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ÖZET
Bilindiği üzere çevre kirliliği ve küresel ısınma ülkemizin ve dünyanın en
büyük sorunlarından biri halini almıştır. Çevre felaketleri ile dünyanın tüm
doğal dengesi bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu bağlamda
özellikle suyun kirlenmesi dünyanın en önemli ve güncel sorunlarından biri
olmuş, tüm dünya kamuoyu ile birlikte Avrupa Birliği’nin ajandasında da
önemli bir yer işgal etmiştir. Avrupa Birliği bu konuya gerek Birlik olarak
gerekse de Birliğe bağlı ülkeler bazında standartlarını belirleyerek önem
vermektedir. Buna bağlı olarak ülkemizin Avrupa Birliği ile müzakerelere
başlaması ülkemizde de bu konuda ciddi adımlar atılmasına neden olmuştur.
Bu çalışmada su, atık su ve kentsel nitelikli atık suların detaylı bir biçimde
tanımları yapılmıştır. Avrupa Birliği’nde kentsel atık suların önemi, nasıl ve ne
şekilde bertaraf edildiği incelenmiş, alıcı ortama deşarj standartları
araştırılmıştır. Türkiye’deki kentsel nitelikli atık su ile ilgili yasal mevzuat ve
uygulamaları incelenerek, Avrupa Birliği mevzuatıyla karşılaştırılarak analizi
yapılmıştır.
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ABSTRACT
As known, Environmental Pollution and global warming became one of
the substantial issues of our country and world. . Natural equilibrium of the
world encountered with the danger of total impairment. In this sense
especially the water pollution became the most important and living problem
of the world. This issue partake significant place in world public opinion as
well as in European Unity agenda. Eureopean Unity attach importance to the
issue by determining the standards as a unity and on each country of the
unity basis. Accordingly, initiation of debates of our country with European
Unity lead to take serious measures in our country too.
In this study, detailed descriptions for water, waste water and municipal
waste water have been made. The importance of municipal waste water in
European Unity, how and in what way it is eliminated have been analysed
and discharge to receiving medium standards are investigated. Legislation
and implementations in Turkey regarding the municipal waste water have
been compared with European Unity legislation and analysed.
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GİRİŞ
Kentsel atık su arıtımı, kentleşme ve sanayileşme arttıkça artan bir ihtiyaç
haline gelmektedir. Kentlerde artan nüfusla kullanılan temiz su miktarı
artmakta buna bağlı olarak kirli su miktarı da artmaktadır. Gelişmenin
beraberinde getirdiği sanayileşme suların daha da kirlenmesine neden
olmakta, arıtılmasını daha zor ve pahalı bir hale getirmektedir. Temiz çevre,
temiz doğa ve daha da önemlisi yarınlara daha temiz bir dünya bırakma
kaygısı ve ihtiyacı kentsel atık suların arıtılması ihtiyacını ortaya koymaktadır.
Bu arıtım alıcı ortamlara göre şekillendirildiği takdirde, alıcı ortam en üst
seviyede korunmuş olur ve toplam kirlilik yükü de en alt seviyede tutulmuş
olur. Kirliliği en alt seviyede tutmak demek çevreye daha az kirlilik bırakmak
anlamına gelir ki yarınlarımız daha az kirlenmiş olur. Bugün yaşanan bir çok
sağlık sorununun doğanın kirletilmesinden kaynaklandığı bilinen bir gerçektir.
Su kirliliği bu etkilerden sadece bir tanesidir. Kentsel atık su arıtımı su kirliliği
kontrolünün en kapsamlı kısmını oluşturmaktadır. Bir suya kentsel nitelikli
atık su denilebilmesi için evsel atık su yada evsel atık su ile endüstriyel atık
suyun ve/veya yağmur suyunun karışmış olması gerekmektedir.
Kentleşmenin beraberinde ortaya çıkardığı doğal bir sonuç olan kentsel
atık suların arıtımı konusu Avrupa Birliği ve Türkiye’nin gündemine maalesef
çok yakın tarihlerde girmiş bulunmaktadır. Avrupa Birliği kentsel atık suların
arıtılması ile ilgili yasal düzenlemeyi 21 Mayıs 1991 tarih ve 91/271/EEC
Sayılı Konsey Direktifi ile gerçekleştirmiştir. Bu tarih Avrupa Birliği için geç
kalınmış bir tarih olmuştur. Ancak bu durum AB’nin çevreyi hiç korumadığı
anlamına gelmemektedir. Aslında çevre ile ilgili çalışmalarına 1972 yılında
Paris Deklarasyonu ile başlamıştır, ama çevre koruma her zaman ekonomi
ve kalkınmanın gerisinde kalmıştır. Bu nedenle çevre sorunlarına yaklaşım
kalıcı ve uzun vadeli düşünülmemiş, zaman içerisinde geri dönüşü mümkün
olmayan tahribatlara yol açtığı görülmüştür. Bu yaklaşımdan hareketle
Avrupa Birliği 1997 yılında çevre başlığını kurucu anlaşmalara eklemiş ve
topluluk bir anlamda çevre topluluğu olmaya başlamıştır.

1

Bu çalışmada Avrupa Birliği Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifi incelenerek,
AB’nin hangi antlaşmayla kaç yılında çevreden bahsetmeye başladığı ortaya
konulmaya çalışılmış, kentsel atık suyun bu sürecin neresinde olduğu
anlatılmak istenmiştir. Bununla birlikte Türkiye’de bu durum nasıl seyrediyor,
kentsel atık su ile ilgili standartlarımız nelerdir, çevre politikalarımız nelerdir,
çevrenin tarihsel seyri nasıldır, kentsel atık su bu seyirde hangi aşamadadır
gösterilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak kentsel atık su arıtımı ile ilgili daha
fazla neler yapılabilir, bugün dünyanın bilim ve teknoloji olarak önde gelen
topluluğu olan Avrupa Birliği’nin kentsel atık su standartları incelenerek,
Türkiye bu bilim ve teknolojinin neresinde, daha neler yapması gerekiyor ve
hatta daha iyi neler yapabilir düşüncesinden hareketle söz konusu çalışmaya
yönelinmiştir.
Bu çalışma esnasında yerli/yabancı literatür taraması gerçekleştirilmiş,
konuyla ilgili kurumlarla görüşülmüş ve kaynaklarından faydalanılmıştır. Bu
araştırmalar sonucunda Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği’nin 08.01.2006
tarih ve 26047 sayı ile Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına eklendiği, dolayısıyla
kentsel atık su arıtımı konusunun ülkemizde henüz yeni bir oluşum olduğu
görülmüştür. Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği baz alınarak ilk yapılması
gereken, kentsel atık suların arıtıldıktan sonra verileceği ortamları nın
hassasiyetini belirlemektir. Bu amaçla 2009 yılına kadar temiz su
ortamlarındaki hassas ve az hassas alanların tespit edilmesi gerekmektedir.
Ancak Türkiye kentsel atık su arıtımı konusunda çok yeni bir yapılanma
içerisinde olduğu için hassas ve az hassas alanların belirlenmesindeki
çalışmanın sınırları daralmaktadır.
Çalışmada ayrıca Avrupa Birliği çevre politikaları ve Türkiye çevre
politikaları ile kentsel atık su arıtımı konusu zenginleştirilmeye ve tarihsel
sürece bakılmaya çalışılmıştır. Temiz sudan ve evsel atık sudan bahsetmek
gerektiğini düşünülerek, temiz su nasıl kentsel atık su haline geliyor
anlatılmaya çalışılmıştır. Avrupa Birliği’nin

kentsel atık su arıtımına ne

zaman başladığı, bu konuda ne kadar yatırım yaptığı ve ileriye yönelik
planlarının neler olduğu irdelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca AB ile Türkiye
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Cumhuriyeti’nin kentsel atık su arıtımı konusundaki yaptıkları çalışma ve
uygulamaları karşılaştırıldığında ortaya nasıl bir tablo çıktığı ve ülkemizin
başka neler yapması gerektiği tespit edilmeye çalışılmıştır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE SÜRECİ
1.1. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÇEVRE’NİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Avrupa Birliği 1952‘de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (Avrupa Kömür
ve Çelik Topluluğu Antlaşması) olarak kurulmuştur. O dönemde çevre ile ilgili
bir süreçten hiç bahsedilmemiştir. Kuruluş amacı enerji ihtiyacını karşılamak
olduğundan o dönemde en önemli konu kömür ve çelik olmuştur. Ayrıca
“ekonomik kalkınma, refah ve barışın ancak ekonomik entegrasyon
sayesinde mümkün olabileceği düşüncesi çerçevesinde, bu amaca yönelik
politikalar oluşturulması ana hedef olarak benimsenmiştir.”1
“Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurulmasına esas olan ve 1 Ocak
1958'de yürürlüğe giren Roma Antlaşması da (Avrupa Ekonomik
Topluluğu Antlaşması), çevreyle doğrudan ilgili herhangi bir düzenlemeyi
içermemektedir. Antlaşmanın 100. maddesi Topluluğa ticaret ve serbest
rekabet önündeki engelleri kaldırmak amacı ile yönergeler yayınlama,
tüzük yapma ve idari kararlar alma yetkisini, Antlaşmanın 235. maddesi
ise Topluluğun amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli tedbirleri alma
yetkisini vermektedir. Bu iki madde, Topluluğun çevre konusundaki
hukuki düzenlemelerinin temel dayanağı olmuştur.”2

Topluluk Roma antlaşmasının ilgili hükümlerine dayanarak, 1967 yılında
çevre

ile

ilgili

ilk

direktifini

yayınlamıştır:

"Tehlikeli

Maddelerin

Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Direktifi”. Bu direktife
dayanarak Topluluğun 1960’lı yıllardan itibaren başta insan sağlığı olmakla
beraber çevre ile ilgili ilk atılımları yapmaya başladığı söylenebilir.
Çevre adına atılan ilk somut adım, 1972 Paris Deklarasyonu ile olmuştur.
Avrupa'da

başlayan

ekonomik

kalkınmanın

getirdiği

çevre

sorunları

topluluğun ortak politika ve eylem programlarına ihtiyacını hissettirmiştir.
Aynı yıl “Stockholm'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre
Konferansı'na paralel olarak, Topluluğun gelecekteki politikalarına ışık
Ebru EKEMEN, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Çevre Politikalarının Karşılaştırmalı
İncelenmesi, İstanbul, Aralık, 1998, s.12.
2
Nuran Talu, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye’de Çevre Politikaları, Ankara,
Kasım, 2006,s.61.
1
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tutacak ilke ve öncelikleri belirlemek üzere, belirli periyotlarda eylem
programlarının hazırlanmasına karar verilmiştir.”3
1.2.ÇEVRE EYLEM PROGRAMLARI
“Avrupa Birliği ilk kez, Bakanlar Konseyi’nin 1971 yılında yaptığı
toplantıda çevre konusunu gündeme getirmiş, bunu Temmuz 1971’de
Komisyon tarafından yayınlanan bir bildiri izlemiş ve Birlik üyesi ülkelerin
devlet ye da hükümet başkanlarının 19-20 Ekim 1972’de Paris’te
yaptıkları toplantıda, ekonomik büyümenin tek başına bir amaç
olamayacağı, bu büyümenin çevre ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi
amaçlarıyla bir arada ele alınmasının gerekli olduğu belirtilerek, bu
konuda bir eylem programı hazırlanması çağrısında bulunmuştur.”4

Bu yaklaşımdan hareketle Avrupa Birliği ilk çevre eylem programı 19731977 yılları arasında başlatmıştır. Bu programla birlikte adı “Birinci Beş Yıllık
Çevre Eylem Programı” dır. Bu programla Avrupa Birliği uzun dönemli bir
çevre sürecine adım atmaktan bahsetmiş ve bunu uygulamaya koymuştur.
Bugünkü hassasiyetlerine de baktığımızda çevre konusuna gelişmiş diğer
dünya ülkelerinden daha fazla önem verdiği görülmektedir.
“İkinci Beş Yıllık Çevre Eylem Programı” hemen sonraki yıllar olan 19771981 yılları arasında birinci beş yıllık eylem programını

tamamlayıcı

özellikleri olan bir program olarak yürürlüğe konmuştur. Bu programda kirlilik
önleme ve koruma politikalarına, çevre ile istihdam konularının ilişkisine ve
çevre programlarının maddi yüküne dikkat çekilmiştir.
Bu

iki

eylem

programı

gelişmekte

olan

Avrupa

Topluluğunun

sanayileşmesinden kaynaklanan çevre kirlenmesini çözmeyi amaçlayan
uygulama konuları içermektedir. Zamanla görülmüştür ki oluşan çevre
kirliliklerini oluştuktan sonra çözümlemeye çalışmak hem mali bir yük
getirmekte, hem de daha geç kalınmış bir önlem olmaya başlamıştır.
Kirlilikleri sonradan gidermeye çalışmak önceden önlem almaktan daha zor
ve tehlikeli olmaya başlamıştır. Tüm bu sorunlar yeni bir çevre yaklaşımını
geliştirmiştir. Koruyucu ve önleyici çevre politikalarını ve uygulamalarını
3

Talu, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde …. ss.61-62.
Recep Akdur, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Koruma Politikaları “Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne Uyumu”, Ankara, 2005, ss.113-114.

4
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içeren “Üçüncü Çevre Eylem Programı” bu amaçla 1982-1986 yılları arasında
uygulamaya konulmuştur. Üçüncü çevre eylem programı nınçevre konusunu
Avrupa Topluluklarının diğer politikalarıyla uyumlaştıran farklı bir yanı
olmuştur.
Avrupa Topluluğu bir ekonomi topluluğudur. Bundan dolayı çevre süreci
ekonomi sürecinden daha sonra gelmektedir. Fakat çevre konusunun önemi
gitgide artmıştır ve 1987‘den sonra başlı başına bir politika olarak
benimsenmeye başlanmıştır. Bu başlangıcın ilk adımları 1987’de yürürlüğe
giren "Avrupa Tek Senedi" ile uygulamaya konulmuştur. Avrupa Tek Senedi
ile Topluluğun kuruluş antlaşması olan Roma Antlaşmasında değişiklik
yapılmış, bu değişiklikle Konsey çevre konusuyla ilgili tedbir alma ve üst
düzeyde korumayı esas alma konularıyla yetkilendirilmiştir. Yani çevre
konusu en üst birimlerce koruma altına alınmıştır.
Dördüncü Çevre Eylem Programı, (1987-1992)

AB çevre sürecinde

gelinen noktada daha geniş bir bakış açısı benimsemiş, çevre konusunu
ekonomik ve sosyal açıdan ele almıştır. Bu programda, AB vatandaşlarının
isteklerini ve AB‘ni yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini çok sıkı takip edecek
standartları uygulamaya konulmuştur.
Dördüncü Programı’nda çevre ile ilgili mevzuat 7 Şubat 1992'de
Maastricht'de imzalanan Avrupa Birliği Anlaşması ile büyük ölçüde
geliştirilmiştir. Bu gelişme anlaşmaya şu şekilde yansımıştır;
Maastricht Antlaşması, ile çevrenin korunması bir hedeftir ve üye ülkelerin
üstünde bir politika olarak uygulanmaya başlamıştır. Üyeler konsey kararına
koşulsuz uymak zorundadırlar.
Maastricht Antlaşması'nın hedeflerini gerçekleştirmek, “Beşinci Çevre
Eylem Programı” döneminde (1993-2000) de devam etmiştir. Çevre
konusunda Avrupa Birliğinin uluslarüstü olduğunuzun altı bu programda daha
çok çizilmiştir. Beşinci Çevre Eylem Programı'nda sektörlerin çevre ile
uyumlu olabilmesi için yeni politikalar oluşturulmuş, tarım, ulaştırma, enerji,
endüstri ve turizm sektörlerinin önemi vurgulanmıştır. Böylece çevre
koruması tüm sektörlere yansımış ve zorunluluk haline getirilmiştir. Beşinci

6

Eylem Programı döneminde Topluluğun çevreyi korumak için en fazla çabayı
gösterdiği buna sektörleri de yoğun bir şekilde kattığı bir dönemdir.
1997 yılında Amsterdam’da yapılan antlaşma ile çevre konusunda önemli
bir değişiklik yapılmış Topluluğun kurucu antlaşmalarına çevre korumanın ve
sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarının ve uygulamalarının yer alması
sağlanmıştır. Böylece Avrupa Birliği ekonomik bir topluluk olmanın yanında
önemli bir çevre topluluğu haline gelmiştir.
2001-2010

yıllarını

kapsayan

Altıncı

Çevre

Eylem

Programı,

"Geleceğimiz, Seçimimiz" sloganıyla hazırlanmıştır. Bu programda çevre
konusuna Avrupa Birliği’nin genişleme ihtimalleri göz önüne alınarak
yaklaşılmış, aday ülkelere çevre konusunda maddi destek verilirken öncelikli
görevlerinin çevre yasalarının olacağı vurgulanmıştır. Bu hedeflere ulaşmak
için aşağıdaki stratejik yaklaşımlar düşünülmüştür;
• "Çevre politikası yenilikçi bir yaklaşım sergilemeli ve toplumun geniş
bir kesimiyle işbirliği yapmanın yeni yolları aranmalıdır.
• Mevcut
çevre
yasalarının
uygulanmasının
geliştirilmesi
gerekmektedir.
• Çevre politikasının diğer politikalarla uyumlaştırılması konusu
derinleştirilmelidir.
• Daha fazla sürdürülebilir üretim yöntemleri ve tüketim alışkanlıkları
geliştirilmelidir.
• Yurttaşın çevre konusundaki düşünce ve davranışlarını
biçimlendirmek (etkilemek) için çevreye ilişkin daha nitelikli ve kolay
ulaşılabilir bilgiler sağlanmalıdır.
• Üye ülkelerde toprak kullanımı ve yönetimi alanındaki kararlar
çevreyi koruyucu ve geliştirici nitelikte olmalıdır. Bu yaklaşımlar çevresel
açıdan önemli noktalar göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır.
Program bu doğrultuda, dört öncelikli alanda daha sıkı önlemler
alınmasını öngörmektedir; i) iklim değişikliği, ii) doğa ve biyolojik
çeşitlilik, iii) çevre ve sağlık iv) doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı
ve atık yönetimi.
Buna göre, AB enerji ve ulaşım sektörlerinde yapısal değişikliklerin
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca Program, enerjinin etkin
kullanımı için harcanan çalışmaların ve teknolojik araştırmaların
arttırılmasını, emisyon haklarının ticareti için bir Birlik sisteminin
kurulmasını ve bu alanda halkın bilinçlendirilmesinin arttırılmasını
hedeflemiştir.”5

1.3. AB GENİŞLEME SÜRECİNDE ÇEVRE

5

Talu, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde ….ss.69-70
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Avrupa Birliği genişleme sürecinde çevre ile ilgili prensip ve stratejiler ilk
olarak 1997’de kurulmuş olan "Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Avrupa
Danışmanlık Forumu"

ile oluşturulmuştur. Forumda

AB üyesi olmayan

ülkeler de bulunmuştur. Genişleme süreci ve çevre politikaları ile ilgili
çalışmalar bu forum tarafından Mayıs 1998’de AB Komisyonu’nunda kabul
etmiş olduğu "Çevre ve Üye Olma Stratejileri Üzerine Değerlendirme
Raporu"6 esas alınarak başlatılmıştır. Forum bu rapor doğrultusunda 4 ana
stratejik tavsiye kararı almıştır.
“Bunlar; 1) politika ile ilgili tüm alanlarda çevre konularının
entegrasyonu, 2) kurumsal gelişme, 3) genişlemenin çevresel faydalarını
içeren maliyetler ve 4) şeffaflık, bilgi ve katılımdır. Forum bu tavsiye
kararları çerçevesinde Avrupa Komisyonu'na iki önemli hedef çizmiştir.
Bunlar:
• Genişleme sürdürülebilir kalkınmanın geniş perspektifinde bir öğe
olarak anlaşılmalıdır.
• Genişleme sürecinde çevresel kalitenin korunması önde gelen
rehber ilke olmalıdır.”7

Çevre politikalarının tüm alanlarda entegrasyonuna bakıldığında AB
Komisyonu’nun Genel Müdürlükleri arasında koordinasyonun olmaması
durumunda çevre ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili çatışmanın yaşanacağı
düşünülmüştür.

Bu

nedenle

yukarıda

bahsedilen

entegrasyon

sağlanmaktadır.
AB’ye üye

olacak

ülkelerin çevre alanındaki

politikalara sadece

uygulanması gereken standartlar olarak bakmaları yanlıştır. Çevre üzerinde
olumsuz etki yapmayacak, çevre kalitesini bozmayacak şekilde uyum
sağlanmalı ve çevre ile ilgili mevzuat bu konuları dikkate alarak
uygulamalıdır.
AB genişleme sürecinde çevre konusuna tüm alanlarda baştan değinmeli
ve çevre konusu daha önce olduğu gibi kirlilik oluştuktan sonra dahil
edilmemelidir. Bu sayede, ekonomi ile çevre arasındaki karmaşık ilişki
önceden incelenip çözümlenebilecektir.

6

"Enlargement and Environment", Principles and Recommendations From the European
Consultative Forum on the Environmental and Sustainable Development, December, 1988.
7
Talu, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde ….s.70
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Çevresel alt yapı, AB’nin tüm kurularına yansıyan bir konudur. Çevre
konusunda esas olan kuruluşlar, diğer kurumları çevre konusunda saf dışı
etmemelidir. Bu nedenle aday ülkeler, aşağıdaki konularda güçlendirilmelidir:
• Çevre konusunda bakanlık başta olmak üzere bölgesel ve yerel
kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm kurumlarda yapılaşmanın sağlanması,
• Çevre mevzuatının geliştirilip uyumunun sağlanması ve kapasitesinin
genişletilmesi,
• Halkın çevre konusunda duyarlılığının artırılması,
• Sivil toplum kuruluşlarının, enstitülerin, üniversitelerin güçlendirilmesi ve
• Halkın çevre konularına katılımının oluşturulması amacıyla bilgiye
ulaşımın kolaylaştırılması.
Avrupa Birliği’ne aday olan on bir ülke çevre konusunda ne kadar
güçsüz olursa Birlik içinde çevre ile ilgili konularda o kadar pasif olur. Bu
nedenle Birlik ve AB Komisyonu aday ülkeleri çevre konusunda desteklemeli
ve güçlendirmelidir. Komisyon aynı zamanda diğer kurumlara da çevre
konusunda destek vermelidir.
1.3.1. Genişlemenin Çevresel Maliyeti
Çevresel maliyetin AB üye ülkelerine oldukça fazla yük getirmektedir. Bu
maliyet, Üye ülkelerdeki kaynaklar sınırlı olduğu için, başvuran ülkelerin
kabul edilmesi sürecinde tehlike yaratmaktadır. Bu nedenle aday ülkeler
yabancı finans kuruluşlarından destek beklemektedir.
Bu dezavantajın yanı sıra bir ülkenin AB'ye üye olması, çevresel
standartları açısından ulusal fayda sağlayacaktır. AB çevre direktiflerinin
uygulanması üye ülkede sanayinin etkin ve modern bir hal almasını
sağlayacak, aday ülkenin çevre konusunda ki standartları yükselecektir.
1.3.2. Çevresel Bilgiye Erişim
Avrupa Birliği genişlerken çevresel bilgiye erişim konusunda bir dizi
tavsiye kararları almıştır. Bunlar;
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• “AB ve kurumları; aday devletlerin mevcut AB programlarında ve
politikaların da temsil edilmesini sağlamalıdır
• Komisyon; üyelik müzakerelerinde açık ve şeffaf olmalı ve bunun
için programlar yapmalıdır
• Komisyonun müzakere stratejileri ve aday ülkelerin ilerlemeleri
kamuoyuna lanse edilmelidir
• Halkın katılımını destekleme politikalarını içeren projeler
geliştirilmelidir. AB destekli diğer projelere halkın ve toplumdaki diğer
ortakların katılmasına fırsat oluşturulmalıdır
• Çevre ve sürdürülebilir kalkınma politikalarıyla ilgili bilgilerin aday
olan ülkeler ve vatandaşlarına ulaştırılması konusunda Avrupa
Komisyonu mümkün olan bütün yolları araştırmalıdır.”8

Bu kararları üye ülkelerde benimsemeli ve çevresel bilgiye erişim
konusunda halkını bilgilendirmelidir.
1. 4. SONUÇ
Avrupa Birliği kurulduğu 1952

yılında bir ekonomi topluluğu olarak

kurulmuştur. Çünkü AB ekonomisi ve kalkınması için o dönemde gerekli en
önemli iki madde kömür ve çelik olmuştur. Bu iki madde ile ekonomisini
geliştirmiş ve bugün dünyada sayılı ekonomiler arasına girmiştir. Fakat
zamanla görülmüştür ki ekonomik büyüme ve sanayi ile kalkınma çevreye
büyük zararlar vermekte, insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle
AB 1967 yılında çevre ile ilgili ilk direktifi yayınlamıştır. Fakat bu direktifte
çevreyi kurtarmak için yeterli olamamış ve kalkınmanın getirdiği çevre
sorunları büyüyerek devam etmiştir.
Çevre ile ilgili ilk somut adım 1972 Paris Deklarasyonu ile olmuş ve bu
deklarasyon

Çevre

Eylem

Programlarının

başlangıcı

olmuştur.

Bu

programlar 5 yıllık dönemler için yapılmıştır. Başlangıçta kirlilik oluştuktan
sonra önlem alınmış, sonra bu yöntemin ekonomik ve çevresel açıdan daha
büyük zararlara neden olduğu görülmüştür. Bu nedenle Üçüncü Beş yıllık
Eylem Programı ile önleyici ve koruyucu çevre politikaları ve uygulamaları
ortaya konulmuştur.
Sonraki yıllarda çevre konusu biraz daha ön plana çıkmaya başlamıştır.
1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile Roma Antlaşması’nda
8

Talu, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde ….s.74
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değişikliğe gidilerek Konsey çevre ile ilgili geniş yetkilerle donatılmıştır.
7 Şubat 1992’de Maastricht’de imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması ile
çevre uluslar üstü konuma getirilmiş, üye ülkelerinde çevre ile ilgili alınan
Konsey kararlarına koşulsuz uymaları kararlaştırılmıştır.
1997 yılında Amsterdam’da yapılan anlaşma ile çevre konusu kurucu
anlaşmalara girmesi sağlanmış, böylece AB ekonomik topluluktan
topluluğuna

geçiş

yaşamıştır.

