
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EKOLOJİ – ÇEVRESEL 
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Bu yayın INTERREG-IPA  Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği  Programı 

çerçevesinde  - CCI No 2014TC16I5CB005 Avrupa Birliği’nin desteğiyle 

gerçekleşmektedir. Bu yayının içeriği tamamen Bulgaristan „Eurokulüb 

Kadın“  sorumluluğundadır  ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Programın 

Yönetim Otoritesi’nin  görüşlerini yansıtmamaktadır 
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I. GİRİŞ 

1. ÇEVRENİN KORUNMASI VE EKOLOJİ  

Çevrenin korunması nedir? Son yıllarda konuyla ilgili en popüler bilimsel yayınlardan 

birinde - Ekoloji Ansiklopedisi (İkinci Baskı), 2019 Clive Hamilton, ... Simone Bastianoni, 

çevrenin korunması, ekosistemlerde ve bileşenlerinde istenmeyen değişikliklerin 

önlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu aşağda sıralı olanları içermektedir: 

 

• ekosistemlerin ve bileşenlerinin insan faaliyetleriyle ilgili değişikliklerden korunması; 

•  ekosistemlerde ve bileşenlerinde istenmeyen doğal değişikliklerin önlenmesi. 

 

Bu tanım ile ilgili, "ekosistemler ve bileşenleri" insanları ve toplulukları içerip içermediğini 

ya da çevre korumanın sadece doğal sermayenin korunması ile ilgili olup olmadığı 

konularıdır. Ekolojik açıdan insanlar ekosistemin ayrılmaz bir parçası olarak kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla insanlığın doğal ortamından ayrı olarak incelenmesi suni bir 

bakış açısı olacaktır. Bu doğru olmakla birlikte, "çevre koruma" ifadesi, doğrudan insan 

etkileşimini düzenlemeye ya da aracılık etmeyi amaçlayan önlemleri belirtmek için 

kullanılmaz.  Örneğin, çevresel zararı yasaklayan yasalar çevresel önlemler olarak kabul 

edilmez. Çevrenin korunması, insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkilerle değil, insanlar 

ve doğal çevre arasındaki ilişkilerle ilgilidir. 

Başka bir soru ise "çevreyi koruma" nın istenmeyen değişikliklere karşı korumasını ifade 

edilip etmediği, veya çevrenin olduğu gibi kollanması veya her ikisi de. Koruma 

ekosistemde veya çevrede önemli değişikliklerin önlenmesi ile ilgilidir, savunma ise 

genellikle doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile ilişkilidir. Korumanın amacı, insan 

kullanımı için yenilenebilir kaynak stokunun bakımını sağlamaktır, çevreyi herhangi bir 

antropojenik değişiklikten korumamak değildir. Doğal kaynakların insani ihtiyaçları 

giderme amaçlarla kullanılması çevrenin korunması anlamına gelmez, çünkü istenmeyen 

değişikliklerin önlenmesi ile ilgili değildir.   
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Doğal kaynakların kullanımı sonucu olan değişim, en azından kullanımı gerçekleştirenler 

tarafından kasıtlı ve isteyerek olandır. Ancak, doğal kaynakların aşırı sömürülmesini 

önlemek için uygulanan önlemler çevrenin korunmasını oluşturmaktadır. İstenilen veya 

sürdürülebilir kabul edilen bir noktanın ötesinde çalışmayı önlemek için tasarlanmıştırlar. 

Örneğin, balıkçılık kotaları ve hava kirliliği kısıtlamaları çevresel önlemlerdir, çünkü bazı 

çevresel bozulmaları ve değişiklikleri kabul etseler bile bu bozulma eğilimini sınırlamayı 

hedeflemektedirler.   

Doğal çevrenin korunması ve kollanması arasındaki fark, giderek doğal sistemlerin 

dinamik doğasının tanımlanmasıyla, insanlığın biyosferdeki yeri, ve bazı ekosistemlerin 

bütünlüğünü korumak için aktif insan katılımı ihtiyacı olmasından dolayı, son yıllarda net 

değildir. Bu nedenle, günümüzde çevre koruma  genellikle geleneksel olarak koruma ile 

ilgili önlemler (örneğin, ulusal parklar - rezervler dahil) olmakla birlikte doğal kaynakların 

korunması ve yönetimi için girişimler de yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

 

 

Çevre koruma yaklaşımının kritik bir yönü ise insanların farklı özelliklere atfettikleri 

değerler çevresel değerleri yönlendirmekte olmasıdır. Bu değerler elde edilen sonuçlar 

enstrumanı olmaması gerekmektedir. Çevrenin korunması için motive edici faktör, 

insanların istemediği ve olmasını arzu etmedikleri çevresel değişikliklerin önlenmesi 

gereğidir. Bu nedenle, ekosistemlerde istenmeyen doğal değişiklikleri önlemek için - 

yangın riskini azaltmak için kıyı erozyonunu önleme faaliyetleri veya rezervlerde bitki 

örtüsünün planlı olarak temizlenmesi - çevre koruma önmelmeri olarak dahil edilebilir. Bu 

tür tedbirler, ekosistemleri insan faaliyetlerinden korumak için değil, insan çıkarlarını 

tehlikeye attığı düşünülen doğal güçlerden korumak içindir. Çevreyi yenilemek çevre 

korumasından farklıdır, çünkü asıl amacı ekosistemi veya doğal çevreyi eski haline 

getirmektir. Bu, sömürüye benzer, değişimi önlemenin aksine kasıtlı olarak ortaya çıkan 

değişiklikle ilgilidir. 
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2.  MEYDAN OKUMA – „GEZEGENİN İNSAN FAALYETLERİ SONUCU İKLİM 

DEĞİŞİKLİKLERİ“ 

Yaşadığımız gezegen benzeri görülmemiş çevre ve iklim zorluklarıyla ve değişimleriyle 

karşı karşıya kalmaktadır ve bu değişimler binlerce yıldır vahşi yaşamı ve özellikle 

insanları ve başarılarını tehlikeye atmaktadırlar. İnsanlar giderek kendilerine şu soruyu , 

gezegendeki yaşamın doğanın mevcut seyrinde var olamayacağı kilit ekosistemlere 

verilen zararı en aza indirmek için kararlı bir eylemde bulunmanın çok geç olup olmadığı 

sorusunu soruyorlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Küresel ölçekte, iklim değişikliği insanlık ve geleceği için ciddi bir zorluk olarak kabul 

edilmektedir. Her şeyden önce, son yıllarda insan faaliyetleri şimdiye kadar benzeri 

görülmemiş miktarda karbondioksit ve diğer gazlar üreterek sera etkisine neden olmuştur. 

Küresel atmosferik içeriğin ölçümleri ve gelişmiş sera etkisi, ortalama küresel hava 

sıcaklığındaki önemli bir artışla ilişkilidir. Tüm bunlar, gezegenin okyanuslardaki sıcaklık 

değişikliklerini ve yaşam veren oksijen ile doygunluğunu, kar ve buz tabakalarının büyük 

oranda erimesi, aşırı iklim olaylarını içeren genel iklim koşullarını değiştirme etkisine 

sahiptir. Doğada meydana gelen tüm bunlar orman yangınları, toprak erozyonu, sel, 

hayvan ve bitki türlerinin kaybı, verimli topraklara ve ekilebilir arazilere zarar verme, su 

kaynaklarının gezegende dengesiz dağılımı riski yaratmaktadır.    

Çevrenin ana bileşenlerinin - hava ve su - kirlenmesi hem yerel, hem sınır ötesi, hem tüm 

Avrupayı ilgilendiren, hem de küresel bir sorundur. Kirli hava ve kirli su devlet sınırları 

tanımamaktadır, bu yüzden bir ülkede kirlenen ve zarararlı etkileri  hava atmosferin 

dolaşımı yoluyla  ve kirlenen su nehirlerin bir dizi başka ülkeden, kıtalardan ve oradan 

okyanuslara akarak kolayca diğer ülkelere de geçerek kirletebilmektedir.  
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Bu süreçler doğrudan insan sağlığını etkiler, ekonomiye büyük zarar verir, işgücü 

kaynaklarını azaltır, sadece mevcut sağlığın değil gelecek neslin sağlığı için kanserojen 

bir risk oluşturur. 

Soru şu, acaba dünya ve bölgeler hala bakir doğadan geriye kalanları daha güçlü bir 

şekilde korumak için ve olumsuz eğilimlerin bir kısmını durdurmak ve tersine çevirmek 

için yeterli araçların olup olmadığıdır.  

Birinci sırada uzun vadeli sürdürülebilirlik için kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu, 

çevreye, iklime, ekonomiye ve topluma bir bütünün (normal bir hayatın işleyebileceği 

doğayı koruyan ve yeniden üreten) ayrılmaz parçaları olarak yaklaşmak anlamına 

gelmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  BULGARİSTAN VE İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ 

Küresel dünya topluluğunun bir parçası ve AB'nin tam üyesi olarak Bulgaristan çevre 

koruma süreçlerine ve kararlarına ve iklim değişikliğini sınırlamaya yönelik etki 

önlemlerinin uygulanması için süreçlere ve kararlara aktif olarak katılmaktadır. İklim 

değişikliği süreçlerinin global doğası göz önüne alındığında Bulgaristan'ın bu alandaki 

politikası ilk olarak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 

onaylanmasıyla ülke tarafından verilen uluslararası taahhütler tarafından ve Kyoto 

Protokolü ve bu alandaki diğer Avrupa mevzuatı tarafından belirlenmektedir. Bu sorunu 

ve sınır ötesi doğasını göz önünde bulundurarak, 22 Nisan 2016'da Bulgaristan ve 

Türkiye dahil 175 ülke şüphesiz tarihi bir atılım gösteren Paris İklim Anlaşmasını imzaladı 

- yıllar süren müzakerelerden sonra, taraflar tek cevabın sera gazı emisyonlarını 

azaltmak, küresel ısınmayı 2 santigrat dereceyle sınırlamak için küresel bir hedef ve 1,5 

derecelik bir iddialı hedef vizyonu oluşturmak için ortak bir eylem olduğu sonucuna 

vardılar.   
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Bulgaristan'da, Çevre ve Su Bakanlığı, klim değişikliğinin azaltılmasına ilişkin kapsamlı 

bir devlet politikası izlemektedir, ayrıca bir danışma organı olarak İklim Değişikliği Ulusal 

Uzman Paneli tarafından da bu politika desteklenmektedir. “İklim Değişikliği Politikaları” 

Direktörlüğü, ülkenin uluslararası, Avrupa ve ulusal iklim değişikliği mevzuatından 

kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmek ve uygulamak için yapılandırılmıştır. 

