık suların 

boşaltım maliyetleri çok fazla artmıştır. Bu alanlarda yapılacak tasarruflar şirketin çevre 

performansına katkıda bulunmazken, şirketin atık elden çıkarma veya enerji hizmetleri 

maliyetlerinin azalmasına neden olabilir.55  

 Değişik endüstriler analiz edildiğinde bu etkilerin algılanmasında önemli 

farklılıklar bulunabilir. Örneğin gıda endüstrisinde su tüketimi en önemli etki olarak 

algılanırken, metal ve makine endüstrisinde enerji kullanımının en geniş etki alanına 

sahip olduğu algılanır. Genel olarak Avrupa’da şirketler, şu an karşılaştıkları ve 

gelecekte karşılaşacakları sorunların birbiriyle çok ilgili olduğunu tespit etmiştirler.56 

 Kirleticiler ve atıklar hemencecik suya veya atmosfere bırakıldığında bu iki 

sistem arasında yer değiştirebilir. Örneğin kalkan toz suya yerleşir ve dibe çöker veya 

suyu kirletir. Kirlenen su yeraltı suyuna karışır, başka bir zaman ve mekanda yüzeye 

çıkar. İzleme ve modelleme sonuç olarak çok zor ve maliyetlidir. Kirlik kaynakları bir 

noktada (bir patlama), doğrusal (bir yol) veya yaygın (çölden gelen toz) şekilde 

karşımıza çıkar. Bırakılan emisyonlar ise sürekli, tek, kısa, rasgele olay veya periyodik 

şekillerde karşımıza çıkarlar.57  

2.2.2.1.Hava Kirliliği 

 “Hava kirliliği, atmosferdeki kirletici maddelerin insan, hayvan ve bitkilerin 

sağlığını olumsuz etkilemeleri eşyaya zarar vermeleri veya hayattan alınan zevk ile 

                                                 
54M. Ocak, vd. “Energy utilization, environmental pollution and renewable energy sources in Turkey”, Energy 
Conversion and Management (2004), Volume 45, Issue 6, s.853. 
55 Annett Baumast, “Environmental Management—the European Way”, Corporate Environmental Strategy (July 
2001), Volume 8, Issue 2 , s.150. 
56 Annett Baumast, a.g.m., s.150. 
57 Cristopher J. Barrow, a.g.e.,s.207. 
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varlıkların kullanımını engellemesi” olarak tarif edilir.58 Havanın gerek insan sağlığına, 

gerekse tabiata zarar verici hale gelmesi, kirletici denen unsurların fazlalaşmasıyla olur. 

Kirleticiler, belirli kaynaktan atmosfere bırakılan birincil kirleticiler ve atmosferdeki 

kimyasal reaksiyonlar sonucu meydana gelen ikincil kirleticiler olarak ikiye ayrılır. Bu 

kirleticilerin, havada belirli ölçülerin üzerine çıkması halinde hava kirliliği meydana 

gelmektedir.59 

 Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği, sanayi faaliyetlerinin var oluşlarının 

doğal bir sonucu değil, ancak onların konumlarının, seçilen teknolojilerin özelliklerinin, 

kullandıkları yakıtların ya da sahip oldukları veya hiç sahip olmadıkları arıtma 

tesislerinin doğal bir sonucu olmaktadır. Dolayısıyla kirliliğin oluşması ya da 

oluşmaması veya niceliği ve niteliği, yapılan tercihlere, kullanılan teknolojilere ve 

öncelikler sıralamasına göre değişmektedir. 60 

 Türkiye’de hava kirliliği çevre ile ilgili önemli bir kaygı haline gelmiştir. Enerji 

kullanımından kaynaklanan hava kirliliği kömür, linyit, petrol, doğalgaz, tarımsal ve 

hayvansal atıkların yanmada kullanılması nedeniyle oluşur. Son yıllarda enerji 

tüketimindeki hızlı artış ve artan yerli linyit, SO2 emisyonları kullanımı kirliliğin hızla 

artışına neden olmuştur. Enerji kullanımı ile ilgili ana kirleticiler, sülfür oksitler, 

nitrojen oksitler ve toplam havada asılı parçacıklardır. Büyük şehirlerde doğal gaz 

kullanımı ile azalan kirlilik küçük şehirlerde gaz dağıtım şebekesinin henüz 

kurulmaması nedeniyle buralarda yaşayanlar Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 

standartlar üstünde kirliliğe maruz kalmaktadırlar. Bu da solunum ile ilgili rahatsızlıklar 

içeren sağlık problemlerine neden olmakta ve bu yüzden de hastane masrafları 

artmakta, günlük aktiviteler sınırlandırılmakta ve yaşam süresi kısalmaktadır.61 

 Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin yanlış yer seçimi, yeterli teknik 

önlemler almadan atık, toz ve gazların havaya bırakılması, yanlış ve eksik teknolojilerin 

seçimi gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Sanayinin yoğunlaştığı bölgelerde yüksek 

derecede hava kirlenmesi gözlenmektedir. Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının ancak 

%6,3’ünün çevre kirliliği oluşturmayacak önlemleri tam olarak aldığı, havayı 

kirletmediği bir araştırmayla belgelenmiştir. Bu yüzde son derece küçüktür ve hava 

kirliliği sorununun boyutları hakkında iyi bir fikir verebilmektedir. Kirlenmiş kent 

                                                 
58 J.Glynn Henry,Gary W. Heinke, Environmental Science and Engineering, 2.Ed.,New Jersey:Prentice Hall,1996, 
s.492. 
59 Türkiye Çevre Vakfı, “Türkiye’nin Çevre Sorunları”, TCV Yayın No:131, Ankara:Önder Matbaa,1998, s.27. 
60 Ferzan Bayramoğlu Yıldırım, Çevre ve Yerel Yönetim,1.Baskı, İstanbul:Kent Basımevi,1993,s.13-14. 
61M. Ocak, vd., a.g.m., s. 848-849. 
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havasında yer alabilen toz, gaz, duman ve aerosol halinde ulaşarak insan sağlığına zarar 

verebilen kirleticiler; sülfür oksitler, karbon monoksit, çeşitli ağır metaller, karbon 

parçacıkları, ozon, doymamış hidrokarbonlar, aldehitler ve hatta çeşitli kanserojen 

maddeler başta olmak üzere, çok çeşitlidirler. Değişik kirleticiler sanayinin türüne göre 

ortama bırakılmaktadır.62 

 Hava kirliliğine neden olan kirleticiler, önem derecesine göre birinci ve ikinci 

derece kirleticiler olarak değerlendirilmektedir. Birinci derece kirleticiler, yeryüzünden 

atmosfere doğrudan insan faaliyetleri sonucunda bırakılan atıklardır. İkinci derece 

kirleticiler ise, birinci derecede kirleticilerin olumsuz etkileri sonucunda atmosferin 

yapısında oluşan reaksiyonların yarattığı ve motive ettiği kirleticilerdir.63 

 İnsan sağlığına karşı oluşturduğu olumsuz etkiler açısından en tehlikeli kirlilik 

çeşidi hava kirliliğidir. Bir çok hava kirlilik çeşidi olmasına karşın en sık rastlanılanları; 

partikül (duman, kurum), sülfür dioksit, ozon, kurşun, nitrojen oksitler ve 

karbonmonoksit kirlilikleridir. Bu kritik altı kirletici için ABD’de Ulusal Hava Kalite 

Standartları oluşturulmuştur. Bunlar tipik olarak düzenlenmiş ve dökümante edilmiş 

hava kirleticileridir ve onlar Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

(OECD) ve çok sayıda diğer ajanslar tarafından hava kalitesini tarif etmede 

kullanılmışlardır. Ayrıca AB ve Dünya Sağlık Örgütü bunlar için standart ve 

sınırlamalar getirmiştir. Herbir kirlilik çeşidi eşit derecede tehlikeli değildir.64 

 Dünya çapında, atmosferi kirleten emisyonların insan sağlığına zarar 

vermeyecek düzeyde tutulması için atmosfer konsantrasyoun kontrolü konusunda 

büyük bir duyarlılık gözlenmektedir. ABD’de insan sağlığını korumak için ortaya 

konan seviye birincil hava kalite standardı olarak gösterilir. Hayvan ve bitki sağlığı 

veya  eşyaya zarar vermeyecek seviye ise ikincil standart olarak adlandırılır. Hava 

kirliliğinin kontrolü her zaman çok kolay değildir. Bir yandan belirli bir kirleticinin 

bütün emisyonlarını yok etmek uygulanabilir değilken diğer yandan eldeki teknoloji ile 

uygun bir maliyetle emisyonların mümkün olan en düşük seviyede sabit olarak kontrol 

altında tutulması beklenir.65 

                                                 
62 Emrullah Güney, a.g.e.,s.106. 
63 Hilmi Kırlıoğlu, Ahmet Vecdi Can, Çevre Muhasebesi,1.Baskı,Adapazarı:Değişim Yayınları, 1998, s.7. 
64 Bjørn Lomborg, The Skeptical Environmentalist, Measuring the Real State of the World, 1. Ed.,New York: 
Cambridge University Pres,2001,s.165. 
65 J.Glynn Henry,Gary W. Heinke, a.g.e., s.492-493. 
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2.2.2.2.Su Kirliliği 

 Su kirliliği, en geniş anlamı ile ekolojik yapının bozulmasını ifade eder. Bir 

başka anlatımla, su kaynaklarının kullanılmasını bozacak ölçüde, organik, inorganik, 

biyolojik ve radyoaktif maddelerin suya karışmasına su kirliliği denir. Çevre Terimleri 

Sözlüğü su kirliliğini, “suyun yararlı kullanımını etkileyecek miktarlarda kimyasal, 

fiziksel yada biyolojik maddelerin suya katılmasıyla kalitesinin bozulması” olarak 

tanımlamaktadır. 66 

 Endüstri ülkelerinde su kirlenmesi vakalarının yüzde 50 ile 75’i endüstriden ve 

meskun bölgelerden kaynaklamakta, %10 kadarı, haşere ilaçlarının yağmur suları ile 

yıkanarak yüzeysel sulara karışmasından meydana gelmektedir. Ayrışırken oksijen 

kullanan atıklar ve kısa ömürlü zehirli maddeler için yeterli akım ve yük fazla olmadığı 

takdirde, su ile seyreltme, su kirlenmesi problemlerinin çözümünü teşkil edebilir. 

Radyoizotoplar, ağır metaller, DDT ve PCB gibi çok yavaş ayrışan kimyasal maddeler 

petrol, balçık ve akarsu veya deniz tabanını tahrip eden diğer kimyasal maddeler için 

ise, su ile seyreltme bir çözüm değildir. Bunların nehir ve akarsulara karışmasının 

önüne geçilmelidir.67 

 Sanayinin çevre sorunlarının ortaya çıkışındaki ağırlıklı etkisi, su kirliliğinde de 

kendini göstermektedir. Sanayi ürünlerinin atıkları ile kirletmenin yanı sıra, sanayi 

kuruluşlarının sıvı atıklarıyla doğrudan su kirliliğine su kirliliğine yol açmaları yaygın 

görülen bir durum olmaktadır. Sanayi kuruluşlarının kirletme etkileri ve dereceleri 

kirlenen ortamın ekolojik dengesi göz önünde tutularak incelenebilir. Türlü sanayi 

artıklarındaki kirleticilerin etkileri başka olmaktadır. Renk, koku, sıcaklık, zehirleyici 

etkiler, oksijensiz kalma gibi alıcı ortamın fiziksel ve kimyasal özellikleri 

değişmektedir.68 

 Yeryüzündeki sular güneşin sağladığı enerji ile devamlı bir döngü içindedir. 

Suyun döngüsü sırasında insanın etkisi sonucu ortaya çıkan ve suya karışan maddeler; 

suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirerek su kirliliğine neden olur. 

Endüstriyel atık suları, ayrışmaz ve güç ayrışabilir türden maddelerin yanı sıra zehirli 

(toksik) bileşenleri de içerdiklerinden, bu suların alıcı ortamlara boşaltılmalarının 

etkileri çok daha olumsuzdur ve kalıcıdır. Zehirleyici maddeler canlıların metabolik 

faaliyetlerini etkileyerek bireylerin ve ekosistemlerin bozulmasına neden olur. 

                                                 
66 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevrebilim,s.91. 
67 Yılmaz Muslu, a.g.e., s.11. 
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Endüstriyel atıkların arıtılmadan sulara boşaltılması, tarımda kullanılan gübre ve 

ilâçların sulara taşınması sonucunda su kirliliği meydana gelir.69 

 Atık suları işlemek önemli bir sorundur. Atık suların işlenmesi endüstrinin 

tipine göre değişir. Bazı durumlarda atık suların belediye kanalizasyon sistemine 

verilmeden önce belirli kirleticilerden arındırılması ve hidrolik yükünün azaltılması için 

işleme tabi tutulması zorunludur. Dahili kaznalizasyon sistemindeki atığın sabit 

karakteristiğine karşın endüstriyel atık sular benzer endüstrilerden kaynaklansalar bile 

oldukça değişik  karakteristiklere sahiptirler. Bu yüzden atık suların biyolojik süreçler 

üzerine etkisi ve kanalizasyon sistemine verilmeden önce ön arıtmaya tabi tutulmaları 

konusunda kapsamlı çalışmalar gereklidir.70 

 Su kaynaklarının kirlenmesinde endüstriyel atıklar; yetersiz kanalizasyon 

sistemi; kentsel çöplerin toprak altına yığma yoluyla saklanması sonucu oluşan 

sızıntılar ve sellerle taşınan her türlü kentsel kirlilik ve yine sellerle taşınan tarımsal 

maddeler (gübre, böcek ilaçları, vb.) başlıca kaynakları oluştururlar. Bu yollarla suya 

giren maddeler içindeki “organik atıklar”, parçalanabilmeleri için oksijene gereksinim 

duyduklarından, sudaki oksijen miktarının absorbe edileceğinden fazla miktarda suya 

karıştıklarında, suyun içindeki canlılar için yaşamsal olan oksijeni sürekli 

azaltmaktadırlar. Bu durumda, birçok körfez ve akarsularımızda yaşamakta olduğumuz 

balık ve su bitkilerinin sayısında giderek artan azalma ve sularda oluşan bulanıklık ve 

istenmeyen kokular olaylarını yaratmaktadır. Daha ileri aşamalarda ise su kaynaklarının 

ölümü kaçınılmaz olmaktadır. Organik kirlilikler sulara genellikle lağım sularından, 

tarımsal ürünler üreten sanayilerden ve sellerle taşınma sonucu karışmaktadır.71 

 Hemen tüm endüstriler sıvı atık üretirler. Ana kirleticiler genellikle büyük 

endüstri işletmeleri değil, bilakis kağıt, tekstil üreten, deri işleyen, metal ve diğer 

maddeler üzerine faaliyet gösteren araç tamir eden küçük işletmelerdir. Bu endüstriler 

asit, yağ ve solvent içeren atıklar üretir ve genellikle bu atıklar direk toprağa veya 

yakındaki bir su kaynağına bırakılır. Genellikle Organize Sanayi Bölgeleri içindeki 

birçok işletme herhangi bir atık iyileştirme ve atık biriktirme tesisinden yoksun olarak 

faaliyet gösterirler. Metal işleme, kuru temizleme, fotoğraf işleme ve yazıcılar 

                                                 
69 Türkiye Çevre Vakfı, “Türkiye’nin Çevre Sorunları”, s.75. 
70 J.Glynn Henry,Gary W. Heinke, a.g.e., s.428. 
71 Ferzan Bayramoğlu Yıldırım, a.g.e.,s.11-12. 
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alanlarında faaliyet gösteren küçük işletmeler potansiyel zehirli maddeler ihtiva ederler 

ve bunların atıklar ile ilgili uygulamaları genellikle çok sıkı kontrol edilmez.72  

 Özellikle bazı endüstri tesisleri için bilinçsiz yer seçimi insanların para kazanma 

hırsı birleşmiş ve işletmeler birçok yerde hiç kurulmaması gereken alanlara 

kurulmuştur. İşletmelerin atık maddeleri hiçbir arıtma işleminden geçirilmeden 

akarsuyu verilmektedir. Bir tekstil fabrikasının hangi rengi kullandığı, o gün, ırmağın 

rengine bakarak açıklanabilmektedir. Porsuk ırmağında durum böyledir. Dicle’nin 

yukarı kesimi Etibank Bakır Fabrikasının atık maddeleriyle zehirlenmiştir.73 

 Su kaynakları ve atık su yönetimine ilişkin mevzuatın farklı kuruluşlara bazen 

çakışık ve çelişik yetkiler veren çok sayıda yasa, yönetmelik ve tüzükten oluştuğu 

görülmektedir. Ancak yasanın içinde yer alan bir dizi hükmün uygulama niteliği 

taşımaması ya da uygulama ortamı bulunamamış olması sebebiyle geçerliliğini büyük 

ölçüde yitirmesi söz konusudur. Ulusal mevzuatımız yürürlükteki hali ile gerek evsel 

gerekse endüstriyel atık suların kontrolünde Avrupa Birliği’nin öngördüğü esaslar ile 

uyumlu değildir. Genel olarak gelişmiş ülkelerde benimsenmiş olan kirleten öder 

prensibi çevre yatırımlarının finansmanında önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır. 

Benzer bir uygulama ülkemizde de olmakla birlikte tahsil edilen atık su bedelleri 

doğrudan atık su arıtımında kullanılmamaktadır. Bu da Türkiye’de özellikle atık su 

yönetimi için finansmanın bulunmadığı izlenimini yaratmaktadır. Endüstriyel atık 

suların arıtılmasında çeşitli çevre teknolojileri mevcuttur. Ancak dünyadaki eğilim 

temiz üretim teknolojilerinin kullanılması, tesis içi kontrol önlemleri ile atık azaltılması 

yönündedir.74 

2.2.2.3.Toprak Kirliliği 

 1986 yılında İsviçre’de tarımla ilgili kimyasallar üretilen Sandoz tesisinde bir 

yangın çıktı. Sakinler evlerinden dışarı çıkmamaları ve camlarını sıkıca kapatmaları 

doğrultusunda uyarılmışlardır. Yangın, itfaiye tarafından iyi bir iş çıkarılarak 

söndürülmüştür. Yapılan hükümet basın toplantısında yangının geride kaldığı 

vurgulanmıştır. Maalesef bu yangın ile savaşta kullanılan su kimyasallarla kirlenmiş bir 

şekilde toprağa ve Ren nehrine geçmiş ve Alman-Fransız sınırı boyunca ve 

                                                 
72 Habib Muhammetoğlu, Orhan Tiryakioğlu, Ayşe Muhammetoğlu,”Groundwater Quality and Pollution Control in 
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74 TUBİTAK, TUBİTAK, Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri,Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve 
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Lüksemburg ve Danimarka rotasında öldürücü etkileriyle taşınmıştır. Kirlilik yarım 

milyon balık ölümüne yol açmıştır.75 

 İnsanın doğa ile ve doğal kaynaklarla ilişkilerinde, uzun yıllar içerisinde 

doğanın kendi kendine yarattığı, geliştirdiği ve sürdürülebilirliğini sağladığı 

ekosistemlere bilinçsizce müdahalesi, hatalı kalkınma planları ve bunların uygulama 

aşamalarında ortaya çıkardığı sorunlar, bir yandan hatalı kentleşme ve yanlış toprak 

kullanımı sorunlarını ortaya çıkarmakta, öte yandan da artan nüfusun güncel, orta ve 

uzun vadeli sorunlarına çözüm yolları getiremeyen ve getirmekte geciken uygulamalar, 

yeşil örtünün tahribine ve toprağın hatalı bir şekilde kullanılmasına yol açan 

müdahaleleri, ormanların ve otlakların tahribine yol açmakta, sonuçta toprağın kaybına 

neden olmaktadır. 76 

 Toprak canlı doğal kaynakların varlığını sürdürülebilmesi için hava ve su ile 

birlikte vazgeçilmez, cansız doğal bir kaynaktır. Toprak, su kaynaklarının potansiyelini 

koruma, flora ve faunayı barındırma, çevrebilimsel dengenin sağlanması açılarından 

temel çevre öğesidir. İnsan çevre ilişkilerinin nüfus artışı ile zorlanması ve giderek 

insanın çevreye müdahalesinin artması toprak kirliliğinin de temelini oluşturmuştur. 

Toprak kirliliği, genel bir tanımla, insan etkinlikleri sonucunda, toprağın fiziksel, 

kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısının bozulmasıdır. Toprak kirliliği, toprakta yanlış 

tarım teknikleri, yanlış ve fazla gübre ile tarımsal mücadele ilaçları kullanma, atık ve 

artıkları, zehirli ve tehlikeli maddeleri toprağa bırakma sonucunda ortaya çıkmaktadır.77 

 Hızlı bir endüstrileşme sürecine giren Türkiye’de, endüstrinin kurulduğu 

alanların yerlerinin çoğunlukla sadece kolaylık ve karlılık düşüncesiyle seçildiği 

görülmektedir. Bu durum şimdiden büyük sorunlar yaratmıştır ve gelecekte de daha 

büyük sorunlar yaratacak niteliktedir. Karlılık ilkeleri gereği olarak, girişimciler 

kuracakları endüstriyel tesislerin, ulaşım, su, enerji, ve yerleşim yerlerine yakın 

olmasını isterler. Altyapı tesisleri ve özellikle yollar, endüstrinin yerleşmesi 

bakımından gerekli unusurlardır. Yolların maliyet hesapları gereği düz ovalardan 

geçirilmesi eğilimi ana yolların tarım alanlarına sokmuş; arkasından endüstri 

kuruluşları da yolların iki yanına yerleşmeye ve bu suretle milyonlarca lira yatırım ile 
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gerçekleştirilen sulama şebekelerinin içinde ve en verimli topraklar üzerinde hızla 

yayılmaya başlamıştır.78 

 Toprak kirleten kaynaklar içinde; kimyasal gübre kullanımı, tarım ilaçları ve 

sanayi emisyonları önemli yer tutmaktadır. Sulamanın yaygınlaşması ve yoğunlaşması 

tuzlanmaya ve verim düşüklüğüne yol açmakta, ürün türünü daha fazla gübreye gerek 

doğuracak yönde değiştirmekte ve tarım alanlarının başka amaçlar için kullanımını 

körüklemektedir.79 

 Endüstri atıkları, özellikle nehir ve göl sularını kirletip daha sonra da, kirlenen 

bu suların tarımsal amaçlı kullanım sırasında toprakları etkilemesi yoluyla olumsuz 

sonuçlar doğurmaktadır. Kirli suların içinde bulunan ve derişimi artmış 

mikroelementler, toprakta birikip zamanla toksik hale gelerek toprağın iyon dengesini 

bozmakta, böylelikle yetiştirilen tarımsal ürünlerde kalite ve verim düşüklüğüne sebep 

olmaktadır. Yine atmosfere verilen endüstriyel gazlar gerek tarım arazilerinde gerekse 

orman alanlarında asit yağışlar oluşturarak büyük çapta zararlara sebep olduğu, yapılan 

araştırmalar sonucu belirlenmiştir.80 

 Hava, su ve toprak eko-sistem içinde birbirleri ile sürekli bir ilişki içinde yer 

almaktadır. Güneş ışınları ile ısınan yeryüzündeki sular su buharı şeklinde atmosfere 

dönmektedir. Bu buharının oluşturduğu bulutlar, yağmur ve kar olarak yeryüzüne 

dönmekte, bir kısım su yüzeyde göller ve akarsularda kalırken, önemli bir kısmı da 

toprağa ve hatta toprağı da geçerek yer altı sularına karışmaktadır. Eko-sistemdeki bu 

dönüşümden de anlaşılacağı gibi aslında hava, su ve topraktan herhangi birini 

kirletmek, ötekileri de kirletmek demektir.81 

2.2.2.4.Gürültü Kirliliği 

 Gürültü, Dünya Sağlık Teskilatı’nın “Kişinin fiziksel, zihinsel, sosyal yönden 

tam bir iyilik durumu” şeklinde tanımladıgı insan sağlığı için bir risk olusturması yanı 

sıra, insan hareketlerini engellemesi, ciddi bir stres ve rahatsızlık olusturması sebebiyle 

kısaca “istenmeyen ve sakıncalı ses” olarak tanımlanmaktadır. Gürültünün insanlar 

üzerinde fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve performans etkileri vardır.82 Gürültü kirliliği, 

                                                 
78 Türkiye Çevre Vakfı, “Türkiye’nin Çevre Sorunları”, s.252. 
79 Recep Akdur, “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Koruma Politikaları-Türkiye’nin Avrupa Birliğine 
Uyumu”, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Dizisi:23,Ankara, 
2005, s.173. 
80 Türkiye Çevre Vakfı, “Türkiye’nin Çevre Sorunları”, s.256. 
81 Mert Uydacı, Yeşil Pazarlama, 1.Baskı,İstanbul:Türkmen Kitabevi yayını no:221,2002,s.30. 
82 Malatya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, “Malatya İl Çevre Durum Raporu 2004”, 
http://www.cedgm.gov.tr/icd_raporlari/malatyaicd2004.pdf(10.12.2005).s.209. 
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kentsel çevre sorunları arasında en son dikkati çekmiş, ancak önemi giderek daha çok 

vurgulanmaya başlamış bir alandır. Uzun zaman belirli bir şiddetin üstünde gürültüye 

maruz kalmanın, duyma hassasiyetini önemli ölçüde azaltmanın yanında, bir çok ciddi 

sağlık ve çevre sorunlarına yol açtığı düşünülmektedir.83 

 Gürültü; insanları işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz etkileyen, fizyolojik 

ve psikolojik dengelerini bozabilen iş performansını azaltan, çevrenin hoşluğunu ve 

sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren önemli bir çevre sorunudur. Akustik kirlilik 

veya gürültü; gelişmiş ülkelerde diğer kirlilik türlerine göre daha yaygın bir tür olarak; 

kişisel ve toplumsal yaşam kalitesinde bir düşüklüğün göstergesi sayılmaktadır.84 

Günümüz kent insanın yıpratıcı çalışmalar ile bozulan fizyolojik ve psikolojik sağlığı, 

gürültü eklenmesi ile artmış ve gürültüye dayanıklılığı ve hoşgörüsü azalmıştır. 

Kayanağını bilememe veya gürültünün azaltılamayacağı inancı psikolojik yıpranmayı 

arttırmaktadır. sorunlar arasında gürültü sorununa önem verilmemesi veya alışkanlık 

faktörü ile açıklanan hoşgörü, orta ve uzun vadede ortaya çıkacak ciddi fizyolojik 

rahatsızlıkları önleyememektedir. 

 Gürültü kirliliği yapısı gereği kentsel olan ayrı bir sorun alanı oluşturmaktadır. 

Türkiyede trafik aşırı gürültünün kaynaklarındadır. Bunu, inşaat işlerinden, sanayi 

gürültüsünden, hava trafiğinden ve demiryolu trafiğinden kaynaklanan gürültü 

izlemektedir. Aşırı gürültü ile ilgili kilit noktalar:85 

� Mevcut gürültü yönetmeliğinin uygulanmaması, 

� Aşırı gürültünün yarattığı risklerle ilgili olarak toplumun fazla bilinçli 

olmaması, 

� Gürültü çıkarılmasının kontrol edilmemesi, 

� Öncelikli gürültü kirliliği sorunlarının belirlenmesi ve önlenmesi için gerekli 

yerel kapasitenin olmaması, 

� Daha yüksek düzeyde yol gürültüsüne neden olan kötü planlanmış trafik akışı. 

 Gelişmekte olan ülkelerde endüstride yeni tekniklerin uygulanmasındaki 

eksiklikler, plansız ve düzensiz kentleşme, yeni endüstri bölgelerinin planlanmasında 

çevresel etki değerlendirilmesinin yapılmaması, eğitim eksikligi, gürültü kontrolü ile 

ilgili yasal çerçevenin yetersizliği, teknik güçlüklerden kaçınma, ilgili devlet kuruluşları 

arasındaki koordinasyonun kurulmamış olması ve ekonomik sebepler nedeniyle çeşitli 

                                                 
83 Ferzan Bayramoğlu Yıldırım, a.g.e.,s.21. 
84 Türkiye Çevre Vakfı, “Türkiye’nin Çevre Sorunları”, s.437. 
85 T.C.Çevre Ve Orman Bakanlığı, “Türkiye Çevre Atlası”, 
http://www.cedgm.gov.tr/cevreatlasi/cevredurumu.pdf(16.12.2005). 
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endüstrilerde gürültü sorunu yaşanmaktadır. Endüstrilerin büyük çoğunluğunda gürültü, 

yeni inşa edilen fabrikalarda gürültü sorununun göz önüne alınmaması, fabrikalarda 

koridorların geniş ve yüksek olmaması, yüzeylerin gürültüyü yansıtmayacak 

malzemelerden yapılmamış olması, makinelerin bölümlere yanlış yerleştirilmesi, 

titreşim izolatörünün kullanılmaması, makinelerin ayarının ve bakımının yapılmaması 

gibi birçok nedenlerden kaynaklanır.86 

2.2.2.5.Radyoaktif Kirlilik 

 1986 yılında Kiev’in 130 kilometre kuzeyindeki Çernobil nükleer santralinde 

bir patlama olmuştur. Patlama 31 ölü ve radyasyona bağlı hastalıklardan 150 kişinin 

hastaneye yatırılmasına ve 130000 insanın tahliye edilmesine neden olmuştur. 1957-

1958 yıllarında Sovyetler Birliği nükleer atık içeren büyük bir kazayı gizlemiştir. Bu 

sefer İsveç ve Finlandiyalı bilim adamları atmosferdeki radyoaktif maddelerin 

alışılmışın dışında artışını tespit etmiş ve İsveç hatta nedeni olarak düşündüğü nükleer 

santralini boşaltmıştır. Avrupa’nın büyük çoğunluğu ve kuzey Amerika radyasyon 

artışını kayıt altına almıştır.87  

 Nükleer yakıt çevriminde kirlenmeye yol açan olaylar, öncelikle cevherlerin 

çıkarılması ve işlenmesi, uranyumun zenginleştirilmesi, reaktörlerin çalıştırılması, 

kullanılan yakıtların taşınması ve art işlemi, artıkların zararsız hale getirilmesi, 

taşınması ve depolanması işlemleri sırasında radyoaktif kirlenme oluşur.88 

 Radyoaktif çalışmalarda özellikle şu hususlara dikkat edilmelidir. Katı veya sıvı 

düşük konsantrasyonlarda meydana gelen radyoaktif maddeler, konsantrasyonları 

arttırıldıktan sonra çimento ile karıştırılıp bloklar halinde dondurulmalıdır. Dondurulan 

bu bloklar çelik kaplara konmalı ve ağızları iyice kapatılmalı ve bu kaplar daha 

önceden belirlenmiş yere götürülmeli ve toprağa gömülmelidir.89 Ülkemizde her türlü 

radyoaktif maddeyle çalışan radyasyon aygıtlarını bulunduran, işleten, ticaretini yapan 

resmi, özel kurum, kuruluş yada kişiler radyasyon güvenliği bakımından 2690 sayılı 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yasası uyarınca Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği 

Dairesince izlenerek denetlenmektedir.90 

                                                 
86 Malatya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, “Malatya İl Çevre Durum Raporu 2004”, 
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87 Joseph Scanlon, a.g.m., s.122. 
88 Emrullah Güney,a.g.e.,s.275. 
89 Turgut Gündüz, a.g.e.,s.87. 
90 Emrullah Güney, a.g.e.,s.277. 
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 Elektrik santralleri ve endüstri tesislerinden, büyük miktarda ısıtılmış sular, 

akarsu, göl ve denizlere verilmektedir. Endüstride kullanılan suyun yüzde doksanı 

soğutma suyu olup, logaritmik olarak artan sanayileşme ve enerji sarfiyatı sebebiyle, bu 

yolla çevreye verilen ısı, günümüzde beş ila on misli artış göstermiştir. Yakın bir 

gelecekte, ABD’de yazın kullanılan suyun üçte birinin soğutma suyundan oluşması 

beklenmektedir. Aşırı ısı, suda oksijenin daha az erimesine sebep olur; su sisteminin 

artıkları ayrıştırma kapasitesini düşürür; bazı su canlılarının yaşama şanslarını azaltır ve 

su ekosisteminde büyük ekolojik değişme ve bozulmalara sebep olabilir. Pahalı 

soğutma kuleleri ve havuzlar yaparak bu türlü suların zararlı etkileri asgariye 

indirilebilir. Bazı bölgelerde ise, mesela arzu edilen bitki, balık ve kabuklu deniz 

hayvanlarının çoğalmalarını kolaylaştırmak gibi faydalı gayeler için de kullanılması 

mümkündür.91  

 Çernobil nükleer kazası dünya çapında nükleer enerjiye karşı çıkılmasında bir 

dönüm noktası olmuştur. AB’ne üye, aralarında Avusturya, Danimarka, Yunanistan, 

İrlanda, İtalya, Luksemburg ve Portekizin bulunduğu yedi üye ülke enerji üretimi için 

nükleer reaktör işletmeyeceğini açıklamıştır. İsveçte yapılan referandumda nükleer 

enerjiye son verilmesi görüşü ortaya çıkmış ve tek tesis kapatılmıştır. AB dışında 

Kanada ve ABD’de bir çok nükleer reaktör çalıştırılmaktadır. Ama kaygılar genellikle 

doğu avrupaya yöneliktir. ABD Enerji İstihbarat Ofisi, Sovyet yapımı reaktörlerin, 

doğasında olan tasarım hataları, ekonomiyi bozucu politik kargaşa ve zayıf düzenleyici 

yönetim sebebiyle önemli güvenlik riski taşıdığını ortaya koymaktadır.92 

2.2.2.6.Katı Atıklar 

 Atık en basit tanımı ile, "ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız 

maddelerin, o an için kullanılmayan veya kullanıldıktan sonra atılan kısmıdır". 

Sanayide, ulaşımda, tarımda, turizmde, inşaat sektöründe, üretim yaparken, hizmet 

verirken, çok sayıda madde ve malzeme biçim değiştirir. Bu faaliyetler için enerji 

sağlarken ve enerji kullanırken, gaz, sıvı ve katı halde çeşitli atıklar ve artıklar ortaya 

çıkar. Bu atıkların bir bölümü nihai olarak bertaraf edilirken, bir bölümü geri 

kazanılarak, yeniden kullanılabilir. Atık yönetiminde ana ilke; atıkların kaynağında 
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azaltılması, kaçınılmaz olarak çıkan atıkların da mümkün olan en yüksek oranda geri 

kazanılarak, yeniden kullanılması olmalıdır.93 

 Atık miktarı ve tipinin üretildiği topluluğun kültür mümkün olan tip yakıt ve 

gelir seviyesine bağlı olduğu geniş kesimlerce tanınır ve bilinir. Zengin topluluklar 

daha fazla çöp üretirken fakir toplumlar daha az çöp üretir ve tekrar kullanma ve 

materyalleri yeniden elden geçirip kullanma konusunda beceriklice davranırken, zengin 

toplumlar ıskartaya çıkarmaya heveslidirler. Ayrıca dünyada farklı bölgelerde ve hatta 

aynı ülke içinde üretilen atıklar arasında bile farklılıklar vardır. Gelişmekte olan ülkeler 

içinde ve arasında atık kompozisyonlarındaki farklılıklar, kültür, iklim, geleneksel veya 

mümkün olan yakıt ve beslenme tarzı gibi faktörlerden kaynaklanır.94 

 Küçük ölçekli işletmelerden kaynaklanan atıklar yerel çevreyi ve kısmi olarak 

yer altı sularını ciddi şekilde etkileyebilir. Bunlar genellikle yerel çöplerle birlikte çöp 

alanlarına kontrolsüz bir şekilde bırakılır. Çöp toplayıcılar vasıtasıylada halk sağlığını 

tehdit eder bir konuma gelir. Temiz üretim teknolojileri uygulamaları atık azaltımını, 

atıkların tekrar kullanımını ve geri dönüşüm programlarını çevresel opsiyon olarak 

düşünür. Buna rağmen bu yaklaşımları küçük işletmelere sokmak oldukça güçtür ve 

işletmelerin iş uygulamaları ve atık yönetim ve yaklaşımlarında köklü değişiklikler 

yapmayı gerektirir.95 

 Dünyada her yıl üretilen 400 milyon ton tehlikeli atığın %90’ından sanayileşmiş 

ülkeler sorumludur. Dünyada neredeyse tüm fırın külleri, diyoksin ve PCB’lerin 

altında, zengin ülkelerdeki sürdürülebilir olmayan sanayi uygulamaları yatıyor. Bu 

atıklara ne olduğunu izlemek neredeyse olanaksız; ama uzmanlar yılda en az 30 milyon 

ton atığın sınırlardan geçirildiğini ve bunların büyük bölümünün yoksul ülkelere 

gönderildiğini tahmin ediyorlar. Sanayileşmiş ülkelerin atıklarını yurtdışına 

göndermeleri biraz da atık boşaltım düzenlemeleriyle getirilen kısıtlamaların 

istenmedik bir sonucudur.96 

 Katı atıklar imha ve ıslah süreçleri bakımından bir takım sorunlar 

doğurmaktadır. Kentsel alanlarda çöpler, genel olarak belirlenmiş bazı açık alanlarda 
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toplanmaktadır. Bu durum bu alanları kullanılmaz hale getirdiği gibi, rüzgar ve su 

hareketlerine bağlı olarak  çevre alanları da tehdit etmektedir. Yine, çeşitli yollarla 

akarsu ve yer altı su kaynaklarına karışarak çevreyi etkilemektedir. Arada bir 

uygulanan açıkta yakma işlemlerinin ise emisyonların riskleri belirli olmadığı için daha 

sağlıklı bir yol olduğunu söylemek zordur.97 

 Katı atıklar geniş bir bağlamda belediye, endüstri ve tarımsal faaliyetler sonucu 

doğaya verilen katı maddeler olarak tanımlanabilir. Belediyelerin katı atıklarını 

komponentlerinin değişkenliği nedeniyle sınıflandırmak zordur. Katı atık yönetiminin 

amacı; katı atıkların, halk sağlığına ve doğal çevreye zarar vermeden en ekonomik bir 

şekilde kontrolü, toplanması, işlenmesi, yeniden değerlendirilmesi ve depolanmasıdır.98 

 Özellikle sonyıllarda gündeme gelen bir konu da tehlikeli ve zehirli atıkların 

(sıvı, katı) toplanması  taşınması ve imhası konularıdır. Tehlikeli ve zehirli atıkların bir 

kısmı, kimya sanayiinde kullanılan çözücüler gibi, tutuşabilir maddelerdir, dolayısıyla 

bulundukları yerlerde yangın tehlikesi oluştururlar. Bazıları ise patlayıcı özellikler 

taşırlar ya da su veya başka kimyasallarla temas ettiklerinde zehirli gaz meydana 

getiriler. Daha başkaları ise canlılarda hastalık oluşturan ajanları (bakteri, virüs, parazit 

kistleri, vb.) taşırlar. Siyanür, arsenik ve bir çok ağır metal gibi diğerleri ise kendileri 

öldürücü zehirlerdir. Son olarak bir kısım atıklar da kanser yapıcı özellikleri 

kanıtlanmış maddelerdir.99 

 Ülkemizde yaklaşık olarak yılda 13 milyon tonun üzerinde sanayi atığı ve 2,5 

milyon tonun üzerinde tehlikeli atık üretilmektedir. Türkiye'de sanayi atıkları için 

lisanslı olarak çalışan tek bir yakma ve depolama tesisi bulunmaktadır. Sanayiden 

kaynaklanan atıklar genelde hammadde kaybı olup maliyetleri arttırmaktadır. İmalat 

sanayiinde dünyada atık oluşturmayan teknoloji olmadığı için daha az atık oluşturan 

teknolojilerin geliştirilmesine çalışılmalıdır. Entegre atık yönetimi çerçevesinde tesis-

içi atık yönetim planlarının yapılması, atık toplama ve taşıma ve atık geri kazanımı ve 

bertarafı konusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasına ve bu konuda özel sektörün 

teşvik edilmesine özen gösterilmelidir.100 

 Eğer atık yönetimi optimal olarak bütün endüstriyel metabolizma sistemine 

dahil edilmek zorundaysa, atık yönetimi konusunda küresel yeni bir yaklaşım 

gereklidir. Böyle yaklaşımlar öncelikle etkili nihai atık stratejilerine dayandırılmalıdır. 
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Bu yaklaşım atılacak atıkların en az düzeye indirilmesi ve atık ihtiva eden kaynakların 

rasyonel olarak yeniden değerlendirilmesini içeren çevre yönetim sistemine 

endüstrilerin katılmasını ihtiva eder. Bu amaca ulaşmak için dönüşüm, yeniden 

kullanım ve değişik atık iyileştirme ve boşaltım teknikleri bir seçenek olarak görülmez, 

bilakis belirli yerel şartlarla alakalı en iyi karışım opsiyonunu belirlemek için 

tamamlayıcı çözümler entegre edilmelidir.101 

 Yürürlükteki katı ve tehlikeli atıklar ile ilgili mevzuat birden fazla kurum ve 

kuruluşa çeşitli yetkiler vermektedir. Tehlikeli atık tanımına giren atıkların toplanması 

ve taşınmasına ait yeterli ayrıntıda uygulama kuralları bulunmamaktadır. AB tarafından 

ortaya konan mevzuata uygun olarak atık yönetimi hiyerarşisi, ülke düzeyinde kendine 

yeterlilik, Mevcut En İyi Teknoloji, Atıkların Kaynağa Yakın Olarak Bertarafı ve 

Kirleten Öder prensibi kapsamında üretici sorumluluğu gibi prensiplerin benimsenmesi 

gereklidir. Bu konudaki teknolojik öncelikler atık miktarının en aza indirilmesi, hava 

kalitesini etkilemeyecek düzeyde çalışabilecek “kontrollü yakma”, organik kimyasal 

madde içeren atıkların yakıt haline dönüştürülmesini mümkün kılan teknolojilerin 

geliştirilmesi yönünde olmalıdır. Ayrıca önümüzdeki 20 yıl içinde en az 5 tehlikeli atık 

düzenli depolama tesisinin kurulması ve sanayiden kaynaklanan atıkların lisanslı 

nakliye araçları ile bu bertaraf tesislerine gönderildiği bir sistemin kurulması 

gereklidir.102 

2.2.3. Kirliliği Önleme 

 Kirliliği önleme yaklaşımının önemli özelliği, kirleticilerin üretiminin 

azaltılabileceği veya hammadde, enerji, su ve diğer kaynakların kullanımında artan 

etkinlik sayesinde yok edilebileceği düşüncesine dayanan “kaynağında azaltış” 

konseptidir. Bu bağlamda kirliliği önleme değişik müdahaleleri içinde barındıran “atık 

yönetim hiyerarşisi” olarak görülebilir. Bu konuda içlerinde elamanların gruplandığı ve 

farklı yazarlar tarafından değişik şekilde adlandırılan çeşitli çevre yönetim hiyerarşileri 

ortaya konur ancak tümünde öncelikler ve amaçlar büyük oranda esasta aynıdır. 
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ABD’nin 1990’da kabul ettiği “Kirliliği Önleme Yasası’nda”, hiyerarşinin elemanları 

öncelik sırasına göre aşağıdaki gibi sıralanır:103 

� Kaynağında azaltım, 

� Süreç içinde geri dönüşüm,(verilen üretim süreci içinde), 

� Yerinde geri dönüşüm (aynı üretim süreci içinde), 

� Dışarıda geri dönüşüm (değişik bir üretim tesisi içinde), 

� Tehlikeyi azaltmak için işleme, 

� Emniyetli çevresel boşaltım, 

� Çevreye doğrudan boşaltım. 

 Süreci iyileştirmek için kullanılan kirlilik önleme teknikleri atık azaltımı ve 

temiz teknolojilere uyum olarak sıralanır. Önceleri kirliliği kaynağında önleme ve geri 

dönüşüm için geçerli fırsatlar aranırken daha sonraları daha az hammadde enerji, su 

kullanan ve çok az  ya da hiç atık üretmeyen veya atıkları kapalı döngü sisteminde 

tekrar işleme tabi tutan çözümler bulunmuştur. Temiz teknolojilere uyum beş değişik 

faaliyete bağlıdır:104 

� İşletme içinde gelişmiş operasyonlar, 

� Süreç içinde atıkların geri dönüşümü, 

� Süreç yenileştirme, 

� Materyal ve ürünlerin yer değiştirmesi, 

� Atık maddelerin ayrımı. 

 Kirlilik önlemede geri dönüşüm önemli bir kavramdır. ABD’de kağıt, plastik, 

cam ve metal eşyalar geri kazanılmaktadır. Geri kazanımın yeni bir fenomen olduğunu 

anlamaya başladığımız şu günlerde ABD yüzyılımızda kağıtların %20-30’unu geri 

kazanmaktadır. Geri dönüşüm kaynak tasarrufu sağladığı ve atık azaltışına katkıda 

bulunması nedeniyle önemlidir.105 

 Sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi için sanayi tesislerinde 

temiz teknolojinin kullanılması ve baca gazı arıtım teknolojilerinin kullanılması 

zorunludur. Eskimiş tesislerin modernizasyonu ve temiz yakıt kullanımı zorunlu hale 

getirilmelidir. Isınmadan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi için yakma sistemlerinin 

iyileştirilmesi ve doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması gerekir. Motorlu araçlardan 
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kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi içinse, motorlu taşıt eksoz denetimlerinin 

yaygınlaştırılması ve motorlu taşıtların üretim aşamasında yeni ve çevreye uyumlu 

teknoloji ile donatımları gerekir.106 

 Hava kirliliğini önlemek için fosil yakıtlar yerine yenilenebilen enerji 

kaynakları (güneş, jeotermal, rüzgar, vb.) kullanılabilir, ısıtmada ve enerji üretiminde 

hava kalitesini olumsuz etkileyen hammaddeler (kömür, fuel-oil, mazot, vd.) yerine 

daha az kirletici maddeler (doğalgaz, metan gazı, vb.) tercih edilebilir ve sanayide 

çeşitli fiziki önlemlerle (toz kontrolü için ıslak toz tutucular, torba filtreler, elektrostatik 

çökerticiler, vb.; gaz ve buhar kontrolünde direkt alevli sistemler, termik sistemler, vb.; 

kükürt oksitlerin kontrolünde kireçle yıkama, alkali ile yıkama, nitrat yıkaması, vb.; 

motorlu araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinde katalitik konventör gibi) hava kirletici 

maddeler kaynağından çıkmadan önce tutulabilir.107 

 Kirleticilerin yayılmasını önleme çabaları içinde şirketler, enerji santralleri 

filtreleri, siklon yanıcıları, vb. teknolojik gelişmelere güvenmeye başlamışlardır. 

Pekçok enerji santralleri (termik) filtreleri (gaz süzücüleri); sülfürleri ortadan kaldırmak 

için toz haline getirilmiş kireç taşları kullanmaktadırlar. Bu süreç içinde su ile kireç 

çamurlu kirli gaza, gaz süzgeçten (filtreden) geçerken püskürtülür. Sülfürle birleşen 

kireç taşı gaz içinde sıvı hale dönüşür, sulu çöp artığı olarak dışarı alınır. Geriye kalan 

“filtrelenmiş” gaz ondan sonra havaya verilir.108 

 Su kirlenmesini önlemenin en etkin yolu kirliliğe neden olan maddeleri 

kaynağında yok etmektir. Endüstriyel bölgeler atıklarını su kirliliğine neden olmayacak 

şekilde yöneterek, tarımsal bölgeler tarımsal ilaç ve gübreleri daha dikkatli ve verimli 

kullanarak ve kentsel alanlar atıklarını daha dikkatli yöneterek ve atık su tasfiye 

tesislerini verimli bir şekilde işleterek su kirliliğini ideal düzeylere çekebilirler.109 Su 

kirliliği ile mücadeleye başlayan şirketin atacağı temel adımlardan bazıları, su atık 

temizleme sistemleri yoluyla suyu yeniden kullanma ve göl geliştirme, restorasyon 

projeleridir. General Motors (GM), atık su temizlemede iyi bir görüntü oluşturur. 

Kolektörlerde toplanan atık sular büyük ve geniş bir havuza pompalanır ve suda katı 

cisimler tedricen dibe çökerler ve temiz su yeniden kullanılmak üzere depolara 

pompalanır. Bugünlerde GM herhangi bir şirket işinde suyu yeniden kullanmak üzere 
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uygun bir derecede yeni bir temizleme tekniği araştırmaktadır. Temizleme sürecinin 

özünde suyun önce kum filtrelerden geçirilerek katı cisimlerin toplanmasını, sonra 

karbon kuleleri faaliyetiyle organik maddelerin temizlenmesi ve son olarak da ters 

geçirim yoluyla çökmemiş katı atıkları temizleme yöntemi yatar.110 

 İnsanlar sağlığın, ancak sağlıklı ve etkili bir çevre ile mümkün olabileceğini 

anladığından beri dünya kamuoyu kirliliğin kontrolü ve azaltılmasına odaklanmıştır. 

Örneğin endüstriyel taşıma, atıkların elden çıkarılması ve yakılması, su işleme ve 

benzeri sayısız insan aktivitesi kimyasal kirlenmenin olası sebeplerini teşkil ederler. 

Olası sağlık ve çevre etkilenmesi konusundaki araştırmalar bir çok endüstrileşmiş 

ülkeyi kimyasalların yasaklamaya sevk etmiş ve yiyeceklerdeki tolerans seviyelerini 

zorunlu tutmuştur.111 

 Dünyayı gelecekteki bir ekolojik yıkımından kurtarmak için yapılması gereken 

önemli şeyler aşağıda sıralanmıştır:112 

� İnsanlar arasında sürdürülebilir bir tarzda yaşamak ile ilgili bilgilerin 

yayılmasını arttırmak. Bu ise okullarda verilen eğitim, makalelerde, 

seminerlerde ve kitle iletişim araçlarında yayınlanan bilgiler ile sağlanabilir. 

� Sürdürülebilir şirketlerin desteklenmesi ve kontrolü ile ilgili politikaya sahip 

olmak. Zehirli ürünlerin atık ve emisyon kontrolü yasal düzenleme ve vergiler 

ile sağlanabilir. 

� Dünyanın eşsiz olduğu ve gelecek nesiller için korunması gerektiği bilgisi 

insanlar arasında yayma. 

� Ekolojik hedefleri olan işletmeleri ürünlerini almak suretiyle destekle ve 

sürdürülebilir ürünler alma. 

� Daha sürdürülebilir ürünler için araştırma ve geliştirme çalışmalarını arttırma. 

 Büyüme ve kirlilik arasındaki ilişkiyi kırmak demek, artık emisyonların, üretim 

yapısını değiştirerek ve yüksek zehir yoğunluklu ağır endüstriden, alçak zehir 

yoğunluklu yüksek teknolojili endüstriye geçme ve artık emisyon olmadan üretim 

artışına izin veren temiz teknolojiler ile (en uygun teknoloji) tanışmayla 

engellenebileceği anlamına gelir. Eğer kirlilik bilgisi ve azaltım süreçleri bir araya 

getirilirse, azaltımda artan getiriler oluşabilir ve bu da aşırı emisyon olmadan daha hızlı 
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büyümeye imkan verir. Buna rağmen azaltımda yenilik yokluğunda ve ekonomik 

kalkınma yokluğunda ki bu üretimin yapısını değiştirebilecektir ve emisyonları 

kısıtlayacaktır. Ayrıca üretim artışı ile birlikte emisyonlar artacaktır ve emisyon 

azaltımı büyümede yavaşlama gerektirecektir.113 

2.3. Çevre Bilincinin Küresel Gelişimi 

 Çevre koruma ile ilgili kaygılar, bugün artık bir moda olmanın çok ötesindedir. 

Her alanda çevre ile ilgili yeni değerler oluşmakta ve bu değerler, her türlü faaliyete 

yeni yönler vermektedir. Çevrecilik bilincinin yaygınlaştırılması, yeni sorunlar, 

maliyetler ve fırsatlar yaratmaktadır. Bu çerçevede, işletmeler ürünlerine “çevre dostu” 

etiketi koyarak pazar payı kapmayı ümit etmekte, kimya şirketleri biyolojik olarak 

doğada parçalanıp yok olabilen ürünler geliştirmekte, plastik torbalar artık nişasta 

türevlerinden yapılmaktadır.114 

 Çevre sorunlarının toplumsal ve siyasal yapılarda farkedilmesinde hareket 

noktasını, çeşitli sorunlara ilişkin birtakım trajik felaketlerin dünyanın değişik 

yörelerinde yaşanmış olması oluşturur. Bu olayların çevre literatürüne geçen klasik 

örnekleri olarak, eski Sovyetler Birliği’ndeki Çernobil nükleer kazası, Hindistan’ın 

Bhopal yöresinde, bir Amerikan şirketinin çalıştırdığı zirai mücadele ilaç fabrikasında 

ikibinden çok kişinin ölümüyle sonuçlanan sızıntı, Meksika’da bin kadar kişiyi öldüren 

sını gaz tankı patlaması, Japonya’da Minamata’daki civa zehirlenmesi olayı, İsviçre’de 

Sandoz kimyasal tesisindeki yangın yüzünden civa da dağil bir kısım zehirli maddelerin 

Ren Nehri’ne boşalarak milyonlarca balığın ölmesi ve civar ülkelerin içme suyunun 

tehdit altına girmesini gösterebiliriz.115 

 Doğaya yönelik tehditlerle ilgili endişeler özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 

arttı. 1948 yılı Ekim ayında, 4 ülke, 5 hükümet kurumu ve 68 sivil toplum örgütünün 

temsilcileri bir araya gelerek Doğayı Koruma Uluslararası Birliği’ni kurdular. Bu birlik 

1956 yılında Doğanın ve Doğal Kaynakların Korunması Birliği olarak yeniden 

isimlendirildi. Bugün ise Dünya Koruma Birliği adıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu örgüt doğanın korunması için çalışan bir Birleşmiş Milletler Kurumu olarak 

tasarlanmıştı. Yılda bir doğayı korumayla ilgili başlıca konuları görüşmek üzere 

toplanan bir genel kurul, projeleri tasarlayan ve gerçekleştiren komisyonlar, toplantılara 
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hazırlık yapacak bir genel sekreter ve personelden oluşmaktadır. Bu örgütün misyonu, 

dünya toplumlarını doğadaki çeşitliliği ve bütünlüğü korumaları için etkilemek, teşvik 

etmek; doğal kaynakların eşitlik ilkesi çerçevesinde ve ekolojik olarak sürdürülebilir 

biçimde kullanıldığını garanti etmektir.116 

 Çevre sorunlarının çağdaş toplumun geleceğini tehlikeye soktuğu görüşünü 

paylaşan birçok sanayici, işadamı ve aydın birleşerek, 1960’lar sonunda Roma 

kulübünü kurmuş ve Massachusettes Teknoloji Enstitüsü’nden bir gruptan, çevrenin 

kalkınmayla ilişkilerini inceleyen, geleceğe ilişkin kestirimlerde bulunmayı içeren bir 

yazanak istemişlerdir. “Büyümenin Sınırları” adıyla açıklanan bu rapor, insanlığın 

geleceği için karanlık bir tablo çizmektedir. Bu rapora göre, doğal kaynaklar nüfusun 

hızlı artışına yetmeyecek ve içinde yaşadığımız çevre, 150 yıla varmadan yaşanabilirlik 

niteliklerini yitirecektir. Bu nedenle çevreyi korumak ve geliştirmek amaçlanıyorsa 

gelişme hızı yavaşlatılmalı ve hatta durdurulmalıdır. Çünkü gelişme, uygarlaşma 

insanlığı acı bir sona doğru yaklaştırmaktadır. Bu eser dünya kamuoyunda çevreci 

akımların güç kazanmasına büyük etki yapmıştır.117 

 Çevrecilik akımının gelişimi, önceleri, uyarıcı nitelikte çalışmalar ile 

başlamıştır. 1970’li yıllarda yayınlanan çeşitli raporlarda, insanlığın gelişimini tehdit 

etmeye başlayan çeşitli çevre sorunlarına kamuoyunun dikkati çekilmeye çalışılmış ve 

böylece bir çevre hareketi başlamıştır. Bu raporların en tanınmışları, karamsar özellik 

taşıyan aşağıdaki yayınlardır:118 

� Dr. Aurelio PECCEI başkanlığındaki Roma Kulübü’nün 1972’de yayınlanan 

“The Limite Tok Growth: A Report Tok The Club of Rome-Ekonomik 

Büyümenin Sınırları” isimli raporu, 

� Yine Roma Kulübü’nün, 1978’de yayınlanan, “Mankind at the Turning Point-

Dönüm Noktasındaki İnsanlık” isimli raporu ve 

� ABD’deki Worldwatch Enstitüsü’nde, Lester Brown başkanlığında, yine 

1978’de hazırlanan, “29. Gün Dünya Kaynakları Karşısında İnsan İhtiyaçları” 

konulu çalışmalarıdır. 

 ABD 1970 yılında Ulusal Çevre Politikası Anlaşmasını geçirmiş ve bir Çevre 

Koruma Ajansı teşkil etmiştir. BM 1972’de Stockholm’de insan çevresi konusunda bir 

konferans düzenlemiş ve 1973 yılında BM Çevre Programı’nı uygulamaya koymuştur. 
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Birçok yayın, çevre konusunda kaygıları ileri sürerek, yeni uygulamalara ve etik 

değerlere ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. Örneğin Schumacher’in “Küçük Güzeldir” 

eseri ile malzeme tüketimi ve kirlilik konusundaki kaygılar dile getirilmiştir. Genel 

olarak altmışlı yılların ortalarından yetmişli yılların ortalarına kadar geçen on yıllık süre 

çevre kaygılarının arttığı bir dönem olmuştur.119 Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonu, sürdürülebilir bir gelecek ihtiyacı ve toplumun değişik katmanlarındaki 

tüketim kalıpları ve endüstriyel uygulamaları değiştirmek için dünya çapında bir dizi 

önlemlere odaklanmıştır. Son on yıl süresinde batı dünyasında çevre stratejileri 

alanında bazı önemli değişiklikler gözlenmiştir. Bu değişimin ana elamanları aşağıda 

sıralanmıştır:120 

� Endüstrüyel süreçlerde baca sonu çözümler yerine temiz üretimden kaynaklanan 

önleyici çözümlere doğru olan değişim. 

� Süreç bazlı çevresel önlemlerden ürün bazlı yaklaşımlara doğru olan değişim. 

� Açık ve yaşam döngüsü yaklaşımından (beşikten mezara), kapalı materyal ve 

enerji döngüsü (beşikten beşiğe) yaklaşımına doğru olan değişim. 

 Bugünkü ulusal çevre politikaları ve düzenlemelerinin ürün sistemlerini 

geliştirmek için daha bütüncül ve yaşam döngüsü yaklaşımını yeterince desteklemediği 

genel bir görüş olarak görülmektedir. Son zamanlarda daha bütüncül ve yaşam döngüsü 

prensiplerine doğru ulusal çevre politika ve düzenlemelerini geliştirmek için bazı 

girişimler vardır. Bunlara örnek olarak Danimarka Ürün Politikası ve İsviçre Eko 

Döngüsü Prensipleri gösterilebilir. Bu çalışmadan elde edilen tecrübelere dayanarak 

ulusal çevre politikaları ve düzenlemeleri aşağıdaki gibi olmalıdır:121 

� Her türlü kaynak tüketiminin belirli bir sürdürülebilirlik kapasitesi altına 

getirecek şekilde azaltımını sağlayacak kültürel değişimi uyar. 

� Daha sürdürülebilir çözümleri hedef alacak şekilde toplumdaki yenilik 

kapasitesinde belirgin artışı sağlayacak uyarım. 

� Şirket ve bireylerin, ürün sistemlerini ve ürün sistemi uygulamalarını mümkün 

olabildiğince çözümler için detaylı özellikler (örneğin belirli materyal tercihi) 

vermeden optimize etmek için uyarımı. 

� Materyal etkinliğinin ürün tasarımı ve kapalı materyal döngüsünde mümkün 

olabildiğince uyar. 
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� Toplumdaki önemli aktörler ve özellikle belirli materyal zinciri boyunca bilgi 

ve enformasyon değişmini uyar. 

2.3.1. Stockholm Konferansı 

 Birleşmiş Milletler 5-16 Haziran 1972 tarihleri arasında Stockholm’de bir Çevre 

Konferansı düzenlemiştir. Konferans bildirgesi, çevrenin korunması ve geliştirilmesi 

düşüncesini tüm insanlara benimsetecek, bu konuda onlara yol gösterecek olan sürekli 

karar ve görüşleri içermektedir. Böylece çevre sorunlarının evrenselliği kabul edilmiş 

ve “tek bir dünyamız var” sloganı da belleklere yerleşmiştir. Konferans aynı zamanda 

birçok bölgesel ve uluslararası kuruluşun da çevreyle ilgilenmeye başlamasına neden 

olmuştur. Akdeniz’e kıyıdaş ülkelerin başlattıkları Akdeniz Eylem Planı çalışmaları, 

Baltık Denizi ve Pasifik’te yürütülen işbirliği çalışmaları, bölgesel olarak çevre 

sorunlarının ilgili bölge ülkeleri tarafından öncelikli politikalar arasına alındığının 

göstergesidir. Ayrıca Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Dünya Bankası gibi 

uluslararası kuruluşlar da izledikleri politikaları çevre bağlamında ele almaya 

başlamışlardır.122 

 Konferansı önemli kılan noktalardan birisi de hazırlanan metinlerin adeta 

katılımcıların çokluğuna koşut olarak, kapsamlı oluşudur. Konferansta hazırlanan iki 

temel metinden birisi, çevrenin korunup geliştirilmesinde büyük öneme sahip 26 ilkeye 

yer veren Stockholm Bildirgesi, diğeri ise Gündem 21 (Action Plan)’dir. Bu iki metni 

içerik yönünden analiz ettiğimizde, her şeyden önce, konferansın amacı olarak insan 

çevresinin şimdiki ve gelecek kuşaklar için korunup geliştirilmesinin vurgulandığını 

görürüz. Bu amaca erişmek için de, çevrenin korunmasında günümüzde ya açık kabul 

görmüş ya da hala tartışılmakta olan bazı ilke, kavram ve temalara doğrudan veya üstü 

kapalı şekilde yer verilmiştir. Stockholm Bildirgesi hukuksal açıdan bağlayıcı 

olmamakla ve yalnızca politik bir ağırlık taşımakla beraber burada yer alan bazı 

ilkelerin çok geçmeden ulusal düzeylerdeki hukuki metinlerle uluslararası sözleşmelere 

yansıtılması onun ne kadar etkili olduğunu gösterir. Bu çerçevedeki etkilerin ortaya 

çıkmasında, Konferansın hemen ardından oluşturulan Birleşmiş Milletler Çevre 

Programı (BMÇP)’nın çalışmalarının katkısı olmuştur.123 

                                                 
122 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevrebilim, s.17. 
123 Nükhet Turgut, a.g.e.,s.59. 
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2.3.2. Birleşmiş Milletler Çevre Programı 

 Birleşmiş Milletlerin düzenlediği Stockholm konferansın en önemli 

sonuçlarında biri de BM’ye bağlı bir uzmanlık birimi olarak BMÇP’nın kurulmuş 

olmasıdır. BMÇP’nin amaçları arasında, çevre sorunlarının giderilmesi, çevre sağlığı 

şartlarının geliştirilmesi için gerekli olan yardım, eğitim ve araştırma çalışmalarını 

yapmak ve kendisine bağlı bulunan Çevre Fonu aracılığıyla çevrenin korunmasını 

amaçlayan çalışmaları desteklemek sayılabilir. 

 Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın çalışmaları üç bölümde toplanabilir:124 

� Çevre Değerlendirme: Bununla ilgili olarak Çevre Gözlem Sistemi, Global 

Kaynak Danışma Merkezi, Çevre Bilgi Kaynakları İçin Uluslararası Danışma 

Sistemi, Kuvvetli Zehirli Kimyasal Maddelerin Uluslararası Denetimi, Dünya 

Gözleme Programları gibi çalışma grupları vardır. 

� Çevre Yönetimi: Dünya ekosistemlerini, teknoloji-çevre, sanayi-çevre, tarım-

çevre, yerleşim-çevre ilişkileri ve okyanuslar-denizler-kıyılar ve çölleşme 

konularını kapsamaktadır. 

� Destek Önlemler: Çevre eğitimini, kanun danışmanlığını, kalkınma 

planlamasını ve işbirliğini, uluslararası yasal düzenlemeleri içermektedir. 

2.3.3. Dünyayı Koruma Stratejisi 

 Çevre alanındaki başka bir önemli gelişme ise Uluslararası Doğayı ve Doğal 

Kaynakları Koruma Birliği’nin (International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources-IUCN), BMÇP ve Dünya Vahşi Hayatı Koruma Stratejisi’ni (World 

Conservation Strategy) yayınlanmasıdır. Dünyayı Koruma Stratejisi üç ana amaca 

ulaşmayı hedeflemektedir:125 

� Belli başlı ekolojik sistemler ve yaşam-destek sistemleri korunmalıdır. 

� Biyolojik çeşitlilik korunmalıdır. 

� Türlerin ve ekosistemlerin kullanımı sürdürülebilir biçimde olmalıdır. 

 Bu rapor, acil insan ihtiyaçlarının karşılanması için ekonomik gelişmenin 

önemini kabul etmekle beraber, bu amaca ulaşabilmek için doğanın ve doğal 

kaynakların korunmasının gerekliliğini de vurgulamaktadır. Strateji insan ihtiyaçlarının 

karşılanmasından çok, toprağın ve diğer doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımıyla 

                                                 
124 Nazif Kuyucuklu, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, İstanbul:Filiz Kitabevi,1998,s.81-82. 
125 Esra Nemli, “ Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları,” ,s.41. 
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ilgiliydi. Bununla birlikte, stratejinin yayınlanması ile birlikte, “sürdürülebilirlik” 

kavramı uluslararası politik gündemde yerini almaya başlamıştır.126 

2.3.4. Ortak Geleceğimiz Raporu 

 Dünya Çevre ve Kalkınma Konseyi tarafından hazırlanan “Ortak Geleceğimiz” 

raporu 1987 yılında sürdürülebilir kalkınma kavramını popüler hale getirmiş ve önce 

komisyon sonra ise Norveç Başbakanı olacak olan kişinin adı (Gro Harlem Bruntland) 

ile Bruntland Raporu olarak anılır. Bruntland 1983 yılında BM Genel Sekreteri 

tarafından BM’ye davet edilmiş, kendisinden bir araştırma yapması ve değişim için 

küresel gündem raporu hazırlaması istenmiştir. BM Genel Sekreterliği’nce yapılan 

ayrıntılı açıklamada konunun şu şekilde olduğu görülür: insan, kaynaklar, çevre ve 

kalkınma arasındaki ilişkinin tanımlanmasının ve ulusal ve uluslararası politikalarla 

bütünleştirilmesinin nasıl olacağı konusunda 2000 yılına kadar ve daha sonrasında 

sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için uzun vadeli çevre stratejilerinin önerilmesidir. 

Komisyon gelişmiş ve gelişen ülkelerden gelen temsilcilerden oluşmakta ve dünya 

çapında birçok ülkede kamuoyunu bilgilendirme toplantısı yapmıştır:127 1987’de 

yayınlanmış olan Rapor özetle şu konulara değinmektedir:128 

� Çevre sorunlarının diğer sorunlardan ayrılamayacağı, bu sorunların Dünya’daki 

bütün canlıları, hatta bütün yerküreyi tehdit ettiği, 

� Doğanın hızla tahribi sonucu kalkınmanın bir süre sonra duracağı, 

“sürdürülebilir kalkınmanın” ancak bütün ülkelerin ortak çabasıyla 

gerçekleşebileceği, 

� Çevre korunmasına eski yaklaşımların bir yarar getirmeyeceği, ülkelerin sosyal, 

ekonomik ve ekolojik istikrarsızlıklarını daha da arttıracağı, 

� Çevre konusunda en büyük görevin bireye düştüğü, bireylerin katılımcı olmaları 

gerektiği, tavır ve davranışlarında değişiklik olması gerektiği, bunun için de 

eğitime önem verilmesinin gerekli olduğu, 

� Çevresel sorunların giderilmesi veya etkilerinin azaltılması için tüm insanlığın 

ortak çaba göstermesi gerektiği, 

� Teknolojik gelişmelerin sürdürülmesi ve teknolojik yaklaşımın değişmemesi 

halinde çevre açısından büyük olumsuzluklar yaşanacağı vurgulanmakta, bu 

                                                 
126 Esra Nemli, “ Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları,” ,s.41-42. 
127 Bruce Mitchell, Resource and Environmental Management, 1.Ed.,Ontario:Longman,2001, s.26. 
128 Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, a.g.e., s.132-133. 
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öneriler dikkate alınmadığı takdirde ortak geleceğimizin karanlık olacağı 

belirtilmektedir. 

 Ortak Geleceğimiz adlı raporda, çevrenin korunması ile kalkınmanın, birbirine 

ters düşen amaçlar olmadıkları, birbirlerini bütünleyebildikleri düşüncesi yer 

almaktadır. Ama ne Rio belgelerinde, ne Rio Bildirgesi’nde ne de Gündem 21’de açık 

bir tanımına rastlanılmamaktadır. 

2.3.5. Rio Dünya Zirvesi ve Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansı 

 Birleşmiş Milletler İkinci Çevre Kalkınma Konferansı 1992 yılında Brezilya’nın 

Rio kentinde yapılmıştır. Konferansın yirminci yüzyılın en önemli çevre toplantısı 

sayılmasını sağlayan ana neden katılımın genişliğidir. Dünya zirvesi olarak adlandırılan 

konferansın son iki günüdeki zirve bölümüne 118 devlet ya da hükümet başkanı 

katılmıştır. 178 ülkeden 30000’i aşkın delege ve 7500 basın mensubunun katıldığı 

yüzyılın en büyük çevre konferansında beş temel belge üzerinde tartışılmış ve kararlar 

alınmıştır. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:129 

� Rio Deklarasyonu 

� Gündem 21 

� Orman Prensipleri 

� İklim Değişikliği Sözleşmesi 

� Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 

 Ortak Geleceğimiz raporu dünya çapında büyük ilgi görmüş ve 1992 yılında 

Rio’da Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansının toplanmasına yol açmıştır. 

Bu konferansta gündemdeki tüm konular için bir uzlaşma sağlanamasa da küresel 

sürdürülebilirliğe giden yolda önemli adımlar atılmıştır. Kaynak kullanma ve çevre 

zararını ekonomik analize katma fikrinin özümsenmesi bir ihtiyaç olarak kabul 

edilmiştir. Buna rağmen bunun en iyi nasıl yapılacağı ile ilgili bir belirsizlik vardır ve 

ekoloji uzmanları ve ekonomistler ilk defa birlikte çalışacaklardır.130 

 Gündem 21, Rio Zirvesi’nin somut bir ürünü olarak sürdürülebilirlik olgusunun 

içeriğini ve bağlarını zenginleştirmiştir. Özellikle, Gündem 21’in faaliyetlerine yön 

veren ana temalardan olan “yaşam kalitesi” kavramı çevre–insan ilişkisinin 

bütüncüllüğünü vurgulamakla kalmamış, dahası çevre ve kalkınma arasındaki sinerjik 

işbirliği olanaklarını sürdürülebilirliğin merkezine oturtmuştur. Böylelikle insan ve 
                                                 
129 Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz,a.g.e., s.134-135. 
130 R.Ted Munn,J.Glynn Henry,Gary W. Heinke, Environmental Management,Environmental Science and 
Engineering 2.Edition,New Jersey:Prentice Hall,1996, s.687. 
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çevreyi bağımsız gören ve birinin diğerinin alternatifi şeklinde olan değerlendirme 

eğilimine son vermiştir. Küresel ortak çevresel değerlerin içine yerleştirilen insan 

olgusunun, Rio Zirvesi’nden 8 yıl sonra çıkarılan 2000–2001 Dünya Bankası 

Raporu’nda “fakirlik” bağlamında ele alınması, insani sorunların yerel, ulusal ve 

küresel düzeyde çözümlenmesi gereksinimini bir kez daha açıkça ön plana çıkarmıştır. 