Üye

ülkelerden

de

aynı

çevre

yaklaşımlar

beklenmektedir.
İkinci bölümde Türkiye’nin çevre süreci irdelenecek, çevreye ilişkin
konulara hangi yıllarda daha fazla önem verilmeye başlandığı ve günümüze
kadar olan süreçte alınan yol incelenmeye çalışılacaktır.
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İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’NİN ÇEVRE SÜRECİ
2.1. TÜRKİYE’DE ÇEVRE SÜRECİ VE GELİNEN NOKTA
Çevre

konusunda

ulusal

politikalarımızın

oluşumu

1970’li

yıllara

dayanmaktadır. 1972 yılında “Stockholm Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevresi
Konferansı“ kararıyla var olan politikalar teşvik edilmekte, daha sonra
1992’de,

Rio’da

yapılan

“Birleşmiş

Milletler

Çevre

ve

Kalkınma

Konferansında” alınan kararlarla “sürdürebilir kalkınmayı” çevre konularının
merkezine oturtmak için çaba gösterildiği görülmektedir.
Uluslararası çevre faaliyetlerinden etkilenen Türkiye bir çok uluslararası
sözleşme ve uygulamaya taraf olmuştur. Ancak bu sözleşme ve anlaşmalarla
ilgili

yasal

düzenlemeleri

yapmasına

rağmen

uygulamada

başarılı

olamamıştır.
Türkiye’de Çevre ile ilgili ilk yasal düzenleme, 1983’de uygulamaya
konulan Çevre Kanunu’ dur. Bugün bile hala değişikliklere maruz kalan Çevre
Kanunu’nun sürdürülebilir kalkınmanın gerektirdiği hükümlere sahip olmadığı
gözlenmektedir.
1991 yılında kurulan Çevre Bakanlığı ilk idari yapı olmuştur. Daha sonra
kurumsal kapasitesini güçlendirmek bahanesi ile 2003 yılında Orman
Bakanlığı ile birleştirilmiştir. Bakanlığın çevre konusunda ve AB ile çevre
uyumlaştırma sürecinde kilit olduğu dikkate alındığında önemi daha da
artmaktadır. Bakanlığın çevre konusunda çalışan devlet ve sivil toplum
kurumları ile olan işbirliği ve koordinasyonu düşünüldüğünde tüm sektörlerin
çevre konusunu dikkate almalarını sağlayacağı görülmektedir.
AB ile uyum süreci kapsamında çevre ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmış
buna bağlı olarak ve sadece uygulama alanında yetkili olan yerel
yönetimlerin

çevre

alanındaki

yetkileri

artırılmıştır.

Bu

uyumlaştırma

sürecinde karşılaşılan en önemli engel, maddi sorunlar ve yönetim kapasitesi
iyileştirme ihtiyacı olduğu gözlenmiştir. Bu durum yerel yönetimlerin çevre
konusunda daha uzun yollarının olduğunu göstermektedir. AB uyum
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sürecince bu yol aşılmaya başlanmıştır. İlerleme Raporlarına bakıldığında bir
takım ilerlemelerin kaydedildiği gözlenmiş, ancak bilgi ve deneyim konusunda
ve teknolojide eksiklerin devam ettiği görülmüştür. örneğin; çevre bilgi
sistemleri, bu sistem çevre ilgili tüm verilerin tespit edilip bilgisayar ortamına
aktarılması işlemidir ve teknoloji ile ilgili bir konudur. Diğer eksikler; kamu
katılımı, finans ve çevresel planlama konularıdır. Bu bağlamda konusunda
uzman ve deneyimli teknik eleman ihtiyacı da doğmaktadır. Karar alma ve
iyileştirmede daha etkin sonuçların alınması için sorunun temeline inmek
gerekmektedir. Türkiye’de çevre sürecinin gelişimine bakılmalıdır.
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulduğu 1960‘lı yıllarda
başlayan ilk iki kalkınma planında çevreye yer verilmemiştir. 1973-1977 yılları
döneminde oluşturulan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı‘nda çevreden ayrı
bir bölüm olarak bahsedilmeye başlanmıştır. Su konusuna ilk defa bu planda
değinilmiş, hava, su, kıyı kirliliği birlikte incelenmeli ve birlikte planlanmalıdır
denilmiştir. Fakat bu kalkınma planında kalkınma ve sanayileşmeyi olumsuz
etkileyecek çevre mevzuatı benimsenmemiş ve uygulanmamıştır.
1979-1983 yılında Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı devreye
girmektedir. Dördüncü Kalkınma Planı Üçüncü Plana göre çevre konusunda
daha gelişmiştir. İlk iki planda yer almayan sanayileşmeden kaynaklanan
çevre kirliliğini giderme sorununa yaklaşım değişmekte, özellikle sanayiden
kirlenen İzmit körfezi gibi su kirlenmesinin aşırı olduğu yerler mevcut
sanayilerin tavsiyeleri için gerekli tedbirlerin alınması yönünde maddeler
konulmuştur. Ankara hava kirliliği, Haliç kirliği bu dönemde ele alınmıştır.
Önleyici çevre politikalarından bu plan döneminde bahsedilmeye başlanmış
yerel yönetimler bu konuda yetkilendirilmiştir.
Beş

Yıllık

Kalkınma

Planı

(1985-1989)

tarihleri

arasında

gerçekleştirilmiştir. Bu planı değer planlardan ayıran en önemli özellik var
olan kaynaklarımızdan gelecek nesillerinde yararlanmasını sağlayacak
politikalar oluşturulmaya gidilmesidir. O dönemde Devlet Planlama Teşkilatı
“Ortak Geleceğimiz – Brundtland Raporu”nu kamu kuruluşları ve toplumun
diğer kesimleriyle bir araya gelerek müzakereye açmıştır. Bu hareket

13

Türkiye’de

çevre

politikalarının

çağdaş

normlarla

değerlendirilmeye

başlanması açısından önemli bir başlangıç olmuştur.
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994) ile birlikte çevre konusu
diğer sektörlerin politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesi aşamasında
dikkate alınmaya başlanmıştır. Ayrıca bu dönem Türkiye’de ekonomik
büyüme ile çevrenin korunması konusunun birlikte işlenmeye başlandığı bir
dönem olmaktadır. Sanayileşmenin getirdiği endüstriyel kirlilikler artmaya
başlamış, bununla birlikte endüstriyel kirliliğin uzaklaştırılması ihtiyacı
doğmaya başlamaktadır. Bu planda atılan en önemli adımlardan biri bu
yönde olmaktadır. Sanayi atık suları ile evsel atık suların birlikte arıtımını ön
gören bir arıtma sistemi oluşturmak için arıtma tesisleri kurulması
istenmektedir. Kentsel atık su arıtımının küçük bir kolu olan bu anlayış,
kentsel atık su arıtımı uygulamasının ülke gündemine girişinin başlangıç
tarihi oldu denilebilir.
“Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)” yılları arasında 1994
krizinden hemen sonra ve Avrupa Birliği üyelik sürecini başlatan “Gümrük
Birliği” anlaşmasının imzalandığı dönemde oluşturulmuştur. Gümrük Birliği
sürecinin uluslararası çevresel anlaşmalarına önem verilmeye başlandığı bir
süreç olduğu görülmektedir. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde
çevre konusunda yapılan en önemli çalışma Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem
Planı olmuştur. UÇEP Dünya Bankasının desteğiyle oluşturulmuş ve çevre
konusunda o güne kadar hazırlanmış en önemli politika belgesidir. UÇEP’in
amacı çevre ve kalkınma politikalarını uyumlu hale getirmektir. Bu bağlamda
UÇEP’in hedefleri şöyle belirlenmiştir:
• “Kirliliğin önlenmesini ve azaltılmasını
• Tüm yurttaşların çevre altyapı ve hizmetlerine erişiminin
kolaylaştırılması
• Yenilenebilir kaynakların sürdürülebilir kullanımının 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.”9
Recep Akdur, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Koruma Politikaları “Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne Uyumu”, Ankara, 2005, s.74
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UÇEP ulusal çevre politikalarının ve stratejilerinin, ülkenin kendi öz
kaynaklarıyla uygulamaya konulmasını öngörmüştür. Fakat yasal yaptırımı
yoktur, bu nedenle pek başarılı olamamıştır.
UÇEP çevre ile ilgili tüm ulusal verilerin toplandığı değerlendirildiği bir
rapor niteliğinde olmuştur. Kentsel atık su ve su konularında o döneme kadar
yapılmış en kapsamlı verileri içermektedir. UÇEP raporunda görünen durum
kentsel atık su arıtımının Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Dönemine kadar pek
dikkate alınmadığı ve yükümlülüklerin yerine getirilmediğidir. Evsel atık suyun
sadece %6’si, sanayi imalat tesislerinin de sadece %18’i kısmen, %13’de ön
artımdan geçirilmiştir. Bu veriler durumun ciddiyetini daha da öne çıkarmıştır.
O dönemde en hızlı büyümenin olduğu dallar petrol, kimya, kömür ve
lastik

sanayileridir.

Su Kirliliği

Kontrolü

Yönetmeliği’nde

bu konuya

değinilmiştir,
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği bazı sınırlamalar içerse bile, sanayi
kuruluşları
atıksularını
yerel
kanalizasyon
şebekesine
boşaltabilmektedirler. Örneğin tehlikeli atıksu yaratan sanayilerden,
boşaltımdan önce sıvılarını ön arıtıma tabi tutmaları istenmektedir.
Bununla birlikte, arıtım tesisleri sınırlıdır. 25 ya da daha fazla işçi
çalıştıran işyerlerinin %20'sinden azı arıtım tesislerine sahiptir. Arıtım
tesislerinin bulunduğu sanayi kuruluşlarında ise, bu tesislerin gerektiği
gibi çalıştırıldıklarını söylemek mümkün değildir. “10

Kısaca,

UÇEP’in

sonuca

ulaşması

için

bir

izleme

mekanizması

önerilmesine rağmen bu izleme yapılmamıştır. Bu önemli bir eksikliktir. Çevre
konusunda bu kadar kapsamlı bir rapor izleme altına alınsaydı bugün çevre
konusunda yaşanan sıkıntıların bir çoğu yaşanmayacak olabilirdi.
“Kalkınma planları hazırlanırken hemen her konuda özel ihtisas
komisyonları kurulmasına rağmen, Altıncı Plana kadar çevre ile ilgili
herhangi bir hazırlık komisyonu oluşturulmamıştır. Daha sonra her beş
yıllık planda çevre özel ihtisas komisyonlarının kurulduğu görülmektedir.
Söz konusu özel ihtisas komisyonlarının hazırladığı raporlar strateji
belirlemekten daha çok, Türkiye'de çevrenin durumunu gösteren raporlar
olmuştur”11.

10

UÇEP Raporu, 1998, s.29, http://www.cevreorman.gov.tr/co_04.htm
Nuran Talu. "Türkiye Büyük Millet Meclisin'de Çevre Siyaseti", Ankara:Nobel Yayın
Dağıtım, Aralık 2004, ss.16-19.
11
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Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) dönemi dünyada
ekonomik ve sosyal değişikliklerin bir arada yaşandığı bir dönem olmuştur.
Buna karşılık Türkiye çeşitli sıkıntıların devam ettiği bir dönem içindedir.
Türkiye dünyadaki gelişmeler ve küreselleşme sürecinden etkileniyordu. Bu
nedenlerle Sekizinci Kalkınma Planının diğer planlardan daha farklı
hazırlanması gerekli olmuştur. Buna bağlı olarak Türkiye’de çok sayıda
ihtisas komisyonu ve alt çalışma komiteleri kurulmuştur. Yine bu dönemde
acil çözüm bekleyen; içme suyu, kanalizasyon, katı atık, biyogüvenlik, iklim
değişikliği gibi konuların çözümü için bağımsız özel ihtisas komisyonları
kurulmuştur.
2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı AB üyelik süreci
açısından en önemli kalkınma planıdır. Diğer kalkınma planlarından ayrılan
yönü beş yıllık dönem için değil yedi yıllık bir dönem için hazırlanmış
olmasıdır. Çünkü bu plan hazırlanırken Türkiye’nin gelecekle ilgili kalkınma
stratejileri ve politikalarının Avrupa Birliği ile uyumlu olmasına dikkat
edilmiştir.
Dokuzuncu Kalkınma Planı dünyadaki değişimin ve rekabetin hızlı ve
yoğun olduğu göz önüne alınarak geleneksel kalkınma planlarından farklı
olarak her alan tek tek değil gelişme eksenleri tanımlanıp sektörlere bu
eksenler içinde yer verilmiştir. Aslında dokuzuncu plan incelendiğinde bu
gelişme eksenlerinin Sekizinci Planda hazırlanmış Ön Ulusal Kalkınma
Planı’nın amaçlarından farklı olmadığı görülmüştür. Bu durum Dokuzuncu
Planın AB eksenli ve AB‘nin beklentileri doğrultusunda hazırlandığını
göstermektedir. Ancak ilk bakışta olağan gibi görünen bu durum Türkiye’de
gerekli altyapının hazırlanmaması ve uygulanmaması durumunda AB’nin
dikte ettiği bir durumdan başka bir şey olmayacaktır.
Dokuzuncu Kalkınma Planı hazırlanırken çevre ile ilgili 55 adet özel
ihtisas komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonlar Enerji, Madencilik, Turizm,
Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi, Ormancılık, Balıkçılık,
Gıda Güvenliği, Bitki ve Hayvan Sağlığı, Yerleşme ve Şehirleşme, Bölgesel
Gelişme, Kırsal Kalkınma, Kamuda İyi Yönetişim Özel İhtisas Komisyonları
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vb. En önemli komisyon “Çevre Özel İhtisas Komisyonudur.” Bu komisyonun
çalışmalarında yukarıda bahsedilen gerekli altyapı oluşturulması gerekir
yoksa bu sadece bir dikte olur endişesi sık sık dile getirilmiştir.
Çevre Özel İhtisas Komisyon Raporu hazırlanırken çevre ile ilgili
çalışmalara dayanak olan vizyon şu şekilde belirtilmiştir,
“Bu çerçevede Komisyonun Raporu hazırlanırken çalışmalara
dayanak oluşturan vizyonu şu şekilde belirlenmiştir: "Bugünkü ve
gelecek kuşakların temel gereksinimlerinin sağlandığı, yaşam kalitesinin
artırıldığı, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, doğal kaynakların sürdürülebilir
kalkınma yaklaşımıyla akılcı yönetildiği, sağlıklı ve dengeli çevrede
yaşama hakkını gözeten politik-yönetsel anlayışın egemen olduğu bir
Türkiye." Bu hedefe ulaşmak için gerekli temel ilkeler Komisyonun
Raporunda yer almıştır.”12 Bunlar:
• "Gelecek kuşakların ihtiyaçlarım gözeterek, doğal kaynakların
koruma/kullanma koşullarının belirlenmesi ve bu kaynaklara herkesin
adil ve sağlıklı ulaşımını sağlayacak bir çevre yönetiminin kurulması
temel stratejik amaç olarak benimsenmelidir.
• Çevre yönetiminin etkili bir biçimde işlemesinin ilk koşulunu
ekonomik ve toplumsal kararlar alınırken çevresel değerlerin göz önünde
bulundurulması oluşturmaktadır.Bütün ekonomik ve toplumsal
politikaların oluşturulmasında çevresel kaygıların da dikkate alınması,
çevre ile ilgili mevzuatın öncelikli olarak uygulanmasına özel önem
verilmesi, yönetimin bütün aşamalarında plan ve projeler hazırlanırken
ekolojik verilerin dikkate alınmasına özen gösterilmesi, yasal
düzenlemelerin ve çevresel değerleri korumaya yönelik yargı kararlarının
uygulanması konusuna özel önem verilmesi gerekmektedir.
• Çevre yönetimi alanında daha etkin bir sistemin oluşturulması için
bugünkü kurumsal yapı gözden geçirilerek güçlendirilmeli; merkezi ve
yerel yönetimlerde çevre politikalarının uygulanması sürecinde yer alan
kurumlarda, kapasite artırıcı ve kurumlar arası (kamu,özel sektör ve
gönüllü örgütler, üniversiteler vb.) eşgüdümü sağlayan düzenekler
oluşturulmalıdır.
• Çevre kalitesinin geliştirilmesi için katılımcılığı ve saydamlığı esas
alan teşvik edici politikalar oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Çevre ile ilgili
karar alma süreçlerine özel sektör-STK ve halkın aktif katılımının
sağlanması için kamu kararlarına temel olan politikaların kamuoyu ile
paylaşılması ve kamuoyunun sürekli bilgilendirilmesi önemlidir.
• Özellikle AB adaylığı sürecinde gereken yasal düzenlemelerin
yapılabilmesi için çevre alanındaki kurumların görev ve sorumlulukları
net olarak belirlenmeli ve böylece yetki çatışmasına son verilmeli, etkin
bir uygulamaya geçebilmek için gerekli idari, mali ve teknik kapasite
oluşturulmalıdır.
• Türkiye'de çevre yönetiminin en zayıf halkası olan izleme,
değerlendirme ve denetim alanına özel önem verilmeli, varolan yapıyı
12

Talu, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde …. s. 24
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güçlendirici ve katılımcılığı artırıcı önlemler alınmalıdır. Etkili bir çevre
yönetiminin sağlanabilmesi için öncelikle kolayca ulaşılabilen, saydam,
izlenebilen sağlıklı veri tabanının geliştirilmesi zorunlu olduğu
gerçeğinden hareketle, çevresel konularla ilgili her türlü verinin
kaynağında kayıt altına alınması için gerekli düzenlemelerin yapılması
ve belirlenmiş zaman aralıklarında veri tabanına düzenli ve sürekli
aktarım sağlayacak bir sistemin kurulması gerekmektedir.
• Tüm ilgi gruplarının (paydaşların) katılımıyla hazırlanacak
Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisinin uygulamaya geçirilmesi ve
uygulamanın takip edilmesi gereklidir.Bu stratejide,çevre amaçlarının ve
önceliklerinin diğer sektör politikalarıyla bütünleştirilmesi hedeflenmelidir.
• Çevresel politikaların ve planların etkin biçimde uygulamaya
geçirilmesi için, finansman yetersizliklerinin giderilerek altyapı ve diğer
sektörlerin ihtiyaç duyduğu çevre ile ilgili yatırımların üretimden tüketime
tüm süreçlerde gerçekleştirilmesi temel strateji olarak belirlenmelidir.
Sürdürülebilir kalkınma amacıyla, istikrarlı bir ortamda büyümenin
sağlanması,ekonomik rekabet gücünün artırılması ve çevre yönetiminin
etkin ve verimli bir biçimde çalışması için tutarlı ve rasyonel bir çevre
finansman politikasının oluşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda, iç
ve dış kaynakların etkin kullanılması için planlamaya gidilmeli,yatırım
öncelikleri sağlıklı belirlenmelidir".13
“Bu ilkelerle bir kez daha öne çıkarılan ve "sürdürülebilir kalkınma"
felsefesinin ekonomi-toplum-çevre değerleriyle üçlü bir bütün olarak
algılanmasına duyulan ihtiyaç; Komisyon'un raporunda dile getirilmekte,
Türkiye'de kalkınma politikalarının sadece ekonomik büyümeye ve
rekabet gücünün arttırılmasına odaklanılmasından doğacak çevresel
sorunlara özellikle dikkat çekilmektedir.
Ancak hazırlanan Plana bakıldığında; temel ilkeler arasında her ne
kadar "Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate
alan bir anlayış içinde korunması esastır." ilkesi yer alsa da, Plan'da
"çevre'nin korunması politikalarının ağırlıklı olarak kentsel altyapının
geliştirilmesine indirgenmesi, çevre politikalarının sektörel politikalarla
entegrasyonu noktasında, beklenilen karşılaştırmanın göz ardı edildiğini
açıkça sergilemektedir. Üstelik bu durum özellikle içinde bulunduğumuz
Yasama Döneminde çıkarılan ve çıkarılmakta olan bir çok yasa ile de
pekiştirilmiş olan bir tercihtir. Burada, Çevre Özel İhtisas Komisyonu
Raporunda yer alan görüşlerin Plana yansımadığı görülmektedir.
Dokuzuncu Kalkınma Plan Strateji belgesinde "Çevrenin Korunması
ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi" çevre ile ilgili bölümünde şu ifadeler
yer almaktadır:
Çevrenin korunması kısa vadede maliyet unsuru olarak
görülmekle birlikte uzun vadede rekabet gücünü artırmakta ve
sürdürülebilir kılmaktadır. Bu kapsamda başta AB olmak üzere
uluslararası standartlara uyum sürecinin bir gereği olarak çevre

13

DPT, IX. Kalkınma Planı (2007-2013), Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Raportör:
Bülent Duru, Ankara, Ocak 2006.
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altyapısının iyi planlanmış bir sürede ve maliyet etkin bir şekilde
tamamlanması sağlanacaktır.
• Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam
kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde bütüncül
olarak tamamlanması sağlanacaktır.
• AB uyum süreci içinde oluşacak ek yatırımların etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesi
artırılacak, mali imkanları güçlendirilecektir.
• Tüketici tercihlerinin çevreye duyarlı mal ve hizmetlere yönelmesi
çerçevesinde,rekabet
gücümüzün
artırılması
ve
sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanması amacıyla,verimliliği artıran, çevreye duyarlı
üretim süreç ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması esastır"
Bu bölümün Planın gelişme eksenlerinden "Rekabet Gücünün
Artırılması" bölümünde yer almasının tesadüf olmadığı, karar-vericiler
tarafından rekabet unsurları öne çıkarılarak çevreyi koruma koşullarının
buna göre belirleneceği açık olarak gözlemlenmektedir. Burada, ülkenin
doğal değerlerinin koşullara bağlı olmaksızın (kayıtsız şartsız)
korunmasının öneminin göz ardı edildiği ve bu değerlerin tasarrufunun
rekabetçi bir piyasa ortamına çekilmekte olduğu görülmektedir. Bu
durum Anayasanın başta "çevre hakkı" ile doğrudan ilgili olan 56.
maddesi olmak üzere, 63, 43,44,168 ve 169 maddelerinde yer alan
hükümleri ile çelişmektedir.14
Ayrıca Planın diğer gelişme eksenleri olan; i) istihdamın artırılması, ii)
beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, iii) bölgesel
gelişmenin sağlanması, iv) kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin
artırılması eksenlerinin amaçlan arasında çevrenin korunmasına
doğrudan yer verilmemiş olması da, 9. Plan'da çevre politikalarının
sosyal ve ekonomik kalkınmanın tüm bileşenlerine entegre edilmemiş

14

Anayasa"nın 56. Maddesi : "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına
sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin
ve vatandaşların ödevidir....."
Anayasa! nın 43. Maddesi: "Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve
akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada
öncelikle kamu yararı gözetilir...
Anayasa'nın 44. Maddesi: "Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve
geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı
bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır....
Anayasa'nın 168. Maddesi: "Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu
altındadır.."
Anayasa' nm 169. Maddesi: "Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için
gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu
yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete
aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devr olunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe
yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında
irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade
edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; çıkarılamaz.
Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla-işlenen suçlar genel ve özel
af
kapsamına
alınamaz...."
Türkiye
Cumhuriyeti
1982
Anayasası,
http://www.tbmm.gov.tr/Anayasa.htm
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olduğunu göstermektedir. (EK - II) Bu da doğrudan "sürdürülebilir
kalkınma”nın gereğini yerine getirmemek demektir.
Oysa ki, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı'ndan bu yana, Türkiye
sürdürülebilir kalkınma felsefesi temel kalkınma prensibi olarak
benimsenmiş ve Mayıs 2006'da Çevre Kanununda yapılan en son
değişiklik ile15 de sürdürülebilir kalkınma prensibinin Türkiye'de çevre
koruma politikalarında amaç edinilmiştir. Bu durum, Türkiye'de
"sürdürülebilir kalkınma"nın ne olduğunun anlaşılamadığını ya da
"tercihli" anlaşıldığını akla getirmektedir. Görünen odur ki; “sürdürülebilir
kalkınmayı” sadece "ekonomik büyüme" olarak tanımlayan zihniyetle,
Türkiye'de çevresel kaynak tabanının korunması ve geliştirilmesi,
sadece bir çok politika dokümanında aksi yazılmış olsa dahi kağıt
üstünde kalacak ve uygulamaya geçirilemeyecektir.
Burada göz ardı edilen, ekonomik kalkınmanın sürekliliğini sağlamak
ve yaşam kalitesini yükseltmek için doğal değerlerin korunmasının
zorunluluğunun giderek artığıdır. Aslında çevre kaynaklarının
korunmasında bu kaynakların uzun dönemde ekonomide ve sosyal
hayatta
değerlendirilmesini
yansıtacak
kriterlerin
kullanılması
gerekmekte, dolayısıyla çevre değer ve maliyetlerinin ekonomik ve
sosyal politikalara entegrasyonu kalkınmanın dinamikliğini sağlamak için
temel koşul olmaktadır. Bir çok yerde dile getirilen "politikaların
entegrasyonu" bu anlama gelmektedir.”16

Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Plan’ında da görüldüğü gibi Türkiye’de
çevresel kirlilik oluştuktan sonra ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Bu yanlış
bir politikadır. AB ülkelerine baktığımızda “önceden tahmin edici çevre
yönetimine” geçmiş oldukları görülmektedir. Bu nedenle AB’de ekonomik
gelişmenin ve üretim tüketim eğilimlerinin dikkate alındığı anlaşmalar
geliştirilmiştir.
Yani, sürdürülebilir bir kalkınma istiyorsak, bir yandan çevreyi kirleten bir
gelişmemiz olurken, diğer yandan çevre için gerekli olan önlemlerin alınması
lazım ve bu önlemler önünde duran engellerinde kaldırılması gerekir. Bunları
yaparken konunun toplumsal boyutu da dikkate alınmalı (temiz çevre de
yaşama hakkı, yoksullukla mücadele, nüfus, insani gelişme vb konular) ve
çevre

ile

ekonomik

kalkınmayı

gerekmektedir. Türkiye’nin

bir

arada

değerlendiren

programlar

bu düşünceyi öne çıkaran, destekleyen,

uygulamasında yardımcı olabilecek bir kalkınma planına ihtiyacı vardır.
15

Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 5491, Kabul Tarihi:
26/4/2006, Yayım Tarihi: 13 Mayıs 2006 tarih ve 26167 sayılı Resmi Gazete.).
http://rega.basbakanlik.gov.tr/
16
Talu, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde …. ss. 24-27
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2.2. ULUSLARARASI ÇEVRE SORUMLULUKLARI
Türkiye uluslararası düzeyde çevre sorumlulukları içinde 1970‘li yıllardan
sonra daha çok bulunmaya başlamıştır. Tabii bunu yaparken yine
uluslararası hukuksal düzenlemeleri dikkate almıştır.
2.2.1. Uluslararası Hukuksal Yükümlülükler
Uluslararası hukuksal yükümlülüklerimiz, taraf olunan anlaşmalar, çok
taraflı sözleşmeler, protokoller, bilgiler ve eylem planları gibi bölgesel veya
küresel sözleşmeler ışığında belirlemiştir. Bu sözleşmeler “Anayasanın 90.
maddesine”17 göre birer kanundur
Uluslararası bir çok çevre sözleşmesini kabul etmiş olan Türkiye ülkenin
politik menfaatlerinin zarar göreceğini düşündüğü bazı anlaşmaları kabul
etmek

istememiştir.