Uluslararası açıdan bakıldığında  Bulgaristan, iklim değişikliğini azaltmak ve halihazırda 

meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak için ortak çabalara aktif olarak 

katılmaktadır. 2014 yılından bu yana İklim Değişikliği Yasası yürürlüktedir. İklim değişikliği 

ile ilgili üçüncü ulusal eylem planı uygulanmaktadır ve ulusal bir uyum stratejisinin 

hazırlanması devam etmektedir. Bulgaristan, ülke çapında 127 tesis ile Avrupa Sera Gazı 

Emisyonları Ticaret Programına başarıyla katılmaktadır. Avrupa Birliği'nin diğer Üye 

Devletleri ile birlikte Bulgaristan, 2030 İklim ve Enerji Politikaları Çerçevesi'nin kabul 

edilmesiyle sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar en az % 40 azaltma hedefine 

ulaşacaktır.   
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II. TOPRAK – GEZEGENDE YAİAM İÇİN TEMEL BİR ELEMENT 

1. TOPRAK KİRLİLİĞİ VE HASAR TEHDİTLERİ. AVRUPA BİRLİĞİ VE BULGARİSTAN-

TÜRKİYE SINIR ÖTESİ BÖLGESİNDE TOPRAK DURUMU.  

 

 

 

Gezegenin hava, su ve toprağı doğrudan temas halindedir ve yeryüzünün iklimini büyük 

ölçüde belirleyen ortak bir fiziksel ortam oluştururlar. Çevrenin genel kirliliği, hava ve su 

da dahil olmak üzere doğal olarak toprak kirliliğine yansımaktadır. Toprakta, sanayidenö 

evsel atıklardan ve tarımdan birçok kirletici madde bulunmaktadır. Başlıca toprak 

kirleticileri arasında, endüstriyel üretimde imha edilen hidrokarbonlar, metaller ve bunların 

bileşikleri, tarımda kullanılan farklı kökenli gübreler, bitki koruma ürünleri, böcek ilaçları, 

radyoaktif maddeler ve diğerleri yer almaktadır. Günümüzde, büyük miktarda evsel atıklar 

ve sanayi atıkları önemli miktarda alan ve hacim işgal etmektedir dolayısıyla verimli 

toprakları toksik veya tehlikeli kimyasallarla kirleterek verimli topraklara zarar 

vermektedir.  Bu bileşiklerin çoğu toprakta ayrışmaz ve doğal kendi kendini temizleme 

işlemlerine katılmaz. Aynı zamanda, doğal olarak, besin zincirinin yolunu takip ederek, 

ölümcül sonuçları olan insan ve hayvanların vücuduna girmeleri için gerçek bir olasılık 

bulunmaktadır. Bulgaristan ve Türkiye'nin sınır ötesi bölgesinde arazinin çeşitliliği, iklim, 

coğrafi ve jeolojik koşullar nedeniyle çok çeşitli topraklar gözlenmektedir. Genellikle 

toprak denildiğinde yer yüzünün üst tabakası anlaşılmaktadır. Toprak, birçok 

organizmanın yaşadığı son derece karmaşık ve dinamik bir fiziko-biyolojik sistem olarak 

algılanmaktadır.   Toprak tabakasının oluşumu çok uzun bir zaman gerektirir - milyonlarca 

yıl, bu yüzden toprak yapay olarak zor üretilebilen bir kaynak olarak kabul edilmektedir. 

Toprağın ana özelliklerinden biri statik doğasıdır, bu özelliği doğal kökenli / tuzlama, 

oksidasyon /  veya endüstriyel teknoloji ile, kentleşme ile zararlı maddelerin kolay ve uzun 

süreli emilimini belirlemektedir ve süreçler ve olgular (yangınlar, seller, volkanik aktivite 

ve diğerleri), doğal çevrenin ana bileşenlerinin  etkileşimlerinde dengesizliğe yol 

açmaktadır. Çoğu zaman, bu maddelerin toprakta ayrışma süresi, havada veya suda 

bulunması durumunda geçen süreden önemli ölçüde daha uzundur. Bu yüzden problem 
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uzun süre gizli kalmaktadır. Toprağa giren zararlı maddelerin çoğu çoğunlukla yoğun 

insan faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır ve canlılar için tehlikeli ve zararlı olarak kabul 

edilir, dolayısıyla toprak verimliliğini ve insan sağlığını tehdit eder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toprak kirliliği, çeşitli doğal kaynaklardan veya insan faaliyetinin bir sonucu olarak zararlı 

maddelerin birikmesi süreci olarak tanımlanmaktadır ve toprağın doğal işlevlerine zarar 

veren ve yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesine neden olabilecek duruma gelmektedir.  

Kirlilik teorisine göre, yüzeydeki kirleticiler toprağa çoğunlukla su ile nüfuz etmektedir. 

Zaten toprağa nüfuz eden bu zararlı maddeler, yeraltı sularında kirliliğe neden olmaktadır. 

Bu doğal zincir boyunca, bazı kirleticiler bitkiler tarafından emilir, daha sonra hayvanlara 

gıda zincirine girerek tüm doğal çevrenin kirlenmesine neden olmaktadırlar. Çalışmalar, 

sonraki her bir beslenme seviyesinde kirletici birikiminin arttığını göstermektedir. Toprağın 

kirlenmesi biyolojik aktivitesi ve doğurganlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir, yapısını 

tahrip eder ve toprak tabakasının yoğun erozyonuna ve bozulmasına yol açmaktadır.   

 

Toprağı kirleten temel maddeler  

Toprak kirliliğinin ana kaynakları belediye ve endüstriyel atıklar, termik ve enerji 

santrallerinden gelen hidrokarbon atıkları, zararlı tarımsal atıklar, yapay gübreler ve 

böcek ilaçları, siyanürler, fenoller, sülfür ve klor bileşikleri ve benzer kimyasal bileşime 

sahip diğerleri gibi atık sularda bulunan kimyasallardır. Bulgaristan ve Türkiye'nin sınır 

ötesi bölgesinin genellikle temiz ve çevre dostu bölge olduğu düşünülmektedir. Bu büyük 

ölçüde bölgenin düşük sanayileşmesinden ve güçlü bölgesel veya ulusal enerji, kimyasal, 

metalurji ve önemli kirlilik yayan diğer tesislerin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

Bölgenin çoğu, seyrek nüfuslu ve endüstriyel üretime sahip olmayan Stranca - Sakar'ın 

dağlık ve yarı dağlık masifleri tarafından işgal edilmektedir.  Bununla birlikte, sınır ötesi 
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bölgenin yakınında, hava akışları ve nehirler yoluyla sınır ötesi bölgeye iletilebilen 

kirleticiler yayan endüstriyel üretim tesisleri de (termik santral - Maritza Doğu ve Akaryakıt 

Rafinerisi) bulunmaktadır. Bulgaristan ve Türkiye'nin sınır ötesi bölgesinde yapılan 

araştırmalara göre toprak kirleticileri çoğunlukla kurşun, bakır, çinko, kobalt, demir ve 

diğerleri gibi ağır metal bileşiklerinden, diğer taraftan tarımda kullanılan gübreler ve bitki 

koruma ürünlerinden olduğu görülmektedir. Çok daha sınırlı olmasına rağmen, petrol 

ürünleri ile kirlenme de tespit edilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endüstriden kaynaklanan ağır metal kirliliği ile ilgili olarak, çalışmalar 2000 yılından bu 

yana bu emisyonların önemsiz bir şekilde arttığını, bitki koruma ürünleri ile işleme tabi 

tutulan alanlarda ağır metallerin bazılarında kirliliğin izin verilen maksimum 

konsantrasyonların üzerinde olduğunu gözlemlenmektedir. Genellikle ağır metaller iki 

gruba ayrılır: temel ve toksik ağır metaller. 

Temel olanlar grubunda bakır, molibden, çinko, kobalt bulunmaktadır. Genel olarak, 

mikroelement olarak incelendiğinde organizmaların normal gelişimi ve büyümesi için 

zorunludur. Ancak toprakta büyük miktarlarda birikmeleri kirlilik olarak kabul edilmektedir. 

Toksik olanlar, bitkilerin ihtiyaç duymadığı metallerdir. Düşük konsantrasyonlarda ve 

normal oranda toprak içeriğinde, bu metaller bitkileri etkilemez. Ancak onları büyük 

miktarlarda yoğunlaştırmak onları toksik hale getirmektedir.  Bu grubta kurşun, cıva, 

kadmiyum ve diğerleri gibi metaller bulunmaktadır.  Bazı üretim işlemlerinin bir sonucu 

olarak, organik bileşikler de toprağa düşebilir. Genellikle bunlar üç grup bileşiktir: 

poliamatik hidrokarbonlar (PAH), poliklorlu bifeniller (PCB) ve organoklor pestisitler.  
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2. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TOPRAK SAĞLIĞININ KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKALARI  

İzleme ve düzenleme açısından, toprak Avrupa Birliği'nde kapsamlı ve tutarlı bir kurallar 

dizisine girmez. Bununla birlikte, tarım, su, atık, kimyasallar ve endüstriyel kirliliğin 

önlenmesi gibi alanlarda AB politikaları dolaylı olarak toprağın korunmasına katkıda 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu politikaların başka hedefleri ve kapsamları vardır, bu 

nedenle AB genelindeki tüm topraklar için yeterli düzeyde koruma sağlamak için yeterli 

değildirler.   

Yüzyılın başında, sürdürülemez toprağın sürekli kullanımı ve toprağın yoğun tarım 

süreçleri, Birliğin biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği konusundaki iç ve uluslararası 

hedefleriyle giderek daha fazla çelişki ve tehlikeye girmektedir. Bu nedenlerle, 22 Eylül 

2006 tarihinde, Avrupa Komisyonu toprağı Avrupa Birliği genelinde korumak için bir 

Tematik Topraklar Stratejisi (COM (2006) 231) kabul etmiştir.  

 

3. TOPRAK KİRLİLİĞİ SONUÇLARI ÖNLEMLERİ İÇİN İYİ UYGULAMALAR  

Toprak kirliliğini sınırlamanın etkilerini önlemek için olası iyi bir uygulama yapay kimyasal 

bileşenler içermeyen organik gübrelerin kullanımı ve böylelikle toprak verimliliğini 

artırmaya yardımcı olmaktır. Diğer bir iyi uygulama, toksik kimyasallardan arındırılmış ve 

toprak üzerinde olumsuz etkisi olmayan biyo bazlı bitki koruma ürünlerinin kullanımını 

teşvik etmektir. Bir diğer alternatif ise kullanımdan sonra hasarlarını en aza indirmek için 

tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi adına toksik atıkların doğaya zarar 

vermeden ön arıtma, dekontaminasyon ve ambalajlarının ve kaplarının  bertarafıdır. Atık 

geri dönüşümü aynı zamanda toprak kirliliğinin azaltılmasına ve tek kullanımlık plastik 

ürünlerin kullanımının azaltılmasına katkıda bulunan faktörlerden biridir. 
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Organik tarım toprağın kirlenmeden korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. 