Yaşam kalitesinin artırılmasının bir uzantısı olan fakirlikle mücadele küresel ortak 

değerler arasına girmeyi başararak, arkasına küresel destek alabilmiştir.131 

2.3.6. Kyoto Protokolü 

 Kyoto Protokolü 1997 yılında Japonya’nın Kyoto kentinde yapılan Üçüncü 

Taraflar Konferansı’nda benimsenerek 16 Mart 1998 tarihinde New York’ta imzaya 

açılmıştır. Protokolün yürürlüğe girmesi için, 1990 yılındaki toplam CO2 emisyonunun 

en az %55’inden sorumlu, gelişmiş ülkelerin de içinde bulunacağı, en az 55 ülkenin 

Protokolü onaylaması koşulu (m.25) bulunmaktadır. Protokol ile gelişmiş ülkelerin sera 

gazı emisyonlarını azaltma yükümlülüğü daha katı hale getirilmekte ve bu indirimin 

belirli zaman içinde geçekleştirilmesi öngörülmektedir. Ana sözleşme gibi 

Protokol’ünde Ek-A ve Ek-B olmak üzere iki ek listesi bulunmaktadır. Protokol’ün Ek-

A listesinde emisyonların azaltılması gereken 6 temel sera gazı ve kaynaklandığı 

sektörler yer alırken, Ek-B listesinde yer alan ülkeler ve sayısal sera gazı emisyon 

indirim hedefleri yer almaktadır. AB’ye üye ülkeler, Japonya, Çin, Hindistan ve 

Meksika da dahil olmak üzere 120 ülke Kyoto Protokolünü imzalamıştır. Rusya’nın 

Protokolü imzalayacağı yönündeki beklentiler Protokolünün artık yürürlüğe gireceğini 

göstermektedir. Bilindiği gibi KP’nin yürürlüğe girmesi için 1990 yılı toplam 

emisyonların %55’inden sorumlu ve Ek-I ülkelerinin içinde yer alacağı, 55 ülke 

tarafından onaylanması gerekmektedir. Bugüne kadar Protokolü onaylayan Ek-I ülkesi 

olan 27 ülkenin toplam emisyondaki yüzdesi 44,2’a karşılık gelmektedir. 132 

2.3.7. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi  

 “Birleşmiş Milletler insan Çevresi Bildirgesi” ve Bruntland Raporu’nun 

sağladığı birikime dayanarak, 1992 yılında Rio de Janeiro’da yapılan “Birleşmiş 

Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı” çevrenin duyarlı yönetimi bakımından, 

                                                 
131Murat Ali Dulupçu,” Sürdürülebilir Kalkınma Politikasına Yönelik Gelişmeler”, Dış Ticaret Dergisi, Sayı: 20 
Ocak 2001. 
132 Fikret Mazı, “İklim Değişikliği Sorunu ve Uluslararası Alanda Çözüm Arayışları”,Çevre Sorunlarına 
Çağdaş Yaklaşımlar,der.Mehmet C. Marin, Uğur Yıldırım,1.Baskı,İstanbul:Beta,2004,s.157-162. 
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ulusların ekonomi ve çevre faaliyetlerini bir arada yönlendirecek bir dizi ilkenin 

benimsenmesi açısından önemli bir adım olmuştur. Bu konferanstan 10 yıl sonra da 

çevrenin korunmasıyla sosyal ve ekonomik gelişmenin bağlantılı bir şekilde 

yürütülerek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunun değerlendirilmesi için 26 

Ağustos-4 Eylül 2002 tarihleri arasında Johannesburg’ta Dünya Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesi düzenlenmiştir. Zirve’de ortaya çıkan ana düşünce, endüstrileşmiş ve 

fakir ülkelerin ekonomik ve sosyal sorunlara farklı bakış açılarının bulunmasıdır.133 

Zirve sonunda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerce üç temel belge kabul 

edilmiştir. Bunlar; Siyasi Bildirge, Uygulama Planı ve Yenilenebilir Enerji Bildirgesi 

olup, içerdikleri hedefler aşağıda özetlenmiştir.134 

 Bildirinin temel savı, devlet ve hükümet başkanlarının sürekli ve dengeli 

gelişmeyi ortaklaşa sağlamak konusundaki kararlılıklarıdır. Doruk, insan onurunun 

bölünmezliği üzerindeki ısrarı, temiz su, sağlık, yeterli konut, enerji, gıda güvenliği, 

temizlik ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi temel gereksinimlerin karşılanmasında 

ortaklaşa çabalar harcanmasını gerektirmektedir. Sürekli ve dengeli gelişmenin 

önündeki engellerin kaldırılmasına da öncelik verileceğinin de belirtildiği Bildiri’de, bu 

olumsuz koşullar; kronik açlık, kötü beslenme, toprak işgali, silahlı çatışmalar, 

uyuşturucu ticareti vb. olarak sıralanmaktadır.135 

 Uygulama planı, Rio’da kabul edilen temel konuların yaşama geçirilmesini 

kolaylaştıracak bir eylem çerçevesi sunmaktadır. Zirveye katılan tüm hükümetlerin 

imzaladığı, 11 bölümden oluşan Uygulama Planı, yoksulluğun azaltılması başta olmak 

üzere, tüketim, doğal kaynaklar, sağlık, uygulama araçları ve kurumsal çerçeve gibi 

konuları kapsamaktadır. Bildirge ise 6 bölümden oluşmaktadır. Bildirge’de, Rio’dan 

Johannesburg’a uzanan süreç özetlendikten sonra, karşılaşılan sıkıntılara ve 

darboğazlara dikkat çekilmiştir. Sürdürülebilir gelişmeye olan küresel taahhüt 

yinelenmekte, çok taraflılığın ve ortakların önemi dile getirilmekte ve uygulamanın 

güçlendirilmesi gereği vurgulanmaktadır. Zirvenin ikinci grup çıktısı olarak ise, birinci 

grup çıktıların uygulanmasının kolaylaştırılmasını öngören “ortaklık girişimleri” 

başlatılmıştır.136 

                                                 
133 Can Tansel Tuğcu, “Çevre Ekonomisine Teorik Bir Yaklaşım: Sürdürülebilirlik Kavramının Üretim 
Fonksiyonuna  Dahil Edilebilirliği”, http://www.geocities.com/ceteris_paribus_tr2/t_tugcu3.doc(10.12.2005).s.10. 
134 Nesrin Algan, Ayşe Kaya Dündar,Türkiye’nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler, Türkiye Bilimler Akademisi 
Raporları Sayı:8,Ankara:Şenol Matbaacılık,2003,s26. 
135 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevre Politikası,s.208. 
136 Pervin Dedeler Bezirci, AB Sürecinde Çevre,1. Baskı,İstanbul:Tasam yayınları,2005,s.144-145. 
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 Yenilenebilir Enerji Bildirgesi, Johannesburg’da, Avrupa Birliği, Bulgaristan, 

Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsviçre, İzlanda, Küçük Ada 

Devletleri Koalisyonu, Litvanya, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Romanya, 

Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yeni Zelanda tarafından kabul edilmiştir. 2003 yılı 

itibariyle Koalisyona katılan ülke sayısı 80’i aşmıştır. Koalisyonun öncelikli hedefleri 

arasında yenilenebilir enerjinin tanıtılması ve küresel birincil enerji kaynakları içindeki 

yerinin daha da arttırılması konusu vardır. Yenilenebilir enerji kaynakları, kirlilik 

azatlımı, enerji temininde çeşitlilik ve güvenlik, yoksullukla mücadele konularında çok 

önemli yeni çözümler geliştirilmesini sağlayabilir. Türkiye’nin bu bildirgeyi kabul 

ettiği tarihten bu yana, yenilenebilir enerji politikalarında bildirgedeki hedeflerin 

gerçekleştirilmesine yönelik en önemli gelişmenin “Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Kanun Taslağı” hazırlıkları olduğu söylenebilir.137 

2.4. Uluslararası Örgütler ve Çevre 

 Çevrenin korunması ve geliştirilmesinde ülkeler arasındaki işbirliğini geliştiren, 

pekiştiren etkinlikler uluslararası örgütler tarafından yürütülmüştür. Bir bakıma, 

uluslararası kurumsal yapı, çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusunu kendine 

görev edinmiş, işleyişini bu yönde uzmanlaştırmaya başlamıştır. 

2.4.1. Birleşmiş Milletler 

 BM Örgütü, tek bir dünyamız olduğu gerçeğinden yola çıkarak, uluslararası 

topluluğun tüm üyelerini, aralarındaki çatışma ya da kutuplaşma ne olursa olsun, çevre 

konusunda ortak davranmaya yöneltmek istemiştir. Bu ortaklığın araçları ise işbirliği ve 

dayanışmadır. BM çevre konusundaki etkinliklerine kendisine bağlı uzmanlık 

kurumları aracılığı ile başlamış ve ardından çevreden sorumlu kurumu da 

oluşturmuştur. BM’nin doğrudan çevre işlerini yönetmekten sorumlu kurumu, 1972 

yılında Stockholm Konferansı’nın hemen ardından BMÇP adı altında yaşama 

geçirilmiştir.138 

2.4.2. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  

 OECD, kalkınma çabalarını yaygınlaştırmak ve kaynakları daha iyi kullanmak 

amacıyla genel bir ekonomi politikasının görüşülebileceği bir merkez olarak 

                                                 
137 Nesrin Algan, Ayşe Kaya Dündar,a.g.e.,s.38-39. 
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kurulmuştur. Çevre sorunlarının uluslararası ve bütüncül niteliğini vurgulayan OECD, 

temel çözümü uluslararası işbirliğinin gelişiminde görmektedir. OECD özellikle sınır 

ötesi kirlenme, doğal kaynakların yönetimi, kimyasallar, tehlikeli ve zararlı atıklar 

konularında çalışmalarını yürütmekte ve bu alanda önemli bir kaynak oluşturmaktadır. 

OECD Çevre Komitesi’nin görevleri altı başlık altında aşağıda sıralanmıştır:139 

� Çevre yönetimine ilişkin sorunları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek, 

� Üye ülkelerin çevre politikaları arasında uyum sağlamak, 

� Ulusal çevre politikalarının uygulanmasında üye ülkeler arasında ortaya 

çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermek, 

� Çevre kalitesi eğilimlerini belirlemek, 

� Üye ülkelerce uygulanan çevre politikalarını izlemek ve danışmanlık hizmeti 

vermek, 

� Kendi örgütünün dışında da, çevrenin geliştirilmesine ve doğal kaynak 

yönetimine katkıda bulunabilecek çözüm yolları aramaktır. 

2.4.3. Dünya Bankası 

 Dünya Bankası başlangıçta devasa barajlara ve teknoloji gerektiren tarım 

projeleri gibi ekolojik açıdan felaket meydana getiren kalkınma projelerini 

destekleyerek çevreciler tarafından eleştirilmiştir. Küresel çevre söylemi doğrultusunda 

Dünya Bankası da zamanla bu duruşunu değiştirme yoluna gitmiştir. Bir çevre bölümü 

kurarak ve sürdürülebilir kalkınmadan sorumlu başkan yardımcısı atayarak ve 

sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir seri yayına sponsor olarak çevresel imajını 

düzeltme yoluna gitmiştir. Bankanın 1992 yılındaki Dünya Çevre Raporu’nun ana 

teması, çevre yönetimi ve ekonomik kalkınmanın bir arada yürüyebileceği hakkındaydı. 

Banka ayrıca gayri safi milli hasıla (GSMH) gibi var olan köklü refah göstergelerine 

alternatif olarak, sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin geliştirilmesiyle ilgili projelere 

de sponsor olmuştur. Bankanın bu alanda yaşadığı değişimin göstergesi olabilecek olan 

çevreyle ilgili çalışmaları dört maddede özetlenebilir:140 

� Üye ülkelerin sağlam bir çevre politikası geliştirmeleri sürecindeki önceliklerin 

belirlenmesi, kurumların oluşturulması ve programların uygulanması 

aşamalarında desteklenmesi; 

                                                 
139 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevrebilim,s.160-161. 
140 Gökhan Orhan, Uluslararası Örgütlerin Çevreye Etkileri, Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, der. Mehmet 
C. Marin, Uğur Yıldırım,1.Baskı,İstanbul:Beta,2004,s.314-315. 
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� Bankanın desteklediği projelerin olumsuz çevre etkileriyle gerektiği gibi 

ilgilenip ilgilenilmediğinin kontrolünün sağlanması; 

� Üye ülkelerin fakirliğin azaltılması ve çevre koruma arasındaki bağlantıyı 

kurma sürecinde desteklenmesi; 

� Küresel Çevre Fonu’na katılım yoluyla, küresel çevre sorunlarının çözümünün 

hedeflenmesi. 

2.4.4. Avrupa Çevre Kurumu 

 Avrupa Birliği tarafından 1993 yılında merkezi Kopenhag’da bulunan Avrupa 

Çevre Ajansı, Avrupa’nın çevresi hakkında bağımsız, nesnel, güvenilir ve 

karşılaştırılmalı bilgi sunmak için kurulmuştur. Bu kurum, topluluk tarafından 

oluşturulmuş olan kurumlar arasında özel bir yere sahiptir. Kurum üyeleri, AB 

üyelerinin dışında diğer Avrupa ülkelerini de içerir. Avrupa Çevre Kurumu’nun görevi, 

üye devletlerin ve halkın düzgün biçimde bilgilendirilmesini sağlamak, çevre 

politikalarını izlemek ve değerlendirmek ve bilgilendirmeye ve mevzuatın 

uygulanmasına ilişkin eksiklikleri belirlemektir. 141 

 Ayrıca kurum dışında, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) çevresel yatırım 

projeleri için büyük bir finansman kaynağıdır. Bankanın kredileri, geniş çevresel 

programları kapsamaktadır. Bunlar su koruma ve yönetimi, atık su arıtma (bu alandaki 

krediler genellikle yerel yönetimlere ait kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri için), 

evsel ve endüstriyel katı atık toplama ve işleme, endüstriyel tesislerin atıklarının 

arıtılması, atmosferik kirlenmeyle mücadele tedbirleri, kentsel gelişme ve toprak 

erozyonu ve su taşkınları ile mücadele programları gibidir. AYB, dünyanın her yerinde 

120 kadar ülkeye AB’nin işbirliği politikasının uygulanmasına yardım eder. AB dışında 

ise, çevre için AYB kredilerinin büyük kısmı, su tutma, arıtma ve temin projelerine 

yöneliktir. 142 

2.4.5. Gönüllü Kuruluşlar  

 Çevreye karşı ilginin ve çevrecilik akımlarının, ABD’de ve Avrupa’da doğaya 

ve doğanın korunmasına gösterilen ilgi şeklinde 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya 

çıktığı görülmektedir. İngiltere’de 1865’te yeşilliğin ve ortak malların korunması 

                                                 
141 Avrupa Birliği ve Çevre Enstrümanları, Bursa Çevre Merkezi Aktüel Aylık Bülten,Ocak 2003. BTSOYayın 
Organı, http://www.bcm.org.tr/pdf/bulten/2003_01.doc(04.09.2005),s.1. 
142 Avrupa Birliği ve Çevre Enstrümanları, Bursa Çevre Merkezi Aktüel Aylık Bülten,Ocak 2003. BTSOYayın 
Organı, http://www.bcm.org.tr/pdf/bulten/2003_01.doc(04.09.2005),s.1. 
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amacıyla bir dernek kurulmuştu. ABD’de de Sierra Club, Audoban Society gibi 

çevreyle ilgili kuruluşların ortaya çıkışı aynı döneme rastlamaktadır. Bu kuruluşlar o 

dönemde doğanın değerlerini, ormanları, bitki ve hayvan türlerini korumak amacıyla 

milyonlarca insanı bir araya toplayabilmişlerdir.143 

 Hem küresel hem de AB seviyesinde faaliyet gösteren ve dünya çapında en iyi 

tanınan ve donanımlı çevre örgütüdür. 1971 yılında kurulmuş ve alışılmışın dışında bir 

deneyim ve gelişim sergilemiştir. Yeşil Barış, iç işlerinde oldukça bürokratiktir. Küçük 

bir grup, örgütü hem uluslararası seviyede hem de ulusal seviyede denetlemektedir. 

1991’de Yeşil Barış örgütü Almanya’da 150 personele ve 35 milyon dolarlık bir 

bütçeye sahipti. Örneğin, örgüt, yeterli kaynakları ve örgütsel etkinliği ile açık 

denizlerin ve Antartika’nın korunmasını kapsayan uluslararası eylemler geliştirme 

yeteneğine dahi sahiptir. Yeşil Barış Örgütü’nün başarısı çevrenin korunmasında açıkça 

kendilerini riskli eylemlerle göstermelerine dayalıdır.144 

2.5. Avrupa Birliğinde Çevre Yaklaşımı ve Politikası 

 AB çevre konusunda dünyadaki genel eğilimleri dikkate almakta, BM kaynaklı 

ve benzeri küresel çalışmaların da (Rio, Rio+10, vb) tümüne aktif olarak katılarak bu 

zirvelerde alınan kararları oldukça hızlı bir biçimde politikalarına ve mevzuatına 

içselleştirmektedir. AB 1973’ten günümüze beş adet Çevre Eylem Planı (ÇEP) 

tanımlanmış ve 2001-2010 yıllarını kapsayan 6. ÇEP yürürlüğe girmiştir. 5. ÇEP 

“Sürdürülebilirliğe doğru” sloganı ile ve 6. ÇEP “Geleceğimiz, Seçimimiz” sloganı ile 

uygulamaya konulmuştur.145 

 AB çevre müktesebatında yatay konular (çevresel etki değerlendirmesi, çevresel 

bilgiye erişim, iklim değişikliği), hava, su, atık, doğanın korunması, endüstriyel 

kirliliğin kontrolü, kimyasallar, genetik olarak yapıları değiştirilmiş organizmalar, 

gürültü, nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma konularında kalite standartları 

veya ilgili prosedürlere dahil düzenlemeler yer almaktadır.146 

 Avrupa Topluluğu (AT) 1972 yılında yaptığı bir toplantıda, topluluk 

organlarının yaptığı bir eylem programı ile çevre sorunlarıyla ciddi anlamda 

ilgilenmeye başlamıştır. Bu eylem programında AT politikasının kuralları, kirliliğinin 

kaynağında önlenmesi, doğanın kullanımında ekolojik dengeye zarar vermekten 
                                                 
143 Esra Nemli, “ Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları,” ,s.29. 
144 Sevim Budak, Avrupa Birliği ve Türk Çevre Politikası, 1.Baskı,İstanbul:Büke Yayınları,2000,s.182. 
145 İktisadi Kalkınma Vakfı, AB Müktesebatının uygulanışının Türk İş Dünyasına Etkileri Projesi Seminer 
Bilgi Notları, İstanbul:İKV yayın no:182,2005,s.124. 
146 İktisadi Kalkınma Vakfı, a.g.e.,s.122. 
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kaçınılması, kirlilik ve gürültü ile ilgili eylemlerin geliştirilmesi, devletlerin çevreyi 

bozucu eylemlerden kaçınması, çevre ile ilgili araştırma ve geliştirmelerin 

desteklenmesi şeklindedir. Daha sonra 1977-81 yılları için ikinci eylem programı kabul 

edilmiştir. Bu program başlıca beş alanı kapsamaktadır. Bunlar, çevre politikasının 

amaçları ve kuralları, kirlilik ve gürültünün azaltılması, çevre ve doğal kaynakların 

rasyonel ve zararsız kullanımıdır. Üçüncü eylem programında Akdeniz’in korunmasına 

özel bir önem verilmesine karşılık Dördüncü eylem programı kirlenmenin kontrolüne 

ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapmıştır. 1992-2000 yıllarını kapsayan beşinci eylem 

planında ise Birlik hukukunun tümü sürekli ve dengeli gelişme ilkelerine oturtulmaya 

çalışılmıştır. 2000-2010 yılları arasında Avrupa Birliği’nin çevre politikasının temel 

hedefleri, yönergelerin uygulanmasını geliştirerek, üyelerin buna uymasının sağlanması 

ve uymayanları Adalet Divanı vasıtasıyla kınama, çevre politikalarının diğer 

politikalarla bütünleştirilmesini sağlamak, tüketim kalıplarını değiştirmek, halkın 

sorunlarının çözümüne katılımı sağlamak, arazi kullanım planlarının uygulanmasına 

destek vermek biçiminde özetlenebilir. Avrupa Birliği’nin Çevre politikasının başlıca 

hedefleri ve ilkeleri şöyle sıralanır: Önceden önleme ilkesi, kirliliği kaynağında önleme 

ilkesi, kirleten öder ilkesi, çevre politikasını diğer politikalarla bütünleştirme ilkesi… 

Avrupa Birliği Çevre hukuku alanında da pek çok yönerge ve tüzük kabul etmiştir. 

Bunlardan hava kirliliği, su kirliliği, atıkların yönetimi, doğanın korunması, gürültüye 

ilişkin önlem düzenlemelerin belli başlıları arasında sayılabilir.147 

 Roma antlaşmasına birtakım değişiklikler getiren Avrupa Tek Senedi (1986) ile 

çevre hususundaki Topluluk politikasındaki önemli değişikliklere yol açmıştır. 130R-

130T arasındaki maddelerde, bu alanda gelecekteki Topluluk politikasının amaçlarını 

belirlemekte ve çevre politikasını diğer politikalarla uyumlu olmasını hedeflemektedir. 

İç pazarın gerçekleşmesine yönelik önlemlere ilişkin karar mekanizması hakkında yeni 

bir sistem getiren 100A maddesi, çevre koruma konusundaki Komisyon önerilerini 

“yüksek bir koruma oranını temel alması”nı şart koşmaktadır.148 Avrupa Tek 

Senedi’nin 25. maddesi AET Kurucu Anlaşmasına çevre başlığını taşıyan bir madde 

eklenmesini öngörürken 130. maddesinin 1. fıkrasında topluluk amaçları; çevrenin 

kalitesini korumak ve iyileştirmek, kişi sağlığının korunmasına katkıda bulunmak, 

                                                 
147 Kemal Görmez, a.g.e.,s.96-97. 
148TÜSİAD,Avrupa Topluluğunda Çevre Politikaları ve Uygulamaları,İstanbul:1990,Yay.no:TÜSİAD-
T/90.11.134,s.23. 
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doğal kaynakların dikkatli ve akıllı kullanımını gerçekleştirmek olarak 

belirtilmektedir.149 

 AB çevre politikasının temel ilkeleri; çevreye özen gösterme onu koruma, 

sürdürülebilir kalkınma, çevre politikasının bölgesel politikalar ile bütünleşmesi, 

kaynağında önleme, zarar verenin bu zararını gidermesi, düzeltmesi veya kirletenin 

ödemesi, çevre sınır tanımaz ve sorumlulukların paylaşılması olarak sıralanabilir.150 

AB’nin çevre politikası 1973 yılında topluluğun Bakanlar Kurulu’nda 

biçimlendirilmiştir. Topluluğun çevre ile ilgili yayınladığı yönergeler çevre 

politikasının uygulanmasında su ve hava kalitesi, pazarlama, kullanım, zehirli atıkları 

gibi çeşitli yönleri kapsamaktadır. Çevre alanında AB mevzuatının ana başlıkları atık 

yönetimi, gürültü, su ve hava kirlilikleri, doğanın korunması, doğal ve teknolojik 

tehlikeler olarak belirlenmiştir.151  

 1972’deki Paris Zirvesi’nde devlet ve hükümet başkanları, çevre sorunlarının 

Topluluk politikası çerçevesinde ele alınmasını kabul etmişlerdir. Buna bağlı olarak 

Komisyondan çevre konusunda bir eylem programı hazırlaması talep edilmiştir. Çevre 

konusunda ilk eylem programı 1973’te geliştirilmiştir. Bunu üç benzer program 

izlemiştir. Dördüncü ve en sonuncu eylem programı (1987-1991), Komisyon tarafından 

1986’ı Ekiminde kabul edilmiştir. Eylem programları türü ne olursa olsun (doğal ortam, 

toprak, enerji, hammadde) ekonomik gelişmeyle aşırı kullanılma ve bozulma tehlikesi 

bulunan tüm doğal kaynaklar için geçerlidir. Böylece Topluluğun büyümesinde 

niteliksel katkılar olmuştur. Bunula beraber çevre konusunda değişik standart ve 

önlemlerin Ortak Pazar içinde rekabeti bozucu etkileri düşünüldüğünde, Avrupanın 

çevre problemlerine karşı açık bir tutum alması hususundaki baskılara yanıt vermesi 

gerekmektedir.152 

 1987 Avrupa tek senedine kadar, çevrenin korunması için AB birincil 

hukukunda açık hukuki ve siyasi destek verilmedi. Avrupa Tek Senedi, Topluluk 

politikasının tüm alanlarında mevzuat teklifleri yapılırken çevrenin ve sürdürülebilir 

büyüme ilkesinin tam olarak dikkate alınmasını talep etmektedir. 1987’de Tek Avrupa 

Senedi büyümekte olan bu çevre mevzuatı yığınına resmi bir hukusal temel sağladı ve 

ortaya üç hedef koydu: çevrenin korunması, insanların sağlığı ve doğal kaynakların 

                                                 
149 Kemal Görmez,a.g.e.,s.117. 
150 Recep Akdur, a.g.e., s.149. 
151 Özay Özpençe,Ahmet Özen, “Hızlı Şehirleşme, Sanayileşme ve Çevre Sorunları : Sorunların Çözümünde Siyasi 
Erkin Rolü”, http://birimweb.icisleri.gov.tr/tid/dergi/444_125_138.doc(22.12.2005),s.129. 
152 TÜSİAD, a.g.e., s.37. 
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basiretli ve akılcı bir biçimde kullanımı (Madde 130r). Anlaşmadaki yeni madde 

hükümetlerin zaten anladıkları bir şeyi yansıtıyordu: Ülkeler, soludukları hava, 

yedikleri yiyecekler, kullanıdıkları ürünler, attıkları atıklar, tükettikleri enerji ve iş ve 

zevk için yaptıkları gezilerle birbirine bağlı olan insanlardan oluşan karşılıklı olarak 

bağlantılı ve bağımlı bir dünyanın parçasıdırlar. O tarihten günümüze dek geçen 30’u 

aşkın yılda AB’de çevre ile ilgili 200’den fazla düzenleme/yasa yapılmış ve 

yayımlanmıştır. Bu düzenlemelerde ifadesini bulan, AB’nin çevre koruma politikası 

zamanla hem kapsam olarak gelişmiş ve zenginleşmiş hem de hedef ve yaptırımları 

daha net olan yasal düzenlemeler haline gelmiştir. Avrupa Birliği ile; 1991 Maastricht 

Anlaşması veya resmi adıyla, “Avrupa Birliği Antlaşması” ile kurulmuş olan siyasi 

varlık anlatılır. Bu birliği üye devletler, kendi başlarına etkin bir biçimde 

çözemeyecekleri sorunları çözmek için kurdular. Temel nokta şudur: AB kısıtlamalar 

değil fırsatlar sunar.153 

 AB’nin çevre koruma politikasının gelişiminde en önemli dönüm noktalarından 

birisi 1987 yılında kabul edilen tek Avrupa Senedinin 130. maddesidir. Çevrenin 

korunması, insanların sağlığı ve doğal kaynakların akılcı kullanımını öngören bu 

madde, çevre koruma konusunu AB mevzuatının temel/birincil kaynağına, yani 

topluluğu oluşturan antlaşmalar seviyesine çıkaran ilk düzenlemedir. Bu madde, daha 

sonraki yıllarda yapılan çevre koruma konusundaki düzenlemelere (yönergeler) resmi 

ve hukuksal bir temel oluşturrarak, açık bir hukuki destek rolü oynamıştır. 1992 yılında 

kabul edilen Maastricht Anlaşması, Avrupa Birliği hukukunda “sürdürülebilir 

kalkınma” kavramının kullanıldığı ilk resmi/hukuki metindir. Daha sonra, 1997’de 

Amsterdam Antlaşması “Sürdürülebilir kalkınmayı” AB’nin temel hedflerindn birisi 

haline getirdi. Böylce, AB’nin gelecekteki gelişmesinin sürdürülebilir kalkınma ve 

çevrenin yüksek düzeyde korunması ilkesine dayandırılması ilkesi AB’nin temel 

hukuki metinleri ile pekiştirilmiş olmakla kalınmadı, ticaret, endüstri, enerji, tarım, 

ulaşım ve turizm dahil Birliğin diğer tüm ekonomik ve sosyal politikalarının tanımı ve 

uygulamaları da çevre koruma ile bütünleştirilmiş oldu.154 

 AB üyelik hedefi doğrultusunda ilerleyen Türkiye ise bu süreçte ekonomik ve 

sosyal hayatın bütün alanlarında olduğu gibi, çevre konusunda da köklü ve somut 

reformlarla Avrupa Birliği’ne uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda çevre 

ile ilgili çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya geçilmiştir. Çevre 
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mevzuatının geniş kapsamlı ve çok ayrıntılı olması, toplumun sadece bugününü değil 

gelecek nesilleri de ilgilendirmesi, Türkiye’nin uyum çalışmalarını etkileyen unsurlar 

arasındadır. Bu nedenle, Türkiye’de sadece çevre alanı ile ilgili kesimlerin değil, tek 

tüm bireylerin AB’de bu alana yönelik uygulamaları ve politikaları yakından takip 

etmesi gerekmektedir. Öte yandan, Türkiye, AB’nin en masraflı ve en geniş kapsamlı 

politikalarından biri olan çevre politikasına uyum sağlarken, AB’nin de Türkiye’yi 

teknik ve mali açıdan desteklemesi gerekmektedir.155 

 AB’de çevre koruma politikalarını uygulama araçları olarak; yasal 

yükümlülükler, akçalı yükümlülükler ve genel destekleyici araçlar sayılabilir. Çevre 

koruma yönünde çıkarılan kanunu tüzük ve yönetmelikler en etkili çevre koruma 

araçlarıdır. Bunlar; yasaklama, ruhsat alma yükümlülüğü, çevre etki değerlendirme 

yapma yükümlülüğü, sınır değerler ve standartlara uyma yükümlülüğü, bildirimde 

bulunma yükümlülüğü ve işaretleme yükümlülüğü gibi yükümlülüklerdir. Bunlar 

aracılığı ile yasaklama ve yükümlükler getirilmek suretiyle çevrenin korunmasına 

çalışılır. Bu tür yasal önlemlerin uygulanabilmesi çok iyi bir denetim sisteminin 

varlığına bağlıdır. Akçalı yükümlülükler başlığı altında; çevre vergisi, vergi indirimi, 

sübvansiyon ve fonlar, kirletme harç ve sertifikaları, zorunlu depozito uygulaması gibi 

yükümlükler sayılabilir. Vergiler, teşvikler ve harçlar birer çevre koruma aracı olarak 

kullanılabilir. Buradaki temel mantık çevreyi kirletici faaliyette bulunanlara, çevreye 

verdikleri zararı ödetmektir. Böylece bir yandan çevreye zarar veren üretimlerin 

maliyetini yükselterek onun tüketimini sınırlamak öte yandan da idarenin bu zararı 

giderici eylemde bulunmasını finanse etmek yoluyla çevre korunmaya 

çalışılmaktadır.156 

 Genel destekleyici araçlar olarak ise, halkın bilinçlendirilmesi, baskı gruplarının 

örgütlenmesi ve kişilerin ve baskı gruplarının yönetime katılımının sağlanması gibi 

araçlar sayılabilir. Toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yoluyla 

tüketicilerin çevreye duyarlı tüketim kalıplarına sahip olması sağlanır. Ayrıca toplumun 

baskı grupları halinde örgütlenmesi ve bu örgütler aracılığı ile onların yönetime katkı 

ve katılımının sağlanması çevre korumanın en önemli diğer bir aracıdır.157 Jänicke, 

onarıcı ve önleyici çevre politikalarını, dört çevre politikası stratejisi içerisinde 

                                                 
155 Avrupa Birliği’nin Çevre politikaları, http://www.ikv.org.tr/pdfs/4f3a608d.pdf(29.11.2005),s.2. 
156 Recep Akdur, a.g.e., s.39-41. 
157 Recep Akdur, a.g.e., s.41-42. 



 56 

değerlendirmekte ve gürültü, orman zararları ve sanayi atıklarının yol açtığı zararlar 

bakımından aşağıdaki tabloyu çizmektedir. 

Tablo 1: Çevre Politikası Model ve Stratejileri 

ONARIMCI POLİTİKA ÖNLEYİCİ POLİTİKA 

Onarma/Giderme 
Etkisizleştirme: 
Ek çevre 
teknolojisi 

Ekolojik 
Modernleştirme 

Yapısal 
değişiklik 

Gürültü 
zararlarının 
giderilmesi 

Pasif gürültü 
engelleri 

Az gürültü çıkaran 
motorlar 

Ulaşım 
altyapısının 
değiştirilmesi 

Orman 
zararlarının 
giderilmesi 

Enerji santrali 
gaz atıklarının 
kükürt 
bileşiklerinden 
arındırılması 

Enerji 
santrallerinde 
yakıtın daha 
rasyonel kullanımı 

Elektrik 
enerjisinden 
tasarruf 
sağlayan yeni 
üretim ve 
tüketim 
yöntemleri 

Sanayi artıkların 
zararlarının 
giderilmesi 

Çöplerin 
yakılması 

Çöplerin geri 
kazanılması 

Az çöp çıkaran 
üretim 
yöntemleri 

Kaynak: Sevim Budak, “Avrupa Birliği ve Türk Çevre Politikası”, 1.Baskı, 
İstanbul:Büke Yayınları, 2000, s.51. 

 Bu politika modelleri içerisinde ülkeler kendi siyasal tercihlerine göre ya 

onarımcı ya da önleyici olanlara ağırlık vermişlerdir. Batı Avrupa’da 1970’li yıllarda 

onarımcı politikalar hakim olmuştur. Daha sonra ise önleyici politikalar önem 

kazanmıştır. Bazen de iki politikanın bir birleşiminin uygulandığı görülür.158 

 KP’nü hayata geçirmek için AB tarafından stratejileri içeren bir Yeşil Kitap 

(COM 2000/87) ve bir tebliğ (COM, 2000/88) kabul edilerek yayımlanmıştır. Bu 

belgelerde “Avrupa İklim Değişimi Programı”nın esasları belirlenmiş ve Kyoto 

Protokolü kapsamında taahhüt edilen” emisyonların, 1990 ile 2008-2012 yılları 

arasında %8 oranında azaltılması” hedefine ulaşmak üzere çeşitli stratejiler önerilmiştir. 

Yeşil Kitap, AB çapında emisyonların azaltılmasını sağlamak üzere, enerji sektörü ve 

büyük sanayi tesislerinde 2005’e kadar emisyon ticareti sistemine geçilmesini öneriyor. 

Kitap, emisyonların azaltılacağı başlıca sektörler olarak elektrik, ısı, demir çelik 

kimyasallar, cam, seramik ve inşaat, kağıt ve baskı malzemeleri üretimini sıralıyor. 

                                                 
158 Sevim Budak, a.g.e.,s.51. 
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Tebliğ (COM, 2000/88), sera gazları emisyonlarının artış gösterdiğini ortaya koyarak, 

ek tedbirler alınmadığı takdirde, 2008’de Kyoto hedeflerine ulaşılamayacağına işaret 

ediyor. AB ekonomisinin ulaşım ve enerji gibi sektörlerinde emisyonların azaltılmasını 

sağlayacak politika ve tedbirler öneriyor.159 

 Avrupa çevre politikası, bir üye devletin politikasının, en iyi şekilde o düzeyde 

uygulanabileceği kabul edilmiş olan kısmıdır. AB bu nedenle, tüm üye ülkelerde 

uygulanan 200’ den fazla çevre yönergesi kabul etmiştir. Yönergelerin çoğunluğu hava 

ve su kirliliğinin önlenmesi ve atıkların yok edilmesinin özendirilmesine yöneliktir. 

Tehlikeli üretim süreçlerinin denetlenmesi ve doğanın korunması diğer önemli 

konulardır. AB taşımacılık, sanayi, tarım, balıkçılık, enerji ve turizmin doğal kaynakları 

tahrip etmeyecek şekilde geliştirilmesini, yani kısaca sürdürülebilir kalkınma 

istemektedir.160 

 Avrupa’nın çevreyi gerektiği gibi koruyabilmesi ve sektörel entegrasyon ve 

istikrarlı kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için uygulanan politikalara daha entegre 

yaklaşımlar getirilmesi gerekmektedir. Çevre politikalarının oluşturulup uygulanması 

ve teknolojik alandaki gelişmelere uyarlanması bölgede yapılması gereken en önemli 

görevlerden biridir. Çevre sorunlarının giderilmesinde halen geleneksel mücadele 

yöntemi olan yasal düzenlemelere başvurulmaktadır. Ekonomik kalkınmanın ve genel 

üretim ve tüketim eğilimlerinin çevre üzerindeki etkileri dikkate alınmamaktadır. Daha 

etkili olan ekonomik yaptırımlar ve gönüllü anlaşmalar konusunda AB bünyesinde bazı 

önlemler geliştirilmekte, ancak henüz tüm Avrupa Bölgesinde yaygın olarak 

kullanılmamaktadır.161 

 Eko-Yönetim ve Denetim Projesi (EMAS) AB çevre politikasından yeni bir 

yaklaşımdır. O endüstriyel firmaları çevre konularında sorumluluk almaya ve çevreye 

zararlı etkilerini kendilerinin gönüllü bir tarzda geliştirmesini teşvik etmeyi amaçlar. 

Projenin etkin uygulamasında şirketin kendi girişimi önemli bir faktördür. Avrupa 

Komisyonu (AK) KOBİ’lerin projeye katılmasının arttırılması için yol gösterici 

çalışmalar ile projeyi desteklemektedir. EMAS düzenlemesi, üye devletlere, dağıtım 

ticareti ve kamu hizmetleri gibi sektörlere uyumunun denenmesi imkanı verir. 

Avrupa’daki birçok ülke kendi çevre yönetim sistemlerinin AB Yönetmeliğini tam 

                                                 
159 Recep Akdur, a.g.e., s.153. 
160 Avrupa Birliği ve Çevre Enstrümanları, Bursa Çevre Merkezi Aktüel Aylık Bülten,Ocak 2003. BTSOYayın 
Organı, http://www.bcm.org.tr/pdf/bulten/2003_01.doc(04.09.2005),s.1. 
161 Recep Akdur, a.g.e., s.59. 
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olarak karşılamasını sağlamaya başlamıştır. Böylece projenin etkili uygulaması 

şekillenmeye başlamıştır.162 

 Komisyon, üye devletleri yönetmelik maddelerine uyum konusunda 

zorlayabilir, fakat gerçek uygulamanın takibi konusunda sınırlı olanaklara sahiptir. 

Zorlama ve denetim genellikle üye devletin sorumluluğundadır. Değişik ülkelerdeki 

denetim teşkillerinin kaynak ve uzmanlıklarında farklılıklar vardır. Çalışma kültürü ve 

alışkanlıkları da farklıdır. Komisyon topluluk kanunlarının daha etkin bir şekilde 

uygulanması ve gerçekleştirilmesini amaçlayan bir mektup hazırlamıştır.163 

 AB’nin yeni bütünleşik lisans sistemi (Bütünleşik Kirliliği Önleme ve Kontrol 

Yönetmeliği (96/61EC)) BKÖKY olarak adlandırılır ve üye ülkelerdeki lisans şartlarını 

ve uygulamaları uyumlulaştırmayı hedefler. Ana dayanağı, çevreye etkinin bir bütün 

olarak dikkate alınması ve lisans şartlarının mümkün olan en iyi tekniğin uygulaması 

ile ulaşılabileceği emisyon düzeyinde olabileceği zorunluluğudur. Bu teknikler, 

ekonomik ve teknik olarak yaşayabilen şartlara sahip ve bir endüstri sektöründe 

uygulanabilir şekilde geliştirilmelidir. Ayrıca bu teknikler, bir bütün olarak çevre 

koruma konusunda en yüksek düzeye ulaşmada etkindirler. BKÖKY ile EMAS, AB 

çevre politikasının tamamlayıcı parçalarıdır.164 

 AB’de çevre koruma politikaları konusunda bugün gelinen nokta ise bunun de 

ilerisine geçmiştir. Daha önce çevre koruma tedbirleri, endüstri alanında esasen belirli 

davranışlar ve davranış kalıplarının oluşturulmasına dayalıyken, bugün çevreye duyarlı, 

sürdürülebilir gelişme kavramı altında, toplumun bütün katmanları arasında işbirliğine 

dayalı bir sistem geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Bu noktada geliştirilen sistem 

üç sütuna dayandırılmaktadır:165 

� Kaynakların rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi hedefine hizmet eden Doğal 

Kaynak Yönetim Anlayışı, 

� Tüketicilerin çevreye duyarlı tüketim kalıpları geliştirmelerini destekleyen bilgi 

ile donatılmış bir rekabet pozisyonu, 

� Topluluk çapında ürünlerin ve üretim usüllerinin normlara bağlanması. 

                                                 
162 Antero Honkasalo, “The EMAS scheme: a management tool and instrument of environmental policy”, Journal of 
Cleaner Production (1998), Volume 6, Issue 2, s. 119-120. 
163 Antero Honkasalo, a.g.m., s. 121. 
164 Antero Honkasalo, a.g.m., s.121. 
165 Sevim Budak, a.g.e.,s.64-65. 
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2.5.1. Havanın Korunması 

 1976 yılında İtalya’da Milano kenti 20 kilometre kuzeyinde Lombardi’deki 

Icmesa tesisinde kopan bir diskin emniyet vanasının içine girmesi ile kaza meydana 

gelmiştir. Kimyasal yapımında kullanılan zehirli maddeler içeren zehirli bulutlar rüzgar 

yönünde aralarında 17000 nüfuslu Seveso yerleşimine ulaşmakla kalmamış, Meda, 

Casano, Moderno ve Desio’ya da ulaşmıştır. İtalya’da olası fetüs hasarına karşı 

annelerde oluşan travma yüzünden kürtaj onaylanmıştır. Bölgede bazı yerleşimler 

boşaltılmış ve tel örgü ile çevrilmiştir. Bazı tavuk ve tavşanlar ölmüş ve insanlarda deri 

yanıklarına rastlanıldığı rapor edilmiştir. Bunun sonucunda Seveso halk içinde bir 

kaygı, korku ve eleştiri dalgası ortaya çıkmasına neden olmuş, gerçek veya hayali hasar 

ve kimyasal üretim risklerini ifade etmektedir.166 

 Halen Batı Avrupada yer alan şehirlerde hava krililiğnin insan sağlığı için 

oluşturduğu en büyük tehlike kirletici partiküllere maruz kalınmasıdır. AB üyesi bir çok 

ülke gelecekte uygulanacak standartları karşılamakta zorlanacaklardır. Genel anlamda 

havayı kirletici madde salınımının azaltılması ve Uzun Erimli Sınırlar Ötesi Hava 

Kirliliği Konvansiyonu’nun Gothenburg Protokolü’nde öngörülen hedeflerin 

tutturulması yönünde büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. Ancak bu hedeflere 

ulaşabilmek için Güney Avrupa ülkelerinde asitli madde ve ozon tabakasını delici 

madde salınımlarının daha da azaltılması gerekmektedir.167 

 Endüstriyel Tesislerden Kaynaklanan Hava Kirliliği Direktifi Ekim 2007 

tarihinde EKÖK (Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü) Direktifi ile değiştirilecek bir 

çerçeve direktifidir. Temel amacı sanayi tesislerden kaynaklanan hava kirliliğini 

önlemek ve azaltmak için gerekli tedbirleri sağlamaktır. Üye devletlerin belirli 

kategorideki tesislerin işletmeye açılması ve değişikleri için lisans zorunluluğunu 

yerine getirmeleri gerekmektedir. 2007 yılına kadar, varolan tesislerin 

lisanslandırılmaları için, verilen tanımlara ve emisyon limit değerlerine uygunluk ile 

Yüksek Harcama Gerektirmeyen En Uygun Teknolojilerin (Best Avaible Technology 

Not Entailing Excessive Costs-BATNEEC) uygulanması koşulu aranmaktadır.168 

Büyük Yakma Tesisleri Direktifi, belirli kirleticilerin büyük yakma tesislerinden 

havaya salınımını kısıtlayan bu direktif (2001/80/EC) 27 Ekim 2001 tahinde 

yayımlanmıştır. Büyük yakma tesisleri, Topluluğun asidifikasyon, ötrofikasyon ve yer 

                                                 
166 Joseph Scanlon, a.g.m., s.122. 
167 Recep Akdur, a.g.e., s.78. 
168 İktisadi Kalkınma Vakfı, a.g.e.,s.126. 
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seviyesi ozon düzeyi ile mücadelesini amaçlayan genel hava kirliliği stratejisinde çok 

önemli bir yere sahiptir. Direktifin amacı, çok uzun mesafelere taşınarak insan sağlığına 

zarar veren, yer seviyesi ozon birikimlerine ve asit yağmurlarına neden olan asitleştirici 

kirleticiler ve ozon öncüllerinin azaltılmasıdır. 2001/80/EC Direktifi yerini aldığı 

88/609/EEC Direktifine göre, teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak, SOx, NOx ve 

toz partikülleri için daha sıkı limitler getirmektedir. Ayrıca, elektrik üretiminde 

kullanılan gaz türbinlerinin sayısının artması sebebiyle, bu türbinlerden yayılan NOx 

emisyonlarını da düzenlemektedir. Direktif ile 1 Haziran 1987’den önce lisans almış 

olan tesisler için yeni tedbirler getirilmektedir.169 

 Motolu taşıtlardan ileri gelen kirliliğin denetimi ve havada bulunan kirletici 

maddelerin kalite düzeyleri ve standartlarının belirlenmesi kirlenme ile mücedelenin iki 

yolunu oluşturmaktadır. Bu üçüncü yol da, üretim teknikleri vasıtasıyla kısmen hava 

kirliliğinin oluşmasına katkıda bulunan endüstrilerin incelenmesi ve bunların çevreye 

daha az zarar veren bir tenoloji benimsemeleri hususunda teşvik edilmeleridir. Bunula 

beraber üye ülke politikalarının değişik ilkelere dayanması ve üretim tekniklerinin 

değiştirilmesinin yüksek maliyetli olabileceği gibi etkenler düşünüldüğünde, bu yolun 

çok karmaşık olduğu artaya çıkmaktadır. 84/360 yönerge de bu durumu gözönüne 

almaktadır. Yönergenin temel hedefi endüstriyel kuruluşlardan ileri gelen hava 

kirliliğinin önlenmesi yada azaltılmasıdır.170 

 AB Komisyonu Kyoto hedeflerine uymak amacıyla sera gazları atıklarının AB 

içinde alım satımını sağlayacak bir sistemin kurulması çalışmalarını sürdürüyor. 

Ulaştırmadan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için ise, çevre dostu taşıtların vergi 

indirimleriyle desteklenmesi ve özel arabaların yakıt tüketiminin azaltılması gibi 

öneriler bulunmaktadır.171 

2.5.2. Suyun Korunması 

 Exxon Valdez kazası amerikan medyası olayı olduğundan ve önceden 

bozulmamış kuzey kutup bölgesinde gerçekleştiğinden daha fazla medya ilgisini çekti. 

Torrey Kanyonu tanker kazası 1967 yılında aynı isimli İngiliz bandıralı geminin Sicilya 

Adası yakınlarında granit kayalara oturması ile gerçekleşmiş ve 60 ton petrol denize 

akmıştır. Kirlilik Fransa’dan sonra İngiltere kıyılarına kadar üç haftada ulaşmıştır. Bu 

                                                 
169 İktisadi Kalkınma Vakfı, a.g.e.,s.126. 
170 TÜSİAD, a.g.e., s.46. 
171 Özay Özpençe, Ahmet Özen, “Hızlı Şehirleşme, Sanayileşme ve Çevre Sorunları : Sorunların Çözümünde Siyasi 
Erkin Rolü”, http://birimweb.icisleri.gov.tr/tid/dergi/444_125_138.doc(22.12.2005),s.130. 
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kaza deniz kirlenmesinde uluslararası camia için dönüm noktası olmuştur. Bu kaza ilk 

defa halka petrol taşımacılığının çevre için taşıdığı tehlikeleri göstermiştir. Bu kazanın 

sonucu Uluslararası Denizcilik Örgütü hükümetlere, uluslararası sulardaki bir kazanın 

kendi kıyı şeridini tehdit etmesi durumunda yasa çıkarabileceğini olanaklı kılan kurallar 

getirmiştir.172 

 AB birçok yıldır su korunmasına karşı istikrarlı bir yaklaşımla kanuni 

düzenlemeler yapmaya çalışmaktadır. Değişik üye ülkeler su korunmasına karşı farklı 

yasal yaklaşımlar ve yönetim tarzları benimsemişlerdir. Böylece AB içinde tek bir yasal 

düzenleme olasılığı çok zordur. Buna rağmen şu anda AB su düzenlemeleri köklü bir 

şekilde yeniden organize edilmektedir. Yeni yasal düzenlemenin çekirdeğini “Su 

Sistemi Direktifi” oluşturur ve bu direktif üye ülkeler içinde su yönetimi konusunda 

geniş yankı bulmuştur. AB’de su dünyasının kontrolü ile ilgili dört farklı direktif çeşidi 

vardır:173 

� Su Kalitesi İle İlgili Direktifler 

� Endüstriyel Sektör Direktifleri 

� Bireysel Materyal İle İlgili Direktifler 

� Ürün Direktifleri 

 Bu direktiflerden su kalitesi ile ilgili direktifler, içme suyu direktifi, yüzey suları 

gözlem direktifi, kullanım suyu direktifi yeraltı su direktifi gibi direktiflerdir. 

Endüstriyel sektör ile ilgili direktifler, Titanyum Dioksit Endüstri Direktifi ve Kentsel 

Atık Su Direktifi olmak üzere iki adettir. Bireysel materyal ile ilgili direktifler; 

Tehlikeli Maddeler Direktifi ve Nitrat Direktifidir. Ürün Direktifleri (Deterjan 

Direktifleri, Ürün Pazarlama Direktifleri) ise yayıcı kaynaklardan kaynaklanan kirliliği 

kontrol etme anlamında önemlidirler.174 

 Su kaynaklarının korunması Birliğin çevre koruma programlarının en 

önemlilerinden birisidir. Birliğin kabul etmiş olduğu, “Kentsel Atık Su Arıtma 

Yönergesi” 2010 yılının sonuna kadar tüm yerüstü ve kıyı sularının organik kirlilikten 

arındırılmasını öngörmektedir. Bunun için yerel yönetim ve sanayilere belirli bir süre 

verilmiş olup, bu sürenin sonuna kadar bu kuruluşlar atık su arıtım tesislerini 

tamamlayacaklar ve bu tarihten itibaren atık sular arıtılmadan sulara deşarj 

                                                 
172 Joseph Scanlon, a.g.m., s.121-123. 
173 G. Mckay, T. Zabel “Developments in European Union Water Management and Legislation”, The Kriton Curi 
International Symposium an Environmental Management in the Mediterranean Region,ed.,Günay Kocasoy,Volume 
1, İstanbul:Bogaziçi Üniversitesi Yayını,1998,s.234.  
174 G. Mckay, T. Zabel, a.g.m.,s.235-239. 



 62 

edilmeyecektir. Su kaynaklarına deşarj edilecek arıtılmış sular Birlik Standartlarına 

uygun deşarj limitlerine sahip olmak zorunda olacaktır.175  

 AB çevre politikası, bir dizi çevresel eylem programları yoluyla geliştirilmiştir. 

İlk programlar, tatlı ve deniz suyundaki kirlenmenin azaltılması, yakıttaki azami kurşun 

miktarının veya sülfür ve azot dioksit emisyonlarının düzenlenmesi gibi düzeltici 

tedbirler üzerinde yoğunlaşmıştır. Daha sonra birlik, daha az zarar veren enerji 

kaynakları kullanımının teşviki ve atıkların dönüştürülmesi ve doğal yaşam 

ortamlarının korunması gibi özel bölgeler oluşturulması dahil, daha proaktif bir 

yaklaşım benimsemektedir.176 

 Çevre ile ilgili eylem planları ve programları çerçevesinde suyun korunması, 

saklanması ve idaresi ayrıntılı olarak incelenmektedir. Topluluk, kullanılabilen 

kaynakların işletilmesini, yüksek kaliteli suların korunması ve karşılaştırma yapmak 

açısından araştırma sonuçlarının düzenli bir biçimde sunulması konularını amaç olarak 

açıklamıştır. Değişik tür eylemler şimdiden uygulamaya konmuştur. Bu eylem 

programının yanısıra, Topluluk su ile ilgili 25 dolayında karar kabul etmiş olup, 6 karar 

da yürürlüğe girmeyi beklemektedir. Ekonomik ve Sosyal Komite yasa önerilerinin 

aşağı yukarı hepsini kabul etmiş ve yeni önerileri incelemeye başlamıştır. Su kirliliğine 

karşı verilen mücadelede aşağıdaki alanlar öncelikli olarak düşünülebilir:177 

� Su kalitesi ile ilgili hedeflerin tanımlanması 

� Sulu ortamlara tehlikeli madde atılmasının engellenmesi 

� Kirliliğe karşı denizlerin korunması 

� Su kalitesinin denetlenmesi ve gözlenmesi 

� Bazı sanayi kolları için belirli önlemler alınması 

� Uluslararası antlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler 

� Araştırma ve geliştirme faaliyetleri 

 Su kirliliği alanında, içme suyu, yüzme suyu, balık çiftlikleri suyu ve kabuklu 

deniz hayvanları suyu olarak farklı kullanımlı sularda farklı kalite standartları 

belirlenmiştir.  

                                                 
175 Recep Akdur, a.g.e., s.154. 
176 Avrupa Birliği ve Çevre Enstrümanları, Bursa Çevre Merkezi Aktüel Aylık Bülten,Ocak 2003. BTSOYayın 
Organı, http://www.bcm.org.tr/pdf/bulten/2003_01.doc(04.09.2005),s.1. 
177 TÜSİAD, a.g.e., s.5. 
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 Atık suyun iyileştirilmesi ve yönetimi için aşağıdaki belirtilen hususlara dikkat 

edilmelidir:178 

� Belediye atık suyu yönetimi, daha temiz üretim uygulamaları kentsel dizayn 

konusunda en iyi uygulamalar için uygulama stratejileri ve politikaların 

belirlenmesi, 

� Dışarı akan atıkların kontrolü için çevrersel kalite kriterleri, yasal ve zorlayıcı 

düzenlemelerin belirlenmesi, 

� Endüstriyel atıklar, ayrılması ve iyileştirilmesi gerekli atıklar ve kaynağındaki 

endüstriyel atıklar için standart ve kriterlerin hazırlanması. 

  Avrupa’da su kaynaklarının yönetimi ve kalitesi ile ilgili önemli ilerlemeler 

kaydedilmesine rağmen, özellikle rizleme ve zorunlu önlemlerin ve teknik gelişmelerin 

uygulanması için yeterli kapasiteye ve mali kaynaklara sahip olmayan bölgelerde 

sorunlar devam etmektedir. Batı Avrupada ve AB’ye üyelik başvurusu yapmış 

ülkelerde özellikle atık su arıtma işlemlerindeki ilerlemelerin sonucunda deşarjların 

azaltılması sayesinde nehir, göl ve kıyı sularının kalitesi fosfor ve organik maddeler 

açısından genel olarak gelişme göstermektedir. Batı Avrupa’daki nehirlerde ve bunların 

Kuzey Atlantik Okyonusu’na ve Baltık Denizi’ne döküldükleri noktalarda görülen ağır 

metal derişimleri, salımların azaltılmasını amaçlayan politikalar sayesinde azalmıştır.179 

2.5.3. Toprak Kirliliği 

 Sandoz kazası AB’de kimyasal tesis güvenliği konusunda daha sıkı politikalar 

uygulanması sonucu doğurmuştur. Avrupa Komisyonu Seveso Direktifi ile miktarı belli 

düzeyleri aşan tehlikeli maddelerin üretimi ve depolanması ile ilgili yükümlülükler 

getirmiştir. Bu tür alanlarda çalışan işletmecilerin ana kaza önleme politikası ve ani 

durum planı geliştirmelerini gerekli kılmaktadır. Ayrıca halkı mevcut tehlikeler 

hakkında bilgilendirme yükümlülüğü de getirilmiştir. Son olarak bu tür yerlerin 

değerlendirme ve düzenli denetimi yükümlülüğü getirilmiştir.180 

 Avrupa’da toprakla ilgili en büyük sorunlar toprağın betonla örtülmesinden ve 

erozyondan kaynaklanan ve telafisi mümkün olmayan toprak kayıpları, yerel ve dağınık 

kaynakların neden olduğu kirlilik (asitleşme dahil), tuzlama ve toprağın pekişmesidir. 

Toprak üzerindeki baskılar yerleşim bölgelerinde nüfus ve faaliyet yoğunluğundan, 
                                                 
178 George Kamizoulis, “Past and Future Activities of WHO Within the MED POL Programme of the Mediterranean 
Action Plan”, The Kriton Curi International Symposium an Environmental Management in the Mediterranean 
Region,ed.,Günay Kocasoy,Volume 1,İstanbul:Bogaziçi Üniversitesi Yayını,1998,s.10. 
179 Recep Akdur, a.g.e., s.81. 
180 Joseph Scanlon, a.g.m., s.125. 
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ekonomik faaliyetlerden iklim ve arazi kullanımı değişikliklerinden kaynaklanmaktadır. 

Tüketici alışkanlıkları ve sanayi sektörü özellikle yerleşim bölgelerinde belediye 

atıkları, enerji üretimi ve ulaşım gibi potansiyel kirlilik kaynaklarının artmasına neden 

olmaktadır. 181 

2.5.4. Gürültü Kirliliği 

 Ses kirliliği; insanların işitme sağlığını ve algılama gücünü olumsuz yönde 

etkileyen, kişinin psikolojik ve fiziksel dengesini bozabilen, iş verimini düşüren, 

çevrenin doğallığını bozan bir çevre sorunudur. Ses kirliliği kaynaklarının başında 

trafik sorunu gelir. Taşıtlardan çıkan fren sesleri, motor ve egzoz sesleri trafik 

gürültüsünün başında gelmektedir. 

 Kapsamlı bir çevre politikası, çim biçme makineleri, motosikletler, uçaklar ve 

binaların dış cephelerinde kullanılan aletler gibi makinelerden kaynaklanan gürültü 

kirliliği ile mücadeleyi de içermek durumundadır. AB’de bu tür aletlerin çıkarabileceği 

azami gürültü düzeyleri yasal düzenlemelere tabidir.182 

2.5.5. Atık Yönetimi 

 Atıklar tüm Avrupa ülkelerinde önemli bir sorun oluşturmakta ve atık miktarları 

genel olarak artmaya devam etmektedir. Atık oluşumu hammadde ve enerji kaybı 

anlamına gelmekte ve bu atıkların toplanması, işlenmesi ve imhası topluma büyük bir 

maliyet yüklemektedir. Avrupa’da atıkların çoğu toprağa gömülmekte, ancak yakarak 

imha işlemi de gün geçtikçe artmaktadır. Atıkların gömülmesi ve yakılması sera gazı 

salımları ve organik mikro kirletici maddeler ile uçucu ağır metallerin sınır ötesine 

taşınması gibi nedenlerle sorun oluşturmaktadır.183 

 Seveso ІІ Direktifi, endüstriyel kazalar ve bu kazaların çevre ve insan 

üzerindeki etkileri ile ilgili riski en aza indirmeyi amaçlayan direktiftir. Yüksek 

miktarda tehlikeli madde kullanan endüstrilerin güvenlik raporları ve acil planlar 

hazırlamaları talep eden hükümler içermektedir. Güvenlik önlemleri ciddi ölçüde 

yetersiz ise tesisin işletilmesini engellemektedir. Ayrıca direktif üye ülkelerden 

planlanma, politika entegrasyonu, denetleme, raporlama ve bilgiye erişim konularında 

                                                 
181 Recep Akdur, a.g.e., s.82. 
182Özay Özpençe, Ahmet Özen, “Hızlı Şehirleşme, Sanayileşme ve Çevre Sorunları : Sorunların Çözümünde Siyasi 
Erkin Rolü”, http://birimweb.icisleri.gov.tr/tid/dergi/444_125_138.doc(22.12.2005), s.130. 
183 Recep Akdur, a.g.e., s.72. 
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bazı prosedürler getirmektedir.184 AB’nin değişik ülkelerinde uygulanan stratejiler 1991 

AB direktifinde tanımlanmış öncelik tasarısını takip eder. Bu tasarı aşağıdaki 

prensiplerle uyum içindedir:185  

� Atıkların kaynağında azaltılmasına ve kimyasal zararının teknolojik süreçlere 

uygun olan müdahaleler sayesinde azaltılmasına öncelik vermek 

� İkincil olarak, atıkların enerji kaynağı olarak kullanılmasına olduğu gibi 

materyalin geri dönüşümüne ve yeniden kullanımına destek olmak 

� Son olarak artık bir daha değerlendirilmesi uygun olmayan atıkları toprak altına 

gömmek. 

 AB ülkelerinde yılda 3 milyar ton atık üretilmektedir. Atık üretimi yılda %10 

artmaktadır. AB’nin atık yönetimi birbirine bağlı üç temel unsura dayalıdır. İlk olarak, 

ürün tasarımını iyileştirerek atığın kaynakta azaltılması. İkinci olarak, atığın yeniden 

dönüşüme tabi tutulması ve yeniden kullanılmasıdır. Üçüncü temel ise, atıkların 

yakılması sonucu ortaya çıkan kirliliğin azaltılmasıdır. Bu konuda birçok yasal 

düzenleme bulunmaktadır. Eski taşıtların ve elektrikli aletlerin toplanması ve 

denizlerdeki kullanım süresi dolan petrol platformlarının sökülmesi gibi yeniden 

dönüşüm işlemleri AB düzeyindeki yönergelerle üreticilerin sorumluluklarına dahil 

edilmektedir. Ambalajlar, piller ve mineral yağlardan doğan kirliliğe yönelik 

düzenlemeler de bulunmaktadır.186 

 Atık yönetimi artık toplama ve boşaltım aşamaları ile sınırlı olmamalıdır. 

Entegre yönetim geleneksel tepkisel yaklaşım yerine üretim ve tüketim sistemlerinin 

tümüyle ilgilenen daha stratejik öngörücü yaklaşımın geçmesini gerekli kılıyor. Atık 

işleme süreci gerçekten ürün yaşam çevriminin ilk basamaklarından itibaren dikey 

olarak uyumlu olmalıdır. Tasarım safhası, ortaya çıkabilecek atık yönetimi seçenekleri 

nedeniyle materyal seçimi ve ürün tasarımından oldukça etkilenmektedir. Yeni ürün 

tasarlamak veya bir ürünü yeniden tasarlamak performans, kalite fiyat gibi geleneksel 

özelliklerin yanında değişik paydaş gerekliliklerinin oluşması için çevre ihtiyaçlarının 

da dikkate alınmasını gerektirir.187 

 

                                                 
184 İktisadi Kalkınma Vakfı, a.g.e.,s.126. 
185 Giordino Urbini, Fabio Conti, Renato Ianelli, “Quality Eveluation of Municipal Solid Waste in Italy and new 
Disposal Strategies”, The Kriton Curi International Symposium an Environmental Management in the Mediterranean 
Region,ed.,Günay Kocasoy,Volume 1,İstanbul:Bogaziçi Üniversitesi Yayını,1998,s.510. 
186 Özay Özpençe, Ahmet Özen, “Hızlı Şehirleşme, Sanayileşme Ve Çevre Sorunları : Sorunların Çözümünde Siyasi 
Erkin Rolü”, http://birimweb.icisleri.gov.tr/tid/dergi/444_125_138.doc(22.12.2005),s.129-130. 
187 Andrea Raggi, a.g.m.,s.320. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. ÇEVREYE DUYARLI İŞLETMECİLİK VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 

3.1. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı 

 Küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, hayvan ve bitki tür çeşitliliğinin 

azalması, hava, su ve toprak kirliliğinin yaygınlaşmasının olumsuz sonuçlarının 

gözlemlenmesi ve dahası bu çevresel sorunların küresel boyut kazanması ekonomik ve 

çevresel atmosferlerin karşılıklı etkileşim içinde bulunduğunu, dolayısıyla birlikte 

değerlendirilmesi gerektiği gerçeğini somutlaştırmıştır. Ekonomik ve doğal çevrenin 

karşılıklı bağımlılığının kalkınma politikalarında ele alınmasına gereksinim olduğuna 

dair ilk kapsamlı uyarı Roma Kulübü’nün “Büyümenin Sınırları” başlıklı raporunda 

daha 1972 yılında yapılmıştır. Aynı yıl içersinde yapılan BMÇK çevrebilim ve 

kalkınma arasındaki dengeyi ön plana çıkaran “eko kalkınma” politikası çerçevesinde 

sürdürülebilir kalkınmanın iki temel öğesi olan “insan merkezlilik” ve “gelecek 

nesillerin kaynaklarının korunması” konularını gündeme getirmiştir. Ancak 

sürdürülebilir kalkınmanın küresel çapta aktif bir politika haline dönüşmesi 20 yıllık bir 

gecikme ile 1992 Rio Zirve’sinden sonra mümkün olmuştur.188 

 Sürdürülebilir Kalkınma (SK), sosyal adalete dayanan ekonomik büyüme ve 

doğal kaynakların kullanımında sürdürülebilirlik ile karakterize edilir. Bu üç gerekliliğe 

birbiriyle uyumlu bir şekilde ulaşılmalıdır şöyle ki aralarındaki karşılıklı ilişki dengeli 

bir şekilde gerçekleşmelidir. Sachs’a göre SK konseptinin atası olarak dört boyut 

tanımlanmıştır. Bunlar kültürel, ekolojik, sosyal ve uzaysal boyutlardır. Önemli bir 

bakış açısından SK’nın yakın bir zamanda birbiriyle çatışmaya eğilimli üç çeşit 

beklentinin aynı anda gerçekleşmesini gerektirdiği bir gerçektir. Bu yüzden ideal 

çözüm belki de hiçbir amacın bireysel olarak alındığında optimum noktasına 

ulaşmadığı orta bir noktada bulunmaktadır.189 

 Çevre ile ilgili olarak uluslararası işbirliğine ilişkin ilk kapsamlı düzenlemeler 

1970’li yılların başında ele alınmıştır. 1972 yılında Stockholm’de sosyo-ekonomik 

yapıları ve gelişme düzeyleri farklı olan birçok ülkenin çevre konusundaki ilk küresel 

değerlendirmesi olan “Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Bildirgesi” kabul edilmiştir. 

SK kavramı ise ilk kez, 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca 

                                                 
188Murat Ali Dulupçu, “Sürdürülebilir Kalkınma Politikasına Yönelik Gelişmeler”,  Diş Ticaret Dergisi, Sayı: 20 
OCAK 2001.http://www.econturk.org/dtm2.htm(01.01.2006),s.1.  
189 Mari Elizabete B. Seifferta, and Carlos Loch, “Systemic thinking in environmental management: support for 
sustainable development” Journal of Cleaner Production (October 2005), Volume 13, Issue 12., s. 1197. 
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hazırlanan Bruntland Raporu’nda tanımlanmış ve bu tarihten itibaren yaygın bir şekilde 

kullanılmaya başlanmıştır.190  

 SK kavramı Bruntland Komisyonu tarafından geliştirilmiş bir kavramdır. 

Kavram ile ilgili şimdiye kadar birçok tanım yapılmıştır. Komisyon, SK’yı, “bu günün 

ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün 

vermeksizin karşılamak”191 şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca komisyon büyüme 

hakkında da yorum yapmıştır. Komisyon görüşüne göre, ekolojik yıkımların 

olabileceğinin ötesinde kaynak kullanımı ve nüfus seviyesi ile ilgili olarak sınırlar 

tanımlanamaz. Enerji, su, toprak ve malzeme kullanımı için değişik sınırlamalar 

mevcuttur. SK, bu sınırlamalara ulaşmadan dünya sınırlı kaynaklara adaletli ulaşmayı 

garanti altına almalı ve baskıyı azaltmak için tekrar teknolojiye yönelmelidir. Ayrıca 

her yerdeki bütün ekosistemlerin bozulmadan korunması mümkün olmayacaktır çünkü 

ekonomik büyüme ve kalkınma kaçınılmaz surette değişim içermektedir.192 

 SK gibi bir konsepti kaçınılmaz surette destekleyen ve değersiz bulanlar 

bulunurken, konseptin bazı çelişkileri, gerilimleri ve çatışmaları içermesinin kabulü 

önemlidir. Dovers ve Handmer bu çelişkilerden en bariz olarak değerlendirdikleri sekiz 

tanesini aşağıdaki şekilde ortaya koymuştur:193 

� Teknoloji ve kültür: sebebe karşı tedavi 

� Alçak gönüllülüğe karşı kibir 

� Jenerasyonlar arası eşitliğe karşı jenerasyon içi eşitlik 

� Büyümeye karşı sınırlamalar 

� Kişisel çıkara karşı ortak çıkarlar 

� Demokrasiye karşı amaçlar  

� Uyumluluk yeteneğine karşı direnç 

� Optimizasyona karşı yedek kapasite 

 SK tariften de anlaşılacağı gibi SK’nın üç temeli vardır. Bunlardan birincisi 

sürdürülebilirlik, ikincisi nesiller arasılık ve üçüncüsü de küresel bir sorun olmasıdır. 

SK, çevre yönetimini uluslararası boyuta taşıyan, kalkınma ve çevre arasındaki ilişkiye 

yeni bir boyut getiren bir yaklaşımdır. SK, insan boyutunun yanında doğal yaşamın 

korunmasını da hedef alır. 

                                                 
190 Barçın Ağça, ,“Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (Johannesburg, 26 Ağustos- 4 Eylül 2002”,  Uluslararası 
Ekonomik Sorunlar Dergisi, Sayı:7, 2002,s.30. 
191 J.Glynn Henry, Gary W. Heinke, a.g.e.,s.9. 
192 Bruce Mitchell,a.g.e., s.27. 
193 Bruce Mitchell, a.g.e., s.30-34. 
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3.1.1. Ekonomik Kalkınma ve Ekolojik Çevre İlişkisi 

 En geniş anlamıyla kalkınma, toplumu iyileştirmek demektir. Kalkınma; 

ekonomik büyüme, daha iyi yaşama standardı olarak tanımlanabilir. Ülkenin insani ve 

doğal kaynakları ile kurumlarının yönetimini geliştirerek bu hedefe ulaşılabilir.194 

SK’nın başarılı bir şekilde başarılması ki bu ekonomik sistem ilişkilerinin ve doğal 

çevrenin uyumlulaştırılması temel amaçlarından biridir ve SK’ ya karşı pazar dışı 

malların olası değerli katkılarının doğru anlaşılmasını gerektirmektedir. Eğer yaşam 

çevresindeki tüm mallar doğru değerlendirilip ve bu değerler bireylerin, firmaların ve 

devletin karar verme sistemlerine dahil edilmezse bir ekonominin SK doğrultusunda 

ilerlediği söylenemez. Doğal çevrenin pazar dışı mallarının doğru değerlendirmesi hala 

kritik bir soru olmasına karşın, belirli ekonomiler için kaynakların kullanılmasında 

başarı başarılı kalkınma için bir garanti olamaz.195 

 Doğal kaynakların saklı olduğu yer olarak çevre; ekonomik gelişmeyi etkileyen 

ve canlıların hayati ihtiyaçlarını karşılayan bir üretim ve yaşamı doğrudan etkileyen bir 

estetik unsurdur. Bu özelliğiyle çevre, sağladığı olanaklarla insanlar için bir yaşam ve 

moral kaynağı olmaktadır. Bunun için çevre ve çevre sorunlarının türlü yönleri, 

ekonomiyle çok yakından ilgilidir. Gelişmekte olan ülkeler, çevreye ilişkin her türlü 

girişimde ekonomik boyutu ön planda tutmak durumundadır. Bu konularla ilgilenen 

“Çevre Ekonomisi” çevreyi koruyan teknoloji yada ekolojik ilkelere dayalı sanayi 

etkinliği olarak da tanımlanmaktadır. Bu dalın amacı, ekonomik faaliyetlere bağlı olan 

çevre sorunlarına çözüm bulmaktır. İlkesi; çevreye zarar vermeyecek, ama verimliliği 

de düşürmeyecek, hatta verimi arttıracak yeni teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak, 

ülkelerin kalkınmasına destek olmaktır. Temelde çevrenin sağladığı olanaklar, birer 

fiziki veya moral kaynak olmakla ekonomi bilimi ile yakından ilgilidir.196 

 Yeşil ideologlar dünyanın küresel olarak iyi olmasının sadece ekonomik 

büyüme ile değil gezegeni dolduran türler ve yerleşimlerin sayısının bir fonksiyonu 

olduğu fikrine dayandırmaktadırlar. Bir alandaki bitki ve hayvan çeşitliliği ve SK’nın 

seviyesi gibi faktörler fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin en az düzeyde kullanılması 

fikrine dayanır. Kirliliğin en az seviyede bırakılması bir ülkenin uzun süreli sağlığını 

korumada önemli bir yeşil ölçüttür. Yeşil teorilere göre; günümüz tüketim tabanlı 

                                                 
194 John Clark Kalkınmanın Demokratikleşmesi, Çev: Serpil URAL, T.Ç.V. Yayınları, Ankara, 1996, s:34. 
195 K. Mijanovica and J. Kopac, a.g.m., s. 759-765. 
196 Emrullah Güney, a.g.e.,s.175. 
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toplumu, kaynakların geri dönüşümü, atıkların ve kirlenmenin azaltılması karışımını 

esas alan bir topluma dönüştürülmelidir.197 

 Çağımızda artık ekonomi ve ekolojinin birbirinden ayrılmasının mümkün 

olmadığı anlaşılmıştır. Çevre korunması gelecek yüzyılların temel sorunu olarak 

belirmiş ve insanlığın devamı, bu konuda bugün gösterilecek olan duyarlılığa 

bağlanmıştır.198 Aslında çevreye uygun ekonominin temel koşulu SK’ dır. Ancak 

uygulamalara bakıldığında, sürdürülebilirlik kavramı, çoğunlukla ekonomik anlamda 

algılanmaktadır. Bu bakış açısı, SK’yı sürdürülebilir büyüme olarak anlamamıza neden 

olmaktadır. Oysa amaç, SK’dır. SK’nın sağlanması ise ekolojiyi genel ekonomik 

çerçeve içinde bir bileşen olarak görmek yerine, konuya tam ters yönden yaklaşarak 

ekonomiyi ekolojik çerçeveler içine yerleştirmekle mümkün olacaktır.199  

 Çevresel tedbirler uygulandığında bu tedbirlerin şirketin ekonomik hedefler ile 

çatışacağımı yoksa onlara katkımı yapacağı konusu bir muamma olarak her zaman 

karşımızdadır. AB’ye mensup ülkelerde 1997-1998 yılları arasında işletmeler 

uygulanan anket sonuçları bu konuda aydınlatıcı niteliktedir. Şirketlerin büyük 

çoğunluğu (%82,3) çevresel aktivitelerinin şirket imajı üzerinde çok pozitif etkisi 

olduğunu kavramıştır. Aynı şekilde ürün imajı da çevresel aktivitelerden kar etmek 

konusunda pozitif katkı sağlayacaktır. Tepe yönetimin ve işletme sahiplerinin tatmini, 

şirketin çevresel aktivitelerinden faydalandığı şeklinde algılanmaktadır. Ayrıca anket, 

satışlar, pazar payı, üretkenlik ve kısa vadeli kazancın bu husustan az olmakla birlikte 

olumlu olarak etkilendiğini göstermiştir. Uzun vadeli kazançtaki büyük artış “çevre 

bize pahalıya mal oluyor” şeklindeki davranışların geniş kesimlerce terk edilmesine yol 

açmıştır. Çevresel tedbirler kısa vadede hala fazla maliyete yol açtığı düşünülmekle 

birlikte uzun vadede bu görüşün yerini çevre yatırımlarının kendilerini geri ödeyeceği 

görüşü almaktadır.200 

 Bir ürünün sürdürülebilirliğini ölçme talebini karşılayan yeni bir yaklaşım da 

üçlü sonuç kavramının kullanılmasıdır. Terim ilk defa John Elkington tarafından dile 

getirilmiştir ve ona göre üçlü sonuç ekonomik, sosyal ve çevre değişkenlerine karşı 

bütünleşik bir performansın ölçülmesi ve rapor edilmesi için bir çatı teşkil eder. Bu 

                                                 
197 Gareth Jones, a.g.e., s.60. 
198 Pervin Dedeler Bezirci, a.g.e.,s.145. 
199  Orhan Uslu, Ekonomik ve Ekolojik Uygulamalarda Sürdürülebilir Kalkınmanın Yeri, Sürdürülebilir 
Kalkınmanın Uygulanması, T.Ç.V. Yayınları, Ankara, 1998, s:43. 
200 Annett Baumast, a.g.m., s. 148-156. 
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kavram geleneksel ekonomik sonucun toplum ve çevre ile olabileceğini ileri sürer. Üçlü 

grup aşağıda yer alan köşelerle bir üçgen olarak çizilebilir:201 

� Ekoloji (Çevre koruma). 