örneğin;

Sınır

Ötesi

Kapsamda

Çevresel

Etki

Değerlendirilmesine Ait Sözleşme (Espoo, 25.2.1991), Çevresel Konularda
Bilgiye Erişim Karar Alma Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru
Sözleşmesi (Aarhus, 25.6.1998) ve Sınıraşan Sular ve Uluslararası Göllerin
Korunması ve Kullanılması Sözleşmesi (Helsinki, 17.03.1992) sıralanabilir.
Örnek verecek olursak, 1994 yılında taraf olunan “Tehlikeli Atıkların Sınır
Ötesi

Taşınımının

ve Bertaraf

Edilmesinin

Kontrolüne

İlişkin

Basel

Sözleşmesinin” uygulanmasında önemli sorunlar yaşanmıştır. Daha sonra
çıkarılan ve orijini bu sözleşme olan Tehlikeli Atıklar Yönetmeliği de
Türkiye’ye her türlü tehlikeli atığın girmesini engelleyememiştir. Mayıs 2006
da Türkiye’ye söküm için ithal edilen Otopan gemisine verilen izinin bir yalan
üzerine kurulmasıdır. Hollanda’dan söküm için getirilmek istenen bu gemi
çevreci örgütlerin organize bir şekilde hareket etmeleriyle Türkiye’ye girişi
önlenmiştir. Kamuoyu üzerinde büyük bir baskı oluşturan örgütler geminin
17

Anayasanın 90. maddesine göre, “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası
andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa
Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı
konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası
andlaşma
hükümleri
esas
alınır.”
Türkiye
Cumhuriyeti
1982
Anayasası
,
http://www.tbmm.gov.tr/Anayasa.htm
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Türkiye’ye girmesini engelleyecek

resmi işlemlerinde hızla ilerlemesini

sağlamış ve geminin kara sularımıza girişi durdurulmuştur. Bu örnekten de
açıkça görüldüğü gibi 1994 yılında taraf olduğumuz Basel sözleşmesine
uygun davranılmamıştır.
Sonuç olarak, Türkiye kalkınma planlarını çevrenin ve uluslararası çevre
anlaşmalarının önünde tutmuştur. Bu iki hedefi birleştirememiştir. Bu durum
uluslararası çevre politikalarına uyum sağlamada önemli bir eksiklik olarak
göze çarpmaktadır.
2.2.2. Politika Belgeleri, Ulusal Gündem 21 ve Kalkınma Raporu
1972 Stockholm Birleşmiş Milletler “İnsan ve Çevre Konferansından”,
1992 “Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansına” ve 2002 “Dünya
Sürdürebilir Kalkınma Konferansına” kadar geçen 30 yıllık sürede BM
destekli bir çok politika dokümanı üretilmiştir.
1992 Birleşmiş Milletler “Çevre ve Kalkınma Konferansından” sonra
ülkelerden Ulusal Gündem 21 belgelerini hazırlamaları taahhüt edilmiştir.
1999 yılında hazırlanan Ulusal Gündem 21 sürdürebilir kalkınma ilkeleri
doğrultusunda ilgi ve sorun

alanlarını tespit eden bir belge olmuştur. Bu

belge daha çok iki konuda yoğunlaşmıştır.
“Birincisi
toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesi ile çevrenin
korunması süreçlerinin bir araya getirilmesi, ikincisi ise, Türkiye'de
çevrenin korunmasının toplumun çeşitli kesimlerinin - yerel yönetimlerin,
sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, özel sektörün,
üniversitelerin-aktif katılımı ve işbirliği ile planlanması, yönetilmesi,
denetlenmesi süreçlerinin kolaylaştırılması ve bu alandaki varolan
engellerin kaldırılmasıdır.”18

Yasal ve kurumsal düzenlemeler bu belgede var olan 20 program göz
önüne alınarak yapılmıştır.
Daha sonra 2002’de Johannesburg’da düzenlenen Birleşmiş Milletler
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde BM üyeleri için kalkınma taahhüdü
yinelenmiştir. Bu taahhütte eşitlikçi ve insancıl toplumlar için ortak

18

Talu, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde …. s.32
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sorumluluklar alınmıştır. Bu zirveden iki önemli sonuç çıkmıştır. Bunlar
“Siyasi Bildirge” ve “Uygulama Planı” olmuştur.
Siyasi Bildirge’de kalkınma ile ilgili olarak üç ana başlık üzerinde
durulmuştur. Bunlar, i)ekonomik kalkınma, ii)sosyal kalkınma, iii)çevrenin
korunmasıdır. Bu konularla ilgili tüm BM ülkelerinin ortak sorumluluk taşıdığı
mesajı verilmiştir.
Uygulama Planı sürdürülebilir kalkınmayı amaç alarak , küresel, bölgesel,
ulusal

ve

yerel

düzeylerde

gerçekleştirilecek

eylem

planları,

kamu

yönetiminin, özel sektörün vb. toplumun tüm kesimlerinin rolleri dikkate
alınarak tasarlanmıştır.
Türkiye, BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesine bütün ülkelerde
olduğu gibi ulusal rapor hazırlayarak katılmıştır. Zirvede çevre konusunda
toplum tarafından da kabul görebilecek aşağıdaki politika hazırlanmıştır.
“Çevre Ekseni: Altyapı ve atık giderme tesisi eksikliklerinin
giderilmesi, temiz üretim teknolojilerinin, çevre dostu ve kaynaklan tahrip
etmeyen üretim ve tüketim kalıplarının, çevre yönetimi ile kalite güvence
sistemlerinin geliştirilmesi, ulusal enerji tasarrufunun ve talep istikrarının
sağlanması.”19

Bu planın uygulanması amacıyla ulusal bir politika belgesi hazırlanmıştır.
Ama buna karşılık BM Türkiye’de çevre ile ilgili yapılan çalışmaları yakından
izlemiştir.
BM Çevre Eylem Programı: Türkiye uluslararası anlaşmaların getirdiği
yükümlülükleri çoğu kez BM öncülüğünde yerine getirmiştir. Buna örnek
olarak Akdeniz ve Karadeniz korunması çalışmaları gösterilebilir. Bir çok
teknik doküman hazırlanmış yükümlülükler büyük oranda yerine getirilmiştir.
OECD Çevre Politika Belgeleri: OECD Çevre Komitesi tarafından 1992
yılında hazırlanan "Türkiye'de Çevre Politikaları OECD Raporu" çevre ile
kalkınmayı bağdaştırma sorunu yaşayan Türkiye’ye tavsiyelerde bulunmak
amacıyla hazırlanmıştır. Altıncı Kalkınma Planında bu raporun Türkiye’ye yol
gösterdiği görülmüştür.

19

Talu, Avrupa Birliği Uyum Sürecinde …. s.33
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Daha sonra ikinci OECD raporu 1999 yılında hazırlanmıştır. "OECD
Türkiye Çevre Başarı Raporu"20 Bu ikinci raporun amacı çevrenin diğer
sektörle entegrasyonu sağlamaktır. Raporda ayrıca Türkiye’nin çevre,
kalkınma, uluslararası sözleşmeleri yerine getirmesi, çevre ile ekonomiyi
birlikte yürütebilme kabiliyeti işlenmiştir.
2.3. BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARINDA ÇEVRENİN YERİ
Türkiye'de bölgesel kalkınma politikalarında çevre kaygıları Yedinci Beş
Yıllık Kalkınma Planı dönemine rastlar. Bu dönemde, çevre sorunlarına
bölgesel olarak yaklaşabilmek için “havza yönetimi” anlayışı yerleştirilmeye
çalışılmıştır. Havza yönetimi ile su havzaları hedef alınmış ve belirlenen
bölgelerde kirlilik ile mücadele esas alınmıştır.
Yine aynı dönemde UÇEP’de aynı modele yer vermiştir. Bu model daha
sonra bir çok bölgesel kalkınma programında kullanılmıştır. (örneğin;GAP
projesi)
Kamu Yönetimi “reformu” ile getirilen düzenlemeler ile bölge kavramı
yeniden şekillenmiş, Türkiye’de bölge kavramı ülke ve yerel ekonomi
üzerinde etkili olmuştur. Dolayısıyla bu durum çevre sektörüne de
yansıyacaktır. Su havzalarının, özel çevre koruma bölgelerinin, hassas
ekosistemlerin,

sulak

alanların

korunması

ya

da

tehlikeli

atıkların

uzaklaştırılması gibi konularının bölgesel ölçekte çözülmesi gerektiği ortaya
çıkmıştır. Bölgelerin kalkınma hedeflerinin içinde çevrenin yer alması
gerekliliği ortaya çıkmıştır.
AB’nin bölgesel kalkınma politikalarına uyum sağlamak amacıyla 2002
yılında

"İstatistiki

ekonomik

ve

Bölge

sosyal

Sınıflandırması"21

dengesizliklerin

21

yapılmıştır.

azaltılması

Bu

amacıyla

bölgelerde
kalkınma

2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Karan (22 Eylül 2002 tarihli ve 24884 sayılı Resmi
Gazete.) http://rega.basbakanlik.gov.tr/#
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ajanslarının kurulması ile ilgili yasal düzenleme22 de Şubat 2006’da yürürlüğe
girmiştir. Kanun’da doğrudan çevre ilgili hükümler vardır. Hal bu ki
bölgelerdeki kalkınmanın ortaya çıkaracağı çevresel sorunları söz konusu
ajansların merkezle ve yerel yönetimlerle sağlıklı bir koordinasyon kurarak
çözmesi gerekmektedir.
Burada çevre ile ilgili önemli bir başka konu, bölgelerin kalkınma
politikaları belirlenirken sadece ekonomik büyüme dikkate alınması ve çevre
korunmasının gözardı ediliyor olmasıdır. Kalkınma ajanslarının yabancı
sermayenin Türkiye’ye girişini kolaylaştıracak yönde yönetsel kolaylaştırıcı
ortamlar oluşturması, çevre konusundaki yatırım ihtiyacı göz önüne alınınca
cazip geliyor olabilir. Fakat bunlar yapılırken yerel düzeydeki çevresel
öncelikler dikkate alınmayıp sadece ekonomik kalkınmanın ve yabancı
sermayenin gelmesi yönünde hareket edilirse, çevre ile ilgi önemli sorunlar
ortaya

çıkacaktır.

Bunlardan

biri,

biyolojik

çeşitliliğin

korunması

ve

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için biyoteknoloji uygulamaları
konusudur. Bu çerçevede; Türkiye’de genetiği değiştirilmiş organizmaların
araştırılması, çevreye atımı ve direk geçişi konusunda, çevre ve insan
sağlılığına

gelebilecek

tehlikeleri

önlemek

için

etkili

olabilecek

bir

mekanizmadan bahsetmek söz konusu değildir. Türkiye bu konuyla doğrudan
ilgili olan Birleşmiş Milletler Biyogüvenlik (Cartagena) Protokolü'ne taraf olsa
da,23

bu

protokolün

bağlayıcı

düzenlemelerini

kendi

iç

hukukuna

yansıtamamıştır. Genetiği değiştirilmiş organizmaların çevreye kontrolsüz
dağıtımına

resmen

izin

verilmese

bile

gerekli

araştırma-geliştirme

yapılmamaktadır. Ayrıca bu konu ile ilgili Türkiye’deki mevcut hukuki
düzenlemeler

AB adayı olmamıza rağmen AB mevzuatı ile de uyumlu

değildir.
Kalkınma ajansları esas amacı; kuruldukları bölgeyi kendi iç dinamikleriyle
dünya pazarlarında güçlü kılmak değil, değişen dünya için yeni ilişkiler ve
22

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun,
Kanun No:5449, Yayın:8.2.2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazete.
http://rega.basbakanlik.gov.tr/#
23
24.6.2003 sayılı ve 25148 tarihli Resmi Gazete. http://rega.basbakanlik.gov.tr/#
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işlevler oluşturabilen kimliklere kavuşmalarını sağlamaktır. Böylece bu
bölgelerin ülke, bölge ve yerel ekonomi üzerinde etkileri artmaktadır. Böyle
rekabetçi bir ortamda Türkiye’de çevresel değerlerini koruyabilecek etkinlikte
mekanizmaların olmaması bir endişe kaynağıdır.
AB adaylık sürecinde görüldüğü üzere AB tarafından Türkiye’ye her yıl
sağlanan mali yardımların üçte birinin bölgesel kalkınma projelerine
harcanacağına dikkati çekmek gerekmektedir. AB fonları ile uygulamaya
başlatılan ve hazırlıkları devam eden şimdilik 43 ili kapsayan bölgesel
kalkınma programı vardır. Örneğin; Doğu Anadolu Kalkınma Programı
(DAKP).
Sürmekte olan ve hazırlanan kalkınma programlarında çevre ile ilgili
projeler de yer almaktadır. Örneğin; Doğu Anadolu Kalkınma Projesi
çerçevesinde bu bölgeye 45 milyon Avro AB desteği yapılacaktır. Bu
desteğin 9.5 milyon Avro'su turizm ve çevre altyapısı için kullanılacaktır. Bir
diğer destekte, sivil toplum kuruluşları, KOBİ’ler ve yerel yönetimlere hibe
desteği şeklinde olacaktır. Ancak il ve yerel yönetimlerin teknik alt yapı ve
uzman alt yapıları yetersizlikler dolayısıyla AB kaynaklarından yararlanmak
için istenilen koşulları yerine getirmekte zorlanacaklarını göstermektedir.
Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Avrupa’daki örneklerine bakıldığında,
hepsinin çevre alanında görevleri bulunduğu görülmektedir. Bazıları içme
suyu, kanalizasyon, arıtma ve katı atık giderimi hizmetlerinin hepsini
yüklenmektedir. Özellikle Belçika, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi gelişmiş
ülkelerde bölgesel kalkınma ajansları çevre yönetimini içeren tüm alanlarda
hizmet vermektedir.
2.4. YASAL VE KURUMSAL YAPILANMADA ÇEVRE
2.4.1.Yasal Yapı
1982 Anayasası ile her Türk vatandaşına sağlıklı bir çevrede yaşama
hakkı verilmekte, çevre kalitesinin yükseltilmesi, çevre sağlığının korunması
ve

kirliliğin

önlenmesi

Devletin

ve

belirlenmektedir.
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vatandaşların

görevi

olarak

Türkiye’de çevre ile ilgili ilk yasal düzenleme su ortamının korunması
üzerine odaklanmıştır. Bu bağlamda ilk olarak 1923 Limanlar Kanunu
görülmektedir. Limanlar kanunu denizlere atıkların boşaltılması ile ilgili
şartları içermektedir. Daha sonra 1926 yılında atık suların yüzey sularına
boşaltılması ile ilgili şartları içeren Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Sular
Hakkında Kanun’u çıkarılmıştır. Bu kanun bugün Kentsel Atık Su Arıtımı
Direktifi olarak yürürlüğe giren mevzuatın atasıdır denilebilir. Bunları takiben
çevrenin korunmasını esas alan hükümler içeren, Belediye Kanunu, İl Özel
İdaresi Kanunu, Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Yeraltı
Suları Kanunu, Su Ürünleri Kanunu, Orman Kanunu, Zirai Mücadele ve Zirai
Karantina Kanunu, Petrol Kanunu, Kara Avcılığı Kanunu olmuştur. Bu
kanunlardan görünen odur ki çevre konusu her sektörü ilgilendiren bir
konudur ve sektörler arası bir yaklaşım içermektedir. Yukarıda çıkarılmış olan
ve bugünde devam eden kanunlarla birlikte görünen odur ki çevre sadece
Çevre Kanunlarıyla korunamamakta ve bütün mevzuatı ilgilendirmektedir.
Bunun sonucunda çevre mevzuatı karmaşık bir hal almakta, çevre
hukukunda temel ilkelerin ortaya çıkmasını zorlaştırmakta, buda kalıcı ve
tutarlı bir çevre politikası oluşturulmasını zorlaştırmaktadır.
Bu sebeple 9 Ağustos 1983 tarihinde yürürlüğe konulan 2872 Sayılı Çevre
Kanunun müstakil ve özel

kanun olarak hazırlanmasının nedeni bu

karışıklığı ortadan kaldırmaktır. Bu Türk Çevre Hukuk’unun gelişimi açısından
çok önemli bir gelişme olmuştur. Çevre Kanunu Türkiye’nin ulusal çevre
politikalarını ve ilkelerini belirleyen ilk önemli yasadır.
Fakat bu kanun genel çizgi itibarıyla iktisadi kalkınmayı çevreyi korumanın
üstünde tutan bir düzenleme olmuş, bu nedenle çevre konusu da faydası az
olmuştur. Kanunda çevre ilgili mevzuatları birleştirici hükümlerin yetersizliği
ya da hiç olmayışı kurumsal bağların oluşturulamamasına neden olmuş,
bunun sonucu olarak da yetki karmaşası doğmuştur. Bu durum yaptırımları
da zorlaştırıcı bir uygulamaya neden olmuştur.
Çevre Kanunun uygulanmasından birinci derecede sorumlu olan kurum
Çevre ve Orman Bakanlığı’dır. Bakanlığın koordinasyon yapmadaki eksikliği,
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ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışamaması

hukuki karmaşayı daha da

arttırmıştır. Bunun nedeni Bakanlığın fonksiyonunun ve faaliyet alanının iyi
tanımlanmamış olmasıdır. Bundan kaynaklanan uygulama ve uygulatma
sorunları yerel yönetimlere de yansımış,

sonuçta Çevre Kanunu diğer

kanunların işlerliğini de zayıflatmıştır. Bu sorunları ortadan kaldırmak
amacıyla Çevre Kanunu ile ilgili kanunların hemen hepsinde yenilenmeye
gidilmiştir. Fakat bu değişikliklerin sistemli bir şekilde ele alınmaması etkin
olmayan ve hukuken bazı yanlışlar içeren yeni yasal düzenlemeleri ortaya
çıkarmıştır. Bu durum çevre politikalarının sağlıklı bir yaklaşımla üretilmesine
engel olmuş, başta Çevre ve Orman Bakanlığı olmak üzere çevre ile ilgili tüm
kuruluşlarda iyi düzenlememiş mevzuatlar ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Tüm bunlardan varılan sonuç, Türkiye’de çevre mevzuatının uygulamada
yaptırımlar açısında yetersiz kaldığıdır.
Bugün çevre konusunda gelinen nokta; 23 yıldır yürürlükte olan Çevre
Kanununun çağdaş çevre hukukunun gereklerini yerine getiremeyen bir
düzenleme olduğudur. Bu dönemden sonra Çevre Kanununda ilk kapsamlı
değişiklik 6 Kasım 1991 de başlayan 19. Yasama Döneminde olmaktadır.
Daha sonra 1995 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne sunulan "Çevre Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı", 20. ve 21. Yasama Dönemlerinde de Meclis gündemin
de yer almayı başarmış ve sonunda bu 22. Yasama Dönemi'nde kanunlaşmıştır.24
"5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" çevre
ile ilgili yapılan en kapsamlı değişiklikleri içerir. Ancak bu kanun "Avrupa
Birliğine Uyum"un öneminin ve önceliğinin artmasının etkisiyle, yeteri kadar
tartışılmadan ve ilgili tarafların görüşleri alınamadan çıkarılmış bir kanun
olmuştur. Bunun sonucunda çevre politikalarının temel ilkeleri açısından
çelişkiler ortaya çıkmış ve kavramsal yanlışlıklar yapılmıştır. Bu nedenle
Çevre Kanunu yol gösterici olmaktan uzaklaşmış, gerek merkez kuruluşları
24

Çevre Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun No: 5491, Yayın: 13.5.2006
tarih ve 26167 sayılı Resmi Gazete. http://rega.basbakanlik.gov.tr/#
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arasında gerekse merkezle yerel kuruluşlar arasında görev karmaşası
yeniden baş göstermiş, bu durumu engelleyecek mekanizmalar yanlış
kurgulanmıştır.
Bu olumsuzluklara karşılık, çevre için yapılan yatırımları teşvik etmek
amacına yönelik

2872 nolu çevre kanununun teşvik ile ilgili hükmünün

yapılan yeni değişikliklerle yenilenmiş olması olumlu bir gelişmedir ve buna
bağlı olarak “Arıtma tesisi kuran, işleten ve yönetmeliklerde belirtilen
yükümlülükleri yerine getiren kuruluşların arıtma tesislerinde kullandıkları
elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde kullanılan enerji tarifesinin
yüzde ellisine kadar indirim uygulanması”

kanunda yer alması açısından

önemli bir ilerlemedir.
Ancak,

bu

teşvikler

sadece

onarıcı

nitelikte

olmamalı,

çevrenin

kirlenmesini önleyici teşvik ve değişikliklerinde yapılması gerekmektedir.
Çünkü çevre yatırımları sadece kentsel altyapı değil, doğal kaynakların
korunması ve toplumun çevre alanındaki ihtiyaçlarını düşünerek çevrenin
korunma altına alınması yatırımları olmalıdır.
AB müktesebatına uyum göstermek için uğraştığımız şu günlerde
görüyoruz ki, AB müktesebatı çevrenin korunması amaçlı teşvik vergileri ve
düşük KDV oranları gibi ekonomik önlemlerle doludur.örneğin; temiz
teknolojiler için özel teşvik mekanizmaları uygulamak ya da yenilenebilir
enerji kaynaklarım teşvik etmek için vergi teşvikleri ve düşük KDV oranları
gibi. Bu bağlamda Türkiye çevre ile ilgili kurumsal kapasitesini yeniden
gözden geçirmeli ve gerekli değişiklikleri yapmalıdır.
2.4.2. Kurumsal Kapasite
Türkiye'de çevre konusunda kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve
yeniden yapılanmaya olan

ihtiyaç en çok iki konu açısından önemlidir.

Bunlar; i) kuruluşlar arasında çevre konusunda görev, yetki ve sorumluluk
karmaşasının yaşanması ve ii) Çevrenin, sektörel kalkınma politikalarıyla
uygulamada bütünleştirilmemesidir.
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Bu sorunlar, çevre kurumsallaşması alanında yıllardır yaşanmakta olan
sıkıntılar nedeniyle ortaya çıkmıştır. Çevre sektörünün her sekörle ilişkili
olması, bu alandaki tüm sorumluluğun tek bir kuruluşa verilmesini engellemiş,
"politika belirleyici" ve "uygulayıcı" olmak üzere iki kategoride sınıflandırılan
bir çok kamu kuruluşu oluşmasına neden olmuştur. Ama yine de çevre ile
ilgili en yetkili organ Çevre ve Orman Bakanlığı’dır.
Türkiye'nin çevre ile doğrudan ilgili ilk bakanlığı olan ve 1991 yılında
kurulan Çevre Bakanlığı’ndan iki önemli görev beklenmiştir; i) çevre alanında
politika belirlemek ve çevrenin diğer sektör uygulamalarında dikkate
alınmasını sağlamak ve ii) koordinasyonu sağlamak.
Daha sonra “08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan

4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun ile Çevre ve Orman Bakanlıkları birleştirilerek, Çevre ve
Orman Bakanlığı kurulmuştur.”25 Bakanlıkların sayısının azaltılması ve çevre
ile ilgili konuların bir çatı altında toplanması açısından olumlu gibi gözüken bu
yapılanma , çevre ilgili konuların bir çok kurumu ilgilendirdiği düşünülecek
olursa bir yerde kesişecekleri bellidir.
Orman Bakanlığı’nda çevre ile ilgili bir çok konu vardır. Temel görevi
ormanların korunması, geliştirilmesi, koruma alanlarının korunması, av ve
yaban hayatının korunması, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, biyo-genetik,
ve biyosfer rezervlerinin korunması gibi bir çok konu vardır. Ancak, orman
köylülerinin kalkınması için ormanların tahrip edilmesi, yerleşim yeri için
ormanların tarım arazilerine dönüştürülmesi gibi Orman Kanunu’nda yapılan
değişiklikler ile bu amaçlara ters düşüldüğü bilinmektedir.
Bu iki bakanlığın birleştirilmesi ile

çevre koruma adına yaşanan

olumsuzlukların ortadan kalkacağı düşünülmüştür. Ancak son yasama
döneminde çıkarılan yasalar ve uygulamalar beklenen sonuca ulaşılmasını
sağlayamamıştır. Hatta iki bakanlığın birleşmesiyle çevre sorunları da ikiye
katlanmıştır.
25

Recep Akdur, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Koruma Politikaları “Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne Uyumu”, Ankara, 2005, s.200
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Yapılan bir çok çalışmaya rağmen kurumsal eksiklikler hala devam
etmekte, bu eksiklikler çevre yönetiminin vazgeçilmez unsurları olan yürütme,
standart koyma, planlama, izin ve lisans verme, denetleme ve izleme
süreçlerinde sorunları çözümsüzlüğe iterken, Bakanlığın politika belirleme
etkinliğini

de

zayıflatmaktadır.

Bu

durum

Türkiye’yi

AB

uyumu

müzakerelerinde çevre alanında zora sokacak gibi görünmektedir.
Çevre ve Orman Bakanlığı ile diğer kuruluşlar arasında yaşanan yetki
karmaşası çevre konusunda sağlıklı bir yönetim sistemi oluşturulmasını
engellemektedir. Bu karmaşaya bir çok örnek verilebilir:
• Yer altı sularının kirlenmesinin engellenmesi ve bu konuda önlemlerin
alınması konusunda çalışmasını Çevre ve Orman Bakanlığı’nı, yoksa Devlet
Su İşleri' mi sorumlu olacak açık değildir. Bu sorun, 2007 yılında D.S.İ. Genel
Müdürlüğü’nün

Çevre

ve

Orman

Bakanlığı

bünyesine

alınmasıyla

kendiliğinden çözümlenmiştir.
• Su kaynaklarının yönetimi konusunda yeni bir çerçeve yasaya ihtiyaç
duyulmaktadır. AB müktesebatına uyum için de acil bir konudur.
• Planlama alanındaki yetki belirsizlikler Çevre ve Orman Bakanlığı'nın
bağlı kuruluşu olan Özel Çevre Koruma Kurumunun uygulamalarına da
olumsuz olarak yansımaktadır.
• Çevre

standartlarında

da

yetki

karmaşası

yaşanmaktadır.Tarım

sektöründe çevre ölçünlerinin (standartlarının) tespitinin de Çevre ve Orman
Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında sorunlar vardır.
Çevre ve Orman Bakanlığı il düzeyinde 81 ilde etkili olmasını sağlayan İl
Çevre ve Orman Müdürlüklerine sahiptir. İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin
çevre kirliliği yaratan işletmelerin faaliyetini durdurmak, kuruluşlara işletme
izni, alıcı ortam deşarj izni vermek (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
doğrultusunda deşarj izinleri vb.), il sınırları içerisinde çevre cezaları
vermek,denetim yapmak (gürültü, deniz kirliliği vb. alanlarında), yasaklayıcı,
kısıtlayıcı önlemler almak ve işletmelerden iştirak payı almak gibi Çevre
Kanunu ve yönetmelikleri ile gelen önemli yerel sorumlulukları bulunmaktadır.
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Fakat bu müdürlüklerde Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yerel politikaları
sağlıklı belirleyememiş olmasından kaynaklanan sorunlarla karşı karşıyadır.
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın politika yetersizliklerinden Bakanlığa bağlı
Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Özel
Çevre Koruma Kurumu il bazında olan uygulamalarında da

olumsuz

etkilenmektedirler.
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yerel düzeyde çevre yönetimi kapasitesinin
sağlıklı değerlendirebilmek için Mahalli Çevre Kuruluşlarının işleyişine
bakmak da gerekmektedir. Bu kurullar Bakanlığın sürekli kurullarıdır ve 81
ilde de mevcutturlar. Ayda bir kez vali başkalığında toplanırlar. Mahalli Çevre
Kurulları, İlgili Mülki İdare Birimleri, Büyükşehir ya da belediye, İl Jandarma
Komutanlığı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ziraat
Odası

ve

Meslek

Odaları,

uzmanlar,

özel

sektör,

gönüllü

kuruluş

temsilcisinden oluşmaktadır.
Mahalli Çevre Kurullarının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
belirlenen çok önemli görevleri vardır. Bakanlığın çevre ile ilgili belirlediği
politika, ilke ve hedefleri yerel ölçekte değerlendirmede, uygulamada yetkili,
ilin çevresinin korunması amacıyla; Kurul kararlarının uygulanabilmesi için
programlar hazırlanması, tesis ve işletmeler tarafından hazırlanan çevre
denetim

raporlarının

incelenmesi

ve

değerlendirilmesi,

emisyon

standartlarının uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması gibi önemli
konularda kararlar almaktadır.
Fakat Mahalli Çevre Kuruluşlarının bu kararları uygulatmak için önemli bir
yaptırım olan icra yetkisi yoktur. Bu nedenle de etkili bir mekanizma gibi
görülememişlerdir
2001’de çevre mevzuatında yapılan önemli değişiklikler ile Mahalli Çevre
Kurullarının yapısı daha demokratik ve katılımcı bir karaktere dönüştürülmüş,
meslek kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve gönüllü kuruluşlara kurul toplantılarına katılma hakkı tanınmıştır.
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Bunların

dışında

Kurulların

görevlerini

daha

ihtisaslaşmış

olarak

yapabilmeleri için yönetim/düzenleme ve izleme/değerlendirme alanlarında
karar kapasitelerinin artırılması, uzman kadro ile donatılmaları gerekmektedir.
2.5.