Toprağın korunması ile ilgili bir diğer sorun ise toprak erozyonudur. Bunu önlemek için 

önlemler almak da toprak koruma sürecinin bir parçasıdır  

Toprak korumaya yönelik modern yaklaşımlar genellikle atık su arıtımı, atık gaz, partikül 

madde ve diğerleri için modern tesislerin inşası gibi önlemleri içermektedir. Önerilen 

önlemler arasında gübreleme ve sulama oranlarının mevcut gerekliliklere ve iyi 

uygulamalara göre optimize edilmesinin yanı sıra sanayi ve tarımda düşük atık veya atık 

olmayan teknolojilerin uygulanması yer almaktadır. 

Bulgaristan’da toprak izleme yapılmaktadır, 12 Ocak 2009 tarihli 4 nolu Yönetmelik ile 

düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre izleme, Ulusal Çevre İzleme Sisteminin bir parçası 

olan ve toprak bilgilerinin toplanmasını, değerlendirilmesini ve derlenmesini içeren ve 

aynı zamanda toprağın durumu ve modifikasyonu hakkında bir bilgi sisteminin 

sürdürülmesini içeren  bir Ulusal Toprak İzleme Sistemi kurularak gerçekleştirilir. 
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Ulusal toprak izleme sistemi üç seviyede düzenlenmiştir:  

Birinci seviye – Eşit dağılmış bir ağda büyük ölçekli izleme ve gözlemleri içerir;  

İkinci seviye – Toprağa zarar veren yerel olarak tezahür eden süreçlerin aşağıdaki 

şekilde yoğun bir şekilde izlenmesini içerir: 

 erozyon; 

 asitleşme; 

 tuzlanma; 

 sıkıştırma; 

 organik toprak maddesinin azalması; 

 kirlilik; 

 sızdırmazlık; 

 heyelanlar; 

 bataklaşma 

Üçüncü seviye - yerel toprak kirliliğinin izlenmesi 

 ön çalışmalar ve araştırmalar; 

 ayrıntılı araştırmalar, çevre ve insan sağlığı için risk değerlendirmesi  dahil; 

 hasar görmüş toprak arazilerin restorasyonu için projelerin hazırlanması ve 

uygulanması; 

 restore edilmiş toprak fonksiyonlarına sahip alanların izlenmesi ve bakımı. 

 

Ulusal Toprak İzleme Sistemi sıralı olanları içermektedir: toprak izleme şemaları; toprak 

durumunun ve bunların değişiminin analizi ve değerlendirilmesi için göstergeler; 

toprakların durumu ve değişimi hakkında bir bilgi sistemi.  

 

Toprakların durumunun ve değişimlerinin değerlendirilmesi göstergelerle yapılır. 

Kullanılan göstergeler:  

 toprak durumunun genel istatistiksel değerlendirmesi,  

 yaygın kirlilik,  

 toprak bileşenlerinin stoğu;  

 toprak asitliği;  

 toprak tuzlanması;  

 toprak erozyonu,  

 lokal toprak kirliliği. 
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Toprakların durumunun ve bunların ulusal düzeydeki değişimlerinin değerlendirilmesi, 

Çevre Yürütme Ajansı tarafından yapılır, toprağın durumunun ve bunların bölgesel 

düzeydeki değişimlerinin değerlendirilmesi, ilgili teftişin yapıldığı bölge için Bölgesel 

Çevre ve Su Müfettişliği tarafından yapılır.  

 

III. SU 

 

1. AVRUPA BİRLİĞİ VE BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ BÖLGESİNDE SU 

DURUMU. SU KİRLİLİĞİ TEHDİTLERİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğal çevrenin bir unsuru olarak, su yeryüzünde baskın bir yere sahiptir. Dünya yüzeyinin 

% 70'inden fazlasını okyanuslar, denizler, nehirler, göller ve diğer su rezervuarları 

şeklinde kaplamaktadır.  Dünya yaşamının suda ortaya çıktığı düşünülüyor  ve böylece 

gezegenimizdeki tüm canlılar büyük ölçüde sudan yapılmış ve suya ihtiyaç duyuyorlar. 
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Sosyo-ekonomik ve küresel anlamda, su hem hayati bir ihtiyaç, bir yaşam ortamı, yerel 

ve küresel bir kaynak, bir ulaşım koridoru ve bir iklim düzenleyicisidir.  Dünya tarihinin 

endüstriyel dönemi yıllarında, gezegendeki su, kimyasal elementler ve mineraller 

açısından zengin olduğu yeni keşfedilen bir birikim haline geldiğinden dolayı daha fazla 

sömürülmektedir. Bununla birlikte, aynı zamanda su, insanların sürekli artan 

aktivitesinden vahşi doğaya salınan çok fazla atık ve kirletici toplayan en büyük depolama 

alanı haline gelmiştir. Gelecekte insanların temiz suya erişimini korumak ve temiz 

okyanuslar, denizler ve nehirlerin kaynaklarını kullanmak için, suyun şu anda kullanılma 

ve korunma şeklini değiştirmek gerekmektedir. Su, mikron cinsinden ölçülen en küçük 

organizmalardan 30 metreye kadar uzunluğa ve 600 tona kadar ağırlığa sahip balinalara 

kadar milyonlarca biyolojik türe ev sahipliği yapmaktadır.  Buna ek olarak, okyanuslar ve 

denizler gezegenin ikliminde önemli bir rol oynarlar - atmosferdeki en büyük 

karbondioksit miktarını yakalar, çözerler ve nötralize etmektedirler.  

Okyanus akıntıları farklı bölgeleri ısıtmaya, soğutmaya ve nemlendirmeye yardımcı 

olarak bu bölgeleri daha yaşanabilir hale getirmektedirler. 

Sıcak denizlerden buharlaşan su, gezegenin her yerinde yağmur ve kar kaynağıdır ve 

karada yaşam koşulları sağlamaktadır. İnsanlar için su sadece hayati bir fizyolojik 

zorunluluk değil, aynı zamanda günlük olarak kullandıkları bir kaynaktır. Su evlerde 

yiyecek hazırlama, temizlik, hijyen için vazgeçilmez bir kaynaktır.  Endüstride, en küçük 

şeylerin üretiminden büyük ölçekli küresel altyapıya kadar su kullanımı mevcuttur.  Su, 

insanın gezegendeki baskın rolünü üstlendiği ana enerji kaynaklarından biridir. 
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Su aynı zamanda ulaşım bağlantıları ve insanların ve malların taşınması için bir fırsattır. 

Bize tüm dünyaya yayılan doğal bir ulaşım ağı sağlamaktadır, sadece kıyı kentlerini değil, 

aynı zamanda karada bulunan ve gezilebilir nehirler boyunca su ile çevrili birçok şehri 

birbirine bağlamaktadır, böylece küresel ticaret için koşulların yaratılması ortaya 

çıkmaktadır. Genel olarak konuşursak, su gezegendeki yaşamın her alanında mevcuttur. 

Geçen yüzyılda, bu değerli doğal kaynağın nasıl kullanıldığı ve korunduğuna bakılırsa 

haklı bir endişe ve gezegenin yaşamı için bir tehdittir. Su kaynaklarının mantıksız 

sömürülmesi ve korunması iklim değişikliğine neden olur ve gezegenin suyu ve durumu 

ile doğrudan ilişkili doğal afetlere yol açmaktadır. 

Kirlilik, aşırı sömürü, biyolojik organizmaların su yaşam alanlarındaki fiziksel değişiklikler 

ve iklim değişikliği su kaynaklarının kalitesini ve miktarını tehlikeye atmaya devam 

etmektedir. 

Bu bakımdan, Bulgaristan ve Türkiye'nin sınır ötesi bölgesinde su yönetimi 

konusundaki devlet politikası, tüm yeraltı suyu, yüzey ve deniz sularının iyi statüsünü 

elde etmeyi ve korumayı, ve aynı zamanda insan hayatı ve sağlığı, çevre, kültürel miras 

ve iş dünyası üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlandırmayı hedeflemelidir.   

Ulusal düzeyde, Bulgaristan'daki su yönetimi politikası, Su Yönetimi Direktörlüğü 

tarafından desteklenen Çevre ve Su Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır, ve havza 

düzeyinde - 4 Havza Müdürlüğünden, kendi bölgesel kapsamı dahilinde ise 16 Bölge 

Çevre ve Su Müfettişliği atık suyu izleyip kontrol etmektedir. 
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Su yönetimi politikası, entegre su yönetimi ve Deniz Stratejisi için ana planlama belgesi 

olan Nehir Havzası Yönetim Planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını amaçlamaktadır.  

Onlarla etki edilen konular aşağdaki gibidir:    

 nüfus, ekonomi ve ekosistemlerin ihtiyaçları için yeterli miktarda ve kalitede su 

sağlanması; 

 su tedarikinin sürekliliği ve geri kazanılan ve kullanılan su miktarının azaltılması; 

 ekonomik kaynak olarak su tüketimi ve yönetiminin etkinliği;  

 atıksu girişinin kontrolü ve izleme sisteminin geliştirilmesi;  

 olumsuz iklim etkilerinin azaltılması - tehdit değerlendirmesi ve sel riski 

değerlendirmesi, önemli potansiyel sel riski olan alanların belirlenmesi, taşkın riski 

yönetim planlarının geliştirilmesi ve uygulanması, yetkili makamları ve nüfusu 

hazırlamak için özel önleyici ve koruyucu önlemler almak;  

 ekolojik su ve kanalizasyon altyapısına sürdürülebilir yatırımların finansmanı. 

 

Su yönetimi, Avrupa Topluluğu ve aşağıdaki gibi ulusal mevzuata uygun olarak 

gerçekleştirilir: Çevre Hukuku, Su Kanunu, Ulusal Strateji ve Planlama Belgeleri - Su 

Sektörünün Yönetimi ve Geliştirilmesi için Ulusal Strateji, Nehir Havzası Yönetim Planları, 

Sel Riski Yönetim Planları, Deniz Stratejisi, suyun korunması ve sürdürülebilir kalkınması 

için ulusal programlar.. 

Bulgaristan aynı zamanda birçok uluslararası Su Sözleşmesine de taraftır, bunlardan 

bazıları – Tuna Nehri'nin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı için İşbirliği Sözleşmesi, 

Karadeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi ve Sınır Ötesi Su Yollarının ve 

Uluslararası Göllerin Korunması ve Kullanımı Sözleşmesi. 
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Geçen yüzyıl boyunca, kirlilik, suyun aşırı kullanımı ve kentleşme – barajlar ve nehir 

yataklarına hendekler ile kanal yapılması gibi yapay rezervuarlar tatlı su ve doğal su 

kütlelerine zarar vermeye devam etmektedir. Bu tür yapay insan müdahalesi, su 

ekosistemleri üzerinde kombine bir etkiye sahiptir, biyolojik çeşitlilik kaybına katkıda 

bulunur ve insanların sudan sağladığı faydaları tehdit etmektedir. 