� Eşitlik (Sosyal eşitlik). 

� Ekonomi (Ekonomik büyüme). 

 Yeni bir ürün geliştirilmesi sırasında ekoloji, ekonomi ve eşitlikten oluşan üç 

köşe arasında gelinip gidilmelidir ve uygun bir dengeye ulaşmada her kategorinin en iyi 

şekilde karşılanması gerekir. Ekolojik taraf temiz manzara, temiz hava ve su üzerinde 

dururken, eşitlik tarafı bize belirli bir ürünün insan donanımından bağımsız sosyal 

refaha yol açıp açamayacağını söyler. Ekonomik yan da bir üründen kar elde edilip 

edilmeyeceğini söyler.202 

 Cutter ve Renwick seçilmiş politikacıların en önemli görevinin süregelen 

toplumsal kalkınmanın çevre kalitesine karşı dengelenmesi konusunda hakemlik görevi 

olduğunu ileri sürerler. Çevresel kaynakların yönetilmesi konusunda gelecekte 

politikacılar önemli rol oynayacaklardır. Çevre yönetiminin dört ana alanında kontrol 

uygulamak için politikacılar üzerinde artan bir baskı olacaktır. Bu alanlar aşağıda 

sunulmuştur:203 

� Ekonomik kalkınmayı teşvik etmek. 

� Kaynakları gelecek için korumak. 

� Halk sağlığını korumak. 

� Önemli doğal güzellikleri muhafaza etmek. 

 Kısaca, çevre ile ekonominin ilişkisi başlıca iki noktada ortaya çıkmaktadır: 

Birincisi, çevrenin, çevre değerlerinin korunması ve iyileştirilmesi için yapılması 

gereken harcamaların etkisi; ikincisi de, çevreye verilmiş olan zararların giderilmesi 

için ekonominin katlanmak zorunda olduğu harcamalar. Bunlara, bu harcamalar 

yapılmadığı takdirde, kuşkusuz ulusal servetin ve ekonominin görmesi olası bulunan 

zararlar da eklenmek zorundadır.204 

3.1.2. Sürdürülebilir Kalkınma, Enerji ve Çevre İlişkisi 

 Günümüzde çok önemli hale gelen çevre sorunları ilk olarak sanayileşmiş 

ülkelerde gözlemlenmiştir. Özellikle sanayi devrimi CFC gazlarının üretiminde bir 

patlamaya yol açarak çevrenin bozulmasında bir numaralı aktörü oynamıştır. Fakat 
                                                 
201 Lennart Y. Ljungberg, a.g.e.s.5. 
202 Lennart Y. Ljungberg, a.g.e.s.6. 
203 Gareth Jones, Graham Hollier, a.g.e., s.73. 
204 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevre Politikası,,s.157. 
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çevre sorunları uzunca bir süre gözardı edilmiştir. Ancak 20. Yüzyılın sonlarına doğru 

fark edilmiş ve bir takım önlemler alınmaya başlanmıştır.  

 Çevre sorunları yeni yeni ele alındığından, çevreyi korumayla ilgili kavramların 

geçmişi de çok geriye dayanmamaktadır. 20-30 yıl öncesine kadar çevre, atıkları alıp 

eriten serbest bir mal ve ekonomik gelişmenin kaçınılmaz bir bedeli olarak 

görülüyordu. Eğer ekonomik gelişme arzulanıyorsa, çevre kirliliğine katlanılmalıydı.205  

 Ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. SK 

nosyonunun karmaşıklığı ekonomik aktivitelerin ölçümünde ve analizinde yeni bir 

metodoloji gerektirmektedir. Ana kaygı mevcut muhasebe sisteminin ekonomik ve 

ekolojik konuları nasıl daha iyi dikkate alacak şekle getirilmesi konusundadır. Sosyal 

ve ekolojik zenginliğin yok eden ne varsa sıklıkla Milli Hasıla’nın artmasına neden 

olmakta ve böylece nerede duracağımız ve neyi takip edeceğimiz konusunda yanlış 

göstergeler vermektedir. Bizim, işletmenin ekonomik performansını ve ülke 

ekonomisini değerlendirirken çevreyi de göz önüne alacak yeni göstergelere ihtiyacımız 

var. Avusturya’nın SK Ajansı’nın 1997 yılında Viyana’daki kuruluş toplantısında 

İsveçli girişimci Stephan Schmidheiny DER STANDART gazetesinden şu satırları 

okumuştur: “Ekonomi ve ekoloji arasında bir uzlaşma mümkün değildir.” O “eko 

verimlilik” olarak nitelendirilecek ortak paydada buluşma zorunluluğunu ileri 

sürmektedir.206 

 Ancak 90’lı yılların başında çevre koruma konusunda küreselleşme hızlandı. 

Bunun iki önemli sebebi vardır. Birincisi, çevre kirliliğinin sınır tanımaması, 

uluslararası bir özellik göstermesi, ikincisi ise çevreyi hiçe sayan sanayileşme 

politikalarının doğal kaynakların geleceğini tehdit edici sonuçlar ortaya çıkarmasıdır. 

Bu gelişmeler, gerek OECD, ICC ve Worldbank (Dünya Bankası) gibi teşkilatlarda, 

gerekse de iş çevrelerinde “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramının tartışılmasına ve 

geliştirilmesine sebep olmuştur.  

 Mantıksal açıdan bakılırsa, bir eko-tarihsel oluşumun fiziksel bakımdan 

sürdürülebilir olması için üç koşulu karşılanması gerekir:(1) Yenilenebilir kaynaklardan 

yararlanma oranının, onların kendilerini yenileme oranını geçmemesi gerekir; (2) 

yenilenemez kaynaklardan yararlanma oranı, sürdürülebilir alternatif kaynakların 

geliştirilme oranını aşamaz ve (3) kirlenme ve çevre tahribatı “çevrenin özümleme 

kapasitesi”ni aşamaz. Fakat şimdi ekoloji bilgilerimize göre, bu amaçlara ulaşmak için 

                                                 
205 Koray Eti,“Sürdürülebilir Kalkınma, Enerji ve Çevre İlişkisi”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Şubat 2001,s.58. 
206 Pekka J. Korhonen, Mikulas Luptacik, “Eco-efficiency analysis of power plants: An extension of data 
envelopment analysis”,European Journal of Operational Research(16 April 2004),Volume 154, Issue 2,s.437-446. 
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sadece mevcut ekonomik büyüme eğilimlerini yavaşlatmakla kalmamalı, onları tersine 

çevirmeliyiz.207 

 Çevre kirlenmesine yol açan olayların özünde mikro ekonomik açıdan üretim-

tüketim; makro ekonomik açıdan ise büyüme-kalkınma ilişkileri yatar. Ekonomi bilimi, 

üretim ve tüketim ile büyüme ve kalkınma ilişkilerinde “doğal kaynakların 

tükenmezliği” ve “doğal çevreye egemen olma” düşüncesinden hareketle çevresel 

kirlenmenin bu süreç içerisinde kendi kendini absorbe edeceğini kabul etmiş ancak, 

ekosistemdeki kaynakların ekonomik anlamda fiyatı sıfır olan bir serbest mal olarak 

kabul edilmesi, üretim süreçlerinde karşılık ödenmeden kullanılması, çevre 

kirlenmesine daha doğrusu ekolojik dengenin bozulmasına yol açmıştır. Doğanın 

kendisini yenilemesinin bir sınırı anlaşıldığından bu yana önceleri bedava mal olarak 

nitelendirilen çevre mallarının değeri anlaşılmaya başlanmış, bu tür mallara gereken 

önemin verilmesi gerektiği fikrine varılmıştır.208 

 SK anlayışı, çevre faktörünün korunmasında çok aktif bir rol oynamaktadır. 

Açıklandığı gibi sanayileşmiş ve yeni sanayileşen ülkelerin enerji kullanımları, ortaya 

çıkan atıklar sonucunda çevreyi çok olumsuz şekilde etkilemektedir. Fakat enerji 

kullanımı da bir türlü engellenememektedir. Ülkeler yaygın bir biçimde petrol, kömür 

ve doğal gaz gibi yenilenemeyen doğal kaynaklar ile su enerjisi, jeotermal enerji, güneş 

ve rüzgar enerjisi gibi enerji kaynaklarını kullanmaktadırlar. Bu kaynakların aşırı 

kullanımı yani daha fazla getiri sağlamak amacıyla kullanımı, hem çevrenin 

bozulmasına hem de gelecek nesillerin ihtiyacı olan kaynakların tükenmesine yol 

açmaktadır. Bu sayılanlar ışığında SK önem kazanmaktadır. 

 Bruntland Komisyonu çevre ve kalkınma politika hedeflerini aşağıdaki gibi 

tanımlamıştır:209 

� Büyümeyi gözden geçirme. 

� Büyüme kalitesinin değiştirilmesi (büyümeden ziyade kalkınmayı vurgulamak). 

� İş, yiyecek, enerji, su ve sağlıkla ilgili temel ihtiyaçların karşılanması. 

� Sürdürülebilir bir nüfus düzeyini temin etmek. 

� Kaynakları arttırmak ve idamesini sağlamak. 

� Teknolojiyi yönlendirme ve riski yönetme. 

� Karar sürecinde çevre ile ekonomiyi birleştirme. 

                                                 
207 John Bellamy Foster, a.g.e., s.150-151. 
208 Uğur Yıldırım, “Çevre Sorunlarına Ekonomik Yaklaşımlar”,Çevre Sorunlarına Çağdaş 
Yaklaşımlar,der.Mehmet C. Marin, Uğur Yıldırım,1.Baskı,İstanbul:Beta,2004,s.191. 
209 Bruce Mitchell, a.g.e., s.28.  
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 Enerjideki SK anlayışı içerisinde de, kabul etmek zorunda olduğumuz ve 

uluslararası onay görmüş bazı temel unsurlar şöyle sınıflandırılabilir:210 

� Enerji kaynaklarının taşıdığı çevresel riskler için gereken tedbirleri almak. 

� Enerji verimi ile tasarrufu tedbirlerini uygulayıp, birincil kaynak kaybını 

minimuma indirmek. 

� Enerji arzının ihtiyaçtan fazla artmasını engelleyecek planlar yapmak. 

� Atmosferi koruyucu tüketim kalıbı içine girmek. 

 Doğal ve yapay kaynakların sürdürülebilirlik sınırlarının ötesinde kullanıldığı 

günümüzde; SK veya dengeli kalkınma yaklaşımı çevrenin yönetilmesinde yetersiz 

kalmaktadır. Dengeli veya sürdürülebilir bir kullanım için ihtiyaçlar ile istekler arasında 

bir ayrımın yapılması zorunludur. Bazı alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Çevre sadece 

ekonomi, sağlık, kalkınma için esas ya da eğlence değildir. Çevre için ekonomi; işleri 

gerçek ihtiyaçlarımızı karşılayacak biçimde idare etme anlamına gelir. Bir zamanlar 

kapitalizmin üzerinde yükseldiği ve çok kişinin kar etmesini sağlamış olan “hep daha 

fazla tüket” ideolojisi, aynı zamanda dünyanın ve gelecek kuşakların haklarını 

koruyarak gerçek ihtiyaçlarımızı karşılamaya artık yeterli gelmemektedir. Artık, 

yetinme seviyesinin zamanıdır. Yetinme seviyesini savunan Avrupa’daki Yeşil 

Hareketin önemli temsilcilerinden Jonathan Porritt, kapitalizmin sürekli tüketim 

baskısına karşı çıkmakta, dünyanın ve insanlığın geleceği için “gerçek ihtiyaçlar” ile 

“yapay isteklerin” ayrılmasını ve yetinme seviyesine geçilmesini önermektedir.211 

 Görüldüğü gibi bu yaklaşım toplum, çevre ve ekonomi, arasındaki ilişkilerin 

ikili bir etik varsayımla yeniden gözden geçirilmesini öngörmektedir. SK bir büyüme 

oranına dayanmaktadır. Bu büyüme oranı yenilenebilir kaynaklar için yenilenebilme 

oranıdır. Yenilenemeyen kaynaklar için bu oran, kaynakların öngörülen bir süre için 

dayanmasını sağlayacak bir kullanım oranıdır. Her iki durumda da kaynak dağılımı 

sorunu ile karşılaşılmaktadır. Bu kaynak dağılımının piyasa mekanizması içinde 

kendiliğinden çözülemeyeceği göz önüne alınırsa planlama kaçınılmaz olarak tek 

çözüm yolu olmaktadır. Planlama eldeki kaynakların belli hedeflere ulaşmak için 

kullanılan araçlar yöntemi olduğundan, fiziksel ve ekonomik nitelikli plan türlerini bir 

arada ele alan tümleşik bir planlama ile sürdürülebilirliği sağlayacak olan kaynak 

dağılımı sorunu çözülebilir.212 

                                                 
210 Koray Eti, a.g.e.,s.58. 
211 Gökhan Köktürk, “Ekonomi-Çevre-Yönetim İlişkisi Bağlamında Bir 21.Yüzyıl Fenomeni: Sürdürülebilir 
Kalkınma”, http://www.isguc.org/eko_surdur.php(01.01.2006),s.1. 
212 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevrebilim,,s.139-140. 
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3.1.3. Sürdürülebilir Kalkınma Yöntemi  

 Eko-kalkınma ve sürdürülebilir gelişme nosyonu gittikçe çevre problemlerine 

karşı olması gereken entegre ve önleyici yaklaşımın gerekliliği hakkında baskın olan 

kaygıları yansıtmaktadır. Kalkınmanın alternatif konseptleri takip eden, sosyal eşitlik, 

çevresel sağduyu ve ekonomik fizibilite gibi kriterlere bağlıdır. Bu ise hükümet, 

federasyon, ülke ve belediye yönetimler SK’yı başarmak için yeni bir hüviyete 

bürünmelerini gerektirmektedir. Bu ise sadece çevre kurumunda değil yerel 

yönetimlerce bütün sektörlerde uygulanan yönetim araçlarının yenileştirilmesini 

gerektirir. Çevresel iyileşme ve eğitim süreçleri için teknolojik çözümler, bir araya 

gelen değişik sosyal grupların katılımına bağlıdır.213 

 Yeşil şirketlerin liderleri, SK’yı, belirsiz, kendi kendisiyle çelişen bir kavram 

olarak değil, geleceğin ekonomik gerçeği olarak görürler. Bu liderler, ekonomik 

büyüme ile çevre sağlığının bağdaşmaz olduğuna ve dünyanın kullanılmak ve 

kirletilmek üzere sonsuz bir kaynak olduğuna dair inançları aşmış, tam tersine, 

dünyanın korunması ve yönetilmesi gereken en değerli varlık olduğuna inanan 

kişilerdir.214 Dünya Gözlem Enstitüsü’ne (World Watch Institute) göre ve genel olarak 

yaygın, egemen çevrecilik anlayışına göre “nüfus, teknoloji ve yaşam tarzında” geniş 

kapsamlı değişmeler ve “SK” denen şeyi desteklemek, ileri aşamalara götürmek için 

dünya ekonomisinde genel bir yeniden yapılanmayı gereklidir. Hükümetlerin çevreyle 

ilgili düzenlemelerde daha aktif rol almaları, şirketlerin çevre konusunda daha sorumlu 

davranmaları ve kalkınmanın sürdürülebilir kalmasını güven altına almak için “yeşil” 

bir sanayi stratejisinin yaratılması gerekecektir.215 

 Bireysel organizasyon ve özel tüketicileri SK konusunda daha fazla 

odaklanmalarını sağlamak için, toplumda küresel, bölgesel ve yerel düzeyde belirli bir 

sürdürülebilirlik kapasitesi tarif edilebilir. Bu tür kapasiteler, kaynakların her türü 

(alanlar, mineral kaynakları, biyolojik kaynaklar, enerji vb.) için belirli bir zaman 

periyodu içinde (örneğin 200 yıl) geliştirilebilir. Sürdürülebilirlik kapasitesi altındaki 

aktiviteler için ekonomik uyarım az ve çevre vergileri sabit olmalıdır. Fakat bu kapasite 

düzeyi üzerindeki aktiviteler için yüksek ve artan vergi düzeyleri getirilmelidir.216  

                                                 
213 Sonia Maria Dias, Heloise Schmidt Andrade, Mara L.A. Motta, “Towards Sustainability:Street Scavengers as 
Partners of the Selective Collection of Belo Horizonte City”, The Kriton Curi International Symposium an 
Environmental Management in the Mediterranean Region,ed.,Günay Kocasoy,Volume 1,İstanbul:Bogaziçi 
Üniversitesi Yayını,1998,s.467-468. 
214 A. Zeynep Düren, a.g.e.,s.197. 
215 John Bellamy Foster, a.g.e., s.149. 
216 O. J. Hanssen, a.g.m.,s. 41. 
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 Günümüzde benimsenmiş olan ekonomik modellerin hemen hiçbiri çevre 

faktörünü dikkate almamıştır. Ekonomik kalkınmada sınır tanımayan ve ekonomiler 

arası rekabette kalkınmayı veya kalkınmışlığı belirleyici bir ölçüt olarak kabul eden bu 

modeller uzun dönem projeksiyonundan bakıldığında, aslında oldukça kısa dönemli 

ekonomik kalkınma modelleridir. Uzun dönemde, çevreyi dikkate alan tek kalkınma 

modeli kaynakların israf edilmeden, ideal kullanımını amaçlayan “Çevre Korumalı 

Kalkınma” modelidir. Ekonomik kalkınmanın yeni bir şekli olan bu model, hem doğal 

kaynakların etkinliğini hem de çevresel kalitenin korunmasını göz önünde bulundurarak 

ekonomik büyüme ile ekolojik dengeyi birlikte ele almaktadır. SK modeli, toplumun 

refah artışını sadece ekonomik gelişme olarak değil, ekonomik kalkınma ve çevre 

korunmasını içeren “Toplam Gelişme” olarak görür. SK modeli, adından da 

anlaşılacağı gibi oldukça uzun dönemli bir bakış açısı getirmek suretiyle, global 

ekonomide, gerek bugünün insanının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, gerekse gelecekte 

insanların ihtiyaçlarını da garantiye alacak bir denge oluşturmayı hedeflemektedir. 

Ekonomi ile çevre arasında bir uyum gözeten SK modelinin başarısı diğer bir takım 

sürdürülebilirliklere bağlıdır. Bunlar;217  

� Ekolojik Sürdürülebilirlik,  

� Ekonomik Sürdürülebilirlik,  

� Sosyal Sürdürülebilirliktir. 

 SK’yı benimsemek önemli bir konsepttir ve hala bu arzulanan söylemin nasıl 

ileriye götürüleceği ile ilgili önemli karışıklıklar vardır. Birçok yazar kalkınmanı bir 

anlamda büyüme olduğunu ve bunun ise uzun süreyle sürdürülemeyeceğini ileri 

sürüyorlar. Böylece sürdürülebilir endüstriyel büyüme fikri savunulamaz oluyor. Bu 

yüzden kalkınmanın endüstriyel bağlamda yeniden yapılanma ve ekolojik bağlamda ise 

evrim olarak değerlendirilmesi görüşü ortaya çıkmıştır. Ekonomik çevreyi de içeren 

çevre sürekli değişmektedir. Böylece bir endüstri veya ekosistem sürdürülebilirlik adına 

hayatta kalabilmek için değişen durumlara uyum sağlamalıdır. Bir sistemin kendinin 

evrimine izin veren özellikleri uyum olarak adlandırılır. Değişen dünyaya uyum 

sağlamaktan ziyade durumunu muhafaza eden bir sistem, artarak devam eden bir stresle 

ve hatta bazı durumlarda tamamen bir yıkım ile karşı karşıya gelir. Bu noktada tek bir 

endüstri veya küçük bir bölge kendi sürdürülebilirliğini yönetebilir. Bununla birlikte 

SK ekonominin bütün sektörlerini ve dünyadaki tüm insanları içermelidir. Örneğin 

                                                 
217 Feriştah Sönmez, Kamil Bircan, “İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu ve Çevre Sorunlarında Ekonomik 
Yaklaşımlar”, http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/Feristah_II.doc28/12/2005,s.6-7. 
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tarım endüstrisi yoğun enerji ve finansal yardımlarla sürdürülebilir. Uzun vadede ise 

geniş ölçekli çevresel güçler etkilidir ve uluslararası tedbir gerekir. (örneğin asit 

yağışları, iklim değişikliği ozon tabakasının incelmesi). Bu seviyede sürdürülebilir 

ekonomik gelişme yalnızca dünya ekosisteminin sürdürülebilirliği ve sefalet açlık ve 

savaşları yok etme yoluyla başarılabilir.218 

 Dolayısıyla bütün plan yapıcı ve karar vericilerin, uzun vadeli düşünmeyi 

gerekli kılan bu çevre merkezli büyüme modelinin uygulanmasında, çevre yönetimine 

daha stratejik yaklaşmaları gerekmektedir. Bütün bu açıklamaların ışığında, kuşaklar 

arası kaynak kullanım etkinliğine sahip SK modeli “doğal sermayeyi tüketmeyen, 

gelecek kuşakların gereksinimlerini de ellerinden almayan, ekonomi ile eko-sistem 

arasındaki dengeyi koruyan, ekolojik açıdan sürdürülebilir nitelikte olan bir ekonomik 

kalkınmadır.” şeklinde ifade edilir.219  

3.1.4. İş Ahlakı ve Çevresel Ahlak 

 Artık günümüzde iş dünyası bundan önceki çalışma sitilini terk edip, çevresine 

daha duyarlı, toplumun tepkilerini olumlu yönde alacak, iş ahlakı kurallarına uygun bir 

çalışma içine girmek durumundadır. İş ahlakı ve çevre birbirleriyle yakından ilgilidir. İş 

ahlakının doğal nedenlere dayandırılmasına karşı koymak, nedenlerle değer yargıları 

arasındaki ve olanla olması gereken arasındaki eksikliklerden meydana gelmektedir.220 

Çevrebilim etiği, gerektiğinde gelişme stratejilerinden ekolojik denge yararına 

vazgeçmeyi içeren bir yaklaşım olmalıdır; mevcut ve gelecekteki faaliyetlerin uzun 

vadeli etkilerinin değerlendirildiği ve kısa vadeli hedeflere tercih edildiği bir düşünce 

biçimi gerektirir. 1988’de dünyanın en büyük kimyevi madde üreticisi olan Dupont’un 

2000 yılına kadar, ozon tabakasını incelten klor flora karbon gazının üretimini 

durduracağını açıklaması, yeşil etik konusunda çarpıcı bir örnektir. Dupont bu gaza 

alternatif arayışları için 250 milyon dolarlık bütçe ayırmıştır.221 

 Sürdürülebilir yaşam, doğa ile ve diğer insanlarla uyumu yakalamayı 

hedefleyen bir görevi almayı kabul etmeye bağlıdır. İnsanlık artık doğadan yenilenme 

kapasitesinden fazlasını almamalıdır. Bu dönüşüm yaşam tarzını ve gelişim sürecini 

doğaya saygı duyan ve doğa sınırları içinde çalışmayı arzulayan bir şekle sokmayı ifade 

eder. Bu birçok olanak sağlayan modern teknolojiyi geri çevirmeden yapılabilir. Bu 

strateji geçmişe geri dönüş değil, geleceğe yönelik yeni bir yaklaşımdır. Sürdürülebilir 
                                                 
218 R.Ted Munn,J.Glynn Henry,Gary W. Heinke, a.g.e., s.686-687. 
219 Hilmi Kırlıoğlu, Ahmet Vecdi Can, a.g.e.,s.17. 
220 Mert Uydacı, a.g.e.,s.14. 
221 A. Zeynep Düren, a.g.e., s.199. 
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toplumun prensipleri birbiriyle bağlantılı ve karşılıklı olarak birbirini destekler 

özelliktedir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır ve ilki diğerleri için etik temeli oluşturan 

kuruluş prensibidir. Devam eden dördü karşılanması gereken ölçütleri belirler ve son 

dördü ise bireysel, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir topluma gidişte 

yön gösterirler. Prensipler şöyledir:222 

� Kuruluş prensibi (Toplum yaşamına dikkat ve saygı) 

� İnsan hayat kalitesini geliştirmek 

� Dünyanın canlılığını ve çeşitliliğini korumak 

� Yenilenebilir kaynakların kullanılmasını sağlamak 

� Yenilenemez kaynakların kullanımını en az düzeyde tutmak 

� Dünyanın taşıma kapasitesini içinde kalmak 

� Kişisel davranış ve uygulamaları değiştirmek 

� Topluma kendi çevresini koruması imkanını vermek 

� Gelişme ve doğal çevrenin korunmasının uyumlulaştırılması için ulusal bir çatı 

oluşturmak. 

 Bugün uygulanmakta olan farklı bir türde de olsa, çevre ahlakına uyulmasının 

altı temel nedeni vardır:223 

� İşletmeleri buluş yapmaya heveslendirecek baskıyı yaratmak. Rekabet 

konusunda yapılan geniş kapsamlı araştırma, örgütsel ataletin alt edilip yaratıcı 

düşünmeyi gerçekleştirmede, dış baskının oynadığı rolün önemini 

göstermektedir. 

� Buluşun ve bunun kaynak üretkenliğinde meydana getirdiği iyileşmelerin 

düzenlemeye uymanın maliyetlerini tümüyle telafi etmediği durumlarda; ya da 

yeni buluşların toplam maliyetini azaltacak şeyleri öğrenmenin zaman aldığı 

durumlarda, çevresel kaliteyi yükseltmek. 

� İşletmeleri, muhtemel kaynak verimsizlikleri ve potansiyel teknolojik 

iyileştirme alanları konusunda uyarmak ve eğitmek. 

� Ürün ve süreç buluşlarının genel olarak çevre dostu olma olasılıklarını artırmak. 

� İşletmeler ve tüketiciler kirlenmenin neden olduğu kaynak verimsizliklerini 

daha iyi algılar ve ölçebilir duruma gelinceye kadar, çevre iyileştirmeleri 

konusunda talep yaratmak. 

                                                 
222Bert Lemmes, “Orca&Ibmpma&Tao of Sustainability Renewable-Compostable-Sustainable”, The Kriton Curi 
International Symposium an Environmental Management in the Mediterranean Region,ed.,Günay Kocasoy,Volume 
1,İstanbul:Bogaziçi Üniversitesi Yayını,1998,s.457. 
223 Michael E. Porter, Claas Van Der Linde, Yeşil Rekabetçi, İş ve Çevre, Çeviren:Ahmet Kardam, Mess Yayınları, 
İstanbul:2001,s.154-155. 
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� Geçiş dönemi sırasında, oyun alanını, herhangi bir işletmenin çevreye yatırım 

yapmadan da pozisyon elde etmesine imkan vermeyecek şekilde, buluş temelli 

çevresel çözümlemeler için hazır hale getirmek. 

 “Çevre etiği” kavramını uygun bir biçimde geliştirmek için, insanlar 

“ego”larından tümüyle kurtarılmalı; evrenin efendileri olduklarına inanmaktan 

vazgeçmeli, insan-merkezli bir biçimde hareket etmeye son vermeli, tüm tarafların 

(sessiz duranların ve henüz yaşamayanların) haklarını düşünmeli ve onlara saygı 

duymalıdır.224 

3.1.5. Sürdürülebilir Kalkınma ve İşletmeler 

 “Çevre sorunlarına tepki göstermek, şirket yöneticileri için her zaman kazananı 

olamayan bir önerme olmuştur. Ya çevreye yardımcı ol, kendi işine zarar ver; ya da 

yerküreye zarar verirken kendi işini de onarılmaz bir biçimde berbat et. Ama son 

zamanlarda ortaya, çevresel endişelerle ekonomik endişeleri nihayet uzlaştırmayı vaat 

eden yeni bir ortak akıl çıktı. Bu dünyada hem şirketler hem de çevre birlikte kazançlı 

olabileceklerdir. Yeşil olmak, artık iş yapmanın maliyeti olmayacak; kesintisiz 

buluşçuluğun, yeni pazar fırsatlarının ve zenginlik yaratmanın katalizörü olacaktır.”225 

 SK için işletmeler yasal ve pazardan kaynaklanan beklentilerin baskısı 

altındadır. Bu yüzden işletmelere, Sürdürülebilir Ürün ve Hizmet Geliştirme (SÜHG) 

görevi düşmektedir. SÜHG, ürün ve hizmetlerin ömür sonuna kadar tüm yaşamları 

boyunca daha sürdürülebilir şekilde üretme süreci olarak tanımlanır. Ürünler ve 

hizmetler ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan oluşan üçlü saç ayağı bağlamında 

daha sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilir. Bu, kalite, pazar, teknik ve maliyet vb. 

konularından oluşan geleneksel ürün gereklilikleri karşılanırken, çevre koruma, sosyal 

adalet ve ekonomik refah arasında ideal bir denge kurulması olarak yorumlanır. SÜHG 

hedefi; sürdürülebilir, gerekli işlevselliği başarabilecek, müşteri beklentilerini 

karşılayacak ve maliyet etkin ürün ve hizmet üretimidir. Bunu başaran işletmeler 

sürdürülebilirlik konusunda önemli mesafeler alırlar.226 

 Sürdürülebilir bir ekonomide insan doğum ve ölüm oranları dengededir. Toprak 

erozyonu doğal yeni toprak oluşumu oranını, ağaç kesimi ağaç dikme oranını, 

yakalanan balık oranı balık yataklarının sürdürülebilir verimini, bir meradaki sığır 

                                                 
224 Aysel Gamze Karakoç, “Çevre Sorunlarına Etik Yaklaşım”,Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar,der.Mehmet 
C. Marin,Uğur Yıldırım,1.Baskı,İstanbul:Beta,2004,s.70. 
225 Pervin Dedeler Bezirci, a.g.e.,s.79. 
226 D. Maxwell, R. van der Vorst, “Developing sustainable products and services”, Journal of Cleaner Production 
(2003), Volume 11, Issue 9, s.884. 
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sayısı meranın kapasitesini ve su pompalama oranı su yataklarının yeniden dolma hızını 

aşmaz. Bu, karbon yayımının ve karbon sabitlenmesinin de yeniden dengelendiği bir 

dünyadır. Yitirilen bitki ve hayvan türü sayısı, yeni türlerin gelişmesi hızını aşmaz.227 

 İşletmeler girdilerin etkin ve verimli kullanılması, yenilenemez kaynakların 

sürdürülebilir bir anlayışla çevreye olumsuz etkisini en aza indirerek, en az atık 

üreterek ve atıkların güvenli bir biçimde bertaraf edilmesine özen göstermelidirler. 

Üretim yeniden düzenlenerek, kullanılan hammaddelerin gözden geçirilmesi böylece 

çevreye verilmesi muhtemel ciddi ve geri dönülemez zararların önlenmesi için çevreye 

duyarlı teknolojilerin getirilmesi veya transferi gerekmektedir. Bunun yanında çevre 

yönetim sistemleri geliştirilmelidir.228 Bu yüzden bir organizasyonun sürdürülebilirlik 

amaçları şöyledir:229 

� Yerkabuğundan çıkan maddelerin bileşimindeki sistemli artışa, katkının 

önlenmesi. 

� Toplum tarafından üretilen maddelerin yoğunluğundaki sistematik artışa 

katkının önlenmesi. 

� Doğanın sistematik fiziksel bozulmasına katkının önlenmesi. 

� İhtiyaçlarını dünya çapında karşılamak için insan yeteneğinin boş verişine 

katkının önlenmesi. 

 Pazar ekonomilerindeki işletmelerin en temel kararlarından biri, satın alma ve 

kaynak tahsisi kararlarını yönlendirebilmek için kullanılan fiyatların, çevreye verilen 

zararın tam maliyetini genelde yansıtmamasıdır. Pazar sisteminin ekolojik gerçekleri 

gizlemek yerine yansıtmasını sağlamak için toplumlar, aynı anda hem radikal hem de 

çok açık olan bir ilkeyi dayatmalılar ve o da bireyler ve işletmelerin, başkalarına 

verdikleri zararın tam maliyetini ödemek zorunda olduklarıdır. Hükümetler, 

“kirleticilerin bedeli ödenmesini sağlamak” için kirletme ya da kaynakları boşaltma 

izinlerini kısıtlayarak satmalı, ya da sigara içilmesini önlemek için sigaralara vergi 

konması gibi faaliyetlerden doğrudan vergi almalıdırlar.230 

 Bugün pek az sayıda işletme sürdürülebilirliği stratejik düşüncelerinin bir 

parçası haline getirmiştir. Tersine çevre stratejisi büyük çapta, kirliliği denetlemeyi ya 

da yok etmeyi hedefleyen parçalara bölünmüş projelerden ibarettir. Sürdürülebilirlik 

                                                 
227 Lester R. Brown, “Tarih Hızlanıyor”, Dünyanın Durumu 1996, Der:Lester R. Brown, Çev:Sinem Gül, 
Ankara:TÜBİTAK-TEMA Vakfı Yayınları, No:3, Ekim 1997, s.11. 
228 Mert Uydacı, a.g.e.,s.37. 
229 Jamie P. MacDonald, “Strategic sustainable development using the ISO 14001 Standard”, Journal of Cleaner 
Production (2005), Volume 13, Issue 8, s. 634. 
230 David Malin Roodman, “Çevre İçin Pazardan Yararlanmak”, Dünyanın Durumu 1996, Der:Lester R. Brown, 
Çev:Sinem Gül, Ankara:TÜBİTAK-TEMA Vakfı Yayınları, No:3, Ekim 1997, s.206. 
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üzerine odaklanmak, iş stratejilerini yeni bir teste tabi tutmayı gerektirir. İşletmeler, 

kendilerinin sosyal ve çevresel sorunların çözümü mü, yoksa bu sorunların parçası mı 

oldukları sorusuna yanıt vermelidirler. Bir işletme ancak böyle düşünmeye başladığında 

sürdürülebilirlik vizyonunu geliştirmeye başlayabilir. İşletmelerin çevresel stratejinin 

üç aşaması boyunca kendilerine kılavuzluk edecek bir vizyona ihtiyaçları vardır.231 

3.2. Çevreye Duyarlı İşletme Yönetimi 

 Çevre sorunlarının işletmeler düzeyinde özellikle 1990'lı yıllara kadar ihmal 

edilmesinin en önemli sebeplerinden birisi, işletme literatüründe “çevre” kavramının 

kapsamının eksik biçimde belirlenmesiyle ilgilidir. İşletme çevresi, ekonomik, sosyal, 

politik ve teknolojik faktörlerin şirket performansını belirlediği bir çevre olarak ele 

alınmakta, "doğa"nın bütün insan ve işletme faaliyetlerinin “çevre"sini oluşturduğu 

gözardı edilmektedir. Başka bir deyişle, işletmeler açısından çevre; müşteriler, rakipler, 

çalışanlar, hükümet, tedarikçiler vb. unsurlardan oluşmakta ve ekolojik çevreyi, yani 

havayı, suyu ve toprağı içermemektedir.232 

 İşletmeler çevreye duyarlı programlar geliştirerek, bu programları her türlü 

faaliyetlerinde temel unsur olarak kabul etmelidirler. Teknolojik gelişmeler, tüketim 

ihtiyaçları ve toplumun beklentileri yasal düzenlemeler dikkate alınarak işletmelerin 

politikaları, programları ve üretim süreçlerinin çevre konusundaki başarıları sürekli 

olarak geliştirilmelidir. İnsan faktörünün çevre açısından önemi çok büyük olduğundan, 

işletmeler personellerinin çalışmalarını çevreye duyarlı bir tarzda yürütülebilmesi için 

sürekli olarak eğitim programları düzenlemeli ve motive etmelidirler. Yeni bir üretim 

faaliyeti ve yeni yatırımları gerçekleştirmeden önce çevreye olan olumlu ve olumsuz 

yanları belirlenerek çevreye olumsuz etkisi olmayan ürünler geliştirilmelidirler. Ürünler 

kullanım alanında güvenilir olmalı, doğal kaynakların kullanımı açısından etkin ve en 

fazla verim elde edilmeli, geri dönüşümü ve yok edilmesi mümkün olmalıdır.233 

 Günümüzdeki “Çevre Esası ve Bilinci” üretici ile tüketici arasında yeni ve 

dengeli bir ilişkiye yol açmış, tüketicinin, “sağlık, güvenlik ve çevre koruması” 

bakımından sesini yükselterek, dile getirdiği talepler endüstri kuruluşları tarafından 

kademeli olarak karşılanmaya başlamıştır. Hiç şüphe yok ki, bu talepleri karşılamak 

bakımından, küçük işyerleri, ulusal şirketler ve çok uluslu şirketler arasında büyük 

                                                 
231 Stuart L. Hart, Yeşilleşmenin Ötesinde, İş ve Çevre, Çeviren:Ahmet Kardam, Mess yayınları, 
İstanbul,2001,s.125-130. 
232 Esra Nemli, “Çevreye Duyarlı Yönetim Anlayışı”, İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No: 23-24 (Ekim 2000-
Mart 2001) ,http://www.istanbul.edu.tr/siyasal/Turkce/Dergi/Sayi%2023-24/17.htm(04.09.2005),s.1-2. 
233 Mert Uydacı, a.g.e.,s.37. 
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farklar vardır. Zira bu kuruluşların mali güçleri aynı değildir. Ne var ki çevreyi 

gözeterek çevre bakanlıklarının kurulmasına paralel olarak bazı çok milletli şirketlerde, 

“Sağlık, Güvenlik ve Çevre” işlerinden sorumlu “Başkan Yardımcılıkları” 

kurulmaktadır. Nitekim “Exxon Valdez” kazasını takiben Exxon şirketinin bu yola 

başvurduğunu görüyoruz. Medyaların da desteği ile çevre sorunlarına kamunun ilgisi 

artmakta, birçok ülkenin ilk ve ortaokullarına “Çevre Eğitimi” sokulurken, ABD’de 

“Çevre” deyimi “Annelik” ve “Amerikalıların ünlü elma çöreği ‘Apple Pie’ kadar 

saygınlık kazanmış bulunmaktadır.234 

3.2.1. Çevreye Duyarlı İşletmecilik 

 Günümüzde insanoğlu çevreye karşı daha duyarlı bir tavır sergilemekte ve bu 

açıdan işletmeleri izlemektedir. Tüketicinin tercihi, çevreye karşı duyarlı ve saygılı 

yaklaşan işletmelerden yana artarak sürmektedir. Kamuoyunda ortaya çıkan bu çevre 

duyarlılığı, işletmeleri kamuoyunun beklediği ve istediği çizgiye çekmektedir. Bunun 

sonucu olarak işletmeler iki şekilde etkilenmektedir. Birincisi, kısa dönemde çevreye 

karşı kesin hesap verme mecburiyetinde kalmaktadırlar. İkincisi ise çevre ile karşılıklı 

etkileşimde çevrenin beklentilerine cevap vermek durumunda olmaktadırlar.  

 Çevrecilik bilinci en genel ifade ile ‘daha iyi bir yaşam tarzının olduğuna 

inanmak’ şeklinde tanımlanabilir. Günümüzün dinamik çevrecilik anlayışı her kesime 

olduğu gibi işletmelere de büyük ve önemli sorunlar yüklemektedir. Her şeyden önce 

21.yüzyılın işletmeleri yeşil olmayı bir felsefe, hatta bir yaşam biçimi haline 

getirmekten ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmaktan sorumlu 

olacaklardır.235 

 Teknolojiyi üreten firmaların ve kuruluşların, teknolojik ve endüstriyel üretimin 

çevreye olan zararlı etkilerinin farkına varmış olmaları beklenmektedir. Bazı yasal 

yaptırım ve düzenlemelerin etkisiyle de olsa, son yıllarda bazı duyarlı kuruluşların 

“yeşil mühendislik” konusunda yatırım yapmaya başladıkları ve bununla kendileri için 

de büyük faydalar sağlamayı başardıkları görülmektedir. Örneğin, Almanya’da 

düzenlenen yasalar ile toksik etkisi olan elektronik cihazların üretici firmalar tarafından 

kullanım sonunda belli bir ücret karşılığında geri alınması uygulaması başlatılmıştır. 

Bunun üzerine, IBM firması çareyi çevreye dost, toksik etkisi olmayan elektronik 

elemanlar tasarlamakta ve bunları üretmekte bulmuş ve bu uygulaması ile kendi karını 

artırmıştır. Yine, BP–Amoco, 2000 yılında dünya genelinde 40 büyük şehri kapsayan 
                                                 
234 Pervin Dedeler Bezirci, a.g.e.,s.73. 
235 A. Zeynep Düren,a.g.e.,s.157-159. 
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“Temiz yakıtlar–Temiz şehirler” adı altında hava kirliliğinin önlenmesini amaçlayan bir 

proje başlatmış bulunmaktadır. Mercedes-Benz ise otobüslerini çevre dostu motorlarla 

donatmıştır. Yeşil fabrika stratejisini izleyen ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini 

kurmayı taahhüt eden Honda Motor Co., geçtiğimiz yıllarda bunu başarmıştır.236 

 Temiz ürün ve teknolojilere karşı akademisyen ve ekonomistler arasındaki artan 

ilgi bazı işletmeleri değişik endüstriyel alanlarda yeni üretim sistemleri geliştirmeye ve 

uygulamaya sevk etmiştir.237 Çevreyi önemli önceliklerden biri olarak ele alan 

işletmeler, çevre yönetim sistemlerini oluşturmakta ve fonksiyonel alanlarda da bu 

paralelde çevre dostu uygulamalar ortaya koymaktadırlar. Bu kapsamda üretim, 

pazarlama, muhasebe-finansman, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarında meydana 

gelen önemli değişimler söz konusu olmaktadır. Şekil 1’de çevreye duyarlı bir 

işletmenin fonksiyonları ve bunların açıklamaları sunulmuştur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1:Çevreye Duyarlı İşletmecilik 

 Kaynak: Avrupa Birliği ve Çevre Enstrümanları, Bursa Çevre Merkezi Aktüel 
Aylık Bülten, Ocak 2003. BTSO Yayın Organı, 
http://www.bcm.org.tr/pdf/bulten/2003_01.doc (04.09.2005). 
                                                 
236  Türkay Dereli, Adil Baykasoğlu, “Atıklar ve Çevre Sorunları:Mühendislik Cephesinden Çevre Sorunlarına 
Bakış”, http://www.mmo.org.tr/endustrimuhendisligi/2002_1/atiklar.htm (09.04.2005).s.1. 
237 Giancarlo Barbiroli,”Measuring and Assessing Quality and Value of Eco-Compatible Technologies and 
Products.”, The Kriton Curi International Symposium an Environmental Management in the Mediterranean 
Region,ed.,Günay Kocasoy,Volume 2,İstanbul:Bogaziçi Üniversitesi Yayını,1998,s.965-966. 

 

 

Üretim fonksiyonu 
− Eko verimlilik 
− Yaşam döngüsü 
analizi 
− Çevresel tasarım 
− Çevreci satın alma 
− Sıfır yayımlı fabrika  

Pazarlama fonksiyonu 
− Yeşil tüketici 
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3.2.1.1.Üretim Fonksiyonu 

 Günümüz ekonomisindeki büyük dengesizlik yüzünden, doğal akışın çok 

üstünde bir endüstriyel azot ve kükürt akışı yaşanıyor. Kadmiyum, çinko, arsenik, cıva, 

nikel ve vanadyum gibi metallerde endüstriyel akış, doğal akışın neredeyse iki katı 

düzeyinde. Ekolojik bozulmaları ve insanlarda hastalıkların artmasını önlemek için 

dünyanın, bu kirleticileri daha az üreten ve eskiden üretilmiş olanları yeniden kullanan 

bir endüstriyel üretime geçmesi gerekiyor. Endüstrilerin çoğu doğayı taklit ederek, 

çevrimsel süreçlerinde kullandıkları tüm kimyasal maddeleri ya da malzemeleri “atık” 

olarak boşaltmak yerine, yeniden kullanmak ve dönüştürmek durumunda 

kalacaklardır.238 

 İşletmelerin çevreye karşı sorumlulukları kapsamında üretim yönetimindeki 

kararlarında da çevre konularına verilen önem her geçen gün hızla artmaktadır. 

Günümüzde işletmelerin, üretim/işlemler yönetimine ilişkin kararlarında çevre 

konularını da dikkate almaları gerekmektedir. İşletmeler, üretim/işlemler yönetimi 

fonksiyonları ile çevre konularını birlikte değerlendirmelidirler. Üretim yönetimi 

fonksiyonları ile çevre konularının birlikte değerlendirilmesi, işletmelerin çevreye 

olumsuz etkilerinin azaltılmasında önemli fırsatlar sağlamaktadır.239 

 İnsanlığın sahip bulunduğu mal varlığının en uygun biçimde kullanılması 

gerekir. Üretilen mal ve hizmetlerin dolaşımını en çoğa çıkarmak pahasına, bu 

malvarlığının yok edilmesi savunulamaz. Kısaca kullanma hakkı, yok etme yetkisi 

vermez. Bu amaçla ekonomistler, yıpranma (amortisman) kavramının çevreye 

uygulanması zorunluluğundan söz ederler. Çevre mallarının geleceğinin güvence altına 

alınması, üretimin bir bölümünün yıpranmanın giderilmesine ayrılmasını zorunlu kılar. 

Bu, kuşaklar arasındaki dayanışmanın da bir gereği sayılmaktadır.240 

 Ekoloji ve ekonomik sistemlerin daha iyi entegrasyonuna duyulan ihtiyaç 

görülmektedir ve bunun ekolojik sistemin tipik mekanizmasının ekonomik sisteme 

adapte edilmesi ile kolayca başarılabileceğine olan inanç düzeyi artmıştır. Son 

zamanlarda üretim aktivitelerine uyum yaklaşımları içinde endüstri metabolizma 

konsepti ilgi çekmektedir. Bu üretim sistemlerini biyolojik sistemler ile benzeşim 

kurarak açık döngüsel süreçlerin kapalı tekrar süreçlere dönüşmesi konusunda 

cesaretlendirmektedir. Böylece belirli üretim süreçlerinden kaynaklanan atık akışı diğer 
                                                 
238 Hal Kane,”Sürdürülebilir Endüstrilere Geçiş”, Dünyanın Durumu 1996, Der:Lester R. Brown, Çev:Sinem Gül, 
Ankara:TÜBİTAK-TEMA Vakfı Yayınları, No:3, Ekim 1997, s.186. 
239 Hilmi Yüksel, İşletmelerin Çevreye Duyarlı  Üretim Faaliyetlerinin Ampirik Bir Çalışma İle 
Değerlendirilmesi  http://www.mmo.org.tr/endustrimuhendisligi/2003_2/cevreye_duyarli.htm,(10.12.2005),s.1. 
240 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevre Politikası,s.158. 
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süreçler için girdi oluşturacak ve arta kalan son materyalin miktarı en az düzeye 

indirilecektir.241 

 Uygun şekilde tasarlanmış YÜ/ÇYS prosedürsel ve teknolojik değişimi tetikler 

ve sonuç olarak operasyon maliyetlerinin azalmasına ve ürün değerinin yükselmesine 

neden olur. İşletmeye hammadde, enerji iş gücü kullanımında daha etkin bir yol 

gösterir ve böylece işletme/operasyon maliyetleri düşer. Avusturya, Hollanda, İsviçre 

ve İngiltere deneyimleri, çevre dostu ürünlerin ve hizmetlerin üretiminin gerçekten 

işletme/operasyon maliyetlerini arttırmayacağı buna karşın kaynakların daha etkin 

kullanımı ile işletme üretim maliyetleri azaltacağını göstermiştir. Bu toplam 

işletme/operasyon maliyetleri doğrudan ve dolaylı maliyetleri ihtiva etmekte ve 

genellikle şu yan faktörler ile ölçülmektedir: Süreç maliyeti, Hammadde Maliyeti, İş 

Maliyeti, Üretim Genel ve Yönetim Maliyetleri.242 

 Sarkis ve Rasheed (1995); çevreye duyarlı üretimde, üretim süreçlerinin ve 

teknolojilerinin, atıkları veya hurdaları ortadan kaldıracak biçimde tasarlandığını, 

geliştirildiğini ve uygulandığını belirtmişlerdir. Gupta ve Sharma (1996), ise çevre 

işlemler yönetimini, girdilerin ürünlere dönüştürülmesine ilişkin karar verme süreci ile 

çevre yönetim ilkelerinin bütünleştirilmesi olarak tanımlamışlardır. Sarkis ve Rasheed 

(1995)’e göre çevreye duyarlı üretimin temel amacı; ürünlerin tasarım aşamasından 

itibaren  geri dönüşüm, yeniden üretim ve tekrar kullanım olanaklarının 

değerlendirilmesidir. Melynk ve Handfield (1999), tarafından da çevreye duyarlı 

üretimin temel amacının,  kaynak etkinliğini artırırken, atıkların çevreye olan 

etkilerinin en az düzeye indirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu amaca ulaşmak için de 

atık akışının, ürün ve süreç tasarımı aşaması ve üretim planlama ve kontrol aşaması 

süresince tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir.243  

 Temiz üretim, endüstride tüm üretim zinciri boyunca ortaya çıkacak emisyon ve 

atıkların üretiminin azaltılması veya yok edilmesi olarak tanımlanır. Bu bağlamda 

üretim sürecinin nitel ve nicel paternleri ve ilgili enerji kullanımı çok önemlidir. 

Değişik endüstriyel sektörler ve onların yan sektörlerinde terim olarak hammadde 

kullanımı, çalışma süreçleri ve enerji üretimi/tedariki seçeneklerinde büyük bir 

                                                 
241 Andrea Raggi, a.g.m.,s.316.  
242 I. K. Hui, , Alan H. S. Chan and K. F. Pun, “A study of the Environmental Management System implementation 
practices”, Journal of Cleaner Production (June 2001), Volume 9, Issue 3, s. 269-276.  
243 Hilmi Yüksel, “İşletmelerin Çevreye Duyarlı  Üretim Faaliyetlerinin Ampirik Bir Çalışma İle Değerlendirilmesi”  
http://www.mmo.org.tr/endustrimuhendisligi/2003_2/cevreye_duyarli.htm,(10.12.2005),s.1. 
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heterojenlik hakimdir. Bu yüzden temiz üretim yatırımı endüstriye özgü olmalıdır. 

Bundan da öte temiz üretim fırsatının uygulanmasının ön şartı ekonomik fizibilitedir.244 

 Ülkemizde çevreye duyarlı teknolojilerin yaygın olarak kullanılmayışı aşağıdaki 

sebeplere bağlanmaktadır:245 

� Ülkemizde kirlenmiş olan çevrenin temizlenmesine öncelik verilmekte, çevreye 

duyarlı teknolojiler fazla önemsenmemektedir. 

� Teknoloji üreticileri eski veya gelişmiş ülkelerde uygulanabilirliği tartışılır 

üretim teknolojilerinin Türkiye’ye satışını daha ön plana çıkarmaktadır. 

� Yatırım harcamalarının sınırlandırılması çabası yüzünden görünürde daha ucuz 

oluşu sanılan teknolojiler tercih edilmektedir. 

� İşgücünün ucuz olması, ucuz işgücüne dayalı eski teknolojilerin tercih 

edilmesine sebep olmaktadır. 

 Doğal çevrede bütün ürünler zamanın geldiğinde geri dönüşür. Bazı üretilen 

ürünler binlerce yıl kaybolmayabilirler ama yenilenebilir kaynaklar su ve diğer 

besleyicilerin sürekli geri dönüşümüyle devamlılıklarını korurlar. Teknoloji bir yandan 

geri dönüşümün yaşam süresini arttırmaya devam ederken, kompozit maddeler ve metal 

alaşımların geliştirilmesi ve gittikçe artan oranda kullanımı bilim ve ekonomiye bu 

maddelerin tekrar kullanım miktarlarını arttırma yönünde yükümlülük getirmektedir. 

Geri dönüşümün uygulanabilirliği uygulamaların teknik detayları konusundaki 

düşüncenin sosyal ve politik kabulü ile yakından ilişkilidir. Geri dönüşüm konusunda 

en büyük engellerden bazıları kurumsaldır. Potansiyel tekrar kullanılan ürünlerin 

toplanmasının lojistik olarak organize edilmesi zordur. Ayrıca etkin yeniden işleme için 

gerekli ölçek ekonomisini başarmak da kolay değildir. Bu zorluklara rağmen her geçen 

gün daha fazla miktarda materyal geri dönüşüme tabi tutulmaktadır. Bu da yeni 

materyallere olan talebin azalmasına yol açarken, kıtlığın hız kesmesine neden 

olmaktadır.246  

3.2.1.1.1. Temiz Üretim 

 “Temiz Üretim” terimi ilk kez 1989 yılında BMÇP tarafından ortaya 

konulmuştur. BMÇP, temiz üretimi; etkinliği arttırmak ve insan ve çevreye karşı 

oluşabilecek riskleri azaltmak için süreçlere, ürünlere ve hizmetlere karşı bütünleşik, 
                                                 
244 Nilgün Kıran, Sibel Özdoğan,”Integration of Process Energy Suply Options into Cleaner Production in the Textile 
Industry”, The Kriton Curi International Symposium an Environmental Management in the Mediterranean 
Region,ed.,Günay Kocasoy,Volume 2,İstanbul:Bogaziçi Üniversitesi Yayını,1998,s.947. 
245 TÜBA-TÜBİTAK-TTGV Bilim, Teknoloji, Sanayi Tartışmaları Platformu, Çevreye Karşı Duyarlı 
Teknolojiler Alanına Yönelik Politikalar Çalışma Grubu Raporu, Ankara:Mart 1996,s.5. 
246 Gareth Jones, Graham Hollier, a.g.e., s.44. 
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önleyici bir stratejinin sürekli uygulaması şeklinde tanımlamaktadır. Temiz Üretim, 

üretim süreçlerini geliştirme doğrultusunda organize olmuş yenilikçi ve yaratıcı bir 

yaklaşımdır. Ayrıca çevre etkisini önleyici tedbirler sayesinde azaltarak ürün ve 

hizmetlerin teslimini geliştirmeyi amaçlar.247 Çin’de çıkarılan “Temiz Üretimi Teşvik 

Yasası”nda ise temiz üretim, “tasarım geliştirmek, temiz enerji ve hammadde 

kullanımı, gelişmiş teknoloji, teçhizat ve süreçlerin uygulanması, yönetimin 

geliştirilmesi ve kirliliği kaynağında azaltacak kapsamlı kaynak kullanımı, kaynak 

kullanım etkinlik derecesini arttırmak, kirlilik üretiminden sakınmak veya azaltmak ve 

üretim yönünde boşaltım, hizmet ve insan sağlığına ve çevreye zararı azaltacak ürün 

kullanımının sağlanması için, tasarım geliştirilmesi tedbirlerinin sürekli uygulanması" 

şeklinde tanımlanmaktadır.248 

 Temiz üretim, üretim ve ürünlerin çevreye olan etkilerinin minimize edildiği 

önleyici bir stratejidir. Temiz üretimin prensipteki aktörleri, üretim sürecini kontrol 

eden şirketlerdir. Bunlar müşterilerden (özel, tüzel veya diğer şirketler), politikadan 

(yasalar, düzenlemeler ve vergiler) büyük oranda etkilenirler. Ana odaklanma, her 

zaman kirlilik önlenmesi, atık ve emisyonların kaynağını bulma konusunda duyarlılık 

yaratılması üzerine olmalıdır. Ayrıca temiz üretim olanaklarının kaydedilmesi ve 

uygulanmasıyla elde edilen kaynak etkinliği artırımına ve emisyon azaltmasını 

sağlayacak olan program oluşturma üzerinde durulmalıdır. Disiplinler arası temiz 

üretim süreci yaklaşımına göre aşağıda sıralanan bir dizi seçenek kullanılabilir:249 

� Materyal ve enerji ile ilgili iyi ev idaresi, 

� Çalışanların eğitimi, daha iyi lojistik, verilerin ulaşılabilirliğinin geliştirilmesi 

ve bölümler arası iletişim, 

� Hammadde ve yardımcı maddelerin daha az zararlı veya daha etkin bir şeyle 

ikamesi ve içsel ve dışsal olarak geri dönüştürülebilmesi, 

� Atık ve emisyon azaltımı için süreç yenileştirmesi, 

� İç geri dönüşüm, 

� Atıkların harici geri dönüşüm ağına tanıtılması. 

 Baca sonu tedbirler yerine işletmelerin materyal ve enerji akış yönetimi ile 

tanıştırılmasıyla temiz üretim, enerji ve materyali mümkün olan en etkin şekilde 

                                                 
247 Johannes Fresner, “Small and medium sized enterprises and experiences with environmental management”, 
Journal of Cleaner Production August 2004, Volume 12, Issue 6, s. 545.  
248C. Hicks, R. Dietmar “Improving cleaner production through the application of environmental management tools 
in China” Journal of Cleaner Production (2006), Volume, xx, s.2. 
249 Johannes Fresner, “Cleaner production as a means for effective environmental management”, Journal of Cleaner 
Production (September 1998),Volume 6, Issues 3-4,s. 171-179. 
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kullanmayı ve atık ve emisyonlardan sakınmayı hedeflemektedir. Temiz üretim 

örgütsel olduğu gibi teknolojik değişimleri de içinde barındıran ve zaman alan bir 

süreçtir. Danışman için teknolojik seçenekleri yerleştirmek yeterli değildir. O aynı 

zamanda davranışlar ve organizasyonun değişim sürecinde etkili bir teşvik edici rol 

üstlenmelidir. Yönetimin liderliği başarılı kirlilik önleme projelerinde önkoşuldur. 

Temiz üretim projeleri er ya da geç sona erecektir. Ancak bizim kirliliği önlemeyi 

şirket kültürünün ve gündelik hayatının bir parçası haline getirme yollarını bulmamız 

gerekir. Scheck yaptığı vaka araştırmaları sonucu, özellikle büyük şirketlerde (100’den 

fazla çalışan) iyi ev idaresi tedbirlerinin idamesinin garanti altına alınmasının çok zor 

olduğunu göstermiştir. Sorumluluk yaratımı, formel bilgilerin kullanılması, 

dokümantasyon, eğitim ve çalışma talimatları bu problemi azaltır. Örgütsel bakış 

açısıyla bu, bizim temiz üretimi şirket yönetim sistemi ile tanıştırmamız anlamına 

gelmektedir.250 

 Temiz üretim konusunda diğer bir yöntem de kapalı döngü üretimidir. Kapalı 

döngü üretiminin merkezi ilkesi “atık eşittir besin”dir. Üretim sonunda her çıktı doğaya 

besin olacak şekle getirilmeli veya ekosisteme geri dönecek veya yeni bir üretim için 

geri dönüştürülebilecek teknik besine dönüştürülmelidir. Kapalı devre üretim sistemi 

sadece bir teori değildir. ABD üretim endüstrisinden1996 yılı raporuna göre bu tür 

üretim sonucu 53 milyar dolar ek getiri elde edilmiştir.251 

 Temiz üretimi uygulamak üzere çok sayıda program ortaya atılmıştır. Bu 

programlarda metodolojik yaklaşım ve araçlar daha temiz süreç, ürün ve hizmetlerin 

vizyonunun uygulanması için geliştirilmiştir. Bu araçlar önleyici bakış açısından 

yönetim sistemlerini etkinleştirmek için etkin çevre yönetim sistemleri için metodolojik 

boşluğu doldurmada kullanılabilirler. Tim çalışması, girdi/çıktı analizi, materyal akış 

analizi, enerji analizi ve kıyaslama suretiyle sistematik seçenek üretimi şirketin çevre 

etki değerlendirmesine yardım eder ve aynı zamanda para tasarrufuna yardım eden az 

maliyetli çözümler içeren bütüncül işletmeye özgü çözümler gösterir.252 

3.2.1.1.2. Eko Verimlilik  

 Eko-verimlilik konsepti 1990 başlarında Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş 

Konseyi tarafından geliştirilmiş ve hızla çevre ve ekonomi üzerine yapılan yuvarlak 

masa toplantıları sayesinde içlerinde Kanada’nın da bulunduğu tüm dünyaya 
                                                 
250 Johannes Fresner, “Cleaner production as a means for effective environmental management”, Journal of Cleaner 
Production (September 1998),Volume 6, Issues 3-4,s. 171-179. 
251 Jane Henry, Creative Management, 2. Ed.,London:SAGE Publication, 2001, s.274. 
252 Johannes Fresner, “Small and medium sized enterprises and experiences with environmental management”, s.546. 
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yayılmıştır. İş dünyası için uygundur çünkü o ekonomik ve çevresel yararların 

dengelemeye olanak veren pratik bir yaklaşımdır. Konsept ekonomik oyuncular için 

SK’ya giden en somut yolu temsil eder. Amaçları üretilen ürünlerin değerini idame 

ettirirken veya geliştirirken kaynakların (enerji, su ve hammadde) tüketimini olduğu 

gibi çevreye olacak zararlı etkilerini azaltmaktır. Eko-verimlilikten elde edilen etki, 

çabuk ve sürdürülebilir olduğu için artan oranlarda doğrulandı. Bundan da öte bir 

şirketin veya endüstrinin çevresel performansı ekonomik sürdürülebilirlik için bir ölçüt 

olmaktadır ve bunun çevre standartları (ISO 14000 serisi) ve yeşil etiket tarafından 

marka imajı oluşturduğu ispatlanmıştır.253 

 Eko-verimlilik terimi, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi tarafından 1991 

yılında “yaşam döngüsü boyunca kaynak yoğunluğu ve ekolojik etkileri tedricen 

dünyanın taşıyabileceği bir düzeye azaltırken yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve insan 

ihtiyaçlarının tatmininde mal ve hizmetlerin rekabetçi fiyatlarla sunulması” olarak 

tanımlanır.254 Heinz Felsner ise “eko-verimlilik” nosyonunu şu şekilde nitelendirmiştir: 

Biz servis ve ürünlerin daha az enerji ve kaynaklar ile az atık ve emisyon çıkaracak 

şekilde üretilebileceği eko-verimli çözümler arıyoruz. Eko-verimlilik göstergelerinin 

geliştirilmesinde ana sorun, atık ve emisyonlar için pazar fiyatlarının değerlendirmeye 

alınmamasıdır.255 

 ÇYS üretim parçalarının dizayn ve üretim aşamalarında çevresel bir bakış 

açısıyla üretilmesini gerekli kılar. YÜ/ÇYS yükümlülüklerini karşılamak için 

mühendisler, her üretim aşamasının çevreye en az zarar verecek şekilde iş/operasyon 

süreçlerini öngörü ile geliştirmelidirler. Çevre konusunda tepkisel cevap YÜ/ÇYS 

tarafından arzulanan bir yol değildir. Şirketin işletme/operasyon performansını 

YÜ/ÇYS uygulaması ile bağlantılı olarak gösteren ortak alt faktörler şunlardır: İşlevsel 

Etkinlik, Satış Cirosu, Müşteri Memnuniyeti, Çalışan Katılımı ve Acil Durum 

Hazırlığı.256 

 Ölçülemeyen şey yönetilemeyeceğinden verileri sayılara dökmek önemlidir. 

Hangi girdiler karşısında ne tür çıktılar elde edildiği sorusuna cevap aranır. Örneğin 

yöneticiler eskiden beri hammadde girdilerini optimize etmişler, ama enerjiyle suyu 

hesaba katma gereğini hiç hissetmemişlerdir, çünkü günümüzde bunu zorlayan pek az 

                                                 
253 Dominique Maxime, Michèle Marcotte,  and Yves Arcand, “Development of eco-efficiency indicators for the 
Canadian food and beverage industry”,Journal of Cleaner Production, (2006),Volume 14, Issues 6-7, s.636. 
254 Raymond Côtéa, Aaron Boothb and Bertha Louis, “Eco-efficiency and SMEs in Nova Scotia, Canada”,Journal of 
Cleaner Production,Volume 14, Issues 6-7 , 2006, s. 542-550. 
255Pekka J. Korhonen, Mikulas Luptacik, a.g.m., s. 437-446.  
256 I. K. Hui, , Alan H. S. Chan and K. F. Pun, a.g.m., s. 269-276. 
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finansal teşvik vardır. Gerçek eko verimlilik daha iyi atık ölçümleri gerektirir. Örneğin 

karbondioksit zehirli olmayabilir ama yine de olumsuz çevresel sonuçlara yol açabilir. 

Müşteriler ve tedarikçilerle olan bütün ilişkilerde eko-verimliliğe özen 

gösterilmelidir.257 

 Eko verimlilik konsepti; ekonomik bir aktivitenin gelişim sürecini, gezegenin 

çevre kapasitesine dayanan doğal kaynak tüketim oranını ve çevresel etkileri sürekli 

azaltarak insan ihtiyaçlarını karşılamayı ve yaşam kalitesini çevresel sürdürülebilir bir 

tarzda arttırmayı hedefleyen bir konsepttir. Aşağıda ekonomik bir aktivitenin eko 

verimliliği arttırma konusunda anahtar elamanlar aşağıda sıralanmıştır:258 

� Azaltılmış materyal yoğunluğu, 

� Azaltılmış enerji yoğunluğu, 

� Azaltılmış zehirli madde salımı, 

� Geri dönüşebilen maddenin kapasite artırımı, 

� Yenilenebilir kaynakların azami kullanımı, 

� Arttırılmış ürün yaşam süresi, 

� Arttırılmış servis yoğunluğu. 

 Verimliliği ve karlılığı arttıran kaynak verimliliği kavramıyla işletmelerin 

çevreyle ilgili sorumluluklarını birleştiren önemli bir olgudur. Eko verimlilik için 

önerilen yaklaşımları üç temel başlık halinde gruplandırmak mümkündür:259 

 Daha temiz süreçler: Üretim süreçlerinin ve teknolojilerinin daha az kirlilik ve 

atık ortaya çıkaracak şekilde geliştirilmesi. 

 Daha temiz ürünler: Ürünlerin tasarım ve içeriğinin tüm ömürleri göz önünde 

bulundurularak daha az kirlilik ve atık oluşturacak şekilde geliştirilmesi. 

 Sürdürebilir kaynak kullanımı: Tedarikçiler ve müşteriler de dahil olmak üzere, 

sürecin bütününde, üretilen birim ürün başına daha az madde ve enerji kullanımını 

sağlayacak şekilde üretim sisteminin değiştirilmesi. 

3.2.1.1.3. Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Analysis) 

 Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) hizmet, ürün ve süreçlerin etkilerini belirlemek 

için kullanılan analitik bir araçtır. Yaşam döngüsü envanteri evresi, yaşam döngüsü etki 

değerlendirmesi ve yorumlaması olmak üzere üç evreden oluşur. YDA’nın kullanılması 

                                                 
257 Mert Uydacı, a.g.e.,s.93. 
258 Márcio D’Agosto and Suzana Kahn Ribeiro, “Eco-efficiency management program (EEMP)—a model for road 
fleet operation”, Transportation Research Part D: Transport and Environment(November2004),Vol9,Iss6,s.497-511. 
259Avrupa Birliği ve Çevre Enstrümanları, Bursa Çevre Merkezi Aktüel Aylık Bülten,Ocak 2003. BTSOYayın 
Organı, http://www.bcm.org.tr/pdf/bulten/2003_01.doc(04.09.2005),s.2.  
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“yaşam döngüsü düşüncesi” konseptine dayanan değişik yaklaşımların geliştirilmesiyle 

meydana gelmiş ve tüm yaşam döngüsü süreçleri içindeki etkileri hesaba katmıştır. Bu 

tür yaklaşımlara örnek olarak yaşam döngüsü maliyet analizi, yaşam döngüsü tasarımı 

ve diğer birçokları sayılabilir.260 

 Bu analiz, işletmenin farklı fonksiyonel alanlarından çalışanları bir araya 

getirmekte, hammaddelerin satın alınmasından, üretime, geri dönüşüm süreçlerine ve 

atıkların yönetimine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. YDA, dört 

aşamadan oluşmaktadır. Amaçların belirlenmesi aşamasında bu çalışmanın amaçları ve 

kapsadığı alan ortaya konmaktadır. Envanter analizi aşaması, emisyonların, kullanılan 

enerji ve hammadde miktarının sayılara dökülüp teknik olarak analiz edilmesi 

çabalarını kapsamaktadır. ÇED aşamasında, insanlar, eko sistem ve doğal kaynaklar 

üzerindeki potansiyel çevresel etkiler belirlenmektedir. İyileştirmenin ölçümü aşaması 

ise, bir ürünün/sürecin yaşamı boyunca iyileştirmelerin yapılıp yapılamayacağını 

belirlemek için çevre etki değerlendirilmesidir.261 

 YDA ürünün tüm yaşam süresi içinde, belirli bir ürün ile ilgili enerji ve materyal 

tüketimi ve değişik emisyonlarının çevresel bakış açısı ile ölçülmesi, analiz edilmesi ve 

bir araya getirilmesidir. İki YDA yaklaşımı sık rastlananlardır: biri detaylı süreç 

modelinin tanıtılmasına ve ilgili emisyon ve atıklara dayanır. Diğeri ise ekonomik 

girdi/çıktı hesabına dayanır ve sektör içi akışı ekonomik terimler ile tarif eden modelin 

yapılandırılmasında kullanılır. Hagelaar tedarik zinciri bağlamında YDA ile ilgili 

mükemmel bir analiz sunmuştur. Analizine göre üç çeşit YDA vardır. İşletme kendi 

gereklerine uygun olanına karar vermelidir:262 

� Baca sonu tekniklerin yardımı ile düzenleme ve kurallara uyumu dikkate alan 

uyum yönelimli YDA. 

� Üretim sürecinin neden olduğu çevresel yüklerin, hükümet kuralları ve 

düzenlemeleri ile uyumlu entegre tedbirler bağlamında kontrolüne odaklanan 

süreç yönelimli YDA. 

� Rekabet avantajı yaratmak için ürünün tasarımının neden olduğu çevresel 

yüklerin azaltılmasına odaklanan pazar yönelimli YDA. 

                                                 
260 Nydia Suppena, Mario Carranzab, Mario Huertac and Mario A. Hernández, “Environmental management and life 
cycle approaches in the Mexican mining industry”, Journal of Cleaner Production,Article in Press, Corrected Prof, 
2005. 
261 Steve L.Erickson, Brian J.King, Fundamentals of Environmental Management,New York:John Wiley and 
Sons Inc.,1999,s.243. 
262 Giannis T. Tsoulfas and Costas P. Pappis “Environmental principles applicable to supply chains design and 
operation”, Journal of Cleaner Production Article in Press, Corrected Prof, 5 July 2005. 
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 YDA metodolojisi materyal üretimi ile ilgili çevre etkisini değerlendirmek için 

büyük olasılıkla en yaygın tekniktir. YDA değerlendirmesi altı adımdan oluşur:263 

� Materyal elde etme. 