ÇEVRE

SORUNLARININ

ÇÖZÜMÜNDE

SİYASİ

İRADENİN

ETKİSİ
Çevre sorunlarının sadece teknik bir konu değildir, var olduğu topluluğu
da yakından ilgilendirir. Çevre sorunları toplumsal çıkarları ve ekonomik
büyümeyi yakından ilgilendirdiği için

siyasal yaşamdan soyutlanmaz bir

konudur.
Çevre alanında başarılı sonuçlar alınması için çevre politikalarının
oluşturulması ve bu politikalarının kalıcı olabilmeleri için siyasi isteğe ihtiyaç
da vardır. Her ne kadar diğer toplumsal politikalar gibi çevre politikaları da
hükümetler tarafında hazırlanıyor ve uygulanıyorsa da, bu politikaların
hukuksal bir boyut alması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) onayının
alınması gerekmektedir. Bu durumda TBMM’yi çevre politikaları açısından
önemli bir belirleyici kılmaktadır.
Bu bağlamda TBMM, çevre politikalarının diğer sektörel politikalarla
etkileşimini

değerlendirebilir,

aradaki

çatışmaları

önleyebilir,

uyumlu

olmalarını sağlanabilir, toplumun bu alandaki ihtiyaç ve taleplerine kulak
vererek çevre alanında mevzuatların ve kurumsal kapasitenin oluşmasında
politik kararlılığını ve yetkilerini ortaya koyabilir.
Türkiye’nin içinde olduğu AB uyum sürecine bakıldığında TBMM’ni çevre
direktifleri alanında büyük bir yoğunluk beklediği görülmekte. Bu anlamda
TBMM çevre direktiflerini önemle dikkate alarak çıkarılabilirse çevre
konusunda yapılan bir çok yanlış uygulamada

en üst siyasi düzeyde

önlenmiş olur.
2.6.SONUÇ
Türkiye’de çevre politikalarının oluşumu 1923’lü yıllarda Limanlar Kanunu
ile başlamıştır. 1972 yılında yapılan “Stockholm Birleşmiş Milletler İnsan ve
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Çevre Konferansı” kararıyla var olan bu politikalar teşvik edilmiş, ardından
1992’de

Rio’da

yapılan

“Birleşmiş

Milletler

Çevre

ve

Kalkınma

Konferansında” alınan kararlarla “sürdürebilir kalkınma”yı çevre konularının
merkezine oturtmak için çaba gösterilmiştir.
Bu ivmeyle Türkiye bir çok uluslararası çevre sözleşmesi ve uygulamalara
taraf olmuş, fakat uygulamada başarılı olamamıştır.
Sürdürülebilir Kalkınma Programları’nda çevre konusu ancak Üçüncü Beş
Yıllık Kalkınma Planı’nda yer alabilmiş ve ayrı bir bölüm şeklinde
değerlendirilmiştir.
1979-1983 dönemine rastlayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda
bahsedilmeye başlanmıştır. Bunu takiben Beşinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nda “Ortak Geleceğimiz - Brundtland Raporu” ile gelecek nesillere
sağlıklı bir çevre bırakma ve çevre politikalarını çağdaş normlarla
değerlendirme süreci başlamıştır.
Uluslararası çevre antlaşmalarının uygulanması 1996-2000 yıllarında
uygulanmaya başlayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine
rastlamaktadır. Bu dönemde yapılan en önemli çevre antlaşması UÇEP’tir.
Ancak UÇEP yasal yaptırımları ve izleme mekanizmasının olmaması
yüzünden başarısız görülmüştür.
Çevre ile ilgili ilk özel İhtisas Komitesi Dokuzuncu Kalkınma Planı
döneminde kurulmuştur. Ancak gerekli altyapının hazırlanamaması bu
Komiteleri başarısız kılmış ve sadece AB’nin dikte ettiği bir konu haline
getirmiştir.
Tüm bunlardan görünen odur ki Türkiye’de “ekonomik kalkınma” çevre
konusundan hep daha öncelikli tutulmuş ve bugün maalesef çevre alanında
telafisi çok zor kayıplar oluşmuştur. (Beyşehir ilçesi ve Konya ilinin
endüstriyel, evsel ve sanayi atık sularının Tuz Gölü’ne boşaltılması sonucu
oluşan ekolojik kirlilik önemli bir örnektir.)
Türkiye’nin

çevre

korunmasını

“ekonomik

kalkınma”

ile

birlikte

sürdürülebilir hale getirmesi gerekmektedir. Bunun da sadece politika yada
uluslararası antlaşmalarla

yapılabilmesi mümkün görülmemektedir. Kendi
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içinde kurumsal kapasitesini geliştirmeli, iyileştirmeli, uzman kadrolara daha
fazla yer vermeli ve hepsinden önemlisi siyasi iradeyi arkasına almalıdır.
AB uyum süreci içinde olunan bu dönemde çevre alanında bir çok direktif
TBMM’den geçmek zorundadır. Bu bağlamda TBMM’ye siyasi irade
anlamında önemli görevler düşmekte ve böylece çevre konusu en üst siyasi
düzeyde korunma şansı bulunmaktadır.
Üçüncü bölümde en önemli çevre konularından biri olan Kentsel Atık Su
başlığı incelenmeye çalışılacaktır. Kentsel atık su ve temiz su birbirinden
ayrılmayan iki konudur. Bu nedenle öncelikle temiz su nedir, nasıl oluşur
bunlardan bahsedilecek, daha sonra temiz su nasıl kentsel atık su haline
geliyor anlatılmaya çalışılacaktır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMİZ SUDAN KENTSEL ATIKSUYA
3.1. SU
Canlı hayatının sürdürülebilmesi için su vazgeçilmezdir. Bu nedenledir ki
tarih boyunca bir çok medeniyet su kenarında kurulmuştur. Temel besin
kaynağımız ekmek, akan sular üzerine kurulmuş su değirmenlerinde
öğütülen ürünlerle yapılmıştır. Su teknolojinin gelişmesinde de rol oynamıştır,
11 yy. da Anadolu’da yaşamış olan Ebül-iz Cezeri mekanik su makineleri
icat etmiştir. Ünlü bilgin Mimar Sinan İstanbul’a su getirebilmek için bir çok
bent ve kemer inşa etmiştir.
Yerine konulması mümkün olmayan su tarımda, sanayide, enerji
üretiminde kullanılmakta ve günden güne tükenmektedir. Dünyamızın ¾’ü
vücudumuzun ⅔’si sudan ibarettir. İnsan yaşamında bu kadar önemli olan su
doğru kullanılmalı, boşa harcanmamalıdır.
“Kirlenmemiş bir su yatağı:
•
Dinlenme ve eğlenme için tabii bir ortamdır,
•
Su canlıları için yaşama çevresidir (su bitkileri, balık vb.)
•
Kontrol edilmesi gereken bir güç kaynağıdır,
•
Atıkların tabii tasfiyesini temin eden bir alıcı ortamdır,
•
İnsanlar için bir besin kaynağıdır,
Su ortamının bu özelliklerini koruyabilmek için kirletilmelerini önlemek
gerekir.”26

Çağdaş yaşam şartlarında bir insanın ihtiyacı olan su miktarı 150 litre
civarındadır. Bu miktar sanayileşmiş ülkelerde 266 litre iken Afrika’da 67 litre,
Asya’da 143, Arap Ülkelerinde 158, Latin Amerika’da 184, Türkiye’de 111
litre’dir.
Bir ülkenin su zengini sınıfına konulabilmesi için yıllık kişi başına düşen
su miktarı 8000-10.000 m³ arasında olmalıdır. Türkiye’de bu miktar 1430
m³’dür ve Türkiye su fakiri ülke durumundadır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye 2030 yılında
yaklaşık 80 milyon nüfusa sahip olacaktır. Buna karşılık kişi başına düşen su
26

Mehmet Karpuzcu, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, 1994, s.13.
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miktarı yılda 1100 m³ civarlarında olacaktır. Bu bilgiler ışığında 2050 ve 2100
yıllarına bakıldığında Türkiye’yi çok ciddi su krizleri beklediği görülmektedir.

Şekil 1. Yıllara göre kişi başına düşen su miktarı
Kaynak: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2003

“Türkiye’de suyun %72’si tarım, %18’i evsel kullanımlarda ve %10’u
endüstride kullanılmaktadır. 2030’a kadar ekili arazilerin %75, evsel
kullanımların %260 artacağı öngörülmektedir.”

112

Toplam

Sanayi

İçme Suyu

40.1
22
4,3
18
6,2

Sulama Suyu

72
29,6

2003

2030

Milyar m³

Şekil 2. 2003 ve 2030 yılı Türkiye Su Tüketim Değerleri
Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2003

2003 yılında yapılan araştırmalarda sanayide 4,3 milyar m³ su kullanıldığı
hesaplanmıştır. 2030 yılında sanayide kullanılan su miktarının 22 milyar m³
olacağı tahmin edilmektedir.
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“1988’de

çıkarılan,

Su

Kirliliği

Kontrolü

Yönetmeliği’ne

göre
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kanalizasyonların arıtılmadan su kaynaklarına verilmesi yasaklanmıştır.”
Ancak bu durum bugün bile hiç iç açıcı nitelikte değildir.Türkiye’de atık
suların

%98,67’si

hiç

arıtılmadan

ırmaklara,

göllere

ve

denizlere

boşaltılmaktadır. Bu veriler doğrultusunda baktığımız zaman zaten su
sıkıntısı çekmeye aday olan Türkiye birde arıtılmadan alıcı ortama verilen
atık sular ile temiz suyunu kaybetmektedir. Arıtılmadan doğaya bırakılan bir
litre atık su sekiz litre tatlı suyu kirletmektedir. Bu gözle bakıldığında arıtma
işleminin ne kadar önemli olduğu görülmektedir.
Artık tüm dünya ülkelerinin sorunu haline gelmiş olan temiz sudan
“Dünya Su Forumu” raporlarında da sık sık bahsedilmektedir. 2003 yılında
Japonya’nın Kyoto kentinde yapılan “3. Dünya Su Forumu” raporunda
“dünya nüfusunun %20’sinin güvenilir içme suyundan, %40’ının da hijyen
koşullarından yoksun”28 olduğu belirtiliyor.
3.2. ATIK SU
Atık su kavramı; bir yerleşim alanının evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer
kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya renk, koku, tat özelliklerinin kısmen
veya tamamen değişmiş olmasını anlatmaktadır.
Atık suyun miktarı bulunduğu yerleşim alanındaki nüfus ve kişi başına
düşen su tüketim miktarına bağlıdır. Bu nedenle oluşan atık suların doğru
tahmini için güvenilir nüfus sayımı gerekmektedir.
Türkiye’de nüfusa göre atık su tahmini İller Bankası’nın içme suyu ve atık
su şartnamesinde var olan tablo (Tablo 1.) yardımı ile hesaplanmaktadır.

27

Recep Akdur, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Koruma Politikaları “Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne Uyumu”, Ankara, 2005, s.171.
28
Bilim ve Teknik Dergisi, Nisan 2003, s.4
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Tablo 1. Kanalizasyon şebekesi projesi için su kulanım miktarları.
Belde Nüfusu

Su Kullanımı ( lt/kişi/gün )

3.000 veya daha az

60

3.001 – 5.000

70

5.001 – 10.000

80

10.001 – 30.000

100

30.001 – 50.000

120

50.001 – 100.000

170

100.001 – 200.000

200

200.001 – 300.000

225

Kaynak: İller Bankası, 2003

Herhangi bir bölgenin toplam atık su debisi aşağıdaki formül kullanılarak
hesaplanmaktadır:
Q=

qxn
lt / sn.
12 x3600

Bu formülde;
q: kişi başına günde kullanılan su miktarı (litre/kişi/gün)
n: gelecek otuz beş yıl için hesaplanan proje nüfusudur.
Bu yerleşim yerlerinde kullanılan suyun %70 – 80’i atık su arıtma tesisine
geleceği varsayılmakta ve buna ek olarak 0.1 ile 0.2 lt/sn-ha arasında yer altı
suyu sızması varsayılmaktadır.
Toplam debinin %5 – 10‘u kadar bacalardan giren yağmur suyu debisi de
hesaplara ilave edilmektedir. Nüfusa bağlı olarak proje debisinin hesabında
Tablo 2. de verilen su kullanım süreleri göz önüne alınmaktadır.
Tablo 2. Su kullanım süreleri
Gelecekteki nüfus

Su kullanım süresi (saat), n

1.000 e kadar

10

1.001 – 10.000

12

10.001 – 100.000

14

100.001 – 1.000.000

16

1.000.000 dan fazla

16 – 20

Kaynak: İller Bankası, 2003
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3.2.1. Atık Su Çeşitleri ve Özellikleri
3.2.1.1. Endüstriyel Atık Su
Endüstrinin başlıca amacı üretim yapmaktır. Bu üretimi yaparken çok
miktarda gaz, sıvı ve katı atık meydana çıkmaktadır. Bu nedenle endüstri
tesislerinin

atıklarını

bertaraf

etmesi

gerekmektedir.

Bugün

pek

de

uygulamayan bu yöntem sanayiye ek bir yük getirmektedir. Bu durumu
sanayiyi en az etkileyecek hale getirebilmek için seçilecek önleyici
teknolojilerin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında her
sanayinin üretim türü, üretim miktarı ve üretim teknolojileri farklı olduğundan
çıkan atık suyun özellikleri de farklılık gösterecektir. Bundan dolayı seçilecek
önleyici arıtma teknolojilerinin belirlenmesinde her endüstrinin ayrı ayrı ele
alınması gerekmektedir.
Önleyici teknolojiler endüstri tesisi kurulmadan önce yer seçimi ile birlikte
seçilmelidir. Bu sebeple kurulmuş çalışmakta olan tesislerde bu yöntem
uygulanamaz. Önleyici teknolojiler atık suların nicel ve nitel özeliklerine göre
belirlenir. Bu özellikleri kısaca aşağıdaki gibi özetlemek mümkün olabilir:
Organik madde miktarı, çözünmüş tuzlar, zehirli maddeler, renk ve
bulanıklık, askıda katı maddeler, sıcaklık, ph, nutrient maddeler, yağ ve gres,
radyoaktif maddeler, yüzey aktif maddeler (deterjanlar), fenol ve fenol
türevleri, bakteriyolojik kirleticiler, tad ve koku yaratan bileşikler, tarım ilaçları,
asitler ve bazlar, petrol ve petrol türevleri ve diğer bozunmayan (kalıcı)
atıklar. Bahsi geçen kirlilik değişkenleri her endüstri için ayrı ayrıdır ve arıtım
teknolojilerine karar verilirken bu kirlilikleri giderme teknikleri de ona göre
seçilir.
Fakat buradaki en önemli hususu yeni kimyasal maddeler, yeni
teknolojiler, yeni endüstriyel prosesler insana ve çevresine yararlar sağladığı
gibi bir çok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle endüstriyel
kirlenme ve artımı çevre sağlığının dolayısıyla insan sağlığının önemli
bileşenlerinden birisidir.
Türkiye’de endüstride kullanılan su miktarı %102’dir. Bu miktar endüstri
geliştikçe artmaktadır. Bununla beraber yeni kirliklerde ortaya çıkmaktadır.
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Endüstriyel proseslerin çevre sağlığına verdiği en büyük zarar doğal su
sistemlerine zarar verebilecek atıklar üretmesidir. Doğal su ortamına
boşaltılan endüstriyel suyun kalitesi ve miktarı çevredeki zararları hakkında
bilgi verir, fakat hesaplanabilecek sonuçlar veremez. Bunu önlemek için atık
sular fabrikadan çıkmadan içeride kontrol edilebilir ve arıtım planlaması
yapılabilir. Bu durum, geri kazanım ve geri devir gibi yöntemler uygulandıktan
sonra arıtılacak olan suyun kalitesi ve miktarının belirlenmesi şeklinde
uygulanabilir daha sonra uygun arıtma teknolojisi ile sular arıtılıp alıcı ortama
verilebilir.
3.2.1.2. Endüstri Atık Suların Çeşitleri
Endüstri atık suları her sanayi için değişik özellikler gösterdiğinden
taşıdıkları tür ve kirlilik yüklerine göre başlıca dört sınıfta toplanabilirler:
a. Üretim işlemleri atıkları
b. Soğutma suları
c. İşyeri ve çalışanların temizliğiyle ve sıhhi kullanımla ilgili atıklar
d. Yağmur suları ve temizlik suları
Birbirinden farklı özellikler taşıyan bu atık sular ayrı ayrı toplanıp ayrı bir
artım teknolojisi kullanılarak arıtılmalıdır.
3.2.1.3. Endüstriyel Atık Suların İncelenmesi
Endüstriyel atık suların incelenmesi iki safhada yapılabilir,
“1) a) Kirlenmenin temel kaynakları tespit edilir.
b) Belli başlı kirleticiler için akım şeması çıkarılır ve madde dengesi
hazırlanır.
c) Endüstrinin şu anda attığı atık miktarı ve atık su debisi incelenir. Debi
ve konsantrasyonlarda zaman bağlı olarak oluşan dalgalanmalara işaret
edilir.
2) a) Atık su miktarını azaltma amacı ile çalışmalar yapılır.
b) Atık madde miktarı azaltılmaya çalışılır.
c) Atıkların değerlendirilmesi araştırılır.
d) Değişik işlemlerden gelen atıkların gerektiğinde ayrı olarak arıtılması
yoluna gidilebilir.
Yukarıda anlatılan çalışmalardan sonra yeni bir akım şeması ve madde
dengesi hazırlanır. Bu safhadan sonra ise endüstri atıkları için arıtma ve
uzaklaştırma yöntemleri araştırılır. Herhangi bir endüstri için işlemlere ait
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akım şemasının çıkarılması esnasında şema üzerinde şu hususlar
belirtilir :
A)Her işleme giren su, kimyasal madde ve malzeme miktarı yazılır.
B)İşlemin sürekli mi, kesikli mi olduğu belirtilir.
C)Önemli atık su çıkış noktaları işaretlenir.
D)Endüstriye ait kanalizasyon şebekesini gösteren bir harita hazırlanır.
E)Akım şeması üzerinde numune alınacak ve gabi ölçümü yapılacak
noktalar işaretlenir. Numune alınırken ve debi ölçmesi yapılırken bütün
atıkların toplandığı en son noktayı bulmak gerekir. Endüstriyel atık su
kirlilik etüdünde atık su karakteristiklerinin ve atık su debilerinin
belirlenmesi gereklidir. Atık su karakteristiklerinin incelenmesi
kademesinde hangi parametrelerin analiz edileceğine karar vermemiz
gerekir. Toplanan atık su numuneleri üzerinde endüstrinin tipine göre
aşağıda sıralanan fiziksel, kimyasal veya biyolojik parametrelerin
bazılarının ölçümü yapılır. Ancak herhangi bir endüstri için bütün
parametrelerin aranması ve ölçülmesi gereksizdir.” 29

a) Fiziksel Parametreler
Bir atık suyun fiziksel değişkenleri deyince akla gelen özellikleri renk,
koku, bulanıklık, sıcaklık, toplam katı madde, çökebilen katı madde, askıda
katı madde, anorganik ve organik katı madde, iletkenlik, radyoaktivitedir.
Bunların en önemlileri sıcaklık ve katı maddelerdir.
b) Kimyasal Parametreler
Atık suyun kimyasal değişkenleri deyince akla gelen Ph, alkalinite, asidite,
Cl-, SO=, Azot fosfor, gres ve yağlar, deterjanlar, KOI, BOI, ağır metaller,
Toksik maddeler haşere öldürücüler) olarak sıralanabilir.
Bunlardan önemli olanlar, pH, asidite, alkalanite, N, P, BOI5, KOI’dir.
b) Biyolojik Parametreler
Toksik maddeler için, koliformlar (evsel atık sulardan dolayı kirlenme olup
olmadığını anlamak için), diğer organizmalar (Salmonella, Shigella, Anthrax,
Virüsler, Algea, Nematodlar ve diğer solucanlar), Balık Biyodeneyi gibi,
biyolojik testler uygulanır ve atık suyun biyolojik değişkenleri belirlenir.

29

Soli J. Arceivala, “Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtımı”, Çeviri; Vahap Balman,
TataMcGraw-Hill Pub. Com.India ,1998, s.17
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Fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişkenlerine bakılan atık sular daha sonra
bu değişkenlere uygun bir arıtma yöntemi ile arıtılmalıdır.
3.2.1.4. Endüstriyel Atık Suların Uzaklaştırılması
Endüstriyel atıkların arıtımı konusunda bir çok alternatif bulunmaktadır.
Bunlar aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır:
“1. Endüstriler ham atıklarını doğrudan kanalizasyona deşarj edebilirler.
2. Endüstriler atık sularını belediyenin öngördüğü limitlere kadar ön
arıttıktan sonra kanalizasyon şebekesine verebilirler.
3. Endüstriler atıklarını tam olarak arıttıktan sonra alıcı ortama (nehir,
göl, deniz, toprak veya kanalizasyon) deşarj edebilirler.
4.Endüstriler atıklarını ileri derecede arıttıktan sonra geri kazanabilir
veya geri kullanabilirler.
5. Endüstriyel atık sular arazi sulamasında kullanılabilir veya toprağa
sızdırabilirler.
6. Endüstriler atıklarını daha başka işlemler ve geri kazanma için diğer
bir endüstriye satabilirler.
7. Ön arıtmadan sonra derin deniz deşarjı ile uzaklaştırabilirler.
8. İleri arıtmadan sonra derin kuyu enjeksiyonu yöntemini
uygulayabilirler.
9. Endüstriler proses atıklarını fabrika bölgesinden uzağa taşıyabilirler.
10. Buharlaştırma işleminden sonra, sıkıca kapalı kaplarda deniz dibine
veya terkedilmiş maden gibi yerlere verme (toksik atıklar ve radyoaktif
artıklar için) suretiyle uzaklaştırılabilirler.
Hangi uzaklaştırma ve arıtma yöntemi seçilirse seçilsin, dikkat edilmesi
gereken noktalar şunlardır:
a) Kentsel kanalizasyon şebekesinin ve diğer tesislerin korunması,
b) Kentsel arıtma tesisinin korunması ve çalışmasına engel olunması,
c) Toplum sağlığının korunması,
d) Endüstriyel atık su tarımda kullanılacaksa toprağın ve bitkilerin zarar
görmemesi,
e) Yer altı su kaynaklarının kirlenmemesi,
f) Boşaltılan atık suların; endüstri, tarım, insan toplulukları, su ürünleri,
taşıma, turizm v.s. gözönünde tutularak nehir, göl, haliç ve denize deşarj
standartlarına uygun nitelikte olması
g) Kirliliğin sudan havaya veya sudan toprağa iletilmesinin
30
önlenmesi.“

3.2.2. EVSEL ATIK SU
Evsel atık sular askıda madde, koloidal halde madde ve çözünmüş halde
organik ve inorganik maddeler içerir. Atık suyun yoğunluğu, kullanılan temiz
suyun kirlenmeden önceki yoğunluğuna ve suyun ne amaçla kullanıldığına
30

Soli J. Arceivala, Çevre Kirliliği Kontrolünde….s.19
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bağlı olarak değişebilir. Bu değişikliği iklimsel şartlar, insanların yaşam
standartları ve kültürleri yönlendirir. Evsel atık sulara endüstriyel atık suların
boşaltılması evsel atık suyun özelliklerini değiştirir. Atık su konsantrasyonu
kişi başına günlük su kullanımına göre de değişir. Yani atık su miktarı
şehirden şehre değil mevsimden mevsime, hatta saatten saate bile
değişebilir.
“Tablo 1.6’da ham, yani hiç arıtılmamış ve bir işleme tabi tutulmamış
tipik evsel atık su özellikleri verilmektedir. Tablodan da görüleceği gibi,
atıklar çok büyük oranda karbon, azot, fosfor gibi organik besinlerden ve
yüksek konsantrasyonda mikroorganizmalardan oluşmaktadır. Bunlar
hemen bozunmaya yatkın olup, kanallardan akarken bile biyolojik
bozunmaları devam eder. Böylece zaman içinde atık suyun bazı
özellikleri de değişmektedir. Tablodaki bütün değerler, projelendirmede
kolay kullanılmaları ve farklı toplumlar için kolay kıyaslanmaları
bakımından g/kişi-gün biriminde verilmiştir. Toplumlar arasında, özellikle
de gelişmekte olan ve gelişmiş toplumlar arasında su tüketimi çok farklı
olabildiğinden, mg/l olarak verilen değerler bazen yanlış algılanma
durumlarına yol açabilir. “31

31

Soli J. Arceivala, Çevre Kirliliği Kontrolünde…. s.15
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Tablo 3.Evsel Atık Su Özellikleri
Atıklarda Bulunma Değeri

Madde

( g/kişi-gün )
o

BOI, 5 günlük, 20 C

45-54

KOI

1,6-1,9 x BOI5

Toplam organik karbon

0,6-1,0 x BOI5

Toplam katı maddeler

170-220

Askıda katı maddeler

70-145

Grit ( inorganik, 0,2 mm ve yukarısı )