Avrupa Çevre Ajansı'nın "Avrupa'da Su: durumu ve baskı türlerinin değerlendirilmesi" 

başlıklı en son raporuna göre – 2018 yılının yüzey suyunun sadece % 39'u iyi veya 

mükemmel ekolojik durumda olduğu görülmektedir. Genel olarak, tatlı su ve deniz 

ortamları arasındaki nehirler ve geçiş suları (örneğin nehir delta alanları) göllerden ve kıyı 

sularından daha kötüdür. Doğal su kütlelerinin ekolojik durumu genellikle barajlar, 

kanallar ve limanlar gibi yüksek oranda değiştirilmiş ve yapay su kütlelerinden daha iyidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olumlu tarafı, Avrupa, Bulgaristan ve Bulgaristan ile Türkiye'nin sınır ötesi bölgesindeki 

yeraltı suyunun % 80 ila % 100'ü genellikle içme suyu olarak kullanılır ve temizdir, yeraltı 

suyunun % 74'ü iyi kimyasal durumdadır. Nitratlarla aşırı kirliliği ve tarımdan bitki koruma 

ürünlerini içeren, havada biriken kimyasalların kirletmesi, özellikle balıklar, amfibiler ve 

kuşlar için yaşam alanlarını rahatsız eden veya yok eden altyapı tesisleri inşa edilmesi 

doğal su kütlelerini etkileyen temel sorunlar olarak tespit edilmiştir.  

Günümüzde, yoğun tarım büyük ölçüde mahsul verimini artırmak için yapay gübrelerin 

kullanımına bağlıdır. Birçok durumda gübreler toprağa büyük miktarlarda azot ve diğer 

kimyasalları içeren bileşimler verilmektedir. Azot, doğada büyük miktarlarda bulunan ve 

bitki büyümesi için gerekli olan kimyasal bir elementtir.  Aynı zamanda, mahsullere yönelik 

atılan azotun bir kısmı bitkiler tarafından emilmez. Bunun farklı nedenleri olabilir, örneğin, 

kullanılan gübre miktarı bitkilerin emebildiklerini aşabilir, veya gübreler bitkilerin vejetatif 

döneminin dışına yayılöıştır. Bu azot bileşiği fazlalığı nehirlerden, denizlerden ve 

okyanuslardan su akımlarına ulaşmaktadır. Mahsuller üzerindeki etkilere benzer şekilde, 
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sudaki fazla azot, bazı su bitkileri ve alglerin büyümesini uyarmaktadır.  Bu aşırı büyüme, 

sudaki oksijenin azalmasına, aynı su kütlesinde yaşayan diğer türlerin zarar görmesine 

yol açamaktadır. Tarım, sudaki tek azot kaynağı değildir. 

 

Avrupa Çevre Ajansı tarafından yapılan son analiz sonuçlarına göre Avrupa Kirletici 

Salınımı ve Aktarım Verilerine göre, suya endüstriden gelen ağır metal emisyonları hızla 

azalmaktadır. Analiz sonuçlarına göre, su ortamındaki en önemli sekiz ağır metalin 

endüstriyel emisyonlarından kaynaklanan çevresel etkiler, 2010-2016 yılları arasında    % 

34 oranında azalmıştır.  Madencilik bu emisyonların % 19'unu, yoğun su ürünleri 

yetiştiriciliği ise % 14'ünü oluşturmaktadır. Deniz suyunda yoğun su ürünleri 

yetiştiriciliğinde bakır ve çinko suya sızıntı olarak geçer, bunun sebebi ise balıkların 

yetiştirildiği hücreler bu metallerin onları deniz organizmalarının korozyonundan ve aşırı 

büyümesinden korumaktadır.  Aynı zamanda, diğer kirlilik kaynaklarının önemi 

artmaktadır. Suda yaşayan organizmaların hormonal dengesi ve davranışı üzerinde etkisi 

olan antibiyotikler ve antidepresanlar gibi farmasötik ürünlerle su kirliliği giderek daha 

fazla tespit edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç olarak, Avrupa Birliği Üye Devletlerinin çabalarına rağmen, su kütlelerinin ekolojik 

durumundaki olumsuz gelişmeler son on yılda düzelmemiştir. Kirlilik kaynakları ile 

mücadele, doğal yaşam alanlarının eski haline getirilmesi ve su organizmalarının yapay 

engellerin etrafından geçmesi için tesislerin inşa edilmesine yönelik tedbirleri içeren 

şimdiye kadar uygulanan etki önlemleri yetersizdir.  Avrupa nehirleri üzerinde etkileyici 

sayıda baraj ve altyapı inşa edildiği göz önüne alındığında, alınan önlemlerin ölçeği, 

kayda değer iyileşme sağlayamayacak kadar küçük olduğu görülmektedir. Halihazırda 

görebildiğimiz olumlu bir özellik, kentsel atıksu arıtımında belirgin ilerleme ve çevreye 

boşaltılan arıtılmamış kanalizasyon suyunun azaltılmasıdır. Atık suların amonyak ve 

fosfatlar gibi Avrupa nehirlerine ve göllerine akışıyla ilişkili kirleticilerin konsantrasyonları 
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son 25 yılda önemli ölçüde azalmıştır. Avrupa Çevre Ajansı'nın kentsel atık su arıtma 

göstergesi Avrupa genelinde hem su arıtma hem de su kalitesinde kalıcı bir iyileşmeyi 

yansıtmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SU SAĞLIĞININ KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKALARI  

 

Dünyadaki yaşamın varlığı ve insanlığın sosyo-ekonomik gelişimi için su temel bir 

kaynaktır. Suyun korunması ve yönetimi ulusal sınırların ötesine geçer. Su Çerçeve 

Direktifi (SÇD), Avrupa Birliği'nde temiz suyun korunması ve temizlenmesi ile uzun vadeli 

ve sürdürülebilir tüketimi için yasal bir çerçeve oluşturmaktadır. Su Çerçeve Direktifi daha 

spesifik yasalarla tamamlanmaktadırö bunlar sırasıyla: Yüzme ve İçme Suyu Direktifi; Su 

Taşkınları Direktifi ve Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi ile bir dizi uluslararası anlaşma da 

içermektedir.  

 

Avrupa Komisyonu, 2012 Avrupa Birliği Su Kaynaklarını Koruma Planını, tüm meşru 

ihtiyaçlar için yeterli su kalitesinin mevcut olmasını sağlamayı amaçlayan uzun vadeli bir 

strateji olarak başlatmıştır. Bu, Avrupa Birliği'nin mevcut su politikasının daha iyi 

uygulanmasıyla, su politikası hedeflerinin diğer politika alanlarına entegre edilmesi ve 

mevcut yasal çerçevedeki boşlukların kapatılması için yapılmalıdır.  Su Planı, Üye 

Devletler tarafından su hesapları ve su verimliliği hedeflerinin oluşturulmasını ve Avrupa 

Birliği'nin su için yeniden kullanım standartlarının geliştirilmesini öngörmektedir. 

 

Avrupa Birliği politikası, ekosistemlere dayalı bütünsel bir yaklaşımla tatlı su ve deniz 

kaynaklarının korunması ve yönetimi için iki ana yasal çerçeve tanımlamıştır: Su Çerçeve 

Direktifi (SÇD) ve Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD). 
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Bu Direktifler kirliliği önlemeyi ve azaltmayı, suyun sürdürülebilir kullanımını teşvik etmeyi, 

su ortamını korumayı ve iyileştirmeyi ve sel ve kuraklıkların etkilerini azaltmayı 

amaçlamaktadır. Genel hedef, tüm sular için iyi çevresel durum elde etmektir. Dolayısıyla 

Üye Devletlerin bu nedenle doğal coğrafi nehir havzalarına dayalı nehir havzası yönetim 

planlarını hazırlamaları  ve aynı zamanda hedeflere ulaşmak için tedbirler içeren özel 

programlar hazırlamaları gerekmektedir.  

 

Su Çerçeve Direktifi daha hedefli direktiflerle desteklenmektedir, yani Yeraltı Suyu 

Direktifi, İçme Suyu Direktifi, Yüzme Suyu Direktifi, Nitrat Direktifi, Kentsel Atıksu Arıtma 

Direktifi, Çevresel Kalite Standartları Direktifi ve Taşkın Direktifi: 

 

Yeraltı Suyu Koruma Direktifi - kirlilik ve bozulmalarına ilişkin gereklilikleri içerir, iyi 

kimyasal durumunun değerlendirilmesi, önemli ve sürdürülebilir yukarı yönlü eğilimlerin 

belirlenmesi ve değişen trendlerin başlangıç noktalarının belirlenmesi için özel kriterler 

belirlemektedir. Avrupa Birliği'nin belirli mevzuatında sınır değerleri belirtilen nitratlar ve 

böcek ilaçları hariç olmak üzere kirleticiler için tüm sınır değerler Üye Devletler tarafından 

belirlenecektir. 

 

İçme Suyu Direktifi - insan tüketimine yönelik suyun kalitesi için temel standartları 

belirler. Direktif, Üye Devletlerin örnekleme yöntemi ile insan tüketimine yönelik su 

kalitesini düzenli olarak izlemelerini gerektirmektedir. Üye Devletler, bölgelerine özgü ek 

gereklilikler dahil edebilirlen, ancak bubu sadece ve sadece daha yüksek standartlara yol 

açıyorsa yapabilirler.  Direktif ayrıca tüketicilere düzenli bilgi verilmesini de 

gerektirmektedir. Ayrıca, içme suyu kalitesi her üç yılda bir Avrupa Komisyonu'na 

bildirilmelidir.  1 Şubat 2018 r. ve Avrupa Vatandaşlarının Su Hakkı Girişimi'ne 

(Right2Water) yanıt olarak, Komisyon 20 yıllık direktifin yenilenmesi için bir teklif 

yayınlamıştır. Revize edilen direktif, Dünya Sağlık Örgütün’nün en son önerileri 

doğrultusunda mevcut güvenlik standartlarını güncelleyecek ve güvenli içme suyuna 

erişimi geliştirecektir.  Ayrıca tüketicilerin içme suyunun kalitesi ve teslimatı konusunda 

şeffaflığını artırmaya yardımcı olacak ve böylece musluk suyuna olan güveni artırarak 

plastik şişe sayısının azaltılmasına yardımcı olacaktır. Avrupa Birliği genelinde bir su 
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güvenliği risk değerlendirmesi yapmak, dağıtım seviyesindeki su kaynakları üzerindeki 

potansiyel risklerin tanımlanmasına ve üstesinden gelinmesine yardımcı olmalıdır.  

 

  

 

 

Yüzme Suyu Direktifi - yüzme suyunun izlenmesi ve sınıflandırılması (dört kategoride) 

için hükümler oluşturarak ve bu konuda insanları bilgilendirerek insan sağlığını ve çevreyi 

korumak için teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Yüzme sezonu boyunca, Üye Devletler 

yüzme suyu örnekleri almalı ve ayda bir kez yüzme suyu kullanarak en az iki spesifik 

bakteri konsantrasyonunu değerlendirmelidir. Halkı, örneğin kirlilik türü ve yüzme 

suyunun kalitesini etkileyen kaynaklar hakkında bilgi içeren "yüzme suyu profilleri" 

aracılığıyla bilgilendirmelidirler. Halkı yüzme suyu sınıflandırması ve herhangi bir yüzme 

yasağı hakkında bilgilendirmek için standart bir sembol vardır. Yüzme suyu kalitesi ile 

ilgili özet bir rapor, Komisyon ve Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından her yıl 

yayınlanmaktadır. 