� Ciddiyet ve zarafet ile üretim. 

� Paketleme safhası. 

� Materyal ve hazır ürünlerin taşınması. 

� Ürün kullanıcı safhası. 

� Ürün elden çıkarma safhası. 

 Bu adımlar yaşam çevriminin daha hassas gözlenebilmesi için materyal 

çıkarımı, Tasarım, Pazar araştırması ve Ürün geliştirme, Süreç planlama, Materyal satın 

alma, Üretim ve Montaj, Ürün kontrolü, Atıkların işlenmesi, emisyon ve gürültü, 

Paketleme ve depolama, pazarlama, satma veya finansal kiralama, teslimat, Kullanım, 

Hizmet ve Bakım, Yenileştirme/Yükseltme, Tekrar Kullanım/ Geri dönüşüm ve Son 

kullanım gibi küçük parçalara bölünebilirler.264 

 Firmaları yaşam döngüsü analizine sevk eden etmenlerin ilki, birçok ülkede 

artan çevre duyarlılığı ile birlikte ürünlerinin “temiz” olduğu reklamını yapmak imkanı 

ile kazanılacak pazar avantajına olan inancıdır. İkincisi, çevre etiketlemesi ile birlikte 

firmalar, YDA ile “yeşil” veya “çevre dostu” ürünler ile daha çok seçilebilir olacakları 

ve rakiplerine karşı pazar avantajı edeceğine inanmaktadırlar. Üçüncüsü ise ISO 

rehberliğinde ISO 14000 serisi standartların çevre yönetimi ve diğer yükümlülükleri 

karşılayan firmaların belgelendirilmesinde kullanımıdır. Bu standartlar halen 

endüstriler tarafından gönüllü olarak uygulanmak ile birlikte yakın gelecekte AB gibi 

ülkelerin sertifikalı ürünlerin ithalatını engellemeleri olanaksız değildir.265 

3.2.1.1.4. Çevresel Tasarım  

 Tasarım süreci, yeni ürün tasarımı ve geliştirilmesi ve süreç tasarımı ve 

geliştirmesi olmak üzere iki ana tasarım aktivitesinden sorumlu olan firma için ana 

görevlerden biridir. Ürün ve süreç tasarımının her ikisi de çevreyi etkilerken sıkı bir 

şekilde birbiriyle bağlantılı ve birbirine müdahale edici özellik taşırlar. Her iki açıdan 

da firmanın etkin ve verimli ürün ve süreçler geliştirmesi ve uygulaması dikkate 

alınmalıdır. ARGE sonucu süreç değişikliği ve ürün geliştirilmesi, yüksek değerde 

ürünler ve azalmış çevre etkisine yol açar. Tasarımcılar sıklıkla ürün performansı ile 

                                                 
263 Lennart Y. Ljungberg,, a.g.m.,s.1. 
264 Lennart Y. Ljungberg, a.g.m. s.1. 
265 Bruce Mitchell, a.g.e., s.128. 
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ilgilenir. Halbuki onların üretim için enerji/hammadde gerekliliği, kullanım ve ikincil 

kullanım (onarılabilmesi, yeniden üretilebilmesi, geri dönüşümü) olarak detaylandırılan 

tasarım etkilerini hesaba katmaları gereklidir. Yeniden tasarımlanmış ürünler ancak 

yerini aldıkları ürün hizmetlerini karşılayabildikleri oranda etkilidir. İyi bir şekilde 

yapılandırılmış ekonomi araçları sürdürülebilirliğe yardım eden tasarım 

değişikliklerinin yapılmasında güdülenme sağlar. Ürün tasarımında aşağıda sıralanan 

prensipler uygulanır:266 

� Teknik olarak dayanıklı, defalarca kullanılabilir, kullanımdan sonra zararsızca 

yeniden kazanılabilir ve depolamada çevreye uyumlu yeniden kazanılabilir ürün 

geliştirilmesi ve tasarımı. 

� En az enerji ve materyal kullanımı ile üretim. 

� İkincil hammaddelere kullanımda öncelik verilmelidir. 

� Çevre dostu enerji üretimi kullanma, su kullanımını azaltma ve kirletici 

kaynakların kontrol edilmesi. 

� Standartlaştırılmış parçalar kullanma. 

� Ürünün parçalara kolay ayrılabilmesinin temini. 

� Yan ürünlerin azaltımı onlarda en iyi şekilde istifade edilmesi. 

 ISO 14000 ailesi içinde belirli bir biçimde yaşam döngüsü analizini hedefleyen 

standartlar dizisi bulunur. YDA bir malzemenin “beşikten mezara” çevre etkisini analiz 

etmeyi amaçlar. Tam YDA hedef belirleme, envanter, etki analizi ve değerlendirmesini 

içeren dört aşamadan oluşur. YDA’nın yararı veya doğruluğu her aşamada küresel ve 

yerel bazda doğru verilerin varlığına bağlıdır. YDA sistem sınırlarının açık tarifine 

ihtiyaç duyar ki bu sınırlar kendi içinde uygun bir şekilde kurulup kurulmadığı 

konusunda sorular yaratırlar. Olası problemlerine rağmen YDA hala aşırı kullanılan ve 

bu yüzden ISO 14000 ailesin içinde uygun yerini almış bir tekniktir.267 

 Son yıllarda birçok başarılı yaşam döngüsü tasarımı üretim sektörüne 

uygulanmıştır. Sanchez’e göre günümüz mühendislerinin yaşam döngüsü için tasarımın 

nasıl yapılacağı konusunda uyanık olmalıdırlar. Bu eğilimi takip eden bir model 

Meksika’da madencilik ile ilgili bir üretim sürecinde geliştirilmiştir. Bu model aşağıda 

sıralanan uygulamaların yapılmasını gerektirir:268 

� Milli denetim programı amaçlarıyla uyumlu bir çevresel inisiyatif, 

                                                 
266 Giannis T. Tsoulfas and Costas P. Pappis, a.g.m.s.1. 
267 Jonathan Ball, “Can ISO 14000 and eco-labelling turn the construction industry green?”,  Building and 
Environment (2002) Volume 37, Issue 4. s.424. 
268 Nydia Suppena, Mario Carranzab, Mario Huertac and Mario A. Hernández, a.g.m.s.1. 



 93 

� Sürecin yaşam döngüsü envanterini yapmak amaçlı emisyon ve mesleki 

kazaların gözlenmesi, 

� Yekpare yaşam döngüsü bakım programı sayesinde önleyici ve düzeltici 

aktivitelerin uygulanması. 

 Yenilenmesi, tekrar kullanılması ya da geri dönüşümü kolay ürünler yaratmanın 

bir aracı olan çevre için tasarım (ÇİT), gittikçe daha önemli hale gelmektedir. ÇİT 

sayesinde, bir ürünün çevre üzerinde yaratabileceği bütün etkiler daha tasarım 

evresinde incelenmektedir. Beşikten mezara analizi bir işletmenin faaliyet alanının 

sınırları dışında başlamakta ve sonuçlanmaktadır. Bu analiz sırasında, üründe kullanılan 

her türlü girdi baştan aşağı değerlendirilmekte ve tüketicilerin o ürünü nasıl kullanıp 

elden çıkardıkları incelenmektedir. Böylece ÇİT, teknik kadroları, çevre uzmanlarını, 

nihai tüketicileri, hatta topluluk temsilcilerini sürece katarak, geniş bir dışsal 

perspektife sahip olmaktadır.269 

 Hanssen çevre ve kaynak etkinliğinde gelişmeler sağlayabilmek için dört ana 

stratejiyi içeren sistematik bir yapı ileri sürmüştür. Bu stratejiler aşağıdaki gibidir:270  

� Bugünkü üretim sistemleri kapsamının ötesinde yenilikçi çözümler bulmak için 

kullanıcı gereksinimlerini yeniden düzenlemek. 

� Ürün sistemlerinin performansının kullanıcı gereksinimleri ile uyumlu olacak 

şekilde geliştirme. 

� Tüm ürün sisteminin ikamesi veya sistemin parçalarının ikamesi/elimine 

edilmesi (yardımcı parçalar, parçalar, materyaller ve tedarikçiler). 

� Her bir sistem ünitesine ait süreç ve faaliyetlerin (hammadde kazanımı, 

hammadde işlenmesi, üretim, ürünlerin kullanım ve bakımı, her türlü taşıma, 

enerji üretimi, atık işlenmesi, vb.) veya sistem üniteleri arasındaki etkileşimlerin 

(taşıma, materyallerin geri kazanım oranı) optimizasyonu. 

 Verimli tasarım, doğrudan, tüketicilerin beklentilerinin tam olarak 

karşılanmasına özen gösterilmesini sağlar. Doğal olarak, daha iyi tasarım basit bir iş 

değildir, ancak üç ilke tasarımcılara, mimarlara, mühendislere, planlamacılara ve 

müteahhitlere yardımcı olabilir. Bunların ilki ortak kullanıma yönelik ürünlerin 

paylaşımının sağlanmasıdır. İkinci ilke malzemelere eklenen değerin uzunca bir süre 

korunmasıdır. Daha dayanıklı bir ürün üretim döngüsünün daha az sıklıkta başlamasını 

sağlayacaktır. İlkelerin üçüncüsü de malların ve hizmetlerin amaca yönelik tasarımıdır. 

                                                 
269 Mert Uydacı, a.g.e.,s.67. 
270 O. J. Hanssen, a.g.m.,s. 27. 
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Bu ürün tasarımı ancak içinde işlev gösterdiği sistemin bir parçası olarak 

düşünüldüğünde malzeme ve enerji açısından verimli olacaktır.271 

 Ürün tarafından büyük ölçüde neden olunan çevre etkisinin tasarım aşamasının 

başlangıcında anlaşılması önemlidir. Ürün tasarımında değişim için fırsatlar zamanla 

azalırken bu değişimin maliyeti de aynı zamanda gittikçe artar. Erken kararlar sonraki 

ürün yaşam döngüsü için önemlidir. Örneğin eğer biri, ayırım ve yeniden üretim için 

tasarlanmış bir ürünü isterse, üründe kullanılan parçalar kolayca tanınmalı, 

ulaşılabilmeli, ayrılabilmeli, işlenmeli ve böylece kullanım dayanıklılığına sahip 

olmalıdır. Bundan da öte sık değişime ihtiyaç duyacak parçalara kolay ulaşım imkanı 

bir avantaj sağlayacak ve kullanım aşamasında tercih edilen bir özellik olacaktır.272  

3.2.1.1.5. Çevreci Satın Alma Uygulamaları 

 Şirketler sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için çalışmalarından 

kaynaklanan ve arzu edilmeyen etkileri gidermek amacıyla değişik çalışmalar 

yapmaktadırlar. Bunlar arasında atık azaltımı uygulaması, kirlilik önleme 

mekanizmalarının tesisi ve zararlı hammaddelerin yerine çevre dostu olanların ikamesi 

sayılabilir. Ancak bu girişimlerin parçalı ve çevre hasarına karşı tepkisel çözümler 

olduklarını ifade etmek gerekir. Çok az şirket çevresel girişimlerini uzun vadeli 

stratejik yönelimi ile ilişkilendirmektedir. Bu bağlamda şirket girişimlerine 

bakıldığında dünya çapında bazı şirketlerin yüksek seviye çevre standartlarını 

başardıkları ve idame ettirdikleri ve bunu yalnız kendileri yapmakla kalmayıp 

tedarikçilerinin de bu standartlara ulaşması için onlara yardım etmektedirler. Bütünleşik 

çevre girişimindeki bu yeni alan “tedarikçilerin yeşilleştirilmesi” olarak bilinir. Bu da 

tedarikçilerin çevreye zarar veren maddeler kullanmaktan sakınması ve ÇYS’ ne uyum 

sağlamasını cesaretlendirmek için tedarik zinciri içinde alım yönündeki lojistiğin 

yeşilleştirilmesi anlamına gelir.273 

 Tedarik zincirinin değişik noktalarında yaratılan çevreye karşı olumsuz etkilerin 

azaltılması ve etkin olarak yönetilebilmesi için nerede en fazla müdahale gerektiği 

önemlidir. Tedarik zincirindeki çevre problemlerinin yerini bulmada en etkin yollardan 

biri atık önleme ve tedarik zinciri başlangıcındaki satın alma fonksiyonunun 

yeşilleştirilmesi yoluyla kaynağında kontrole odaklanmaktır. Bu öncelikle çevre dostu 
                                                 
271 John E. Young, Aaron Sachs, “Sürdürülebilir Malzeme Ekonomisinin Yaratılması”, Dünyanın Durumu 1995, 
Der:Lester R. Brown, Çev:Ali Alper Akyüz, İstanbul:TEMA Vakfı Yayınları, No:13, 1995, s.106-107. 
272 Jonas Ammenberg, and Erik Sundin, “Products in environmental management systems: drivers, barriers and 
experiences”, Journal of Cleaner Production (March 2005),Volume 13, Issue 4 , s.413. 
273Purba Rao, “The greening of suppliers-in the South East Asian context”, Journal of Cleaner Production (2005), 
Volume.13, Issue 9,s.935. 
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hammadde kullanımı ile ilgilidir. Lider şirket olabilmek için üretim sürecinde yalnızca 

çevre dostu hammaddeler kullanımının sağlanması yeterli değil, bütün tedarikçilerinin 

üretim süreçlerinin yakından takibi gereklidir. Böylece tedarikçilerin çevre dostu 

malzemeler ve üretim yönetimi kullandığı, kullandıkları enerjinin emisyonsuz olduğu 

ve tedarik metodunun ve taşımanın kirlilik üretmeyen bir şekilde yapıldığından emin 

olunur.274 

 Satın alma fonksiyonu çevre yönetiminde önemli bir rol oynar. Satın alma 

stratejisi çerçevesinde, çevreyle ilgili katlanılan maliyetleri azaltmak için piyasadaki 

fırsatlar sürekli olarak yeniden değerlendirilmeli, çevreye daha az zarar verecek 

malzemeler araştırılmalı ve üretimde kullanılmalıdır. Ekolojik ve ekonomik açıdan 

doğru satın alma kararlarını verebilmek için, tedarikçiler sadece teklif ettikleri fiyat 

bazında değil, ekolojik çevreye bakış açıları da göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme çerçevesinde, tedarikçinin üretim süreçlerinin 

çevre dostu olup olmadığı ve çevreyle ilgili problemlerin çözümünde işbirliği yapmaya 

istekli olup olmadığı da dikkate alınmalıdır. 

 Tedarikçilerin yeşilleştirilmesi konsepti yeşil satın alma ile yakından ilgilidir. 

Min ve Gale tüketicilerin gittikçe yeşil ürünleri tercih etmeye başladıklarını 

vurgulamaktadır. Yeşil pazarlamayı başarılı bir şekilde yapmak için bir şirket kendi 

çevre hedeflerini satın alma stratejisi ile birleştirmeli ve uygun bir tedarikçi seçimi 

yapmalıdır. ABD’de yapılan bir araştırma amerikan firmaları arasında yeşil satın alma 

konusunda en hakim engelin yüksek çevre programı maliyeti olduğunu ortaya 

koymuştur. 275 

 Tedarikçilerin yeşilleştirilmesi şirket için çeşitli avantajlar sağlar. Bu şirketin 

tedarik zinciri faaliyetlerini, operasyonlarını daha verimli ve maliyet etkin yapmasını 

sağlayacak şekilde bütünleşmiş etmesine ve düzenlemesine imkan verir. Örneğin 

topyekun denetim gibi atık azaltımı teknikleri şirket faaliyetlerine olduğu gibi tedarikçi 

faaliyetlerine de uygulanır ve önemli tasarruflara yol açar. Tasarruflar tedarikçilere 

aktarılabilir. Buna ilaveten şirket ve tedarikçileri arasındaki geliştirilen bu ortaklık, 

bütünleşik operasyonlarda artan etkinlik, daha kaliteli ürünler ve yeşil ürünler 

yaratmada çevre yeniliğine yol açar. Tedarikçilerin yeşilleştirilmesi artan pazar payı, 

gelişmiş rekabet yeteneği, artan finansal performans, gelişmiş şirket imajı, ürün marka 

adaleti ve şirketin sosyal ve çevresel sorumluluklarının yerine getirmesini sağlar.276 

                                                 
274 Purba Rao, a.g.m.,s.936. 
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 Profesyonel bakış açısından tedarik zincirini yeşilleştirmek için şirketler, sosyal 

sorumluluğu genel stratejik misyonları ile birleştirmek için çeşitli çevresel konseptler 

uygulamaktadırlar. Bu konseptlerden bazıları; yeşil satın alma; personel güçlendirme, 

müşteri ilgisi, sürekli geliştirme ve sıfır atık terimleri ile ifade edilen toplam kalite 

yönetimi; yaşam döngüsü analizi; çevresel pazarlama vb. şeklinde devam eder. Örneğin 

Ford Motor Şirketi bu konuda hassastır ve dünya çapında 500 şirketi kapsayan üretim 

tesisli bütün tedarikçilerinden 2001 yılı sonuna kadar işletmelerinden en az birinde ve 

2003’e kadar tümünün ÇYS belgelendirmesine katılmalarını talep etmiştir. Ford 

tedarikçilerinin kendi ÇYS’ni kurmalarına yardım için bilgilendirme seminerleri 

düzenlemekte ve eğitim vermektedir. Onlara dünya çapında bir organizasyonmuş gibi 

yardım etmekte ve çevresel mükemmeliyet hedeflerine ulaşmalarını sağlamaya 

çalışıyor.277 

3.2.1.1.6. Sıfır Yayımlı Fabrika 

 Sürdürülebilir endüstrinin başyapıtı sıfır yayılımlı fabrika olacaktır. Bu tesisler 

ancak gelecekte var olabilecekler. Ama kirliliği ve kirliliği temizleme maliyetlerini yok 

ederken üretim maliyetlerini de azaltmaları nedeniyle, son derece ilgi çekici bir 

araştırma konusu oluşturuyorlar. Sırf halkla ilişkiler açısından bakıldığında, 

tüketicilerin çoğunun ürün seçiminde kalitenin yanı sıra üretim yöntemini de dikkate 

aldıkları bir dönemde tam bir deha örneği olacaktır. Üründe beşikten beşiğe sorumluluk 

kavramı, ürünün yaşam çevriminin başka yönlerinde bazı sorunlar yaratabilir. 

Sözgelimi arabalardaki plastik yerine çelik kullanılması geri kazanılabilirlik oranını 

yükseltiyor ama aynı zamanda ağırlığı da arttırarak, daha fazla yakıt tüketilmesine 

neden oluyor. Sonuçta bu tür sürdürülebilir bir endüstrinin tasarlanması ve planlanması 

işlemi, çeşitli bilim dalları ve endüstriler arasında koordinasyon sağlanmasını 

gerektiriyor. Başarıya ancak bu tür bir etkileşimle ulaşılabilecektir.278 

 SK yolunda sürdürülebilir endüstriler önemli bir rol oynayacaklardır. 

Endüstrilerin çoğu doğayı taklit ederek, üretim süreçlerinde kullandıkları tüm kimyasal 

maddeleri atık olarak boşaltmak yerine, yeniden kullanmak ve dönüştürmek 

günümüzdekine oranla daha fazla bir kısmının elde edilmesi gerekmektedir, çünkü geri 

kazanılmış malzemelerin işlenmesi, yeni malzemelere göre daha az enerji gerektirir.279 

Bu çerçevede ortaya çıkan yeni bir olgu, “sıfır yayımlı fabrika” kavramdır. Sıfır 

                                                 
277 Purba Rao, a.g.m., s.937. 
278 Hal Kane,a.g.e., s.201. 
279 Hal Kane, a.g.e.,s.191. 
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yayımlı fabrikalar, sürdürülebilir sanayinin gelecekte var olacak başyapıtı olarak 

nitelendirilmektedir. Bu yeni fabrika projeleri, kirliliği ve kirliliği temizleme 

maliyetlerini yok ederken, üretim maliyetlerini de azaltmaları nedeniyle çok ilgi çeken 

bir araştırma konusu haline gelmektedir. 

 Sıfır yayımlı fabrikanın ana fikri, üretimin tüm girdi faktörlerini nasıl 

kullanabileceği sorusuna dayanmaktadır. Örneğin, insan sağlığına ve ekosisteme 

verecekleri olası zararlar nedeniyle ağır metallerin geri kazanılması büyük önem 

taşımaktadır.280 Bu fikrin başlangıcı, endüstriyel ekoloji disiplinine dayandırılabilir. 

Yeni gelişmekte olan endüstriyel ekoloji disiplininin çekirdeğini doğal 

ekosistemlerdeki kapalı halkalar (closed loops) oluşturmakta ve ekonomik faaliyetlerle 

çevre sağlığı arasındaki dengeyi korumaya çalışmaktadır. Doğal ekosistemlerin 

birbirine bağımlı organizmalardan oluştuğu ve aralarında kaynak değişimi yoluyla 

dinamik bir dengeyi korudukları göz önünde bulundurulduğunda, endüstriyel 

ekosistemler de birbirlerinin atıklarını ve yan ürünlerini kullanan ve ortak bir çabayla 

çevreye verilen zararı minimize etmeye çalışan işletmelerden oluşmaktadır.281  

 Sürdürülebilir üretim ve tüketim ancak kapalı dairesel sistem ile mümkün 

olacaktır. Bu sistemde ilgili ürün yaşam süresi sonunda atık olmaktansa yeniden 

işlenerek düzeltilmektedir. Buna rağmen geri dönüşüm sayesinde “kapalı döngü”yü 

sağlayan bir sistem, ürün ömrünün tamamladıktan sonra çöpe bırakıldığı bir sistemden 

birazcık daha çevreci ve ekonomik etkilidir. Kapalı geri dönüşüm sisteminin her 

aşamasında enerji harcanır ve sistemin özelliğine göre kayda değer bir çevresel etki 

doğurur. Üretilen parçaların veya yardımcı parçaların tekrar kullanımı bu ürünlerin 

başka bir ürün üretme sürecinde kullanılmasından daha verimlidir. Bu yüzden 

sürdürülebilir üretim ve tüketim sistemlerinde üretilen ürünler genellikle restorasyon, 

yenileştirme ve kısmi yeniden imal yöntemlerinden birine tabi tutularak yenileştirilir.282 

3.2.1.2.Pazarlama Fonksiyonu 

 Tüketiciler bilinçli tercihlerle doğal kaynakların korunmasını ve çevreye verilen 

zararın azaltılmasını sağlayabilirler. Günümüzde pazarlama yöneticilerinin 

karşılaşabileceği önemli problemlerden biri tüketicilerin çevre dostu ürünlere talebi 

artarken ürün yelpazelerini incelemek ve bu yönde gerekli değişiklikleri yapmaktır. Bu 
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281 Avrupa Birliği ve Çevre Enstrümanları, Bursa Çevre Merkezi Aktüel Aylık Bülten,Ocak 2003. BTSOYayın 
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amaçla pazarlama araştırmalarının yapılması, yeni pazarlama stratejilerinin 

geliştirilmesi ve tüketicilerin firmanın ürünlerinin çevre dostu özellikleri hakkında 

bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi gerekmektedir.  

 2000’li yıllarda pazarlama yöneticilerin karşı karşıya kalacakları en önemli 

problemlerden biri tüketicilerin çevre dostu ürünlere talebi artarken ürün yelpazelerini 

incelemek ve bu yönde gerekli değişiklikleri yapmaktır. Bu amaçla pazarlama 

araştırmalarının yapılması, yeni pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve tüketicilerin 

firmanın ürünlerinin çevre dostu özellikleri hakkında bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi 

gerekmektedir. Bununla birlikte, yeşil pazarlama sadece ürünlerin özelliklerini 

değiştirmek ve reklamını yapmak demek değildir; bütün şirketçe paylaşılan çevreye 

duyarlı bir yaklaşım ve stratejinin bir parçası olarak ele alınmalıdır.283 

 Sürdürülebilir gelişmeyi desteklemek için pazarlamanın iki yaklaşımda 

bulunması gereklidir. İlki tüketici ihtiyaçlarını ve beklentilerini biçimlendirme, ikincisi 

de tüketici ihtiyaçlarını karşılamada uygun seçenekleri sağlamaktır. Pazarlamanın 

sorumluluğunu yerine getirdiği, ürünlerin kalitelerini çevreye uyumlu olarak 

iyileştirdiği ve tüketicileri bu konuda bilgilendirdiği iddiası, ancak pazarlamanın 

şimdiki ve potansiyel tüketici ihtiyaçlarını çevreye zarar vermeden üretilen ürünlerle 

karşılaması, tüketicileri ürünler hakkında bilgilendirmesi, eğitmesi ve yöneltmesi 

durumunda geçerlidir. Pazarlama yetersiz pazarlama stratejilerini ve çevreye zarar 

veren tüketim alışkanlıklarını düzeltmeye çabalamaktadır.284 

 Tüketiciler bilinçli tercihlerle doğal kaynakların korunmasını ve dolayısıyla 

çevreye verilen zararların azaltılmasını sağlayabilirler. Günümüzde pazarlama 

yöneticilerinin karşılaşabileceği önemli problemlerden biri tüketicilerin çevre dostu 

ürünlere talebi artarken ürün yelpazelerini incelemek ve bu yönde gerekli değişiklikleri 

yapmaktır. Bu amaçla pazarlama araştırmalarının yapılması, yeni pazarlama 

stratejilerinin geliştirilmesi ve tüketicilerin firmanın ürünlerinin çevre dostu özellikleri 

hakkında bilgilendirilmesi gerekir. 

3.2.1.2.1. Yeşil Tüketici 

 1995’teki Brent Spar kazasında Shell şirketinin eski petrol platformu ile ilgili 

çevreyi olumsuz etkileyecek tutumu tüketicilerce bu firma istasyonlarından alış veriş 

yapılmamasına ve cirosunun düşmesine yol açmıştır. Bu kaza göstermiştir ki, birleşmiş 
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yeşil tüketici baskısı çokuluslu bir şirketi bile etkileyebilmektedir. Tüketici gücünü 

gösteren bu örnek hala tek başına olmasına rağmen yeşil tüketicilerin bir şirketin çevre 

politikalarını nasıl etkileyebileceğini göstermektedir.285 

 Geçmişte tüketiciler sadece satın alma ve tüketimle ilgilenirken, günümüzde kıt 

kaynakları tüketen üretim sürecinin ayrıntılarıyla ve atıkların bertaraf edilmesiyle de 

ilgilenen bilinçli yeşil tüketiciler oluşmuştur. Yeşil tüketicilerin sayısı arttıkça 

işletmeler için geniş bir pazar oluşmaktadır. Dolayısıyla şirketler yeşil pazarlama 

stratejileri izleyerek karlılıklarını ve rekabet güçlerini arttırmaktadırlar. Yeşil tüketiciler 

pazarlama yöneticileri için ikna edilmesi zor bir hedef kitle oluşturmaktadır. 

Tüketicilerin çevrenin korunması konusunda gittikçe daha fazla bilinçlenmeleri, “yeşil 

olmayı” şirket yöneticileri ve özellikle de pazarlamacılar için daha önemli hale 

getirmektedir. Artık dünyada gelişmiş ülkelerde, tüketiciler artık sadece birkaç farklı 

ürün seçeneği arasında en çevre dostu olanı seçmekle kalmayıp, çevreye daha az zarar 

veren ürünleri arayarak satın almaktadırlar. 

 Yeşil tüketicilik kavramı genelde çeşitli mal ve hizmetler arasında çevresel 

açıdan en elverişli olanlarının yeğlenmesini de içine aldığı öne sürülmekle birlikte, 

kavramın asıl anlamının seçenekler arasında tercih yapmayı değil, gerçekte o mal ve 

hizmete gereksinim olup olmadığının sorgulanması olduğu yolundaki savın ön plana 

çıkarılması daha doğrudur. Sonuçta anlam ve kapsamı ne olursa olsun, yeşil 

tüketiciliğin üreticileri geleneksel üretim kalıplarını değiştirmeye zorladığı tartışmasız 

bir gerçektir.286 

 Danimarka’da kamu kuruluşları, ekonomik ve diğer pratik şartlar içinde 

mümkün olduğunca yeşil ürünler ve hizmetler satın almak zorundadır. Kamu alımları 

ile ilgili bu yükümlülük, bütün kamu kuruluşlarının “yeşil alım politikası” tanımlamak 

zorunda oluğu anlamına gelmektedir. Bundan sonraki adım, uygulama planı oluşturmak 

ve yerel yeşil ürün alım planına entegre edilecek ürün gruplarının seçimidir. Birçok 

kuruluş ve yerel yönetim yeşil alım planına son iki üç yılda uyum sağlamıştır. Sonuç 

olarak birçok işletme kamu kuruluşlarının pazarına odaklanmış ve gelecekteki pazar 

taleplerini karşılamak için çevre yönetim sistemlerini uygulamaktadırlar.287 

 Tüketiciler çevreyle daha fazla ilgili yeşil tüketiciler haline geldikçe, şirket 

sahipleri ve yöneticiler de artan oranlarda “çevreci” olmaktadır. Buna örnek olarak, 
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ABD’de bazı tasarruf fonlarının yöneticileri, portföylerini belli bir düzeyde sosyal 

sorumluluk standardını yerine getiren şirketlerin hisse senetlerinden oluşturmakta ve bu 

“çevre dostu” olma özelliğini yatırımcıları davet ederken kullanmaktadırlar. Bununla 

birlikte tamamen kişisel motivasyonla sosyal sorumluluk taşıyan bir çevre politikası 

izlemeye karar veren işletme sahipleri de söz konusu olabilmektedir.288 

3.2.1.2.2. Yeşil Pazarlama ve Reklam 

 1980’li yıllarda bazı firma ve kamu kuruluşları, yeterli yeşil imajının halkla 

ilişkileri geliştireceğini ve belki de pazarda payını arttırabileceğini keşfetmişlerdir. 

Bundan kazanç sağlayan üreticiler ortaya çıktı ve gerçek gelişmiş ürünler pazara 

sunuldu. Örneğin daha az elektrik tüketen ve doğaya zararlı gaz bırakmayan ve geri 

dönüşümü kolay buzdolapları üretildi. AEG yeşil üzerine kurulu yürüttüğü pazarlama 

kampanyası ile durgun bir pazardaki satışlarını %30 arttırmıştır. Amerika’da 1980’li 

yıllarda McDonald’s çevre denetimi uyguladı ve çevreye zararlı plastik paketlerden 

çevre dostu karton kullanımına geçildi. Bu halkla ilişkileri daha da iyileştirdi ve maliyet 

düşüşüne neden oldu.289 

 Tüketicilerin çevre bilincinin artmasıyla birçok işletme ürün geliştirme, üretim, 

reklam, dağıtım ve tanıtım konularında daha çevre dostu ve toplumsal isteklere daha iyi 

bir yaklaşım benimseyerek, fark edilmeyen ve uzun vadeli tüketici ihtiyaçlarına cevap 

vermeye çalışmaktadır. Fark edilmeyen veya geleceğe dönük tüketici ihtiyaçlarını 

pazarlama yönelimi yoluyla karşılama çabası; yenilikçi, ayarlanabilir ve güçlü bir 

toplumsal çevre bilinciyle genişletilirse yeni bir yönelim olan yeşil pazarlama yönelimi 

ortaya çıkmaktadır. Yeşil pazarlama toplumun ihtiyaçlarını ve isteklerini tatmin etmeye 

istekli değişimlerin meydana getirilmesi ve kolayca uygulanması amacıyla doğal 

çevreye en az seviyede zarar vermek suretiyle oluşturulmuş faaliyetler topluluğudur.290 

 Son on yılda firmalar reklam ve paketlemelerinde artan bir oranda çevresel ürün 

iddiasına yer vermektedirler. “Yeşil”e olan bu talep, tüketicilerin çevreyi dikkate 

aldıkları, çevreye daha az zarar veren ürün ve süreçler ile ilgili daha yüksek ücret 

ödemeye istekli oldukları konusundaki kanıta dayanan bir pazarlama stratejisi olarak 

ortaya çıkmıştır. Örnekler arasında sürdürülebilir ormancılık, yenilenebilir 
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kaynaklardan üretilen elektrik ve organik olarak büyüyen tarım ürünleri bulunur.291 

Yeşil pazarlama stratejisi şirketin diğer fonksiyonlarından ayrı düşünülemez, piyasaya 

yeni bir ürün sürmek veya mevcut bir ürünü çevre dostu özelliklerle yeniden 

konumlandırmak, satın alma, finansman, insan kaynakları, üretim ve teslimat gibi bütün 

alanlarda ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılmasını gerektirmektedir. Şirket gerçekten 

çevre dostu olan ürünleri yeşil pazarlama stratejisiyle piyasaya sunmak istiyorsa şu 

sorulara vereceği cevapları değerlendirmelidir:292 

� Pazarlama planı söz konusu ürünün pazarında görülen çevreyle ilgili temel 

talepleri belirledi mi? 

� Ürünün çevreye zararlı etkilerinin geçmişe göre daha az olduğu konusunda 

yeterli bilimsel ve teknolojik araştırma yapıldı mı? 

� Ürünün yeni çevresel özelliklerinin maliyet, gelir ve kar üzerindeki etkileri ne 

olacaktır? 

� Değişen tüketici tutumları sonucunda pazar büyüklüğündeki değişimlere şirket 

hazırlıklı mı? 

� Söz konusu ürün veya ürünlerin geliştirilmesi veya yenilenmesi için ne kadar 

yatırım gereklidir? 

� Ürünün beşikten mezara bütün çevresel etkileri değerlendirildi mi? 

� Ürün çevresel etkileri bakımından yeterli derecede test edildi mi? 

� Çevreyle ilgili çıkar gruplarıyla görüşüldü mü; şirket, ürünleri aleyhindeki bir 

kampanyaya hazırlıklı mı? 

� Ürünle ilgili iletişim stratejileri çevreyle ilgili yararları vurguluyor mu? 

 Yeşil reklam, “Çevreye önem veren tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına hitap 

eden mesajlar’’ olarak tanımlandığında, pazarlamanın önemli bir unsuru olarak reklam 

faaliyetleri de şirketin veya ürünlerinin çevre dostu özelliklerini vurgulayacak şekilde 

değişmektedir. Bazı kozmetik işletmeleri doğal kozmetik ürünlerini pazarlarken yeşil 

reklamı kullanırlar. Örneğin ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmediğini açıklarlar. 

3.2.1.2.3. Yeşil Etiketleme 

 Ürünlerin çevre dostu olduğunu gösteren işaretleme, içlerinde Kanada, ABD, 

Almanya ve İsveç in bulunduğu birçok ülkede uygulanmaktadır. Sıklıkla bu tür etiketli 

ürünler formel çevre denetiminden ayrı olarak bağımsız ajanslar tarafından benzerlerine 
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göre daha az çevre etkisine sahip olup olmadıkları konusunda denetlenirler. 1978 

yılında çevre etiketi ile tanışan ilk ülke Almanya olmuştur. Ürün paketine bu işareti 

koyma ve reklamlarda kullanma hakkı, Federal Çevre Bakanlığı tarafından 

yetkilendirilmiş uzmanlardan oluşan kurulun vereceği karara bağlıdır. Bu tüketicilerin 

davranışlarını etkileme yoludur. Bu yolla tüketicilere ürünlerin çevre etkisini tanıma 

konusunda yardımcı olunur ve üreticiler de ürünlerinin çevre etkilerini azaltma 

hususunda özendirilir.293 

 Eko-etiket programları, bir ürünün onay etiketi alması için gerekli çevresel 

kriterleri belirler. Bu kriterler, üretimde kullanılan teknolojiden, ürünün ne kadar enerji 

harcadığına ve ürün ömrü sonunda atıkların nasıl bertaraf edileceğine kadar uzanır. 

Eko-etiketleme temel olarak, tüketicileri piyasadaki hangi ürünlerin çevreye daha az 

zarar verdiği konusunda bilgilendirmeyi ve pazar payını arttırmak için hedef kitleyi 

etkilemeyi amaçlar. Eko-etiket ise bu çerçevede, ürünlerin üzerine konan ve ürünün 

bileşimiyle birlikte çevre üzerindeki tüm etkilerini de belirten bir etikettir. Tüketicilerin 

yeşil ürünler arasında doğru seçimler yapabilmesine yardımcı olmak için hükümetler ve 

özel kuruluşlar çeşitli eko-etiketler geliştirmektedirler. 

 Müşterileri belirli bir ürünün çevre dostu olduğu konusunda bilgilendirmek için 

değişik çevresel işaretleme sistemleri geliştirilmiştir. Bunlara örnek olarak, AB işareti 

(12 yıldızlı çiçek), ABD’de Çevre Koruma Ajansının Enerji Yıldızı (Emidast), 

Almanya’da Çevre işareti ve Avustralya’da Çevre seçimi verilebilir. Bu tür işaretleme 

şirketler için gönüllü bir uygulamadır ve bir ürünün belirli organizasyonlarca 

belirlenmiş gereksinimleri karşılaması durumunda verilir. Buna rağmen, çevre dostu 

ürünlerin üretimine olan talebin genel bir tüketici tarafından anlaşılması kolay ve açık 

değildir. Ayrıca işaretleme ile ilgili Dünya Vahşi Hayat Vakfı’nın (World Wildlife 

Foundation) Panda’sı ve geri dönüşümün simgesi “Üç ok” işareti vardır. Panda işareti 

ilgili ürün parasının Vakfa hibe edildiğini, üç ok ise üretici şirketin geri dönüştürülebilir 

ürünlerle çalıştığını gösterir.294 

 “Çevre etiketi” programları tipik olarak gönüllülüğe dayanan, hükümet 

tarafından desteklenen uygulamalardan özel sistemlere kadar uzanan taslaklardır. Etiket 

eğer ürün çok boyutlu çevresel özelliklere sahipse tüketiciler için kararları 

basitleştirmektedir. Bu yüzden etiketleme taslağının çok basit olduğu eleştirisi 

yöneltilmektedir. Bundan başka son teorik çalışmalar pazar payını artırmada 

                                                 
293 Cristopher J. Barrow, a.g.e.,s.38. 
294Lennart Y. Ljungberg, “Materials selection and design for development of sustainable products”,s.1. 
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etiketlemenin gücünü sorgulamaktadırlar. Yine de etiketleme, tüketiciler sıklıkla 

üreticilerin iddialarını şüpheli gördükleri için faydalı bir rol oynamaktadır.295 

 Çevre etiketlemesi çevresel etkiyi değerlendirir ve bunu tüketiciler ve tüccarlar 

ile paylaşır. Odaklanma ürün üzerinedir ve sıklıkla üretim süreci ve dağıtım hakkında 

hiçbir şey söylenmez. Böylece “çevre dostu” bir ürün kirliliğe yol açan bir fabrikadan 

gelebilir veya kullanıldıktan sonra elden çıkarma problemine neden olabilir. Böylece 

çevre etiketlemesinin standardizasyonu ve kontrolüne ihtiyaç vardır. Buna rağmen 

bugünkü Dünya Ticaret Örgütü ile bu düzenlemeleri yapmak çok kolay olamayabilir. 

West daha iyi yasal zorlama olmaksızın, bunun bir pazarlama hilesi olmaya yöneleceği 

konusunda uyarmaktadır.296 

3.2.1.2.4. Yeşil Fiyatlama 

 Tüketicilerin çevreye karşı sorumlu üretim maddelerine ilgi duyması, çevreci 

gruplara aktif olarak katılması pazarlama alanına da yansımıştır. Bir pazarlama 

şirketinin araştırmasına göre tüketicilerin % 89’u aldıkları malların çevre üzerindeki 

etkisiyle ilgilenmekte, % 78’i çevreye zarar vermeyen ürünler için daha fazla para 

ödemeye razı olmakta, % 94’ü bilinçli olarak çevre konusunda duyarlı şirketlerin 

mallarını almakta ve bu gibi şirketlerde çalışmayı tercih etmektedirler. Diğer bir 

araştırmaya göre, genel olarak tüketiciler çevreye zarar vermeyen mallar için % 10’a 

kadar fazla fiyat ödemeye isteklidirler. 297 

 Çevrenin korunması amacıyla yapılan yatırımlar için çok fazla harcama yapmak 

gerekmektedir. Yeşil pazarlamada ürün fiyatının rolü, öncelikle daha iyi kar elde etmek 

için, ekstra çevre faktörlerinin maliyetini kapsar. Maliyet fiyatı etkileyen en önemli 

unsurdur. Üretim metotlarının değiştirilmesi ve iletişim politikalarının yayılması 

çerçevesinde yapılan harcamalardaki artış da yeşil ürünlere geçişi ile yakından ilgilidir. 

Ayrıca uygulanan politikanın ilk dönemlerinde üretim ve satış oranlarında düşüş 

yaşanacaktır. Bununla birlikte, başka alanlarda enerji tasarrufu ve üretim maliyetlerinde 

düşüş sağlanacaktır. Ancak işletmenin kısa sürede maruz kaldığı ekstra maliyet, yeşilci 

politikaların bir sonucu olarak, uzun dönemde düşebilir.298 

 Çevre dostu ürünler üreten bir şirketin önemli problemlerinden biri de, bu 

ürünün benzeri, ama çevre dostu özelliklere sahip olmayan ürünlerle aynı fiyata mı, 

                                                 
295 Lata Gangadharan, Timothy N. Cason, a.g.m., s.114. 
296 Cristopher J. Barrow, a.g.e.,s.39-40. 
297 M. Osman Engür , “Orman Endüstrisinde Çevre Koruma Uygulamaları”, 
http://sura.cevreorman.gov.tr/gelen_teblig/7_konu/osman_engur.doc(23.11.2005),s.3. 
298 Mert Uydacı, a.g.e.,s.126. 
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daha düşük, yoksa daha yüksek bir fiyata mı satılacağıdır. Bu konudaki argümanları 

kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir:299 

� Maliyet tasarrufundan kaynaklanan daha düşük bir fiyat, tüketicileri çevre dostu 

ürünü satın almaya teşvik edecektir. Ürüne olan talebin fiyata duyarlı olduğu bir 

durumda, daha düşük bir fiyat şirket için daha başarılı bir strateji olacaktır.  

� Fiyat aynı seviyede tutulduğu zaman, ürünün çevreyle ilgili olumlu özellikleri 

bir rekabet avantajı unsuru olarak kullanılabilir.  

� Ürünün fiyatının daha yüksek olduğu durumda ise, hem farklılaştırılmış yeşil 

ürünün promosyonuna önem verilmeli, hem de ürün için fazladan para ödemeye 

istekli tüketiciler var olmalıdır. Burada fiyatın ne derece yüksek olduğu önem 

kazanmaktadır.  

 Yeşil ücretlendirmede Çin’de uygulanan Çevre Kaynaklı Maliyet Yönetimi 

(ÇKMY) yaklaşımı bu konu ile ilgili önemli bir uygulamadır. ÇKMY işletmelere, nihai 

ürün üretim sürecinde hammadde, enerji ve su kullanımından oluşan ve ürün dışı 

çıktıların maliyetlerinin, sistematik olarak düşürülmesi imkanını verir. Gelişmiş 

ülkelerde orta büyüklükte işletmelerin ürün dışı çıktı maliyetleri toplam üretim 

maliyetlerinin sıklıkla %10’u ile %35 arasında değişir. Ayrıca bu uygulama genel örgüt 

verimliliği ve personel katılımına olumlu katkı sağlar. Bu uygulama ile düşen üretim 

maliyetleri, ücretlendirmede şirketlere daha geniş bir hareket alanı sağlamaktadır.300 

3.2.1.2.5. Yeşil Paketleme 

 Çevreye duyarlı paketleme uygulamalarında, gereksiz paketlemenin azaltılması, 

çevre dostu paketleme malzemelerinin kullanılması, bir defadan fazla kullanılabilen 

paketleme araçlarının geliştirilmesi gibi önlemler alınabilir. Daha çevre dostu bir 

paketleme yönteminin tasarımı ve seçiminde aşağıda açıklanan konular gözden 

geçirilmelidir:301 

� Paketlemede kullanılan malzemelerin kıt veya azalmakta olan bir kaynaktan mı 

elde ediliyor? 

� Ambalajlama malzemesinin üretiminde enerji kullanımının ne düzeydedir? 

� Paket tasarımının, bu malzemelerin yeniden kullanımını veya geri dönüşümünü 

kolaylaştıracak biçimde mi? 

                                                 
299 Richard Welford, Andrew Gouldson, a.g.e.,s.154. 
300 C. Hicks, R. Dietmar, a.g.m., s.8. 
301 Richard Welford, Andrew Gouldson, a.g.e.,s.163. 
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� Ambalajlamada kullanılan malzemelerin herhangi bir bileşiminin geri dönüşüm 

süreci için zorluk yaramakta mıdır? 

 Paketlemede kullanılan maddelerin çevreyi tahribini, kontrol mekanizmaları 

ötesinde, gerçek anlamıyla önlemenin yolu, üretimde bozucu etkenler kullanmamaktan 

geçer. Fakat kapitalist gelişmenin ulaştığı pazarlama biçiminde, bu önleme olanağı 

büyük ölçüde ortadan kaldırılır. Nedeni tamamıyla belli çıkarların gerçekleşmesini 

ancak bu yolla sağlayan bir ekonomik düzen yapısıdır. Bu ekonomik yapı içinde çıkan 

“en iyi” çözüm çarelerini şöyle özetleyebiliriz:302 

� Paketlenmemiş alternatifleri almak: Gösterişli, çekici ve kompleks paketlerle 

paketlenmiş ürünleri satın almamak; onun yerine, aynı veya benzeri bir ürünü 

paketlenmemiş şekilde alarak hem kaynak azaltmasına katkıda bulunulur, hem 

de para tasarrufu yapılır. 

� Her şey için paket kullanmamak: Birkaç parça bir şey alındığında herhangi bir 

paket kullanma yerine, elde taşıma da bir yoldur. 

� Plastik ve alüminyum sarıcılar kullanmamak: Gelişmiş ülkelerde bu tür sarıcılar 

çok kullanılmaktadır. Yemek artıklarını plastik sarıcılara ve folyolara sarmak 

yerine, tekrar kullanılan kaplara koymak, kaynak koruma, ev tasarrufu ve 

çevreyi temiz tutma için gereklidir. 

� Geri dönüşümlü paketler kullanmak: Geri dönüştürülemeyen malzeme ile 

paketlenmiş ürünler yerine aynı ürünü geri dönüşümlü paketler içinde veya açık 

sunulanını almak gereklidir. 

� Hazır plastik sargılı yiyecekleri almamak: Bu tür kaplara sarılmış meyve ve 

sebzeleri almamak gerekir çünkü bu tür paketler bir kez kullanılıp atılır ve geri 

dönüştürülemezler. Ayrıca, sadece mala değil pakete de fazladan para ödenir. 

 Paket tasarımı şirket çevre hedeflerine ulaşmak için çok önemlidir. Her ne kadar 

asıl olarak ürünün dağıtımı ile ilgilenerek belirli ihtiyaçların karşılanmasına hizmet etse 

de ürün tarafından sunulan gerçek hizmetin bir parçası değildir. Herhangi bir durumda 

o çevreyi birçok açıdan etkilemektedir. Bu, çevre koruma ile ilgili hükümet 

politikalarının önemli bir bölümünün neden paketleme düzenlemeleri ile ilgili olduğunu 

açıklamaktadır. Paketleme ile ilgili olarak aşağıda sunulan prensipler uygulanabilir:303 

� Paketlemeyi gerekli boyutta sınırlandırmak. 

                                                 
302 İrfan Erdoğan, Nazmiye Ejder, Çevre Sorunları;Nedenler, Çözümler, 1.Baskı,Ankara:Doruk 
yayımcılık,1997,s.79-80. 
303 Giannis T. Tsoulfas and Costas P. Pappis, a.g.m.s.1. 
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� Paketlemeyi tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir standartlaştırılmış 

paketler tasarlayarak gerçekleştirme. 

3.2.1.2.6. Yeşil Dağıtım 

 Tüketici kitleleri tarafından benimsenen çevre koruma, üretici işletmeleri yeni 

dağıtım politikaları oluşturmalarını gerektirmektedir. Bazı sektörlerde, dağıtım 

politikaları geri dönüşüm kavramı üzerine kurulmuştur. Geleneksel tek yönlü ürün akışı 

şimdilerde yerini iki yönlü ürün akışına bırakmaktadır. Daha çok tüketicinin kullanılmış 

bir ürünü elden çıkarma masraflarını yüklenmeyi reddetmesiyle, üreticiler üzerindeki 

çözüm üretme baskısı gittikçe artmaktadır. Satın alma ve kullanma süreçlerinin 

sonunda ürünlerin ve ürün ambalajlarının geri dönüşümünü sağlayacak bir sisteme 

ihtiyaç duyulmaktadır. Tüketiciler daha önce sattıkları ürünün kullanım süresi 

dolduğunda geri alma garantisi veren üreticilere yönelme eğilimi içindedir. Özellikle 

buzdolabı, otomobil ve bilgisayar gibi ürünlerde bu uygulama giderek 

yaygınlaşmaktadır.304 

 Çevrenin korunması için dağıtım politikasıyla ilgili olarak alınabilecek önlemler 

arasında ise, ürün dağıtımının daha az yakıt harcanarak yapılması için gerekli 

önlemlerin alınması, satış noktalarının müşterilerin daha az zaman ve yakıt tüketeceği 

şekilde yerleştirilmesi sayılabilir. Ayrıca son yıllarda, kullanılmış paketlerin, parçaların 

ve artık işe yaramayacak ürünlerin müşterilerden üreticilere veya geri dönüşüm yapan 

şirketlerce geri toplanması faaliyetleri önem kazanmaktadır. Çevreye duyarlı piyasalar 

geliştikçe yeni dağıtım ve geri toplama kanallarının da hızla gelişmesi beklenmelidir.305 

 Kullanılmış ürünün düzeltilmesinden kazanılan çevresel kazanca rağmen 

düzeltilmiş ürünlerin dağıtımı ve toplanmasının çevresel bir maliyeti vardır. Bu tür 

maliyetleri en az düzeye indirmek, iyileştirmeden kaynaklanan toplam çevresel 

kazancın artması için önemlidir. Bu aşamada tedarik zincirinin tersi yönde 

uygulanabilecek prensipler aşağıda sunulmuştur:306 

� Kullanılan ürünlerin iyileştirilmesi ile ilgili politikanın oluşturulması. 

� Var olan ileri yönlü tedarik zinciri tesisleri ve dağıtım sistemini ters yönde 

tedarik zinciri için de mümkün olduğunca kullanılmasının dikkate alınması. 

� Kullanılmış ürünlerin iyileştirme zinciri içinde mümkün olan en erken zamanda 

sınıflandırılması. 
                                                 
304 Mert Uydacı, a.g.e., s.127. 
305 Avrupa Birliği ve Çevre Enstrümanları, Bursa Çevre Merkezi Aktüel Aylık Bülten,Ocak 2003. BTSOYayın 
Organı, http://www.bcm.org.tr/pdf/bulten/2003_01.doc(04.09.2005),s.3. 
306 Giannis T. Tsoulfas and Costas P. Pappis, a.g.m.s.1. 
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� Tehlikeli malzemenin emniyetli olarak işlenmesi. 

3.2.1.3.Muhasebe ve Finansman Fonksiyonu 

 Bazı ülkeler çevre konusunda hala kayıtsız kalırken, gelişmiş ülkelerde çok 

etkili uygulamalara rastlamak mümkündür. Gelişmiş bir ülkede, alıcıların, satıcıların, 

personelin, hatta kredi veren kuruluşların bile çevresel konularda birtakım 

sorumlulukları ve yükümlülükleri olabilmektedir. Kredi veren kuruluşlar, borç 

verdikleri kurumların çevresel problemlerinden sorumlu mudur? Bunun cevabı kredi 

veren kuruluşun şahsi görüşlerine ve borçlunun varlıklarında ne kadar söz sahibi 

olduğuna bağlıdır. Kredi veren kuruluşlar, belirli bir çerçevede borçluların çevreyi 

kirletmelerine engel olmak durumundadırlar. Aksi halde, çevresel suçlardan onlar da 

yargılanabilmektedir. Hatta bir kredi kuruluşu, borçlulardan talep ettiği geri ödeme 

tutarları ile borçluların kirliliği kontrol için gerekli harcamalarına engel olursa, yine 

sorumlu tutulabilmektedir.307 

 Çevreye duyarlı işletmeler, muhasebe ve finansman fonksiyonlarının 

organizasyon ve işleyişinde bu çerçevede gerekli değişiklikleri yapmaktadırlar. 

Günümüzde özellikle bankalar vb. finansal kurumlar, kredi verme ve yatırım 

kararlarının çevresel etkilerini daha fazla dikkate almaktadırlar. Pek çok banka kredi 

vermeden önce çevresel etki değerlemesi talep etmektedir. Benzer şekilde artan 

çevresel riskler kredi maliyetlerinin de artmasına sebep olmaktadır. Zaman içinde 

gelişimi yavaş olmakla beraber, çevre muhasebesinin özellikle 1980’lerin sonlarından 

beri, sayıları gittikçe artan uluslararası, ulusal ve bölgesel yasal düzenlemelerden dolayı 

işletmelerde önem kazanmaya başladığı görülmektedir.308 

 Geleneksel muhasebe sistemleri, üretim maliyetlerini hesaplarken, atıkları yok 

etme maliyetini, kirliliği önlemek üzere alınan önlemlerin maliyetini, geri dönüşüm 

süreçlerinin maliyetini ve yasal düzenlemelere uyumun getirdiği maliyetleri dikkate 

almaktadır. Bu yüzden çevreyle ilgili olarak ortaya çıkan maliyetler ancak yavaş 

yönetsel karar alma sisteminin bir parçası haline gelmektedir.309 

 Çevre yönetimi muhasebesi (ÇYM), başlangıç olarak çevresel maliyetleri ve 

fiziksel çevresel akışın izini sürmek ve gözlemek için tasarlanmış göreceli olarak yeni 

çevre yönetim aracıdır. İşletmelerin üretim süreçlerini ve ürün tüketimlerini 

sürdürülebilirliğe doğru yönlendirilmesine yardım eder. ÇYM, işletmenin malzeme 
                                                 
307 Mehmet Özbirecikli, Çevre Muhasebesi Kavramlar Uygulama Alanları, Araştırma Sonuçları, 1. Baskı, 
Ankara: Naturel Yayıncılık, 2002, s.8. 
308 Esra Nemli,“ Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları”,s.223-224. 
309 Esra Nemli, “ Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları”,s.224. 
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kullanımı ve işlerinin çevresel maliyetlerinin hesabını vermesi yoludur. Uluslararası 

Muhasebeciler Federasyonuna göre; ÇYM, çevresel ve ekonomik performansın uygun 

çevre kaynaklı muhasebe sistemleri ve uygulamalarının geliştirilmesi ve 

gerçekleştirilmesi yoluyla yönetimi şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bazı işletmelerde 

denetim ve rapor vermeyi de içerirken, ÇYM tipik olarak yaşam döngüsü 

ücretlendirmesi, fayda değerlendirmesi çevre yönetimi için stratejik planlamayı 

içerir.310 

 Geçmişte çevreyle ilgili olarak katlanılan maliyetler, belirli üretim süreçlerine 

yüklenmemekte, önce genel imalat maliyetlerine, oradan da bütün üretim süreçlerine 

dağıtılmakta idi. Bu uygulama, çevreyle ilgili maliyetlerin nispeten düşük olduğu, 

dolayısıyla üretim maliyetlerinin yapısında fazla bir değişiklik oluşturmadığı 

zamanlarda kabul edilebilir bir uygulamaydı. Fakat günümüzde özellikle sanayileşmiş 

ülkelerde, çevreyle ilgili maliyetlerin toplam maliyetler içindeki payı her geçen gün 

artmaktadır. Bu sebeple çevresel maliyetlerin ilgili oldukları süreç ve mamüllere doğru 

olarak yüklenmesi çok önemlidir.311 

 Ürün ve hizmetlerin tüm yaşam süresi boyunca maliyetlerinin ve yarattıkları 

çevre etkilerini açıklayan muhasebe sistemlerinin kullanılması ile tasarım sürecini 

etkileyecek ilave bilgilerin sağlanması beklenebilir. Bazı şirketler pazara daha kolay 

ulaşmak veya daha ucuz üretmek için daha sürdürülebilir olma yönünde tasarım 

değişikliğinin ekonomik avantajlarını keşfetmişlerdir. En uygulanabilir faydalar, çevre 

faaliyetlerinin daha iyi organizasyonu ve dokümantasyonu, artan yasal belirlilik, gelişen 

imaj, daha büyük çalışan motivasyonu, kaynak kullanımında azalma, gelişmiş tesis 

güvenliği ve süreç akışında optimizasyondur.312 

3.2.1.3.1. Önleme Maliyetleri 

 Birçok işletme için atılacak ilk adım kirlilik kontrolünden kirliliğin önlenmesine 

geçmektir. Kirlilik kontrolü, atıkların yaratıldıktan sonra temizlenmesi demektir. 

Kirliliğin önlenmesi ise, atık miktarının en aza indirilmesi ya da hiç yaratılmaması 

demektir. Kirliliği önleme stratejileri, bütünsel kalite yönetimine çok benzer bir 

biçimde, israfı ve enerji kullanımını azaltacak kesintisiz iyileştirme çabalarına dayanır. 

Bu geçişin altında “kirliliği önlemek kazançlıdır” dayatıcı mantığı yatar. ÇYS’ ne ait 

küresel standartların ortaya çıkması da işletmelerin bu gibi yetenekler geliştirmesini 
                                                 
310 Roger L. Burritt a, Chika Saka, “Environmental management accounting applications and eco-efficiency: case 
studies from Japan”, Journal of Cleaner Production(2005), Volume xx, s.1-2. 
311 Esra Nemli, “ Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları,” ,s.224. 
312 Giannis T. Tsoulfas and Costas P. Pappis a.g.m.,s.1. 
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teşvik eden bir unsur olmuştur. İşletmeler son on yıl içinde, yeşilleşme ve önleme 

stratejileri yoluyla, doğa ekonomisiyle çatışmaktan ve bunun getireceği ek 

maliyetlerden kaçınmaya çalışmışlardır.313 

 Çevre kirliliğini önlemek amacıyla alınan tedbirler maliyet giderlerini arttırıcı 

nitelik taşımaktadır. Günümüz şartlarında işletmelerin tüm artıklarını tabiata zarar 

vermeyecek biçimde elden çıkarmaları pek mümkün değildir. Bununla beraber 

alacakları değişik tedbirlerle gerek tüketim gerekse son tüketim sonucunda oluşan 

artıkların çevre kirliliği üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına önemli katkılarda 

bulunabilirler. Bu amaçla alınabilecek tedbirleri aşağıdaki gibi dört grup altında 

sıralamak mümkündür:314 

� İşe yaramayan ve yarasız çıktıları (atıkları) işlemek, 

� Malların kullanılmasından sonra ortaya çıkan ambalaj malzemelerini tekrar 

kullanmaya çalışmak, 

� Çevreye zarar veren üretim yöntemlerini daha sağlıklı olanlarıyla değiştirmek, 

� Ürünlerin içeriğindeki zararlı maddelerin alternatiflerini bulup, kullanmaya 

çalışmak. 

 Önleme maliyetleri, bir şirketin problemleri ortaya çıkmadan önce çözmek ve 

problemleri fırsatlara dönüştürmek üzere sarf ettiği çabaların maliyetidir. Önleme 

maliyetleri bir çeşit yatırımdır; bugün yapılan harcamalar gelecekteki muhtemel 

harcamaları azaltmaktadır. Üretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan kirletici maddelerin 

azaltılması veya elimine edilmesi yönünde sarf edilen çabalar, sonuçta şirkete rakipler 

karşısında uzun dönemli bir maliyet avantajı sağlayacaktır. Bu avantaj pazarlama ve 

halkla ilişkiler alanlarına da yansıyabilir. Örneğin Kodak şirketi, film üretiminde 

kullanılan maddelerin %97’sinin yeniden kullanım maliyetinin, tamamen yeni malzeme 

kullanma maliyetinin sadece 1/7’sine eşit olduğunu görmüştü.315 

3.2.1.3.2. Değerleme Maliyetleri 

 Çevresel maliyetlerin sınıflandırılmasında ikinci olarak değerleme maliyetleri 

yer almaktadır. Değerleme maliyetleri, şirket faaliyetlerinin çevreyi ne şekilde 

etkilediğini izlemek amacıyla yapılan çalışmalardan doğan maliyetlerdir. Değerleme 

maliyetleri aşağıdaki unsurları kapsamaktadır:316 

� Test aletlerinin maliyeti, 
                                                 
313 Mert Uydacı, a.g.e.,s.66. 
314 Ömer Dinçer, Yahya Fidan, a.g.e.,s.117-118. 
315 Esra Nemli, “ Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları,” s.226. 
316 Esra Nemli, “ Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları,”,s.226. 
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� Testlerde ve muayenelerde kullanılan malzemelerin maliyeti, 

� Şirket dışı laboratuar testlerinin maliyeti. 

 Faaliyetlerin yakından izlenmesi, şirketlerin muhtemel sorunları, düzeltici 

önlemlerin çabuk ve ekonomik bir biçimde alınabileceği erken aşamalarda 

belirlenmesine yardımcı olur. Yakından izleme çevreye zarar verecek oluşumların 

zamanında tespitini ve önlenmesini sağlar. 

3.2.1.3.3. İçsel ve Dışsal Hata Maliyetleri 

 İçsel hata maliyetleri, değerleme aşaması sırasında belirlenen çevreye zararlı 

işlemlerin düzeltilmesi amacıyla katlanılan maliyetlerdir. Çevre maliyetleri kapsamında 

içsel hata maliyetleri, Toplam Kalite Yönetimi’nde olduğu gibi tamamlanmış ürünlerin 

düzeltilmesinden ya da yeniden yapılmasından kaynaklanan maliyetler değil, daha çok 

üretim süreçlerinin düzenlenmesiyle ilgili maliyetlerdir. İçsel hataların bu geniş 

kapsamı, şirketlerde bu maliyetlerin yüksek olmasına yol açmaktadır. 

 Toplam Kalite Yönetiminde dışsal hata maliyetleri kusurlu bir ürünün müşteriye 

satılmasıyla başlar. Oysa çevre maliyetleri alanında, dışsal hata döngüsü, düzeltme ve 

iyileştirme faaliyetleri şirket yönetiminin kontrolü dışında kaldığı zaman başlar. Böyle 

bir durumda şirket resmi kurumların hangi önlemlerin alınması gerektiği konusundaki 

müdahalesini beklemelidir. Şirketler dışsal hataların oluşumunu önlemek için özellikle 

önleme ve değerleme çabaları üzerinde yoğunlaşmalıdırlar. Şirketler önleme ve 

değerleme çabalarını artırdıkça, çevreye verilen zararın tazmini için daha az maliyete 

katlanacaktır. 

 Çevreyle ilgili maliyetlerin önemli ölçüde artışı, şirketleri bu harcamalar 

üzerindeki kontrolü artırma yönüne sevk etmektedir. Maliyetlerin yukarıda açıklandığı 

şekilde sınıflandırılması, çabaların zararın oluşmasını baştan önleme konusuna 

yardımcı olacaktır. Üretim süreçleri sonucunda ortaya çıkan zararlı atıklar için vergi 

ödemek yerine şirketler, yeni üretim teknolojileriyle bu atıkları hiç oluşturmama, yani 

elimine yoluna gideceklerdir. Böylelikle uzun vadede çevreye zarar vermekten 

kaynaklanan cezaların maliyeti önemli ölçüde azalacaktır. 

3.2.1.4.İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonu 

 İnsan kaynakları yönetimi, çevre yönetim sisteminin etkin biçimde işlemesinde 

ve çevre politikası ile programlarının başarıyla uygulanabilmesinde önemli bir yere 

sahiptir. İşletme kültürünün ekolojik çevreye duyarlı özellikler kazanması ve bunun 
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kültürün bir parçası haline gelmesi için insan kaynakları uygulamalarında bazı 

değişiklikler söz konusu olacaktır. 

 İnsan kaynakları yönetimi çevre yönetimi alanında dört ana konuda ön plana 

çıkmaktadır. Stratejik açıdan ele alındığında işletme çevreye karşı nasıl duyarlı 

olabileceğini ortaya koyan bir vizyon geliştirmeli ve bu vizyonu politikalar ve amaçlar 

haline dönüştürebilmelidir. Ekolojik çevreyle ilgili vizyonun açıkça belirlenmiş olması 

çalışanların ne yöne doğru gittiklerini bilmelerini kolaylaştıracaktır ve planlanan çevre 

yönetimi programlarının uygulanması için gerekli enerjiyi çalışanlara sağlayacaktır. Bu 

noktada örgütsel öğrenme ve işletme kültürünün değişimiyle ilgili stratejiler de devreye 

girecektir.  Çevre ile ilgili felsefe benimsendikten sonra, bu mesajın çalışanlara doğru 

olarak aktarılabilmesi ve politikaların uygulanmasında gerekli yeteneklerin 

geliştirilebilmesi için eğitim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Çevre eğitimine yönelik genel 

eğitim programları çalışanlara gerekli temel bilgileri ve araçları sağlamakla birlikte, 

süreç değişikliklerinin gerekli olduğu durumlarda daha detaylı eğitime gerek 

olacaktır.317 

 Küçük bir işletme başlangıçta ÇYS uygulamasına başladığında, süreç sıklıkla 

kesilmekte ve kaynaklar çoğu kez ana iş faaliyetlerine yönlendirilmektedir. Bu finansla 

alakalı değil insan kaynakları eksikliğinden kaynaklanmakta ve KOBİ’leri ÇYS 

uygulamaktan alıkoymaktadır. Bu mikro şirketler için sık görülen bir durumdur. 

Personel ne kadar çok fonksiyonlu ise mikro ve küçük işletmelerde uygulama sürecinin 

kesilme ihtimali o oranda artmaktadır. Bazı araştırmalar ÇYS yolundaki KOBİ’lerin, 

sertifikalandırma sisteminde tutarsızlık ve yüksek ücretlere ve danışmanlardan zayıf 

kaliteli tavsiyeler ile karşılaştığını ortaya koymaktadır.318 

 Çevre yönetimi programlarının başarılı olabilmesi için bunların herkesi 

kapsaması ve her çalışanın değişim sürecinde bir rol alması gerekmektedir. Bu 

çerçevede performans değerleme süreci çalışanların çevre politikasına bağlılığını 

sağlayabilmek için çevre performansını da dikkate almalıdır. Aynı zamanda çalışanların 

da programlar hakkında fikirlerini söylemeleri ve öneriler getirmeleri teşvik 

edilmelidir. 

 Çevreyle ilgili amaçlara bağlılığın sağlanması ve çalışanların motivasyonunu 

artırmak için ödül mekanizmalarına ihtiyaç vardır. Bu ödüller performans değerlemeyle 

                                                 
317 Esra Nemli, “ Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları,”,s.226. 
318 Ruth Hillary, “Environmental management systems and the smaller enterprise”, Journal of Cleaner Production, 
August 2004, Volume 12, Issue  6, s. 569. 
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ilişkilendirilecek; geçmiş çabaların ödüllendirilmesi ile gelecekte çevreyle alanındaki 

iyileştirmelerin devamının teşviki arasında dengeli bir bileşim sağlanacaktır.319 

3.2.1.4.1. İşletme Kültürü 

 Genel bir ifade ile örgüt kültürü, örgütü karakterize eden gelenekselleşmiş, 

düşünme, hissetme ve tepki verme yollarının bir kurgusu olarak tanımlanmaktadır. Bu 

anlamda örgüt kültürü üyeleri bir arada tutan sosyal bir yapıştırıcıdır. Örgüt kültürü, bir 

çeşit kutsallık yüklenen, ahlak veya değerler olarak adlandırılan ve bireyleri 

bütünleştirmeye yardımcı olan bir davranışsal rehber sağlayan, insana ilişkin rasyonel 

olmayan boyutlara sahip bir olgu olarak da nitelenmektedir.320 İşletme kültürü, 

amaçlara ulaşmada yöneticilerin başarısını etkileyen önemli bir faktördür. Çevre 

yönetim sisteminin etkin biçimde işlemesinde de kültürün önemli etkileri vardır. 

 Örgüt kültürü aile, toplumdaki tüm kurum ve kuruluş, millet ve devlet ile 

biçimsel ve bilimsel olmayan tüm gruplaşmalarda o topluluğun özelliklerini yansıtan ve 

çevresiyle ilişkilerini düzenleyen bir husus olduğu ifade edilebilir. Örgüt kültürü o 

örgütün çevrede tanınmasını, değerlerini, toplumsal standartlarını, çevredeki diğer örgüt 

ve bireylerle ilişki biçimlerini ve düzeylerini de yansıtır. Bu fonksiyonu ile kültür, 

örgütü topluma bağlayan, onun toplum içinde yerini, önemini ve hatta başarısını 

belirleyen en önemli araçlardan biridir. Kültür çevreye ters düşemez, aksi takdirde 

örgüt yaşamı tehlikeye girebilir. Ayrıca çevrenin norm ve değerlerine uygun olduğu 

takdirde yeni bir kültür çevreye önemli etkilerde bulunur, katkılar yapabilir.321 

 Çin’de ISO 14001 ÇYS uygulayan işletmeler arasında yapılan bir ankette 

çalışanlar, tepedeki liderin ve orta kademe yöneticilerin çevresel bilincinin çok önemli 

olduğunu vurgulamışlardır. Tepe yönetiminin çevre yönetimindeki rolü birçok 

araştırmacı tarafından vurgulanmıştır. Gupta’nın yaptığı bir araştırmada, 400 tepe 

yöneticisinden %92’si çevresel meydan okumanın yirmi birinci yüzyılın ana 

konularından biri olduğunu belirtmiştir. Hunt ve Auster’e göre tepe yöneticisi etkin ve 

öngörücü çevre yönetimi yaratmak için gerekli yedi kritik elamandan biridir. Benzer 

şekilde orta kademe yönetimin desteği olmadan ÇYS uygulaması başarılı 

olamayacaktır.322 

                                                 
319 Esra Nemli, “ Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları,” ,s.226. 
320 Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tüz, Örgütsel Psikoloji, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Bursa,2003,s.36-37. 
321 Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Genişletilmiş 6. Baskı, İstanbul:Beta,2000,s.120. 
322 S. X. Zeng, C. M. Tamb, Vivian W. Y. Tamb and Z. M. Deng, “Towards implementation of ISO 14001 
environmental management systems in selected industries in China” Journal of Cleaner Production (June 2005), 
Vol.13, Issue 7,s. 645-656. 



 113 

 İşletme çevresinin yeşilleştirilmesi, iç çevreyi (şirket personeli) olduğu gibi dış 

çevreyi (tedarikçi, müşteri) geliştirmeyi amaçlayan yönetim uygulamalarına dayanır. 

Tedarik ilişkileri, iş çevrelerine ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini üretim 

sistemlerini geliştirilmesi ile etkilemede anahtar bir yol sağlar. Bu ayrıca satıcı seçimi, 

materyal seçimi, dış kaynak kullanımı, müzakere etme, alış veriş yapma ve teslim 

zamanlaması yapımı, hesap dökümü ve materyal üretimi ve bir ölçüde tasarım 

gerekliliğini içerir. Bir şirketin personeli şirket politikasının vücuda getirilmesinde 

sorumludur. Böylece, onlar davranışlarının çevreye etkileri konusunda uyanık 

olmalıdırlar. Son olarak müşterilerin yeşilleşmesi, çevresel uyanıklılığın seviyesini 

artması politikalarını içerir ve işletmenin çevresel ödevleri için arkadaşlar yaratırlar. 

Aşağıdaki prensipler işletme iç ve dış çevresinin yeşilleşmesi ile ilgili 

uygulanabilirler:323 

� Tedarikçilere daha yeşil standartlar yükleme ve onlarla sıkı ilişkiler kurulması. 

� Geri dönüş, tekrar kullanım, iyileştirme olasılıklarının gösterilmesi, ürünün geri 

dönüşümü ve emniyetli kullanım bilgilerinin sağlanması ile ilgili gerekli 

bilgilerin mümkün kılınması. 

� Müşterileri güdüleme ve kullanılmış ürün veya paket iletim kayıtlarının 

muhafazası. 

� Çevre hedeflerinin personel ile tanıştırılması. 