5-15

Makine yağı

10-30

Alkalinite (kalsiyum karbonat olarak,CaCO3 ) 20-30
Kloridler

4-8

Toplam azot, N

6-12

Organik azot

~ 0,4 x toplam N

Serbest azot

~ 0,6 x toplam N

Nitrit

-

Nitrat

~ 0,0-0,5 x toplam N

Toplam fosfor, P

0,6-4,5

Organik fosfor

~ 0,3 x toplam P

İnorganik (ortho- ve polifosfatlar )

~ 0,7 x toplam P

Potasyum ( potasyum oksit olarak, K2O )

2,0-6,0

Atık suda bulunan mikroorganizmalar ( 100
Toplam bakteri

ml. Atık su içinde )
9
10
10 -10

Koliformlar

10 -10

Feacal Streptococci

10 -10

Salmonella typhosa

101-104

Protozoa kistleri

103 miktarına kadar

Helminth yumurtaları

103 miktarına kadar

Virüsler (plak oluşturan birimler )

102-104

9

10

5

6

Kaynak: Arceivala, S.J., 2002

3.3. KENTSEL ATIK SU
Kentsel atık su bir kentin evsel atık suyu ile endüstriyel atık suyunun
ve/veya yağmur suyunun birbirine karıştıktan sonra ortaya çıkan yeni su
karışımının adıdır. Kentsel atık sular evsel atık sular ve endüstriyel atık sular
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gibi kendine has bir yöntemle arıtılır. Ketsel Atık Su Arıtımı konusu dördüncü
bölümde daha geçmiş incelenecektir.
3.4.SONUÇ
Canlı hayatının başlangıcı sudur. Bir insanın çağdaş yaşam şartların
da yaşayabilmesi için günlük su ihtiyacı 150 litre civarındadır. Bu yıl bazında
8000-10.000 m³’dür. Türkiye 1430 m³’lük ortalamasıyla su fakiri sayılabilir. Bu
bilgiler doğrultusunda 2050-2100 yılları arasında Türkiye’yi su sıkıntısı
beklemektedir.
Bu kadar az sahip olduğumuz suyun %72’si tarım, %18’i evsel
kullanımlarda ve %10’u endüstride kullanmaktayız.
Türkiye’de atık suların %98.67’si hiç arıtılmadan ırmaklara, göllere ve
denizlere boşaltılmaktadır. Su sıkıntısı ile karşı karşıya olabilecek bir ülke için
bu felaket sayılabilecek orandadır.
Atık su bir yerleşim alanının evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer
kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya renk, koku, tat özelliklerinin kısmen
veya tamamen değişmiş olmasını anlatmaktadır. Atık sular evsel ve
endüstriyel olmak üzere ikiye ayrılırlar. Evsel atık sular, tek başlarına ya da
yağmur ve/veya endüstriyel atık su ile karışarak kentsel atık suyu
oluştururlar. Dördüncü bölümde kentsel atık suların arıtımını yasal olarak
bağlayıcı kılan Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği AB bağlamında
incelenecek bu konudaki başarıları ve eksikleri anlatılmaya çalışılacaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KENTSEL ATIK SU
4.1. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KENTSEL ATIK SU ARITMA
Avrupa Birliği’nin atık su artımına, 1970’li yıllardan itibaren başladığı
kentsel atık su arıtımı direktifi ile bu sürece büyük oranda hız kazandırdığı
görülmektedir. 21 Mayıs 1991 tarihinde Kentsel Atık Su Arıtımı Hakkında ve
91/271/EEC Sayılı Konsey Direktifi (EKI) ile kentsel atık suların arıtılması
anlamında hızlı adımlar atmaya başladığı görülmektedir.
Avrupa Topluluğunun kuruluş anlaşmasının 130. maddesi dikkate alınarak
çıkarılan direktifin amacı “atık su boşaltımlarının ters etkilerinden çevreyi
korumaktır.”32
2005 yılında oluşturulan Avrupa Çevre Ajansı raporlarına göre Avrupa
Birliği’nde geçen 20 yıl içinde atık su arıtma sitemine bağlanan nüfusta ve
arıtma teknolojilerinde önemli değişiklikler olmuş ve bu değişikliklerin nedeni
olarak Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifinin yürürlüğe girmesi görülmüştür.
Kuzey Avrupa ülkeleri atık sularının çoğunluğu, besinleri (fosfor veya azot
veya her ikisi birden) ve organik maddeleri etkili bir şekilde temizleyen en üst
arıtma yapan üçüncül arıtma uygulayan atık su arıtma tesislere bağlıdır.
Orta Avrupa ülkelerindeki atık suyun yarısından fazlası ek arıtmaya tabii
tutulur. Güney ve Doğu Avrupa ülkeleri ve yeni katılan ülkelerin yalnızca
yaklaşık yarısı bir arıtma sistemine bağlıdır. Yine bu ülkelerde ikincil ve
üçüncül arıtmanın bulunduğu tesislere bağlı bulunma oranı ise sadece %3040 arasıdır. Bunun sebebi ise şöyle açıklanmaktadır; ötrifikasyonu azaltmak
ve kullanma suyu kalitesini arttırmak için oluşturulan politikaların Avrupa’nın
kuzey ve orta kesimlerinde daha önceden uygulamaya konulmasıdır.
1970’li yıllarda atık su arıtımına başlayan (Şekil 3) AB, 1981 yıllarından
itibaren bir gelişme göstermiş olmasına rağmen Güney ve Doğu Avrupa ile
32

Council Dirctive Of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment (91/271/ECC),
1991, s.2, http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/directiv.html

47

yeni topluluk üyesi olan ülkelerde atık su arıtımı sistemlerine bağlı nüfus
yüzdesi çok düşüktür.

İskandinav
Orta Batı
Güney
Katılma
Şekil 3. 1980 ile 1990’ların sonu itibariyle Avrupa’da atık su arıtma ișlemlerinde bölgelere
göre yașanan değișiklikler
Notlar: Sadece tüm dönemlere ait verileri mevcut olan ülkeler dahil edilmiștir, ülke sayısı
parantez içerisinde belirtilmiștir.
İskandinav: Norveç, İsveç, Finlandiya.
Orta Batı: Avusturya, Danimarka, Almanya, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Birleșik
Krallık
Güney: Yunanistan, İspanya ve Portekiz
Katılma: Estonya, Macaristan, Polonya ve Türkiye
Kaynak: Avrupa’nın Çevre sorunları üçüncü değerlendirme raporu, AÇA, 2003

Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifine göre Avrupa Birliği’ne üye devletlerin su
kaynaklarını hassas bölge olarak tanımlamaları gerekmektedir ve buna bağlı
olarak 31 Aralık 1998 tarihinden itibaren belirlenen bu hassas temiz su
alanlarına atık su uzaklaştırılması söz konusu olduğunda nüfusu 10 000’den
fazla olan tüm yerleşim yerlerinde, üçüncül arıtma (azot ve fosfor giderimi)
özelliğine sahip arıtma tesislerinin bulunması zorunludur. Ancak Şekil 5’de de
görüldüğü gibi bu koşulları sağlayabilecek iki AB üyesi devlet bulunmaktadır,
bu ülkeler Danimarka ve Avusturya’dır. Bu iki ülkeye karşılık Almanya ve
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Hollanda, kendi bölgelerinin su kaynaklarının tümünün hassas olarak
tanımlanmasına karşılık azot gideriminin %75 olması şartını yerine
getiremedikleri görülmektedir. Bu ülkeleri Fransa izlemektedir. Ancak Fransa
ise, hassas bölgelere boşaltılan kanalizasyon atık sularının sadece %40’ı
istenen koşullarda arıtmaktadır. Eski AB ülkelerine karşılık yeni AB üye
ülkelerin bazılarının bu konuda daha ileride oldukları görülmektedir. Örneğin;
Estonya nüfusunun %70’nin atık suyu arıtılmakta, Polonya nüfusunun
%55’nin

atık

suyunun

kanalizasyon

sistemine

bağlanmış

olduğu

görülmektedir.
Ayrıca 31 Aralık 1998 tarihinden sonra hassas alanlara boşaltım
yapılırken nüfusu 150 000’den fazla olan üye devletlerin ikincil arıtmadan
daha gelişmiş bir arıtma yapmaları 31 Aralık 2000 tarihine kadarda temiz
sulara boşaltım yaparken en az ikincil arıtım kadar hassas bir arıtım yapmak
zorundadırlar. Tüm bu şartlara rağmen 1 Ocak 2002 gibi yakın bir tarihde
görülen odur ki nüfusu 150 000’den fazla olan 526 şehrin 158 tanesi yeterli
arıtma standardına sahip değilken, içlerinde Milano, Cork, Barcelona ve
Brighton gibi kentlerin bulunduğu 25 kentte tek bir arıtma işlemi yapılmadığı
görülmektedir.
AB 15 ülkelerinin (Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz,
İspanya, İsveç, İngiltere) pek çoğu 1998 ve 2000 yıllarına kadar kurulması
gereken kanalizasyon sularının arıtılması işlemlerini yerine getirememişlerdir.
Buna bağlı olarak kentsel atık su arıtma işlemleri de geride kalmıştır.
Aradaki uyumluluk farklarına rağmen, kentsel atık su arıtımı direktifi
sayesinde

“nehirlere

giden

kirlilik

kaynağı

noktaları

önemli

oranda

azalmaktadır. Danimarka ve Hollanda’nın her ikisinde de, yüzey sularına
yapılan nokta kaynaklı boşaltmalar %90 oranında azalmıştır. Estonya da on
yıllık bir sürede benzer boşaltımlarda %90’lık bir azalma elde etmiştir. “33

33

Avrupa’da Çevrenin Mevcut Durumu ve Görünümü 2005- State of the environment report
No 1/2005, Avrupa Çevre Ajansı, Bölüm A : Bütünleşik Değerlendirme, s123
http://reports.tr.eea.europa.eu/state_of_environment_report_2005_1/tr/index_html_local
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Kentsel atık su arıtımının zararları nehirlerle kalmayıp toprağa da büyük
oranda yansımıştır. Atık su arıtma tesislerine bağlanan atık su miktarı nüfusla
doğru orantılı artmakta ve bu durum sonucunda arıtma çamuru miktarı
artmaktadır. Bu çamur üç şekilde bertaraf edilmektedir;
1.

t

oprağa serpiştirilerek,
2.

ç

öplüklere boşaltılarak,
3.

y

akılarak.
Şekil 4.’de görüldüğü gibi arıtma çamurlarının BOA ve GDA ülkelerinde
%15 gibi önemli miktarda bir toprak kirliğine yol açmaktadır.

Şekil 4. Bazı BOA (Batı ve Orta Avrupa) ve GDA (Güney Doğu Avrupa) ülkelerinde toprak
kirliliğine yol açan ekonomik faaliyetlere genel bakış (incelenen yerlerin %’si)
Kaynak: AB Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü, 2004

Kentsel atık sular içlerinde bulundurdukları tehlikeli maddeler, organik
maddeler ve besin maddeleri dolayısıyla da AB’deki su kaynaklarında önemli
kirliliklere sebep olmaktadır. Nüfusunun çoğunluğu kent merkezlerinde
toplanmış olan AB üyesi ülkelerin, atık sularının çoğunluğu kanalizasyon
sistemine bağlıdır ve ucu atık su arıtma tesisine birleşir. Tesislerden
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boşaltılacak atık su alıcı ortama verilmeden önce, arıtma türleri ve kentsel
atık su arıtımı direktifi öncelikli göstergeler olarak alınır. Ancak tüm bu
önlemlere rağmen hassas alanlardaki kirlilik yükü yüzdesi halen yüksek
oranlarda seyretmektedir. (Şekil 5)

•

Hassas alanda uyum sınırı üstündeki % yük miktarları
Hassas alandaki toplam yük yüzdesi

Şekil 5. Hassas alandaki toplam yük yüzdesi ve ülke bazında (kentsel atık su
arıtma direktifi koşullarına uymayan) hassas alandaki yük yüzdesi, 2001
Not: 1995 ve 2000 arasında İsveç için metodoloji değişikliği söz konusudur.
Kaynak: AB Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü, 2004

4.2. KENTSEL ATIK SU ARITIMINDA HEDEF
Avrupa Birliği çevreyi atık su boşaltımlarının olumsuz etkilerinden
korumayı hedefleyen direktifin tüm koşullarını, 2015 yılı sonu itibarıyla tüm
AB ülkelerinde tam olarak uygulamayı hedeflemektedir.
Bu bağlamda nüfusu 2000 kişiden fazla olan tüm yerleşim yerlerinde
toplama sistemleri kurulması ve toplanan bu atık suların uygun arıtma
yöntemleri ile arıtılmasını öngörmektedir.
Nüfusu 2000’den büyük olan yerleşim yerlerinde ikincil arıtma yapılmasını
sağlamak istemektedir. Ancak hassas alanlara atık su boşaltımı söz konusu
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olan yerlerde daha ileri arıtma (üçüncül arıtma) yapılması gerektiği
öngörülmektedir. Noktasal kaynaklar için ise (endüstriyel tesisler gibi) çok
yakın bir zaman olan 1996 yılında uygulamaya konan entegre kirlilik önleme
ve kontrol direktifi (IPPC) kuralları geçerlidir.
Fakat tüm bu gelişmişlik seviyesi ve çıkarılan direktiflere rağmen Avrupa
Birliği atık su arıtımı konusunda hala çok gerilerde kalmıştır. Hatta çok geç
kalmış bile sayılabilir. Avrupa Komisyonu tarafından 2002-2004 yıllarında
yapılmış olan raporlamalara göre ortaya çıkarılan Şekil 6’da görülen
değerlendirmede bu geri kalmışlığı destekler biçimdedir.

Şekil 6. Arıtma düzeyine göre nüfus eşlenik değeri 150 000’denbüyük olan AB15
ülkelerindeki yerleşim yeri sayısı, 1 Ocak 2002 tarihindeki durum
Kaynak: AB Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü, 2004

Avrupa Birliği’nin başka bir engeli ise noktasal kaynaklı arıtma
tesislerinden kaynaklanmaktadır. Bu tesisler genellikle kent dışında bulunan
ve kentsel atık su arıtma tesisine bağlı olmayan endüstriyel atık su arıtma
tesisleridir ve bu tesislerin arıtma kapasite raporları kentsel atık su arıtımı
raporlarına

eklenmemektedir.

Bu

bağlamda

baktığımızda

direktifte

tanımlanan düzeylerle uyumluluk olması, kentsel atık sudan kaynaklanan bir
kirliliğin olmadığı anlamına da gelmemektedir. Bu bağımsız arıtmalarında bir
şekilde kent arıtma sistemine bağlanması gerekmektedir ve bu durum direktifi

52

daha işlevsel hale getirebilir daha gerçekçi, çevreye daha duyarlı bir
uygulama olmasını sağlayabilir.
Avrupa Birliği kentsel atık su arıtımı konusuna sadece kendi üye ülkeleri
açısından bakmayıp, 10 Ocak 2007 tarihinde Sırbistan ve Belgrat’ta Milletler
Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen ‘Avrupa İçin
Çevre’ başlıklı altıncı bakanlık konferansında 53 ülkeyi (Almanya, Andora,
Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Birleşik Krallık, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Eski
Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan,
Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda,
Karadağ, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya,
Lüksembourg, Macaristan, Malta, Moldova Cumhuriyeti, Monako, Norveç,
Özbekistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, San Marino,
Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna
ve Yunanistan.) içine alan bir yaklaşımla Pan - Avrupa’da (Avrupa’nın
çevresi) kentsel atık su arıtımı ile ilgili olarak
iyileştirmeyi gerçekleştirmiş durumdayız.”

34

“atık suların arıtılmasında

denmiştir. Konferans sonucundan

da anlaşılacağı gibi Avrupa Birliği çevresel konuların ve buna bağlı bulunan
kentlerdeki atık su sorununun yalnız kendi sınırları içerisinde çözümlenerek
bir sonuca varılamayacağını fark etmiş, tüm Avrupa’nın çevresinin bu konu
içinde düşünülmesi gerektiğini öngörmüştür.
4.3. SONUÇ
Avrupa Birliği kentsel atık su arıtımı alanında 1970’li yılların başından
itibaren çalışmaktadır. 1991 yılında atık suların arıtılması yasalarla korunur
bir yön kazanınca bu çalışmalar da ivme kazanmıştır.

34

Bakanların Pan-Avrupa bölgesinde sağlıklı bir çevre oluşturmak için güçlerini
birleştirmeleri gerekiyor, Haber, 10 Ekim 2007,
http://www.eea.europa.eu/pan-european/news-and-press-releases/bakanlarin-pan-avrupabolgesinde-saglikli-bir-cevre-olusturmak-icin-guclerini-birlestirmeleri-gerekiyor
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Bu bağlamda AB atık suların hassas alanlara boşaltılmasının önlenmesi
tarihini 31 Aralık 1998 olarak belirlemiştir. Ancak bu koşulları sağlayabilen
sadece iki üye ülke olmuştur, Danimarka ve Avusturya.
1 Ocak 2002 tarihinde yapılan analizlerde de görülmektedir ki 526 şehrin
sadece 158 tanesinde yeterli miktarda arıtma tesisi bulunmaktadır.
AB kentsel atık suyun boşaltımlarının olumsuz etkilerinden korunmayı
hedefleyen

direktifin

tüm

koşullarını

ancak

2015

yılı

itibarıyla

uygulayabileceğini öngörmüş ve bu uygulamayı tüm AB üyesi ülkelerinden
talep etmiştir.
Beşinci bölümde Türkiye’nin kentsel atık su artımı uygulamalarında ne
aşamada

olduğuna

bakılarak,

bu

konuda

belirlenen

hedefler

ve

karşılaşabileceği zorluklar üzerinde durulacak, AB üyelik sürecinde beklenen
zorluklar anlatılmaya çalışılacaktır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE’DE KENTSEL ATIK SU ARITIMI
5.1. KENTSEL ATIK SU ARTIMINDA MEVCUT DURUM
Türkiye yaklaşık 70 milyon nüfusa sahip bir ülkedir, 3225 belediyesi
mevcuttur. 2004 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan anket
çalışması sonucu 3225 belediyenin sadece 319 tanesinde kanalizasyon
sistemi olduğu görülmüştür.
”Kanalizasyon hizmeti veren belediyeler tarafından 2004 yılı itibarıyla
2,77 milyar m3 atık suyun yüzde 47'si akarsuya, yüzde 39,3'ü denize,
yüzde 4,2'si baraja, yüzde 1,9'u göl-gölete, yüzde 1,3'ü araziye ve yüzde
6,3'ü diğer alıcı ortamlara deşarj edilmiştir. Kanalizasyon şebekesinden
deşarj edilen 2,77 milyar m3 atık suyun 1,68 milyar m3'ü arıtma
tesislerinde arıtılmıştır. Arıtılan atık suyun yüzde 58,5'ine biyolojik, yüzde
28,3'üne fiziksel ve yüzde 13,2'sine gelişmiş arıtma uygulanmıştır.”35
Tablo 4. Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliğine göre atık su arıtma tesis sayısı
Nüfus Aralıkları

Belediye Sayısı*

Arıtma Tesisi Sayısı(ikincil+ileri)

>100,000

58

46

100,000-5000,000

77

15

50,000-10,000

450

43

10,000-2000

2206

33

<2000

345

1

TOPLAM

3136

138

*Büyükşehir belediyesinden hizmet alan ilçe ve alt kademe belediyeleri bağlı olduğu
Büyükşehir belediyesi nüfusu içinde değerlendirilmiştir.Bu nedenle tabloda ilçe ve alt
kademe sayıları gösterilmemiştir.
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu, 2004

Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği’nin gereklerinin yerine getirilebilmesi
için nüfusu 2000’den büyük 345 belediye için 2942 yeni arıtma tesisinin
yapılması gerekmektedir. Bu çok büyük bir rakamdır ve 345 belediyenin

35

AB Çevre Entegre Uyum Stratejisi, s.9,
http://www.cevreorman.gov.tr/belgeler4/uces_tr.pdf
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toplam nüfusunun yani “578891”36 kişinin %95’nin arıtılmamış suyu temiz su
ortamına boşalttığı anlamına gelmektedir.
5.2. HEDEFLER, AMAÇLAR, STRATEJİLER
Türkiye Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği 08.01.2006 yılında yürürlüğe
konulmuştur. Atık sular bu yönetmelikten önce Su Kirliliği Yönetmeliği
standartlarına göre arıtılıp deşarj edilmektedir. Oysaki insan sağlığını ve
çevreyi korumak adına 1983 yılında Çevre Kanunu’nun amacı “bütün
canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir
kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. “37, ancak insan
sağlığını doğrudan etkileyen su kalitesine önem maalesef ilk kez 2004 yılında
Su Kirliği Kontrolü Yönetmeliği’nin ardından, 2006’da AB uyum sürecinde
kabul edilen Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği ile ele alınmıştır. Tabii ki bu
yönetmelik ve kanunlardan önce de bir çok adım atılmış ancak gerek
kurumsal yapılanmadaki eksikler ve takipsizlikten gerekse ekonomik
kaygılardan

dolayı

atık

su

arıtımı

konusu

geliştirememiş

ve

uygulanamamıştır.
26047 sayılı Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği’nin amacı “kentsel atık
suların toplanması, arıtılması ve boşaltımı ile belirli endüstriyel sektörlerden
kaynaklanan atık su boşaltımının olumsuz etkilerine karşı çevreyi korumaktır.
”38
Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği amaçlarını yerine getirebilmek için
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hedefler ve yöntemler belirlenmiştir.
Bunlardan kısaca şöyle bahsedebiliriz:
•Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği’ne uygun kanalizasyon ve
arıtma tesisi sistemleri kurulmak istenmekte ve planlanmaktadır.

36

Kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi kullanım durumlarına göre belediye sayıları ve
hizmet ettikleri nüfus yüzdeleri, 2004, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do
37
Çevre Kanunu, 09Ağustos 1983, Madde 1, http://www.cevreorman.gov.tr/yasa/k/2872.doc
38
Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği, 8 Ocak 2006
http://www.cevreorman.gov.tr/yasa/y/26047.doc

56

•2020 yılına kadar nüfusu 50 000’den büyük olan yerleşim
yerlerine kanalizasyon sitemleri kurulup, atık su artıma tesisleri
yapılacaktır
•Tesis teknolojileri seçilirken hassas ve az hassa su alanlarının
kriterleri öncelik kazanacaktır.
Ancak yukarıda saydığımız hedeflere ulaşmak hiç de kolay olmayacaktır.
Bunun için Bakanlık bünyesine ve çevre ile ilgili diğer kurumların teknolojiye,
bilgi birikimine ve nitelikli elemana ihtiyacı bulunmaktadır. Nitekim bu durum
dokuzuncu kalkınma planında ele alınmış ülke genelinde “2004 yılı itibarıyla
3225 belediyenin 1911’den derlenen istatistiklere göre belediye sınırları
içinde yaşayan nüfustan kanalizasyon hizmetlerinden yararlananların oranı
%80’e, atık su arıtma tesislerinden yararlananların oranı %47’ye ”39 ulaştığı
belirtilmiştir.
5.3. Kentsel Atık Su Sektörünün Yatırım İhtiyacı
Bir başka önemli konu da tüm bu hedeflere ulaşılmak istenirken gerekli
ekonomik yükün altından nasıl kalkılacağıdır. 2006 yılı itibarıyla sadece
kentsel atık su arıtımı yatırım maliyeti ihtiyacı 9,0 milyar Avro’dur. (Tablo 4.)
Çeşitli

alternatifler

mevcuttur,

kendi

kaynaklarımızı

kullanmak,

İller

Bankasından veya devletten kredi kullanmak ve AB hibeleri şeklinde
sıralanabilir.
Kentsel atık su arıtımı ihtiyacı ve yatırım maliyeti ihtiyacının aynı zamanda
kendi içinde bir sektör oluşumuna neden olabileceği öngörülmektedir. Bu
çerçevede,
•“Proje üretimi
•Kamu-özel sektör ortaklıkları
•Yapı malzemeleri üretimi
•Arıtma tesisleri üretimi
•İzleme ekipmanları
•Kimyasal arıtma için gereken kimyasal malzemelerin üretimi”40

sektörlerinin oluşması ve gelişmesi beklenmektedir.
39

Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007-2013, http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/ix/9kalkinmaplani.pdf
Ab Çevresel Uyumun Maliyeti 90 Milyar Avro, 2006,
Http://www.Sedefed.Org/Default.Aspx?Pid=26098&Nid=12349
40
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Tablo 5. Yeni çevresel yatırımların maliyeti (milyar avro)
Direktifin Adı
Kamu Maliyeti

Özel Maliyet

Kentsel atık su

9.0

-

İçme suyu

3.0

-

Diğer su/atık su

1.5

0.9

Düzenli depolama ve ambalaj

6.7

-

Tehlikeli atık

1.0

-

Büyük yakma tesisleri

1.7

*

Hava ile ilgili direktifler

~0

>0.6

Ippc, seveso ve tehlikeli madeler

~0

15.6

Yüzme suyu direktifi

0.010.02

-

Nitrat

1.5 (0.5-2.3)

-

Su çerçeve direktifi

~1.5

-

Toplam yeni yatırımlar

~26

>17

Kaynak: Su ve Çevre Teknolojileri dergisi, sayı 5, 2005

Resim 1. Yenilenmesi Gereken Atık Su Arıtımı Tesisi
Kaynak:Avrupa birliği ve çevresel altyapı yatırımları, 2005
http-did-cevreorman.gov.tr-ab_calismalari- AB_ve_Cevre_altyapi_yatirimlari_2005.ppt
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Resim 1. Çalışır durumda Atık Su Arıtımı Tesisi
Kaynak:Avrupa birliği ve çevresel altyapı yatırımları, 2005
http-did-cevreorman.gov.tr-ab_calismalari- AB_ve_Cevre_altyapi_yatirimlari_2005.ppt

Atık su arıtma tesislerinin yeniden yapımı (örnek Resim 1), yenilenmesi
(örnek:Resim 2) ve kanalizasyon şebekelerinin geliştirilmesi (yeni yatırım ve
ilave yatırımlar) yatırımlarının 2024 yılına kadar yapılması planlanmaktadır.
Bu konudaki maliyet ihtiyacı yukarıda da bahsedildiği üzere kamu bütçesi, AB
hibeleri, uluslararası borçlanma yöntemleri ile giderilmesi düşünülmektedir.
Bu anlamda yatırım planlarının orta maliyet senaryosu hazırlanmış ve
Tablo 6’daki göstergeler öngörülmüştür.
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Tablo 6. Kentsel atık su arıtımı yatırım planı – orta maliyet hesabı .
Nüfus gruplarına göre Maliyetler

60

E_500.000-150.000
W_500.000-150.000
Konya
Icel
Diyarbakir
C_500.000-150.000
W_50.000-10.000
Erzurum
Istanbul_Hassas
W_10.000-2.000
E_150.000-50.000
W_150.000-50.000
E_50.000-10.000
Adana
Antalya
Istanbul_Az Hassas
W_less than 2.000
Samsun
E_10.000-2.000
C_10.000-2.000
C_150.000-50.000
C_50.000-10.000
Bursa
Kocaeli
Ankara
Eskisehir
Izmir
Kayseri
C_less than 2.000
E_less than 2000
Sakarya
Gaziantep
Toplam AAT Yatırımları
Şebeke Yatırımları

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

38
37

221
118

280
151

241
119

230
158

259
184

260
197

261
191

287
188

271
254

265
255

287
287

220
351

251
351

291
389

399
276

367
350

324
373

AAT Amortisman Yatırımları
Şebeke Amortisman Yatırımları

56
277

60
302

65
326

70
351

75
375

80
400

85
424

90
448

95
473

100
497

105
522

109
546

114
571

119
595

124
620

129
644

134
669

139
693

Yıılık Toplam Yatırımlar

408

702

822

781

839

923

966

990 1043 1123 1147 1230 1256 1317 1424 1448 1520 1529

Orta maliyetli senaryoya göre Marmara, Ege Denizi Kıyıları, Antalya ve
İskenderun Körfezi ile içme suyu kaynağına 100 km’den yakın içme suyu
havzaları hassas alan ilan edilmiş, diğer yüzeysel sular normal ve tüm
Karadeniz ile Boğaz’ın altından deşarj yapılan ve Karadeniz’e doğru akan
bölgeler az hassas alan olarak kabul edilmiştir. En yüksek maliyetli
senaryoda ise ülkenin bütün suları hassas alan olarak kabul edilmiş ve
nüfusu 10.000’den büyük tüm atık su toplama alanlarında ileri arıtma
öngörülmüştür. Ekonomik durum dikkate alındığında; arıtma sistemlerinin tipi,
sayısı, isletme/bakım maliyetleri ve arıtma çamurlarının uzaklaştırılması
oldukça önemli bir mali yük getirmektedir. Bu nedenle

kanalizasyon ve

arıtma tesislerinin yapımı ve seviyelerinin artırılmasının kademeli olarak
yapılması gerekli görülmektedir.
Tüm bu nedenlerden dolayı Kentsel Atık Su Direktifi için önerilen
senaryolardan en az yatırım gerektiren senaryolar seçilmiştir.
5.4. KURUMSAL YAPI
Hem mevcut mevzuatın hem de ilgili AB direktiflerinin uygulamasını,
izlenmesini ve denetimini güvence altına almak için kurumsal yapının
güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için merkez kurumlarında ve yerel
kurumlarda

yaklaşık

9000

ilave

personele

ihtiyaç

duyulacağı

öngörülmektedir. Personel maliyetinin ilk 20 yıl için yaklaşık 1.000.000.000
Avro civarında olacağı tahmin edilmekte ve bu maliyet Çevre ve Orman
Bakanlığı

ile

birlikte

özellikle

Belediyeler

tarafından

karşılanması

planlanmaktadır.
Özellikle denetim, izin ve yaptırımlarda aynı işin farklı kurumlar tarafından
mükerrer yürütülmesi nedeniyle çevre konusunda ülke genelinde sağlıklı bir
çevre yönetim planı uygulanamamaktadır. Türkiye’de izin, izleme, denetleme,
yaptırım ve raporlama gibi hususlar gerçekleştirilmekle birlikte, elde edilen
sonuçlar birbiriyle bağlantılı olmamaktadır.
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5.5. AB ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN ZORLUKLAR
AB üyelik sürecinde Türkiye’yi 561’den fazla çevre ile ilgili yasal
düzenleme beklemektedir. Bu düzenlemelere ulaşabilmek için kurumsal
düzenlemelere ve finans kaynaklarına ihtiyaç vardır.
En geç tam üyelik tarihine kadar, AB müktesebatının ulusal mevzuata
yansıtılması

gerekmektedir.