 

Çevre Kalite Standartları Direktifi -Avrupa Birliği düzeyinde sucul ortam için ve bu ortam 

boyunca önemli bir risk oluşturan 33 öncelikli madde için yüzey sularında öncelikli madde 

konsantrasyonları için belirlenmiş limitleri ve aynı zamanda kirletici maddeye olarak 

nitelendirilen diğer sekiz maddeyi de içermektedir. Öncelikli maddeler listesinin 

gelecekteki bir revizyonunu desteklemek amacıyla revizyon sırasında mevcut listeye 12 

yeni madde eklendi ve Komisyonun tüm Üye Devletlerde izlenecek ek bir madde listesi 

oluşturma yükümlülüğü (izleme listesi; watch list) bulunmaktadır.   
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Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi - çevreyi kentsel atık su girişlerinin yanı sıra belirli 

endüstriyel sektörlerden gelen atıklardan kaynaklanan olumsuz etkilerden korumayı 

amaçlamaktadır. Direktif, kentsel atık suların toplanması, arıtılması ve girişi için minimum 

standartlar ve zaman çizelgeleri belirlemekte, kanalizasyon çamurunun bertarafı üzerinde 

kontroller düzenlemekte ve denize deşarjlarının aşamalı olarak kaldırılmasını 

gerektirmektedir. 

 

Nitratlar Direktifi nitrat suyunu tarımsal kaynaklardan korumayı amaçlamaktadır. 

İlave bir düzenleme ile Üye Devletler, dört yılda bir, nitrata açık bölgeler (NAB) olarak 

tanımlanan iyi tarımsal uygulama kodlarını, su izleme sonuçlarını ve eylem 

programlarının bir özetini içeren bir rapor sunmakla yükümlüdürler. Gerek direktif gerek 

ise yönetmelik içme suyunu korumak ve zararı önlemek için tasarlanmıştır.  

 

Avrupa Birliği Taşkınları Direktifi insan 

sağlığını, çevreyi, altyapıyı ve mülkiyeti 

tehlikeye atan sel risklerini azaltmayı ve 

yönetmeyi amaçlamaktadır. Üye Devletleri, 

risk altındaki nehir havzalarını ve ilişkili kıyı 

alanlarını tanımlamak için ön 

değerlendirmeler yapmakla ardından 

önleme, koruma ve hazırlıklı olma amaçlı sel 

risk alanlarını ve yönetim planlarını 

haritalamak ile yükümlüdürler.  Tüm bu 

görevler Su Çerçeve Direktifi ve içerdiği 

nehir havzası yönetim planlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 
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3. SU KİRLİLİĞİ SONUÇLARI ÖNLEMLERİ İÇİN İYİ UYGULAMALAR  

 

Yüzey ve yeraltı suyunun durumunu koruma ve iyileştirme önlemleri aşağıdaki gibidir:  

 

 en iyi üretim tekniklerini getirerek atılan kirleticilerin azaltılmasını sağlamak;  

 atık su bertarafı ve arıtımı sağlamak;  

 tarımsal kirliliğin önlenmesi ve azaltılması ve iyi tarım uygulamalarının 

uygulanması;  

 hem yerleşim alanlarındaki belediye atıkları hem de sanayi sahalarındaki 

depolama sahaları için yalıtım katmanlı depolama alanlarının inşası;  

 öncelikli maddelerin kaybının önlenmesi ve azaltılması;  

 nehir sürekliliği ve balık göçü olanaklarının sağlanması;  

 nehirlerin ve doğal yataklarının restorasyonu ve güçlendirilmesi;  

 toprak erozyonunun önlenmesi;  

 kontamine veya başka şekilde etkilenen alanların temizlenmesi;  

 ötrofikasyon / su çiçeklenmesinin önlenmesi ve azaltılması;  

 kirliliğin yayılmasının önlenmesi;  

 belirlenen tüm endişe alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmek ve uygulamak. 

 

İzleme ve sonuçları, önlemlerin etkinliğini hesaba katmak ve nitrat kirliliğinin korunması 

için başka bir politika belirlemek için çok önemlidir. Uygulamanın izlenmesi için bazı 

örnekler aşağdaki gibidir: 

 

Danimarka, altı küçük (15km2) temsili tarım havzasında 20 yıldan fazla bir süredir izleme 

programı uygulamaktadır.  İzleme, ilgili tarımsal uygulamalar hakkında bilgi toplamak için 

çiftçilerle yapılan yıllık görüşmelerin yanı sıra toprak, drenaj, üst yeraltı suyu ve akan 

sudaki nitrojen ve fosfor içeriğinin nicel olarak izlenmesini içermektedir.  Bu görüşmeler 

her sonbaharda tarımsal danışmanlık hizmeti çalışanları tarafından ve çiftçilerin katılımı 

isteğe bağlı olarak yapılmaktadır. Veriler, besin dengeleri ve liç seviyelerini hesaplamak 

için modelleme yoluyla birleştirilir ve zamanla çeşitli tarımsal-çevresel önlemlerin etkilerini 

belgelemek için kullanılmaktadır.  
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Geçmişte, bu izleme ulusal su eylem planlarının uygulanmasına yardımcı olmuştur ve 

şimdi tarımsal düzeydeki önlemlerin seçiminde faydalı bilgiler sağlamaya devam 

etmektedir. Gelecekte, tarımsal su kaynakları için izleme programı tarımsal verilerin 

yorumlanması için gerekli bilgileri sağlamaya devam edecektir. Bununla birlikte, coğrafi 

olarak dağıtıldıklarından ve farklı ölçeklerde yorumlara izin verdiklerinden dolayı tarımsal 

kayıt verilerinin kullanımına daha fazla dikkat edilmesi beklenmektedir (örneğin, zorunlu 

gübre raporlarından elde edilen veriler).   

 

Diğer bir örnek Almanya'da uygulanan izleme faaliyetleridir. İki grup izleme noktası 

seçildi - 250 örnekleme noktası ve önlemlerin etkinliğini izlemek için ayrı bir "şüpheli" 

nokta ağı belirlenmiştirBir veya daha fazla önlemin veya bir önlem kombinasyonunun 

etkilerinin değerlendirilmesi, suyun kalitesini izleyerek yapılabilir, ancak bu bazen oldukça 

zordur ve çok fazla çalışma gerektirir. Çiftlik düzeyinde izleme burada birçok yönden 

yardımcı olabilir. Örneğin, besin maddelerinin potansiyel sızıntısı toprak izleme ve basit 

toprak analiz yöntemleri ile değerlendirilebilir. 

 

Örneğin Finlandiya'da tarım-çevre programının bir parçası olarak böyle bir yöntem 

önerilmektedir.  

 

Hollanda, önlemler ve etkileri hakkında bir veritabanı oluşturmuştur. Ek olarak, iyi 

çevresel duruma ulaşmak için çeşitli önlemlerin etkilerini değerlendirmek için bir araç 

vardır. Bu araç, önceki / mevcut izleme verilerine bağlanmaktadır.  

 

İsveç'te, küçük tarımsal havzalarda uygulanan özel bir pestisit izleme programı vardır. 

Program, besin maddelerine odaklanan daha büyük bir programın parçasıdır. Program 

ayrıca davranış ve uygulamalardaki değişikliklerin düzenli olarak değerlendirilmesini de 

içermektedir. 
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Aşağı Saksonya'da önlemler programının uygulanması, tarımsal kaynaklardan 

kaynaklanan kirliliğin azaltılmasını amaçlamaktadır. Bunu başarmak için temel önlemler 

Gübreler Yönetmeliği (yasaklı dönemler, fazlalık hektarlar için yıllık limitler, kısıtlı girişler 

dahil) ve yardımcı tedbirlerdir. Yardımcı önlemler yerel koşullara göre uyarlanır ve iyi 

kimyasal durumuna daha hızlı ulaşmayı amaçlar. Gönüllü tedbirlere de öncelik 

verilmektedir. Kabul edilen prosedür, ilk adım olarak azot yükünün gerekli azaltılmasını 

ve ardından bir maliyet-etkinlik değerlendirmesini belirlemektir. 

Verimlilik, literatür ve anketlerle değerlendirilir, maliyet tahminleri ise önlemlerin 

tanımlanması ve istatistiksel analizlere (toprak örnekleri ve muhasebe verileri) dayalı 

olarak tazminat ödemeleri ve sonuçları dikkate alınarak yapılmaktadır. Teknik tedbirler 

arasında gönüllü (teknik) öncelikli tedbirler, düzenleyici tedbirler (sadece gönüllü 

tedbirlerin etkisiz olduğu kanıtlanırsa) ve finansal araçlar (azot vergisi gibi) gibi tarım-

çevre önlemleri ve danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır. 

 

IV. HAVA 

 

1. AVRUPA BİRLİĞİ VE BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ BÖLGESİNDE HAVA’NIN 

DURUMU. HAVA KİRLİLİĞİ TEHDİTLERİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi bölgesi, iyi ve temiz bir hava ile karakterizedir. Bu büyük 

ölçüde bölgenin coğrafi konumundan, dağ ve orman masiflerinin geniş bir bölgede 

bulunduğu / Istranca - Sakar /, kirletici yayan büyük sanayi sitelerinin ve altyapı tesislerinin 

bölgede olmamasından kaynaklanmaktadır. Kırsal alanlar da daha az hava kirliliği riski 

için önkoşul olan sınır ötesi bölgenin büyük bir parçasıdır. Son yıllarda, bölge nüfusun 

azalması, ülke içinde ve dışında büyük şehirlere nüfus göçü ve büyük endüstriyel yatırım 

eksikliği sürecinde olmasından dolayı havanın temiz olması için bir ön şart ve nedendir.  

Aynı zamanda, küresel hava kütlesi transferine bağlı önemli olumsuz etkiler devam 

etmektedir: Bulgaristan ve Türkiye hala insanlar ve çevre için risk oluşturmayan hava 

kalitesi seviyelerine ulaşmaktan uzaktır. Bu doğal sistemler, ekonomi, işgücü verimliliği 
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ve insan sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Kötü hava kalitesinin etkileri en çok 

iki önemli alanda belirgindir - insanların önemli sağlık problemleri yaşadığı kentsel 

alanlarda ve bitki ve organizmaların büyümesinin bozulduğu, biyoçeşitlilik kaybına yol 

açan ekosistemlerde. Karayolu trafiği, elektrik ve ısı üretimi, sanayi ve tarım ve evsel 

ısıtma ile ilgili ekonomik faaliyetler hava kirliliğinin ana kaynaklarıdır. İnce toz (İnce 

partikül madde10 ve İnce partikül madde2.5) ve ozon (O3) insan sağlığı için en sorunlu 

kirleticilerdir, bunu azot dioksit (NO2) takip etmektedir. En fazla ozon (O3), amonyak 

(NH3) ve azot oksitler (NOx) konsantrasyonlarından etkilenen yayla alanlarındaki 

ekosistemler ve ormanlardır. 