 Çin’de yapılan bir araştırma büyük şirketlerin ekonomik ve sosyal sorumluluk 

hususunda artan bir isteklilik içinde olduklarını göstermektedir. Dünya Vahşi Hayat 

Fonu tarafından 60 Çinli büyük ve önde gelen şirkete yapılan anket yayınlandı. Anket, 

Çinli büyük şirketlerin %54’ü çevre korumayı şirketlerinin en temel değeri olduğunu 

düşündüğünü, %22’si şu anki düzenlemelerden daha kapsamlı çevre programı 

uyguladığını göstermiştir. KOBİ’lere gelindiğinde durum biraz farklıdır. Çin’deki 

ekonomik kalkınma bütün iş kollarında en yüksek kirlilik oranına sahip KOBİ’lerin 

hızla çoğalması ile karakterize edilir. 2003’te KOBİ’lerin Çinli işletmeler arasındaki 

oranı %99 ve ticarette ki payı %65 olarak ölçülmüştür. Buna karşın temiz üretim 

tekniklerinden haberdar olma ve bunları desteklemek için isteklilikte KOBİ’ler daha az 

insan, malzeme ve finansal kaynaklara sahipler. Bu yüzden kriterleri yerine getirme ve 

temiz üretim programı ve standartları uygulama konusunda sınırlı sayıda kullanım 

mevcuttur. Buna ilave büyük şirketlerden farklı olarak, küçük işletmeler eğer bir 

                                                 
323 Giannis T. Tsoulfas and Costas P. Pappis, a.g.m.,s.1. 
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uluslararası tedarik zinciri veya iş bölümü içinde yer almıyorsa çevre performansı 

geliştirme konusunda daha az baskı hissediyor.324 

 Son yıllarda yönetimde etkinliğin, insan kaynağına dayalı bir örgütsel yetenek 

ile örgütsel performansı arttırmanın, üründe kalite ve gelişimi sağlamanın ve hızlı 

değişimin belirleyiciliğinde olan pazarlarda işletmelere rekabet gücü kazandırmanın 

fırsatlarını sunan yeni yönetim yaklaşımlarında organizasyonlardaki değer sistemleri, 

normlar ve davranış biçimlerinin tümü olarak tanımlanan ve nihai olarak iş sonuçları ve 

verimlilik üzerine etkisi vurgulanan kültür kavramının temel düşünce eksenini 

oluşturduğu görülmektedir.325 

3.2.1.4.2. İşletme Kültürünün Değişimi  

 Örgütsel kültür değişmez değildir; iç ve dış çevre şartları örgüte baskı yaparak 

onu değişime zorlayabilir. Örgüt ve kurumlarda tartışmasız bir örgütsel kültür 

olduğundan söz edilemez. Örgütün çevreden gelen bir kriz sonucunda veya örgüt içi 

güçlerin kültür değişimini başlatabilecek duruma gelmesiyle örgütün değişime hazır 

hale gelmesi durumunda kültürel değişim başlar.326 

 Ekolojik çevrenin stratejik karar alma sürecinin bir parçası haline gelmesi ve 

çevre politikalarının şirket çapında benimsenmesi çabasında, bazı problemler 

yaşanmaktadır. Dolayısıyla çevreyi korumayı amaç edinen bir şirkette mevcut kültürü 

çevreyle ilgili program ve projelerin oluşturulmasını kolaylaştırmak üzere değiştirmeye 

çalışmak bir numaralı önceliklerden biri haline gelmelidir. İşletme kültürünün ekolojik 

çevreyi merkez alacak şekilde değişimi, bir taraftan, karar alırken çevreyi 

önemsemeyen eski varsayım ve alışkanlıkların unutulmasını; diğer taraftan da 

yönetimin çevreye bakışını temelden değiştiren yeni varsayımların kabulünü 

gerektirmektedir.327  

 KOBİ’ler ÇYS’lerini uygulamak ve uyum sağlamak için çevre konularına 

yönelmektedirler fakat başlangıçta süreci engellemeye dönük içsel engeller kayda değer 

bir rol üstlenmektedir. Çevreye karşı negatif şirket kültürü bu süreci olumsuz 

etkilemektedir. Çevreye karşı hareketsiz kalma şeklindeki bu genel kültür, KOBİ’lerin 

çevresel iyileştirmeden kazandığı faydaların kuşkulu olduğunu ileri sürmektedir. 

Özellikle küçük örgütler için geçerli birçok vakada düşük duyarlılık ve müşterilerden 

kaynaklanan baskının yokluğu (çevresel iyileştirme ve ÇYS uyumu için en önemli 
                                                 
324 C. Hicks, R. Dietmar, a.g.m., s.5. 
325 Zeyyat Sabuncuoğlu, Melek Tuz, a.g.e.,s.60. 
326 Erol Eren, a.g.e.,2000,s.153. 
327 Esra Nemli, “ Çevreye Duyarlı İşletmecilik ve Türk Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları,” ,s.236. 
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etken) ve diğer teşvik edicilerin yetersizliği çevreye karşı eforun azalmasına neden 

olmuştur.328  

 İşletme kültüründe çevre bilincinin yerleşmesi için gerekli değişimin sağlanması 

için tepe yönetimin liderliği ve sürekli desteği önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, 

çalışanların çevre politikasını anlamaları, çevre yönetim sisteminin gereklerini 

benimsemeleri ve kendilerine düşen rolün bilincinde olmaları, motivasyon, eğitim, 

bilginin yayılması, sosyal olaylar ve ödüller gibi araçlarla sağlanabilecektir. 

 ÇYS’ni başarılı bir şekilde uygulamak için çalışanların ve tedarikçilerin pozitif 

tutumları vazgeçilmezdir. Çin’de yapılan bir araştırmaya verilen cevapların %76’sı 

çalışanların ÇYS’ ne karşı tutumlarının pozitif olduğunu ve ön saflarda çalışanların 

ÇYS’den emniyetli ve temiz üretim çevresi nedeniyle doğrudan faydalandıklarını 

ortaya koymuştur. Sony Asya Ofisi’nin yaptığı bir araştırma ÇYS ile tanışmanın 

çalışanların işe alımında kabiliyetli çalışanlar için cazip olduğunu ortaya koymuştur. 

Buna rağmen bazı çalışanlar farksız ve hatta negatif tutumlar göstermişlerdir. Bunun 

sebebi, ÇYS’nin kağıt işinde belirgin bir artışa neden olan kapsamlı bir 

dokümantasyona ihtiyaç duymasıdır.329 

 Örgüt personel yönetimi yaklaşımında, örgütsel yapının değişimi için çalışma 

yapacak bir takım veya departman oluşturulur. Örgüt kültürünün değişiminde bu çok 

önemlidir. Çünkü bu yeni yapılanma ile daha önce oluşturulan strateji uygulamaya 

konulacaktır. Yeniden yapılanma ise, yeni yönetsel mekanizmaları oluşturma ve hayat 

geçirmeyi temsil edeceği için örgütsel kültür değişimi de gerçekleşmiş olacaktır.330 

3.3. Çevre Yönetimi 

 Petak çevre yönetimini “insan faaliyetlerinin insan çevre kalitesi ile doğal çevre 

kalitesi arasında kabul edilebilir bir dengeyi başaracak şekilde yönetilmesi” olarak 

değerlendirmektedir. Diğer bir deyişle çevre yönetimi insan ihtiyaç ve taleplerinin 

gelecekteki kalkınmanın zarar görmeden korunabilmesini sürdürebilecek çevre 

kabiliyetini sağlayacak şekilde düzenlenmesidir. Etkili çevre yönetimi SK için bir ön 

şarttır. Lorrain-Smith ise çevre yönetimini “toplum veya organizasyon tarafından çevre 

kalitesinin geliştirilmesi için planlar geliştirilerek, uygulayarak ve sürekli gözden 

geçirecek davranışların gösterilmesi” olarak tanımlanır. Bu tanımlar ışığında çevre 

yönetimi, “çevre kalitesinin korunması ve hatta yükseltilmesi için tam anlamıyla planlı 

                                                 
328 Ruth Hillary, a.g.e.s. 569. 
329 S. X. Zeng, C. M. Tamb, Vivian W. Y. Tamb and Z. M. Deng, a.g.m.,s. 645-656. 
330 Erol EREN, a.g.e.,s.156. 
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faaliyetler setidir. Bu çevreye zarar veren faaliyetlerin belirlenmesi, sebep 

olunan/olunabilecek hasarın değerlendirilmesi, bir dizi kontrol faaliyetinin planlanması, 

bu planların uygulanmasını ve sık aralıklar ile gözden geçirilmesini kapsar.” şeklinde 

tanımlanmaktadır.331 

 Başlangıçta çevre konuları ile ilgili sürdürülebilir üretim birçok şirket için bir 

problem olarak görülmüştür. Bugün birçok şirket çevresel üretimin yararlarını 

görebilmektedir. Üretimde geri dönüşümlü malzeme kullanımından kaynaklanan iyi bir 

tanıtım ve daha iyi ekonomi avantajlardan bazılarıdır. Son on yılda birçok şirket kirlilik 

önlemenin ekonomik olarak yararlı olduğunu keşfetti. Bir üretim firması için sistematik 

bir çevre planı yaratma yöntemi uluslararası standart haline gelmiş ÇYS’nin 

kullanımıdır. Bu tüm dünyadaki değişik şirketler için her geçen gün daha önemli bir 

hale gelmektedir.332 

 Yeşil yönetim, yönetim kurullarının ve buna bağlı olarak üst yönetimin bütünü 

tarafından, yeşil prensiplerin oluşturulması kararının alınması ile başlaması gereken bir 

yaklaşımdır. Yeşil prensipler daha sonra, işletme içindeki her kademeye ve faaliyete 

yaygınlaştırılması, sürekli olarak iyileştirilmesi ve denetlenmesi gereken prensiplerdir. 

Yeşil yönetimin başlıca unsurları yedi grupta toplanabilir:333 

� Yenilenebilir kaynakların kullanımını yaygınlaştırmak; 

� Çevreye duyarlı temiz teknolojilere yatırım yapmak; 

� Atıkları azaltmak; 

� Geri kazanım ve dönüşüm süreçlerini ve yöntemlerini geliştirmek; 

� Yeşil denetim; 

� Yeşil pazarlama; 

� Yeşil işyeri ve çalışma ortamları oluşturmak. 

 Çevreyi bilgece ve tarafsızca yönetmek, çatışan birçok çıkarın dengelenmesini 

gerektirir. İşlenmemiş atıklarını atmosfere veya sulara bırakan bir işletmenin en ucuz 

elden çıkarma metodu ile çalıştığı bunun da azalan üretim maliyetine ve ürünlerini daha 

ucuza satmasına yol açacağı imkanı tartışılabilir. Bu tür üretim yalnızca endüstri için 

değil halk içinde ucuz ürünler ve artan istihdam yaratarak fayda sağlar. Buna rağmen 

aynı halk böylece endüstriyel kirlilik ile ilgili direk olmayan maliyetleri öder. 

Endüstriyel kirlilik olmaksızın bile içme suyunun işleme tabi tutulması maliyetlerinin 

                                                 
331 F. I. Khan, V. Raveenderb and T. Husain, “Effective environmental management through life cycle assessment”, 
Journal of Loss Prevention in the Process Industries (November 2002), Volume 15, Issue 6 , s.456. 
332 Lennart Y. Ljungberg, a.g.e.s.2. 
333 A. Zeynep Düren, a.g.e.,s.205-206. 
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daha geniş bir bağlamda ödenmesi zorunludur yoksa sonra artan hastalık oranları ve 

çevre kalite estetiğindeki azalma şeklinde bu ödenebilir.334  

 Bir endüstri, hammaddelerin ve enerjinin girdi olarak kullanıldığı ve çıktı olarak 

da ürünlerin oluştuğu bir sistem olarak görülebilir. Ancak, ürün üretmede kullanılan 

süreçlerle direk ilişkili olarak emisyonların, akıntı ve atıkların oluştuğunu 

unutmamalıyız. ÇYS’nin amacı, endüstriyel üretim zinciri içinde çevreye saygının 

önemini entegre etmek veya diğer bir deyişle verimlilik, ekonomi, ürün kalitesi ve 

çevreyi dikkate alan üretim metodolojisi arasında doğru dengeyi bulma ihtiyacıdır. ISO 

14001 çevreye yaptığımız etkinin tanımlanması kontrolü ve kirlenmeye ve çevresel 

bozulmaya olan katkımızı en az düzeye indirme yolunu bulmamıza yardım eder. 

ÇYS’nin esasları aşağıdaki gibidir:335 

� Tepe yönetimi düzeyinde çevre politikası 

� Kontrol ve gelişme için açık sorumluluklar 

� Çevresel etkinin farkında olunması 

� Çevresel etkimizin geliştirilmesi fırsatlarını ve problemlerin çözümü ve 

sistematik tanımlanması 

� Tutarlı olduğumuzu ispat eden açık prosedürler 

� Sahip olduğumuz sistemin en iyisi olduğunu kanıtlamak için düzenli muhasebe 

ve gözden geçirme. 

 “Çevre yönetimi”, özetle ekolojik dengenin sağlanması amacıyla kaynakların 

rasyonel kullanımına yönelik yönetim sürecindeki aşamalar olan planlama, örgütlenme, 

personel alma, eşgüdüm-iletişim, fayda-maliyet hesaplamaları, yürütme ve denetim 

işlevleri bütünü olarak tanımlanabilir.336 

3.3.1. Çevreye Duyarlı Yönetim 

 Çevreye duyarlı yönetim, ekolojik çevreyi karar alma süreçlerinde önemli bir 

unsur olarak dikkate alan, faaliyetlerinde çevreye verilen zararı minimuma indirmeyi 

veya tamamen ortadan kaldırmayı amaç edinen, bu çerçevede, ürünlerinin tasarımını ve 

paketlemesini, üretim süreçlerini değiştiren, ekolojik çevrenin korunması felsefesini 

işletme kültürüne yerleştirmek için çabalayan, sosyal sorumluluk kapsamında topluma 

karşı görevlerini yerine getiren işletmelerin benimsediği bir anlayıştır. Shrıvastava, 
                                                 
334 R.Ted Munn,J.Glynn Henry,Gary W. Heinke, a.g.e., s.685. 
335 Nihan Mert, “Development of Environmental Management System at Kordsa”, The Kriton Curi International 
Symposium an Environmental Management in the Mediterranean Region,ed.,Günay Kocasoy,Volume 
1,İstanbul:Bogaziçi Üniversitesi Yayını,1998,s.132. 
336 Hamit Palabıyık, “Uluslararası Ticaret ve Çevre: Dünya Ticaret Örgütü Üzerine Açıklamalar”,Çevre Sorunlarına 
Çağdaş Yaklaşımlar,der.Mehmet C. Marin, Uğur Yıldırım,1.Baskı,İstanbul:Beta,2004,s.251. 
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geleneksel yönetim anlayışıyla çevreye duyarlı yönetim anlayışını aşağıda görüldüğü 

gibi karşılaştırmaktadır.337 

Tablo 2: Geleneksel Yönetim- Çevreye Duyarlı Yönetim Karşılaştırması 

GELENEKSEL YÖNETİM ÇEVREYE DUYARLI YÖNETİM 
Amaçlar: 
• Ekonomik büyüme ve kâr 
• Ortaklara sağlanan getiri 

Amaçlar: 
• Sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi 
• Ortakların refahı 

Ürünler: 
• Fonksiyon, stil ve fiyat için 
tasarlanmış ürünler 
• Gereksiz atık yaratan paketleme 

Ürünler: 
• Çevre için tasarlanmış çevre dostu 
ürünler 

Organizasyon: 
• Hiyerarşik yapı 
• Yukarıdan aşağıya karar verme 
• Karar vermede merkeziyetçilik 

Organizasyon: 
• Hiyerarşik olmayan yapı 
• Katılımcı karar verme 
• Karar vermede merkezkaççılık 

Çevre: 
• Çevreye hakim olma 
• Çevrenin bir kaynak olarak 
yönetilmesi 
• Kirlilik ve atıkların dışsallıklar 
olarak değerlendirilmesi 

Çevre: 
• Doğayla uyum içinde olma 
• Doğal kaynakların sınırsız olmadığının 
farkına varılması 
• Kirlilik ve atıkların yönetilmesi ve 
minimize edilmesi 

İşletme fonksiyonları: 
• Pazarlama tüketimi artırmayı 
amaçlar. 
• Finansman kısa dönemde kârı 
maksimize etmek ister. 
• Muhasebe geleneksel maliyetler 
üzerinde yoğunlaşır. 
• İnsan kaynakları yönetimi işçi 
verimliliğini artırmayı hedefler. 

İşletme fonksiyonları: 
• Pazarlama tüketici eğitimi için vardır. 
• Finansman uzun dönemli 
sürdürülebilir büyümeyi amaçlar. 
• Muhasebe çevreyle ilgili maliyetler 
üzerinde yoğunlaşır. 
• İnsan kaynakları yönetimi, işyerinde 
sağlık ve güvenliği sağlamaya çalışır. 

Kaynak:Esra Nemli, Çevreye Duyarlı Yönetim Anlayışı, İ.Ü.Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dergisi No: 23-24 (Ekim 2000-Mart 2001), 
http://www.istanbul.edu.tr/siyasal/Turkce/Dergi/Sayi%2023-24/17.htm(04.09.2005), s.2. 

 Halkın artan çevre bilinci, hükümet politikaları ve düzenlemelerinden 

kaynaklanan yasal gereklilikler ve organize gruplardan gelen baskılar işletmelerin Yeşil 

Üretim (YÜ) ve ÇYS politikalarına uyum sağlamaları için geleneksel faktörler olarak 

değerlendirilir. Çevre korumaya olan ihtiyaç (şöyle ki atık azaltımı, kirlilik önleme, 

enerji korunumu ve diğer sağlık ve güvenlik konuları gibi) geniş kesimlerce 

bilinmektedir. Artan sayıda firma YÜ/ÇYS uygulamalarına uyumun iş stratejilerinin en 

önemli kısmını oluşturduğunu anlamışlardır. YÜ uygulaması atık ve kirlilik üretiminin 

azalmasına yol açarken, ÇYS uygulaması işletmeler için etkin bir yol gösterirken aynı 

                                                 
337 Esra Nemli, Çevreye Duyarlı Yönetim Anlayışı, İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No: 23-24 (Ekim 2000-
Mart 2001) ,http://www.istanbul.edu.tr/siyasal/Turkce/Dergi/Sayi%2023-24/17.htm(04.09.2005),s.2. 
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zamanda iş uygulamalarını ortak ve çevresel hedeflere doğru yönlendirmeye, 

geliştirmeye ve gözden geçirmeye yarar.338 

3.3.1.1.Çevre Yönetimi Uygulamalarının Geçmişi 

 Modern amerikan çevre hareketi 1970’li yıllarda Çevre Koruma Ajansı’nın 

kurulması ve baca sonundaki kayda değer kirlilik formlarını kontrol etmeyi amaçlayan 

bir dizi kanun paragrafının (Temiz Hava Anlaşması ve Temiz Su Anlaşması) yürürlüğe 

konmasıyla resmi olarak tanınmıştır. Bu yıllarda bu kanunlar ile önemli kirlilik 

kaynakları tüten bacalar ve açık kanalizasyon sistemleri hedef alınmıştır. Hindistan’ın 

Bhopal kentindeki çevre faciası ABD’de bir dizi yeni kanunun ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu düzenlemeler çevreye verilecek zararın beşikten mezara yönetilmesini 

amaçlamaktadır. Bu eğilim 1990’larda ÇYS’lerinin geliştirilmesi ve anlaşılmasına olan 

ilgiyi arttırmıştır. ISO, 1996 yılında ÇYS standardı ISO 14001’i çıkarmıştır. Çevre 

Koruma Ajansı da ISO’ya benzer kriterler ortaya koymuştur. Ajans ISO’dan farklı 

olarak düzenlemeler uyma ve şeffaflık konusuna ağırlık vermiştir.339 

 Çevre yönetimi zamanla değişiyor. Bir zamanlar bir işletmeyi düzenleme 

sorunlarından uzak tutmaya hizmet eden tepkisel ve mücadeleci bir fonksiyona haizken, 

artık çevre yönetimi yalnızca risk ve sorumlulukları en alt düzeye indiren değil aynı 

zamanda şirket değerini de arttıran kritik bir yönetim fonksiyonu olarak görülmektedir. 

Birçok çevreci profesyonel bu dönüşümün kendilerinin geleneksel yönetim anlayışı 

alanları ile daha fazla ilgilenmelerinin bir ürünü olduğu konusunda hemfikirdirler. 

Çevre yönetiminin üretim ve satın alma gibi işletme fonksiyonları ile koordinasyonu 

sayısız kirlilik önleyici başarı öyküsü ortaya çıkarmıştır. Bugün eko-verimlilik, ÇİT ve 

YDA gibi karmaşık olguların varlığı ile işletme sistemlerinin merkezine yönelik çevre 

kaygılarının birleştirilmesi gittikçe daha önemli bir hale gelmiştir. Bu ideali ifade eden 

ve en çok kullanılan terim “iş entegrasyonu” terimidir. Bu terim iş operasyonları ve 

fonksiyonlarına çevre hedeflerinin tanımlanması ve başarılması için sorumluluk 

yükleyen bir terimdir.340  

 Çevre yönetimi binlerce yıl önce de değişik şekillerde vardı fakat ciddi bir 

şekilde ele alınması 1960’lı yıllarda başlamıştır. Bu zamanda ciddi kirlenmeler tespit 

edilmiş birçok yasa ve düzenlemenin kanunlaştırılması 1970 ve 1980’lerde 

                                                 
338 I. K. Hui, , Alan H. S. Chan and K. F. Pun, a.g.m., s. 269-276.  
339 Ralph Stuart, “Environmental management systems in the 21st century”,Chemical Health and Safety (November-
December 2000),Volume 7, Issue 6, s. 23-25. 
340 Mark Haveman, Mark Dorfman, “Breaking Down the “Green Wall” (Part One): Early Efforts at Integrating 
Business and Environment at SC Johnson”,CES(Winter 1999),Vol.6,No.1,s.5. 
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gerçekleşmiştir. Dünya çapındaki standartlaşma kalite ile hızlanmış ve çevresel 

yönetimden genellikle bağımsız olarak gerçekleşmiştir. Birçok organizasyon tarafından 

kalite gerekliliklerini standartlaştırma girişimleri yapılmış fakat ancak 1990’lara kadar 

kayda değer bir uzlaşmaya erişilmemiştir. Bugünkü ISO 9000 kalite standartlarına 

büyük bölümlerde kaynaklık eden İngiliz Standardı BS 7750 kayda değer bir dikkat 

çekmiştir ve bugün dünyada birçok organizasyon bunu başarmak için inanılmaz 

kaynaklar yatırıyor. Aşağıdakiler, çevre yönetim sistemleri standartlarının uzun 

geçmişinde anahtar tarihlerdir:341 

� BS 7750 (Nisan 1992 de başlamış Sertifikasyon). 

� EMAS (1995 yılında AB tarafından gönüllü olarak düzenlenmiş Eko Yönetim 

ve Denetim Projesi). 

� ISO 14001 (Ekim 1996’da ISO tarafında oluşturulan kabul gören bir 

sertifikasyondur). 

 Çevre Yönetim Sistemlerinin gelecekte çevresel kontrol için anahtar rol 

oynayacağı geniş kesimlerce kabul ediliyor. Ana nedenleri aşağıdaki gibi 

özetlenebilir:342 

� Dünyanın hızlı bir şekilde gelişen çevresel yasal düzenleme talepleri 

performansı geliştiriyor. Su ve hava ile ilgili yasal düzenlemelere uymayanlara 

para cezası kesiliyor. 

� Finansal kuruluşlar fonları serbest bırakmadan önce yeşil garantiler talep 

ediyorlar. 

� Çevresel etki değerlendirmesi sürecini emniyete alan duyarlılık ve atık 

sorumluluğuna saygılı gelişen yasal düzenlemeler, “kirleten öder” düşüncesine 

yaklaşmıştır. 

� Bir endüstrinin çevresel güvenilirliği düzenleyici otoriteler ve halk tarafından 

ancak onaylı ve kabul edilebilir bir model veya standarda dayanırsa kabul edilir. 

 1995 yılı sonuna kadar yaklaşık 90 değişik ülke ISO 14000’ini uyguladı ve ISO 

14000 talep eden müşteriler için hepsi emin bir yer oluşturmuştur. 90 ülke arasında en 

aktifleri Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Danimarka, 

Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Kuzey ve Güney Kore, Malezya, 

                                                 
341 G.McKay and J. Ng, “Environmental Management Standart ISO 14000”, The Kriton Curi International 
Symposium an Environmental Management in the Mediterranean Region,ed.,Günay Kocasoy,Volume 
1,İstanbul:Bogaziçi Üniversitesi Press,1998,s.142. 
342 G.McKay and J. Ng,a.g.m.,s.141. 
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Hollanda, Yenizellanda, Norveç, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, 

Türkiye, ABD ve İngiltere’dir.343 

3.3.1.2.Yeni Bir Yönetim Paradigması 

 Bugünlerde, bir paradigma değişimi yaşanıyor. Yaşayan sistemler ile ilgili bir 

saat ile kıyaslanan mekanik davranışlar ile karakterize edilen mekanik paradigmanın 

yerini bütüncül, küresel veya ekolojik bir dünya görüşü almaktadır. Dünyamızı 

düzenleyen karmaşıklık nedeniyle sistematik düşünce bugün dünden daha önemlidir. 

Belki de tarihte ilk kez insanlık işleyebileceğinden daha fazla bilgi üretmeye, 

yönetebileceğinden fazla bağımsızlık üretimine, ayak uydurabileceğinden daha fazla 

değişimi hızlandırma yeteneğine sahiptir. Biz küresel ısınma ve ozon tabakasındaki 

delik gibi problemler ve “sistematik yıkım” örnekleri ile çevreleniyoruz. Bunlar ve 

diğer birçok çevresel çürüme problemleri örnekleri bizi vakit geçirmeksizin düşünmeye 

mevcut üretim modellerini ve çevre koruma politikalarını acil olarak yeniden formüle 

etmeye zorluyor ve bundan daha önemli olarak çevre yönetim planlarının uygulanması 

ve icrasına kaçınılmaz bir şekilde ihtiyaç var.344 

 Dünyadaki fakirleri zengin ülkelerde yaşayanların standartlarına ulaştırmak için 

bugüne kadar uygulanan kalkınmanın başarılı olması olasılık dışı görünmektedir. 

Ayrıca zengin ülkelerdeki yaşam kalitesini idame ettirmek bile zor olabilir. Değişik 

davranış ve yaklaşımlara ihtiyaç var ve bunu gerçekleştirmek içinde insanoğlunun 

sınırlı zamanı var. Sosyal bilimlerin gerilimli toplumları yönetmede önemli bir rol 

üstleneceği tecrübesinin gelecek on yıllarda yaşanacağı olasıdır.345  

 İngiltere’de 1992 Rio zirvesinden sonra başlayan çevre yönetimine yeni 

yaklaşım pazar tabanlı yaklaşım terimiyle ifade edilir. Bu yaklaşımda yönetim ve 

kontrol maliyetleri yalnızca ulusal ve yerel yönetimler tarafından değil iş ve endüstri 

çevrelerinden karşılanır. Örneğin hava kirliliği için belirlenmiş maksimum limitler 

koyarak ve fabrika bacalarından çıkan gazların bileşimini gözleyerek kirlilik seviyesini 

aşan endüstrilere ceza uygulanır hatta aşırıya kaçan durumlarda işletme kapatılabilir. 

Temiz endüstriler yalnızca modern teknolojiden kaynaklanan alçak üretim 

maliyetlerinden değil aynı zamanda temiz teknoloji kullanan üreticilerin gittikçe artan 

oranında yararına olan çevreye duyarlı pazardan yararlanırlar.346 

                                                 
343 G.McKay and J. Ng, a.g.m.,s.142. 
344 Mari Elizabete B. Seifferta, and Carlos Loch, a.g.m., s. 1197-2002. 
345 Cristopher J. Barrow, a.g.e., s.166. 
346 Gareth Jones, Graham Hollier, a.g.e., s.59. 
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 Çevre kavramına ve çevrenin yönetilmesine ilişkin dogma değişimi, daha önce 

hiç olmadığı kadar hızlı ve etkili olarak gerçekleşmektedir. Bu aşamada, yeni 

konseptleri belirtmek ve eskiyle yeninin karşılıklı duruşları tabloda sunulmuştur:347 

 Tablo 3:Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar 

Klasik ve Modern Konseptler  Post-Modern Yaklaşımlar 

(Post-Modern Öncesi Paradigmalar) (Yeni Paradigmalar-21.yy.Kavrayış Modeli) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sürdürülebilir Kalkınma  Sürdürülebilir Yaşam 

Kirletene Ödetme   Kirletmeden Önleme 

İktisadi-Mali Bütçe   Biyo-Fiziksel Bütçe 

Yeraltı Kaynaklarının Zenginliği Yerüstü ve Yeraltı Kaynaklarının Zenginliği, 

ve Etkin Kullanımı   Korunması ve Geliştirilmesi 

İnsan Merkezli Çevre Yaklaşımı Doğa Merkezli Duyarlı Çevre Yaklaşımı 

Çevre Bilimleri (Ayrışık Analizler) Çevrebilim (Bütünleşik, Sistemik Analizler) 

Tüketim Toplumu   Ekolojik Toplum 

Liberal Çevreci Eğilimler  Radikal Çevreci Eğilimler 

Çevreyi Yasal Koruma  Çevreyi Bütünleşik Koruma 

Mekanik Doğa Görüşü  Yeni Organik Doğa Görüşü 

Sanayileşme-Kentleşme Dönemi İklimsel ve Kozmetik Dönem 

İnsan Hakları    Yaşam Hakları (Tüm Canlılar İçin) 

Vatandaşa Yakın Yönetim  Vatandaşa Uygun Yönetim 

Yerel Yönetim    Yerelleşmiş Yönetim 

Temsili Demokrasi   Taban Demokrasisi 

Kaynak: Bekir Parlak, “Çevre-Ekoloji-Çevrebilim: Kavramsal Bir Tartışma”, 
Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, der. Mehmet C. Marin, Uğur Yıldırım, 1.Baskı, 
İstanbul: Beta, 2004, s.27. 

 Birçok organizma çevreyi hızlı veya yavaş, yerel veya küresel olarak 

değiştirmektedir. İnsan fırsat ve tehditlere karşı verilecek bilinçli cevabı takdir edecek 

potansiyele sahip tek varlıktır. Bu cevap teknoloji sayesinde tehlikeyi azaltacak veya 

önleyecek çevresel ve antropolojik kökenli olabilir. Problemin kabulü ve ona cevap, 

bireyin ve toplumun kendini ve çevreyi nasıl algıladığına bağlıdır. Yeryüzündeki çevre 

problemlerinin birçoğunun köklerinde kalkınma ve modernizasyonun sağlıklı olamayan 

konsepti vardır. Yaygın bir problem insanoğlunun zenginliğe düşkün olması ve uzun 
                                                 
347

 Bekir Parlak, “Çevre-Ekoloji-Çevrebilim:Kavramsal Bir Tartışma”,Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, 
Der. Mehmet C. Marin,Uğur Yıldırım,1.Baskı,İstanbul:Beta,2004,s.26. 
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süreli iyiliği kısa süreli zenginlik için feda etmesidir. Diğer bir problem dikkatli 

araştırma gerektiren problemlere karşı insanoğlunun hissi bir tepki göstermesidir. Çevre 

yöneticileri yanlı tutumu bir tarafa atmalı ve gerçekçi soruşturmanın cesaretinin 

garantiye alınmasını sağlamalıdırlar.348 

3.3.2. Etkin Bir Yönetim Sisteminin Oluşturulması 

 Etkin ve sürdürülebilir yönetim için kalite ve şimdilerde çevre yönetim 

standartları önem kazanmıştır. ISO 14001’i uygulamak için çevresel personel yönetimi, 

muhasebe, tedarikçi kontrolü, doküman kontrolü ve acil durum kontrolü gibi yönetim 

tekniklerine ihtiyaç vardır. Yöneticiler çevreye bakış açısı, düzenlemeler, problemler ve 

yönetim tekniklerinin çeşitliliğinin kolayca altında kalabilirler. Yöneticiler için bütün 

işlere yetişmek için zamanlarını etkin kullanmak çok önemlidir ve ISO 14001 

standartları bütün bu amaçları önem sırasına koyar. ÇYS, yöneticiye baştan aşağı 

dokümanlaştırılan sorumluluklar, yöntemler ve talimatlar sayesinde işletmenin tüm 

çevre sistemini kontrol etmesine yardım eder.349 

 Eko-yönetim çevreye karşı organize bir yaklaşımın sağlanması ve kendi üretim 

ve iş stratejilerinin uygulanmasında çevreyi dikkate alan bir yapının oluşturulmasında 

endüstriye yardım edecek ÇYS’nin bir parçası olarak tanımlanabilir. Bu tanım sadece 

atık madde emisyonlarının kontrolü veya atık yönetimi anlamına gelmez; bu daha 

karmaşık bir konsepttir ve şu kritik soruya cevap arar: Çevre ve üretim arasındaki ideal 

noktayı nasıl bulabiliriz? Bu şu demektir ki, biz üretim sürecinin her safhasında ürünün 

çevre karakteristikleri ve üretim süreci ve ürünün paketlenmesi, taşıma faaliyetleri ve 

ürünün çevreye olan diğer etkilerini dikkate almak zorundayız. Gelişmiş ülke 

endüstrileri üretim süreci, dağıtım ve hizmetler ve onların ekolojik karakteristiklerinin 

çevre etkinliğini arttırma yönünde sürekli baskı altındadır.350 

 YÜ/ÇYS program elamanları, süreçlerin planlanması, tasarlanması, uygulamaya 

konulması konularında çevre koruma bakış açısı ile gözden geçirilmelerini sıkı bir 

şekilde gerekli kılar. Böyle yapılınca sadece çevresel kalite artması değil “Kuvvetlenen 

Müşteri Sadakati”, “Artan Karlılık”, “Değerlenmiş Şirket İmajı”, ve “Uyarılmış 

Personel Morali” diye adlandırılan dört işletme yararı da sağlanmış olur. Bu dört yararı 

başarmak için değişik organizasyonlar değişik stratejiler ve aktiviteler 

                                                 
348 Cristopher J. Barrow, a.g.e., s.166. 
349 H. Tülin Tüzün, “Benefits of TS EN ISO 14001 Environmental Management System.”, The Kriton Curi 
International Symposium an Environmental Management in the Mediterranean Region,ed.,Günay Kocasoy,Volume 
1,İstanbul:Bogaziçi Üniversitesi Yayını,1998,s.59. 
350 K. Mijanovica and J. Kopac, a.g.e.,s.759-765. 
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uygulamaktadırlar. Hong Kong’da yapılan bir araştırmada YÜ/ÇYS uygulamalarının 

başarıya ulaşması için “Müşteri Odaklılık”, “Katılım” ve “Sürekli İyileştirme”nin 

gerekli olduğu ortaya çıkmıştır. Üretim işinde müşteri ihtiyaçları ve tatmini öncelikli 

konular olarak değerlendirilir. Şöyle ki, YÜ/ÇYS programları ürünü kullanacak 

olanların ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiş olmalıdır. Bu programları uygulayan 

işletmeler müşteriler ile iyi ilişkiler geliştirmek ve çevreye olan dikkatlerini onlara 

duyurmak için tüm iletişim kanallarını kullanmalıdırlar. Yine programın başarısında bir 

diğer çok kritik faktör çalışan katılımıdır. Bu özellikle danışmanlık şirketlerinde 

özellikle geçerlidir. Sürekli iyileştirme, harcanan çaba ve paraların umulan olası fayda 

sayısı ile direk olarak ilişkilidir. Üretim ve danışmanlık şirketleri YÜ/ÇYS 

uygulamalarından farklı faydalar elde ederler. Şöyle ki, üretim şirketleri müşteri 

memnuniyetini arttırırken danışmanlık şirketleri ise çalışan moralini uyarır ve geliştirir. 

Hedeflenen yararlar sürdürülebildiği oranda şirketler bu programlara yatırım 

yapacaklardır.351 

3.3.3. Genel Çevre Yönetim Sistemi 

 Çevresel duyarlılık, hükümet organizasyonları, finansal kuruluşlar, baskı 

grupları, tüketiciler ve diğerlerinden kaynaklanır ve organizasyonun içinde bulunduğu 

çevreye olan etkileriyle ilgilenmek suretiyle bir dizi yükümlülükten ibarettir. Bu tür 

görevler ve yükümlülükler organizasyonun karlılığı ve yaşayabilirliği üzerinde anlamlı 

derece etkide bulunurlar. Son yılda AB ortalama yılda ortalama 28 çevre ile ilgili yasa 

çıkarmıştır. Hiçbir sektör çevresel yükümlülüklerle ilgili baskıya kulaklarını tıkayamaz. 

Tüketiciler, işletmelere çevre takvimindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi 

konusunda baskı yapmaktadırlar.352 Çevre yönetimi biçimsel veya biçimsel olmayan, 

özel veya tüzel organizasyonların iyi açıklanmış toplumsal öncelikler ve hedefler 

bazında maliyet etkin öncelikli faaliyetler geliştirmek ve uygulamak için mekanizma 

uygulamalarıdır. Bu hedef ve öncelikler mevcut çevre kalitesinin geliştirilmesi ve 

idame ettirilmesi, çevreden türemiş ve çevre ile ilgili hizmetlerin sağlanması ve doğal 

kaynakların ve eko sistemlerin artması, muhafazası ve korunmasıdır. Çevre yönetimi 

çevresel sürdürülebilirliği geliştirmeyi veya çevresel kaynakların kalitelerini toplumsal 

norm ve standartlara göre muhafaza etmeyi hedefler.353 

                                                 
351 I. K. Hui, , Alan H. S. Chan and K. F. Pun, a.g.m., s. 269-276. 
352 Yasemin Başar,M.Hayati Öztürk, “Environmental Management Systems and Examples from Petrochemical 
Industry”, The Kriton Curi International Symposium an Environmental Management in the Mediterranean 
Region,ed.,Günay Kocasoy,Volume 1,İstanbul:Bogaziçi Üniversitesi Yayını,1998,s.123. 
353 Mari Elizabete B. Seifferta, and Carlos Loch, a.g.m., s. 1197-1202. 
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Şirket Politikası 

Organizasyon 
Yapısı 

Prosedürler ve 
Manüel 

Duyarlılık Eğitimi 

Denetleme ve 
Gözden Geçirme 

Standartlar ve 
Düzenlemeler 

Gelişim Planları 

Amaçlar ve 
Hedefler 

Etki Kayıt 

Kayıt Veritabanı 

 ÇYS çevreye uyumu sağlamada ana araçlardan biridir. ÇYS, bir organizasyonun 

aktivite ve süreçlerinin çevresel açıdan kontrolüne sistematik bir yaklaşımdır. ÇYS’nin 

bütün standartları sadece bizim için değil gelecek nesiller için de doğa korumayı ve 

sürekli geliştirme ihtiyacını vurgularlar. ÇYS bir organizasyonun dünyamız çevresinin 

gelecekteki şartlarına karşı artan ağır sorumlulukları yerine getirmesine yardımcı olur. 

ÇYS’e sahip bir organizasyon, aralarında sigortacılar, müşteriler, çalışanlar, 

yatırımcılar, düzenleyici hükümet kuruluşları ve çevre gruplarının dahil olduğu birçok 

grubu etkileyebilmiştir.354 

 Bir konuda insanla tabiat arasında olumlu ve dengeli bir uzlaşma sağlanmalıdır. 

Bu uzlaşmanın temeli "insan olmazsa tabiatın bir anlamı kalmaz, tabiat olmazsa insanın 

yaşaması mümkün olmaz" anlayışına dayanmalıdır. Aksi takdirde beklenen bu 

uzmanlaşma sağlanamayacaktır. Çevre Yönetiminin amacı, insanla tabiat arasında 

onaylanabilir bir uzmanlaşma sağlamaktır. Kaynakların sorumlu kullanımı, israfın 

önlenmesi cevre unsurlarıyla yapıcı ilişkilerin kurulması vb. hususlar aynı zamanda 

çevre yönetiminin diğer fonksiyonları olarak ifade edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2:Tipik Çevre Yönetim Sistemi Şeması 

Kaynak:F. Borri, G. Boccaletti “From Total Quality to Total Quality 
Environmental Management” The TQM Magazine,Vol. 7, No.5,1995., ss.38-42 

3.3.4. Çevre Yönetim Sisteminin Yapısı İşleyişi 

 ÇYS’nin amacı bütünleşik çevresel faaliyetleri uyum ve atık azaltımı hedeflerini 

başaracak şekilde geliştirmesi, uygulaması, yönetmesi ve gözlemesidir. Bir firma için 

                                                 
354 Yasemin Başar,M.Hayati Öztürk, a.g.m.,s.124. 
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uyum yaptırımlardan kaçınmak amacıyla kabul edilebilir bir kirlilik düzeyi için 

belirlenmiş yasal ve düzenleyici standartlara ulaşmak ve idame ettirmektir. Açık olarak 

atık azaltımı uyumun da ötesine geçerek firmanın faaliyetlerinde negatif çevre 

etkilemesinin dramatik bir şekilde azaltılmasına odaklanmaktadır.355 

 ÇYS çevre politikası, amaçları ve programının gerekliliklerinin yerine 

getirilmesini tam anlamıyla sağlamak için tasarlanmalı, uygulanmalı ve 

sürdürülmelidir. Bunun ötesinde ÇYS içinde personel organizasyon yapısı, çevreye 

etkinin doğru olarak değerlendirilmesi, işlevsel kontrol ihtiyacı, dokümantasyon 

ihtiyacı ve kayıtlar olduğu gibi politika ve amaçların karşılanması ve denetleme 

sisteminin tasarlandığı gibi çalışmasını sağlayacak şekildeki konular dikkate 

alınmalıdır. İş tanımları ve işlevsel talimatların her çalışan için çevre programı ile ilgili 

talimat ve izlekler (prosedürler) ile uyumlulaştırılmasının sağlanması gelecekte gerekli 

olacaktır.356 

 Standart ve düzenleme yönetim sistemlerinin elemanlarını tanımlamaktadır. 

ÇYS geliştirmek için bir organizasyon çevreye etkisini değerlendirmeli, çevreye 

etkisini azaltmak için hedefler belirlemeli ve bu hedefleri nasıl başaracağına ilişkin plan 

yapmalıdır. İşletme işlevsel izlekler hakkında detaylı bilgi sağlamalıdır. Bunun yanında 

haberleşme, eğitim, acil durum planlaması, sistemin gözden geçirilmesi ve 

denetlenmesi konularında geleceğe yönelik planlar yapmalıdır. 2000 yılına kadar 

dünyada 18000’den fazla işletmenin ISO 14001 sertifikasına sahip olacağı 

değerlendirilmekteydi.357 

 Birçok çalışma Eko-verimlilik ve ÇYS’nin uygulaması ve geliştirilmesinde 

birçok engel bulunduğunu ileri sürmektedir. Young bu engelleri aşağıdaki gibi 

sıralamaktadır:358 

� İlgili bilgi eksikliği; 

� Eğitim eksikliği; 

� Sınırlı yönetici deneyimi; 

� Network oluşturmak için kaynak eksikliği; 

� Kısa vadeli ekonomik bakış; 

                                                 
355 Steven A. Melnyk, Robert P. Sroufe, and Roger Calantone, “Assessing the impact of environmental management 
systems on corporate and environmental performance”, Journal of Operations Management(May 2003),Volume 
21,Issue3,s.329-351. 
356 Guido Reyneri, Piotr Kociolek, “A Proposed Methodology for the Implemention of Environmental Management 
Systems in Landfills Waste Water Treatment Plants.”, The Kriton Curi International Symposium an Environmental 
Management in the Mediterranean Region,ed.,Günay Kocasoy,Volume 1,İstanbul:Bogaziçi Üniversitesi 
Yayını,1998,s.302. 
357 Johannes Fresner, “Small and medium sized enterprises and experiences with environmental management”, s.546. 
358 Raymond Côtéa, Aaron Boothb and Bertha Louis, a.g.m, s. 542-550. 
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� Finansal zorluklar; 

� Zaman harcayıcı düzenleyici şartlar. 

3.3.5. Çevre Yönetim Sisteminin Temel Unsurları  

 Düzgün bir çevre yönetimi sosyal, ekonomik ve çevresel faaliyetlerin bir geri 

besleme süreci içinde sürekli formüle edilmesi ve yeniden formüle edilmesini sağlamak 

zorundadır. Örneğin bir geliştirme faaliyetini ve zararlı etkilerini düşünecek olursak, 

çevre kalitesinin geliştirilmesi ve muhafaza edilmesi için bir dizi fiziksel ve teknolojik 

seçenek vardır. Bu seçenekler yalnızca geleneksel teknolojiden kaynaklanan üretim 

süreçleri ile ilgili değil, aynı zamanda kullanılan hammadde de değişim, yerde ve 

faaliyet zamanında değişim üründen ürün üretme seçeneklerini kapsar. Çevre yönetimi 

böyle seçenekler arasında optimal karışımı seçmelidir. Genel olarak ÇYS ve özelde 

geliştirilme süreci aşağıdaki adımların atılmasını gerekli kılar:359 

� Çevrenin değişik bileşenlerinin etkileşimleri, davranışları ve var olan çevre 

durumunun analizi; 

� Dış limitlerin anlaşılmasının sağlanması için sınır şartlarının dinamiklerinin 

öğrenilmesi; 

� Sosyal ekonomik ve çevresel hedeflerin ve başarılmak için belirli amaçların 

tanımının yapılması; 

� Değerlendirme ve derecelendirme programları (örneğin kirlilik yükü, hasar 

indeksleri, eşitlik, ekonomik verimlilik, bağımlılığın azaltılması ve yönetimsel 

giderler vb.); ve 

� Programların sosyal, ekolojik ve ekonomik çıktılarının sürekli gözlenmesini 

içeren bu tür programların desteklenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi. 

 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin başarısı ve artan çeşitli çevre tesislerinin 

sayısı, ISO tarafından 1991 yılında Çevre Stratejik Araştırma Grubu (SAGE)’nin 

kurulmasına yol açmıştır. SAGE çalışmalarının bir sonucu olarak ISO 1993 yılında 

Teknik Komite (TK) 207’yi ISO 14000 Çevre Yönetimi Standartlarını hazırlamak 

üzere görevlendirmiştir. ISO/TK 207 altı alt komiteden (AK) oluşur:360 

� AK 1:Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) 

� AK 2:Çevresel Denetim ve İlgili Çevresel Araştırmalar 

� AK 3:Çevresel Etiketleme ve Deklarasyonlar 
                                                 
359 F. I. Khan, V. Raveenderb and T. Husain, a.g.m., s.455-466. 
360 Hatice Bektaş “ The New Solution of The Environmental Problems:TS ISO 14000 Standarts”, The Kriton Curi 
International Symposium an Environmental Management in the Mediterranean Region,ed.,Günay Kocasoy,Volume 
1,İstanbul:Bogaziçi Üniversitesi Press,1998,s.64-65. 
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� AK 4:Çevresel Performans Değerlendirme 

� AK 5:Yaşam Boyu Değerlendirme 

� AK 6:Terimler ve Tanımlar 

 ISO 14000 serisinin belgelendirme standardı olan ISO 14001 incelendiğinde 

standart 5 ana prensip altında toplanmaktadır. Bu prensipler aşağıda sunulmuştur:361 

� Birinci Prensip-Yükümlülük Altına Girme ve Politika:Kuruluş, çevre 

politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde 

bulunmalıdır.  

� İkinci Prensip – Planlama:Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek için plan 

yapmalıdır. 

� Üçüncü Prensip-Uygulama ve İşlem:Kuruluş, çevre politikasını 

gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir 

uygulamada bulunabilmek için, gerekli yetenek ve imkanlarla birlikte bir destek 

mekanizması geliştirmelidir. 

� Dördüncü Prensip Kontrol ve Düzeltici Faaliyet:Kuruluş, çevre icraatını ve bu 

icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir. 

� Beşinci Prensip – Gözden Geçirme ve Geliştirme:Kuruluş, genel çevre icraatını 

ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim 

sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirilmelidir. 

 ISO 14000 serisi standartlar atık veya emisyon limiti ve performans gerekliliği 

belirlemek yerine şirketlerin içinde iş yaptığı hedefleri belirlerler. ISO tarafından ortaya 

konan diğer standartlar gibi örneğin kalite yönetiminde ISO 9000, ISO 14000 de 

görünüşte gönüllülük içerir. Buna rağmen servis ve üretim sektöründeki işletmeler 

uluslararası pazarda iş yapabilmek için ISO 14000’e geçme yönünde pazar baskısını 

hissederler. Bu baskı direk ve direk olmayan kaynaklardan kaynaklanabilir. Tüketiciler 

ekolojiye uygun dizayn edilmiş ürünleri talep ederek ürünlerini uluslararası pazarda 

satmayan şirketlere direk baskı uygulamaktadırlar. Benzer şekilde ürünlerini iç pazarda 

satan işletmeler de ISO kriterlerini karşılayan pazar güçleri tarafından direk olmayan 

baskı altındadır. Uluslararası ticaret için bir ön şart olan ISO 9000 gibi ISO 14000 de 

birçok ülkede iş yapabilmek için bir şart haline gelmektedir.362 

 Gönüllü uluslararası standartlar serisi olan ISO 14000 standartları çevre yönetim 

araç ve sistemlerini kapsar. Onlar 20 ayrı standardı ihtiva ederler ve çevre etiketinden 

                                                 
361 G.McKay and J. Ng, a.g.m.,s.145-146. 
362 Hatice Bektaş, a.g.m.,s.65. 
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ürünlerin yaşam boyu çevrimine kadar olan hepsini kapsarlar. Bu seride ISO 14001 ilk 

standarttır. Bu standart ÇYS’ni uygulamak isteyen işletmeye rehberlik eder çevre 

yönetiminin genel işletme yönetimi aktiviteleri ile uyumlulaştırılmasını sağlar. ÇYS, 

çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarılması, gözden geçirilmesi ve 

idame edilmesi için örgütsel yapı, planlama aktiviteleri, sorumluluklar, uygulamalar, 

süreçler ve kaynakları bünyesinde barındıran genel yönetim sisteminin bir parçasıdır. 

Standart, organizasyondan aktivite, ürün ve hizmetlerinin çevreye olan kayda değer 

etkilerini yönetebileceği bir sistemi tanımlaması üzerinde durmaktadır. Ancak kayda 

değer etkinin ne olduğu veya onu belirlemek için hangi metodun kullanılması gerektiği 

tanımlanmaz. Bu işlem organizasyonun kendisine bırakılır.  Organizasyon kendisi 

çevreye olan etkisini değerlendirmeli ve bir dizi önlemi sistematik yazılı bir yolla 

ortaya koymalıdır.363 

3.3.6. Uluslararası Çevre Yönetimi Standardı 

 Birçok çokuluslu firma ISO 14001 ÇYS’ni uygulayıp, sertifika alacak şekilde 

tasarıma sahiptir çünkü bu standartlar firmanın çevre etkilerinin yönetimi için 

uyumludurlar. ISO 14001 meselesinin ana noktaları bir tesis, tek bir fabrika veya tüm 

organizasyonun çevre politikasını kurmak ve kuvvetlendirmek, faaliyetlerini çevre 

açısından tanımlamak, çevresel amaç ve hedefler koymak, etkinliğini ölçmek ve 

gözlemlemek, eksiklik ve problemleri düzeltmek ve sürekli gelişimi teşvik edecek 

yönetim sistemini gözden geçirmektir.364 

 Çevre yönetim sistemleri çevresel duyarlılığı sağlamada ana araçlardandır. ISO 

14000 standartları ISO ve EMAS AB tarafından çevresel yönetim sistemlerinin 

düzenlenmesini sağlamışlardır. Bu iki uygulamanın uyumlaştırılması yakın bir 

gelecekte beklenmektedir. Bu standartların kapsamı içinde işletmeler kendi çevre 

politikalarını tanımlamakta, hedefler saptamakta, bir eylem planı yapmakta ve çevre 

yönetim sistemlerini tanımlanmış hedeflere ulaşmak için kurmaktadır.365 

 ISO 14001 ÇYS düzenlemeleri bütün ölçek ve tipte organizasyonlara etkin 

çevre yönetim sisteminin elemanlarını sağlamak üzere oluşturulmuşlardır. Bu 

standartlar organizasyonun çevresel ve finansal hedeflerini başarmasında yardımcı 

olurlar ve diğer yönetim gereklilikleri ile entegre olabilirler. ISO 14001’in ana 

                                                 
363 Johannes Fresner, “Cleaner production as a means for effective environmental management”, s. 171-179. 
364 David Morrow and Dennis Rondinelli, “Adopting Corporate Environmental Management Systems: Motivations 
and Results of ISO 14001 and EMAS Certification”, European Management Journal (April 2002),Vol 20,Issue 
2,s.159-171. 
365 Yasemin Başar,M.Hayati Öztürk, a.g.m.,s.123. 
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elemanları, politika, planlama, operasyon ve uygulama, kontrol ve düzeltici eylem ve 

yönetimin gözden geçirmesi olarak sıralanabilir. Düzenlemeler belirli bir teknolojiyi 

kullanmayı zorlamadıkları gibi organizasyonlara belirli emisyon kısıtlamaları 

getirmezler. Bundan ziyade ISO ÇYS, işletmelerin değişen iç ve dış faktörlere cevap 

çevre aktivitelerinin etkin bir şekilde yönlendirilmesini sağlamak için izleme ve 

periyodik gözden geçirmeleri içine alan bir çatı oluşturur.366 

 ISO 14001 çevre yönetim sistemi üzerine uluslararası bir standarttır. ISO 14001 

bir organizasyonun çevresel ve ekonomik amaçlarını başarmasına yardım edecek ve 

onun diğer yönetim gereklilikleri ile entegre olabilecek etkili çevre yönetim sistemi 

öğeleriyle donatmasını hedefler. EMAS düzenlemelerinin ve ISO 14001 standartlarının 

ana gereklilikleri şunlardır: bölgesel, ülkesel ve Avrupa seviyesinde uyumu içeren yasal 

gereklilikler, çevresel performansın sürekli geliştirilmesinin taahhüt edilmesi ve sadece 

EMAS için geçerli olan halka bilgi sağlanmasıdır.367 

 ISO 14001 “Planla-Uygula-Kontrol et” ana yapısına dayanan ÇYS gereklilikleri 

üzerinde yol gösterir. Beş ana bileşene odaklanır:368 

� Üst yönetimce kararlaştırılan çevre politikasına uyum ve geliştirme. 

� Yasal ve diğer yükümlülükler, çevre geliştirme için açık bir şekilde tanımlanmış 

amaçlar ve hedefler seti ve çevre yönetim programı seti gibi bir işletmenin 

faaliyetlerinin bütün çevresel açılarını tanımlayacak bir planlama süreci. 

� Çevre yönetimi sorumluluğunun açık yapısı, eğitim programı, tesisin bütün 

çalışanları arasında bilinçlilik ve yetenek, ÇYS’nin iç ve dış haberleşmesi, çevre 

yönetimi kayıtları sistemi, kayıt kontrol sistemi, çevre etkisi ve işlevsel kontrol 

uygulamaları ve acil durum hazırlığı ve cevap gibi konuları içeren çalışma ve 

uygulama sistemi. 

� ÇYS denetimi ve çevre yönetimi ile ilgili kayıt tutma ve uygunsuzluğu rapor 

etmek, doğru ve önleyici faaliyeti başlatmak için gözlem ve ölçüm içeren 

düzeltici faaliyet sistemin yaratılması. 

� Sürekli gelişimi garanti altına almak için uygun aralıklarla ÇYS yeterliliği, 

etkinliği ve uygunluğunun üst yönetimce tekrar değerlendirilmesi yoluyla 

sürecin yönetimce incelenmesi. 

                                                 
366 Cheryle L. Wilson and William L. Thomas, “The ASARCO-EPA Settlement Agreement: Understanding the 
Value of a Corporate-Wide EMS for Regulators and Strategists Alike” Corporate Envıronmental Strategy 
,Vol.5(Summer 1998), No.4. s.8. 
367 Guido Reyneri, Piotr Kociolek, a.g.m.,s.295. 
368 Dennis Rondinellia and Gyula Vastag, “Panacea, common sense, or just a label? The value of ISO 14001 
environmental management systems”, European Management Journal (October 2000), Volume 18, Issue 5 , s. 500. 
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 ISO 14001 belirgin olarak şu genel alanları kapsar: ÇYS, değerlendirme, 

performans değerlendirmesi, etiketleme, yaşam döngüsü değerlendirmesi ve ürün 

standartları. Şekil 3’te görüldüğü gibi bu standartlar iki genel kategoriye ayrılır. 

Birincisi örgütsel değerlendirme, ÇYS ve denetleme ve firmayı değerlendirmede 

kullanılan performans standartlarından oluşur. Teoride ÇYS standartları yönetim 

sistemleri için bir yapı oluştururken, denetleme ve performans standartları ÇYS’nin 

başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yardım eder. İkinci kategoride ürün ve 

süreç değerlendirme, etiketleme, yaşam boyu değerlendirmesi ve ürün standartlarında 

bulunan çevresel karakteristikleri içerir ve ürün ve süreç karakteristiklerinin analizi ve 

değerlendirmesine odaklanır.369 

 

 

 

 Örgütsel Değerlendirme  Ürün ve Süreç Değerlendirmesi 

Şekil 3:ISO 14001 ve Çevre Yönetim Sistemleri 

Kaynak: Steven A. Melnyk, Robert P. Sroufe, and Roger Calantone, “Assessing 

the impact of environmental management systems on corporate and environmental 

performance”, Journal of Operations Management (May 2003),Volume 21, Issue 3, s. 

329-351. 

3.3.7. ISO 14000 Uygulama Planı 

 ISO 14000 ÇYS uygulama süreci aşamalı bir yaklaşımla başarılabilir ve 15 

aşamaya bölünebilir. Bu aşamalar Tablo’da özetlenmiştir: 

 

 

                                                 
369 Steven A. Melnyk, Robert P. Sroufe, and Roger Calantone, a.g.m.,s.329-351. 
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Tablo 4:ISO 14000 Çevre Standartları Uygulama Aşamaları 

A
şa

m
a 

Amaçlar Düşünceler 

1 

Çevre düşüncesi 

konusunda üst yönetim 

kararının alınması 

Eğer bir organizasyonun tepe yönetimi çevre 

düşüncesi hakkında kararlı değilse alt seviye 

çalışanlar genellikle değişimi etkilemek için güç 

bulamazlar 

2 
Çevre yönlendirme 

kurulunun teşkili 

Böyle bir kurul örgüt içinde sorumluluğu taşımak ve 

yasal ve iç denetim personeline rapor vermek 

zorundadır. 

3 

Şirketin çevre bütçesi ve 

yükümlülüklerinin 

belirlenmesi 

Artan sayıda büyük şirket ve hükümet departmanı 

tedarikçilerinden ısrarla ISO 14001 kaydı 

istemektedirler 

4 
Çevre takımının ve 

çalışanlarının eğitimi 

İyi bilgilenmiş ISO 14000 eğiticileri bir ödüldür. 

Eğitim sıklıkla, çalışan ve yönetimin fikirlerinde 

paradigma değişikliği yaratmayı içeren devamlı bir 

süreçtir 

5 Etkin bir ÇYS kurulması 
Etkin bir ÇYS sadece etkiyi değil uzun vadede 

finansal maliyetleri de azaltabilir. 

6 

Çevre politika ve 

prosedürlerinin 

belirlenmesi 

Bunlar örgütün çevre misyonunu ve hedeflerini 

yansıtmalı sürekli olarak gözden geçirilmelidir. 

7 
Sağlıklı bir çevre yönetim 

programının yaratılması 

Bir ÇYS sıklıkla, her biri kaynak tahsisi, zaman 

cetveli, sorumluluk ve eğitimin tanımlanmasını 

gerektiren çok sayıda programdan oluşur. 

8 
ÇYS için doğru 

belgelemenin takibi. 

Bu ISO 14000 ile uygunluk için özel bir 

yükümlülüktür. 

9 
ÇYS fonksiyonel bir kayıt 

altına alma sürecinin teşkili 

Çevre yasaları ile uygunluk, hedeflerin iletişimi, 

eğitim, denetim ve bakım takvimi, ani durum 

hazırlığı, vb.nin doğru kanıt olarak mevcut olmak 

zorunluluğu vardır.. 

10 
ÇYS’nin yönetimce 

gözden geçirilmesi 

ISO 14001 yeni görevleri tanımlayabilmek için 

sürekli gözden geçirmeyi gerektirir. 
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11 
Çevre denetiminin idaresi 

ve başlatılması 

ISO 14010 tarafından “belirli çevre aktivitelerinin, 

olayların, şartların, yönetim sistemlerinin veya bunlar 

hakkındaki bilgilerin denetleme kriterleri ile uyup 

uymadığını belirlemek ve bu sürecin sonuçlarının 

müşteriler ile paylaşılmasını sağlamak için denetleme 

kanıtlarının değerlendirilmesi ve objektif olarak elde 

edilen ve denetim kanıtı olarak değerlendirilen 

sistematik belgelendirme sürecinin doğrulanması 

süreci” olarak tanımlanır. 

12 

ISO 14000 ailesinden 

uygun olan standardın 

seçimi 

14001 & 04                        ÇYS 

14010,11,12,15  Çevre denetimi 

14020,21,22,24,25   Çevre etiketlemesi 

14031,32 Çevre performans değerlendirmesi 

14040,41,42,43,48,49 Yaşam döngüsü analizi 

14050                            Sözlük 

14061,64                        Rehber 

13 
Kayıt stratejisi hakkında 

karar verilmesi 

Birçok örgüt ÇYS’ni bütün organizasyona entegre 

edecektir. Ancak bazıları dikkate değer yerlerde, 

bölümlerde veya branşlarda kayıt olmayı 

başaracaklardır. 

14 ISO 14001’e kayıt olma 

Belgelendirme ISO tarafından değil yetkili üçüncül 

teşkiller tarafından gerçekleştirilir. Bu yüzden “ISO 

belgelendirmesi” ve  “ISO kaydı” gibi şeyler yoktur. 

15 
ISO 14000 ile ISO 9000’in 

uyumlulaştırılması 

Çevre yönetimi her zaman kalite yönetiminin bir 

parçası olarak değerlendirilmelidir. Bundan da öte 

uyum kayıt sürecini kolaylaştırır ve denetim 

maliyetini düşürür. 

Kaynak: Jonathan Ball, “Can ISO 14000 and eco-labelling turn the construction 

industry green?”, Building and Environment (2002) Volume 37, Issue 4. s.423. 
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3.3.8. ISO 14000’in Alt Bölümleri ve Bileşenleri 

 Birçok alt komite bu standartların öğelerini geliştirmek için dünya çapında 

çalışmıştır. TC 207 ana komitedir standartların ana öğeleri aşağıda gözden 

geçirilmektedir:370 

� Çevre Yönetim Sistemi-ISO 14001:(Özellikler Kullanım Kılavuzu;1996): ISO 

14000 serisi standartların bütün sertifikasyon çabalarının ana merkezinde ISO 14001 

bulunur. Bu en genel ve geriye kalan ISO 14001’den ISO 14060 tüm standartlar için 

ana çatıyı oluşturur. Aşağıda bu standartlar sunulmuştur: 

� Çevre Yönetim Sistemi-ISO 14004: (Çevre Yönetim Prensipleri Kılavuzu-

Sistemler ve Destekleyici Teknikler; 1996): Bu uluslararası standardın genel maksadı 

ÇYS’nin uygulayacak ve geliştirecek organizasyonlara yardım sağlamaktır. Bu SK ile 

uyumlu olduğu gibi, kültürel sosyal ve örgütsel çatı olarak farklı işletmeler ile de 

uyumludur. Bu standart ÇYS öğelerini dikkate alır ve bu tür sistemlerin uygulanması ve 

geliştirilmesi ile pratik tavsiyelerde bulunur. 

� Çevre Denetimi-ISO 14010-ISO 14015: Çevre denetimi ÇYS ile yakından 

ilişkilidir ve ISO 14001 sertifikasyonundan sonra gelen ilk adımdır. Denetim 

organizasyonun ÇYS ile ilgili yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığına yoğunlaşır. 

Denetim objektif olmalı uygunluk derecesini gösteren bilgilerin toplanması ve analiz 

edilmesine dayanmalıdır. 

� Çevre Denetimi Kılavuzu-ISO 14010 (Genel Prensipler)  

� Çevre Denetimi Kılavuzu-ISO 14011 (Çevre Yönetim Sistemlerinin Denetimi) 

� Çevre Denetimi Kılavuzu -ISO 14012 (Çevre Denetçileri için kalite Kriterleri) 

� Çevre Etiketlemesi-ISO 14020-ISO 14024:Bu alt komite çevre ile ilgili öneri, 

reklam ve pazarlamanın tüm çeşitleri ile ilgilenir. Etiketlemeye ilave olarak TV ve 

radyo reklamları da buna dahildir. Almanya’daki “yeşil nokta” düzenlemesi gibi diğer 

program ve düzenlemeler AK 3’ten etkilenmiştir. Bu komitenin bir amacıda ülkeden 

ülkeye değişen çevre etiketlemesi ile ilgili bir birlik ve tutarlılık oluşturmaktır. Örneğin 

mavi melek, yeşil haç ve yeşil nokta arasında çok az benzerlik bulunur. Etiketleme 

önerileri genelden özele doğru üç tip etikete sahip olduğunu içerir. İlk tip ürünün çevre 

dostu olduğunu belirtir. İkinci tipi üreticinin iddia ettiği örneğin geri dönüştürülebilirlik 

gibi bir özelliğini içerir. Son tip ise ürünün çevreye etkileri ile ilgilenir. Seviyesi ve türü 

ne olursa olsun önemli olan husus etiketlemedeki dürüstlük ve tutarlılığın dünya 

çapında kabul görmesidir. 
                                                 
370 G.McKay and J. Ng, a.g.m.,s.143-145. 
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� Çevresel Performans Değerlendirmesi-ISO 14031: Bu alt komite çeşitli çevre 

yönetim programlarından beklenen başarı derecesini belirler. Bu Konsept 

sertifikasyonun bir öğesi olarak performansın periyodik olarak geliştirilmesini içerir. 

Bu denetim değildir.  

� Yaşam Boyu Analizi-ISO 14004-140044: Yaşam boyu analiz alt komitesi ve 

kalan alt komiteler arasında yön ve standartlar hakkında çok az bir uzlaşma vardır. Bu 

ve konunun karmaşıklığı yüzünden yakın bir gelecekte bunlar ISO sertifikasyonuna 

dahil edilecek gibi gözükmemektedir. 

� Ürün Standartlarına Çevresel Bakış Açısı-ISO 14060: Diğer alt komitelerce 

gerekli olan ve tavsiye edilen sistemlerin çoğu bu standartlarda referans alır. Bu çalışma 

grubunun odak noktası standart yazıcılarına rehberlik etmektir. Kriterler yazıcılar için 

çevresel etki terimleri içinde geliştirilecektir. Dünyada herhangi bir ülkede 

uygulanabilir standartları üretmek zaman alıcı ve çok güç bir iştir. 

3.3.9. ISO 14001 Sınırlamaları 

 ISO 14001’e getirilen eleştirilerde çevre yönetim problem ve sorunlarına bir 

çare olmadığı, yararının ise firmayı sürdürülebilir kalkınma yönünde hareket ettirdiği 

yönünde görüşler ileri sürülür. En sık duyulan eleştiri ise ISO 14001 belgelemesinin bir 

işletme veya firmanın gerçek çevre performansını ölçmediğidir. Belgelendirme, 

işletmelerin düzenleyici kurallara uymasını ve sürekli çevre performans geliştirmek için 

yasal yükümlülüklerin de ötesine geçmesini gerektirirken, bunun gerçekleştiğini 

dışardan doğrulayabilecek bir yol yoktur. ISO 14001 etkin uygulandığında, negatif 

çevresel etkiyi azaltacağı veya yok edeceği ve bir şirketi daha iyi çevre performansına 

götüreceği kabul edilir. Eleştirmenler ISO 14001 gibi gönüllü yaklaşımların sıklıkla bir 

firma içinde uzlaşmaya dayanan hedef ve amaçların geliştirilmesi sonucunu doğurur. 

Fakat bu hedef ve amaçlar tam optimum olmayabilir ve uygulanması sıklıkla toplumsal 

baskıya ve yönetimin inisiyatifine bağlıdır. Eleştiriler, ÇYS sertifikalandırması, kayıt 

tutma ve geliştirme maliyetlerinin KOBİ’lerin bu sertifikalandırmaya yönelme 

cesaretini kırdığına dikkat çekmektedir.371 

3.3.10. ISO 14001 Uygulamasının Denetimi 

 ISO 14001 çevre düzenlemeleri ile uyum içinde olduğunun periyodik olarak 

değerlendirmesi gerekir. Birçok düzenli endüstri içinde bu iki şekilde 

                                                 
371 Dennis Rondinellia,  and Gyula Vastag, a.g.m.,s.505-510. 
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gerçekleştirilmektedir. Uyum gözetim programının karmaşıklığı ve büyüklüğü daha 

önce tanımlanmış uygulanabilir düzenlemelere bağlı olacaktır. Uyum değerlendirmesi 

iki yolla gerçekleştirilir: sürekli gözetim veya periyodik denetim. Düzenlemelere 

uymada kritik değişkenlerin izlenmesi genel izleme ve ölçme sisteminin bir parçasıdır. 

İzlenen değişkenler akıntıyı, düzenlenmiş emisyonlar ve atık yığınlarının bileşimi ile 

doğrudan ilişkili işlemsel kontrolleri içerebilir. Bu tip izlemeleri tamamlamak için 

birçok örgüt uyum denetimi programını uygulamaya koymaktadır. Çevresel uyum 

denetimi yönetim sistemi denetiminden çok farklıdır ve denetleyicilerin değişik 

alanlarda bilgili ve yetenekli olmalarını gerektirir.372 Çevreci denetimin amacı, 

işletmenin, enerji ve hammadde kullanımından, atıkları yönetme şekillerine kadar, her 

türlü faaliyetini, kabul edilebilir ekolojik göstergelere ve çevre hukukuna uygunluğuna 

göre, sürekli veya dönemsel olarak, gözden geçirmek ve gerekli düzeltmeleri 

yapmaktır. Yeşil denetim, işletme içinden yetkililerce veya işletme dışından destek 

alınarak gerçekleştirilebilir.373 

 İç denetçinin ÇYS’nin etkililiğini çevre amaçları doğrultusunda belirlenen 

amaçlarını da dikkate alarak denetlemesi gereklidir. Bu safha tarafsız karar vermenin 

garanti edilmesi şatıyla şirket çalışanı biri tarafından yerine getirilebilir. Bunu sağlamak 

için denetleyicinin kontrol edilecek alan ile ilgili günlük olarak temas kurmaktan 

kaçınması gerekir. İç denetim veya diğer birini düzeltici aktiviteler bu yüzden bir 

alandan sorumlu personel tarafından ve fabrikanın bir alanı için yerine getirilir. 

Alandaki denetim aktiviteleri, alanın çevresel performansını değerlendirme için 

kullanışlı bir araç olarak alan çalışanları ile  görüşmeyi ve  çalışma şartları ve teçhizatı 

istihbaratını, kayıtlar, yazılı prosedürler ve ilgili diğer dokümantasyonun gözden 

geçirilmesini kapsamalıdır.374 

 Bir çevre uyum denetimi; özellikli bir yere veya tesise uygulanabilir federal, 

ulusal ve yerel düzenlemeleri içeren detaylı çevresel düzenleme yükümlülüklerine karşı 

faaliyetleri ve gerçek çevre performansını karşılaştırır. Atık işleme, atık boşaltımı ve 

hava emisyonları tipik bir uyum denetimini kapsayan anahtar bileşenlerdir. Bu 

bileşenlerin faaliyet ve sonuçları; izin verilen detaylar, düzenlemeler ve şirket 

tarafından konulmuş standart ve sınır değerleri ile karşılaştırılacaktır.375 

                                                 
372 Dong-Myung Kwon, Min-Seok Seo and Yong-Chil Seo, “A study of compliance with environmental regulations 
of ISO 14001 certified companies in Korea”, Journal of Environmental Management (2002) Vol 65,Issue 4,s.352. 
373 A. Zeynep Düren, a.g.e.,s.209. 
374 Guido Reyneri, Piotr Kociolek,a.g.m.,s.303. 
375 Dong-Myung Kwon, Min-Seok Seo and Yong-Chil Seo, a.g.m.,s.352. 
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3.3.11. Çevre Yönetiminin İşletmeye Faydaları 

 Bugünlerde organizasyonlar ISO 14001 gönüllü standartlarla ilgili sertifika 

almaya oldukça istekliler. Organizasyonlar çevreyi dokümantasyon ve sürekli artan bir 

sistematik ile koruyacaklarına söz veriyorlar çünkü onları böyle yapmaya zorlayan ve 

pazardan kaynaklanan yadsınamaz bir baskı var. Bugün artık insanlar ucuz, iyi kalitede 

ve çevre dostu ürünler tercih ediyorlar. Organizasyonlar bugünkü rekabetçi yarışı 

kaybetmemek için ISO 14001 ÇYS standartlarını uyguluyorlar.376 Çevre konularına 

karşı artan halk duyarlılığı nedeniyle bir şirketin ISO 14001 gibi bir YÜ/ÇYS 

sertifikasına sahip olması müşteriler ve pazarlamacılara çekici gelmesine neden 

olmaktadır. YÜ/ÇYS’nin uygulanması imaj yapıcı ve şirketin rekabetçi pozisyonunu 

kuvvetlendiren bir iş stratejisi olarak kabul edilmektedir. Şu üç alt faktör şirket imajını 

ifade etmekte kullanılır: Ürün Kalitesi, Hizmet Kalitesi ve Sosyal Sorumluluk.377 

 ISO 14000 standartlar serisi çevre yönetimi ve sürdürülebilir gelişme konusunda 

dünya çapında bir uygulama getirmektedir. Aynı zamanda, standartlar çevre koruma 

yaklaşımlarına gönüllü bir ortak yaklaşım geliştirmektedirler, bu da endüstrilerin daha 

bağımsız ve çevreye ilişkin emir ile kurallara daha az dayanan bir yapıya ulaşmasını 

sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, ISO 14000 serisi çevreye etkilerin 

değerlendirilmesindeki uluslararası kuralları ve yöntemleri uyumlu hale getirerek 

global ticaretteki engelleri en aza indirmektedir. Bir ülke için işletmelerinin ISO 14000 

standartlarını kullanması çok önemlidir. Örneğin, Türk firmalarının ISO 14000 

kullanmaları isteklerine bağlıdır yani mecburi değildir. Fakat uluslararası çevre 

yönetimi standartlarına uymaları ve ISO 14000 uygulamaları, uluslararası ticaret 

yapmak isteyen çok uluslu firmalar için kaçınılmazdır. Çünkü gerek rekabet güçlerini 

arttırmak, gerek sundukları ürün ve hizmetlerde belirli bir standart ve kalite güvencesini 

müşterilerine sağlamak, gerek çevreye duyarlı bir imaj sağlamak açılarından ISO 14000 

işletmelere faydalı olmaktadır.378 

 Başlangıçta programın tasarlanması ve sertifika alma aşamalarında belirli bir 

maliyetle karşılaşılsa da uzun dönemde çevre temizliği ve kontrolü maliyet 

düşürecektir. Organizasyona karşı müşteri memnuniyeti ve güveni arttıkça 

organizasyonun pazar payı da artacaktır. Böylece çalışanların motivasyonu 

organizasyonlarının kendi ailelerinin yaşadığı, nefes alıp, su içtiği ve beslendiği çevreyi 

                                                 
376 H. Tülin Tüzün, a.g.m.,s.56. 
377 I. K. Hui, , Alan H. S. Chan and K. F. Pun, a.g.m., s. 269-276. 
378  İge Tavmergen , “ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri: Uygulama Aşamaları ve Uygulayanlara Sağladığı 
Faydalar”   http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/DTDERGI/nisan98/iso14000.htm(02.01.2006). 
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koruduğunu bildiklerinde daha da artacaktır. Bu kaza sayısını, işgücü kaybını ve çalışan 

motivasyonu ile becerilerini etkileyecektir.379 

 ISO 14000 serisinin diğer kullanım yararları kısaca şu şekildedir:380 

� Çevrenin korunması, 

� Etkili yönetim sistemlerinin uygulanması,  

� Çevreye ilişkin yasal ve diğer kurallar ile gerekliliklere kolaylıkla uyum 

sağlanması,  

� Özellikle ileriki dönemlerde çevre kontrolü ve atık azaltılması ve temizliği 

konularında gerçekleşecek azalmış maliyetler, 

� Azalan iş kazaları ve yaralanmalar, 

� Toplum ile gelişen iyi ilişkiler, 

� Müşterinin artan güven ve tatmini,  

� Üst yönetimin gelişen duyarlılığı.  