Kurumsal

yapılanma

ve

idari

kapasite

güçlendirilmeli ve kentsel atık su konusunda etkili ve işleyen bir mekanizma
kurulması gerekmektedir.
Türkiye üyelik süreci kapsamında kurumların rollerini iyi belirlemeli, sektör
bazında stratejiler ortaya koymalı ve kentsel atık su artımı ile ilgili proje ve
proje dizinlerini hazırlayabilmelidir.
Çevre alanındaki tüm bu sorumlulukların yanında ilerleme kaydedilmeye
devam edilmekte, bu 2006 ilerleme raporuna ”Şehir suyu atık yönetimi ve
yıkama suyu kalitesi mevzuatının aktarımında iyi bir gelişme sağlamıştır.”
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şekilde yansımaktadır.
5.6. SONUÇ
Türkiye

yaklaşık

70

milyon

nüfusa

sahiptir.

3225

belediyesi

bulunmaktadır. Bu belediyelerin sadece 319 tanesinde kanalizasyon sistemi
mevcuttur. Buna bağlı olarak da kanalizasyonu olmayan yerleşim yerlerinin
atık sularının arıtılması da mümkün olmamaktadır. Yani önce alt yapının
tamamlanması gerekmektedir.
Türkiye Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği’ni 08.01.2006 yılında AB
üyelik sürecinde uygulamaya koymuştur. Bu yönetmeliğin gereklerini yerine
getirebilmek için 2942 adet yeni arıtma tesisi ihtiyacı vardır.
Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği’nin amaçlarını sağlamak için bu
konuda en üst düzeyde ilgili kurum olan Çevre ve Orman Bakanlığı yol
haritasını çizmiş ve uygulamalara başlamıştır.
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Türkiye 2006 ilerleme raporu, s.66, 2006,
http://www.disisleri.gov.tr/NR/rdonlyres/9033EEB0-E80C-46D0-AB4DA5767882853A/0/IlerlemeRaporu_8Kasim2006_TamamininCevirisi1.pdf
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Bu bağlamda Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği yatırım ihtiyacı 2006 yılı
itibarı ile 9.0 milyar Avro’dur. Türkiye’nin zengin bir ülke olmadığı
düşünülecek olursa bu yatırımlar için AB hibeleri , belediyelerin kendi
imkanları gibi çeşitli alternatifler düşünülmüştür.
Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği’nin gereklerini yerine getirmek için
2024 yılı öngörülmüştür. Bu yatırımlar yapılırken en az maliyetli senaryolar
esas alınacak, atık sular kendi özelliklerine uygun teknolojiler kullanılarak
arıtılacaktır.
AB üyelik süreci içinde Türkiye’yi çevre alanında ve özellikle kentsel atık
sularının arıtılması konusunda zor ve uzun bir yol beklemektedir.
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SONUÇ
Avrupa

Birliği

1952

yılında

Kömür

ve

Çelik

Topluluğu

olarak

kurulduğunda, savaşlardan yeni çıkmış, insanları fakirleşmiş ve ekonomik
olarak çökmüş bir topluluktur. Ekonomik kalkınmayı yakalayabilmek için
kömür ve çelik’ten yararlanmayı düşünerek adımlarını atmaya başlamıştır.
Bu bağlamda hızlı adımlarla ilerleyen Avrupa Birliği, ekonomik kalkınmayı
gerçekleştirirken doğaya geri dönüşümü mümkün olmayan zararlar verdiğini
fark etmeye başlamıştır. Bu konuda ilk somut adımı 1972 Paris Deklarasyonu
ile atmış, her beş yılda bir yapılan Çevre Eylem Programları hazırlamaya ve
uygulamaya başlamıştır. Bu programların amacı

kalkınmanın ortaya

çıkardığı çevresel zararları ortadan kaldırmak olmuştur, ancak kısa bir süre
sonra çevre kirliliğini oluştuktan sonra gidermeye çalışmanın daha büyük bir
ekonomik yük getirmeye başladığı görülmüştür. Bu nedenle Üçüncü Çevre
Eylem

Planından

sonra

önleyici

çevre

politikaları

ortaya

konmaya

başlanmıştır. Artık çevre korunması AB için olmasa olmaz bir duruma
gelmiştir. Bu bağlamda uluslar üstü bir duruma getirilmiştir. Üye ülkelere
büyük mali yük getirmeye başlayan çevre sorunları AB’nin tüm kurumları ile
birlikte ortak politikalar güdülerek çözümlenmeye başlanmıştır. AB’ye aday
bir ülkenin çevre konusunda güçlendirilmesi öncelikler arasında olmuş, aday
ülke çevre alt yapısı anlamında ne kadar güçlü olursa Birlik içinde o kadar
pasif

olacaktır. Bu düşünce baz alınarak aday ülkeler çevre konusunda

desteklenmeye ve güçlendirilmeye çalışılmıştır.
Bu açıdan bakıldığında AB’ye aday bir ülke olarak Türkiye çevre
konusunda ne durumdadır sorusunu sormak gerekir. Maalesef Türkiye 19791983 yıllarında uygulamaya konulan Dördüncü Beş Yıllık kalkınma Planına
kadar çevre konusunda sadece kağıt üzerinde çalışmış uygulamada bir
ilerleme kaydetmemiştir. Bu döneme kadar ulusal kalkınma her zaman
çevrenin önünde olmuştur. 1996-2000 yıllarına rastlayan Yedinci Beş Yıllık
Kalkınma döneminde UÇEP oluşturulmuş ancak hiçbir yasal yaptırımı
olmadığı için maalesef bu da başarılı olamamıştır. AB’ye aday ülke olarak
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Türkiye’ye çevre başlıklarında birden çok görev düşmekte, bu anlamda en
önemli görev TBMM’ye düşmektedir. Çünkü çevre ile ilgili direktifler
TBMM’den geçmek zorundadır ve bu bağlamda TBMM’nin alacağı kararlar
bağlayıcı olacaktır.
Aday ülke olarak Türkiye’ye çevre başlıklarından düşen en önemli
görevlerin başında Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifi olmuştur. Bu Direktif 2006
yılında kabul edilip Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği adı ile mevzuata
eklenmiş ve yürürlüğe konulmuştur. Yönetmelik temiz suların korunması ve
kirletilmemesi anlamında çok önemli olmakla birlikte, AB’nin önem verdiği
müzakere başlıklarının en önemlilerinden birini oluşturmaktadır.
Dünyanın en gelişmiş ülkelerine sahip olan Avrupa Birliği bugünkü
ekonomik gelişmeye ulaşmak için çevre adına çok şey kaybetmiştir. Çevre
adına kaybedilen en önemli değerlerinden bir tanesi, temiz su kaynaklarının
ekonomik kalkınmaya yenik düşmesi olmuştur. Gerek evsel atık sular,
gerekse endüstriyel atık sular ile su kaynaklarını çok fazla kirletmiş, hatta bu
kirlilik dereler ve nehirler yoluyla komşu ülkelerin su kaynaklarına ve
denizlerine ulaşarak kirlilik yaratmıştır. Bugün Karadeniz kirliliğinin %75’nin
Tuna nehri ile bu denize ulaşan evsel ve endüstriyel atık sulara bağlı kirlilik
olduğu ispatlanmış bir gerçektir. Bu anlamda Avrupa Birliği ülkelerine büyük
görevler düşmektedir.
Avrupa Birliği Kentsel Atık Su Arıtımı Direktifini 21 Mayıs 1991 yılında
kabul etmiş ve uygulamaya başlamıştır. Ancak temiz sulara verilen zararlara
bakıldığında bu kararın çok geç alındığı görülmektedir.
Hem kendi temiz su kaynaklarını hem de ve komşu ülkelerin su
kaynaklarını çok fazla kirletmiştir. Avrupa ülkelerinde günümüzde dahi
hassas alanlarda %70’lere varan kirlilik yüzdeleri mevcuttur. Avrupa Birliği
kurucu ülkeleri de dahil olmak üzere bu durum iç karartıcı nitelikte
olabilmektedir. Örneğin; 2004 yılında yapılmış araştırmalara göre Belçika’nın
hassas alanlarının tümünde kirlilik yüküne rastlandığı görülmektedir.
Tüm bunlara bakıldığında kentsel atık suların arıtılması konusunda
Avrupa Birliği her ne kadar geç hareket etmiş olsa da, Türk Hükümetinin

65

kendi açısından baktığında çıkarması gereken önemli sonuçlar olduğu
görülmektedir.
Ülkemizde 2006 yılında yürürlüğe giren Kentsel Atık Su Arıtımı
Yönetmeliği yapılması gerekenleri anlatmaktadır. Bu bağlamda ilk yapılması
gereken ülke genelindeki hassas ve az hassas su alanlarını tespit etmek ve
arıtılmış suların boşaltım ölçünlerini hassas ve az hassas alanların kabul
etme yeteneklerine göre düzenlenmesini sağlamak olmalıdır.
Temiz sular anlamında aslında ilk adım Limanlar Kanunu ile atılmış olsa
da Türkiye daha sonra ekonomik kalkınmayı çevre korumanın önünde
tutmuş, ardı ardına kalkınma programları hazırlamış ve uygulamaya
koymuştur. Ekonomik kalkınma programlarının getirdiği çevre tahribatını tüm
dünya ile birlikte görmüş bu bağlamda bir çok uluslararası çevre
anlaşmalarına taraf olmuş ancak uygulamamıştır.
Nitekim Türkiye Avrupa Birliği’ne üyelik için başvurduğu ve katılım
müzakerelerinin kabul edildiği 3 Ekim 2005 tarihinin hemen sonrasında, 8
Ocak 2006 tarihinde Kentsel Atık Suların Arıtımı Yönetmeliği yürürlüğe
koymuştur. Bu yönetmelik ile atık suların arıtılması, hassas alanların
belirlenerek temiz su kaynaklarının korunma altına alınması süreci
hızlanmıştır. Bu yönetmelikten önce atık suların uzaklaştırılması için Su
Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği kullanılmaktaydı. Ancak bu yönetmelik tek
başına yeterli olmuyordu. Gerek kurumsal yapılanmanın getirdiği sorunlar
gerekse kirliliklerin dağınık ve noktasal kaynaklara deşarj edilmesinden
dolayı Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği temiz su kaynaklarını korumak için
yeterli olamamıştır.
Bu anlamda Kentsel Atık Suların Artımı Yönetmeliği ile nüfusu 2000’den
büyük tüm il, ilçe ve belediyelere uygulanacağı için daha etkili olacaktır.
Ancak bu yönetmelik de tek başına bir anlam ifade etmeyebilir. Çevre
Bakanlığı bünyesinde yapılan bir çok değişiklik ile, ayrıca Avrupa Birliği uyum
süreci kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan kapsamlı
değişiklikler ve ilerlemeler bu yönetmeliğin işlerliğini hızlandırmakta ve
güçlendirmektedir.
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Türkiye’de 2030 yılında su kullanımının büyük oranda artacağı göz önüne
alınırsa yönetmeliğin önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Örneğin: 2003
yılında yapılan araştırmalara göre sanayide kullanılan su miktarı 4,3 milyar
m³’dür. Bu miktarın 2030 yılında 22 milyar m³ olacağı tahmin edilmektedir.
2004 yılı verilerine göre nüfusu 2000’den büyük 345 belediye vardır. Bu
belediyelerden sadece 1 tanesinde kentsel atık su arıtımı yönetmeliğine
uygun arıtma tesisi bulunmaktadır ve 345 belediyenin toplam nüfusu 578891
kişi’dir. Bu bilgiler ışığında baktığımızda görünen tablo, toplam nüfusun
%95’nin atık sularını temiz su kaynaklarına boşaltmakta olduğudur.
Önümüzdeki 100 yıl içinde, var olan su kaynaklarını korumak için
bugünkü verilere dayanarak hazırlanan yönetmelikler yeterli olmayabilir. Bir
nehre bugün 10 noktadan arıtılmış atık su deşarj ediliyorsa bu rakam 100 yıl
sonra artan kentleşme ve nüfus ile katlanacaktır. Artan nüfus ile deşarj edilen
arıtılmış suyun debisinde de artma olacaktır. Bu açıdan bakıldığında yeni
önlemeler ve düzenlemeler gerekebilir. Bu önlemelerden bazıları;
• Alıcı ortama yapılan boşaltımlar artıkça, alıcı ortamın boşaltılan
kirlilik yükü de artacaktır. Alıcı ortama boşaltım kriterleri ve kaç
noktadan boşaltım yapıldığı tespit edilerek bir modelleme
yapılabilir. Nehirdeki toplam kirlilik yükü yönetmelik ölçünlerini
aşıyorsa yönetmelikte yeni bir düzenlemeye gidilip, boşaltım
ölçünleri aşağıya çekilebilir,
• Bir alana arıtma tesisi yapılmadan önce, o alanın çevresel etki
değerlendirilmesi raporları hazırlanarak, tesisin kurulacağı çevre
üzerinde yaratacağı etkileri belirlemeye ve yaratacağı bu olumsuz
etkileri azaltmaya yönelik önlemelerin alınması sağlabilir,
• Arıtma tesislerinin kurulmak istendiği alanların, biyoçeşitlilik
kriterleri dikkate alınarak biyoçeşitliliğe zarar verecek alanlara
yapılmamasına, yapılsa bile doğayı tahrip edecek şekilde atık su
boşaltımı yapılmamasına dikkat edilmelidir. Bu anlamda 2006
yılında hazırlanan

"Taslak Doğa ve Biyoçeşitliliği Koruma

Kanunu" nun da biyoçeşitliklik adına korunması gereken alanlar
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sınırları içindeki yasaklanan faaliyetleri ortaya koymak adına
eklenen

Madde 13'de "Korunan alan sınırları içindeki mutlak

koruma zonlarında; sulak alalanlarda doğal dengeyi tahrip edecek
düzeyde su çekimi ve bu alanlara atıksu deşarjı yasaktır"42
şeklinde

açıklanmaktadır.

Bu

taslağın

diğer

Bakanlıkların

görüşüne sunulduktan sonra TBMM’ye gönderilmesi ve yürürlüğe
girmesi beklenmektedir.
Çevre kirliliği açısından baktığımızda bu durum ne kadar böyle devam
edecek sorusunu sorabiliriz. Hep yeni önlem ve yeni teknolojiler mi
gerekecek, bir gün doğanın taşıma kapasitesi aşıldığında ve arıtılmış olsa
dahi kirlikleri bertaraf edemediği zaman ne olacak;
• Bu anlamda insanoğlunun doğal olan yöntemlere baş vurması
gerekmekte

hatta

doğanın

mühendislik

gücünden

yaralanması

gerekmektedir. Hiçbir kirliliği bulunmayan doğal çevrenin bunu nasıl
başardığı araştırılmaya başlanmalı daha da geç olmadan, en az kirleten
teknolojiler, ürünler kullanıma sunulma, bu durum yönetmeliklerle,
kanunlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, okul öncesi eğitimlerle, halkın
biliçlendirilmesi yoluyla desteklenebilir.

42

Taslak Doğa ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanunu, Madde 13, Çevre ve Orman Bakanlığı,
2006,
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EKLER:
EK I
EUROPEAN UNION URBAN WASTE WATER TREATMENT
Directive 91/271/EEC
COUNCIL DIRECTIVE
of 21 May 1991
concerning urban waste water treatment (971/EEC
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
Having regard to the Treaty establishing the European Economic
Community, and in particular Article 130 thereof,
Having regard to the proposal from the Commission (1),
Having regard to the opinion of the European Parliament (2),
Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee (3)
Whereas the Council Resolution of 28 June 1988 on the protection of the
North Sea and of other waters in the Community (4) invited the Commission
to submit proposals for measures required at Community level for the
treatment of urban waste water;
Whereas pollution due to insufficient treatment of waste water in one Member
State often influences other Member States' waters; whereas in accordance
with Article 130r, action at Community level is necessary;
Whereas to prevent the environment from being adversely affected by the
disposal of insufficiently-treated urban waste water, there is a general need
for secondary treatment of urban waste water;
Whereas it is necessary in sensitive areas to require more stringent
treatment; whereas in some less sensitive areas a primary treatment could
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be considered appropriate;
Whereas industrial waste water entering collecting systems as well as the
discharge of waste water and disposal of sludge from urban waste water
treatment plants should be subject to general rules or regulations and/or
specific authorizations;
Whereas discharges from certain industrial sectors of biodegradable
industrial waste water not entering urban waste water treatment plants before
discharge to receiving waters should be subject to appropriate requirements;
Whereas the recycling of sludge arising from waste water treatment should
be encouraged; whereas the disposal of sludge to surface waters should be
phased out;
Whereas it is necessary to monitor treatment plants, receiving waters and the
disposal of sludge to ensure that the environment is protected from the
adverse effects of the discharge of waste waters;
Whereas it is important to ensure that information on the disposal of waste
water and sludge is made available to the public in the form of periodic
reports;
Whereas Member States should establish and present to the Commission
national programmes for the implementation of this Directive;
Whereas a Committee should be established to assist the Commission on
matters relating to the implementation of this Directive and to its adaptation to
technical progress,
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(1) OJ No C 1, 4. 1. 1990, p. 20 and OJ No C 287, 15. 11. 1990, p. 11
(2) OJ No C 260, 15. 10. 1990, p. 185
(3) OJ No C 168, 10. 7. 1990, p. 36.
(4) OJ No C 209, 9. 8. 1988, p. 3.
(5) OJ No L 158, 23. 6. 1990, p. 56.

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:
Article 1
This Directive concerns the collection, treatment and discharge of urban
waste water and the treatment and discharge of waste water from certain
industrial

sectors.

The objective of the Directive is to protect the environment from the adverse
effects of the abovementioned waste water discharges.
Article 2
For the purpose of this Directive:
1. 'urban waste water' means domestic waste water or the mixture of
domestic waste water with industrial waste water and/or run-off rain water;
2. 'domestic

waste

water'

means

waste

water

from

residential

settlements and services which originates predominantly from the human n
metabolism and from household activities;
3. 'industrial waste water' means any waste water which is discharged
from premises used for carrying on any trade or industry, other than domestic
waste water and run-off rain water;
4. 'agglomeration' means an area where the population and/or economic
activities are sufficiently concentrated for urban waste water to be collected
and conducted to an urban waste water treatment plant or to a final
discharge point;
5. 'collecting system' means a system of conduits which collects and
conducts urban waste water;
6. '1 p.e. (population equivalent)' means the organic biodegradable load
having a five-day biochemical oxygen demand (BOD5) of 60 g of oxygen per
day;
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7. 'primary treatment' means treatment of urban waste water by a
physical and/or chemical process involving settlement of suspended solids,
or other processes in which the BOD5 of the incoming waste water is
reduced by at least 20 % before discharge and the total suspended solids of
the incoming waste water are reduced by at least 50 %;
8. 'secondary treatment' means treatment of urban waste water by a
process generally involving biological treatment with a secondary settlement
or other process in which the requirements established in Table 1 of Annex I
are respected;
9. 'appropriate treatment' means treatment of urban waste water by any
process and/or disposal system which after discharge allows the receiving
waters to meet the relevant quality objectives and the relevant provisions of
this and other Community Directives;
10. 'Sludge' means residual sludge, whether treated or untreated, from
urban waste water treatment plants;
11. 'eutrophication' means the enrichment of water by nutrients, especially
compounds of nitrogen and/or phosphorus, causing an accelerated growth of
algae and higher forms of plant life to produce an undesirable disturbance to
the balance of organisms present in the water and to the quality of the water
concerned;
12. 'estuary' means the transitional area at the mouth of a river between
fresh-water and coastal waters. Member States shall establish the outer
(seaward) limits of estuaries for the purposes of this Directive as part of the
programme for implementation in accordance with the provisions of Article 17
(1) and (2);
13. 'coastal waters' means the waters outside the low-water line or the
outer limit of an estuary.
Article 3
1. Member States shall ensure that all agglomerations are provided with
collecting systems for urban waste water,
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at the latest by 31 December 2000 for those with a population

o

equivalent (p.e.) of more than 15 000, and
at the latest by 31 December 2005 for those with a p.e. of

o

between 2 000 and 15 000.
For urban waste water discharging into receiving waters which are
considered 'sensitive areas' as defined under Article 5, Member States shall
ensure that collection systems are provided at the latest by 31 December
1998

for

agglomerations

of

more

than

10

000

p.e.

Where the establishment of a collecting system is not justified either because
it would produce no environmental benefit or because it would involve
excessive cost, individual systems or other appropriate systems which
achieve the same level of environmental protection shall be used.
2. Collecting systems described in paragraph 1 shall satisfy the
requirements of Annex I (A). These requirements may be amended in
accordance with the procedure laid down in Article 18.
Article 4
1. Member States shall ensure that urban waste water entering collecting
systems shall before discharge be subject to secondary treatment or an
equivalent treatment as follows:
o

at the latest by 31 December 2000 for all discharges from

agglomerations of more than 15 000 p.e.,
o

at the latest by 31 December 2005 for all discharges from

agglomerations of between 10 000 and 15 000 p.e.,
o

at the latest by 31 December 2005 for discharges to fresh-water and

estuaries from agglomerations of between 2 000 and 10 000 p.e.
2. Urban waste water discharges to waters situated in high mountain
regions (over 1 500 m above sea level) where it is difficult to apply an
effective biological treatment due to low temperatures may be subjected to
treatment less stringent than that prescribed in paragraph 1, provided that
detailed studies indicate that such discharges do not adversely affect the
environment.
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3. Discharges from urban waste water treatment plants described in
paragraphs 1 and 2 shall satisfy the relevant requirements of Annex I.B.
These requirements may be amended in accordance with the procedure laid
down in Article 18.
4. The load expressed in p.e. shall be calculated on the basis of the
maximum average weekly load entering the treatment plant during the year,
excluding unusual situations such as those due to heavy rain.
Article 5
1. For the purposes of paragraph 2, Member States shall by 31
December 1993 identify sensitive areas according to the criteria laid down in
Annex II.
2. Member States shall ensure that urban waste water entering collecting
systems shall before discharge into sensitive areas be subject to more
stringent treatment than that described in Article 4, by 31 December 1998 at
the latest for all discharges from agglomerations of more than 10 000 p.e.
3. Discharges from urban waste water treatment plants described in
paragraph 2 shall satisfy the relevant requirements of Annex I B. These
requirements may be amended in accordance with the procedure laid down
in Article 18.
4. Alternatively, requirements for individual plants set out in paragraphs 2
and 3 above need not apply in sensitive areas where it can be shown that the
minimum percentage of reduction of the overall load entering all urban waste
water treatment plants in that area is at least 75 % for total phosphorus and
at least 75 % for total nitrogen.
5. Discharges from urban waste water treatment plants which are
situated in the relevant catchment areas of sensitive areas and which
contribute to the pollution of these areas shall be subject to paragraphs 2, 3
and 4. In cases where the above catchment areas are situated wholly or
partly in another Member State Article 9 shall apply.
6. Member States shall ensure that the identification of sensitive areas is
reviewed at intervals of no more than four years.
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7. Member States shall ensure that areas identified as sensitive following
review under paragraph 6 shall within seven years meet the above
requirements.
8. A Member State does not have to identify sensitive areas for the
purpose of this Directive if it implements the treatment established under
paragraphs 2, 3 and 4 over all its territory.
Article 6
1. For the purposes of paragraph 2, Member States may by 31
December 1993 identify less sensitive areas according to the criteria laid
down in Annex II.
2. Urban waste water discharges from agglomerations of between 10
000 and 150 000 p.e. to coastal waters and those from agglomaterions of
between 2 000 and 10 000 p.e. to estuaries situated in areas described in
paragraph 1 may be subjected to treatment less stringent than that
prescribed in Article 4 providing that:
o

such discharges receive at least primary treatment as defined in

Article 2 (7) in conformity with the control procedures laid down in Annex I D,
o

comprehensive studies indicate that such discharges will not

adversely affect the environment.
Member States shall provide the Commission with all relevant information
concerning the abovementioned studies.
3. If the Commission considers that the conditions set out in paragraph 2
are not met, it shall submit to the Council an appropriate proposal.
4. Member States shall ensure that the identification of less sensitive
areas is reviewed at intervals of not more than four years.
5. Member States shall ensure that areas no longer identified as less
sensitive shall within seven years meet the requirements of Articles 4 and 5
as appropriate.
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Article 7
Member States shall ensure that, by 31 December 2005, urban waste
water entering collecting systems shall before discharge be subject to
appropriate treatment as defined in Article 2 (9) in the following cases:
•

for discharges to fresh-water and estuaries from agglomerations of

less than 2 000 p.e.,
•

for discharges to coastal waters from agglomerations of less than 10

000 p.e.
Article 8
1. Member States may, in exceptional cases due to technical problems
and for geographically defined population groups, submit a special request to
the Commission for a longer period for complying with Article 4.
2. This request, for which grounds msut be duly put forward, shall set out
the technical difficulties experienced and must propose an action programme
with an appropriate timetable to be undertaken to implement the objective of
this Directive. This timetable shall be included in the programme for
implementation referred to in Article 17.
3. Only technical reasons can be accepted and the longer period referred
to in paragraph 1 may not extend beyond 31 December 2005.
4. The Commission shall examine this request and take appropriate
measures in accordance with the procedure laid down in Article 18.
5. In exceptional circumstances, when it can be demonstrated that more
advanced treatment will not produce any environmental benefits, discharges
into less sensitive areas of waste waters from agglomerations of more than
150 000 p.e. may be subject to the treatment provided for in Article 6 for
waste water from agglomerations of between 10 000 and 150 000 p.e.
In such circumstances, Member States shall submit beforehand the relevant
documentation to the Commission. The Commission will examine the case
and take appropriate measures in accordance with the procedure laid down
in Article 18.
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Article 9
Where waters within the area of jurisdiction of a Member State are
adversely affected by discharges of urban waste water from another Member
State, the Member State whose waters are affected may notify the other
Member

State

and

the

Commission

of

the

relevant

facts.