 

Gelecekte hava kalitesini artırmak için sektördeki mevcut en iyi teknolojiyi kullanarak 

elektrik üretimi, binaların ısı yalıtımı açısından „yeşil“ ve daha verimli teknolojilerin 

kullanılması ve aynı zamanda ev ve ulaşımda alternatif yakıt kaynaklarının kullanılması 

gerekmektedir.    

Hava kirliliği tehditleri esas olarak, fosil yakıtları (kömür, doğal gaz, ham petrol) içeren 

yenilenemeyen kaynaklardan elektrik üretimi, geleneksel reaktörlerde yenilenemeyen 

atık ve nükleer malzemeler, içten yanmalı motorlu araç ve makinelerden olan tehditlerdir. 

Alternatif olarak yenilenebilir enerji (hidroelektrik, rüzgar, güneş, biyokütle, biyogaz, sıvı 

biyoyakıtlar, jeotermal enerji, dalgalar, gelgitler ve okyanus enerjisi). Elektriğe ek olarak, 

yenilenebilir enerjiler, ısıtma ve soğutma için enerjiye dönüştürülen enerjinin yanı sıra 

nakliye yakıtları üretmek için de kullanılır. 

  

 

 

 

Kullanılan enerji kaynağına bağlı olarak elektrik üretiminin çevre, insan sağlığı ve iklim 

üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Enerji üretimi için fosil yakıt kullanımından kaynaklanan 

toplam Avrupa Birliği sera gazı emisyonlarının yüzdesi % 79'dur. Avrupa Komisyonu, 

yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin daha büyük bir payının Avrupa Birliği'nin 

2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını % 40 ve 2050'de % 80 ila    % 95 azaltma 
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hedefine ulaşmasına yardımcı olacağını düşünmektedir. Ayrıca, elektrik ihtiyaçlarını 

karşılamak için daha yenilenebilir kaynakların kullanılması AB'nin ithal fosil yakıtlara 

bağımlılığını azaltacaktır. 

Aşağdaki tablo ana yenilenebilir enerji teknolojilerini ve elektrik, ısıtma, soğutma ve 

ulaşım sektörlerindeki uygulamalarını göstermektedir  

  

 
Yenilenebilir enerji teknolojisi 

 
Enerji dönüşümü 

 
Uygulama 

Hidroelektrik Su akışlarından ve elektrik 
şelalelerinden gelen enerji 

Elektrik 

Rüzgar türbinleri Rüzgar enerjisinin elektriğe 
dönüşmesi 

Güneş enerjisi (konsantre güneş 
enerjisi içeren fotovoltaik ve 
termal)  

Güneş ışığında elektrik enerjisine 
döniştirmek  

Atıkları yakmak Atıkları enelektrik enerjisine 
döniştirmek 

Dalga enerjisi, gelgit ve okyanus 
enerjisi 

Dalgaların, gelgit ve okyanusların 
enerjisi elektriğe dönüşmesi  

Jeotermal enerji Elektrik sıcaklık farkları 

Atıkları yakmak Atıkları enelektrik enerjisine 
döniştirmek 

Güneş  termal enerji Isıtma ve soğutma için güneş 
ışığında elektrik enerjisine 
döniştirmek    

Isıtma ve 

soğutma 

Biyoyakıt / Biyogaz Sıvı yakıtlarda veya gaz üretimi 
için biyolütle 

Atıkları yakmak Isıtma ve soğutma için atıkları 
enelektrik enerjisine döniştirmek 

Jeotermal enerji Isıtma ve soğutma için  elektrik 
sıcaklık farkları  

Biyoyakıt / Biyogaz Sıvı yakıtlarda veya gaz üretimi 
için biyolütle 

Ulaşım 

 

Kaynak: SHAES Araç Setine Dayalı Elektronik stabilizasyon programı (ESP), Eurostat, 2018 

 

2. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN HAVA SAĞLIĞININ KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKALARI  

 

Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğini Avrupa'daki insan sağlığı için en büyük çevresel risk 

olarak tanımlamaktadır. Avrupa Birliği'nde, hava kirliliği her gün ortalama 1.000'den fazla 

erken ölüm vakasına yol açmaktadır, bu da bir trafik kazasında ölen insan sayısının 10 

katından fazladır. Avrupa Komisyonu, yıllık 330 ila 940 milyar Euro arasında sağlıkla ilgili 

dış harcamaların toplam miktarını tahmin etmektedir. 
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Avrupa Birliği, vatandaşlar tarafından solunan havadaki kirleticilerin 

konsantrasyonu için sınır değerleri ve kirletici kaynakları standartları belirleyerek 

kirlilikle savaşır.  

1980 yılında, Avrupa Birliği'nde SO2 / kükürt dioksit / konsantrasyonu için ilk kez sınır 

değerleri için 80/779 / EC sayılı Direktif kurulmuştur. Daha sonra, daha fazla hava 

kirleticisini kapsayan ve izin verilen konsantrasyonlarını güncelleyen diğer direktifler kabul 

edilmiştir. 2008 Hava Kalitesi Direktifi, sağlık üzerinde en büyük etkiye sahip kirletici 

konsantrasyonları için hava kalitesi standartlarını (sınır değerler dahil) belirlemektedir.  

Daha iyi hava kalitesi ile vatandaşların sağlığını iyileştirmeye odaklanmaktadır. 

Hava Kalitesi Direktifi Üye Devletlerin bölgelerindeki hava kalitesinin değerlendirilmesi ve 

yönetimi için alanlar belirlemesini gerektedir. Üye Devletler, her bir bölgede ön hava 

kalitesi değerlendirmeleri yapacak ve kontamine alanlarda sabit ölçüm istasyonları ağları 

kuracaktır. Direktif hem konum hem de minimum izleme noktası sayısı için kriterler 

içermektedir. 

Üye Devletler kendi ağlarından veri toplayacak ve yıllık olarak Komisyona ve Avrupa 

Çevre Ajansı'na rapor verecektir. Komisyon bu verileri Hava Kalitesi Direktifinde belirtilen 

AB standartlarıyla karşılaştırmaktadır. Kirletici konsantrasyonunun belirlenen standartları 

aştığı durumlarda, Üye Devletler sorunun mümkün olan en kısa sürede üstesinden 

gelmek için hava kalitesi planları hazırlamaları gerekmektedir.  Komisyon bu planları 

değerlendirir ve Üye Devletlerin Direktife uymadıklarını düşünürse yasal işlem yapar. Bu 

Yönerge ayrıca Üye Devletler için alarmlar ve bilgi eşikleri dahil olmak üzere halkı 

bilgilendirme yükümlülükleri de getirmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği, kirletici konsantrasyonu sınırlarının belirlenmesine ek olarak, çeşitli 

sektörlerden kaynaklanan kirletici emisyonlarını azaltmak için yasal tedbirler getirmiştir. 

Avrupa Çevre Ajansı son yıllarda, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri (yakıt tabanını 

değiştiren veya verimsiz ekipmanı ortadan kaldıranlar gibi) hava kirletici emisyonlarının 

azaltılmasına katkıda bulunmuştur. 1990-2015 yılları arasında SOX / sülfür oksitler / AB 
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emisyonları % 89 ve NOX / azot oksitler / % 56 azaldı. 2000 yılından bu yana, partikül 

madde emisyonları % 26 azalmıştır. 

 

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Çevre Ajansı'na göre, hava kirleticilerinin toplam 

emisyonlarının azaltılması otomatik olarak aynı kirletici konsantrasyonu büyüklüğünde bir 

azalma anlamına gelmez. Kaynaklara ilişkin AB mevzuatı, insanların hava kirliliğinden en 

fazla etkilendiği veya konsantrasyonların en yüksek olduğu yerlerde emisyonların 

azaltılmasına odaklanmamaktadır. Örneğin, otomobil motorları daha katı AB standartları 

sayesinde daha az emisyon üretiyorsa, hava kirliliğinin artması, araçların artan kullanımı 

nedeniyle artabilir. Bu nedenle, özellikle ince inorganik parçacıklar ve NO2 (azot dioksit) 

maruziyetinin yüksek kalması durumunda, yerleşim yerlerinde hava kirleticilerinin 

konsantrasyonlarını azaltmak için spesifik eylemlere ihtiyaç vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aralık 2013'te Avrupa Komisyonu Avrupa için bir Temiz Hava Programı yayınladı. 2020 

yılına kadar AB hava kalitesi standartlarına yaygın olarak uyulmayan ve uygulanabilir 

mevzuata tam uyulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Program ayrıca, AB'nin 2005 

yılın'a kıyasla PM (ince partikül madde) ve O3'ten (troposferik ozon) kaynaklanan erken 

ölümleri 2033 yılında % 52 oranında azaltmak için uzun vadeli bir hedefe ulaşmak için 

atması gereken adımları da ortaya koymaktadır.  Komisyon, bazı kirleticiler için önemli 

uyum boşluklarının devam ettiğini ve 2017 yılında Hava Kalitesi Direktifinin 

uygulanmasını değerlendirmek için bir uygunluk kontrolü başlatıldığını kabul etmektedir. 
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Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ABKF) ve Uyum Fonu'ndan (UF) rüzgar ve güneş 

enerjisi için finansman 

 

Kaynak: 9.4.2019'da çıkarılan Komisyon verilerine dayanan elektronik stabilizasyon programı (ESP) 

 

 

AB fonları, Üye Devletlerin ulusal veya bölgesel yatırım yardımı programlarını 

tamamlayıcı nitelikteki eylemlerini güçlendirmek için ek finansman sağlayabilmektedir.  

2007-2013 ve 2014-2020 programlama dönemleri için, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu 

(ABKF) ve Uyum Fonu'nun (UF) uyum politikası kapsamında finanse edilen yenilenebilir 

enerji projeleri için yaklaşık 8,8 milyar Euro ayrılmıştır.   

Komisyon, 2021-2027 dönemi için, uyum politikası alanında Avrupa Bölgesel Kalkınma 

Fonu'nun (ABKF) % 30'unun ve Uyum Fonu'nun (UF) % 37'sinin aşağıdakileri içeren iklim 

hedeflerini destekleyen operasyonlara katkıda bulunmasını önerdi, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının teşvik edilmesi de dahil.  

 

3. HAVA KİRLİLİĞİ SONUÇLARI ÖNLEMLERİ İÇİN İYİ UYGULAMALAR ДОБРИ  

 

Delhi'de kariyer gelişimi ve iyi bir iş teklifi aldıysanız ettiyseniz, teklifi kabul eder misiniz? 