 Rondinelli va Vastag yaptıkları çalışmada ISO 14001 sertifika alınmasından üç 

yıl sonra yöneticileri dört olumlu etki tespit etmişlerdir. Bu etkiler; çalışan 

duyarlılığında artış, işlevsel verimlilik, yönetici duyarlılığı ve işlevsel etkililiktir. 

Standardın en önemli etkisi yönetici ve çalışanların çevresel uyanıklılığı ve çevresel 

gelişme için herkesin sorumluluğunun açıklanmasındaki gelişimdir. ISO 14001 

sertifikası için ÇYS geliştirme süreci yöntemsel gelişme ile sağlanır. ÇYS geliştirmede 

ve sertifikalandırmada yöneticilerin emisyonları azaltacak şekilde var olan süreç 

uygulamalarını, fabrika alanı ve teçhizatı arttırmaları gerekmektedir. Çevre departmanı 

atık su yönetimi, soğutma suyu işlenmesi, atık yönetimi, kimyasal yönetim, hava 

kalitesi kontrolü, dökmenin önlenmesi, kontrolü, karşı önlem planı ve acil durum 

hazırlığı ve cevabı gibi konuları geliştirmek ve sürdürmek zorundadır. ÇYS daha fazla 

ve daha iyi kayıt tutmayı ve dokümantasyonu gerektirir. Bu da işletmenin bazı 

bölümlerinde artan kontrole yol açar.381 

                                                 
379 H. Tülin Tüzün, a.g.m.,s.59. 
380 G.McKay and J. Ng, a.g.m., s.143. 
381 David Morrow and Dennis Rondinelli, a.g.m., s. 159-171. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

4. ÇEVRE İLE İLGİLİ EVRENSEL BELGELER 

4.1. Doğal Çevre İle İlgili Küresel Düzenlemeler 

 Günümüzde, dünya ticaretinin hızla gelişmesi ve küreselleşmesi ile rekabetin ve 

serbest piyasa kurallarının kıran kırana işlediği bir dönem yaşanmaktadır. Ülkelerin 

ekonomik güçleri haline gelen dünya pazar paylarını arttırma yarışında hiçbir şey eskisi 

kadar kolay değildir. Bunun en çok etkisini gösterdiği alan da hammadde mamul ve 

hizmetlerden beklenen vasıflardır. Artık, tüketici taleplerini dikkate alan üreticiler 

kazanmaktadır. Ekonomik dengeler arz talep kurallarına ve rekabet esaslarına göre 

gerçekleşmektedir. Ancak tüketicilerin, satın almış oldukları her mal ve hizmet 

konusunda uzman olması beklenemez. Bu yüzden, satın alınan mal ve hizmetin bir 

Belgelendirme Kuruluşu tarafından belgelendirilmiş olması aranır. Burada 

belgelendirme,”tanımlanmış bir ürün, işlem veya hizmetin belirli bir standart veya ayrı 

bir dokümana göre yeterli uygunlukta olduğunun bağımsız bir merci tarafından teşvik 

edilmesi faaliyeti” olarak tanımlanmaktadır.382 

 Bir “Kalite Belgesi” ne sahip olmak, örneğin ISO 9000, ve ürünün CE taşıyor 

olması, ürünün “iyi bir ürün” olarak değerlendirilmesinde oldukça önemli katkı sağlar. 

Bu durumda, ürünün hatalı olma şansı da çok azdır. Ürün sorumluluğunu üreticinin 

üzerine alması için belgeleme yöntemi kullanılmaktadır. Bunun için firmanın ürünlerini 

AB Teknik mevzuatına uygun olarak ürettiğini, kullandığı veya uyumlu olarak ele 

aldığı AB standartlarını, ürünü hangi direktiflere uygun olarak üretilmiş olduğu ve ürün 

sorumluluğunu üzerine aldığını belirten: “Suppliers of Conformity” adı verilen, üretici 

ile ilgili tanıtıcı bilgilerinde yer aldığı bir form doldurarak gerektiğinde ilgililere 

sunulmaktadır.383 

 ISO 14000, artık alışkın olduğumuz ISO 9000 gibi yönetim sistemi ile ilgilidir. 

ISO 9000 müşteri ihtiyaçlarını ve isteklerini tatmin etmek, işlemleri kontrol etmek ve 

sürekli gelişmeyi hedeflemektedir ISO 14000 serisi bu sayılanları hedeflemekle 

birlikte, müşteri ihtiyaçları ve istekleri çevre gerekliliklerini ve kuralları da kapsamakta, 

sürekli gelişme de sadece müşteri beklentileri ile değil organizasyonun içinden oluşan 

öncelikleri ve amaçlarıyla da yönlenmektedir. ISO ürünleri standartları laboratuarlarda 

                                                 
382 Sıdıka Sağmanlıgil, “Uluslararası Kalite Belgeleri”, 
http://www.sitetky.com/frameset/kg/kgdocs/kgdoc11.doc(02.01.2006). 
383 Sıdıka Sağmanlıgil, “Uluslararası Kalite Belgeleri”, 
http://www.sitetky.com/frameset/kg/kgdocs/kgdoc11.doc(02.01.2006). 
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kontrol edilirken, yönetim standartları ise denetleme ile belirlenmektedir. Her iki 

durumda da sonuçlar resmi ve genel kabul gören bir sertifika ile belgelendirilmektedir. 

Dolayısıyla hem alıcılar hem de satıcılar için ürün ve hizmetlerde uluslararası geçerliğe 

sahip referansları bulunmaktadır. Yerel standartların değişken olabileceği uluslararası 

ticarette, bu referans özellikle yardımcı olmaktadır. Bunların yanında, ISO 14000 serisi 

uluslararası piyasalarda hızla yaygınlaşmaktadır. Örneğin; Avusturya, İsviçre ve 

Türkiye’de standartlar organizasyonları Kasım 1995 itibarı ile taslak ISO 14000 

standartlarını ulusal standartlar olarak kabul etmişlerdir. Dünyanın her yerinde artan 

çevre koruması uygulamaları ve kirlilik kaygıları nedeniyle, organizasyonlar üzerinde 

faaliyetlerinin çevreye etkileri konusunda her geçen gün toplum tarafından geliştirilerek 

artan bir baskı olmaktadır. Yönetim biçimine ve uygulama prensiplerine çevre 

koruması faktörünün eklenmesi organizasyonlar açısından yeni bir yaklaşımdır. 

Zamanla davranış biçimlerinin değişmesi sonucu gelişen çevre bilinci, işletmeleri 

çevreye duyarlı olmaya zorlamaktadır. Bu zorlamanın sonucunda, çevre yönetim 

sistemlerine ilişkin uluslararası standartlar olan ISO 14000 işletmelerin gündemine 

girmiştir.384 

4.1.1. BS 7750 

 1992 başında dünyada ilk eko denetim standardı, İngiliz Standart Enstitüsü 

tarafından BS7750 ÇYS standardı olarak yayınlanmıştır. Bu standart önceki kalite 

yönetim sistemi BS5750’den türetilmiştir. Birçok ülke bu standardı uygulaya 

başlamıştır. 1993 ve 1994 yıllarında güncellenen standart EMAS adını almıştır. BS7750 

oluşturmak için çevre protokolünü ve BS7750 gereklerini karşılayan çevre koruma 

sistemini kurmak ve sürdürmek zorunludur. BS7750 üç elamanlı bir yapıdır: (1) çevre 

politikasına sahip olmak, (2) kayıtlandırılmış ÇYS, (3) çevreye etkilerin listesi.385  

 BS7750 Çevre Yönetim standartları da ISO 14000 standartları gibi isteğe bağlı 

standartlardır. 1992 yılından beri uygulanmakta olan BS7750 standartları 1994 yılında 

EMAS ile uyumluluğun sağlanabilmesi için yeniden gözden geçirilmiş ve bazı 

değişiklikler yapılmıştır. Günümüzde bu standart, Avrupa Komisyonu projesinin pek 

çok özelliğini paylaşmaktadır. BS7750’nin EMAS’ tan tek ayrıldığı nokta çevrenin 

kamusal yönünü ele almıyor olmasıdır. Ancak bağımsız çevresel bir denetçi, şirketin 

                                                 
384 İge Tavmergen, “ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri: Uygulama Aşamaları ve Uygulayanlara Sağladığı 
Faydalar”     http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/DTDERGI/nisan98/iso14000.htm(02.01.2006),s.1. 
385 Cristopher J. Barrow, a.g.e., s.70. 
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çevresel yönetim planını değerlendirirken bu nokta ile ilgilenmek zorundadır.386 

İşletmelerin bu çevresel yönetim ve denetim standartlarını uygulamaları, yasal 

düzenlemelere dayanmaktansa, şirketlerinde kendi düzenlemelerini yapmaktaki 

istekliliklerinin bir yerde göstergesi olmaktadır. Şirketlerin, büyük olasılıkla doğru 

kabul edilen bu çevresel standartlara uyumu zorunlu değildir. Bu tamamen çevresel 

performansı yönetme yeteneklerinin ve bu konudaki gönüllülüklerinin bir ifadesidir.387 

 İngiltere’de uygulanan yeni bütünleşik kirlilik kontrol konsepti, bütün kirlilik 

çeşitlerinin tek bir birim tarafından gözlenmesi esasına dayanmakta ve bu da çevre 

yönetimi konusundaki yeni yaklaşımın başarısında temel neden olarak görülmektedir. 

Yasal düzenleme kapsamına sadece üretim ile ilgili endüstriler girmemektedir. 

Perakendeciler, ulaşım şirketleri, finans şirketlerinin; enerji etkinliği, atıkların geri 

dönüşümü ve çalışanların çevre etkinliği konusundaki eğitimleri gibi konu başlıklarında 

en yüksek çevre standartlarını karşılamaları beklenir. Çevre yönetimi konusunda bu en 

üst standartları karşılayan işletmeler İngiltere Standart Ödülü (BS7750) ile 

ödüllendirilir. İşletme bunu halka duyurarak reklam yapar.388 

4.1.2. Eko Yönetim ve Denetim Projesi  

 Eko Yönetim ve Denetim Projesi (EMAS) ISO 14001 standartlarına benzer. 

Aradaki ana fark, son zamana kadar EMAS endüstriyel tesis düzeyinde 

uygulanabilirken, ISO 14001 standartları yönetim sistemlerine uygulanabilir. ISO 

14001 aslında biraz da EMAS’ın gelişmiş ülkeler tarafından yeni bir koruma şekline 

dönüşebileceği kaygısıyla çıkmıştır. Ayrıca EMAS ISO 14001’den farklı olarak 

organizasyonları çevre raporu üretmeye zorlar. EMAS’ın ISO standartlarının çevre 

politikasının bir aracı olarak rolleri farklıdır. EMAS, AB resmi çevre politikasının bir 

parçasıdır ve üye ülkelerdeki çevre otoriteleri bunu desteklemekle sorumludurlar. ISO 

standartları uluslararası çevre politikasında aynı statüde değildir. ISO, standartların 

geliştirilmesi ve tanıtımından sorumludur.389 

 EMAS AB tarafından SK’ya katkıda bulunmak ve iş çevrelerine çevreye olan 

etkilerini daha etkin bir şekilde yönetme araçları sağlayan geniş bir stratejinin parçası 

olarak İngiliz çevre yönetimi standardı BS 7750’nin devamı olarak geliştirilmiştir. BS 

7750 uluslararası standart dünyasında ÇYS’lerine bir ilginin doğmasına neden olmuş ve 

ISO 14001 ÇYS standardının doğmasını sağlamıştır. Gönüllü düzenlemeler ve ÇYS 
                                                 
386 Antero Honkasalo, a.g.m., s.120-121. 
387 Hilmi Kırlıoğlu, Ahmet Vecdi Can, a.g.e.,s.166. 
388 Gareth Jones, Graham Hollier, a.g.e., s.59. 
389 David Morrow and Dennis Rondinelli, a.g.m., s. 159-171. 
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standartları iş çevrelerine çevre performansına karşı sistematik yaklaşımlar geliştirme 

fırsatı yaratırlar.390 

 EMAS Avrupa Komisyonu tarafından 1993’te 1836/93 sayılı düzenleme ile 

yaratılmış müşterek Avrupa sistemi düzenlemesidir. Bu sistemde şirketler kendi 

iradeleriyle sisteme katılabilmektedirler. Ancak şirketler daha önce bir çevre politikası 

geliştirmeli, ÇYS’ni benimsemeli, bir çevre iddiası üretmeli, çevreye olan önemli 

etkilerini analiz etmeli ve ÇYS ile çevre programlarının temellerini ortaya 

koymalıdırlar. Dış bir denetçi bu iddiayı kontrol etmelidir. Eğer gerçekleşenler yeterli 

düzeyde ise şirket EMAS’a üye olur.391  

 EMAS’ın hedefleri aşağıda belirtilmiştir:392 

� İşletmelere çevresel bir politikanın tanımlanması ve kabulü. 

� Başarı hedeflerinin belirlenmesi. 

� İşletme yönetiminin toplantılarında belirlenen hedeflere ulaşmadaki 

performanslarının değerlendirilmesi. 

� Kamuoyunun kolayca ulaşabileceği bir bilgilendirmenin yapılması. 

 Bu çalışmalar sonucunda işletme ile ilgili elde edilen çevresel bilgiler bağımsız, 

güvenilir bir çevresel denetçi tarafından incelenmeli ve onaylanmalıdır. Bu denetçi 

çevresel yönetim sisteminin kontrolünden ve sunulan bilgilerin uygunluk ve 

güvenilirliklerinin onayından sorumludur. Başarılı organizasyonlar grafik ve resmi 

iştirak tutanaklarını projeye olan ilgilerinin bir göstergesi olarak kullanabilirler. 

 Komisyon EMAS’ı başlangıçta zorunlu yapmayı planlamıştır. Endüstri 

çevrelerinden gelen yoğun baskılar ile gönüllü olarak uygulanması karar alınmıştır. Bu 

EMAS’a bazı avantajlar sağlar. Çevre korumanın yönetim sistemlerine entegre edilmesi 

şirketler için kolayken zorunlu yapılar kapsamı aynı olsa da dışardan gelen baskı olarak 

görülür. Gönüllü yaklaşımın diğer önemli bir avantajı sürecin başında beliren 

problemler ile yüzleşecek en iyi yeteneklere sahip lider şirketler tarafından ilk kez 

uygulanmasıdır. Bu EMAS’a esneklik kazandırmış çünkü sisteme katılan az gelişmiş 

şirketler kendilerinden öncekilerin yaşadığı bu deneyimlerden daha sonra yararlanma 

olanağı bulmuştur. Gönüllü yapı kendi kendine düzenleme ve açıklık gibi sistem 

yeteneklerini güçlendirmiştir.393 

                                                 
390 Ruth Hillary, a.g.m., s. 561.  
391 Johannes Fresner, “Cleaner production as a means for effective environmental management”, s. 171-179. 
392 Hilmi Kırlıoğlu, Ahmet Vecdi Can, a.g.e.,s.166. 
393 Antero Honkasalo, a.g.m., s.126-127. 
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 Bu sisteme dahil olmak için başvuran işletme, temelde iki uygulamayı kabul 

etmiş bulunmaktadır. Bunların ilki, işletmenin, çevre politikaları, program ve yönetim 

sistemleri oluşturarak bunların denetlenmesini sağlamak; ikincisi de denetim sonuçları 

ve performans hakkında kamuoyuna bilgi verilmesine olanak vermektir. İşletme ilk 

adımda mevcut mevzuat çerçevesinde genel çevresel hedefler ortaya koyar ve bunları 

zaman içinde iyileştirme niyetini belirtir. Bunu takiben işletme detaylı analizden 

geçirilir. Bu analizde işletmenin çevre üzerindeki etkileri detaylı olarak belirlenerek, 

zararlı noktalar ortaya konulur ve bir bilanço çıkarılır. Yapılan tespitler ve belirlenen 

zararlı noktalar, işletmenin ulaşacağı, ulaşmak için çaba göstereceği çevresel hedeflerin 

çerçevesini çizer. Bu şekilde işletme için çevre programı belirlenmiş olur. Bundan 

sonra işletme bu hedefler doğrultusunda aktivitelerini yerine getirir ve bağımsız 

denetçiler tarafından denetlenir. Kurallara uyduğu tespit edilen işletmeler EMAS 

kaydına hak kazanır. EMAS işletmelere sigortalama ve kredi almada avantajlar 

sağlar.394 

 Denetim sonuçları ve faaliyetleri düzeltici planlama, yönetim sistemlerinin 

çalışması için önemli bir aşamadır. Denetleyen denetim sonuçlarının uygun bir şekilde 

dikkate alınmasını gerektiğinde düzeltmek durumundadır. Bir şirket EMAS 

düzenlemesinin şartlarını sağlamadığı takdirde projeden çıkarılabilir. Problemler açık 

ve bir amaca dönük olmalıdır. Emisyonlarda izin verilen şartların üzerindeki küçük bir 

artış belgeyi geri almak için bir neden olamaz. Diğer bir taraftan tahammülün sınırı da 

çok yüksek değildir. Yoksa halkın güveni azalır ve belgenin geri alınması proje için 

kontrollü geri besleme döngüsünü sağlayacak şekilde çalışmaz.395 Yunanistan’da 

EMAS sertifikası almış dokuz şirkete uygulanan EMAS ile ilgili anket aşağıda 

sıralanan sonuçları ortaya koymuştur:396 

� Ankete katılan dokuz firmadan sadece ikisi EMAS belegelendirilmesini takip 

eden süreçte hemen finansal avantajlar elde ettiğini ileri sürmüştür. 

� Şirketlerin EMAS uygulamasındaki ana amacı şirketin artan kurumsal imajı 

olarak ifade edilmiştir. Bazı şirketler çevre yasaları ile uyum, toplam üretim 

maliyetlerinin azaltılması vb. şekilde ortaya koymuşlardır. 

� Şirketlerden ikisi EMAS uygulamasınada en zor tarafın EMAS uygulamasının 

getirdiği yeni iş yaklaşımı ile ilgili personel eğitimi olduğunu ifade etmişlerdir. 

                                                 
394 Ali Değirmendereli, “Çevrenin Korunmasında Özel ve Kamu Girişimi yada Çevre Koruma Araçları”,Çevre 
Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, Der.Mehmet C. Marin, Uğur Yıldırım,1.Baskı,İstanbul:Beta,2004,s.507-508. 
395 Antero Honkasalo, a.g.m., s.126. 
396 Konstadinos Abeliotis, “A review of EMAS in Greece: is it effective?” Journal of Cleaner Production (2005), 
Volume xx, s. 1-3. 
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Çevre programı uygulamasının zorluğu ve altyapı geliştirilmesi konuları diğer 

zorluk yaşanan alanlar olmuşlardır. 

� EMAS kuruluşu ile ilgili ana maliyet kalemi konusunda yedi firma altyapı ve 

makine iyileştirme maliyetlerinin olduğunu ileri sürerken son teknolojiye sahip 

iki firmanın maliyet kalemi konusunda çevre bildirisini ileri sürmesi dikkat 

çekicidir. 

� İş ortaklarından, EMAS ÇYS ile ilgili bir talep gelip gelmediği konusunda, 

sekiz firma şirketlerindeki mevcut ÇYS ile ilgili herhangi bir talep almadığını 

ileri sürmiştir. Bir firma uluslararası ihracat yaptığından çalışma arkadaşından 

böyle bir talep aldığını ileri sürmüştür. 

� Şirkatin EMAS uygulaması ile medyadan haber alıp almadığına ilişkin soruya 

şirketler, haber almadıklarını ve EMAS belgelendirmesinin medyada reklamını 

yapmadıklarını ifade etmişlerdir. 

� EMAS uygulamasının ana finansal kaynaklarının ne olduğu sorusuna dokuz 

firmadan sekizi şirketin kendi kaynaklarından karşıladığını belirtmiştir. 

4.1.3. TS-ISO 14000 Serisi Standartlar 

 1990 başlarında Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (DSKİK) çevre 

koruma, ekonomik büyüme ve insan ihtiyaçlarının karşılanması arasındaki bağlantılar 

ile ilgili olarak bir bildiri yayınladı. Bildiri 1996 yılında İsviçre’de bulunan ISO 

tarafından ISO 14001 standardının geliştirilmesine yol açtı. ISO 14000, ISO 

14001standartlarına dayanan bir dizi çevre standardını kapsar.397 

 ISO 14000 serisi müşteri ihtiyaçları, istekleri, çevre gereklilikleri ve kuralları da 

kapsamaktadır. Sürekli gelişme de sadece müşteri beklentileri ile değil organizasyonun 

içinden oluşan öncelikler ve amaçlarla da yönlenmektedir. ISO ürünleri standartları, 

laboratuarlarda kontrol edilirken, yönetim standartları ise denetleme ile 

belirlenmektedir. Her iki durumda da sonuçlar resmi ve genel kabul gören bir sertifika 

ile belgelendirilmektedir. Dolayısıyla hem alıcılar hem de satıcılar için ürün ve 

hizmetlerde uluslararası geçerliğe sahip referansları bulunmaktadır. Yerel standartların 

değişken olabileceği uluslararası ticarette, bu referans özellikle yardımcı olmaktadır. 

Bunların yanında, ISO 14000 serisi uluslararası piyasalarda hızla yaygınlaşmaktadır. 

                                                 
397 Lennart Y. Ljungberg, a.g.m.,s.1. 
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Örneğin; Avusturya, İsviçre ve Türkiye’de standartlar organizasyonları Kasım 1995 

itibarı ile taslak ISO 14000 standartlarını ulusal standartlar olarak kabul etmişlerdir.398 

4.1.4. Eko Etiketleme 

 Eko etiketleme bir ürünün piyasada bulunan aynı kategorideki diğer ürünlerden 

çevre yönünden daha uygun ve üstün olduğunun belirlendiği konusunda tüketicileri 

bilgilendirmek amacıyla ürünlerde gönüllü olarak etiket kullanılmasıdır. Ekolojik 

açıdan hiçbir ürün tam olarak mükemmel olamayacağı için her ürün hayat dönemi 

boyunca bazı negatif etkilere sahiptir. Bu nedenle bütün eko-etiketleme sistemleri bir 

anlamda görecelidir ve üzerine konulduğu ürünün diğer benzer ürünlerden daha az 

zararlı olduğunu açıklamaya yöneliktir. Eko-etiketlemenin amacı tüketici ve ürün 

tasarımcısını çevre yönünden daha iyi ürün ve teknolojilerin gelişmesi yönünde 

etkilemektir. Pazarlarda tüketici çevre yönünden daha iyi ürünü tercih ettikçe eko-etiket 

bir pazarlama aracı olarak görevini yapacaktır. Eko etiketlemenin tarihsel süreç içinde 

geçirdiği gelişme aşağıda sunulmuştur:399 

� Eko-etiketleme dünyada ilk olarak Almanya’da l978 yılında Blue Angel-Mavi 

Melek uygulamasıyla başladı. Şu anda Almanya’da 80 kategoride binlerce 

ürünün eko-etiketi bulunmaktadır. 

� Eko-etiketlemeyi l989 yılında dünyada ikinci olarak Kanada "Environmental 

Choise Programme-Çevresel Tercih Programı” ile başlattı. 

� l989’te Japonya Eco-mark. 

� l995’te Kore ve Hindistan Eco-mark. 

� l994’te Brezilya Green Seal. 

� l995’te Singapur Green Label. 

� l970’te ABD’de "Güvenlik ve Değişim Komisyonunun" faaliyetlerinin bir 

bölümü olarak ortaya çıkan denetleme. 

� l980’te Kanada’da Chemical Manufacture Associatıon gibi endüstri gruplarının 

inisiyatifi ele almasıyla yaygınlaşmış ve hız kazanmıştır. 

� İngiltere l992’te BS 7750’yi yayınlamış, l994’te revize etmiştir. 

� AB Fransa, İrlanda, İspanya’yı ulusal standartların, hazırlamaları konusunda 

teşvik etmiş, Avustralya, Yenizelanda ve Güney Afrika ulusal standartlarını 

geliştirmiştir. 

                                                 
398 İge Tavmergen, “ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri: Uygulama Aşamaları ve Uygulayanlara Sağladığı 
Faydalar”, http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/nisan98/iso14000.htm (01.05.2005),s.1. 
399 Mustafa H.Çolakoğlu, a.g.e.,s.275,276. 
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� l989’de ILO Çevre denetimi ile ilgili ilk kılavuzunu yayınlamış, Avrupa 

Komisyonu Çevre Yönetim Sistemi kavramını geliştirmiştir. 

� AB, EMAS düzenlemelerini l993’te kabul ederek l995’de uygulamaya 

başlanmıştır. 

� Çevre ile ilgili faaliyetlerin giderek çeşitlenmesi, artması ve yaygınlaşması, öte 

yandan ISO 9000 kalite yönetim sisteminin başarıyla uygulanması İSO’yu 

cesaretlendirmiş, l99l yılında ISO ve IEC (Uluslararası Elektroteknik 

Komisyonu) üyesi ülkelerin uzmanlarından oluşan Çevre Stratejik Tavsiye 

Grubu-SAGE oluşturuluştur. SAGE’ nin araştırmaları neticesinde l993’te ISO 

l4000 hazırlanmaya başlanmıştır. 

 Görüleceği üzere Eko-etiket konusunda halen bir karmaşa mevcuttur ve AB 

veya ISO nezdinde kabul edilmiş ve yerleşmiş tek bir sistem yoktur. Bu nedenle 

KOBİ’lerimiz hangi ülkeye hangi ürünü ihraç edeceklerini bu ülkenin anılan ürünle 

ilgili eko-etiketleme düzenlemelerini öğrenmeli ve üretimini (teknoloji hammadde, 

kalite kontrol vs) buna göre gözden geçirmeli ve düzenlemelidir. Bu nedenle eko-

etiketleme konusundaki en son bilgileri en kolay şekilde ihracat yapmayı planladığı 

yabancı şirket vasıtasıyla temin edebilir.400  

 Eko Etiket Ödül Sistemi Tüzüğü, belirli ürünlere eko–etiket verilmesini gönüllü 

bir yapıya bağlamaktadır. Bu düzenlemenin amacı tüketiciye ürünlerin çevresel etkileri 

konusunda daha iyi bilgi ulaştırabilmek ve düşük çevresel etkili ürün tasarımı, 

pazarlaması ve kullanımının geliştirilmesidir. Eko etiket kullanım hakkı üye ülke 

temsilciklerinden oluşan bir komite tarafından, beşikten-mezara yaklaşımı ile ürünün 

tüm yaşam periyodunun gözden geçirilmesi sonrasında verilmektedir. AB’nin, Avrupa 

sanayisini etkili çevre politikalarını uygulamaya teşvik etmek için uygulandığı farklı 

yöntemlerden biri olan ve iki yılda bir verilen Avrupa Çevre Ödülleri’nin 

değerlendirilmesinde bu konu da dikkate alınmaktadır.401 

4.1.5. Ekolojik Tekstil 

 Eko-Teks Standardı (Eko-Teks Standart 100) sertifikası tekstil ürünlerinin insan 

sağlığına zarar veren kimyasalları içermediğini veya zarar vermeyecek oranda 

içerdiğini gösteren uluslararası bir belgedir. Eko-Tekstil Standardına sahip bir tekstil 

üreticisi veya satıcısı olmanın sunduğu avantajlar aşağıda sunulmuştur:402 

                                                 
400 Mustafa H.Çolakoğlu, a.g.e.,s.275,276. 
401 İktisadi Kalkınma Vakfı, a.g.e.,s.127. 
402 Mustafa H.Çolakoğlu, a.g.e.,s.278,279. 
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� Ürünün insan sağlığına zararlı kimyasal maddeler içermediğinin uluslararası bir 

kurum tarafından belgelenmiş olması, bu ürünü satan ve kullananların sağlık 

yönünden herhangi bir risk ile karşılaşmayacaklarının güvencesini vermektedir. 

� Ürün bazında satış imkanlarını artırmaktadır. 

� Yeni pazarlar elde edilmesine yardımcı olmaktadır. 

� Özellikle ihracat yapan ve ürünleri için Eko-Tekstil standardı alması zorunlu 

olan konfeksiyoncuların ürünlerinde bu belgeye sahip kumaş, iplik, tela ve 

çeşitli aksesuarlar kullanması, onları bu belgeyi kendi başlarına almak için 

harcayacakları zaman ve mali yükten kurtarmaktadır. 

� Bu belgenin üreticinin kontrolü ile yapılmış kaliteli hammadde ve standart bir 

üretim yöntemi izlendiğini garanti etmesi nedeniyle ürün kalitesi açısından 

güvence sağlamaktadır. 

 İhracatımızda önemli bir yer tutan tekstil ürünleri ağırlıklı olarak Almanya ile 

Avusturya’ya ihraç edilmektedir. Bu ülkelerde ise Eko-Teks uygulaması oldukça 

gelişmiştir. Eko-tekstil konusunda uluslararası veya AB nezdinde yerleşmiş ve 

benimsenmiş bir standart yoktur ancak hemfikir olunan yaklaşımlar ve kriterler vardır. 

l99l yılında faaliyete geçen Eko-Teks konsorsiyumu, uluslararası platformda faaliyet 

gösteren ve giyim eşyalarında ekolojik yönden ortak bir uygulamanın gelişmesi için 

çaba harcayan, bağımsız çalışan bir kuruluştur:403 

� Almanya’daki Eko-Teks l0l standardı bebek dokuması hariç diğer dokumaların 

dokümanlarında bulunması gerekli özel şartları, 

� Eko-Teks ll5 tekstil endüstrisinde dokümanların üretileceği elyaf ve ipliğin 

hammaddesindeki özellik gereklerini belirtir. 

� Eko-Teks ll5 renk verme işleminde kullanılan madde miktarının ölçülmesi ve 

limitlerini belirtir. 

4.1.6. Yeşil Nokta 

 Yeşil nokta, AB üyesi ülkelerden özellikle Almanya’nın uyguladığı bir sistem 

olup Alman Çevre Bakanlığınca 1991 yılında uygulamaya konmuştur. Temel amacı 

tekrar kullanılabilecek ambalaj malzemelerinin toplanmasını ve tekrar kullanılmasını 

temin etmektir. Bakanlık tarafından çıkartılan mevzuatın gereklerinin yerine 

getirilebilmesi için özel firmalar ve kamu kuruluşları tarafından ortak olarak “Duales 

System Deutschland-Gesellscharft Für Abfallvermeidung And Sekundarrohtoff 

                                                 
403 Mustafa H.Çolakoğlu, a.g.e.,s.280. 
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gewınnung Gmbh” isimli bir firma kurulmuş ve bu firma yeşil nokta ismi ile finanse 

edilmektedir. Bu firmanın amacı mevzuatın uygulaması ile ilgili olarak çöp toplama 

firmalarına ve yerel yönetimlere yardımcı olmaktır. Yeşil Nokta, geriye dönüşümlü 

malzemenin diğerlerinden kolaylıkla ayırt edilmesini sağlamaktadır. Bu işaret aynı 

zamanda tüketiciye, imalatçı firma ile Duales System Deutschland Firması arasında 

Yeşil noktanın kullanılması konusunda bir kontrat imzalandığını ve bu malzemenin bu 

sistem içinde toplanarak tekrar kullanılmasının sağlanacağını gösterir. Bu firma ile 

imzalanacak olan protokol plastik, cam, teneke, alüminyum, karton, lamina karton ve 

plastikleri kapsamına almakta ve bu malzemelerde kilogram başına belli bir ücret 

ödenmektedir.404 

 Yeşil Nokta uygulaması ile ilgili esaslar ilk olarak 20.08.l98l tarihinde Alman 

Resmi Gazetesi’nde yayınlanan ve kademeli olarak uygulama zorunluluğu getiren 

Ambalaj Atıklarının Önlenmesi Yönetmeliği ile belirlenmiş olup bu atıklarının çevreyi 

kirletmesinin önlenmesi için ambalajlar aşağıdaki özelliklere sahip olacaklardır:405 

� Hacim ve ağırlıkları itibariyle korunması amaçlanan malın özellikleri ve 

piyasaya sürümünü gerektiren ölçülerle uyum içinde olmalıdırlar. 

� Teknik açıdan mümkün olması halinde ve ambalajlanacak mala ilişkin yasal 

hükümlere ters düşmediği sürece yeniden kullanılacak nitelikte olmalıdırlar. 

� Yeniden kullanılabilmeleri için şartlar mevcut değilse malzemeleri yönünden 

değerlendirileceklerdir. 

 Yönetmeliğin Uygulama Alanı nedir? 

� Ambalaj veya doğrudan ambalaj üretiminde kullanılan malzemeleri üretenler 

� Ambalaj veya mamulleri, bunlardan doğrudan üretilen ambalajları, veya 

ambalajlı mamulleri, ticaret sınıfı dikkate alınmaksızın piyasaya sürenler ve 

katalog üzerinden satış yapanlar, Yönetmeliğe göre ambalajlar nakliye ambalajı, 

satış ambalajı ve ambalajı koruyucu dış ambalaj olarak sınıflandırılmıştır. 

Ambalaj malzemesi imalatında PVC artık kullanılmayacaktır. Bunun yerini PET 

alacaktır. 

4.1.7. CE İşareti (Conformite Européenne-Avrupa Normlarına Uygunluk) 

 “CE” İşareti,  bütün üye ülkelerin ulusal mevzuatının yerini alan, AB 

direktiflerine uygunluğu gösteren tek işarettir. Avrupa Birliği, üye ülkeler arasındaki 

teknik düzenleme farklılıklarından kaynaklanan ticari engelleri kaldırmak üzere 1985 
                                                 
404 TSE, “Ambalaj”, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE Yayını, Mayıs 1995, s.74. 
405 Mustafa H.Çolakoğlu, a.g.e.,s.285-286. 
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yılında "Yeni Yaklaşım Kararı" ile yeni bir standardizasyon politikası benimsemiştir. 

Her üye ülkede uygulanmakta olan teknik düzenlemelerin birbirinden farklı oluşu, bir 

üye ülkenin kurallarına göre üretilmiş bir ürünün bir başka üye ülkede piyasaya arzını 

zorlaştırmaktaydı. Bu engelleri ortadan kaldırmak üzere kabul edilen Yeni Yaklaşıma 

göre, birbirine benzeyen ürünler bir grupta toplanarak bu ürünlerin sahip olması 

gereken asgari güvenlik koşulları belirlenmektedir. Bu asgari güvenlik koşullarına ait 

ölçütler, ürünün insan ve hayvan sağlık ve güvenliğine ve çevreye zarar vermemesi ve 

tüketicinin korunmasıdır. Ürünün kalite düzeyini belirleyen ayrıntılı teknik kurallar ise 

Avrupa Birliğinin standardizasyon kuruluşları olan CEN ve CENELEC tarafından 

yayımlanan standartlar ile belirlenmektedir.406 

 AB mevzuatı gereğince topluluk sınırları içine giren veya içinde dolasan 21 

grup üründe bulunması gereken bir markalamadır. Avrupa içinde her çeşit ürünün 

serbest dolaşımı ve büyük bir iş pazarın kurulması için ticarette teknik engellerin 

kaldırılması gerekmektedir. "Yeni Yaklaşım" olarak adlandırılan emniyet, sağlık, çevre 

ve tüketiciyi korumaya yönelik hazırlanan sisteme göre yürürlüğe giren direktifler 

kullanılmaktadır. Bu direktiflerde belirtilen koşullara uyulması yasalarla zorunlu 

kılınmıştır. AB’ye üye ülkeler, bu direktifleri genellikle iki yıllık geçiş süresinde ulusal 

yasaları konumuna getirmekle yükümlüdürler. Bu güne dek 19 yeni yaklaşım direktifi 

yürürlüğe girmiştir. Üreticiler bu direktiflere uygunluğu, ürünlerine iliştirdikleri "CE 

İşareti" ile ispatlarlar. Ürünün tüm özellikleri, teknik çizimleri, uygulanan Standartlar 

v.b. konuları içeren bilgileri de hazırladıkları "Teknik Dosya"larda belirtirler. Ancak 

ürünleri için onaylanmış direktifin bulunmaması durumunda ulusal yasaları 

uygulayabilirler. Bu durumda bir üye ülke, diğer bir ülkenin kendi yasalarına uygun 

olarak ürettiği ürünlerin ithalatına izin vermek zorundadır. Bu da "Karşılıklı Tanınma 

İlkesi" olarak bilinmektedir.407 

                                                 
406 Nihat Kölük, “Avrupa Birliği’nde standardizasyon, Kalite ve Belgelendirme Sistemi ve Türkiye’deki 500 
Büyük işletmede bu alanda bir uygulama”, İU, İşletme ABD, Bilim Uzmanlık Tezi, Temmuz 1997, s:72-83. 
407 Mustafa H.Çolakoğlu,a.g.e.,s.268-269. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

5. TÜRKİYEDE ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUAT VE ORGANİZASYONLAR 

5.1. Türkiyede Doğal Çevre Politikaları 

 Çevre politikası, bir ülkenin çevre konusundaki tercih ve hedeflerinin 

belirlenmesi anlamına gelmektedir. Çevre politikası her ülkede farklı şekilde 

geliştirilmesine rağmen, hemen her yerde üzerinde birleş ilmiş temel hedeflerden söz 

edilebilir. Bunların birincisi, kişilerin sağlıklı ve güzel bir çevrede yaşamalarının 

sağlanması; ikicisi, toplumun sahip olduğu çevre değerlerinin korunması ve 

geliştirilmesi; üçüncüsü de, çevre politikalarının uygulanmasında ortaya çıkacak yükün, 

toplumsal adalet ilkelerine göre paylaşılmasıdır.408 

 Türk kamuoyunda çevre konusunda bir duyarlılığın özellikle Stockholm Çevre 

Konferansı ve benzeri sebeplerle 1970’lerden itibaren arttığı görülmektedir. Çevre 

müsteşarlığı ve diğer bazı teşkilatların kurulması da böyle bir gelişmenin sonucudur. 

Ama 1980’li yıllar çevre politikalarında çok büyük dönüşümün birdenbire ve çok hızlı 

yaşandığı bir dönem olmuştur. 1982 Anayasası’nda çevre ile doğrudan ilgili birkaç 

maddenin yer almasıyla başlayan bu dönem, hemen ardından 1983 yılında Çevre 

Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Boğaziçi Kanunu gibi 

düzenlemelerin yapılması ile sürmüş ve kısa süre içinde çevre ile ilgili yeni 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu açıdan olumlu gelişmeler gözlenirken diğer yandan, 

büyük bir mevzuat karmaşası, tutarsızlıklar ve çelişkiler de dönemin temel karakteri 

olmuştur. Bir yandan mevzuat her gün değiştirilirken, diğer yandan bazı temel 

yanlışlıklar da yapılarak, çevrenin kirlenmesine adeta resmi düzenlemelerle izin 

verilmiştir.409 

 Türkiye’nin çevre politikaları geçmişte ve günümüzde hep onarımcı bir nitelik 

taşımış, önleyici politikalara sahip olmak gereksinmesi görmezlikten gelinmiştir. 

Onarımcı politikanın yansıdığı çevre kavramı dar anlamda, kirlenmeyle ve kirlenmenin 

önlenmesiyle özdeş sayılan bir çevre anlayışıdır. Korumacılığın ötesine geçip çevrenin 

geliştirilmesini de kapsayan geniş anlamda çevre politikalarına karşı duyulan ilgi çok 

yenidir. Çevre politikasının saptanmasında ve uygulanmasında, ilgililere, halka danışma 

alışkanlığı yerleşmemiştir. Çevre politikamız zorlayıcı nitelik taşımaktan uzaktır. Çevre 

                                                 
408 Süleyman Boyacı, Türkiye’nin Tarım Politikası ve Çevre, 1.Baskı, Ankara:TCV Yayını No:122, 1997,s.13. 
409 Kemal Görmez, a.g.e.,s.155. 
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yasalarında yer alan çevreyi kirletenlere uygulanması öngörülen yaptırımların bile 

gereği gibi uygulanmadığı görülmektedir. 

 Ülkemizde başarılı bir çevre yönetimi politikası için, bilgi toplumu nitelikleriyle 

uyumlu ve küreselleşme ile gelen yerellik dinamiklerine uygun anlayış değişikliklerine 

ve bu bağlamda yapılanmalara da gidilmesi gerekmektedir. Çevre ile ilgili hedef, çevre 

kirliliğinin ortadan kaldırılması değil kirliliği önleme ve çevrenin korunup geliştirilmesi 

olmalıdır. Bunun için ülke çapında bir çevre değerleri dökümünün hazırlanması 

gerekmektedir. Bundan sonra bütün karar alıcı mekanizmaların çevre korumaya yönelik 

hedefleri göz önünde tutmasını sağlamaktır. Bu kalkınma planları, bölgesel gelişme 

politikaları ve sanayileşme-kalkınma politikalarında öncelikle uygulanmalıdır. Makro 

kararlarda çevreye olumlu bakış sağlanmadığı sürece çevre mevzuatı ile hiçbir sorunun 

halledilemeyeceği bilinmelidir.410 

5.2. Mevzuat 

 Yurdumuzda çeşitli kamu kurumları tarafından hazırlanan planlama mevzuatı, 

bu konuda çok sayıda yetkili otorite yaratmıştır. Çok fazla sayıda yetkili, doğal olarak 

sahipsizlik, yetki karmaşası ve sorumsuzluk ortamı getirmektedir. Şehirlerde, kırsal 

alanlarda ve kıyılarımızda yaşanılan çevre kirlenmesi yaşamımızı olumsuz yönde 

etkileyen bir boyuta ulaşmış olup, bu durum da planlama alanındaki mevzuat 

karmaşasının bir sonucudur. Bunun için yerleşme kararlarına esas olarak planlamayla 

ilgili yasal düzenlemeler arasında bütünsellik sağlanarak belirli bir sistem ve sürece 

göre yeniden tutarlı hukuki düzenleme yapılması gerekmektedir. Çevreyi tahrip eden 

parçalı yaklaşımlar yerine bütüncül planlama kapsamında çevreyi koruyan, doğal, 

kültürel ve tarihi değerleri koruma-kullanma dengesi içersinde sürdürülebilir kılan bir 

planlama anlayışı getirilmelidir.411 

5.2.1. Anayasa ve Doğal Çevre 

 Türkiye, son yirmi yılda, çevre sorunlarına eğilmek üzere çeşitli 

mekanizmaların oluşturulmasında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. 1982 Anayasası, 

yurttaşlara sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı tanımaktadır. 1983 yılında 

2872 Sayılı Çevre Kanunu çıkarılmış, 1991 yılında ise Çevre Bakanlığı kurulmuştur. 

Halkın temiz bir çevreye yönelik duyarlılığı ve bu yöndeki talepleri giderek artmaktadır 

                                                 
410Mustafa Ökmen, “Politika ve Çevre”,Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar, der.Mehmet C. Marin, Uğur 
Yıldırım, 1.Baskı, İstanbul: Beta,2004,s.361. 
411 Esin Özkan Yürik ,Turizmin Geleceği: Eko turizm, 
http://cmyo.ankara.edu.tr/~iktisad/TURKONF/web/YURIK.doc (12.05.2006), s. 5. 
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ve çevre konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları sahneye çıkmaktadır. Ancak, bütün 

bu olumlu gelişmelere karşın, çevreyle ilgili konularda ekonomik ve sosyal kararlar 

henüz yeterince önemsenmemiştir. 1982 Anayasasının 56. Maddesinde “Herkes sağlıklı 

ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” denilmekte ve çevreyi geliştirmek, 

çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların 

ödevidir hükmünü getirmektedir.412 

 Anayasamızda çevreyi dolaylı olarak ilgilendiren maddeler de vardır. 43. 

Madde, kıyıların, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğunu gösterdikten sonra 

“Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil 

şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.” hükmü bunlardan biridir. 

Bunun gibi 63. Maddesinde de, Anayasa, tarih kültür ve doğa varlıklarının korunmasına 

ilişkin ilkeleri düzenlemiştir. Buna göre “Devlet, bu varlıkların ve değerlerin 

korunmasını sağlamak ve bu amaçla, destekleyici ve özendirici önlemleri almak 

zorundadır.” Toprak mülkiyetine ilişkin 44. madde ise, devlete, toprağın verimli 

işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla yitip gitmesini önlemek görevini 

vermiş bulunmaktadır. 45. Maddede ise, Anayasa, tarım toprakları ile meraların amaç 

dışı kullanılmasını ve tahribini önlemeyi devlete bir görev olarak vermiştir. Ormanların 

korunması ve geliştirilmesine ilişkin 169. Maddede ise, ormanların korunması ve 

geliştirilmesi için gerekli önlemleri almakla devlet ayrıca görevlendirilmiştir.413 

5.2.2. Çevre Kanunu 

 1982 Anayasası’nın 56. maddesine dayanılarak çıkarılan 2872 sayılı Çevre 

Kanunu Türkiye’nin çevre ile ilgili temel kanunlarından biridir. 1982 Anayasası’nın 

kabulünden hemen sonra yürürlüğe giren ve çevre ile ilgili üç temel kanundan biri olan 

Çevre Kanunu’nun amacı “bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, 

iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde 

kullanılması ve korunması su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi, ülkenin bitki ve 

hayvan varlığı doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak bugünkü ve gelecek 

kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması 

için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri ekonomik ve sosyal kalkınma 

hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemek” olarak 

belirtilmektedir. Kanuna göre çevre kirlenmesinin önlenmesi ve çevrenin korunması 

                                                 
412 T.C.Çevre Ve Orman Bakanlığı, Türkiye Çevre Atlası, 
http://www.cedgm.gov.tr/cevreatlasi/cevredurumu.pdf(16.12.2005),s.16. 
413 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevrebilim,s.258-259. 
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bütün vatandaşların ortak görevi olup “ çevre korunması ve çevre kirliliğine ilişkin 

karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında, insan ve diğer canlı varlıkların 

sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz 

etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alınarak yapılacaktır. Faaliyetlerde kalkınma 

çabalarının olumsuz yönde etkilenmesine dikkat edilmesinin gerektiği vurgulanan 

kanunda, kirlenmenin önlenmesi, sınıflandırılması ve mücadele için yapılan 

harcamaların kirleten tarafından karşılanması esası getirilmiştir.414 

 Çevre Yasası, her türlü atık ve artığın, çevreye zarar verecek biçimde alıcı 

ortama bırakılmasını, kırsal ve kentsel toprağın aşırı ve yanlış kullanımı yüzünden 

temel çevrebilimsel dengenin bozulmasını; hayvan ve bitki türlerinin varlıklarının 

tehlikeye düşürülmesini, doğal zenginliklerin bütünlüklerinin yok edilmesini 

yasaklamıştır. İlgililer için kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek ya 

da azaltmak için önlem almak yükümlülüğü de getirilmiştir. Yasa sanayicilerin, 

kurmayı tasarladıkları kuruluş ve işletmeler için “çevresel etki değerlendirme yazanağı” 

hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Ayrıca bu tür kuruluş ve işletmelerde, yasaların 

öngördüğü arıtma tesis ya da sistemlerinin gerçekleştirilmemesi durumunda işletme ve 

kuruluşlara izin verilmeyeceğini hükme bağlamıştır. Yasanın yasakladığı etkinliklerde 

bulunan ya da öngördüğü önlemleri almayan kurum kuruluş ve işletmelerin çalışması 

sürekli yada süresiz olarak durdurulmaktadır. Burada en büyük mülki amire yetki 

verilmiştir.415 

 26 Nisan 2006 tarihinde kabul edilen 5491 sayılı değişiklik teklifi ile 

oluşturulan yeni çevre yasası önceki yasada yer alan bazı hususları şu şekilde 

değiştirmiş çevre konusuna yeni bir yaklaşım ve yeni bir soluk getirmiştir. Yasa 

öncelikle bazı tanımları çevre anlayışımıza kazandırarak başlamaktadır. Çevrenin 

korunmasına yönelik sivil toplum örgütleri ve bütün yurttaşları yetkili kılan bir 

sivilleşme anlayışını benimsiyor. Gönüllü yurttaşlar bakanlıkça verilen eğitimden sonra 

gönüllü çevre denetçisi olabiliyorlar. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

örgün eğitim kurumlarının öğretim programlarında çevre ile ilgili konulara yer 

verilmesini sağlarken yaygın eğitime yönelikte radyo ve televizyon kurumlarında 

zorunlu çevre yayınlarının yapılmasını olanaklı hale getiriyor. Yasanın içerdiği en 

önemli konulardan biri de yerel yönetimlerin nüfuslarına bağlı olarak en çok 10 yıl 

içerisinde evsel atık arıtma sistemlerini tamamlama zorunluluğu ve bunları 

                                                 
414 Kemal Görmez,a.g.e.,s.158. 
415 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevre Politikası,s.351. 
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gerçekleştirme de kaynak sorunlarına yeni bir anlayış getirmesidir. Bu yasa ile 10 yıl 

içinde yerel yönetim ve organize sanayi bölgelerinde arıtma sistemi olmayan hiçbir yer 

kalmayacaktır.416  

 Yeni yasa başlangıçta AB’nin 240 çevre direktifi ile uyumlu bir şekilde 

hazırlanmış ve sisteme kurumsallık kazandırmıştır. Bu yasa ile belirli yönetmeliklerin 

uygulanması sorumluluğu belediyelere veriliyor. Ayrıca belediyeler ve belirli 

büyüklükteki işletmelerden Çevre Denetim Birimlerini kurmaları isteniyor. Zehirli atık 

ve kimyasallar ile ilgili işletmeler sigorta yaptırma zorunluluğu getirmekte ve bu 

maddeler ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler için 100 milyar 

TL’den 1 Trilyon TL’ye varan para cezaları öngörülüyor. Bu ceza bakanlar kurulu 

kararı ile daha da arttırılabiliyor. Denizlerde yapılacak balık çiftlikleri, hassas alan 

niteliğindeki kapalı koy ve körfezler ile doğal ve arkeolojik sit alanlarında kurulamaz. 

Atığını az gösteren gizleyenlere para cezası yanında hapis cezası da verilebilme imkanı 

bu yasada mevcuttur. Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi yapılmaksızın başlanan 

faaliyetler Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise 

mahallin en büyük mülkî amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulabilecektir. 

Uygulama için başlangıçta 10 yıllık bir geçiş süreci öngörülüyor. Bu süreç uzun gibi 

gözükmesine karşın kaynak bulma konusundaki sıkıntıdan kaynaklanıyor. Kaynak 

bulma konusunda yasada çevre katkı payı alınması ile ilgili düzenleme de 

yapılmıştır.417 

 Yeni yasanın yine gürültü ile ilgili 11. Maddesi ile “Kişilerin huzur ve 

sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen 

standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır. Ulaşım araçları, şantiye, 

fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü 

ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri 

tarafından gerekli tedbirler alınır." hükmü ile gürültü denetimini getirmiştir.418 

5.2.3. Belediye Yasası 

 Belediye Yasası’nda sözü geçen hemen tüm yetki ve sorumluklar bir anlamda 

yaşanılan çevrenin şekillenmesine ilişkin hükümler getirmektedir. Belediye Kanunu, 

                                                 
416TBMM Çevre Komisyonu üyesi CHP Edirne Milletvekili Rasim ÇAKIR’ın AK-TEL Mühendislik tarafından 
gerçekleştirilen “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Çevre Yönetimi” toplantısı açış konuşması, Ankara, 12 Mart 
2005. 
417 TBMM Milletvekili Çevre Komisyonu Başkanı Ahmet Münir ERKAL’ın TRT_-2’de yayınlanan Yavuz 
BAYDAR ile SORU-CEVAP Programında yeni yasa ile ilgili açıklamaları, 29 Nisan 2006. 
418 Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı,5491 sayı ve 26.04.2006 tarihli çevre kanunu değişikliği ( Ağustos 1983 
Kabul Tarihli 2872 sayılı 18132 sayılı Resmî Gazete yayımlı çevre kanununa değişiklik.). 
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genel olarak belediyelere çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi 

konusunda yetkiler vermiş, görevler yüklemiştir. Belediyeler, belde halkının sağlık, 

huzur ve refahını sağlamakla, beldenin ve belde halkının huzur ve düzenini bozucu 

faaliyetleri önlemekle yükümlü kılınmıştır. Kanun ile belediyelere, konutların işyeri ve 

fabrikaların, halka açık yerlerin sağlık denetimini yapma, katı atıkları toplama ve imha 

etme, genel yerleri temizleme, kent içi trafiği düzenleme, su sağlama, kanalizasyon 

sistemi kurma, su kaynaklarını ve kıyıları koruma, dinlenme ve rekreasyon alanları 

düzenleme, planlı ve sağlıklı kentleşmeyi sağlama, yapılanmayı denetleme gibi görev 

ve yetkiler verilmiştir.419 

 Belediye Yasası’nın birçok maddelerinde belediyelere çevrenin korunması ve 

temizliği konusunda görevler verilmiştir. 1580 sayılı yasanın 15. maddesinin 1,7,13.19. 

ve 38. fıkralarıyla, 19. maddenin 2. fıkrası bunlar arasındadır. Bu maddeler, halka açık 

yerlerin temizliğini ve düzenini sağlamak, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin belediyenin 

depolarından başka yerlerde bulundurmamak, halkın sağlık, huzur ve esenliğini 

etkilemesi olası yapım ve üretim tesislerinin yerlerini belirlemek, beldenin esenlik, 

düzen, sağlık ve huzurunu bozan etkinliklere meydan vermemek ve bunları 

yasaklamak, sanayi kuruluşlarının aydınlatma tesislerini motor, kazan ocak ve bacaların 

fenni muayenelerini yapmak çevresindekilerin sağlık, huzur, rahat ve malları üzerinde 

olumsuz etki yapıp yapmadıklarını denetlemek, beldenin ve belde halkının sağlık, 

selamet ve rahatını sağlamak ve beldenin düzenini korumak amacıyla buyruklar ve 

belediye yasakları koymak ve uygulatmak ve uygulamayanları cezalandırmakla ilgili 

hükümlerdir.420 

5.2.4. Genel Sağlık Yasası 

 Yasa il, halkın sağlığının korunması, sağlığa zararlı uygulamaların önlenmesi, 

su ve su kaynaklarının korunması, konutların ve işyerlerinin sağlık açısından 

denetlenmesi, gıda maddelerinin temizlik ve kalite yönünden denetimi ve benzeri 

konularda yerel yönetimlere geniş yetkiler ve sorumluluklar verilmiştir.421 

 Bu yasada belediye yasasında olduğu gibi belediyelere sağlıkla ilgili bir takım 

görevler verilmiştir. Bunlardan başlıcalar şunlardır: içme suyunun sağlıklı olmasına 

dikkat etmek, kanalizasyon kurmak, kesimhane inşaatı kurmak, mezarlıklar oluşturmak 

ve düzenlemek, halkın sağlığına zarar veren etmenleri ortadan kaldırmaktır. Ayrıca 

                                                 
419 Ferzan Bayramoğlu Yıldırım, a.g.e.,s.24. 
420 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevre Politikası,s.382-383. 
421 Ferzan Bayramoğlu Yıldırım, a.g.e.,s.24. 
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çocukların ve gençlerin korunması, kent ve kasabaların yapı ve konutlarının sağlığa 

uygun olarak yapılmalarıyla ilgili olarak hükümler içermektedir. 

5.2.5. Çevre ile İlgili Yönetmelikler 

 Yasaların uygulanmasına yönelik esaslar, yönetmeliklerle belirlenmiştir. 

Yönetmeliklerle belirlenen standartlarla her türlü katı, sıvı ve gazın ekolojik sistemi 

bozacak yada tehlikeye düşürecek biçimde çevreye bırakılması yasaklanmıştır. 

 Ülkemizde Çevre Kanunu’na dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerden bazıları 

aşağıda sıralanmıştır:422 

� Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 

� Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

� Gürültü Kontrol Yönetmeliği 

� Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği 

� Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

� Çevre Denetimi Yönetmeliği 

� Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 

� Çevre Düzeni Planlarının Yapılması Esaslarına Dair Yönetmelik 

� Çevre Kirliliğini Önleme Fonu Yönetmeliği 

� Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmelik. 

5.2.5.1.Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 

 Türkiye’de, endüstri tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin kontrol altına 

alınmasına ilişkin düzenlemeler, 2 Kasım 1986 tarihli “ Hava Kalitesinin Korunması 

Yönetmeliğinde yer almaktadır. 2. maddede “Yönetmeliğin amacı, her türlü faaliyet 

sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar aerosol halindeki emisyonları 

kontrol altına almak, insanı ve çevresini havadaki kirlenmeden doğacak tehlikelerden 

korumak; hava kirliliği sebebiyle çevreden ortaya çıkan umuma ve komşuluk 

münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya 

çıkmamasını sağlamaktır” denilmekte ve 5. Maddede hava kirleticiler “havanın doğal 

bileşimini değiştiren is, duman, toz, gaz, buhar, ve aerosol halindeki kimyasal 

maddeler” olarak tanımlanmaktadır. Bu yönetmelik ile korunmaya çalışılan hedef dış 

                                                 
422Özay Özpençe, Ahmet Özen, Hızlı Şehirleşme, Sanayileşme ve Çevre Sorunları : Sorunların Çözümünde Siyasi 
Erkin Rolü, http://birimweb.icisleri.gov.tr/tid/dergi/444_125_138.doc(22.12.2005),s.134.  
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hava kalitesi olup, sanayi kuruluşlarının emisyon sınırlarına uyumu gözetilerek, dış 

hava kalitesinin iyi olması sağlamaya çalışılmaktadır.423 

 Denetime temel oluşturacak kirlilik düzeyinin, gelişmiş ülkelerde kalitenin 

bozulmasını engellemek için olabildiğince düşük tutulmaya çalışıldığı; gelişmekte olan 

ülkelerde ise kirlilik düzeyinin daha üst sınırlara ulaşmasına belli bir hoşgörüyle 

bakıldığı söylenebilir. Hava kirliliğinin denetimiyle ilgili standart saptanırken, 

genellikle türlü hava kirleticiler için kirlilik sınır değerleri verilir, kirlilik yayan 

kuruluşlar kirletme özelliklerine sınıflandırılır, kirletme niteliği yüksek olan 

kuruluşların faaliyetleri izne bağlanır, havaya atacakları su buharı, toz, duman katı 

maddeciklerden oluşan zararlılara (emisyona) sınırlamalar getirilir.424 

 Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin sanayi kuruluşları ile ilgili 

yaklaşımı bu kuruluşları izne tabi ve izne tabi olmayan tesisler olarak ikiye ayırarak, 

izne tabi olanların üretim teknolojileri ve kapasiteleri itibariyle A ve B listelerine göre 

sınıflamaktır. A grubuna giren tesisler için Çevre Bakanlığı’nın, B grubuna giren 

tesisler için de yöredeki mahalli Çevre Kurulu’nun görüşü alınarak izin verilmektedir. 

Yeni kurulacak tesisler, yaratacakları hava kirletici emisyonların yönetmelikte 

belirlenmiş sınır değerleri aşmayacak şekilde tesisi, havaya ve çevreye vereceği zararlı 

etki yapmaması için gereken teçhizat ile donatacaklarını belgelemek kaydıyla önce 

emisyon ön izni alırlar. Üretime başladıktan sonra gereken test, ölçüm ve tespitleri 

yaparak/yaptırarak, emisyon ön izninin iki yıl içinde emisyon iznine dönüştürülme 

yükümlülüğü vardır. Bu izin ara kontrolde problem çıktığında askıya alınabilir.425 

5.2.5.2.Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

 Su kirliliği kontrolü yönetmeliği 4 Eylül 1988 tarihinde Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konudaki düzenlemeleri idari yönden daha 

ayrıntılı tanımlayabilmek amacı ile bir dizi tebliğ yayınlanmıştır. 2872 sayılı Çevre; 

kanunun 8,9,11,12, ve 13. maddeleri uyarınca hazırlanan yönetmeliğin amacı, ülkenin 

su kaynakları potansiyelinin korunması, en iyi biçimde kullanımının sağlanması ve su 

kirlenmesinin önlenmesinin ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir 

şeklide gerçekleştirilmesi için gerekli olan hukuki ve teknik esasları ortaya koymaktır. 

Yönetmelikte somut olarak su kirlenmelerinin ülke çapında yayılmasının önlenmesi; 

kirlenmiş su ortamlarının yeniden canlandırılması öncelikli temel amaçlar olarak ele 

                                                 
423 Türkiye Çevre Vakfı, “Türkiye’nin Çevre Sorunları”, s.73. 
424 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevre Politikası,s.102. 
425 Türkiye Çevre Vakfı, “Türkiye’nin Çevre Sorunları”, s.74. 
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alınmıştır. Yönetmelikte deşarj standartları ana kontrol metodu olarak seçilmiş ve alıcı 

ortamlara doğrudan deşarj için endüstri sektörleri bazında ayrı standartlar getirilmiştir. 

Yeni tesislerde ilk izin başvurusu ile birlikte, mevcut tesislerde ise yönetmelikte 

tanımlanan geçiş dönemleri sonunda standartlara uymak zorunlu olacaktır. Farklı 

endüstri sektörlerine farklı standartlar getirilmiş olmasının, ilk bakışta eşitsizlik 

yaratıyor görüntüsü olmasına karşılık bu yaklaşımın temelinde yatan düşünce, sanayi 

sektörlerinden atık sularını arıtmak için eşit teknolojik çaba göstermelerinin 

istenmesidir. Belirli bir arıtma teknolojisi uygulandığında farklı özelliklere sahip 

endüstri atık suları farklı arıtma sonuçları vermektedir. Yönetmelik çerçevesinde 

belirlenen deşarj standartları, ülkenin kalkınma çabalarına etkileri ile fayda ve 

maliyetleri dikkate alınarak, başlangıçta oldukça düşük toleranslı seviyelerde 

tutulmakla birlikte, ekonominin ödeme kapasiteleri ve daha yüksek bir çevresel kaliteye 

ihtiyaç arttıkça veya uygulamada karşılaşılacak sorunlar ışığında, ileride daha 

kısıtlayıcı sınırların getirilmesi esas alınmıştır.426 

 Yönetmeliğe göre tehlikeli atık su yaratan sanayilerin, atığını yüzey sulara veya 

kanalizasyona boşaltmadan önce mutlaka ön arıtma yapmaları gerekir. Oysa sanayi 

kuruluşlarının büyük çoğunluğu atık sularını doğrudan yerel kanalizasyon şebekesine 

boşaltmaktadır. Nitekim; 25 ya da daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinin yalnızca 

%20’sinin atık su arıtım tesislerine sahip olduğu bilinmektedir. Küçük sanayi 

kuruluşlarında durum daha da kötüdür. Arıtım tesisi bulunan işyerlerinin de, bu tesisleri 

gerektiği gibi çalıştırdıklarını söylemek olanaklı değildir.427 

 “Su kirliliği kontrolü açısından her türlü kirletici kaynağın bir izin belgesine 

bağlanması esastır" hükmü ile izin alınmasını ve ayrıca endüstriyel atık sular 

bakımından izin belgelerinin periyodik olarak yenilenmesini bir ilke olarak kabul etmiş 

olan yönetmelikte boşaltım izninin esasları detaylı olarak belirlenmiştir. Atık su deşarj 

izni ile derin deşarj izninin ayrı olarak düzenlendiği bu hükümlerde izinlerin süreli 

tutulduğu(üç yıl) ve belirlenen kimi durumlarda sınırlandırılabileceği ya da geri 

alınabileceği de belirtilmiştir.428 

 Ülkemizde kirlilik mevzuatı çerçevesinde getirilen bir hüküm emisyon ve 

atıkları belli bir düzeye erişen yada ilgili mevzuatı büyük ölçüde ihlal eden kirletici 

işletme ve kuruluşların çevre görevlisi bulundurması zorunlu kılınmıştır. İstihdam 

edilecek görevliler işletme ve kuruluşun büyüklüğüne göre birden fazla olabilecektir. 

                                                 
426 Türkiye Çevre Vakfı, “Türkiye’nin Çevre Sorunları”, s.242-244. 
427 Recep Akdur, a.g.e., s.172. 
428 Nükhet Turgut, a.g.e.,s.426. 
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Bu görevlinin, işletmenin çevre mevzuatına uyup uymadığını denetim; çevre dostu 

üretim yöntemlerinin ve ürünlerinin kullanılmasını sağlama; şirketin çevre standartları, 

atık üretimi, hammadde kullanımı, enerji tüketimi konularındaki durumunu yıllık 

raporlarda belirtmek suretiyle otoritelere sunma gibi görevleri vardır.429 

5.2.5.3.Gürültü Kontrol Yönetmeliği 

 Çevre kanunu uyarınca 11 Aralık 1986 tarihinde Gürültü Kontrol Yönetmeliği 

çıkarılmıştır. Çevre Kanunu 14. maddeye göre; "kişilerin huzur ve sükununu, beden ve 

ruh sağlığını bozacak şekilde Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen standartlar 

üzerinde gürültü çıkarılması yasaktır. 

 Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde gürültü konusunda izin verilebilecek sınır 

değerler “gürültü seviyesi” kavramı altında ve makine ve taşıt türlerine; yerleşim 

alanları bakımından başlıca dört kategoride belirlenen bölgelere; demiryolu, şantiye 

sanayi ve havaalanı gürültüleri gibi gürültü kaynaklarına göre değişen ve ekte verilen 

tablolarda gösterilen ayrı ayrı sınırlar şeklinde belirlenmiştir.430 

 Yönetmeliğin amacı; “kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını 

gürültü ile bozmayacak bir çevrenin geliştirilmesini sağlamaktır”. Yönetmeliğin 

uygulanmasından mahallin en büyük mülki idare amirinin belediyelerin ve köy tüzel 

kişilerinin sorumlu olduğu belirtilmiştir. Yönetmelikte yer alan gürültü yasakları başlığı 

altında, endüstri yapıları ve işyerleri sahiplerinin çalışma izni alırken tedbir alması ve 

aldığını bildirme zorunluluğu, şantiye makinelerinin çalışma saatleri, açık eğlence 

yerlerindeki gürültü sınırları, oturma ve ticaret alanlarında yüksek sesli satışların 

yapılması, radyo, televizyon ve diğer müzik aletlerinin kullanılması, deniz araçlarının 

içinde ve dışında izin verilen gürültü düzeyleri belirtilmiştir. 431  

 Ülkemizde gürültü konusundaki standartları Türk standartları Enstitüsü, 

İSO’nun standartlarına uygun biçimde saptamaktadır. Bu standartlar üç kümede 

toplanır:432 

� Genel amaçlı standartlar gürültü şiddetini, düzeyini belirlemeye yöneliktir. 

� Gürültü ölçümleriyle ilgili standartlar, motorlu taşıtlardan kaynaklanan 

gürültünün ölçüm yöntemini içermektedir. 

                                                 
429 Nükhet Turgut, a.g.e.,s.440. 
430 Nükhet Turgut, a.g.e.,s.411. 
431 Türkiye Çevre Vakfı, “Türkiye’nin Çevre Sorunları”, s.461-462. 
432 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevre Politikası,,s.112. 
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� Gürültünün değerlendirilmesiyle ilgili standartlar, ses yalıtımının 

değerlendirilmesi, değişik yerlerde oluşan gürültülerin değerlendirilmesi 

amacıyla yapılan çözümleme, yöntem ve teknikleri kapsamaktadır. 

 Yine yönetmelikte belirtilen gürültü kaynakları için düzenli olarak gürültü 

ölçümlerinin yaptırılması ve belgelenmesi konuları ile getirilen sınırlar ve yasakların 

denetiminin yapılmamasına ilişkin esaslar açıklanmaktadır. Yönetmeliğin ihlali ve ceza 

hükümlerini gerektirecek maddeler özetlenerek, belirtilen sınırları aşan durumlarda 

sorunun çözümlenmesi için bir aylık süre verileceği, durum düzeltilmediği takdirde 

özellikle işyerlerinin kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak kapatılacağı 

hükme bağlanmıştır.433 

5.2.5.4.Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

 Katı atıkların kontrolü yönetmeliği 14 Mart 1991 tarih ve 20814 sayı ile Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve 

artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama 

verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin 

yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin 

idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren 

kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi 

bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, 

uygulanması ve geliştirilmesidir.434 

 Endüstriyel işlem veya süreçlerden kaynaklanmayan ve toplum sağlığı 

açısından büyük bir sakınca arz etmeyen bir kısım endüstriyel atıklar, kentsel katı atık 

akımına dahil edilebilir. Ancak, özellikle zararlı atıklar başta olmak üzere, endüstriyel 

katı atıkların biriktirilmesi, toplanması, taşınması ve imhası, üretenin işidir.435 

5.2.5.5.Çevresel Etki Değerlendirmesi 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunsalındaki ekolojik, 

ekonomik, politik ve teknik boyutları, değişik dozlarda da olsa harmanlamayı sağlayan, 

kısaca söylenirse, ekonomi ile ekolojiyi uzlaştırmaya çalışan bir araç olarak ortaya 

çıkarılmıştır. Bu çok yönlü ve kapsayıcı yapısı nedeniyledir ki çevre politikasında daha 

sonraları geliştirilecek olan SK anlayışının gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olarak 
                                                 
433 Türkiye Çevre Vakfı, “Türkiye’nin Çevre Sorunları”, s.462. 
434 Türkiye Çevre Bakanlığı, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 14 Mart 1991 tarih ve 20814 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanmıştır. 
435 Türkiye Çevre Vakfı“Türkiye’nin Çevre Sorunları”,s.383. 
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yerini almıştır. ÇED klasik kamu yönetimi anlayışını ve yapılanmasını büyük ölçüde 

değiştiren ya da değiştirme potansiyeline sahip bir araçtır.436 

 Kalkınmanın ekonomik ve sosyal yönüne odaklanan SK ile birlikte çevre etki 

değerlendirmesi ile birçok tanım ve yorumlar ortaya çıkmıştır. Buna karşın çoğu kişi 

etki tanımının şunları kapsaması konusunda hemfikirdir:(1) projenin genel hedef ve 

amaçlarının tanımlanması, (2) amaç ve hedefleri başaracak alternatif faaliyetlerin tarif 

edilmesi, (3) kalkınma olmaksızın ne gibi ekonomik ve sosyal değişikliklerin 

oluşabileceği, (4) alternatif uygulamalara ilişkin etkilerin doğası, büyüklüğü ve 

süresinin tarif edilmesi, (5) etkinin anlamının değerlendirmesi, (6) negatif etkileri 

azaltır veya engellerken, pozitif etkileri arttıracak çare bulucu faaliyetlerin 

tanımlanması, (7) tercih edilen uygulamanın tanımlanması, (8) gözetim için gerekli 

faaliyetlerin ana hatlarını ortaya koyma.437 

 ÇED, belirli bir proje veya gelişmenin, çevre, insan sağlığı üzerindeki 

etkilerinin belirlendiği ve tahmin edildiği bir süreçtir. Bu süreçte yasal teklifler, 

programlar, projeler ve işlevsel yöntemler görüşülür. Etki hakkındaki bilgi iletişimi 

sağlanır ve etkinin büyüklüğü değerlendirilir.438 CED kendi başına bir karar verme 

süreci değildir;  karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir. 

Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin 

sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve 

değerlendirilmesidir. ÇED'in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, 

çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol 

açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin 

alınmasını sağlamaktır. ÇED’in temel görevi, projelerle ve gelişmelerle ilgili karar 

vericilerin daha bütünsel, yani karara etkiyecek birden fazla faktörü göz önüne alır bir 

şekilde daha sağlıklı karar vermelerini sağlamak için, onlara projelerden 

kaynaklanabilecek çevresel etkileri net bir şekilde göstermektir.439  

 Gibson etki değerlendirmesi tasarımında bir dizi prensibin tanımlanabileceğini 

ileri sürmüştür. Hiçbir tasarım tek başına bütün durumlar için mükemmel değildir ve 

sekiz prensip ile ilgili bunların tasarım geliştirmeye yardım edeceği düşüncesindedir. 

Prensiplerin bağımsız olduğu ve bir paket formunda olduğunu vurgulamıştır. Kendi 

                                                 
436 Nükhet Turgut, a.g.e.,s.465. 
437 Bruce Mitchell, a.g.e., s.116. 
438 R.Ted Munn,J.Glynn Henry,Gary W. Heinke,a.g.e., s.687. 
439

 Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü, “ÇED Nedir”, 
http://www.cedgm.gov.tr/ced.htm(17.12.2005),s.1. 
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görüşüne göre hepsi birlikte kullanılmalıdır. Sekiz prensip şunlardır:440 (1) Tümleşik bir 

yaklaşım, (2) bütün verilen kararlar etki değerlendirmesinden sorumlu olmalıdır, (3) 

etki değerlendirmesi en iyi seçeneği tanımlamaya odaklanmalıdır, (4) etki 

değerlendirmesi kanuna dayandırılmalı ve belirli zorunlu ve zorlayıcı olmalıdır, (5) 

değerlendirme süreci ve ilgili karar verme açık, katılımcı ve adil olmalıdır, (6) onay 

şartları zorlayıcı, etkileri izleme kapasitesi ve uygulama sırasındaki uyum zorunlu 

olmalıdır, (7) etkin uygulamanın gerçekleştirilmesi, (8) provizyon etki 

değerlendirmesini daha yüksek karar düzeyleri ile bağlantılandırmak için yapılmalıdır. 

 ÇED gelişim yönünde sadece sağduyulu bir yaklaşımdan daha fazlasını sunar. O 

bir politika aracı, planlama aracı ve çevre yönetimi konusunda çok önemli bir yapının 

parçası ve SKya doğru sevk eden bir araç olabilir. Bazı görüşlere göre etki 

değerlendirmesi yalnızca bir teknik olmaktan ziyade bir filozofça bir yaklaşımdır. 

Graham Smith onun, çevre bilimi ile kaynak yönetimi politikalarının 

bütünleştirilmesinde bir köprü rolü oluşturması gerektiğini iddia etmektedir. ÇED’e 

karşı tutumlar; onun gerekli bir faaliyet olduğu veya ideal kalkınmayı belirlediğinden, 

SK’yı başaracak çevre yönetiminin geliştirilmesi ve planlanmasında önemli bir rolü 

olduğu görüşleri arasında değişmektedir.441 

 Türkiye’de ÇED süreci ÇED Başlangıç ve ÇED Çalışması olmak, üzere iki 

aşamadan oluşur. ÇED düzenlemelerindeki listede bulunan bir projeye başlamadan 

önce ilgili proje sahibi Yerel Çevre Müdürlüğüne projenin yeri sahibi ve tanıtılmasını 

içeren yazılı bir belge ile müracaat etmelidir. Başlangıç değerlendirmesi yazılı 

müracaatın ilgili kuruma iletilmesi ile başlar. Dosyaya alındıktan 30 işgünü içinde takip 

eden işlemler yapılır. Yazılı talep incelenir ve başlangıç kararı verilir. Düzenlemede 

birinci bölümde listelenen büyük projelerde evraklar Ankara’ya Çevre Bakanlığı’na 

gönderilir. Bundan sonra ilgili proje ile ilgili rapor hazırlanıp bakanlığa sunulur. Rapor 

ilgili projenin çevreye olabilecek etkilerini maddeler halinde ortaya koyar. Bunlar 

insan, toplum ve kültür, kültürel miras, hayvan ve bitki dünyası, toprak, su, hava, iklim 

ve peyzaj ve bu faktörlerin birbiriyle etkileşimi olduğu gibi çevresel etkiyi en az düzeye 

çıkaracak önlemleri de içerir. Format ve içerik ile ilgili bakanlıktaki ilk incelemeden 

sonra toplum tepkisi sırayı alır. Yerel medyada proje ile ilgili çıkan haber ve yayınlar 

yerel çevre birimleri tarafından son kararı verecek bakanlığa iletilir. Eğer son karar 

şartlı veya şartsız izin olarak çıkarsa veya ortaya konan dokümanlar çevre etkisini 

                                                 
440 Bruce Mitchell, a.g.e., s.116-119. 
441 Cristopher J. Barrow, a.g.e., s.95. 
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azaltacak yeterlilikte uygun olarak değerlendirilirse veya olumsuz etkiler projenin 

getireceği faydadan dolayı kabul edilebilir derecede ise proje sahibi 4 yıl içinde 

başlayabilir. Diğer bir taraftan eğer projenin çevreye vereceği olumsuz etkiler oldukça 

belirgin ve önlemlerle azaltılamıyorsa veya projenin faydaları bu etkilerden daha 

önemsiz ise ilgili proje reddedilmek zorundadır.442 

 ÇED’in temel safhaları şu şekilde sıralanır:443 

� Hava, toprak yüzey ve yeraltı sularının olduğu gibi hava kirliliğini de içeren 

mevcut çevresel şartların durumunun belirlenmesi. 

� İnşa ve projenin normal yürütülmesi sırasında, açığa çıkması muhtemel 

kirleticilerin yoğunluklarının ve miktarlarının ve çevreye etkilerinin tahmin edilmesi. 

� Üretim ve kirliliği azaltıcı teknolojilerin ve alternatiflerinin yer seçimi 

seçeneğini de dahil edecek şekilde öngörülmesi ve değerlendirilmesi. 

 Bazı çevrelerce çevresel etki değerlendirme çalışmalarının, projelerin 

uygulanmasını geciktirerek gelişmeyi köstekleyen bir süreç oldukları ileri 

sürülmekteyse de, birçok ülke deneyimi, projelerin uzun dönemli ayakta 

kalabilmelerinin planlama süreci öncesinde yapılan çevresel etki çalışmalarıyla çok 

yakından ilişkili olduklarını göstermiştir. Yapıldığı yıllarda benzerleri içinde en büyük 

olmasıyla gurur duyulan Aswan Barajı bugün oluşturduğu sağlıksal, sosyal, fiziksel, 

biyolojik sorunlarla artık umulduğu gibi bir zenginlik kaynağı değil, sorun kaynağı 

haline gelmiştir. Mısır’daki bugünkü ve gelecek birkaç kuşaktaki insanlar da, hem bu 

barajın inşasının finansmanını, hem de onun varlığının yarattığı maddi ve manevi 

maliyetleri ödemek durumundadırlar.444 

 ÇED dünya’da ilk kez l970 yılında Amerika’da kabul edilmiş, l973 yılında 

Kanada, l985 yılında ise AB’de uygulamaya geçilmiştir. Ülkemizde ise 11 Ağustos 

l983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunun l0. Maddesinde bu konuya yer verilmiştir. 

ÇED Yönetmeliği Türkiye’de 23 Haziran 1997 tarihinde 23028 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ülkemiz, taraf olduğu Bern ve Barselona sözleşmeleri 

ve Cenevre Deklarasyonu ile doğal çevreyi korumayı taahhüt etmiştir. ÇED 

uygulanacak faaliyetlerin bazıları fikir vermesi açısından aşağıda sıralanmıştır:445 

                                                 
442 Rafet Üstün, Bülent Topkaya, “Environmental Impact Assessment Applications in Turkey”, The Kriton Curi 
International Symposium an Environmental Management in the Mediterranean Region,ed.,Günay Kocasoy,Volume 
1, İstanbul: Bogaziçi Üniversitesi Yayını,1998,s.80. 
443 Ahmet Baban ve diğerleri,”Assessment of the Environmental Impacts of a Pharmaceuıtıcal Plant-Case Study”, 
The Kriton Curi International Symposium an Environmental Management in the Mediterranean Region,ed.,Günay 
Kocasoy,Volume 1,İstanbul:Bogaziçi Üniversitesi Yayını,1998,s87. 
444 Ferzan Bayramoğlu Yıldırım,a.g.e,s.30-31. 
445 Mustafa H.Çolakoğlu, a.g.e.,s.113-115. 
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� Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisler, 

� Ham petrol rafinerileri (ham petrolden yağlama maddesi üreten tesisler hariçtir), 

� 500 ton/gün veya daha fazla kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve 

gazlaştırıldığı tesisler, 

� Termik ve nükleer santraller, 

� Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler, 

� Radyoaktif atık tesisleri, (Radyoaktif atıkların depolanması, bertaraf ve 

işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisleri), 

� Dökme demir ve çeliğin ergitildiği ve demir dışı metallerin üretildiği tesisler, 

� Uçak yapım ve onarım tesisleri, 

� Demiryolu teçhizatının, vagon ve her türlü demiryolu aracının imali ve montajı, 

� Motorlu araçların imali ve montajı, 

� Denizlerden petrol çıkarma faaliyetleri, 

 ÇED Yönetmeliğine göre belirlenmiş faaliyet alanlarında kurumlar ÇED raporu 

hazırlanıp Çevre Bakanlığı’nda olumluluk raporu almadan bu faaliyet alanlarında izin, 

teşvik ve ruhsat alınması mümkün olmayacaktır. ÇED ekolojik sorunların arttığı 

günümüzde Türkiye için son derece yararlı sonuçlar getirecek bir uygulamadır. Ancak 

her ülkede olduğu gibi uygulama açısından çeşitli sorunlar çıkabilir. Ülkemizde ÇED 

uygulaması genelde işletme giderlerini arttırıcı bir faktör olarak algılandığı için 

uygulamasının işlerlik kazanması son derece güç olabilir. ÇED raporu hazırlamada ve 

ÇED’in uygulanmasında son derece önemli rol oynayacak kamuoyu katılımı 

Türkiye’de henüz etkin ve gerçekçi bir biçimde gerçekleşememiştir. Mahalli Çevre 

Kurulları’nın ve Çevre Teşkilatı’nın taşra birimlerinin yeterince örgütlenmemesi de bir 

başka sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. ÇED’in yeni benimsenmesi, yürürlükteki 

mevzuata uyumunu zorlaştırmaktadır.446  

5.2.6. Kalkınma Planlarında Çevre 

 Türkiye’nin çevre politikasının önemli belirleyicilerinden biri de, Devlet 

Planlama Teşkilatı tarafından her beş yılda bir hazırlanan ve şu anda sekizincisi 

yürürlükte olan Beş Yıllık Kalkınma Planlarıdır (BYKP). Planlı ekonomilerde, çevre ile 

ilgili politikaların kalkınma planlarında yer alması doğaldır. Türkiye’de, 1963-1972 

yılları arasını kapsayan ilk 2 planda, çevre sorunları için özel bölümler ayrıldığı, 

ayrıntılı politikalar oluşturulduğu görülemez. Bu planlarda, yalnız, genel olarak “çevre 
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sağlığından söz edilir. Üçüncü BYKP’de (1973-1977) ise ayrı bir çevre bölümü vardır. 

Planda, ülkenin su, hava ve kıyı gibi belli başlı çevre sorunlarına dikkat çekilmekte ve 

bunların “bir bütün olarak, planlama sistemi içinde incelenmesinin gereği” 

vurgulanmaktadır. Ayrıca “Ülkeyi sanayileşerek kalkınma hedefinden saptıracak hiçbir 

yükümlülük kabul etmemek koşuluyla” çevreye ilgi gösterileceği belirtilmektedir. 

Türkiye de ilk ulusal ölçekli çevre metni olma özelliğine sahiptir. Plan hazırlanırken 

hem Stockholm Çevre Konferansı’ndan hem de AB ÇEP’lerinden etkilenilmiştir. Genel 

olarak plan AB çevre politikası ile uyumludur.447 

 Dördüncü Beş Yıllık Planda (1979-1983) çevre konusuna ilişkin kararların yerel 

yönetimlere bırakılması, merkezi yönetimle aralarında bir iletişim ağı kurulması, çevre 

konularında çalışan vakıf ve dernek gibi sivil toplum örgütlerinin etkinliklerinin 

değerlendirilmesi, büyük kentlerin çevrelerinde yeşil kuşaklar oluşturulması da IV. 

Plan’ın önerileri arasındadır. Beşinci Beş Yıllık Plan’da (1985-1989) çevre sorunları, 

kentleşme, erozyon, doğal afetler sonucunda ortaya çıkan kirlenme sorunları ve 

sanayileşme ile tarımda modernleşmenin yarattığı sorunlar biçiminde özetlenmektedir.  

Benimsenen temel ilke, yalnız karşılaşılan kirliliğin ortadan kaldırılması değil, aynı 

zamanda, kaynakların, gelecek kuşakların da yararlanabilmesi için en iyi biçimde 

korunması ve geliştirilmesi ilkesidir. Arazi kullanımı ve yatırımlarla ilgili kararlarda 

çevre sorunlarının planlama evresinde tanısı yapılarak gerekli önlemlerin o evrede 

alınması ilkesi benimsenmiştir.448 1992 yılında Rio Zirvesin’de kabul edilen 

“sürdürülebilir kalkınma” yaklaşımı ilk kez bu planda benimsenmiştir.  

 VI. Beş Yıllık Plan’da (1985-1989) benimsenen temel çevre ilkesi, insan 

sağlığını ve doğal dengeyi koruyarak, sürekli bir ekonomik kalkınmaya olanak verecek 

biçimde, doğal kaynakların kullanımını sağlamak ve gelecek kuşaklara, insana yakışır 

bir doğal fiziksel ve toplumsal çevre bırakmaktır. Plan, bu amaçla bütün ekonomik 

politikalarda çevre boyutunun hesaba katılmasını istemektedir. Bakanlıkların, kendi 

yetki alanları içindeki uygulamalarının çevre üzerindeki etkilerini tanıyıp gerekli 

önlemleri almaları, gerekli politikaları geliştirmeleri istenmekte ve çevre işlerinden 

sorumlu kuruluşun bunlar arasında eşgüdüm sağlaması gereğinden söz edilmektedir. 

Plan, ayrıca, çevredeki bozulmaların önceden tahmini ile, gereken önlemlerin, kirlilik 

ortaya çıkmadan önce alınmasına öncelik vermektedir. Planda çevre standartlarının 

dinamik bir biçimde belirleneceği, çevre bilincinin yaygınlaştırılacağı, çevre denetim ve 
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izleme sistemine etkinlik kazandırılacağı, kıyı şeritlerinde ve yakınında kamu yararına 

öncelik tanınacağı, su kaynaklarının yönetiminde ve alıcı su ortamının izlenmesinde, 

kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanacağı, deniz ortamının korunmasında, insan sağlığı 

başta olmak üzere su ürünlerinin de güvence altına alınacağı belirtilmektedir.449  

 VII. Beş Yıllık Plan’da, (1996-2000) daha önceki plan dönemlerindeki 

başarısızlıklar ve aksaklıklar sergilenmekte; sürekli ve dengeli gelişme yaklaşımının 

benimsenmiş olmasına karşın, ekonomik ve toplumsal kararlarda çevre boyutunun 

hesaba katılmadığı belirtilmektedir. Çevreyle ilgili kuruluşlar arasında yeterli eşgüdüm, 

işbirliği ve iş bölümünün sağlanamamış olması da planın sapmaları arasındadır. Parçacı 

yaklaşımların ve önleyici değil, fakat sorunlar ortaya çıktıktan sonra çevre için kaynak 

ayrılmasını öngören onarımcı anlayışın eleştirisi yapılmaktadır. Planda benimsenen 

temel strateji, sürekli ve dengeli kalkınma anlayışı çerçevesinde insan sağlığını ve 

doğal dengeyi korumak, doğal kaynakları, sürekli bir ekonomik kalkınmaya olanak 

verecek biçimde kullanmak ve gelecek kuşaklara insana yaraşır bir doğal, fiziksel ve 

toplumsal bir çevre bırakmaktır. Bu amaçla, türlü politikalar arasında bir eşgüdüm 

sağlamanın önemi de dile getirilmekte; Ulusal Çevre Stratejisi’nin hazırlanmasına koşut 

olarak Çevre Bakanlığı ile ilgili bakanlıkların ve yerel yönetimlerin yetki ve 

sorumlulukları arasında uyum sağlanması gereklidir.450 

 Ülkemizde 90’lı yıllarda ortaya konan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 

Ulusal Çevre Eylem Planı metinlerinde çevrenin korunmasında evrensel kabul görmüş 

birtakım ilke ve esaslara yer verilmiştir. Bu planda çizilen çevre koruma politikası 

tamamen AB Çevre Politikaları ile uyumludur. Özellikle, SK ve kalkınmada çevre 

değerlerinin hesaba katılması, çevre politikalarının diğer politikalara entegre edilmesi, 

önleyicilik ilkesi, karar verme süreçlerinde yerel kurum ve örgütlere yer verilmesi gibi 

konularda AB Çevre Politikası’nın temel öncelik ve ilkelerine uygun bir yaklaşım 

gösterilmiştir.451 

 Sekizinci BYKP (2001-2005), konuya ilişkin en son metin olmasına karşın 

öncekilere oranla daha iyi olduğu söylenemez. Çevre başlıklı kısmında bilinen soruların 

yanı sıra bunların çözümünde uygulanacak yine bilinen esaslardan bazılarına yer 

verilmiştir. Metin ön plana çıkarılabilecek özelliği ulaşım ve turizm gibi diğer bazı 

                                                 
449 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevrebilim,s.253. 
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politika alanlarındaki sorun ve hedefler belirlenirken çevrenin de, yetersiz ve sınırlı da 

olsa, dikkate alınmasıdır.452 

 Başlangıçtan bu yana süregelen mevzuat uyum çalışmaları incelendiğinde; VIII. 

Plan hazırlık sürecinde Türk mevzuatının AB müktesebatına uyumu ile ilgili olarak; 

� %13,2 sinin tamamen uyumlu olduğu, 

� %35,1’nin kısmen uyumlu olduğu, 

� %46’sında mukabil düzenleme bulunmadığı ve 

� %5,2 sinde uyum çalışmalarının sürmekte olduğu tespit edilmiştir. 

1999 Helsinki Zirvesinden sonra, Türkiye’nin adaylık statüsü ile ilgili somut gelişmeler 

çerçevesinde, AB çevre mevzuatına uyum çalışmaları bambaşka bir ivme kazanmıştır. 

AB Genel Sekreterliğinin eşgüdümünde gerçekleştirilen bu çalışmalar başta çevre 

Bakanlığı olmak üzere ilgili kuruluşların katılımı ile yoğun bir tempo ile 

sürdürülmektedir. Türk çevre mevzuatının 4002e yakın sayıda çevre mevzuatı olan 

AB’ye uyumu, Ulusal Program’da belirtilen ve ilk aşamada 70 yasal düzenlemeyi 

içerecek bir çalışma takvimi ile yapılmaktadır.453 

 VIII. Plan’da amacın insan sağlığını, ekolojik dengeyi, kültürel, tarihsel ve 

güzelduyusal (estetik) değerleri korumak suretiyle ekonomik ve toplumsal gelişmeyi 

sağlamak olduğu belirtilerek, UÇEP kapsamında yer alan önceliklerin güncelleştirilerek 

uygulanmalarına çalışılacağı anlatılmaktadır. Çevre ile ekonomik politikaların 

bütünleştirilmesinde ekonomik araçlardan yararlanma gereği ve AB ölçütlerine 

uygunluk sağlamanın önemi vurgulanmakta, ayrıca bir ulusal Çeşitlilik Stratejisi ve 

Eylem Planının yürürlüğe sokulacağından söz edilmektedir.454 

 Planda “Uzun dönemde çevre sorunlarının çözümü için uygulanan politikalar ve 

stratejilerin ülke gerçekleri de dikkate alınarak AB normları ve uluslararası standartlara 

paralel olması sağlanacaktır. Çevre ve kalkınma ile ilgili veri ve bilgi erişim sistemleri 

oluşturulacak, çevre izleme ve ölçüm altyapısı geliştirilecek, çevre dökümleri, 

istatistikler ve standartlara yönelik ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir.” 

gibi ilkelere yer verilmiştir.455 

                                                 
452 Nükhet Turgut, a.g.e.,s.71-72. 
453 Nuran Talu, “AB Çevre Uyumu ve Türkiye’de Değişim” AB Sürecinde Türkiye’de Çevre Yönetimi Toplantı 
Bildirileri, düz. Sücaattin Kırımhan, Zülküf Afet, Mustafa Tel, Ankara, Nobel:2005,s.28-29. 
454 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevre Politikası,s.343. 
455 Recep Akdur, a.g.e., s.197. 
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5.2.7. Ulusal Çevre Eylem Planı  

 1992 Rio Zirvesi’nde kabul edilen “Gündem 21”e göre katılımcı ülkelerin, bir 

ulusal çevre programı yapmaları gerekmektedir. Türkiye bu konuda hazırlık 

çalışmalarına 1995 yılında başlamıştır. Çalışmalara başta kamu ve özel ilgili sektörlere, 

üniversitelere, gönüllü kuruluşlara, belediyeler ile meslek kuruluşlarına mensup 

konularında uzman temsilcilerinden oluşan geniş bir grup katılmıştır. Çalışmalar, Mayıs 

1998 tarihinde tamamlanarak “Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı ” adlı bir belge 

ortaya konmuştur. UÇEP’in beş ana hedefi aşağıda sıralanmıştır.456  

� Kirliliğin önlenmesi ve azaltılması, 

� Bütün yurttaşların çevre altyapı ve hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, 

� Yenilenebilir kaynakların sürdürülebilir kullanımın teşvik edilmesi, 

� Çevre ile ekonomiyi birlikte sürdürülebilir kılacak politika, proje, program ve 

önerilerin geliştirilmesi, 

� Gerek insanların gerek çevrenin doğal ve insanların sebep olduğu risklere maruz 

kalma oranının mümkün olduğu ölçüde azaltılması. 

 Bu hedeflere ulaşmak üzere; toplumda bilgi ve duyarlılık düzeyinin 

yükseltilmesi için, çevre ile ilgili bilgi üretiminde güvenilir ve güncelleştirilebilir bir 

sistem geliştirilmesi ve etkin biçimde kullanılması öngörülmüştür. Bu amaçla, konu ile 

ilgili kurum ve kuruluşlar arasında bilinen ve duyarlılık düzeyini yükseltecek eğitim 

programlarının uygulanması gerektiği vurgulanmıştır. Çevre yönetiminin 

iyileştirilmesine yönelik olarak gereksinim duyulacak yeni yatırımların finansmanı için; 

bütçe kaynakları, yerel yönetim kaynakları, bazı kamu hizmetlerinden alınacak ücretler, 

çevre ödentileri ve vergilerden kaynak sağlanması öngörülmüştür. Plana göre; endüstri 

kuruluşlarının kendi kirlilik harcamalarını kendilerinin karşılaması, çevre altyapısı ve 

hizmetlerinde kamu-özel sektör ortaklığının sağlanma bu finansmanda diğer bir kaynak 

oluşturacaktır.457 

 UÇEP’in hazırlanmasında çok boyutlu katılım sağlanması hedeflenmiştir. Bu 

çerçevede çevrenin korunması açısından önemli görülen 19 farklı alanda kamu ve özel 

sektör, üniversiteler, gönüllü kuruluşlar, belediyeler ile meslek kuruluşlarının 

konularında uzman temsilcilerin çalışma grupları oluşturulmuştur. UÇEP’in hedefi 

yenilenebilir kaynakların sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi, çevre ile 
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ekonomiyi birlikte sürdürülebilir kılacak politika, proje, program ve önerilerin 

geliştirilmesidir.458 

 Hedef, sürdürülebilir nitelikte bir ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişme 

sağlanması, sürdürülebilir kaynak kullanımının teşviki, sürdürülebilir çevresel 

uygulamaların desteklenmesidir. UÇEP'in uygulama süresi olarak 20 yıllık bir zaman 

kesiti öngörülmektedir. Genel olarak bakıldığında UÇEP'in sağlayacağı yararlar 

arasında şunlar yer almaktadır: Mevcut kamu kesimi kaynakları ile doğal kaynakların 

daha etkin kullanımı, doğal eko sistemlerin sürdürülebilirliğinin artması. 

 UÇEP’in Türkiye çevre politikası açısından önemi; ilgili tüm kamu kuruluşları 

yanı sıra, STK’lar, özel sektör ve bilimsel kuruluşlardan çok sayıda temsilcinin katılımı 

ile hazırlanmış olmasıdır.459 

5.3. Türkiye’de Çevre İle İlgili Kurumlaşma 

 Ülkemizde çevre ile ilgili kurumsal yapı oluşturma çabaları 1970’li yıllarda 

başlamıştır. Bu dönemde, çevre konusunda yetkili kamu kuruluşları ve yerel yönetimler 

arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla ilk olarak bir “Çevre Sorunları 

Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. 1978 yılında ise çevrenin korunmasına yönelik 

temel politikaların belirlenmesi, konuyla ilgili plan ve projelerin hazırlanması, bunların 

uygulanmasında ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanması 

amacıyla “Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı” kurulmuştur. 8 Haziran 1984 tarihli 

ve 222 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre Müsteşarlığı kaldırılarak 

Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliği haiz, katma bütçeli bir kuruluş olarak “Çevre Genel 

Müdürlüğü” kurulmuştur. 29.10.1989 tarihinde ise Çevre Genel Müdürlüğü tekrar 

Çevre Müsteşarlığı’na dönüştürülmüştür. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Çevre 

Müsteşarlığı oldukça geniş yetkilerle donatılmıştır. Bunlar çevrenin korunması, çevre 

kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için prensip, politika ve program 

belirlemek; ülke çevre master planını hazırlamak; çevrenin korunması ve geliştirilmesi 

için araştırmalar yapmak; çevre standartlarını belirlemek; çevrenin korunması ile ilgili 

çeşitli kuruluşlar ve yerel yönetimler arasında koordinasyonu sağlamak; gönüllü 

                                                 
458 Türkiye Çevre Vakfı, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Mevzuatı, TÇV Yayınları Ankara, 2001, s.106-107. 
459 Nesrin Algan, “Devlet Politikaları Bağlamında Çevre ve Çevre Korumanın Tarihine Kısa Bir Bakış”, Türkiye’de 
Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu 7-8 Nisan 2000, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 
İstanbul, 2000, s.228. 
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kuruluşları desteklemek ve yönlendirmek; çevreye yönelik eğitim programları 

uygulamak ve çevre bilincini yaymak şeklinde özetlenebilir.460  

 Çevre Müsteşarlığı’nın diğer kurum ve kuruluşları bu konuda koordine 

edebilecek yapıda bir üst birim konumunda bulunduğu bu dönemde, çevre ile ilgili 

diğer bir kurum  olarak 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliği haiz Özel Çevre Koruma Kurumu 

Başkanlığı kurulmuştur. Çevre Kanunu’nun 9. Maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 

Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen ve edilecek yerlerde çevre değerlerini 

korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak, bu alanların 

koruma ve kullanım esaslarını belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her 

ölçekteki plan ve plan kararlarını revize etmek ve re’sen onaylamak, kurumun kuruluş 

amaçları arasında yer almıştır. 21 Ağustos 1991 tarihli ve 443 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Çevre Müsteşarlığı daha etkili bir kurumsal yapı oluşturmak isteğiyle 

Çevre Bakanlığına dönüştürülmüştür. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre Bakanlığına bağlanmıştır. Ancak 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre Bakanlığından ayrılarak yeniden 

Başbakanlığa bağlanmıştır.461 

5.3.1. Merkezi Yönetim Düzeyinde Çevre Örgütlenmesi 

5.3.1.1.Çevre ve Orman Bakanlığı 

 Ülkemizde Anayasa ile çevre konusunda çeşitli kanun-yönetmelikler ve yetkili 

kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir. 1982 Anayasası’nın çevre koruyucu hükümleri; 

kıyıların kamu yararına ve istifadesine sunulan alanlar olması, toprağın verimli 

kullanılması ve korunması, konutların çevresi ile birlikte planlanması, kültür ve tabiat 

varlıklarının korunması, ormanların korunması ve geliştirilmesi vb. konularda çevre 

korunmasını amaçlamaktadır. Çevre ile ilgili faaliyetlerin genel koordinatörlüğünü 

yapan ve çevre politikasını saptayan kuruluş, Çevre ve Orman Bakanlığı’dır. İlk olarak 

1978 yılında Başbakanlık Çevre Örgütü olarak kurulmuş ve 1991 yılında bakanlık 

olmuştur.462  

                                                 
460 T.C.Çevre Ve Orman Bakanlığı, Türkiye Çevre Atlası, 
http://www.cedgm.gov.tr/cevreatlasi/cevredurumu.pdf(16.12.2005),s.15. 
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462Özay Özpençe,Ahmet Özen, Hızlı Şehirleşme, Sanayileşme ve Çevre Sorunları : Sorunların Çözümünde Siyasi 
Erkin Rolü, http://birimweb.icisleri.gov.tr/tid/dergi/444_125_138.doc(22.12.2005),s.130. 
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 443 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çevrenin korunması, çevre 

kirliliğinin önlenmesi, ve çevrenin iyileştirilmesi için prensip ve politikalar belirlemek, 

arazi kullanım kararlarına uygun olarak tespit edilen alanlarda; koruma ve kullanım 

esaslarını saptamak, ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine 

imkan veren rasyonel doğal kaynak kullanımı sağlamak üzere çevre düzeni planlarını 

hazırlamak; ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi ve çevre standartlarını belirlemek; 

çevresel etki değerlendirmesi çalışmasını yürütmek; çevre konusunda görev verilmiş 

özel ve kamu kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak; çevre 

uygulamalarına etkinlik kazandırmak için sürekli bir eğitim programı uygulamak, 

Çevre Bakanlığının başlıca görevleri arasında sayılmıştır. Bu görevleri yerine getirmek 

üzere; 

� Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 

� Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, 

� Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, 

� Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 

� Finansman Dairesi Başkanlığı, 

� Çevre Eğitimi ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın ana hizmet birimleri 

olarak teşkil edilmiştir.463 

 443 Sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile Yüksek Çevre Kurulu, Çevre Şurası ve Mahalli Çevre 

Kurulları, Bakanlığın sürekli kurulları olarak düzenlemiştir. Bunlardan Yüksek Çevre 

Kurulu; Çevre Bakanının Başkanlığında ilgili Bakanlıkların Müsteşarları, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Diyanet İşleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanları, Üniversitelerin çevre ile ilgili 

çeşitli dallarından Yükseköğretim Kurulunca seçilecek iki öğretim üyesi ve Meslek 

Odaları Başkanlarından oluşmuştur. Yüksek Çevre Kurulu’nun görevleri; uluslararası 

anlaşmalar dikkate alınmak suretiyle çevrenin korunmasını ve kirlenmesinin 

önlenmesini sağlayıcı hedefleri belirlemek, gereken tedbirleri araştırmak, Özel Çevre 

Koruma Bölgelerinde uygulanacak ilkeleri tespit etmek ve çevre konuları ile ilgili diğer 

ilkeleri belirlemektedir. Çevre Şurası; Bakanlığın görevleri arasında bulunan konularda 

kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilim ve ihtisas sahiplerinin fikir, bilgi ve 

tecrübelerinden faydalanmak üzere oluşturulmuştur. Mahalli Çevre Kurulları; her ilde 

                                                 
463 T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye Çevre Atlası, 
http://www.cedgm.gov.tr/cevreatlasi/cevredurumu.pdf(16.12.2005),s.16. 
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Valinin Başkanlığında, Bakanlıkların İl Temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı, 

Belediye Başkanı, Meslek Odaları Başkanları ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinden 

oluşmaktadır. Kurulun, Bakanlığın kararları çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi 

ve çevrenin iyileştirilmesi için il düzeyinde kararlar almak ve uygulamak; ildeki tesis 

ve işletmelerin çevre kirliliği açısından denetlemelerine ait raporları incelemek ve 

gerekli önlemleri almak; Bakanlık ve Kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek, 

yönlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak; çevre konusunda eğitici faaliyetler 

düzenlemek; Bakanlar Kurulunca Çevre Kirliliğine yol açan ve faaliyet kolları itibarı 

ile gruplandırılan işletmelerin derecelerini belirlemek gibi görevleri bulunmaktadır.464 

5.3.1.2.Özel Çevre Koruma Kurumu 

 Çevre ile ilgili diğer bir kurum olarak 19 Ekim 1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun 

hükmünde kararname ile başbakanlığa bağlı tüzel kişiliğe haiz özel çevre koruma 

kurumu kurulmuştur. Çevre kanununun 9. maddesine göre bakanlar kurulunca özel 

çalışma bölgesi ilan edilen ve edilecek yerlerde çevre değerlerini korumak ve mevcut 

çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak, bu alanların koruma ve kullanım 

esaslarını belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan 

kararlarını revize etmek re’sen onaylamak, kurumun kuruluş amaçları arasında yer 

almaktadır.465 

 Kurumun merkez örgütü, Özel Çevre Koruma Kurul’u, Başbakanlık, temel 

hizmet ve danışma birimleriyle, yardımcı birimlerden oluşmaktadır. Özel Çevre 

Koruma Kurulu, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında Turizm Bakanlığı ve Çevre 

Müsteşarıyla, Orman Genel Müdüründen ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanından 

oluşmaktadır. Çevre Bakanlığının kurulmasıyla birlikte bu kurum bakanlığa bağlı 

kuruluşlardan biri durumuna getirilmiştir.466 Kurul’un başlıca görevleri şunlardır:467 

� Kara, kıyı ve deniz varlıklarının verimliliklerinin korunmasını, kirlenmenin 

önlenmesini, bu bölgelerin gelişmesini sağlayıcı hedefleri belirlemek. 

• Yörelerdeki, çevre düzeni, nazım ve uygulama planları ile bunların 

değişikliklerinin, tümüyle yada kısmen, yer bölüm esasına kadar yaptırılmasına 

karar vermek. 

                                                 
464 T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye Çevre Atlası, 
http://www.cedgm.gov.tr/cevreatlasi/cevredurumu.pdf(16.12.2005),s.16. 
465 Gülçin Günay, “Türkiye’de Çevre Yönetim Yapısı Çevre Mevzuatıyla Uyumlu mu?” (Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,1998),s.43. 
466 Gülçin Günay, a.g.e.,s.43-44. 
467 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevre Politikası,s.314. 
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� Yöredeki çeşitli tesislerin nerede yapılacağına, bu konuda ilgililere taşınmaz 

mal tahsisine ve yapı izni verilmesine ilişkin ilkeleri belirlemek. 

� Kamu yararının gerektirdiği durumlarda, gerçek kişiler özel hukuk tüzel 

kişilerinin iyeliğinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırılmasına karar 

vermek. 

� Koruma ve kullanma esaslarıyla ilgili ilke kararlarını almak. 

5.3.1.3.Yüksek Çevre Kurulu 

 Bu kurul, Başbakanın başkanlığında, Başbakanın bulunmadığı zamanlarda 

Çevre ve Orman Bakanının başkanlığında, Başbakanın belirleyeceği sayıda bakan ile 

Bakanlık Müsteşarından oluşan Yüksek Çevre Kurulu kurulmuştur. Başbakanın 

başkanlığında, Diğer bakanlar gündeme göre Kurul toplantılarına başkan tarafından 

çağrılabilir. Yılda en az bir kez toplanan bu kurulun sekretarya hizmetleri Çevre 

Bakanlığı’nca yürütülmektedir. Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanlıkça yürütülür. 

Kurulun çalışmaları ile ilgili konularda ön hazırlık ve değerlendirme yapmak üzere, 

Bakanlık Müsteşarının başkanlığında ilgili bakanlık müsteşarları, diğer kurum ve 

kuruluşların en üst düzey yetkili amirlerinin katılımı ile toplantılar düzenlenir. Bu 

toplantılara gündeme göre ilgili kamu kurumu niteliğindeki kuruluşların birlik 

temsilcileri, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim temsilcileri, 

üniversite temsilcileri ve bilimsel kuruluşların temsilcileri davet edilir. Yüksek Çevre 

Kurulunun görevleri şunlardır:468 

� Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için hedef, politika ve strateji 

belirlemek. 

� SK ilkesi çerçevesinde ekonomik kararlara çevre boyutunun dahil edilmesine 

imkân veren hukukî ve idarî tedbirleri belirlemek. 

� Birden fazla bakanlık ve kuruluşu ilgilendiren çevre konularına ilişkin 

uyuşmazlıklarda nihai kararı vermek. 

5.3.1.4.Çevre Şurası 

 Çevre Şurası, Çevre Bakanlığı’nın çevre ile ilgili görevleri arasında bulunan 

konularda diğer bakanlıkların, sanayicilerin, gönüllü kuruluşların, meslek kuruluşları ile 

                                                 
468Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı, 5491 sayı ve 26.04.2006 tarihli çevre kanunu değişikliği ( Ağustos 1983 
Kabul Tarihli 2872 sayılı 18132 sayılı Resmî Gazete yayımlı çevre kanununa değişiklik.) 
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bilim ve uzmanlık sahiplerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak üzere, Çevre 

Bakanı tarafından toplantıya çağrılan bir kuruldur.469 

5.3.1.5.Çevre Koruması İle İlgili Diğer Bakanlık ve Kurumlar 

 Türkiye’de çevre koruma görev ve sorumluluğu yalnızca Çevre ve Orman 

Bakanlığına verilmiş değildir. Bazı alanlardaki çevre korunma ve kirliliğin önlenmesi 

sorumluluk ve yetkisi diğer bazı bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara verilmiş olup, bu 

alanlarda bu kuruluşların çalışmaları Çevre ve Orman Bakanlığından daha da önemli 

olabilmektedir. 

 Ülkemizde Çevre Bakanlığı ile çevrenin çeşitli öğelerinden sorumlu olan bazı 

bakanlıkların (orman, kültür, tarım, enerji) dışında, sağlık, ulaştırma, sanayi ve ticaret, 

bayındırlık ve iskan, turizm gibi bakanlıkların ve bunlara bağlı çeşitli birimlerin (Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Standartları Enstitüsü 

gibi) de hem kendi kuruluş yasaları hem de kirlilik mevzuatı çerçevesinde, kirlilikle 

mücadele ve genelde çevrenin korunması konusunda üstlendikleri yetki ve görevleri 

bulunmaktadır.470  

 Çevre koruma ile ilgili görev, yetki ve sorunlulukları olan kuruluşların başında 

DPT, Devlet Su İşleri (DSİ), Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Hıfzısıhha Enstitüsü 

bulunmaktadır. Bu kuruluşlar içinde DPT’nin, özellikle politika oluşturma açısından 

ayrı ve önemli bir yeri vardır çünkü; hükümet politikalarının koordinasyonunda temel 

araç olan BYKP’larını DPT tarafından hazırlanmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü, su 

kaynaklarının yönetimi ve geliştirilmesinden; İller Bankası Genel Müdürlüğü ise 

belediyelere proje hazırlama ve kent altyapısı ile ilgili projelerin uygulanmasından 

sorumludur.471 

5.3.2. Yerel Yönetim Düzeyinde Çevre Örgütlenmesi 

5.3.2.1.Mülkü amirlikler 

 Çevre kanunda öngörülen önlem ve yasakların uygulanmasında verilen 

görevlerin yerine getirilmesinde, emir ve isteklerin yürütülmesinde vali ve 

kaymakamlar yetkilendirilmişlerdir. 2872 sayılı çevre yasası’nda mahallin en büyük 

mülki idare amiri sayılan vali ve kaymakamlara çeşitli yetkiler verilmiştir. Buna göre 

                                                 
469 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevrebilim, s.225.. 
470 Nükhet Turgut, a.g.e.,s.453-454. 
471 Recep Akdur, a.g.e., s.2004-205. 
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yasaya aykırı hareket ederek çevre kirliliğine yol açan kurum, kuruluş ve işletmelerin 

faaliyetleri mahallin en büyük mülki amiri tarafından durdurulur.472 

 Mülki amirliklerin yetki ve görevleri arasında, yine gruplandırarak belirtecek 

olursak, yaptırıma (para cezası, faaliyet durdurma, işyeri kapatma), izin ve ruhsat 

vermeye (kıyıdan kum ve çakıl alınması, av ve su ürünleri ruhsat tezkeresi, atık yakma 

ve depolama ile ilgili yer, işletme ve inşaat izni), birtakım esasları belirlemeye (hassas 

kirlenme bölgeleri, kıyı kenar çizgisi, emisyon ölçümündeki yöntemler) ve nihayet 

önlemlere (emisyon ve trafik ile yakıt ve hammaddelere ilişkin sınırlamalar) ilişkin 

olanlar bulunmaktadır.473 

5.3.2.2.Mahalli Çevre Kurulları 

 Mahalli Çevre Kurulları her ilde valinin başkanlığında bakanlıkların il 

temsilcileri, Büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, sanayi odası ve ticaret 

odaları başkanları ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinden oluşur. Kurulun sekretarya 

hizmetleri İl Çevre Müdürlüklerince yürütülür. Kurul ayda bir toplanır. Mahalli Çevre 

Kurulları, Bakanlığın kararı çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin 

iyileştirilmesi için gerekli önlemleri almak ve konu ile ilgili uygulama programlarını il 

düzeyinde hazırlamak ve uygulamakla görevlidirler. Ayrıca Mahalli Çevre Kurulları, 

çevre kirliliğini önlemek için eğitim faaliyetleri yapmak ve çevre ile ilgili il düzeyinde 

sorunları belirleyip teklifleri ile birlikte Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Çevre 

Bakanlığı’nın bağlı kuruluşları ise Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Özel Çevre 

Koruma Kurumu Başkanlığı’dır. Kurum Çevre Kanunu’nun 9. maddesine göre Özel 

Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen ve edilecek alanların sahip olduğu çevre değerlerini 

korumak ve mevcut çevre sorunlarını gidermek için tüm tedbirleri almak, bu alanların 

koruma ve kullanma esaslarını belirlemek, imar planlarını yapmak üzere 

kurulmuştur.474 

 Ayda bir kez valinin başkanlığında toplanan ve sekretarya hizmetlerinin il çevre 

müdürlüklerince yapıldığı Mahalli çevre kurulunun en önemli görevi ÇED ön 

araştırmasına tabi kılınan etkinlikler bakımından ilgili kararları vermektir. Bunun 

dışında ildeki çevre kirliliğine yol açan ve faaliyet kollarına göre gruplandırılan 

işletmelerin derecelerini belirlemek ve bu işletmeler ile ilgili denetim raporlarını 

inceleyip değerlendirerek gerekli önlemleri belirlemektir. İşletmelerin dereceleri 

                                                 
472 Gülçin Günay, a.g.e.,s.58. 
473 Nükhet Turgut, a.g.e.,s.455-456. 
474 Kemal Görmez, a.g.e.,s.131. 
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belirlenirken dikkate alınacak yanlar, tesisisin kapasitesi, arıtma tesisinin varlığı, 

çevreye verilen zararın ölçüsü ve işletmenin bulunduğu yerin çevresel, ekonomik ve 

diğer özellikleridir.475 

5.3.2.3.Çevre İl Müdürlüğü 

 Çevre Bakanlığı kuruluşunu müteakiben öncelikle 30 ilde İl Çevre 

Müdürlüğü’nü kurmuş, aynı zamanda merkez teşkilatının güçlendirilmesini 

sürdürürken, 2001 yılı başlarında ise, 81 ilde İl Çevre Müdürlüklerinin kurulmasını 

tamamlamıştır. 4856 Sayılı “Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 

Hakkındaki Kanun” ile Çevre ve Orman Bakanlığı birleştirilmiş ve birleşme ile ilgili bu 

kanun 08.05.2003 tarih ve 25102 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kanuna 

dayanılarak Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri Çalışma Esas ve 

Usulleri Hakkında Yönetmelik 16.01.2004 tarih ve 25348 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır.476 

5.3.2.4.Belediyeler 

 Çevre sorunları, başta kentin ve kentlinin sorunu olarak, belediyeleri doğrudan 

doğruya ilgilendirir. Belediyelerin çevre korumasındaki temel görev ve yetkileri 

yönetsel kolluk hizmeti niteliğindedir.  Bunun yanı sıra, yerel ortak gereksinmeleri 

karşılamakla görevli olan belediyenin, çevreye yönelik, gerekli tüm hizmetleri 

görmesine de hukuk sistemimiz olanak sağlamaktadır.477 

 Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, 

ulaşım gibi kentsel altyapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, 

acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, 

park ve yeşil alanlar, konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal 

hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin 

geliştirilmesi hizmetlerini yapacak. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, 

geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapacak 

ve yaptıracak. Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, 

belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde taşınır ve taşınmaz malları alacak, 

satacak, kiralayacak veya kiraya verecek, takas edecek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak 

tesis edecek. Borç alacak, bağış kabul edecek. Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs 

                                                 
475 Nükhet Turgut, a.g.e.,s.455. 
476 T.C.Çevre Ve Orman Bakanlığı, Türkiye Çevre Atlası, 
http://www.cedgm.gov.tr/cevreatlasi/cevredurumu.pdf(16.12.2005),s.17. 
477  Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevrebilim,s.234. 
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terminali, fuar alanı, mezbaha ve yat limanları kuracak, işletecek, işlettirecek; gerçek ve 

tüzel kişilerin belediye sınırları içinde hal açmasına izin verecek. Vergi, resim ve 

harçlar dışında kalan uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar verebilecek.478  

 Su kirliliğine sebep olan kurum ve kuruluşları denetlemek, çevre kirlenmesini 

önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak, turistik yerlerde deniz kirliliği kontrolü 

konusunda çalışmalar yapmak, belediyelerin görevleri arasındadır.479 Belediyeler 

çevreyi kirleten işletme sahibine 2872 sayılı Çevre Yasası’nın “Kirleten öder” prensibi 

gereği ceza kesebilmektedirler. Yaptırımlar uygulanırken mevzuat olarak “Zabıta 

Çalışma Esasları Yönetmeliği”ni kullanılmaktadır. Bu Yönetmeliğin 9’uncu ve 16’ıncı 

maddeleri esas alınmaktadır. 

5.3.2.5.Köyler 

 1924 tarihinde çıkarılmış bulunan Köy Yasası’nda köy yönetimlerine verilen, 

gerek zorunlu, gerekse isteğe bağlı görevlerin birçoğu çevre sağlığını yakından 

ilgilendirir. Bunlardan önemli olanlar şöylece özetlenebilir: Köy sınırları içindeki su 

birikintilerini önlemek, evlerden dökülecek pis suların içme sularına karışmasını 

önlemek, konutların çevresini ve köy sokaklarını temiz tutmak, köyün süprüntü ve 

gübrelerini köyden uzakça, yol üstü olmayan, sapa ve rüzgar altı yerlerde yapmak; köy 

yolları ve meydanının çevresine ve su kenarlarına, mezarlıklara ve mezarlıkla köy 

arasına ağaç dikmek. Köy yönetimlerinin akçalı kaynakların yetersizliği, öğrenim 

düzeyinin düşüklüğü ve köy yönetimlerinin bu konuda gerekli bilinçten yoksun 

bulunmaları, köylerin çevreyle ilgili görevlerinden birçoğunun yerine getirilmemesine 

yol açmaktadır.480 

5.3.2.6.Gönüllü kuruluşlar 

 Çevrenin korunmasında gönüllü örgütlü girişimler 19. yüzyılın son yarısından 

itibaren görülmekte ise de, bugünkü anlamda gönüllü kuruluşlar olarak ağırlıklarını 

hissettirmeleri 1960’lı yılların sonlarında başlamıştır. Gönüllü kuruluşlar bugün, 

özellikle uzun demokrasi geleneği olan ülkelerde kamu sektörü ve özel sektörden sonra 

“üçüncü sektör” olarak adlandırılmaktadır.481 

 Çevre sorunlarının çözümü konusunda, farklı yaklaşım ve görüşler 

doğrultusunda, farklı örgütlenmeler bulunmaktadır. Kimi çevreler SK anlayışını 

                                                 
478 Belediye Kanunu, 13 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Kanun 
479 Türkiye Çevre Vakfı, Türkiye’nin Çevre Sorunları, s.228. 
480 Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Çevrebilim, s.235. 
481 Ferzan Bayramoğlu Yıldırım, a.g.e.,s.82. 



 178 

benimsemekte, kimileri ise yaşam biçiminin değişmesi gerektiğini savunmaktadırlar. 

Bazıları da çevre sorunlarının diğer toplumsal sorunlardan soyutlanamayacağını ve 

birlikte çözülebileceğini dile getirmektedirler. Özellikle son yıllarda gönüllü 

kuruluşların çevre alanında, propagandadan projeye kadar çok önemli etkinlikleri 

görülmektedir. Zaman zaman toplantılar düzenleyerek, araştırmalar yaparak, kitaplar 

yayınlayarak ve hatta uluslararası ilişkileri ile de bu faaliyetlerini aktif bir biçimde 

sürdürmektedirler. Ayrıca yerel olarak kurulmuş birçok çevre koruma ve yeşillendirme 

dernekleri de bulunmaktadır.482  

 Bugün gelinen noktada benimsenen çevre politikası doğrultusunda kararların 

alınmasında ve uygulanabilmesinde STK’lara gereksinim olduğu evrensel ve bölgesel 

ölçekteki çeşitli metinlerde açıkça kabul edilmiştir. İşte hem şimdiye kadar oynadıkları 

rol hem yerine getirmeyi üstlendikleri işlevleri nedeniyle bu örgütlerin Yasama, 

Yürütme, Yargı ve Basın’dan sonra “Beşinci kuvvet” olarak anılmayı hak ettikleri 

söylenir. Hatta bu örgütler kimilerince “çevrenin üçüncü katmanı” diye 

nitelendirilmektedir. Burada birbirini pozitif yönde etkileyen iki bileşenli bir döngüden 

söz edilebilir. STK’nın etkileri arttıkça kendilerine tanınan olanaklar artmakta, bu 

durum ise güçlerinin dolayısıyla da etkilerinin daha fazla artmasını sağlamaktadır.483 

 Gönüllü kuruluşlar, yaygın politik süreçlerin ve geleneklerin üzerine çıkmaları 

zor olan kamu yönetimlerinin taşıdıkları belde halkıyla yabancılaşma ve güvensizlik 

risklerini taşımadığından, toplumla daha kolay iletişim kurma, daha çabuk kabul edilme 

ve güvenilme gibi avantajlara sahiptir. Bu nedenle halk arasında çevre bilincinin 

arttırılması, insanların çeşitli yerel projeler içine çekilebilmeleri gönüllü kuruluşların 

aracılığı ile daha kolaylıkla sağlanabilmektedir.484 Ülkemizde çevre konusunda 

faaliyette bulunan gönüllü kuruluşlar arasında, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Türkiye 

Çevre ve Yeşillendirme Kurumu, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Türkiye 

Ormancılar Derneği ve Türkiye Anıt ve Çevre Vakfı vardır. 

5.3.3. Yapıya İlişkin Sorunlar 

 Görüldüğü üzere çevre ile ilgili kurumsal yapı oluşturma çalışmalarının 

başladığı yıllardan itibaren çevre örgütüne ilişkin bir karmaşa yaşanmıştır. Önce Çevre 

Müsteşarlığı kurulmuş, sonra kaldırılarak Çevre Genel Müdürlüğü oluşturulmuş, 

arkasından Çevre Genel Müdürlüğü kaldırılarak Çevre Müsteşarlığının yeniden 

                                                 
482 Gülçin Günay, a.g.e.,s.61. 
483 Nükhet Turgut, a.g.e.,s.31. 
484 Ferzan Bayramoğlu Yıldırım, a.g.e.,s.82. 
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kurulmasına karar verilmiştir. Çevre Müsteşarlığı yeniden kurulduktan sonra çevre ile 

ilgili ayrı bir kurum olarak Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. En 

son olarak ise Müsteşarlık 443 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılarak 

21.08.1991 tarihinde Çevre Bakanlığı kurulmuştur. Daha sonra ise 4856 sayılı kanun ile 

Çevre ve Orman Bakanlığı kurulmuştur. Yapılanmada gerçekleşen bu sık değişiklikler 

aradan geçen 20 yıla yakın zamana rağmen kurulan çevre örgütlerinin kurumlaşmasına 

olanak tanımamıştır. Ayrıca 1970’li yıllarda yeni örgütlenme modelleri geliştirilirken 

1920’lerde belli çevresel işlevlerle ilgili olarak yapılan düzenlemeler ve örgütlenmeler 

olduğu gibi korunmuş ve yeni kurumsal yapı eski yapının üzerine oturtulmuştur. Bu da 

çevreyle ilgili olarak Bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında yetki, görev ve 

sorumluluk çatışmalarına neden olmuştur. Aynı konuyla ilgili olarak birden fazla 

kuruluşun yetkili olması ve koordinasyon ve işbirliği konusunda yaşanan sorunlar 

hizmetin etkili bir şekilde yerine getirilmesini güçleştirmiştir. Çevre sorunlarını çözmek 

amacıyla mevzuatta ve kurumsal yapının oluşturulmasında bazı ilerlemeler 

kaydedilmiş, DPT-Çevre Bakanlığı işbirliği ile UÇEP hazırlanmıştır. Temiz bir çevreye 

yönelik toplumsal duyarlılığın arttırılmasına yönelik gayret sarf edilmektedir.485  

 Bu olumlu gelişmelere rağmen, çevre yönetim sistemleri istenilen etkinlik 

düzeyine getirilememiştir. Hızlı kentleşme, başta kıyı alanları ve denizler olmak üzere 

doğal kaynaklar, tarım alanları üzerindeki baskıları, atıkların miktarını ve diğer çevre 

sorunlarını arttırmıştır. Eğitim, kararlara katılım süreçleri ve yerelleşme konularındaki 

eksiklikler, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve çevre sorunlarının çözümünde 

önemli engeller oluşturmaktadır. SK yaklaşımı doğrultusunda, insan sağlığı ve doğal 

dengeyi koruyarak ekonomik kalkınmaya olanak verecek, doğal kaynakların yönetimini 

sağlayacak, gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakacak 

yönde arzulanan nitelikte yeterli bir gelişme kaydedilememesine rağmen çevre 

politikalarının ekonomik ve sosyal politikalarla entegrasyonun sağlanması ve bu 

konuda ekonomik araçlardan yeterince faydalanma çabaları sürdürülmektedir. Çevre ve 

kalkınma ile ilgili veri ve bilgi erişim sistemleri, çevre izleme ve ölçüm altyapısı, 

Çevresel etki değerlendirmesi, çevre dökümü, istatistiği ve çevre standartları 

konularında yeterli altyapı oluşturma çalışmalarına devam edilmektedir. Çevre 

sorunlarının çözümü için uygulanan politikalar ve alınan kararların, AB normları ve 

                                                 
485 T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye Çevre Atlası, 
http://www.cedgm.gov.tr/cevreatlasi/cevredurumu.pdf(16.12.2005),s.17. 
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uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi çalışmaları da süratle 

tamamlanmaktadır.486  

 1970’li yıllardan sonra giderek önem kazanan ve zaman zaman insan hayatına 

dahi mal olabilecek çevre sorunlarını önlemeye yönelik mevzuatta büyük artış olmasına 

rağmen, çevre sorunlarının yine de artmaya devam ettiğini görüyoruz. Görüldüğü üzere 

bazı düzenlemeleri yapmak sorunun önlenmesine yetmemekte, mevzuatı çıkarmak, onu 

tutarlı bir biçimde düzenlemek ve eksiksiz uygulamak önem taşımaktadır. Ayrıca 

mevzuattaki bazı hatalar henüz yeterli bir çevre teşkilatının kurulmasını da 

engellemektedir. Mevcut çevre kuruluşları arasındaki görev ve yetki karmaşası ile 

koordinasyonsuzluk teşkilatın görünen en büyük problemidir.487 

5.4. Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Mekanizmalar 

 Adaylık sürecinin başlaması ile birlikte müktesebat uyumu çalışmalarının 

tanımlanması ve değerlendirilmesi açısından dikkate alınması gereken üç önemli unsur; 

Katılım Ortaklığı Belgesi, AB müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Türkiye Ulusal 

Programı ve yıllık düzenli ilerleme raporlarıdır. AB’nin kuruluşundan bu yana ürettiği 

mevzuatın sayısı yaklaşık 37750 adettir. (1650 kadarı çevre mevzuatı) ve bu mevzuat 

“Directory of legislation” başlığı altında, belirli bir sınıflama düzeni içinde ulaşılabilir 

durumdadır. Ancak AB müzakereler sırasında bu mevzuatın tamamını ele almayıp 

seçtiği ve yeni bir sınıflama ile oluşturduğu yaklaşık 8530 adet mevzuatı (320 kadarı 

çevre) içeren “Tarama Listeleri”ni kullanmaktadır. Katılım ortaklığı belgesi 

Türkiye’nin aday ülke olarak ilan edildiği 10-11 Aralık 1999 Helsinki AB Devlet ve 

Hükümet Başkanları Zirvesi’nde hazırlanması karara bağlanan ve aday ülkelerin üyelik 

hazırlıklarına yardımda kullanılacak bir dizi politika aracının temelini oluşturan bir 

dokümandır. Buna yanıt olarak hazırlanan Ulusal Program ise aday ülkeler tarafından 

hazırlanan, Katılım Ortaklığı Belgesi’ne yanıt olarak katılım kriterlerini yerine 

getirmek için gerekli insani ve fiziki kaynakları ile yapılacak çalışmalara ilişkin 

takvimleri gösteren dokümandır. Yıllık Düzenli İlerleme Raporları, AB Komisyonunca 

hazırlanan, Katılım Ortaklığı Belgesinde belirtilen beklentiler ve Ulusal Programda 

taahhüt edilen müktesebat uyumunun gerçekleşme düzeyini değerlendiren 

raporlardır.488 

                                                 
486 T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye Çevre Atlası, 
http://www.cedgm.gov.tr/cevreatlasi/cevredurumu.pdf(16.12.2005),s.17-18. 
487 Kemal Görmez, a.g.e.,s.136-137. 
488 İktisadi Kalkınma Vakfı, AB Müktesebatının uygulanışının Türk İş Dünyasına Etkileri Projesi Seminer Bilgi 
Notları, İstanbul:İKV yayın no:182,2005,s.122-123. 
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ALTINCI BÖLÜM 

6. MALATYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE ALAN ARAŞTIRMASI 

6.1. Araştırmanın Amacı 

 Ekolojik çevrenin korunması son yıllardaki küresel gelişmelere paralel olarak ve 

AB ile müzakere sürecine başlamış olan ülkemizde işletmeler için her geçen gün 

önemli önceliklerden biri haline gelmektedir. Çevreye duyarlı işletmecilik anlayışının 

doğal bir sonucu olarak çevreyi karar alma süreçlerinde önemli bir unsur olarak ele 

alan, faaliyetlerinde çevreye olan etkilerini en az düzeye indirmeyi veya tamamen 

ortadan kaldırmayı  amaçlayan ve bu bağlamda üretim süreçlerini, ürünlerinin 

tasarımını ve ambalajlanmasını bu doğrultuda yapılandıran, doğal çevrenin korunması 

düşüncesini işletme kültürüne sokan ve sadece kar amacıyla değil de ait olduğu 

topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincinde işletmeler gelecekte başarılı 

olacaklardır.  

 Çalışmamızın bu bölümünde, işletmelerin, AB ile uyum sürecinde şimdiye 

kadar diğer sorunlar nedeniyle pek önem vermedikleri veya değişik imkansızlıklar 

yüzünden eğilemedikleri, bir ayrıntı ve yük olarak algıladıkları “çevre yönetimi” 

konusunda halihazırdaki mevcut durumları ve konuyla ilgili politikaları anket 

araştırması yöntemiyle tespit etmeyi amaçladık. Bu araştırmamızda özellikle Malatya 

Organize Sanayi Bölgesi’nde (MOSB) imalat ile ilgili değişik sektörlerde faaliyet 

gösteren işletmeler dikkate alınmıştır. İşletmelerin üst düzey yöneticilerine anket 

uygulanmıştır. Bu anket ile işletmelerin çevre konusunda neler yaptıklarını, bu 

konudaki eğilimlerini ve işletmelerin üst yöneticilerinin düşünce ve uygulamalarının 

neler olduğunu ortaya koymaya çalıştık. 

6.1.1. Alanın Tanıtımı 

 Küreselleşme eğiliminin giderek hız kazandığı dünyamızda, Türkiye’nin 

başarılı olabilmesi dünya ekonomisi ile entegre olmasını gerekli kılmaktadır. Bu 

bağlamda, Gümrük Birliği’ne girilmesi ve Helsinki kararları çerçevesinde aday ülke 

statüsü kazanılması bu süreci adeta hızlandırmıştır. Dünya ekonomisi ile entegrasyon 

için yapılması gereken zorunlu çalışmalardan birisi, küçük ve orta ölçekli işletmelere 

ilişkin ekonomi politikalarımızı gözden geçirip dünya ekonomisindeki gelişmeler 

ışığında yeni strateji ve politikalar geliştirmektir. KOBİ’ler toplam işletmelerin %98-99 

gibi önemli bir ağırlığını oluşturarak, ekonomiye dinamizm ve rekabetçi bir boyut 
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kazandırarak piyasa mekanizmasının etkinliğini artırma, sürdürülebilir kalkınmayı 

sağlama, istihdam yaratma, bölgesel sosyo-ekonomik dengesizlikleri giderme ve 

kalkınmayı tabana yayma gibi önemli fonksiyonları ile Türk ekonomisinin de temel 

dinamiğini oluşturmaktadırlar.489 

 AB, KOBİ tanımları konusunda gerek ulusal gerekse birlik bazında karışıklığa 

neden olmamak için yeni bir ortak tanım geliştirmiştir. 7/2/96 tarihli Konsey Kararı 

çerçevesinde belirgin bir şekilde ortaya konulan KOBİ tanımı; işçi sayısı, bilanço 

büyüklüğü ve bağımsızlık derecesinden oluşan ölçütleri kapsamaktadır. AB’nin genel 

tanımı ve kriterleri, Tablo 5’te görülmektedir. Bu tanıma göre; 250’den az işçi çalıştıran 

işletmeler KOBİ olarak değer lendirilmektedir. 10’dan az işçi çalıştıran işletmeler, çok 

küçük işletme grubuna dahil edilmektedir. 50’den az işçi çalıştıran, yıllık cirosu 7 

Milyon ECU’yu aşmayan veya yıllık bilançosu 5 Milyon ECU’nun altında olan 

işletmeler küçük ölçekli işletme olarak nitelendirilmektedir. Orta ölçekli işletme, 50-

250 işçi çalıştıran ve yıllık cirosu 40 Milyon ECU’nun altında olan, yıllık bilançosu 27 

Milyon ECU’yu aşmayan işletme olarak tanımlanmaktadır. KOBİ’lerin bir başka ölçütü 

de, sahip oldukları bağımsızlık düzeyi ile ilgilidir. Büyük ölçekli bir işletmenin veya 

ortaklaşa hareket eden birkaç büyük işletmenin bir KOBİ’de sahip olduğu hissenin 

%25’in altında olması koşulu aranmaktadır.490 

Tablo 5: Avrupa Birliği’nde KOBİ Tanımı 

KOBİ Eleman sayısı Yıllık ciro 

(veya yıllık bilanço tutarı) 

Bağımsızlık 

Orta 250’den az 40 milyon ECU’yu geçmemeli 

(veya 27 milyon ECU) 

Bir veya birkaç büyük 

şirkete ait olmamalı 

Küçük 50’den az 7 milyon ECU’yu geçmemeli 

(veya 5 milyon ECU) 

  

Çok küçük 10’dan az     

Kaynak: Güncel Avrupa, 1997, s.2 

                                                 
489 Murat ÇETİN, Avrupa Birliği’nde KOBİ’lere Yönelik Teknoloji PolitikalarıKaradeniz Teknik Üniversitesi 
Ünye-İİBF http://www.econturk.org/dtp9.htm (10.05.2005). 
490 Murat ÇETİN, Avrupa Birliği’nde KOBİ’lere Yönelik Teknoloji Politikaları Karadeniz Teknik 
ÜniversitesiÜnye-İİBF, http://www.econturk.org/dtp9.htm (10.05.2005). 
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 AB’de özellikle 1970’li yıllardan itibaren KOBİ olgusunun gelişme kaydettiği 

belirtilmektedir. Kuşkusuz bunun altında aşağıdaki önemli faktörler yatmaktadır; 491 

� Güçlü iş dinamiğine sahip olmaları,  

� Yüksek işsizlik oranının azaltılmasında KOBİ’lerin istihdam potansiyellerinin 

önemi,  

� Bölgesel sosyo-ekonomik dengelerin sağlanması,  

� Atıl işgücüne, özellikle genç nüfusa ve kadınlara çalışırken öğrenme, meslek 

öğrenme imkanının sağlanması,  

� Büyük işletmelerin tekelleşmesini önleyebilme ve ekonomik dinamizmi artırma 

imkanının rekabet politikaları yoluyla KOBİ’lerce sağlanabilmesi,  

� KOBİ’lerin AR-GE çalışmalarında sahip oldukları potansiyellerden 

yararlanabilecek bir ortam yaratılması.  

6.1.2. Ana Kütle ve Örneklem 

 Malatya'daki ekonomik faaliyetler özet olarak bölgeden elde edilen tarım ve 

endüstri ürünlerinin alımı, satımı ve çevre illere gönderilmesi ile bölgenin isteklerini 

karşılayacak ham ve mamul madde türlerinin getirilerek pazarlamasından oluşmaktadır. 

Malatya il merkezlerinde yoğunlaşan sanayinin belli bir ivme kazandığı, göreli bir 

üstünlük yakaladığı ve kentte sanayi oluşumunu birikimli bir döngüsel sürece sokan 

dışsal ekonomilerin ve üretici hizmetlerin oluştuğu bellidir. Malatya sanayileşmede son 

zamanlarda bir atılım yapmış ve diğer sektörleri, özellikle geri bağlantılı olduğu 

sektörleri birlikte sürüklemeye başlamıştır. Bunda kuşkusuz girişimciliğin rolü vardır. 

Malatya son onbeş yıldır gösterdiği sanayi performansıyla, sanayinin belli alt 

sektörlerinde göreli üstünlüğe sahip olduğunu göstermiştir. Sanayinin çeşitlenmesi ve 

üretici hizmetlerin gelişiyor olması Malatya'da yığılma ekonomilerinin, imalat 

sanayinin sektörel dağılımının geliştiğine de işaret etmektedir. Tüm bu gelişemeler 

Malatya ili ekonomisinin artık tarımdan çıkıp sanayileşmeye doğru hızla gittiğini 

göstermektedir.  

 Araştırmanın ana kütlesini MOSB’da faaliyet gösteren ve özellikle imalat 

sektöründe yer alan işletmeler oluşturmaktadır. MOSB faaliyet gösteren işletmeler 

büyük coğunlukla küçük ve orta büyüklükte işletmelerden oluşmakta olup sektörel 

dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Buna göre halen faaliyette bulunan 106 

işletme örneklem alanımızı oluşturmaktadır.  
                                                 
491 Murat ÇETİN, Avrupa Birliği’nde KOBİ’lere Yönelik Teknoloji Politikaları,Karadeniz Teknik 
ÜniversitesiÜnye-İİBF http://www.econturk.org/dtp9.htm (10.05.2005). 
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 MOSB’da faaliyette bulunan 106 işletmeden 48’i anketi cevaplamış ve ankete 

katılım oranı %45.3 olmuştur. Yine bir çok araştırmada %7’lik bir örneklemenin yeterli 

olduğu görülmektedir. Ancak buna her türlü durum altında değişmez bir ölçü gözüyle 

bakmak doğru olmaz. Bütün bunlar ışığında işletmeler arasında örneklem seçilerek 

yapılan anket sayısının yeterli olduğu söylenebilir.492 

Tablo 6: MOSB’de Firmaların Sayıları ve Sektörel Dağılımları 

FİRMALARIN SEKTÖREL DAĞILIMI  

GIDA SANAYİ 34 FİRMA,   31 FAAL 

TEKSTİL SANAYİ 44 FİRMA,   36 FAAL 

DİĞER  47 FİRMA,   39 FAAL 

6.1.3. Veri Toplama Yöntemi 

 Alan araştırmasının temel amacı, belirlenen gruba sorular sormak yoluyla analiz 

edilebilecek, karşılaştırmalar yapabilecek ve belirli sonuçlar çıkarılabilecek verileri 

toplamaktır. Alan araştırmasında veri toplama aracı olarak bir anket formundan 

yararlanılmıştır. Cevaplama oranını yükseltmek için Ek 1’de sunulan söz konusu anket 

formu araştırma kapsamındaki işletmelere bizzat elden götürülmüştür. İşletmede anketi 

cevaplayabilecek bilgi birikimine sahip üst düzey yönetici, genel müdür veya çevre 

mühendisi ile bizzat yüzyüze görüşülmeye çalışılmış ve birçok işletmede yapılan bu 

görüşmelerde işletmelerin anket formunda yer almayan hususlardaki sıkıntıları ilk 

ağızdan öğrenilmeye çalışılmıştır. 

 Literatür araştırması yapılarak derlenen anket üçlü Likert tipine göre 

hazırlanmıştır ve örneği Ek 1’de gösterilmiştir. Araştırmada kullanılan anket formu beş 

sayfadan ibarettir ve en kısa sürede doldurulabilecek nitelikte sorulardan 

oluşturulmuştur. Soruların açık ve anlaşılır olması için özen gösterilmiştir. Anket 

toplam 18 ana sorudan oluşmuştur. Bu 18 sorudan 6’sı kendi içinde alt sorular 

içermekte ve bu alt sorularla bu sayı 59’a ulaşmaktadır. Anket formunda yer alan 

sorular, açık uçlu, çoktan seçmeli ve önemlilik ölçeği içeren sorular olmak üzere üç 

tipte hazırlanmıştır.  

Açık uçlu sorularla işletmelerin ÇYS bağlamında aldıkları ödül, sertifikalar ve 

çevreye duyarlı bir işletme kültürü oluşturmaları için yaptıkları faaliyetler ile belgeli 

işletmeleri diğerlerinden farklı kılan hususlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çoktan 

seçmeli sorular iki seçenekten birinin seçilebildiği şekilde düzenlenmiştir. Önemlilik 

                                                 
492 Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma, 8.Baskı, Güzem Yay., İstanbul, 2000,s.39-40. 
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ölçeği içeren sorularda, cevap seçeneği olarak sunulan unsurların anketi dolduran 

yetkili tarafından önem derecesine göre sıralanması istenmiştir. 

 Anket formunda kuruluşlara aşağıdaki başlıklar etrafında yapılandırılan soruları 

cevaplandırmaları istenmiştir: 

Soru 1-2 :Çevre sorunlarına bakış açısı ve algılama şekli 

Soru 3  :Çevreyi korumaya yönelik tutum 

Soru 4-5 :ÇYS varlığı ve bulunmama nedenleri 

Soru 6-7 :Bütçede ÇYS ile ilgili pay ayrımı ve maliyetlerin izlenme durumu 

Soru 8  :ISO 9000 kalite güvence belgesine sahip olma durumu 

Soru 9-10 :Çevre mühendisi çalıştırma ve çevre kuruluşlarına üyelik durumu 

Soru 11 :ISO dışında çevre ile ilgili sertifikalanma durumu 

Soru 12-13 :ISO 14001 ÇYS’ni yatırım yapmaya değer görme derecesi ve nedenleri 

Soru 14 :Çevreye duyarlı işletme kültürü oluşturulması için yapılan etkinlikler 

Soru 15 :Tedarik sürecinde çevrenin dikkate alınma derecesi 

Soru 16 :Sosyal sorumluluk bağlamında yürütülebilecek değişik faaliyetlere 

verilen önem derecesi 

Soru 17 :ÇYS belgeli işletmeyi belgesiz işletmeden ayıran farklar 

Soru 18 :İşletmelerin çevre konusunda aldığı ödüller 

 Anket formları işletmelere dağıtılmış olup örneklem usulü seçilen bazı 

işletmelerde üst düzey yönetici konumundaki personelle bizzat yüz yüze görüşme 

yapılmıştır. Anketlerin dağıtımında işletmelerin sektörel bazdaki dağılımlarına uygun 

oranlara dikkat edilmiştir. Bu konu ile ilgili olarak sektörel bazda işletmeler arasında 

ağırlığa sahip tekstil ve gıda işletmelerinde anket uygulamaya ağırlık verilmiştir. 