The Member States concerned shall organize, where appropriate with the
Commission, the concertation necessary to identify the discharges in
question and the measures to be taken at source to protect the waters that
are affected in order to ensure conformity with the provisions of this Directive.
Article 10
Member States shall ensure that the urban waste water treatment plants
built to comply with the requirements of Articles 4, 5, 6 and 7 are designed,
constructed, operated and maintained to ensure sufficient performance under
all normal local climatic conditions. When designing the plants, seasonal
variations of the load shall be taken into account.
Article 11
1. Member States shall ensure that, before 31 December 1993, the
discharge of industrial waste water into collecting systems and urban waste
water treatment plants is subject to prior regulations and/or specific
authorizations by the competent authority or appropriate body.
2. Regulations and/or specific authorization shall satisfy the requirements
of Annex I C. These requirements may be amended in accordance with the
procedure laid down in Article 18.
3. Regulations and specific authorization shall be reviewed and if
necessary adapted at regular intervals.
Article 12
1. Treated waste water shall be reused whenever appropriate. Disposal
routes shall minimize the adverse effects on the environment.
2. Competent authorities or appropriate bodies shall ensure that the
disposal of waste water from urban waste water treatment plants is subject to
prior regulations and/or specific authorization.
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3. Prior regulations and/or specific authorization of discharges from
urban waste water treatment plants made pursuant to paragraph 2 within
agglomerations of 2 000 to 10 000 p.e. in the case of discharges to fresh
waters and estuaries, and of 10 000 p.e. or more in respect of all discharges,
shall contain conditions to satisfy the relevant requirements of Annex I B.
These requirements may be amended in accordance with the procedure laid
down in Article 18.
4. Regulations and/or authorization shall be reviewed and if necessary
adapted at regular intervals.
Article 13
1. Member States shall ensure that by 31 December 2000 biodegradable
industrial waste water from plants belonging to the industrial sectors listed in
Annex III which does not enter urban waste water treatment plants before
discharge to receiving waters shall before discharge respect conditions
established in prior regulations and/or specific authorization by the competent
authority or appropriate body, in respect of all discharges from plants
representing 4 000 p.e. or more.
2. By 31 December 1993 the competent authority or appropriate body in
each Member State shall set requirements appropriate to the nature of the
industry concerned for the discharge of such waste water.
3. The Commission shall carry out a comparison of the Member States'
requirements by 31 December 1994. It shall publish the results in a report
and if necessary make an appropriate proposal.
Article 14
1. Sludge arising from waste water treatment shall be re-used whenever
appropriate. Disposal routes shall minimize the adverse effects on the
environment.
2. Competent authorities or appropriate bodies shall ensure that before
31 December 1998 the disposal of sludge from urban waste water treatment
plants is subject to general rules or registration or authorization.

78

3. Member States shall ensure that by 31 December 1998 the disposal of
sludge to surface waters by dumping from ships, by discharge from pipelines
or by other means is phased out.
4. Until the elimination of the forms of disposal mentioned in paragraph
3, Member States shall ensure that the total amount of toxic, persistent or
bioaccumulable materials in sludge disposed of to surface waters is licensed
for disposal and progressively reduced.
Article 15
1. Competent authorities or appropriate bodies shall monitor:
o

discharges from urba waste water treatment plants to verify compliance

with the requirements of Annex I.B in accordance with the control procedures
laid down in Annex I.D,
o

amounts and composition of sludges disposed of to surface waters.

2. Competent authorities or appropriate bodies shall monitor waters
subject to discharges from urban waste water treatment plants and direct
discharges as described in Article 13 in cases where it can be expected that
the receiving environment will be significantly affected.
3. In the case of a discharge subject to the provisions of Article 6 and in
the case of disposal of sludge to surface waters, Member States shall
monitor and carry out any other relevant studies to verify that the discharge
or disposal does not adversely affect the environment.
4. Information collected by competent authorities or appropriate bodies in
complying with paragraphs 1, 2 and 3 shall be retained in the Member State
and made available to the Commission within six months of receipt of a
request.
5. Guidelines on the monitoring referred to in paragraphs 1, 2 and 3 may
be formulated in accordance with the procedure laid down in Article 18.
Article 16
Without prejudice to the implementation of the provisions of Council
Directive 90/313/EEC of 7 June 1990 on the freedom of access to
information on the environment (5), Member States shall ensure that every
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two years the relevant authorities or bodies publish situation reports on the
disposal of urban waste water and sludge in their areas. These reports shall
be transmitted to the Commission by the Member States as soon as they are
published.
Article 17
1. Member States shall by 31 December 1993 establish a programme for
the implementation of this Directive.
2. Member States shall by 30 June 1994 provide the Commission with
information on the programme.
3. Member States shall, if necessary, provide the Commission by 30
June every two years with an update of the information described in
paragraph 2.
4. The methods and formats to be adopted for reporting on the national
programmes shall be determined in accordance with the procedure laid down
in Article 18. Any amendments to these methods and formats shall be
adopted in accordance with the same procedure.
5. The Commission shall every two years review and assess the
information received pursuant to paragraphs 2 and 3 above and publish a
report thereon.
Article 18
1. The Commission shall be assisted by a Committee composed of the
representatives of the Member States and chaired by the representative of
the Commission.
2. The representative of the Commission shall submit to the committee a
draft of the measures to be taken. The committee shall deliver its opinion on
the draft within a time limit which the chairman may lay down according to the
urgency of the matter. The opinion shall be delivered by the majority laid
down in Article 148 (2) of the Treaty in the case of decisions which the
Council is required to adopt on a proposal from the Commission. The votes
of the representatives of the Member States within the committee shall be
weighted in the manner set out in that Article. The chairman shall not vote.
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3. (a) The Commission shall adopt the measures envisaged if they are in
accordance with the opinion of the committee.
(b) If the measures envisaged are not in accordance with the opinion of the
committee, or if no opinion is delivered, the Commission shall, without delay,
submit to the Council a proposal relating to the measures to be taken. The
Council shall act by a qualified majority.
If, on the expiry of a period of three months from the date of referral to the
Council, the Council has not acted, the proposed measures shall be adopted
by the Commission, save where the Council has decided against the said
measures by a simple majority.
Article 19
1. Member States shall bring into force the laws, regulations and
administrative provisions necessary to comply with this Directive no later than
30 June 1993. They shall forthwith inform the Commission thereof.
2. When Member States adopt the measures referred to in paragraph 1,
they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by
such a reference on the occasion of their official publication. The methods of
making such a reference shall be laid down by the Member States.
3. Member States shall communicate to the Commission the texts of the
main provisions of national law which they adopt in the field governed by this
Directive.
Article 20
This Directive is addressed to the Member States.
Done at Brussels, 21 May 1991.
For the Council
The President
R. STEICHEN
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Annex I
REQUIREMENTS FOR URBAN WASTE WATER
A. Collecting systems (1)
Collecting systems shall take into account waste water treatment
requirements.
The design, construction and maintenance of collecting systems shall be
undertaken in accordance with the best technical knowledge not entailing
excessive costs, notably regarding:
•

volume and characteristics of urban waste water,

•

prevention of leaks,

•

limitation of pollution of receiving waters due to storm water overflows.

B. Discharge from urban waste water treatment plants to receiving waters (1)
1.Waste water treatment plants shall be designed or modified so that
representative samples of the incoming waste water and of treated effluent
can be obtained before discharge to receiving waters.
2.Discharges from urban waste water treatment plants subject to
treatment in accordance with Articles 4 and 5 shall meet the requirements
shown in Table 1.
3. Discharges from urban waste water treatment plants to those sensitive
areas which are subject to eutrophication as identified in Annex II.A (a) shall
in addition meet the requirements shown in Table 2 of this Annex.
4. More stringent requirements than those shown in Table 1 and/or Table
2 shall be applied where required to ensure that the receiving waters satisfy
any other relevant Directives.
5. The points of discharge of urban waste water shall be chosen, as far
as possible, so as to minimize the effects on receiving waters.
C. Industrial waste water
Industrial waste water entering collecting systems and urban waste water
treatment plants shall be subject to such pre-treatment as is required in order
to:
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•

protect the health of staff working in collecting systems and treatment

plants,
•

ensure that collecting systems, waste water treatment plants and

associated equipment are not damaged,
•

ensure that the operation of the waste water treatment plant and the

treatment of sludge are not impeded,
•

ensure that discharges from the treatment plants do not adversely

affect the environment, or prevent receiving water from complying with other
Community Directives,
•

ensure that sludge can be disposed of safety in an environmentally

acceptable manner.
D. Reference methods for monitoring and evaluation of results
1. Member States shall ensure that a monitoring method is applied which
corresponds at least with the level of requirements described below.
Alternative methods to those mentioned in paragraphs 2, 3 and 4 may be
used provided that it can be demonstrated that equivalent results are
obtained.
Member States shall provide the Commission with all relevant information
concerning the applied method. If the Commission considers that the
conditions set out in paragraphs 2, 3 and 4 are not met, it will submit an
appropriate proposal to the Council.
2. Flow-proportional or time-based 24-hour samples shall be collected at
the same well-defined point in the outlet and if necessary in the inlet of the
treatment plant in order to monitor compliance with the requirements for
discharged waste water laid down in this Directive.
Good international laboratory practices aiming at minimizing the degradation
of samples between collection and analysis shall be applied.
3. The minimum annual number of samples shall be etermined according
to the size of the treatment plant and be collected at regular intervals during
the year:
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- 2 000 to 9 999 p. e.: 12 samples during the first year.
four samples in subsequent years, if it can be shown that the water during
the first year complies with the provisions of the Directive; if one sample of
the four fails, 12 samples must be taken in the year that follows. - 10 000 to
49 999 p. e.: 12 samples. - 50 000 p. e. or over: 24 samples.
4. The treated waste water shall be assumed to conform to the relevant
parameters if, for each relevant parameter considered individually, samples
of the water show that it complies with the relevant parametric value in the
following way:
(a) for the parameters specified in Table 1 and Article 2 (7), a maximum
number of samples which are allowed to fail the requirements, expressed in
concentrations and/or percentage reductions in Table 1 and Article 2 (7), is
specified in Table 3;
(b) for the parameters of Table 1 expressed in concentrations, the failing
samples taken under normal operating conditions must not deviate from the
parametric values by more than 100 %. For the parametric values in
concentration relating to total suspended solids deviations of up to 150 %
may be accepted;
(c) for those parameters specified in Table 2 the annual mean of the samples
for each parameter shall conform to the relevant parametric values.
5. Extreme values for the water quality in question shall not be taken into
consideration when they are the result of unusual situations such as those
due to heavy rain.
(1) Given that it is not possible in practice to construct collecting systems
and treatment plants in a way such that all waste water can be treated during
situations such as unusually heavy rainfall, Member States shall decide on
measures to limit pollution from storm water overflows. Such measures could
be based on dilution rates or capacity in relation to dry weather flow, or could
specify a certain acceptable number of overflows per year.
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Table 1: Requirements for discharges from urban waste water treatment plants subject to
Articles 4 and 5 of the Directive. The values for concentration or for the percentage of
reduction shall apply.
Parameters

Concentrat
ion

Biochemical
oxygen demand
(BOD5 at 20 °C)
without
nitrification (2)

25 mg/l O2

70-90
40 under
Article 4 (2)

Homogenized,
unfiltered, undecanted
sample. Determination
of dissolved oxygen
before and after fiveday incubation at 20
°C ± 1 °C, in complete
darkness. Addition of a
nitrification inhibitor

Chemical
oxygen demand
(COD)

125 mg/l
O2

75

Homogenized,
unfiltered, undecanted
sample Potassium
dichromate

90 (3)
90 under
Article 4 (2)
(more than 10
000 p.e.)
70 under
Article 4 (2)
(2 000-10 000
p.e.)

- Filtering of a
representative sample
through a 0,45 ìm filter
membrane. Drying at
105 °C and weighing
- Centrifuging of a
representative sample
(for at least five mins
with mean acceleration
of 2 800 to 3 200 g),
drying at 105 °C and
weighing

Total
suspended solids

35 mg/l
35 under
Article 4
(2)
(more than
10 000 p.e.)
60 under
Article 4
(2)
(2 000-10
000 p.e.)

Minimum
percentage of
reduction (1)

Reference method
of measurement

(1) Reduction in relation to the load of the influent.
(2) The parameter can be replaced by another parameter: total organic carbon (TOC) or total oxygen
demand (TOD) if a relationship can be established between BOD5 and the substitute parameter.
(3) This requirement is optional.
Analyses concerning discharges from lagooning shall be carried out on filtered samples; however,
the concentration of total suspended solids in unfiltered water samples shall not exceed 150 mg/l.
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Table 2:
Requirements for discharges from urban waste water treatment plants to sensitive areas which are
subject to eutrophication as identified in Annex II.A (a). One or both parameters may be applied
depending on the local situation. The values for concentration or for the percentage of reduction shall
apply.
Parameters

Total phosphorus

Total nitrogen (2)

Concentration

Minimum
percentage of
reduction (1)

2 mg/l P
(10 000 - 100 000 p.
e.)
1 mg/l P
(more than
100 000 p. e.)
15 mg/l N
(10 000 - 100 000
p. e.)
10 mg/l N
(more than
100 000 p. e.) (3)

Reference
method of
measurement

80

Molecular
absorption
spectrophotometry

70-80

Molecular
absorption
spectrophotometry

(1) Reduction in relation to the load of the influent.
(2) Total nitrogen means: the sum of total Kjeldahl-nitrogen (organic N + NH3), nitrate (NO3)-nitrogen
and nitrite (NO2)-nitrogen.
(3) Alternatively, the daily average must not exceed 20 mg/l N. This requirement refers to a water
temperature of 12° C or more during the operation of the biological reactor of the waste water
treatment plant. As a substitute for the condition concerning the temperature, it is possible to apply a
limited time of operation, which takes into account the regional climatic conditions. This alternative
applies if it can be shown that paragraph 1 of Annex I.D is fulfilled.
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Table 3 :
Series of samples taken in any year

Maximum permitted number
of samples which fail to conform

4-7

1

8-16

2

17-28

3

29-40

4

41-53

5

54-67

6

68-81

7

82-95

8

96-110

9

111-125

10

126-140

11

141-155

12

156-171

13

172-187

14

188-203

15

204-219

16

220-235

17

236-251

18

252-268

19

269-284

20

285-300

21

301-317

22

318-334

23

335-350

24

351-365

25
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Annex

II

CRITERIA FOR IDENTIFICATION OF SENSITIVE AND LESS SENSITIVE
AREAS
A. Sensitive areas
A water body must be identified as a sensitive area if it falls into one of the
following groups:
(a) natural freshwater lakes, other freshwater bodies, estuaries and
coastal waters which are found to be eutrophic or which in the near future
may become eutrophic if protective action is not taken.
The following elements might be taken into account when considering which
nutrient should be reduced by further treatment:
(i) lakes and streams reaching lakes/reservoirs/closed bays which
are found to have a poor water exchange, whereby accumulation may
take place. In these areas, the removal of phosphorus should be
included unless it can be demonstrated that the removal will have no
effect on the level of eutrophication. Where discharges from large
agglomerations are made, the removal of nitrogen may also be
considered;
(ii) estuaries, bays and other coastal waters which are found to have a
poor water exchange, or which receive large quantities of nutrients.
Discharges from small agglomerations are usually of minor importance
in those areas, but for large agglomerations, the removal of phosphorus
and/or nitrogen should be included unless it can be demonstrated that
the removal will have no effect on the level of eutrophication;
(b) surface freshwaters intended for the abstraction of drinking water
which could contain more than the concentration of nitrate laid down under
the relevant provisions of Council Directive 75/440/EEC of 16 June 1975
concerning the quality required of surface water intended for the abstraction
of drinking water in the Member States (1) if action is not taken;
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(c) areas where further treatment than that prescribed in Article 4 of this
Directive is necessary to fulfil Council Directives.
(1) OJ No L 194, 25. 7. 1975, p. 26 as amended by Directive 79/869/EEC
(OJ No L 271, 29. 10. 1979, p. 44).
B. Less sensitive areas
A marine water body or area can be identified as a less sensitive area if the
discharge of waste water does not adversely affect the environment as a
result of morphology, hydrology or specific hydraulic conditions which exist in
that area.
When identifying less sensitive areas, Member States shall take into account
the risk that the discharged load may be transferred to adjacent areas where
it can cause detrimental environmental effects. Member States shall
recognize the presence of sensitive areas outside their national jurisdiction.
The following elements shall be taken into consideration when identifying
less sensitive areas:
open bays, estuaries and other coastal waters with a good water exchange
and not subject to eutrophication or oxygen depletion or which are
considered unlikely to become eutrophic or to develop oxygen depletion due
to the discharge of urban waste water.
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Annex

III

INDUSTRIAL SECTORS
1.

Milk-processing

2.

Manufacture of fruit and vegetable products

3.

Manufacture and bottling of soft drinks

4.

Potato-processing

5.

Meat industry

6.

Breweries

7.

Production of alcohol and alcoholic beverages

8.

Manufacture of animal feed from plant products

9.

Manufacture of gelatine and of glue from hides, skin and bones

10.

Malt-houses

11.

Fish-processing industry
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EK II
KENTSEL ATIK SU ARITIMI YÖNETMELİĞİ
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, kentsel atıksuların toplanması,
arıtılması ve deşarjı ile belirli endüstriyel sektörlerden kaynaklanan atıksu
deşarjının olumsuz etkilerine karşı çevreyi korumaktır.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, kanalizasyon sistemlerine boşaltılan kentsel
ve belirli endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması ve deşarjı, atıksu
deşarjının izlenmesi, raporlanması ve denetlenmesi ile ilgili teknik ve idari
esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre
Kanununun 8 ve 11 inci maddelerine ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre
ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Alıcı ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl,
akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi,
Arıtma çamuru: Kentsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan ham veya
stabilize olmuş çamuru,
Az hassas su alanı: Morfoloji, hidroloji ya da özel hidrolik şartlara göre
atıksu deşarjının çevreyi olumsuz yönde etkilemediği deniz, haliç ve lagün
gibi doğal su ortamlarını,
Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
Birincil arıtma: Arıtma tesisine giren atıksuyun BOİ5’inin en az %20 ve
askıda katı maddelerin en az %50 oranında gideriminin sağlandığı
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fiziksel/mekanik ve/veya kimyasal işlem/işlemler ya da diğer işlemlerle
arıtılmasını,
Evsel atıksu: Yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel
faaliyetler ile insanların günlük yaşam faaliyetlerinin yer aldığı okul, hastane,
otel gibi hizmet sektörlerinden kaynaklanan atıksuları,
Endüstriyel atıksu: Herhangi bir ticari ya da endüstriyel faaliyetin
yürütüldüğü alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında deşarj edilen
atıksuları,
Eşdeğer nüfus (E.N.): Ham atıksuyun günlük BOİ5 miktarı 45 gr
(gr/kişi/gün) esas alınarak endüstriyel atıksu için dikkate alınan biyokimyasal
olarak oksitlenebilen organik madde yükünü,
Haliç: Bir nehrin ağzındaki tatlı su ile deniz kıyı suyu arasındaki geçiş
bölgesini,
Hassas su alanı: Ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli önlemler
alınmazsa yakın gelecekte ötrofik hale gelebilecek doğal tatlı su gölleri, diğer
tatlı su kaynakları, haliçler ve kıyı suları, önlem alınmaması halinde yüksek
nitrat konsantrasyonları içerebilecek içme suyu temini amaçlanan yüzeysel
tatlı sular ve daha ileri arıtma gerektiren alanları,
İdare; bu Yönetmelikte geçen
a) 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci maddesi uyarınca atık, artık ve
yakıtların arıtılması, uzaklaştırılması, zararsız hale getirilmesi ve ithali ile ilgili
hususlarda denetleme ile yetkili kılınan Bakanlığı,
b) Kurum, kuruluş ve işletmelere işletme ve kullanım izni verilmesi ve
denetim görevinin ifasında yetkili olmak üzere; 12/3/1982 tarihli ve 2634
sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre Kültür ve Turizm Bakanlığını, 10/6/1949
tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunla kurulan su ve kanalizasyon idareleri, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun verdiği yetkiler doğrultusunda mülki amirleri, büyükşehir
ve şehir belediye başkanlıklarını,
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c) Atık su altyapı tesislerinin bulunduğu yörelerde, kanalizasyona bağlantı
izni veren, atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumlu
olan, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini;
belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri,
d) Alıcı su ortamlarına deşarj izni için, mahalli çevre kurullarının alacağı
karar ve görüşler doğrultusunda büyükşehir belediye hudutları içerisinde ve
dışında mahallin en büyük mülki amirini,
e) 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 ve 16 ncı maddelerinde söz edilen
faaliyetlerin

durdurulması hallerinde Sağlık Bakanlığını, Bakanlığın ve

mahallin en büyük mülki amirlerini,
f) 2872 sayılı Çevre Kanununun 20, 21, 22 ve 23 üncü maddelerinde
belirtilen idari nitelikteki cezaların verilmesinde aynı Kanunun 24 üncü
maddesinde yetkili kılınan kamu kurum ve kuruluşlarını,
İkincil arıtma: Kentsel atıksuların genellikle Tablo 1’deki şartlara uygun
olacak şekilde ön çökeltim havuzu da olabilen biyolojik arıtma veya diğer
proseslerle arıtılmasını,
Kanalizasyon sistemi: Kentsel atıksuyu toplayan ve arıtma tesislerine
iletmeye yarayan kanallar sistemini,
Kentsel atıksu: Evsel atıksu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu
ve/veya yağmur suyu ile karışımını,
Kıyı suları: Sığ su hattı ya da bir halicin dış sınırlarının dışında kalan
suları,
Ötrofikasyon: Suların, besi maddelerince özellikle azot ve/veya fosfor
bileşiklerince, alg ve daha yüksek yapılı bitkilerin üremesini hızlandıracak,
böylece sudaki canlıların dengesini bozacak ve su kalitesinde istenmeyen
bozulmalara yol açacak şekilde zenginleşmesini,
Atık su toplama alanı: Kentsel atıksuların toplanması ve bir atıksu arıtma
tesisine veya nihai bir deşarj noktasına iletilmesi için, nüfusun ve/veya
ekonomik faaliyetlerin yeterli derecede yoğunlaştığı alanı,
Uygun arıtma: Kentsel atıksuyun bu Yönetmeliğin ve diğer ilgili
yönetmeliklerin ilgili hükümleri ile kalite amaçlarını karşılayacak şekilde alıcı
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ortama deşarjını sağlayacak herhangi bir proses ve/veya bertaraf sistemiyle
arıtılmasını, ifade eder.
5.2.2. İlkeler ve Esaslar
Esaslar
Madde 5 — Bu Yönetmeliğin uygulanması için öngörülen esaslar aşağıda
belirtilmiştir.
a) Mevcut arıtma derecesinin yetersiz kalması durumunda çevrenin
olumsuz yönde etkilenmesinin önlenmesi için, bu Yönetmelik hükümleri
gereğince uygun görülen yerlerde kentsel atıksuyun ikincil arıtmasının
yapılması esastır.
b) Az hassas su alanlarında çevrenin olumsuz yönde etkilenmemesi
durumunda birincil arıtma, hassas su alanlarında ise ileri arıtma yönteminin
kullanılması esastır.
c) Endüstriyel atıksuyun, kanalizasyon sistemine bağlantısı ile atıksuyun
alıcı ortama deşarjı, kanalizasyon bağlantı izni ve/veya deşarj iznine tabidir.
d) Kentsel atıksu arıtma tesislerine bağlı olmayan ve biyolojik olarak
ayrışabilen endüstriyel atıksulara sahip EK III’ de yer alan endüstriyel
sektörlerde oluşan atıksuyun alıcı su ortamlarına deşarjları izne tabidir.
e) Uygun şartlarda arıtılmış atıksu yeniden kullanılabilir. Bertaraf
yöntemleri çevreye olacak olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde belirlenir.
Arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımı 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 28 inci
maddesinde yer alan hükümlere tabidir.
f) Her türlü katı atık, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su
ortamlarına boşaltılmaları yasaktır.
g) Uygun şartlarda kentsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma
çamuru yeniden kullanılabilir. Arıtma çamurlarının toprakta kullanımı ve/veya
bertarafının,