Şikago Üniversitesi'nden yapılan tahminlere göre, Hindistan başkentindeki hava o kadar 

kirli ki, ortalama hayatının dokuz yıllık süresi kadar azalmasına mal olabilir. Ayrıca, 

kirliliğin Avrupa yasalarının izin verdiğinden çok daha yüksek olduğu Londra'daki Brixton 

Yolu yakınında mı yaşamayı kabul edermisiniz? Financial Times'a göre, ince partikül 

maddenin uzun süre havaya maruz kalması dünya çapında her yıl yaklaşık 7 milyon erken 

ölüme neden oluyor.  Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bunların büyük çoğunluğu kalp 

hastalığı, felç veya akciğer kanserinden kaynaklanmaktadır. Kirlilik ölümlerinin çoğu, 

birçok hanenin ısıtma için odun, gazyağı veya kömür kullandığı fakir ülkelerde meydana 

gelmektedir. Özellikle savunmasız olan bebekler ve küçük çocuklar, anneleri yemek 

pişirirken sobanın yakınında oynarlar. Kömür, Doğu Avrupa'nın en büyük kirleticisi iken, 

dizel araçlar Batı Avrupa şehirlerinde en büyük sorundur. 

Yenilenebilir enerji teknolojisi Program süresi Toplam % 

2007 – 2013 
yılı 

2014 – 2020 
yılı 

Rüzgar enerjisi 541 431 972 11 % 

Güneş enerjisi 1 064 1 804 2 868 33 % 

biyokütle 1 267 1 576 2 843 33 % 

Diğer yenilenebilir enerji 
kaynakları 

851 1 195 2 046 23 % 

Toplam yenilenebilir enerji 
kaynakları 

3 723 5 006 8 729 100 % 
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Küresel sorun 

Binlerce Londralı, New Yorklu ve Pekingli kirli havadan ani ve erken ölmektedirler. Geri 

kalanların sağlığı ve yaşam kalitesi kötüdür. Ancak, bu şehirlerin vatandaşları 

hükümetlere hava kalitesini artırmaları için baskı yapmışlardır.  Sorunun çözümü 

genellikle şu şekilde özetlenebilir: daha fazla döngü, daha az kömür. Delhi ve Kahire de 

dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerdeki büyükşehirler bu sorunu çözmeye bile 

çalışmamışlardır. Harekete geçilmemenin trajik sonuçları olacaktır. Ancak gelişmiş olan 

şehirler de hedefe ulaşmak için daha çok yol almaları gerekmektedir.   

 

Londra 

King's College London tarafından yapılan bir araştırmaya göre, hava kirliliği her yıl 

Londra'da 9.000'den fazla erken ölüme sebep olmaktadır.  Eski Başbakan Gordon 

Brown'un 2001 yılında dizel otomobiller için vergi kredisi kararı çok önemli bir andı. O 

zaman bilinmeyen şey, dizel yakıtın azot oksit kirliliğine ne kadar katkıda bulunduğuydı. 

2015 dizel skandalı, bazı otomobil şirketlerinin uzun süredir emisyonlarını test ettiklerini 

ortaya koydu. Şimdi Londra vatandaşları daha temiz hava için önlemler alıyorlar. 

Ebeveynler, okullara hava temizleyicileri kurmak için para toplamaktadırlar.  Yoğun 

saatlerde yalnızca en temiz arabaların sürülmesine izin verilmesi gibi radikal önlemler de 

desteklenmektedir. Bu yıl Londra, şehrin yarı yollarını yasaklamak için bir plan sundu. Ve 

yıl ortasından itibaren Londra merkez "son derece düşük bir emisyon alanı" olacak. Yeni, 

daha katı egzoz emisyonu standartlarını karşılamayan araçların giriş ücreti ödemesi 

gerekecektir. 2021 yılında bölge kuzey çevre ve güney çevre yolları kapsayacaktır. 

 

Stokholm 

Can sıkıcı öngörülebilirlikle, temiz şehir modeli İskandinav modelidir. Stokholm hızlı 

büyüyor, nispeten büyük ve çok fazla ısınma gerektiren uzun soğuk kışları vardır. Ancak 

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre geçen yıl dünyanın en az kirli başkenti olduğu görülmüştür. 

Stockholm'un yeşil sakinleri, şehri diğer gelişmiş şehirlerin yolunu işaret ederek kirlilik 

çözümleri için bir laboratuvara dönüştürmüştür. 1990'ların ortalarında, şehir biyogaz 

kullanan bir otobüs tanıtmıştır. 20 yıl içinde, şehirdeki tüm otobüsler biyogaz veya etanolle 

güçlendirilmiştir. 2007 yılında, Stokholm şehir merkezine giren araçlar bir tıkanıklık ücreti 

ödemeye başlamışlar - bundan sonra küçük çocuklara yönelik akut astım saldırıları 

azalmıştır.  

 

Pekin 

ABD Büyükelçiliği Pekin'de hava kalitesi konusunu gündeme getirmiştir. Yaklaşık on yıl 

önce, elçilik hava kalitesi izleme gösterge okumalarını halka açık bir şekilde açıklamaya 

başlamıştır. Sakinler, Chicago Üniversitesi'nden Michael Greenstone ve Patrick 

Schwartz'ın sıklıkla "şehir yönetimi tarafından bildirilen hava kalitesi seviyesiyle çeliştiğini" 

belirtmiştir.  Hava kötüleştikçe yerel endişeler arttı. 2013 yılına gelindiğinde, Pekin'deki 

ortalama ince partikül madde konsantrasyonu Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli olduğunu 
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düşündüğünden dokuz kat daha yüksekti. Ebeveynler çocuklarını içeride tutar, evde hava 

temizleyicileri kurar ve "temiz hava varış yerleri" için tatiller planlar. 

 

2013 yılında Çin, Ulusal Hava Kalitesi Eylem Planının uygulanmasını başlattı. Pekin 

çevresinde kömür yakıtlı elektrik santralleri inşa etmeyi bıraktı ve mevcut santralleri 

emisyonlarını azaltmaya zorladı. Yollardaki araba sayısı da sınırlıydı. Yavaşlayan 

ekonominin yardımı ile bölgedeki hava kalitesi iyileşmiştir. Şimdi 2013'te olduğundan   % 

36 daha iyi olamsı durumunda ve gelişmeler devam ederse, Pekinlilerin o zamankinden 

3.3 yıl daha uzun yaşama bekleyebilecekleri tahmin edilmektedir.  Yine de 2016'da 

Pekin'in kirli havasından ölümler 18.200 idi. 

Sofya trafiği yatıştırıyor 

Şehir merkezindeki yaya bölgelerinin kademeli olarak artırılması, yeni bisiklet şeritleri 

oluşturulması ve araçların hızının kısıtlanması gerekmektedir. Merkezi şehir bölgesindeki 

yaya bölgesini genişletmeye ve küçük merkezi sokaklarda araçların maksimum hızına 

saatte 30 km'ye sınırlama getirmeye yönelik bir dizi kararlar alınmıştır ve 

uygulanmaktadır. 

 

Araba bölümlerinin kapatılması şehir merkezine fazla trafik getirmeyecek. Böyle bir karar, 

şehri yerleşimleri insanların daha rahat yaşayabileceği bir yer olarak atılmış bir adımdır. 

Amaç merkezdeki trafiği en aza indirmektir, böylece insanlar merkezdeki özel arabalarını 

kullanmaktan vazgeçebilirler. Ana parazit ve toplu taşıma trafiği şehir merkezinden dışarı 

çıkarılmalıdır. Şehir merkezinde bir hız sınırı getirme fikri, belediye hava kalitesi kontrol 

programındaki önlemlerin bir parçasıdır.  

  

Paris 

Paris'teki ana hava kirleticisi, yılda yaklaşık 2.500 kişiyi erken öldüren dizeldir. Şehir, 2024 

yılına kadar dizel arabaları ve 2030 yılına kadar benzinli arabaları yasaklamayı 

planlamaktadır.  Paris çok kolay yeşil bir şehir olabilir. Merkez kısım o kadar kompakttır 

ki gezilerinin % 40'ı yürüyerek yapılabilmektedir. New York merkezli Ulaşım ve Kalkınma 

Politikası Enstitüsü'ne göre, Fransız başkenti en iyi toplu taşıma araçlarına sahiptir.  Paris 

banliyölerine iyi hizmet edilir, ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde Avrupa'nın en büyük 

toplu taşıma projesi olan "Grand Paris Express", onlarca yeni istasyon sunacaktır. 

Belediye başkanı da bisiklet sürmeyi teşvik etmek istiyor. Şu anda, Paris gezilerinin 

sadece % 6'sı bisikletle yapılmaktadır, böylelikle agresif parisli şöförlerine maruz 

kalmazlar. Hidalgo 2020'ye kadar bu oranı % 15'e çıkarmak istemektedir.   

 

Paris iddialı bir enerji geçişine 20 milyar € yatırım yapacaktır - 100.000 eski araba 2020 

gibi erken bir tarihte "yenilenebilir" olacaktır.  

ransız hükümeti, enerji verimliliğini artırmak için 9 milyar €, yenilenebilir enerji kaynakları 

için 7 milyar € ve daha az kirletici araçlara geçişi teşvik etmek için 4 milyar € dahil bir 

enerji geçiş planına 20 milyar € yatırım yapmayı planlamaktadır.  Proje, ekonomist Jean 
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Pisani-Ferry tarafından yazılmıştır. 2018-2022 için toplam 57 milyar € değerinde büyük 

bir yatırım planının parçasıdır. Önümüzdeki 5 yıl içinde yenilenebilir enerji kaynaklarında 

% 70 artış 7 milyar € yatırımla sonuçlanacaktır. Bazıları insan faaliyeti kaynaklı iklim 

değişikliği ile mücadele etmek için araştırma ve düzenleme çalışmalarına gidecektir.  

Fransa'nın düşük karbonlu ve enerji tasarruflu ekonomiye geçişi de hızlandırılmalıdır. 

Program, ev sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor gibi gözüküyor, ancak enerji 

şirketleri için düşük tüketime neden olabileceği için sorun yaratma riskiyle karşı karşıya 

kalcağı beklentiler arasındadır.  Diğer taraftan, işletmeler de faydalanacaktır, ancak 

yenilenebilir enerji kaynaklarından. 

 

Araba değişimi 

Daha az kirletici araçlara geçiş için yaklaşık 4 milyar € yatırım yapılacaktır. Ülkede, sera 

gazlarının yaklaşık üçte biri ulaştırma sektöründen gelmektedir. Diğer unsurlar karayolu 

ve demiryolu altyapısına odaklanmış, yerel ulaşım ağlarını destekliyor ve yoksul Fransız 

halkını eski kirletici araçlarını çevreye daha az zararlı olanlarla değiştirmeye teşvik 

etmektedir.  Amaç, 1997'den önce kayıtlı benzinli otomobiller ve 2001'den önce dizel 

araçlar için kullanılan 10 milyon otomobilin bir kısmını değiştirmektir. "Liberacion" 

gazetesine verdiği röportajda, ekonimi bakanı Nicola Yullo 2020 bütçesinin daha az 

kirletici bir araca taşınması için 500-1000 Euroluk bir teşvik sağlayacağını söylemiştir.  Bu 

yardım şu anda düşük gelirli hane halkları tarafından kullanılmaktadır ve bakan, tedbirin 

gaz veya dizel motor sahibi olan herkes için geçerli olmasını istemektedir. Miktar sadece 

yeni bir araba satın almak için değil, aynı zamanda düşük karbon dioksit emisyonlarına 

sahip nispeten yeni kullanılmış arabalar için de olacaktır. Julo'ya göre, yoksul haneler için 

teşvikler 2.000 Euroya çıkarılacak, bu da daha az kullanılmış arabalar için yarı  fiyatına 

geleceği hesaplanmaktadır. Bakanlık, önümüzdeki yıl yardım almaya uygun olacak 

yaklaşık 3 milyon eski otomobilin yaklaşık 100.000'ini değiştirmeyi hedeflemektedir. 