İşletmeler özellikle son dönemde yeni yasa ile getirilen cezalar ve değişik bölgelerde 

gün yüzüne çıkan zehirli variller konularında aşırı bir duyarlılığa sahip olduklarından, 

eksiklikleri olduğu bu konuda ankete katılmak istememişlerdir. Ayrıca ankete katılımı 

teşvik için anket formlarına isteyen işletmeler adlarını yazmamışlardır. 

6.1.4. Veri Değerleme Yöntemi 

 Anket yöntemi ile elde edilmiş olan veriler bilgisayar ortamında “SPSS 11.0 for 

Windows (Statistical Package for Social Sciences)” paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Bu program yardımıyla örneklem bulguları frekans dağılımını gösteren 

tablolar yardımıyla gözler önüne serilmiştir. Açık uçlu sorulara verilen cevaplar 

gruplandırılarak frekans dağılımını gösteren tablolar şeklinde sunulmuştur. Birden fazla 
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alternatifin seçilebildiği ikinci tip çoktan seçmeli soruların değerlendirilmesinde yine 

frekans dağılımlarını gösteren tablolar kullanılmıştır. Önemlilik ölçeği içeren sorulara 

verilen cevaplar değerlendirilirken, her bir unsurun derecelendirmede aldığı puanlar 

toplanarak genel bir değerlendirmeye varılmış ve önem sırasına sokulmuş şekilde 

tabloda sunulmuştur. Örneklem bulgularından elde edilen sonuçlardan işletmelerin 

çevre konusundaki tutum ve mevcut durumları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Verilen 

cevaplar için, Tamamen: 2.61-3.40, Kısmen: 1.81-2.60, Hiç: 1.00-1.80 aralıkları esas 

alınmıştır. Tablolarda yapılan değerlendirmelerde satır esası baz alınmıştır. Örneklem 

hacmi satırdaki sıklık ve frekansların yatay olarak toplamından ibarettir. 

6.1.5. Araştırma Bulguları 

 Tezimize ilişkin bulguları iki başlık altında toplamak mümkündür: 

� Kuramsal çerçeveye ait bulgular,  

� Alan araştırması bulguları. 

6.1.5.1.Kuramsal Çerçeveye Ait Bulgular 

 Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 

Programı’nın “Çevre“ başlıklı bölümünde yer alan ve alttaki başlıklarda yer alan durum 

tespitine ilişkin sonuçları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.493 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi: Türkiye 80’li yıllardan bu yana şu veya bu 

şekilde çevrenin korunmasına hizmet edebilecek bir mevzuata sahiptir. Bu mevzuat 

dünya ekonomisi ve siyaseti ile paralel bir şekilde hareket etmektedir ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda kimi zaman olumlu kimi zaman da ÇED Yönetmeliği’nde olduğu gibi 

kazanılanları geri alan bir çerçevede gelişmektedir. Ancak AB Çevre Mevzuatı 

incelendiğinde görülen, çevrenin korunmasına hizmet eden düzenlemelerin ve bu 

mevzuatla gelen standartların giderek sıkılaştığıdır. Mevzuat uyumu, bu noktada, Türk 

Çevre Mevzuatının geriye gidişlerini engelleyecek ve bu yola bir kez girildiğinde 

dönüşü olmayacaktır. Nitekim Türkiye, Ulusal Programı ile AB’ye, diğer pek çok 

alanda olduğu gibi çevrenin korunması alanında da kısa ve orta vadeli pek çok 

taahhütte bulunmuş ve bu alanda geriye değil, AB’nin de mali ve teknik desteği ile 

ileriye gideceğini vurgulamıştır. 494 

                                                 
493 AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, R. G. 23.3.2001 tarih, 24352 (mük.) sayı. 
494 Thısvı Ekmeztoglou, Athanassios Balodımos ve Sevim Budak, “Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası ve 
Türkiye’nin Uyumu”, Ed. Hürrem Cansevdi, İktisadi Kalkınma Vakfı, İstanbul:2001, s.137. 
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 ÇED Direktifi (85/337/EEC ve 97/11/EC) doğrultusunda hazırlanan ÇED 

Yönetmeliği genelde söz konusu direktifle uyumludur. Eklerdeki (Ek I ve Ek II, ÇED 

Uygulanacak Faaliyetler Listesi) değişik sektörlere ait küçük farklılıklar bulunmaktadır. 

Nihai hedef, ÇED sürecinin etkinliğinin artırılması, Topluluk müktesebatına uyum 

sağlanması ve gerekli teknik altyapının kurulmasıdır. Stratejik ÇED uygulamaları için 

ise Avrupa Birliği Direktifinin taslak olarak hazırlandığı bilinmekte ve çıkarılacak 

direktif doğrultusunda gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılması planlanmaktadır. 

ÇED Yönetmeliği ile ilgili revizyon yapılmış ve 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe dayanılarak 24.02.2004 tarih ve 

25383 sayılı Resmi Gazete’de Yeterlik Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve ÇED 

Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlarda Yeterlik Belgesi şartı getirilmiştir. 

 Hava Kalitesi: Türkiye’de hava kirliliğini ve hava kalitesi yönetimini 

düzenleyen temel hukuki araç, 1986 yılında çıkarılan Hava Kalitesinin Korunması 

Yönetmeliği’dir. Yönetmelik on yedi kirletici parametre için hava kalitesi sınır 

değerlerini, iki kirletici için hedef değerleri ve uyarı kademeleri ile uyarı kademelerine 

ulaşıldığında alınacak tedbirlerin yanı sıra ölçüm ve analizle ilgili diğer birçok hususu 

ele almaktadır. Yönetmelik sanayi tesisleri ve prosesler için bir emisyon izin sistemi 

getirmektedir. Nihai hedef ilgili Direktiflerin Türk mevzuatına yansıtılmasıdır. Hava 

Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin hükümlerinde ve standartlarda bazı 

değişiklikler yapılması gerekmektedir. Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliği ve Refik 

Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Kuruluş Kanunu’nda da revizyon 

gerekmektedir. Mevzuatın uyumlaştırılması sürecinde mevcut kurumsal yapıda 

herhangi bir değişikliğe gerek duyulmamaktadır. Ancak mevzuatın etkin uygulaması 

için, Çevre ve Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların sorumluluklarının açık ve net 

biçimde tanımlanması ve Hıfzıssıhha Merkezi’nin kurumsal yapısında değişiklik 

gerekmektedir. 

 Atık Yönetimi: Düzensiz depolama yapılan evsel katı atıkların olumsuz 

etkilerinin kontrol edilmesi amacıyla 14.03.1991 tarihinde Katı Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur. Yönetmelik, evsel katı atıkların bütün ülke 

genelinde belirli bir sistem içinde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf 

edilmesi ile ilgili teknik ve idari esasları belirlediği gibi, ambalaj atıklarının toplanması 

ve geri kazanılması ile ilgili yasal yaptırımları da içermektedir. Az atık üretilmesi, 

atıkların geri kazanılması ve atıkların çevreye zarar verilmeden bertaraf edilmesi atık 

yönetiminin temel ilkeleridir. Tıbbi atıkların yönetimi ile ilgili çalışmalar, evsel katı 



 188 

atıkların dışında değerlendirilmekte olup, bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı 

ile ilgili çalışmalar 20.05.1993 tarihli Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre 

yürütülmektedir. “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY)” 1995 yılında 

yürürlüğe girmiştir. TAKY ile ülkemize olan her türlü atık ithalatı yasaklanmıştır. 

TAKY ile tehlikeli atıklara ilişkin özel kurallar belirlenmiş olup, bazı yönleri ile AB 

Direktiflerinde verilen kurallardan daha sıkı tedbirler içermektedir. Yönetmelikte 

tehlikeli atıkların özellikleri, bertaraf şekilleri, bertaraf kriterleri ve işlemleri 

verilmektedir. 

 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Avrupa Birliği mevzuatı ile çoğu yönden 

uyumludur. Ancak, doğal ve sentetik bariyerlerin uygulanması ile ilgili Türk ve Avrupa 

Birliği mevzuatı arasında bazı ufak farklılıklar vardır. Nihai hedef; Atık Yönetimi ile 

ilgili Türk mevzuatı ve AB mevzuatının uyumlaştırılması için plan ve programların 

belirlenerek, bu amaçla kurum ve organizasyonların uygulayacağı görevlerin tespit 

edilmesi ve uygulanmasıdır. 

 Atık yönetimi konusunda Ulusal Program’ın vurguladığı, özellikle tehlikeli 

atıklar ve bertaraf yöntemlerine ilişkin Avrupa Birliği mevzuatının uyumlaştırma 

kapsamına alındığıdır. Hatta bu noktada atık kontrolü için ihtisas gümrüklerinin dahi 

oluşturulacağı vurgulanmaktadır.  

 Su Kalitesi: 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine uygun olarak “Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği” (SKKY) 4 Eylül 1988 tarihinde 19919 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği yeraltı sularının 

üç, yüzey sularının dört sınıfa ayrılmasına yönelik esasları ortaya koymaktadır. Ayrıca 

su kalite planlamasını da sağlamaktadır. Nihai hedef; Su Kirliliği Yönetiminde mevcut 

kanun, yönetmelik ve ilgili tebliğler ile ilgili Türk Standartlarının Avrupa Birliği 

Müktesebatına uyumlu hale getirilmesi ve uygulamaya geçirilmesidir. Çevre ve Orman 

Bakanlığının merkezi ve taşra teşkilatları güçlendirilmelidir. Daha fazla koordinasyon 

gerektiğinden iç sular ve kıyı suları birbiriyle ilgili şekilde yönetilmelidir. Ayrıca 

yüksek kalitede yeraltı suyunun sadece yüksek kalitede kullanımlara açık olması için 

yeraltı ve yüzey suyu kaynak kullanımlarının koordinasyonu sağlanarak yüzey ve 

yeraltı suları birlikte yönetilmelidir. Avrupa Birliği mevzuatına uyumun sağlanması, 

ilgili kurum ve kuruluşların mevzuatında değişiklik gerektirmekte ve/veya yeni 

mevzuatın oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Mevzuat uyumunun tamamlanması ise 
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mevcut sistemlerin revizyonunu gerektirecek ve yeni yatırımların yapılmasını zorunlu 

kılacaktır.  

 Kimyasallar: 2872 sayılı Çevre Kanununun 13. maddesine göre, havada suda 

veya toprakta kalıcı özellik göstererek ekolojik dengeyi bozan kimyasalların üretimi, 

ithalatı, taşınması, depolanması ve kullanımında çevrenin korunması esastır. Çevre 

Kanununa bağlı olarak, çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen sanayi 

kimyasallarının yönetimini kapsayan "Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü 

Yönetmeliği”, Avrupa Birliğinin ilgili Direktifleri göz önüne alınarak hazırlanmış olup, 

1993 yılı itibarı ile yürürlüğe girmiştir. AB mevzuatına tam uyum için Yönetmeliğin 

revizyona alınması gerekmektedir. Bazı tehlikeli kimyasal maddeler ve pestisitlerin 

uluslararası ticaretinde uygulanacak ön bildirimli kabul sistemine ilişkin “Rotterdam 

Sözleşmesi”ne Türkiye imza koymuştur. Sözleşmeye taraf olunabilmesi için gerekli 

çalışmalar sürdürülmektedir. Türkiye ‘’Montreal Protokolü‘’ ne taraftır. Nihai hedef; 

söz konusu AB Mevzuatının üstlenilerek uygulanmasıdır. Kimyasallar ile ilgili olarak 

Ulusal Program’ın bizce kayda değer taahhütü Asbest ve Polihalojenli organik 

bileşiklerin kullanımı ve piyasaya arzına ilişkin hususların yeniden düzenlenmesi 

gereğine işaret etmesidir. 

 Araç ve Makinelerden Kaynaklanan Gürültü: Gürültünün yarattığı rahatsızlıklar 

2872 sayılı Çevre Kanunu’nda ele alınan temel konulardan birini oluşturmaktadır. Bu 

konudaki temel hukuki düzenleme olan 1986 yılında çıkarılan Gürültü Kontrol 

Yönetmeliği; yerleşim yerleri için gürültü düzeyleri, tren yolları, havaalanları, sanayi ve 

inşaat alanlarında izin verilebilecek azami değerleri ve motorlu taşıtlar gibi dışarıda 

kullanılan makinelerden kaynaklanan gürültü emisyon değerlerini belirlemekte ve 

gürültünün azaltımı için kentsel planlama prensiplerini ortaya koymaktadır. Nihai 

hedef; söz konusu AB Mevzuatının üstlenilerek uygulanmasıdır. Gürültü konusunda 

Ulusal Program komuta kontrol felsefesinin araçlarını uygulayacağını belirtmektedir. 

Ölçümler yapılması, analiz yöntemleri ve rapor hazırlama gibi kontrol politikası 

vasıtaları yanında gürültü kaynağının ortadan kaldırılması ya da önleme prensibinin 

devreye girmesi suretiyle ürün bazında gürültü şiddetinin azaltılmasına ilişkin politika 

vasıtaları da benimsenmeliydi. Böylece daha gürültü ortaya çıkmadan önlemek 

mümkün olabilecekti . Nitekim AB mevzuatı ürün bazında (sokakta kullanılan makine 

ve vasıtalar ile evde kullanılan küçük aletlerin gürültü seviyeleri kısıtlanmak suretiyle) 

gürültü sınırlamaları getirmiş ve sorunu oluşmadan çözme gayretleri içine girmiştir. 
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6.1.5.2.Alan Araştırması Bulguları 

 Bu bölümde ekteki anket formuna verilen cevaplardan oluşan örneklem 

bulguları, ilgili konuya ait tüm soruların ve bu sorulara işletmelerin vermiş olduğu 

cevapların istatistik olarak işlenmesinden oluşan tablolar halinde sunulmuştur. Bu 

tablolarda işletmelerin cevapları sıklık (frekans) ve yüzde başlıkları altında sütunlar 

halinde gösterilmiştir. Tablolarda yer alan seçenekler verilen cevapların işlenmesi 

sonucunda en çok önemliden en az önemliye doğru sıralanarak sunulmuştur. Tablolara 

ait olarak yapılan yorumlarda özellikle “Tamamen” olarak işaretlenen cevaplar ağırlıklı 

olarak dikkate alınmıştır. “Hiç” ve “Kısmen” olarak verilen cevaplar hakkında yüzeysel 

yorumlar yapılmıştır. 

Tablo 7 : Çevre Sorunlarını Önemsemeye İlişkin Tutum 

ÖNEM DÜZEYİ 

HİÇ KISMEN TAMAMEN ÇEVRE SORUNLARI 

SIKLIK % SIKLIK % SIKLIK % 

ARITMA PROBLEMİ 9 18.8 14 29.2 25 52.1 

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 12 25 20 41.7 16 33.3 

SU KİRLİLİĞİ 14 29.2 9 18.8 25 52.1 

HAVA KİRLİLİĞİ 9 18.8 14 29.2 25 52.1 

TOPRAK KİRLİLİĞİ 17 35.4 20 41.7 11 22.9 

DİĞER NEDENLER 10 20.8 17 35.4 5 10.4 

 
 Araştırmaya katılan işletme yöneticileri, çevre sorunlarını önemsemeye dönük 

tutumları ile ilgili olarak ankete verdikleri cevaplar Tabloda gösterilmiştir. Tablodan da 

görülebileceği gibi işletme yöneticileri büyük ölçüde çevreyi etkileyen sorunlara karşı 

duyarlıdırlar. Ankete verilen cevaplardan işletmelerin, çevreyi etkileyen sorunların 

başında arıtma problemi ile hava ve su kirliliğini gördükleri anlaşılmaktadır. 

  MOSB’de arıtma tesisisinin yapılmış olması işletmeler için bir avantajdır. 

Planlı sanayileşme faaliyetlerinin sonucu olarak kurulan organize sanayi bölgelerinde 

bu tür hizmetlerin ve imkanların olması işletme yöneticilerinin elini 

kolaylaştırmaktadır. Ancak özellikle küçük işletmeler alınan aidatların yüksekliğinden 

şikayetçidirler.  
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 Bundan sonra ise gürültü ve toprak kirliliğinin geldiği görülmektedir. Son 

olarakta diğer nedenler sıralamada yerini almaktadırlar. Toprak kirliliğinin somut 

olarak tespit edilmesi sıradan bir vatandaş için güç olması nedeniyle bu madde ile ilgili 

yapılan değerlendirmenin bu şekilde sonlarda yer aldığı düşünülebilir. Yine gürültü 

insan sağlığını etkilese bile diğer kirlilik türlerine karşı çözümü alınabilecek basit 

tedbirler ile mümkün olduğundan değerlendirmede son sıralarda yer aldığı 

düşünülebilir. 

Verilen cevaplardan işletmelerin hemen yarıya yakınının sıralanan çevre 

sorunlarını tamamen önemsedikleri görülmektedir. İşletmelerin üçte bir ise çevre 

problemlerini kısmen önemsemektedirler. Bu problemleri hiç önemsemeyen işletme 

sayısı oldukça az düzeydedir.  

Tablo 8 :Çevre Sorunlarına Yol Açan Faktörlerin Önem Düzeyi 

ÖNEM DÜZEYİ 

HİÇ KISMEN TAMAMEN FAKTÖRLER 

SIKLIK % SIKLIK % SIKLIK % 

SANAYİLEŞME 0 0 19 39.6 29 60.4 

ÇARPIK KENTLEŞME 0 0 6 12.5 42 87.5 

NÜFUS ARTIŞI 2 4.2 23 47.9 23 47.9 

DOĞAL AFETLER 8 16.7 25 52.1 15 31.3 

DİĞER NEDENLER 4 8.3 23 47.9 8 16.7 

 
 Araştırmaya katılan işletme yöneticilerine Tabloda yer alan faktörlerin çevre 

sorunu oluşturmada ne derece önemli oldukları sorusu yöneltilmiş ve alınan cevapların 

önem düzeyine göre dağılımı tabloda gösterilmiştir. Buna göre işletmeler büyük oranda 

(%87.5) çarpık kentleşmeyi çevre sorunu oluşturmada tamamen önemli bir faktör 

olarak görmektedirler.  

 Bunu takiben yine %60.4 oranda işletme sanayileşmenin tamamen cevre sorunu 

oluşturmada önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bunu %48 ile nüfus artışı ve %31.3 ile 

doğal afetler takip etmiştir. İşletmeler özellikle çarpık kentleşme, sanayileşme ve nüfus 

artışını çevre kirliliği oluşturma konusunda ciddi bir tehdit olarak görmektedirler. Son 

sırada ise diğer nedenler yer almaktadırlar.  
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Tablo 9 :Çevreyi Korumaya Yönelik Tutum 

ÖNEM DÜZEYİ 

HİÇ KISMEN TAMAMEN FAALİYETLER 

SIKLIK % SIKLIK % SIKLIK % 

ÜRETİMDEKİ ATIKLARI 
AZALTMA 

3 6.3 13 27.1 32 66.7 

AĞAÇ DİKMEK 1 2.1 16 33.3 31 64.6 

BACA FİLTRELERİ TAKMAK 10 20.8 10 20.8 28 58.3 

ÜRÜN YAŞAM SÜRESİNİ 
UZATMAK 6 12.5 16 33.3 26 54.2 

GERİ DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ 
GELİŞTİRME 7 14.6 19 39.6 22 45.8 

TEKRAR KULLANIM 
YÖNTEMLERİ GELİŞTİRME 5 10.4 22 45.8 21 43.8 

ARITMA TESİSLERİ KURMAK 17 35.4 12 25 19 39.6 

ARGE ÇALIŞMALARI 
YAPMAK 7 14.6 22 45.8 19 39.6 

ÇEVRE POLİTİKASI 
OLUŞTURMAK 

7 14.6 23 47.9 18 37.5 

YENİLENEBİLİR KAYNAK 
KULLANIMINA ÖNCELİK 
VERMEK 

10 20.8 21 43.8 17 35.4 

ÜRETİMDEKİ ENERJİ 
MİKTARINI AZALTMA 6 12.5 25 52.1 17 35.4 

ÇEVRE DOSTU PAKETLEME 
UYGULAMALARI 13 27.1 19 39.6 16 33.3 

ÜRETİMDEKİ KAYNAK 
MİKTARINI AZALTMA 

12 25 27 56.3 9 18.8 

 
 İşletmelere “İşletmenizde çevreyi koruma açısından tablodaki faaliyetlere ne 

derece önem verilmektedir?” sorusu yöneltilmiş ve alınan cevaplar önem sırasıyla 

yukarıdan aşağıya uygun şekilde tabloda sıralanmıştır. Verilen cevaplar arasında 

özellikle tamamen önem verilen faaliyetler dikkate alınarak yorumlanmıştır. Buna göre 

üretimdeki atıkları azaltma konusuna 32 işletme (%66.7) tamamen önem verirken yine 

31 işletme (%64.6) ağaç dikme, 28 işletme (%58.3) baca filtresi takmaya, 26 işletme 

(%54.2) ürün yaşam süresini uzatmaya, 22 işletme (%45.8) geri dönüşüm süreçleri 

geliştirmeye, 21 işletme (%43.8) tekrar kullanım yöntemleri geliştirmeye, 19’ar işletme 

(%39.6) arıtma tesisleri kurma ve ARGE çalışması yapmaya, 18 işletme (%37.5) çevre 

politikası oluşturmaya, 17’şer işletme (35.4) üretimdeki enerji miktarını azaltma ve 

yenilenebilir kaynak kullanımına öncelik vermeye, 16 işletme (%33.3) çevre dostu 
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paketleme uygulamalarına ve 9 işletme (%18.8) üretimdeki kaynak miktarını azaltmaya 

tamamen önem vermektedirler. 

Tablo 10 :İşletmelerde ISO 14001 ÇYS Belgelendirilme Durumu 

İşletmede ÇYS belgelendirme 
durumu 

SIKLIK % 

EVET 1 2.1 

HAYIR 47 97.9 

 
 Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelere yöneltilen 

“ISO 14001 ÇYS belgesine sahip misiniz?” sorusuna verilen cevaplar Tabloda 

sunulmuştur. Buna göre belgeli işletme sayısı bir işletme ve % 2.1 oranı ile sınırlı 

kalmıştır. 47 işletme (%97.9) bu belgeye sahip değildir.  

Tablo 11 :ISO 14001 Belgesi Yokluğuna Neden Olan Faktörlerin Önem Düzeyi 

ÖNEM DÜZEYİ 

HİÇ KISMEN TAMAMEN NEDENLER 

SIKLIK % SIKLIK % SIKLIK % 

PAHALI OLMASI 16 34 14 29.8 17 36.2 

İLAVE İŞ YÜKÜ ORTAYA 
CIKARMASI 

14 29.8 18 38.3 15 31.9 

ISO 9000 KALİTE BELGESİ 
YOKLUĞU 21 44.7 15 31.9 11 23.4 

DESTEKLEYİCİ 
ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN 
YOKLUĞU 

16 34 21 44.7 10 21.3 

YETERLİ ZAMANIN 
OLMAMASI 23 48.9 15 31.9 9 19.2 

ÜST YÖNETİM 
DESTEĞİNİN 
YETERSİZLİĞİ 

22 46.8 16 34 9 19.2 

PERSONELİN BİLGİ VE 
BİLİNÇ DÜZEYİNİN 
DÜŞÜKLÜĞÜ 

13 27.7 28 59.6 6 12.7 

 
 İşletme yöneticilerinin ISO 14001 ÇYS belgesine sahip olmamalarına neden 

olan faktörlerin ne derece rol oynadıkları konusunda sorulan soruya verdikleri cevaplar 

Tabloda sunulmuştur. Buna göre 17 işletme(%36.2) pahalı olmasını, 15 işletme 

(%31.9) ilave iş yükü ortaya çıkarmasını, 11 işletme (%23.4) ISO 9000 Kalite Güvence 
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Belgesi yokluğunu, 10 işletme (%21.3) destekleyici örgütsel kültür yokluğunu, 9’ar 

işletme (%19.2) üst yönetim desteğinin yetersizliğini ve yeterli zamanın olmamasını ve 

6 işletme (%12.7) ise personelin bilgi ve bilinç düzeyinin düşüklüğünün bu noktada 

tamamen etkili olduğunu ileri sürmüşlerdir.  

Tablo 12 :İşletme Bütçesinde ÇYS İçin Kaynak Ayrılma Durumu 

İşletmede ÇYS için pay ayrılma 
durumu 

SIKLIK % 

EVET 25 52.1 

HAYIR 23 47.9 

 
 Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelere yöneltilen 

“İşletmenizde ÇYS için pay ayrılıyor mu?” sorusuna verilen cevaplar Tabloda 

sunulmuştur. Buna göre işletmelerin %52’lik bir kısmı bütçesinde çevre için belirli 

oranda bir pay ayırırken yarıya yakın bir kısmı hiçbir pay ayırmamaktadır. 

Tablo 13 :İşletme Bünyesinde ÇYS İle İlgili Maliyetlerin İzlenme Durumu 

İşletme muhasebe sisteminde çevre 
maliyetlerinin izlenme durumu 

SIKLIK % 

EVET 22 45.8 

HAYIR 26 54.2 

 
 İşletme yöneticilerine yöneltilen “İşletmeniz muhasebe sisteminde çevre ile 

ilgili maliyetler izleniyor mu?” sorusuna verilen cevaplar Tabloda sunulmuştur. Buna 

göre ankete katılan işletme yöneticilerinden 22’si (%45.8) evet izlenmektedir cevabı 

verirken, 26’sı (54.2) hayır izlenmemektedir şeklinde yanıtlamıştır. 

Tablo 14 :ISO 9000 Belgesine Sahip Olma Durumu 

İşletmenin ISO 9000 Kalite Belgesine 
sahip olma durumu 

SIKLIK % 

EVET 19 39.6 

HAYIR 29 60.4 

 
 İşletmelerin ISO 9000 belgesine sahip olma durumlarını belirlemek için sorulan 

soruya verilen cevaplar Tabloda sunulmuştur. Buna göre 19 işletme (%39.6) bu belgeye 

sahipken 29 işletmenin (%60.4) sahip olmadığı görülmektedir.  



 195 

Tablo 15 :İşletmelerde Çevre Mühendisi Çalıştırma Durumu 

İşletmede çevre mühendisi istihdam 
etme durumu 

SIKLIK % 

EVET 5 10.4 

HAYIR 43 89.6 

 
 İşletmelerin çevre mühendisi çalıştırma düzeylerini ölçmek maksadıyla 

yöneltilen soruya verilen cevaplar Tabloda sunulmuştur. Buna göre 5 işletme (%10.4) 

çevre mühendisi çalıştırırken, 43 işletmenin (%89.6) çalıştırmadığı görülmektedir.  

Tablo 16 :İşletmenin Çevre Kuruluşlarına Üyelik Durumu 

İşletmenin çevre kuruluşlarına üyelik 
durumu 

SIKLIK % 

EVET 3 6.3 

HAYIR 45 93.7 

  
 İşletmelerin “İşletmeniz herhangi bir çevre kuruluşuna üye midir?” sorusuna 

verdikleri cevaplar Tabloda sunulmuştur. Buna göre yalnızca 3 işletme (%6.3) herhangi 

bir çevre kuruluşuna üye iken, 45 işletme (%93.7) hiçbir kuruluşa üye değildir. 

Tablo 17 :İşletmelerin ISO Dışında Belgeye Sahip Olma Durumları 

İşletmenin  ISO dışında belgelendirme 
durumu 

SIKLIK % 

YOK 43 89.5 

EKOTEKS 2 4.2 

CE BELGESI 1 2.1 

TSE 4500 GIDA SİCİL VE ÜRETİM 
SERTİFİKASI 

1 2.1 

HACCP 1 2.1 

 
 İşletmelerin ISO serisi dışında sahip oldukları belgeleri ortaya çıkarmaya 

yönelik sorulan “Kuruluşunuz ISO dışında bir belgeye sahipse yazınız?” sorusuna 

verilen cevaplar Tabloda sunulmuştur. Buna göre işletmelerden 43’ü (%89.5) başka 

belgeye sahip olmadığını belirtirken iki işletmenin tekstil sektöründe çevre ile ilgili 
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uluslararası belge olan Ekoteks belgesine, bir işletmenin CE belgesine, bir işletmenin 

TSE 4500 gıda sicil ve üretim sertifikası ve bir işletmeninde yine gıda güvenliği ve 

sağlığı ile ilgili uluslararası düzeyde geçerli HACCP belgesi mevcuttur. 

Tablo 18 :ISO 14001 ÇYS’ni Yatırım Yapmaya Değer Görme Düzeyi 

ÖNEM DÜZEYİ 

HİÇ KISMEN TAMAMEN 

İşletmenin ÇYS’ni yatırım 
yapmaya değer görme 
düzeyi 

SIKLIK % SIKLIK % SIKLIK % 

ISO14001'i ne derece 
yatırım yapmaya değer 
görüyorsunuz? 

2 4.2 18 37.5 28 58.3 

 
 İşletme yöneticilerine yöneltilen “ISO14001 ÇYS'ni ne derece yatırım yapmaya 

değer görüyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar Tabloda sunulmuştur. Buna göre 

işletmelerin %58.3’ü ISO 14001 ÇYS’ni tamamen yatırım yapmaya değer görürken, 

%37.5 kısmen yatırım yapmaya değer görmektedir. Yatırım yapmaya değer 

görmeyenlerin oranı %4.2’dir.  

Tablo 19 :İşletmelerin ISO 14001 Belgesine Yönelik Tutumu 

FAKTÖRLER ORTALAMA TOPLAM 
ÖNEM 

DERECESİ 

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK 2.39 115 1 

TOPLUMUN SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA 3.35 161 2 

YASAL MEVZUATA UYUM 4.68 225 3 

VERİMLİLİK ARTIŞI SAĞLAMA 5.56 267 4 

İŞLETME İMAJINI GELİŞTİRME 6.58 316 5 

MALİYET TASARRUFU SAĞLAMA 6.62 318 6 

ULUSLARARASI PAZARDA ÖNKOŞUL 7 336 7 

REKABET AVANTAJI 7 336 7 

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM 7.37 354 8 

ÇEVRE BİLİNCİNİN ARTMASI 7.45 358 9 

İSLETMENİN TKY İLKELERİNDEN 
BİRİ OLMASI 

8.18 393 10 
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 İşletme yöneticilerinden ISO 14001 ÇYS’ni yatırım yapmaya değer görmelerine 

neden olan faktörleri önem derecelerine göre birden onbire kadar (en önemli gördükleri 

faktör için 1, ikinci derece önemli gördükleri faktör için 2 gibi numaralar vererek) 

sıralamaları istenmiş ve alınan cevaplar Tabloda sunulmuştur. Tabloda toplam 

sütununda işletmelerin her bir faktör için verdiği derecelerin toplamı yer alırken, 

ortalama sütununda ise toplam değerinin işletme sayısına bölünmek suretiyle bulunan 

değer yer almaktadır. Ortalama değerinin küçüklüğü oranında o faktöre atfedilen 

önemin artmakta olduğu açıktır. Buna göre tablonun yorumlanmasına yardımcı olması 

maksadıyla önem dereceleri son sütunda sıralanmıştır. 

 Bu bağlamda işletmelerin ÇYS’ne yatırım yapmada en önemli gördükleri ilk üç 

faktör çevre kirliliğini azaltmak, toplumun sağlığı ve güvenliğini sağlama, yasal 

mevzuata uyum olarak yer almıştır. Bu grubu izleyen diğer üç faktör verimlilik artışı 

sağlama, işletme imajını geliştirme ve maliyet tasarrufu sağlamadır. İkinci grupta 

birbirine yakın ortalamalar ile yer alan bu unsurlar işletmenin kendisi ile yakından ilgili 

verimlilik imaj ve maliyet tasarrufu konularında yoğunlaşmaktadır. Bunların ardından 

gelen diğer üç unsur uluslararası pazarda önkoşul, rekabet avantajı ve Avrupa Birliği’ne 

uyumdur. Son grupta yer alan iki ilke çevre bilincinin artması ve işletmenin Toplam 

Kalite Yönetimi ilkelerinden biri olması şeklindedir. 

Tablo 20 :İşletmelerde Çevreye Duyarlı İşletme Kültürü Oluşturma Düzeyi 

İşletmede çevreye duyarlı firma kültürü 
oluşumuna ilişkin faaliyetin varlığı 

SIKLIK % 

YOK 35 72.92 

ÇALIŞANLARA EĞİTİM VERME 4 8.33 

ÇALIŞANLARLA AĞAÇ DİKME 8 16.67 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE 
ORTAK PROJELER HAZIRLAMAK 

1 2.08 

  
 İşletmeler kendilerine yöneltilen “işletmenizde çevreye duyarlı işletme kültürü 

oluşturma yönünde gerçekleştirilen faaliyetleri belirtiniz!” sorusuna Tablodaki 

gösterilen cevapları vermişlerdir. Buna göre 35 işletme (%73) herhangi bir faaliyette 

bulunmadığını belirtmişlerdir. 8 işletme(%17) çalışanlar ile ağaç dikme faaliyeti icra 

ederken, 4 işletme (%8) çalışanlarına eğitim verme faaliyeti icra ettiğini belirtmiştir. 

Yalnızca bir işletme (%2) Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak proje hazırlamaktadır.  
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Tablo 21 :İşletmenin Tedarik faaliyetlerinde Çevreye Verilen Önem Düzeyi 

ÖNEM DÜZEYİ 

  HİÇ KISMEN TAMAMEN 

SIKLIK % SIKLIK % SIKLIK % Satın alma bölümündeki 
tedarik faaliyetlerinde çevre 
korumaya verilen önem 
düzeyi 

6 12.5 25 52.1 17 35.4 

 
 İşletmeler kendilerine yöneltilen “işletmenizin satın alma bölümü tedarik 

faaliyetlerinde çevrenin korunması ile ilgili öncelikleri ne düzeyde dikkate almaktadır?” 

şeklindeki soruya Tabloda sunulan cevapları vermişlerdir. Buna göre işletmelerin 

%35’inin satın alma bölümleri tedarik faaliyetlerinde çevre ile ilgili önceliklere 

tamamen dikkate alırken, %52’si kısmen dikkate almaktadır. İşletmelerden %13’ü ise 

satın alma faaliyetlerinde çevresel öncelikleri hiç dikkate almamaktadır.  

Tablo 22 :İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yürütülen Çevresel 

Faaliyetler 

ÖNEM DÜZEYİ 

HİÇ KISMEN TAMAMEN FAALİYETLER 

SIKLIK % SIKLIK % SIKLIK % 

ÇEVRE İLE İLGİLİ 
TARAFLARCA ORTAK 
PROJELER DÜZENLEME 

24 50 22 45.8 2 4.2 

YEREL YONETİMLE 
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ 
ÖNLEME İÇİN İŞBİRLİĞİ 

11 22.9 31 64.6 6 12.5 

AĞAÇLANDIRMA 
YEŞİLLENDİRME 
FAALİYETLERİ 

5 10.4 15 31.3 28 58.3 

KÜLTÜREL AKTİVİTELER 21 43.8 19 39.6 8 16.7 

İŞ ORTAMI KALİTESİNİ 
İYİLEŞTİRME 

4 8.3 25 52.1 19 39.6 

 
 İşletmelere yöneltilen “işletmeniz ekolojik çevre ile ilgili sosyal sorumluluk 

kapsamında aşağıdaki faaliyetlere hangi düzeyde önem vermektedir?” sorusuna verilen 

cevaplar Tabloda sunulmuştur. Buna göre 28 işletme (%58.3) ağaçlandırma ve 

yeşillendirme faaliyetlerine, 19 işletme (39.6) iş ortamı kalitesini arttırmaya yönelik 

faaliyetlere, 8 işletme (%16.7) kültürel aktivitelere, 6 işletme (12.5) yerel yönetimler ile 

işbirliği faaliyetine ve 2 işletme (%4.2) ise çevre ile ilgili taraflarca ortak projeler 
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düzenleme faaliyetlerine tamamen önem vermektedirler. Genellikle işletmeler 

yeşillendirme ve iş ortamı kalitesini arttırmaya yönelik faaliyetlere önem 

vermektedirler.  

Tablo 23 :ÇYS Belgeli İşletmeyi Diğerlerinden Ayıran Farklar Çizelgesi 

  SIKLIK % 

CEVAP YOK 27 56.3 

YASAL MEVZUATA UYMA 2 4.2 

REKABET AVANTAJI 3 6.3 

MUŞTERİ MEMNUNİYETİ 4 8.3 

ŞİRKETE OLAN GÜVENİ ARTTIRMAK 4 8.3 

ÇEVRE DUYARLILIĞI 8 16.7 

 
 İşletme yöneticilerinin kendilerine yöneltilen “ÇYS belgeli işletmeleri belgesiz 

işletmelerden ayıran özellikler nelerdir?” soruna verdikleri cevaplar Tabloda 

gösterilmiştir. Buna göre işletmelerin %16.7’si çevre duyarlılığı diye cevaplarken, %8.3 

şirkete olan güveni arttırmak, yine %8.3 müşteri memnuniyeti şeklinde cevaplamıştır. 

Yine işletmelerin %6.3’ü rekabet avantajı derken, %4.2’si yasal mevzuata uyma 

şeklinde cevap vermiştir. İşletmelerin %56.3’ü bu soruyu cevap vermekten kaçınmıştır. 

Cevap vermeme oranı hayli yüksektir. Bu husus hiçbir fark yoktur şeklinde 

yorumlanmamalıdır.  

Tablo 24 :İşletmelerin Çevre Konusunda Ödül Durumları 

 SIKLIK % 
YOK 46 95.8 
ISO ÇEVRE DÜZENLİĞİ VE TEMİZLİĞİ 
ÖDÜLÜ 2004-2005 

1 2.1 

ISO ÇEVRE ÖDÜLÜ 1 2.1 
 
 İşletme yöneticilerine yöneltilen “İşletmenizin çevre konusunda aldığı herhangi 

bir ödül var mı?” sorusuna verilen cevaplar Tabloda sunulmuştur. Buna göre 46 işletme 

(%96) “yok” şeklinde cevap vermiştir. Bir işletme (%2) ISO Çevre Düzenliği ve 

Temizliği Ödülü (2004-2005) şeklinde cevap verirken, bir işletme ise ISO Çevre Ödülü 

şeklinde cevap vermiştir.  
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6.1.6. Sonuç ve Öneriler 

 Özellikle sanayi devriminden sonra ülkelerde sanayileşmenin etkisi ile ve hızla 

artan dünya nüfusunun artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çevresel kaynaklar hızla 

tüketilmiş, kirletilmiştir. Bu dönemde kirlenmenin en büyük nedeni ise insanların bu 

konuda bilinçsiz olması, çevrenin kendini yenileyebileceği fikrinin insanlar ve özellikle 

işletme yöneticilerinin arasında yaygın oluşudur. Bundan dolayı da insanlar bu konuda 

uyarılmamış ve faaliyetlerine aynı şekilde devam etmişlerdir. 19. yüzyılın son 

çeyreğinde çevrenin kendini yenileyemediği ve çevresel kirlenmelerin baş gösterdiği 

görülmüş ve toplumun bu konu hakkındaki düşünceleri değişmeye başlamıştır. 

Çevresel kirlenmelerin insanları tehdit ettiği ve insanların bu konuya ilgilerinin 

artmasına neden olan olaylar sayesinde insanların çevre kirliliğine merakları ve 

duyarlılıkları artmıştır.  

 Sınırsız üretim ve tüketim, nüfus artışı gibi unsurlar çevre kirliliğinin artmasına 

sebep olmaktadır. Dünyanın pek çok yerinde benzer şekilde ortaya çıkan çevre 

sorunlarının temelinde ekonomi ve ekoloji arasındaki dengesizlik yatmaktadır. 

İnsanoğlu bir yandan hızla gelişen bilim, teknoloji ve sanayi ile doğaya hakim olup 

ekonomik açıdan yaşam düzeyini yükseltirken, diğer yandan da doğaya zarar 

vermektedir. Çevrenin korunması ve daha yaşanabilir bir çevrenin sağlanabilmesi tüm 

insanlığın ortak hedefidir. Bunu sağlamak için yerel anlamda devletler ve küresel 

anlamda uluslararası kuruluşlar önemli görevler üstlenmektedirler.  

 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından ortaya atılan 

sürdürülebilir kalkınma kavramı gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini 

tehlikeye sokmaksızın bu günkü nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilen kalkınma olarak 

tanımlanmaktadır. Bu yaklaşımda doğal kaynaklar verimli kullanılarak, atıklar 

azaltılarak veya kaynağında yok edilerek, kaynakların tekrar tekrar kullanımı 

sağlanarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarına cevap verecek ve çevrenin sürekli ve 

sürdürülebilir bir şekilde korunması sağlanmış olacaktır. 

 Sürdürülebilir kalkınma çevre bilincinin hızla geliştiği bir ortamda çevreyi 

korumakla ilgili amaçların uluslararası ve ulusal düzeylerde her geçen gün önem 

kazandığı bir ortamda, işletmelerin de göz ardı edemeyeceği önemli bir konu haline 

gelmiştir. İşletmeler toplumsal sorumluluğun bir unsuru olarak çevreye duyarlı 

yaklaşımlar benimsemektedirler. Tüketicilerin çevre bilincinin artması, çevre ile ilgili 

yasal yaptırımların yoğunlaşması ve çevreye duyarlı olmanın maliyetleri düşürüp 

karlılığı arttırarak rekabet avantajı sağlar hale gelmesi işletmelerin ekolojik çevre 



 201 

konusundaki bakış açılarını radikal bir biçimde değiştirmektedir. Günümüzde giderek 

artan sayıda işletme çevreyi, insan sağlığını ve güvenliğini koruma konusunda, diğer 

şirketlere liderlik etme ve öncü olma rolünü üstlenmektedir. Bu yeni öncü 

yaklaşımların temelinde 21. yüzyılda başarılı olacak işletmelerin, ekolojik çevreyi 

stratejik ve uygulama önceliklerden biri haline getiren işletmeler olacağı fikri vardır. 

 Çevrenin kirlenmesinde önemli rol sahibi olan işletmeler, insanların bu konuya 

önem vermesiyle çevre korumasına özen göstermek zorunda kalmışlar ve bunu bir 

rekabet aracı olarak görmüşlerdir. Böylece işletmeler arasında çevre kirliliği kontrolü, 

tüketicinin meydana getirdiği bir otomatik kontrole bağlanmıştır. İşletmelerin aldıkları 

çevre dostu sembolleri ve sıfatları tüketicilerin tercih sebepleri olmaya başlamıştır. 

Üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak tüm 

dünya ulusları için önemli bir görevdir. Bu görevi yerine getirebilmek için çevre 

politikalarında gerekli değişiklikleri yapmak ve toplumların çevre konusundaki bilgi ve 

bilinç düzeyini arttırmak gereklidir. Bu çerçevede çok önemli birer toplumsal aktör 

olan işletmelere de büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. 

 Çevreyi önemli önceliklerden biri olarak ele alan işletmeler, çevre yönetim 

sistemlerine paralel olarak, fonksiyonel alanlarda da çevre dostu uygulamalar ortaya 

koymaktadırlar. İşletme verimliliğinin arttırılmasına yönelik çevre yönetimi 

uygulamaları firmalara, hammadde ve enerji kullanımı ile atık miktarını en aza 

indirmek yoluyla önemli bir ekonomik kazanım ve avantaj sağlar. Atık miktarının 

azaltılması, işletmenin değerli hammadde kaybının önlemesini ve işletme maliyetinin 

azalmasını sağlar. Ayrıca, firmaların işletme verimliliğinin arttırılmasına yönelik çevre 

yönetimi uygulamalarını, üretim süreçlerine dahil etmeleri, tüm toplumu etkileyen ve 

çevre kirliliğine yol açan atık miktarlarında bir azalma sağlayacağından, işletmenin ve 

ürünlerinin tüketiciler, kamuoyu ve yasa koyucular gözündeki imajı iyileşecektir. Ürün 

tasarımında ve satın alma fonksiyonunda da çevreye duyarlı yaklaşımlar söz konusu 

olmaktadır. Bu nedenle, düşük maliyetli ve KOBİ’ler için uygulaması kolay pek çok 

çalışma gerçekleştirilebilir. 

 Türk işletmelerinin çevre duyarlılık derecesini belirleyebilmek üzere 

çalışmamızın altıncı bölümünde MOSB faaliyet gösteren işletmelerin çevre 

konusundaki halihazırdaki mevcut durumlarını ve bakış açılarını inceleyen bir alan 

araştırmasına yer verilmiştir. Araştırmaya katılan işletmelerden elde edilen veriler 

ışığında işletmelerin cevre durumları ile ilgili genel değerlendirmeler yapılmıştır. 



 202 

 İşletmeler kendilerini etkileyen çevre sorunlarını önemsemektedirler. Özellikle 

arıtma problemi ile hava ve su kirliliği en çok önemsedikleri çevre sorunlarının başında 

gelmektedir. Bunları gürültü kirliliği ile hava kirliliği takip etmektedir. İşletmeler çevre 

sorunlarına yol açan faktörlerin başında çarpık kentleşmenin geldiğini düşünmektedir. 

Bu sorunu sanayileşme, nüfus artışı ve doğal afetler takip etmektedir. 

 İlk sırada çarpık kentleşmenin yer almasında özellikle organize sanayi bölgesi 

olarak inşa edilmesine rağmen ülkemizde her alanda kendini gösteren öngörücü 

olmayan yetersiz planlama veya kaynak eksiklikleri ve bürokratik engeller burada da 

kendini göstermiş ve yapım aşamasında giderilmesi gereken bir çok sorun sonraya 

bırakılmış veya bırakılmak zorunda kalmıştır. Bu yüzden de bu sorun ilk sırada yer 

almıştır. İşletme yöneticileri MOSB ile ilgili olarak yanlış bölge seçiminden, arıtma 

tesisinin sonradan inşasına ve alt yapı faaliyetlerinin işletmeler faaliyete geçtikten sonra 

başlamasına tepkilidirler.  

 İşletmeler çevreyi korumaya dönük olarak, ilk bakışta kısa sürede ve maliyet 

gerektirmeyen üretimdeki atıkları azaltma, ağaç dikmek, baca filtreleri takmak gibi 

önlemleri almaya yoğunlaşırken, ikinci aşamada sosyal sorumluluk anlayışı bağlamında 

çevreyi korumayı hedefleyen ürün yaşam süresini uzatmak, geri dönüşüm süreçleri 

geliştirme, tekrar kullanım yöntemleri geliştirme, arıtma tesisleri kurmak, ARGE 

çalışmaları yapmak, çevre politikası oluşturmak gibi faaliyetlere bünyelerinde yer 

vermektedirler. Bu grubu takiben ise işletmenin varlık amacı olan ve verimliliğine 

yönelik yenilenebilir kaynak kullanımına öncelik vermek, üretimdeki enerji miktarını 

azaltma, çevre dostu paketleme uygulamaları, üretimdeki kaynak miktarını azaltma gibi 

faaliyetler gelmektedir. Bu noktada işletmelerin sosyal sorumluluk bağlamında çevreyi 

korumaya yönelik faaliyetleri verimliliğe yönelik faaliyetlerden daha önce tutması 

sevindirici bir yaklaşımdır.  

 İşletmelerde çevre yönetim sistemleri ile kalite güvence sistemleri arasında 

dünyada gözlenen genellikle birbirlerinin aynı yönde ve paralel gelişme gösterdiğidir. 

Toplam Kalite yaklaşımını benimseyen işletmelerde çevre sorumluluğu da toplam 

kalite arayışının bir parçası haline gelmektedir. “Toplam Kalite Çevre Yönetimi”, bu 

çerçevede gelişen ve bir kuruluşun ürünlerinin ve faaliyetlerinin kalitesine katkıda 

bulunacak çevre ile ilgili özelliklerinin belirlenmesi, değerlenmesi ve sürekli 

geliştirilmesi olarak tanımlanabilecek bir olgudur. 

 MOSB’de faaliyet gösteren işletmelerin %40 oranında ISO 9000 serisi Kalite 

Güvence Belgesine sahip olmalarına rağmen, uluslararası çevre yönetimi standardı olan 
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ve AB tarafından teşvik edilen ISO 14001 ÇYS belgesine sahip olma oranı oldukça 

düşüktür. Malatya’da mevcut ÇYS belgeli işletme sayısı maalesef birdir. Daha uzun bir 

geçmişe ve yaygınlığa sahip kalite belgelendirmesi konusunda işletmelerin durumu 

umut verici gözükmesine rağmen aynı yorumu çevre konusundaki belgelenme düzeyi 

için söylemek imkansızdır. Bu durum dünyadaki gelişme aksine bir özellik 

göstermektedir. Yine belgelendirme ile ilgili olarak dikkati çeken diğer bir hususta 

belgelendirme ile ilgili kuruluş seçimidir. Türk Standartları Enstitüsü belgelendirme 

konusunda yetkili kuruluş olmasına rağmen bir çok firma belgelendirme sürecinde 

yabancı özel belgelendirme kuruluşu ile birlikte çalışmıştır. Bu konuda ileri sürülen 

neden özellikle yabancı ortaklar ile çalışan firmalar TSE’ye ortakları tarafından soru 

işareti ile bakıldığını ve güvenilmediğini ileri sürmüşlerdir. Ayrıca standartlara üye olan 

ve gerekli ücreti yatıran bir işletme çevre mühendisi standart güncellemelerinin TSE 

tarafından bir yıl gönderilmediğini ifade etmiştir. Özerk konumdaki bu kuruluşun 

üzerine düşen görevleri daha etkin ve uluslararası geçerliliğine ve saygınlığına gölge 

düşürmeyecek bir ciddiyette yapması için yapılması gerekenler siyaset üstü bir 

anlayışla Sanayi Bakanlığı tarafından ortaya konulmalıdır. 

 İşletmeler çevre yönetim sistemi belgesine sahip olmama nedeni olarak 

çoğunlukla büyük oranda pahalı ve ilave iş yükü ortaya çıkarmasını ileri sürmüşlerdir. 

Bunları ISO 9000 Kalite Güvence Belgesi yokluğu, destekleyici örgütsel kültür 

yokluğu, yeterli zamanın olmaması, üst yönetim desteğinin yetersizliği ve personelin 

bilgi ve bilinç düzeyinin düşüklüğü nedenleri izlemiştir. Yapılan yüz yüze 

görüşmelerde az sayıda da olsa bazı işletmelerin Kalite Belgesi olmasına rağmen 

yenileme konusunu tekrar düşüneceklerini belirtmeleri ve bu tür belgelendirmeyi 

çoğunlukla faydasız ve gereksiz gördüklerini ifade etmeleri düşündürücüdür. Bu 

konuda müşterilerden ve çalıştığı şirketlerden bilinçli bir baskı hissetmedikleri 

anlaşılmaktadır. Özellikle uluslararası pazarda ihracat yapan ve yabancı ortaklı şirketler 

ile birlikte faaliyet gösteren işletmelerde konuya duyarlılık oranının artmakta olduğu 

gözlenmiştir.  

 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme düzeyinin bu düşüklüğü bizi ankete 

katılan işletmelerin çevre yönetim sistemlerine olana bakış açılarını değerlendirmeye 

sevk etmiştir. Böylece en azından işletmelerin gelecekte bu konuda nasıl bir rota 

çizecekleri konusunda yorum yapılabilecektir. Ankete katılan işletmeler arasında 

“Çevre yönetim sistemlerini yatırım yapmaya değer görüyorum” düşüncesine tamamen 

katılıyorum diyenlerin oranını %58 olmuştur. Bu görüşe kısmen katılanların oranı %38 
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olurken hiç katılmıyorum diyenlerin oranı %4’te kalmıştır. Bu durum, belgelendirme 

düzeyinin düşük oranına bir tezat oluştursa da geleceğe yönelik ümit verici ve olumlu 

bir yaklaşımdır.  

 Buna bağlı olarak işletmelerin çevre yönetim sistemlerine yatırım yapmada en 

önemli gördükleri ilk üç faktör; çevre kirliliğini azaltmak, toplumun sağlığı ve 

güvenliğini sağlama, yasal mevzuata uyum olarak yer almıştır. İşletmelerin bu 

bağlamda çevreye ve toplum sağlığına karşı son derece duyarlı oldukları sonucu 

buradan çıkarılabilir. Ayrıca yasal mevzuata uyum da bu noktada işletmeleri motive 

eden önemli bir faktördür.  

 Bu grubu izleyen diğer üç faktör verimlilik artışı sağlama, işletme imajını 

geliştirme ve maliyet tasarrufu sağlamadır. İkinci grupta birbirine yakın ortalamalar ile 

yer alan bu unsurlar işletmenin kendisi ile yakından ilgili verimlilik imaj ve maliyet 

tasarrufu konularında yoğunlaşmaktadır. İşletmeler varlıklarını ve yaşamlarını 

sürdürebilmek için kar etmeliler ve pazar paylarını arttırmalıdırlar. Buna rağmen 

işletmelerin çevre kirliliğini azaltmak, toplum sağlığını ve güvenliğini sağlama gibi 

nedenleri ilk sıraya yerleştirmeleri sosyal sorumluluklarının bilincinde olduklarını 

göstermeleri açısından sevindirici bir durumdur. 

 Bunların ardından gelen diğer üç unsur uluslararası pazarda önkoşul, rekabet 

avantajı ve Avrupa Birliği’ne uyumdur. İşletmeler genellikle iç pazarda faaliyet 

gösterdiklerinden ve mevzuatımızda bu konuda zorlayıcı bir yasal düzenleme 

olmadığından dolayı bu unsurlara gereken önemi vermemektedirler. Ancak ihracat 

yapan firmalarda bu konulara verilen önem düzeyi oldukça yüksek düzeydedir. Bu 

konuda AB'nin çıkarmış olduğu yasalar firmaları sıkı sıkıya bağlamakta ve işletmelerde 

koşulsuz olarak kurallara uymaktadırlar. Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamış 

olmamıza rağmen işletmelerimiz bu konuda atalet ve durağanlık içinde 

gözükmektedirler. Son grupta yer alan iki ilke çevre bilincinin artması ve işletmenin 

Toplam Kalite Yönetimi ilkelerinden biri olması şeklindedir. 

 Çevre ile ilgili maliyetler yükseldikçe, işletmelerin muhasebe sistemlerinde bu 

maliyetlerin izlenmesi ve yönetilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Finansman 

fonksiyonu açısından ele alındığında da, çevreyle ilgili projeler için gerekli finansal 

kaynağın temin edilmesi önem kazanmaktadır. MOSB’deki işletmelerin yarıya yakın 

bir kısmı bütçelerinde ÇYS için pay ayırmakta ve çevre ile ilgili maliyetleri 

izlemektedir. İşletmeler satın alma faaliyetlerinde genel olarak üst düzeyde çevre ile 

ilgili öncelikleri dikkate almaktadırlar.  
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 İnsan kaynakları yönetimi, işletme kültürünün çevreye duyarlı özellikler 

kazanmasında ve çevre yönetim sisteminin etkin biçimde işlemesinde çok önemli bir 

role sahiptir. Bu çerçevede, işletme kültürünün değiştirilmesinde, motivasyon, eğitim, 

bilginin yayılması, şirket içindeki sosyal olaylar ve ödüllendirme gibi araçlardan 

yararlanılmaktadır. Genel olarak MOSB’deki işletmeler çevreye duyarlı bir kültür 

oluşumu için yeterli düzeyde bir etkinlik yoğunluğu içinde değillerdir. Bu bağlamda 

çok az sayıda işletme personeline eğitim vermekte, işletme çevresini ağaçlandırma 

çalışması yapmakta ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projeler hazırlamaktadır. Bu 

konu özellikle ilgili bakanlık tarafından yeni çıkarılan yasada toplumsal çevre bilinci 

oluşturmak için yayın kuruluşlarının yaptıkları yayınlarda belli oranlarda çevre ile ilgili 

eğitici konulara yer vermeleri zorunluluğu getirmiştir. İşletmelerin çevre mühendisi 

çalıştırma ve çevre kuruluşuna üye olma oranları %10’ların üzerine çıkmamaktadır. 

ISO dışında belgeli işletme sayısı yok denecek kadar azdır.  

Ankete katılan işletmelerin çevre konusunda aldıkları ödül sayısı çok düşük 

düzeydedir. Bu konuya işletme açısından bakıldığında durum biraz farklıdır. İşletmeler 

arasında ödüle layık işletme olmasına rağmen ilgili kurum ve kuruluşların bu konudaki 

teşvik maksatlı bir organizasyon içinde bulunmamaları da önemli rol oynamaktadır. 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine haiz olan işletmenin çevre mühendisinin 

bu konuda aktardıkları dikkat çekicidir. Belgeli işletme ildeki ilgili kamu kurumuna 

yapması gereken bir çok denetimi ve uygulamayı bizzat görüşerek anlatmak, neredeyse 

onlara gönüllü bir eğitmen gibi eğitim vererek göstermek zorunda kalmıştır. İşletme bu 

konuda birçok ödülü hak etmesine rağmen Malatya’da ne bir sivil toplum örgütü ne de 

bir kamu kuruluşu tarafından ödüllendirilmemiştir. Onların ödülü dış pazarlarda yeni 

partnerler bulmak ve pazar paylarını arttırarak güzel şeyler yapmanın vermiş olduğu 

manevi haz olmuştur. Bu hususun öncelikle ilgili kamu kurumu ve sivil toplum 

kuruluşlarınca teşvik maksatlı olarak sürekli gündemde tutulması verilecek saygın bir 

ödül ile işletmelerin toplum gözündeki itibarlarının artışı sağlanmalıdır. 

 Toplumsal sorumluluk kapsamında kuruluşlar ağırlıklı olarak çalışma 

koşullarını iyileştirmekte, ağaçlandırma kampanyaları ve kuruluş dışında çevre 

bilincinin oluşumuna yönelik toplantı ve seminerler düzenlemektedirler. Yerel 

yönetimler ile ve çevre için çalışan dernek ve vakıflar ile ortak projeler düzenlenmesi 

de yaygın olan uygulamalar olarak dikkati çekmektedir. 

 Alan araştırmasının sonuçlarıyla desteklendiği gibi, işletmelerin Avrupa Birliği 

uyum sürecinde çevresel yükümlülükler açısından yeterli düzeyde olmadıkları ve uzun 
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bir yol kat etmeleri gerektiği görülmektedir. Bu konuda işletmelerin çevresel 

performanslarını sürekli iyileştiren ve ekolojik çevreyi stratejilerinde önemli 

önceliklerden biri haline getirmeleri kendileri açısından önemli yararlar sağlayacaktır. 

Ekolojik çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma hedefi, makro düzeyde uluslar 

arasında ekonomik ve ekolojik politikalar açısından işbirliği ve eşgüdüm 

gerektirmektedir. Bu anlamda hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara düşen görevler 

yanında, mikro düzeyde işletmelerin ve tüketicilerin de ekolojik dengenin devamlılığını 

sağlamak konusunda kendi rollerinin bilincine varmaları gerekmektedir. Bu hususta 

aşağıda belirtilen tedbirler alınabilir. 

 İşletmelerin çevre yönetim sistemlerini kurmalarını teşvik edecek somut 

düzenlemeler bulunmamaktadır. Çevre bakanlığının bu konudaki çeşitli yasal, 

ekonomik ve eğitsel araçların geliştirilmesinde öncü olması, sürdürülebilir kalkınma 

prensiplerinin benimsendiği günümüzde gerek çevre, gerek kamu, gerekse endüstriler 

açısından faydalı olacaktır. Bu teşvik yapılırken ÇYS uygulamasının maliyeti iyi analiz 

edilmeli, maliyetinin uygulamanın önündeki engel olarak ileri sürülmesinin önüne 

geçilmelidir. 

 Sanayi atıklarının minimize edilmesi ve önlenmesi görevi sanayi kuruluşlarının 

görevidir. Sanayi kuruluşları için sanayi atıklarının değerlendirilmesi yüksek maliyet 

unsuru yaratmaktadır. Sanayi kuruluşlarının bu tür atıklarını önleyebilmeleri sağlanacak 

ve atık tesislerini kurabilecek birtakım teşviklere ve yaptırımlara bağlıdır. Bu teşvikler 

sanayi kuruluşlarının atık su tesislerini kurabilmelerini özendirecek kredi 

kolaylıklarının sağlanması, vergi indirimi vb. olabilecektir. Ayrıca işletme yöneticileri 

özellikle TSE’nin verdiği eğitimlerde talep ettiği ücretlerin yüksekliğinden personeline 

istediği halde eğitim aldıramadığını ifade etmişlerdir. 

 Özel kesimin arıtma tesisi kurma zorunluluğu , Çevre Kanunu’nun öngördüğü 

kredi desteği ile teşvik edilip kolaylaştırılmalıdır. Çevre yatırımlarının gayri safi milli 

hasılaya oranları artırılmalıdır. Bu konuda gerçekleştirilecek özgün projeler ile Avrupa 

Birliği ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan kredi desteği sağlanmalıdır. 

 Kirletici sanayilerin “Çevre Etki Değerlendirilmesi” istenmeli ve 

denetlenmelidir. Fabrika çevresinde yeşillendirmeye ve ağaçlandırmaya daha geniş alan 

ayrılmalı ve öncelik verilmelidir. Çevre kirliliği denetimine yönelik “Teknik Elaman” 

gereksinimi karşılanarak yeterli araç-gereç gereksinimi sağlanmalıdır. Bu konuda 

devlet gerekli finansal, hukuki ve idari düzenlemeleri yapmalı ve özel sektöre yardımcı 

ve yol gösterici olmalıdır. Örneğin MOSB’deki ISO 14001 belgeli işletme, tehlikeli 
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atıklarını ülkemizde tek yetkili tehlikeli atık işleme yeteneğine sahip ve İzmit’te 

konuşlu bulunan İZAYDAŞ firmasına bizzat kendi imkanları ile göndermektedir. 

Ayrıca bu hususun yetkili ve sorumlu hiçbir birim tarafından takip edilmemesine ve 

yüksek maliyetine rağmen yapmaktadır. Yeni yasa değişikliği ile getirilen ağır cezalar 

bu tür atıkları olan tüm işletmeler için artık hareket alanı bırakmamıştır. 

 Ancak ülkemizde özellikle mevzuatın çok eski oluşu çevreye taraf olan kamu 

kurum kuruluşları, özel işletmeler ve yerel yönetimlerce anlaşılmasını ve 

uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Mevzuattaki yetki karmaşası ve denetim yetkisinin 

bölünerek değişik kamu kurumları arasında paylaştırılması ilgili kuruluşların 

yapacakları denetim konusunda kafa karışıklığı yaşamalarına yol açmaktadır. Bir işin 

çok sahibi olması sahipsiz olması anlamına gelir. Bazı işletme yöneticileri yayımlanan 

mevzuatı anlayamadıklarını belirtmişlerdir. İldeki ilgili kamu kurum çalışanlarına soru 

sorduklarında onlarında çoğu zaman ne yapacaklarını bilmedikleri ve bakanlıktan gelen 

yönetmelikleri fotokopi ile çoğaltarak dağıttıkları öğrenilmiştir. Çevre ile ilgili mevzuat 

süratle sadeleştirilmeli ve yetki ve sorumlulukların çağdaş bir şekilde ve açık olarak 

belirlendiği bir yapıya kavuşturulmalıdır.  

 Çevre yönetim sistemlerinin, çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli 

kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakılması gibi amaçlara 

ulaşılması yolunda oynayacakları rol büyüktür. Ancak bunun sağlanabilmesi için çevre 

yönetim sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasına ve yaygınlaştırılmasına yönelik 

çalışmaların daha da geliştirilmesine gerek vardır. Gelişmeye açık konuların başında 

çevre yönetim sistemlerinin KOBİ’ler tarafından kolaylıkla kullanımlarının sağlanması 

gelmektedir. Çünkü ekonomik güçleri sınırlı olan KOBİ’lerin ÇYS oluşturabilmeleri 

ancak gerekli desteklerin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. KOBİ için ÇYS’nin 

yaygınlaştırılmasına yardımcı olabilecek diğer bir başlık da KOBİ’lerin bu faaliyetleri 

mümkün olan her durumda ve her alanda ortaklaşa yürütmelerini kolaylaştırıcı 

düzenlemelerin geliştirilmesidir. Bununla hem ÇYS kurma hem de işletme maliyetleri 

minimize edilebilecektir.  

 Sonuç olarak dünyamız sanayinin gelişmesiyle ve aşırı nüfus artışıyla fark edilir 

bir hale gelen çevre kirliliğine karşı geç de olsa önlem almaya başlamıştır. Çevre 

kirliliğini önlemek için yapılan bu kadar çalışma ve yasal önlemlere rağmen çevreyi 

halen herkesin istediği gibi kullanabileceği bir obje olarak gören bir anlayış da hüküm 

sürmektedir. Alınan yasal önlemler ve cezai yaptırımların artmasıyla bu tip düşünen 

insanların sayısı zamanla azalacaktır. Çevre kirliliği konusunda en iyi ve etkili çözüm 
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ise cezai yaptırımların yanında eğitim seviyesinin arttırılarak bu konunun eğitim 

müfredatına bir ders olarak yer verilmesidir.  

 Çevresel sorunlar , yerel ve bölgesel sorunlardır. Bu nedenle bu sorunların 

çözümünde tüm dünya olduğu gibi daha etkin, yerinde, uzun formalite ve zaman 

kaybından tasarruf sağlanacak , gerektiğinde katılımcı bir yaklaşımla konuya yaklaşa 

bilecek yerel yönetimlere de görev verilmelidir. Temiz üretim, temiz bir çevre, daha 

sağlıklı bir toplum ve daha başarılı işletmelerin oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

İşletmelerimiz Avrupa Birliği yolunda uluslararası pazarlarda boy gösterebilmeleri için 

önlerindeki zamanı iyi değerlendirmeli ve atmaları gereken adımları bir an önce 

atmalıdırlar. 
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EK-1 ANKET FORMU 

ÇEVRE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ANKET FORMU 
 Sayın İlgili; bu anket formu, “Avrupa Birliği sürecinde KOBİ’lerin Çevre 

Yönetimi” konusunda hazırlanan bir yüksek lisans tezinin uygulama kısmı ile ilgilidir. 

Anketin amacı, KOBİ’lerin çevre yönetimine bakış açılarını ortaya koymak ve AB’ye 

uyum sürecinde her geçen gün önemi daha büyük oranda anlaşılan çevre konusu ile 

ilgili mevcut durumlarının tespit edilmesidir. Anketi cevaplamak, hiç kuşkusuz kıymetli 

zamanınızı alacaktır. Ancak üniversite–sanayi işbirliğine yeni bir örnek kazandırmak ve 

elde edilecek sonuçlardan birlikte yararlanmak üzere bize yardımcı olacağını 

düşünmekteyiz. Aynı zamanda; çalışmamızın başarıya ulaşmasının, yapacağınız değerli 

katkı ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. Şu hususu biliniz ki; bu anket kesinlikle 

sizi test etme amacı taşımamaktadır. Kullanılan ifadelerin doğru ya da yanlış 

karşılıkları yoktur. Bizim için önemli olan, formu doldurduğunuz zamanki gerçek 

düşüncelerinizi belirtmenizdir. Ayrıca; bu formu dolduran yöneticiler ile işletmelerin 

isim ve adres bilgileri de alınmayacaktır. Verilen cevaplar gizli tutularak, sadece genel 

ve ortalama özellikler şeklinde yayınlanacaktır. Sonuçlar; eğer isterseniz sonradan size 

de iletilecektir. Çalışmamıza yapacağınız katkıdan dolayı şimdiden teşekkür eder, 

saygılar sunarız. 

Araştırmacı      Danışman   

İsmail YAYAN     Doç.Dr.Mehmet TİKİCİ 

Sis. Müh.        

SORULAR 

1.) Size göre işletmenizi etkileyen aşağıdaki çevre sorunları ne düzeyde önemlidir? 

Önem Düzeyi 
Çevre Sorunları 

Hiç Kısmen Tamamen 

Arıtma problemi    

Gürültü kirliliği    

Su kirliliği    

Hava kirliliği    

Toprak kirliliği    

Diğer nedenler    
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2.) Size göre aşağıdaki faktörler çevre sorunu oluşturmada ne derecede önemlidir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) İşletmenizde çevreyi korumak açısından aşağıdaki unsurlara hangi düzeyde 

önem verilmektedir? 

 

4.) İşletmenizde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi bulunmakta mıdır? 

  a) Evet  b) Hayır 

Önem Derecesi 
Unsurlar 

Hiç Kısmen Tamamen 

Sanayileşme    

Çarpık kentleşme    

Nüfus Artışı    

Doğal afetler    

Diğer nedenler    

Önem Derecesi  

Unsurlar Hiç Kısmen Tamamen 

Üretimde kullanılan kaynak miktarını azaltmak    

Kullanılan enerji miktarını azaltmak    

Üretimle ortaya çıkan atıkları azaltmak    

Tekrar kullanım yöntemleri geliştirmek    

Ürün yaşam süresini uzatmak    

Geri dönüşüm süreçleri geliştirmek    

Yenilenebilir kaynak kullanımına öncelik vermek    

Arıtma tesisleri kurmak    

Baca filtreleri takmak    

Ar-Ge çalışmaları yapmak    

Çevre politikası oluşturmak    

Çevre dostu paketleme uygulamaları    

Ağaç dikmek    
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5.) Eğer işletmenizde Çevre Yönetim Sistem belgesi bulunmuyorsa bu belgenin 

bulunmamasında aşağıdaki nedenler sizce ne düzeyde rol oynamıştır? 

 

Önem Düzeyi 
Nedenler 

Hiç Kısmen Tamamen 

ISO 9000 kalite belgesinin yokluğu    

Üst yönetimin desteğinin yetersizliği    

Destekleyici örgütsel kültürün yokluğu    

Pahalı olması    

Yeterli zamanın olmaması    

İlave iş yükü ortaya çıkması    

Personelin bilgi ve bilinç düzeyinin düşüklüğü    

 

6.) İşletmenizin bütçesinde Çevre Yönetimi için belirli bir pay ayrılmakta mıdır? 

a) Evet  b) Hayır 

 

7.) Kuruluşunuzun muhasebe sisteminde Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili 

maliyetler izlenmekte midir? 

a) Evet  b) Hayır 

 

8.) İşletmeniz ISO 9000 serisi kalite güvence sistem sertifikasına sahip midir?  

a) Evet  b) Hayır 

 

9.) İşletmenizde çevre mühendisi çalıştırmakta mısınız?  

a) Evet  b) Hayır 

 

10.) İşletmeniz herhangi bir çevre kuruluşuna üye midir? 

a) Evet  b) Hayır 

 

11.) Kuruluşunuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikası dışında başka bir 

sertifika ile belgelendirildi ise bu sertifikanın türünü belirtiniz. 
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12.) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni ne derecede yatırım yapmaya değer bir 

sistem olarak görmektesiniz? 

a) Hiç  b) Kısmen  c) Tamamen  

 

13.) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini yatırım yapmaya değer bir sistem olarak 

görmenize neden olan faktörleri önem derecesine göre numaralandırınız? (En önemli 

gördüğünüz faktör için 1, ikinci derecede önemli gördüğünüz sebep için 2 gibi 

numaralar vererek )  

 

Faktörler Önem 
Derecesi 

Çevre kirliliğini azaltmak  

Toplumun sağlık ve güvenliğini sağlamak  

İşletmenin imajını geliştirmek  

Maliyet tasarrufu sağlamak  

Yasal mevzuata uyum  

Verimlilik artışı sağlamak  

Avrupa Birliği’ne uyum  

Uluslararası pazarda önkoşul ve müşteri   

Rekabet avantajı  

Çevre bilincinin artması  

İşletmenin toplam kalite ilkelerinden biri olması  

 

14.) İşletmenizde çevreye duyarlı bir işletme kültürü oluşturulması için 

gerçekleştirilen herhangi bir faaliyet varsa yapılanları belirtiniz. 

 
 
 

15.) Kuruluşunuzun satın alma (tedarik) bölümü satın alma faaliyetlerinde 

çevrenin korunması ile ilgili kriterleri ne düzeyde dikkate almaktadır? (Örneğin makine 

teçhizat satın alımında satıcı firmanın ISO 14001 veya diğer çevre sertifikasının 

bulunup bulunmadığına dikkat etmek gibi).  

a) Hiç  b) Kısmen  c) Tamamen  
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16.) İşletmeniz ekolojik çevreyle ilgili sosyal bir sorumluluk kapsamında aşağıdaki 

faaliyetlere hangi düzeyde önem vermektedir?  

 

Önem Derecesi  

Faaliyet Hiç Kısmen Tamamen 

Çevre için çalışan dernek, vakıf vb. sivil 

toplum örgütleri ile ortak projeler 

düzenlenmesi 

   

Yerel yönetimlerle çevre kirliliğini önlemeyi 

hedefleyen projelerde işbirliği yapılması 

   

Ağaçlandırma, yeşillendirme faaliyetleri    

Kültürel aktiviteler gerçekleştirme    

İş ortamı kalitesini iyileştirme    

 

17.) ISO 14001 ÇYS belgesine sahip olan şirketleri bu belgeye sahip olmayan 

şirketlerden farklı kılan bir özellik söz konusu mudur? Cevabınız evet ise bu farklılık 

sizce hangi noktalardan kaynaklanmaktadır. 

 
 

 
18.) İşletmenizin çevre alanında yurt içinde veya dışında aldığı herhangi bir ödül 

var ise lütfen belirtiniz. (Örneğin, ISO Çevre Ödülü, Çevre Bakanlığı Beratı, Çevre 

Dostu Ödülü ve diğerleri). 

 
 

 

 