Toprak

Kirliliğinin

Kontrolü

Yönetmeliğinde

standartlara ve yöntemlere uygun olarak yapılması esastır.
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belirlenen

h) Çevrenin atıksu deşarjlarından kaynaklanan olumsuz etkilerinden
korunmasını sağlamak için arıtma tesislerinin, atıksuların ve alıcı ortamın
izlenmesi gereklidir.
i) Atıksuyun ve arıtma çamurunun bertarafı hakkındaki bilgilerin
kamuoyuna periyodik raporlar ile duyurulması esastır.
j) Benzer nitelikte atıksu üreten endüstriler ve yerleşimlerin birbirine olan
uzaklığı, coğrafik ve topografik özellikleri ile büyüklükleri de dikkate alınarak
ekonomik ve teknik açıdan fizibil olanlar için ortak atıksu arıtma tesisinin
kurulması esastır.
k) Eşdeğer nüfus olarak ifade edilen yük, ağır yağış gibi olağan üstü
durumları hariç tutmak üzere, yıl boyunca arıtma tesisine giren maksimum
ortalama haftalık yüke dayalı olarak hesaplanacaktır.
Genel hükümler
Madde 6 — Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili genel hükümler
aşağıda belirtilmiştir.
a) İlgili idare, bu Yönetmelikteki şartlara uymak için inşa edilen kentsel
atıksu arıtma tesislerinin
performansla

çalışabilecek

normal

yerel

şekilde

iklim

şartları

tasarlanmasını,

altında

inşa

yeterli

edilmesini,

işletilmesini ve bakımının yapılmasını sağlar. Tesis tasarımları yapılırken,
organik ve hidrolik yüklerdeki mevsimlik değişiklikler dikkate alınır.
b) İlgili idare tarafından, E.N. 2000’den fazla toplama alanlarının
kanalizasyon sistemiyle donatılmış olması sağlanır. Ancak kanalizasyon
sistemi kurulmasının herhangi bir çevresel yarar sağlamaması ya da teknik
ve ekonomik açıdan mümkün olmayan durumlarda, aynı düzeyde çevresel
koruma sağlayan bireysel sistemler ya da diğer uygun sistemler kullanılır.
c) İlgili idare; 2000’den az E.N.’ye sahip toplama alanlarından tatlı su ve
haliçlere yapılan deşarjlar ile 10000’den az E.N.’ye sahip toplama
alanlarından kıyı sularına yapılacak deşarjlar için kanalizasyon sistemine
giren kentsel atıksuların uygun arıtmaya tabi olmasını sağlar.
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d) İlgili idare tarafından, kanalizasyon sistemine giren kentsel atıksuyun
2000-10000 E.N. arasındaki toplama alanlarından tatlı sulara ve haliçlere
yapılan deşarjlar ile 10000 E.N.’den fazla toplama alanlarından yapılan bütün
deşarjlar için ikincil arıtma ya da eşdeğer bir arıtmaya tabi tutulması sağlanır.
e) Bakanlık, hassas su alanlarını ve az hassas su alanlarını EK I’de yer
alan kriterlere göre belirler. Az hassas su alanları belirlenirken, deşarj edilen
kirlilik yüklerinin, önemli çevre etkilerine neden olabilecek komşu bölgelere
taşınabileceği riski de dikkate alınır.
f) Bakanlık, bilimsel çalışmalar sonucunda insan ve çevre sağlığının
olumsuz etkilendiğini tesbit ettiği durumlarda, gerekli gördüğü alanlarda
yapılacak arıtıma ilişkin bu Yönetmelikte belirlenen süreleri kısıtlayabilir.
5.2.3. Kentsel Atıksu Arıtımı
Kanalizasyon sistemleri
Madde 7 — Kanalizasyon sisteminin tasarımı, inşası ve bakımı kentsel
atıksu hacmi ve karakterizasyonunu dikkate alacak, toprağa olabilecek
sızıntıları, infiltrasyonu önleyecek ve sel suyuna bağlı kirlenmeyi sınırlayacak
şekilde ilave masraflar gerektirmeyen en iyi teknik bilgi ve birikimler ile yapılır.
Kentsel atıksular için arıtma gereksinimleri
Madde 8 — Kentsel atıksular için arıtma gereksinimleri aşağıda
belirtilmiştir.
a) Kanalizasyon sistemine bağlanan kentsel atıksuyun; genel hükümlerde
yer alan nüfus ve alıcı ortam sınıflamaları dikkate alınarak, hassas ve az
hassas su alanları dışındaki alanlar için ikincil arıtma veya eşdeğer bir
arıtmaya tabi tutulması esastır. Arıtma tesisleri;
1) Arıtılacak atıksuyun özelliklerine ve alıcı ortama deşarj kriterlerine göre
tasarlanır ya da yeniden düzenlenir.
2) EK IV’de yer alan Tablo 1’deki alıcı ortama deşarj kriterlerini
sağlayacak şekilde tasarlanır.
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3) Ötrofikasyona maruz hassas alanlara yapılan boşaltımlarda, ilave
olarak EK IV’de yer alan Tablo 2’de gösterilen şartlara da tabi olarak yapılır.
4) Alıcı ortamın kullanım planlarına göre bu ve diğer ilgili yönetmeliklerin
hükümleri ile uyumlu olabilmesi için Bakanlıkça gerekli görülen yerler Tablo 1
ve/veya Tablo 2’de gösterilenlerden daha kısıtlayıcı olan şartlara tabi
tutulabilir.
b) Kentsel atıksu deşarj noktaları, alıcı ortam üzerindeki etkilerini
minimum seviyeye indirecek şekilde uygun olan en uzak noktada seçilir.
c) Düşük sıcaklık nedeniyle etkili bir biyolojik arıtmanın uygulanmasının
güç olduğu deniz seviyesinden 1500 metre ya da daha yüksek olan dağlık
bölgelerde kentsel atıksu deşarjı, bu gibi deşarjların çevreyi olumsuz yönde
etkilemediğine ilişkin atıksu karakterizasyonu ve alıcı ortamın taşıma
kapasiteleri ile alıcı ortamın kullanım planları da göz önüne alınarak ayrıntılı
bilimsel araştırmalar yapılması şartıyla, yukarıda öngörülenlerden daha
esnek bir arıtmaya tabi tutmak üzere mahallin en büyük mülki amirinin uygun
görüşü alınır.
d) Kentsel atıksu arıtım sistemlerinin alıcı ortama deşarj izni, Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği’nin 37 nci maddesinde yer alan hükümlere tabidir.
Endüstriyel atıksuyun kanalizasyona boşaltım esasları
Madde 9 — Endüstriyel atıksuyun kanalizasyona boşaltım esasları
aşağıda belirtilmiştir.
a) Kanalizasyon sistemlerine ve kentsel atıksu arıtma tesislerine giren
endüstriyel atıksular;
1) Kanalizasyon sistemlerinde ve arıtma tesislerinde çalışan personelin
sağlığının korunması,
2) Kanalizasyon sistemleri, atıksu arıtma tesisleri ve bunlarla ilgili
ekipmanın zarar görmesinin önlenmesi,
3) Atıksu arıtma tesislerinin işleyişine ve arıtma çamurunun arıtılmasına
engel olmaması,
4) Arıtma tesislerinden deşarjların çevre üzerinde olumsuz etki olması,
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5) Arıtma çamurunun çevresel bakımdan kabul edilebilir ve güvenli
bertarafının sağlanması,
amacıyla ön arıtmaya tabi tutulur.
b) İlgili idare, kanalizasyon sistemine ve kentsel atıksu arıtma tesislerine
endüstriyel atıksuların boşaltımının, kanalizasyona bağlantı iznine tabi
olmasını sağlar. Bağlantı izinlerinin yukarıdaki şartlara ve 31/12/2004 tarihli
ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine uygun olması zorunludur. Bu izinler
düzenli aralıklarla gözden geçirilerek idare gerekli gördüğü takdirde, Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 25 teki şartları uygular veya değiştirir.
Endüstriyel atıksu deşarj standartları
Madde 10 — Mahallin en büyük mülki amiri tarafından, bu Yönetmelik EkIII’de yer alan endüstriyel sektörlere ait tesislerden kaynaklanan ve kentsel
atıksu arıtma tesislerine teknik ve ekonomik açıdan girmesi mümkün
olmayan ve alıcı ortamda biyolojik olarak ayrışabilen, 4000 E.N. ya da daha
fazla nüfusa sahip endüstriyel atıksu deşarjlarının, endüstrinin faaliyet türüne
göre Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5 ve Tablo 6’da verilen ilgili deşarj
standartlarına uymaları sağlanır. Alıcı ortama deşarj izni Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde yer alan hükümlere tabidir.
5.2.1. Hassas ve Az Hassas Su Alanları
Hassas su alanları
Madde 11 — Hassas su alanlarında uyulması gereken şartlar aşağıda
belirtilmiştir.
a) Mahallin en büyük mülki amiri, 10000 E.N.’dan fazla toplama
alanlarından hassas alanlara yapılacak tüm deşarjların Tablo 2’de belirtilen
şartlara uyması için gerekli tedbirleri alır.
b) Bir hassas su alanı içinde yer alan tüm kentsel atıksu arıtma tesisleri
toplamında kirlilik yükünün, ilgili idarelerce, toplam fosforda minimum %75 ve
toplam azotta minimum %75 arıtma veriminin gösterilmesi durumunda
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alternatifli olarak, münferit arıtma tesisi için bu Yönetmeliğin 11 inci
maddesinin (a) bendinde belirtilen şartlar uygulanmaz.
c) Bir hassas su alanına kentsel atıksu arıtma tesislerinden yapılacak
deşarjların, bu alanın kirliliğine katkısı olması durumunda söz konusu arıtma
tesisleri için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki
hükümler uygulanır. Bir hassas su alanının tamamı veya bir kısmı bir başka
idarenin yetki sınırlarının içinde yer alması ve kentsel atıksu deşarjından
etkilenmesi durumunda suları etkilenen idare, diğer idare ve Bakanlığı
bilgilendirir. Her iki idare de etkilenen alanı korumak için bu Yönetmelik
hükümlerine göre gerekli önlemlerin kaynağında alınmasını sağlayacak
koordinasyonu yaparlar.
d) Bakanlık, dört yılda bir hassas su alanlarının gözden geçirilmesini
sağlar.
e) Mahallin en büyük mülki amiri, (d) bendi gereğince yeni belirlenecek
hassas su alanlarında, bu alanların tespiti ve belirlenmesinden itibaren
yukarıdaki şartlara yedi yıl içinde uyulması için gerekli tedbirleri alır.
Az hassas su alanları
Madde 12 — Az hassas su alanlarında uyulması gereken şartlar aşağıda
belirtilmiştir.
a) Kentsel atıksu deşarjlarının EK II ’de getirilen kontrol prosedürlerine
uygunluğun gösterilmesi ve kapsamlı araştırmaların bu tür boşaltımların
çevreyi olumsuz yönde etkilemeyeceğini göstermesi durumunda; 10000 ila
150000 E.N.’a sahip toplama alanlarından az hassas kıyı sularına ve 2000 ila
10000 E.N. arasında nüfusa sahip toplama alanlarından az hassas haliçlere
yapılan kentsel atıksu deşarjları birincil artımdan daha düşük olmamak
şartıyla bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi (a) bendinde tanımlananlardan daha
esnek olabilir. Ancak az hassas olarak belirlenen deniz suyuna yapılacak
kentsel atıksu deşarjları için, alıcı ortamda yeterli seyreltme kapasitesinin
bulunduğunun ayrıntılı mühendislik çalışmaları sonucunda kanıtlanması
halinde ve bu gibi deşarjların çevreyi olumsuz yönde etkilemediğine ilişkin
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atıksu karakterizasyonu ve alıcı ortamın taşıma kapasiteleri ile alıcı ortamın
kullanım planları da göz önüne alınarak ayrıntılı bilimsel araştırmalar
yapılması şartıyla, kentsel atıksuların derin deniz deşarjıyla bertarafına izin
verilebilir. Derin deniz deşarjı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 33, 34, 35
ve 42 nci maddelerinde yer alan hükümlere tabidir.
b) İlgili idare en büyük mülki amir kanalıyla, yukarıda sözü edilen
araştırmalara ilişkin bütün ilgili bilgileri en az yılda bir defa Bakanlığa
gönderir.
c) Bakanlık, dört yılda bir az hassas su alanlarının gözden geçirilmesini
sağlar.
d) Mahallin en büyük mülki amiri, az hassas olarak yeniden
belirlenmeyen

alanlarda,

alanın

niteliğinin

değiştiğinin

tespiti

ve

belirlenmesinden itibaren bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi veya 11 inci
maddesi şartlarından uygun olanının, yedi yıl içinde uyulması için gerekli
tedbirleri alır.
e) İstisnai hallerde, daha ileri arıtmanın herhangi bir çevresel yarar
sağlamayacağı gösterilebilirse, 150000’den fazla E.N.’a sahip toplama
alanlarından az hassas bölgelere atıksu boşaltımları (a) bendinde belirtilen
10000 ila 50000 E.N. arasında nüfusa sahip yerleşim yerlerinden atıksu
boşaltımı için öngörülen arıtmaya tabi tutulabilir. Böyle durumlarda, idare ilgili
belgeleri önceden Bakanlığa sunar ve Bakanlığın uygun görüşünü alır.
İstisnai haller ve süre uzatımı
Madde 13 — İstisnai haller ve süre uzatımı ile ilgili hususlar aşağıda yer
almaktadır.
a) İlgili idare en büyük mülki amir kanalıyla, teknik sorunlar nedeniyle ve
coğrafik olarak belirlenmiş nüfus grupları için istisnai hallerde, Bakanlıktan bu
Yönetmeliğin 8 inci maddesinde öngörülen hükümlere uyma süresinin daha
uzun tutulması için talepte bulunabilir.
b) Bu Yönetmelik gereklerini öngörülen sürelerde yerine getiremeyen
idareler, taleplerinde gerekçeleri ile birlikte yaşanan teknik güçlükleri
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tanımlayan raporu ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerini
yerine getirecek uygulama takvimine sahip iş termin planını, onay için
mahallin en büyük mülki amiri kanalıyla Bakanlığa sunmalıdır. Bakanlık, söz
konusu talepleri inceleyerek uygun görmesi halinde ilgili idareye makul bir
süre uzatımı verebilir.
İzleme ve raporlama
Madde 14 — Kentsel atıksuyun deşarjının izlenmesi ve raporlanmasında
aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
a) İlgili idare, kentsel atıksu arıtma tesislerinden yapılan deşarjların, EK
II’de getirilen kontrol prosedürüne uygun olarak ilgili deşarj kriterlerine
uygunluğunu izler.
b) Mahallin en büyük mülki amiri, EK III’de yeralan endüstrilerden alıcı
ortama yapılan atıksu deşarjlarını, ilgili deşarj kriterlerine göre izler.
Birinci fıkrada yer alan hükümlere uygun olarak toplanan bilgiler
muhafaza edilerek, iki yılda bir ve/veya Bakanlığın talebi üzerine ilgili idare
tarafından Bakanlığa rapor edilir.
Değerlendirme
Madde

15

—

Kentsel

atıksuyun

deşarjının

raporlanması

ve

değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.
a) İlgili idare, iki yılda bir kendi bölgelerindeki kentsel atıksu ve arıtma
çamurunun bertarafı hakkında durum raporunun yayınlanmasını ve bu
raporların en büyük mülkî amir kanalıyla Bakanlığa gönderilmesini sağlar.
Bakanlık gerekli görürse, idare her iki yılda bir bu bilgileri güncelleştirir ve
Bakanlığa sunar.
b) İlgili idareler, en büyük mülki amir ile koordineli şekilde, bu
Yönetmeliğin uygulanması için bir uygulama programı oluşturur. En büyük
mülki amir, bu program hakkında Bakanlığa bilgi verir.
c) Programların rapor edilmesinde uygulanacak metotlar ve formatlar
Bakanlıkça belirtilen prosedüre uygun olarak yapılır.
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d) Bakanlık her iki yılda bir (a) ve (c) bentlerine uygun olarak aldığı
bilgileri gözden geçirir ve değerlendirir.
Geçici Madde 1 — Kentsel atıksu deşarjları ile ilgili yükümlülükler ve
süreler;
Nüfus*

>100000

Su Kirliliği
Ana
Kontrolü
Kolektör Yapımı
Yönetmeliği’ne İçin Verilen Ek
Göre Arıtma
Süreler** (Yıl)
Tesisini
İşletmeye
Alma Tarihleri
(Yıl)
2008
2

Bu Yönetmelik
Gerekliliklerinin Sağlanması

2022

100000-50000

2009

3

2022

49999-10000

2010

3

2022

9999-2000

2011

3

2022

<2000

-

-

-

Geçici Madde 2 — Bakanlık, hassas su alanlarını ve az hassas su
alanlarını bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren üç yıllık dönem
içinde bu Yönetmelikteki kriterlere uygun olarak belirler.
Yürürlük
Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

Hassas ve az hassas su alanlarının belirlenmesinde esaslar: (EK- I)
A) Hassas su alanları
Su alanları aşağıdaki gruplardan birine girmesi halinde hassas su alanı
olarak belirlenir:
a) Ötrofik olduğu belirlenen ya da eğer gerekli önlemler alınmazsa yakın
gelecekte ötrofik hale gelecek doğal tatlı su gölleri, diğer tatlı su kaynakları,
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haliçler ve kıyı suları. Bu gibi alanlarda aşağıdaki hususlar dikkate alınarak,
hangi besin maddesinin ileri arıtmayla azaltılacağı değerlendirilir;
1) Su değişiminin az olduğu, bu nedenle birikimin meydana gelebileceği
göller ve aynı özellikleri taşıyan göllere ulaşan akarsularda; arıtımın
ötrofikasyonun önlenmesi üzerinde herhangi bir etkisi varsa, fosfor giderimi
arıtmaya eklenmelidir. Büyük toplama alanlarından deşarjların yapıldığı
yerlerde ayrıca azot giderimi de sözkonusu olabilir.
2) Su değişiminin az olduğu veya yüksek miktarda besi maddesi girdisi
olan haliçler, koylar ya da diğer kıyı sularında; arıtımın ötrofikasyonun
önlenmesi üzerinde herhangi bir etkisi varsa, büyük yerleşim yerlerinden bu
alanlara yapılacak deşarjlarda fosfor ve/veya azot giderimi arıtmaya
eklenmelidir.
b) Önlem alınmaması halinde, 20/11/2005 tarihli ve 25999 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan
Yüzeysel Suların Kalitesine İlişkin Yönetmelik’in ilgili hükümlerinde belirlenen
düzeylerden daha yüksek nitrat konsan-trasyonları içerebilecek içme suyu
temini amaçlanan yüzeysel su kaynakları,
c) Diğer yönetmelik hükümlerine göre bu Yönetmeliğin 8 inci
maddesinde belirtilenden daha ileri arıtma gerektiren alanlar.
B) Az hassas su alanları
Morfolojik, hidrolojik ya da özel hidrolik şartlara göre, atıksu deşarjının
çevreyi olumsuz yönde etkilemediği deniz alanı az hassas su alanları olarak
tanımlanır.
a )Az hassas su alanları belirlenirken, deşarj edilen atıksuların ağır
çevre etkilerine neden olabilecek komşu alanlara transfer olabileceği riski de
dikkate alınır.
b) Az hassas su alanları belirlenirken; su değişiminin çok olduğu ve
ötrofikasyon ya da oksijen tüketimine maruz olmayan veya kentsel atıksu
deşarjına bağlı olarak ötrofik hale gelmesi veya oksijen tüketimini artırması
olasılığı bulunmayan açık koylar, haliçler ve diğer kıyı suları dikkate alınır.
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İzleme ve sonuçların değerlendirilmesi (EK -II )
Bakanlık

aşağıda tanımlanan gereklilikler

düzeyinde bir izleme

metodunun uygulanmasını sağlar.
a) Bu Yönetmelikte belirlenen atıksu deşarjları ile ilgili hükümlere uyumu
izlemek için, debi orantılı ya da zamana dayalı 24 saatlik kompozit
numuneler, çıkış noktalarında ve eğer gerekli olursa arıtma tesisleri
girişlerinde iyi tanımlanmış aynı örnekleme noktalarında toplanır.
Örneklerin alınması ile analizi arasındaki zaman aralığında örneklerin
bozulmasını

en

aza

indirmeyi

amaçlayacak

uluslararası

laboratuar

uygulamaları sağlanır.
b) Yıllık asgari örnek sayısı arıtma tesisinin boyutuna göre belirlenir ve
yıl boyunca aşağıdaki aralıklarla toplanır:
2000 ila 9999 E.N.:İlk yıl boyunca 12 örnek. Eğer ilk yıl boyunca bu
Yönetmelik hükümlerine uyulduğu gösterilebilirse, izleyen yıllarda dört örnek;
eğer dört örnekten birisi deşarj standartlarına uymazsa, takip eden yıl içinde
12 örnek alınmalıdır.
10000 ila 49999 E.N.: 12 örnek
50000 E.N. ya da üzeri: 24 örnek
c) Eğer su örneklerinin, her bir ilgili parametre için parametrik değere
uygunluğu

aşağıdaki

şekilde

gösterilirse,

arıtılmış

atıksuyun

ilgili

parametrelere uygun olduğu varsayılır:
1) Tablo 1 ve birincil arıtma tanımında belirlenen parametreler için,
konsantrasyon ve/veya yüzde arıtım oranlarının Tablo 3’teki izin verilen
maksimum uyumsuz örnek sayısına,
2) Tablo 1’de konsantrasyon olarak ifade edilen parametreler için,
normal işletme şartlarında alınan başarısız örnek sayıları parametrik
değerlerden % 100’den fazla sapmamalıdır. Konsantrasyon olarak ifade
edilen toplam askıda katı maddelere ilişkin parametrik değerler için sapmalar
ise % 150’ye kadar kabul edilebilir;
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3) Tablo 2’de belirlenen parametrelerden her biri için alınan ve ölçülen
örneklerin yıllık ortalama değerleri ilgili parametrenin Tablo 2’de verilen
değerlerini sağlamalıdır.
d) Söz konusu su kalitesi için, yoğun yağış gibi olağanüstü şartlar
sonucu aşırı değerler oluştuğu zaman bu değerler dikkate alınmaz.
Endüstriyel sektörler (EK- III)
a) Süt ve Süt Ürünleri
b) Meyve, sebze ürünleri ile diğer gıda bitkilerinin işlenmesi
c) Alkolsüz içeceklerin imalatı ve şişelenmesi
d) Patates işleme
e) Et endüstrisi
f) Bira fabrikaları
g) Alkol ve alkollü içeceklerin üretimi
h) Bitkisel ürünlerden hayvan yemi imalatı
i) Hayvan postu, derisi ve kemiklerinden jelatin ve tutkal imalatı
j) Malt imalathaneleri
k) Balık işleme endüstrisi
l) Benzer Diğer Sektörler
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Tablo 1 (EK-IV) Kentsel atıksu arıtım tesislerinden ikincil arıtıma ilişkin deşarj limitleri
Parametreler
Konsantrasyon ( mg/l) Minimum arıtma
Referans ölçüm metodu
verimi(%)

Nitrifikasyonsuz

25

Biyokimyasal
oksijen ihtiyacı
(20ºC’de BOİ5)

70-90

40 Madde 8 (c)

Kimyasal oksijen 125
ihtiyacı (KOİ)

75

Toplam askıda
katı madde
(TAKM)

35

90

35 Madde 8 (c)

90 Madde 8 (c)

(10000 E.N.’den
fazla)

(10000 E.N.’den
fazla)

60 Madde 8 (c)

70 Madde 8 (c)

(2000-10000E.N. )

(2000-10000 E.N.)

2

Homojen, filtre
edilmemiş, çökeltilmemiş
ham örnek. Tamamen
karanlık ortamda 20ºC
±1ºC’de beş günlük
inkübasyondan önce ve
sonra çözünmüş
oksijenin ölçülmesi. Bir
nitrifikasyon inhibitörünün
ilavesi
Homojen, filtre
edilmemiş, çökeltilmemiş
ham örnek. potasyum
dikromat yöntemi.

-Temsili örneğin 0,45 µm
membran ile filtrasyonu.
105 ºC’de kurutulması ve
tartılması.
- Temsili örneğin santrifüj
edilmesi (ortalama 28003200 g.lık ivme ile en az
beş dakika kadar),105
ºC’de kurutulması ve
tartılması.

* Konsantrasyon değerleri veya arıtma verimleri uygulanacaktır.
1

Eğer BOİ5 ile yerine kullanılan parametre arasında korelasyon kurulabilirse, bu parametre
bir başka parametre ile değiştirilebilir: toplam organik karbon (TOK) yada toplam oksijen
ihtiyacı (TOİ) gibi.
2

Bu şart yerleşim biriminin büyüklüğüne bağlıdır.
Lagünlerden deşarjlara ilişkin analizler filtre edilmiş örnekler üzerinde yapılmakla birlikte;
filtre edilmemiş su örneklerinde toplam askıda katı madde konsantrasyonu 150 mg/l’yi
aşmamalıdır.
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Tablo 2 Kentsel atıksu arıtım tesislerinden ileri arıtıma ilişkin deşarj limitleri
Parametreler
Konsantrasyon
Minimum arıtma
Referans Ölçüm
verimi(%)
Metodu

Toplam fosfor

2 mg/l P

80

Moleküler absorpsiyon
spektrofotometre

70-80

Moleküler absorpsiyon
spektrofotometre

(10000-100000 E.N.)
1 mg/l P
(100 000 E.N.’den fazla)
Toplam azot

15 mg/l N
(10000-100000 E.N.)
10 mg/l N
(100 000 E.N.’den fazla)

*Yerel şartlara bağlı olarak parametrelerin biri veya ikisi birden uygulanabilir.Konsantrasyon
değerleri veya arıtma verimleri uygulanacaktır.
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Tablo 3 Atıksu numunesinden alınan örnek serisi ile izin verilen maksimum uyumsuz örnek
sayısı
Bir yılda alınan örnek serisi
İzin verilen maksimum uyumsuz örnek sayısı

4-7

1

8-16

2

17-28

3

29-40

4

41-53

5

54-67

6

68-81

7

82-95

8

96-110

9

111-125

10

126-140

11

141-155

12

156-171

13

172-187

14

188-203

15

204-219

16

220-235

17

236-251

18

252-268

19

269-284

20

285-300

21

301-317

22

318-334

23

335-350

24

351-365

25

1

Toplam azotun anlamı: toplam Kjeldahl-azotu (organik azot + amonyak-azotu), nitrat
(NO3 ) - azotu ve nitrit (NO2 )-azotu
2
Alternatif olarak günlük ortalama 20 mg/l N’yi aşmamalıdır. Bu şart atıksu arıtma tesisi
biyolojik reaktörünün işleyişi esnasında 12 ºC yada daha yüksek ısıdaki suya uygulanacaktır.
Sıcaklıkla ilgili koşullar yerine yerel iklim koşullarını gözönüne almak bağlamında işletme
süresi ile ilgili kısıtlar uygulanabilir. Bu alternatif ancak EK II’in yerine getirildiğinin
gösterilmesi şartıyla uygulanır.
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