Milletvekilleri teklifi onaylarsa, elektrikli bir araca geçen her mal sahibi 2500 Euro artı 6000 

avro sübvansiyon alacaktır. 

 

Artı fransız usulü ev yalıtımı 

Binalar Fransa'nın sera gazı emisyonlarının % 20'sini oluşturduğundan, hükümet onları 

yalıtmak için 9 milyar € yatırım yapmayı öngörmüştür.  Fonlar düşük gelirli hane halklarına 

ve kamu binalarına yöneliktir. Amaç her yıl 75.000 konut yenilemek, yani hükümetin beş 

yıllık dönemi için 375.000 konut yenilemek anlamına gelmektedir.  Evlerin yalıtım 

masrafları ev sahipleri tarafından karşılanması öngörülmektedir, ancak  Hullo Bey, 2019 

yılı'ndan beri ev sahiplerinin yapmış oldukları yalıtım giderlerini bir vergi kredisi şeklinde 

derhal geri ödenmesini önermektedir. Hükümet, düşük gelirli hane halklarının eski petrol 

yakıtlı ısıtma tesisatlarından yenilenebilir enerji kaynaklarına (örneğin, odun kazanları 

veya ısı pompaları) geçişi için 3.000 € / haneye kadar sübvansiyonlar planlamaktadır. 
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V. DÖNGÜSEL EKONOMİ  

1. EKONOMİK BÜYÜME VE ÇEVRENİN KORUNMASI  

İnsan, gezegende çöp oluşturan tek türdür. Bir ya da iki yıl öncesine kadar, bu büyük bir 

sorun değildi: endüstriyel ve teknolojik devrimden önce, insan yapımı çöpler doğadaki her 

şey gibi büyük ölçüde geri dönüştürülebilirdi. Ancak, bugünün ekonomisi, makul bir 

kimsenin kabul etmeyeceği bir prensibe dayanmaktadır – doğadan elde ettiğimizin kat ve 

kat fazlasını çöpe atıyoruz ve bunların ayrıştırılması gittikçe zorlaşır ve uygun şekilde 

kullanıldığında kalıntı değeri yüksek olan bir atık ortaya çıkmaktadır.   

 

Bu iki tür sorun yaratır. İlk olarak, çevre. Ayrıştırılamayan veya yok edilemeyen çöp 

dağları, her büyük şehre ve okyanuslara ekilen eko-bombalardır. İnsanın giderek artan 

sayıda kaprislerini tatmin etmek için gereken enerji, ağır sanayi, kimyasal, tarımsal ve 

diğer tüm üretim miktarları eko-dengenin daha da bozulmasına katkıda bulunmaktadır.  

"Döngüsel ekonomi" terimi, ekonomistler David Pierce ve Carrie Turner'ın 

çalışmalarından türetilmiştir. Onlara göre, ekonomik düzenin kaynakları geri dönüştürmek 

için yerleşik bir mekanizması yoktur ve çevreyi bir atık tankı olarak ele alırlar. Mevcut 

anlam Pierce ve Turner'ın çalışmaları üzerine kuruludur ve "beşikten beşiğe" kavramı, bu 

sonsuz bir kaynak kullanımı, biyomimetik veya doğal olarak oluşan teknoloji biçimlerinin, 

doğal sermayenin adaptasyonunu - çevresel değerlendirmeye ve diğerlerine yaklaşım 

ima edetmektedir.  Kısacası, döngüsel ekonomi, geri dönüştürülemez atık kullanımını en 

aza indirirken kaynakların ömrünü uzatmayı amaçlamaktadır. 

 

Bir ürün ömrünün sonuna geldiğinde, oluşturduğu malzemeler başka bir şekilde 
kullanılmaya devam eder. Bu, atmayı en aza indirmek için tekrar tekrar yapılır. 

Bu yenilikçi konsept, aşırı atık üretimine bir çözüm olabilir. Dünya Bankası raporuna göre 
2025 tarihinde insanlık yılda 2.2 milyar ton çöp üretecektir. 

Eko-tasarım, geri dönüşüm ve dairesel ekonomideki benzer önlemler, Avrupa Birliği'ndeki 
işletmeler için 600 milyar € veya yıllık cirosunun % 8'i için net tasarruf sağlayabilir. 

Avrupa Komisyonu ayrıca, kaynak verimliliğini artırmak için ek önlemlerin 2030 yılına 
kadar GSYİH'yi yaklaşık % 1 artırabileceğini ve 2 milyondan fazla ek istihdam 
yaratabileceğini tahmin etmektedir. 

Dairesel bir ekonomiye geçiş, çevre kirliliğini azaltacak, hammadde tedarik sorunlarını 
hafifletecek ve yeniliği ve rekabet edebilirliği artıracaktır. 

2015 yılında, Avrupa Birliği öncelikli materyalleri belirleyen  - tarım ürünleri ve atıkları, 
ahşap ve kağıt, plastik ve metaller  - dairesel bir ekonomi planı kabul etmiştir.  
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Bir yıl sonra, INTERREG Avrupa Programı kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmeler 
için CESME dairesel ekonomi projesi başlatıldı. Proje partnerleri deneyimleri paylaşır, en 
iyi uygulamaları belirlemeye çalışır ve küçük ve orta ölçekli işletmelere döngüsel 
ekonomiye nasıl katılacakları konusunda rehberlik ederler. CESME'nin Mart 2020'ye 
kadar dört yıl sürmesi bekleniyor 

Roma uzun zamandır bir evsel atık kriziyle mücadele ediyor ve Avusturya Viyana 
yakınlarındaki bir çöp üretim tesisinde yedek kapasiteye sahip. Bulgaristan'da popüler 
olan ortak yolculuklar da dairesel ekonomiye sayılabilir. Danimarka istatistikleri, günde 
ortalama 1,4 kişinin araba taşıdığını ve günde yaklaşık 23 saat park halinde kaldığını 
göstermektedir. Girişimciler, otomobillerde boş alanlar sattıkları GoMore platformunu 
oluştururlar. 2005'ten beri milyonlarca kullanıcı ziyaret etti ve 300.000 yer dolmuştur. 

Başka bir başarılı örnek - Carlsberg bira üreticisi firmasının aksiliklerinden biri, şirketin 
tesisleri tarafından üretilen karbon emisyonlarının % 45'inden sorumlu olan şişeleme 
sürecidir. Şirket, dünyanın ilk tamamen parçalanabilir bira şişesini yaratmak için 
Danimarka Teknik Üniversitesi ile ortaklık kuruyor. Ahşap elyafından yapılmıştır.  

Araştırmalar, moda endüstrisinin malzemelerin uzun tedarik, üretim ve nakliye zinciri 
nedeniyle dünyada en fazla kirleten ikinci sektör olduğunu göstermektedir. Bir Dünya 
Kaynak Enstitüsü anketine göre, ortalama bir tüketici 2000'e kıyasla% 60 daha fazla ürün 
satın alıyor, ancak her birini iki kez kullanımdan daha az kullanmaktadır. 

Danimarka istatistikleri gösteriyor ki bir araba ortalama 1.4 kişiyi taşıyor. Boş koltuklar 
hakkında neler yapılabileceği diğer girişimciler tarafından icat edilmiştir. Bir platform 
aracılığıyla arabalarda boş alanlar satıyorlar. 2005 yılından bu yana milyonlarca kullanıcı 
ziyaret etti ve 300.000 boş koltuk yeri satılmıştır. Günümüzde, paylaşılan seyahat 
Bulgaristan’da da dahil olmak üzere gittikçe daha fazla Avrupa ülkesinde yerini 
bulmaktadır.   

Fransa'nın Bordeaux şehrinde, döngüsel ekonomi inşaatta bile uygulanmaktadır. Geri 
dönüşümlü agregalar kullanılarak bir bina inşa edilmiştir. Bina sosyal konut amaçlı olarak 
kullanılmaktadır.  

Popüler markalar da dahil olmak üzere tekstil şirketlerinin eski kıyafetleri toplamak için 
kampanyaları var, bunlar geri dönüşüm ve yeni modellere dönüştürülmektedir.   

Bu örnekler, döngüsel ekonominin nasıl çalıştığını göstermektedir. Ve hala yetersiz 
olmasına rağmen sonuçlar ortadadır.   

2008-2016 yıllarında, AB'de geri dönüştürülmüş belediye atıklarının payı % 37'den        % 
46'ya yükselmiştir.  

AB'de her yıl yaklaşık 8 milyar ton malzeme enerjiye veya ürüne geri dönüştürülüyor, 
ancak geri dönüşümden sadece 0,6 milyar ton yeniden kullanılmaktadır.  
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Ancak, iyileşmeye rağmen, geri dönüştürülmüş malzemeler AB'nin malzeme talebinin 
sadece% 10'unu karşılamaktadır. 

VI. ÇEVRE KİRLİLİĞİ SONUÇLARI ÖNLEMLERİ İÇİN ÖRNEKLER, ÇÖZÜMLER VE 

TAVSİYELER  

Kaynakların verimli kullanımı ve döngüsel ekonomi 

 

  

AB atık politikasının uzun bir geçmişi vardır ve 

geleneksel olarak çevresel açıdan daha 

sürdürülebilir atık yönetimine odaklanmıştır.  

Avrupa'da kaynak verimliliği için yol haritası ve 

Dairesel ekonomi paketi, 2050 yılına kadar AB 

ekonomisini sürdürülebilir bir ekonomiye 

dönüştürerek bu eğilimi tersine çevirmelidir. 

Yakın zamanda kabul edilen Döngüsel Ekonomi 

Paketindeki dört yeni atık direktifi, atıkların 

önlenmesi, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve 

bertarafı için yeni atık yönetimi hedefleri 

getirmektedir. 

 

  

Tüm ürünler doğal kaynaklardan gelir. AB ekonomisi büyük ölçüde doğal kaynaklara 

dayanmaktadır. Mevcut modeller korunursa, doğal kaynakların bozulması ve tükenmesi 

ile atık üretimi devam edecektir.  Şu anda kaynaklar, gelecek nesillerin - ve gelişmekte 

olan ülkelerin - kıt kaynaklardan adil bir pay alabilme şansını tehdit eden bir ölçekte 

kullanılmaktadır.  u anda, AB'de kişi başına düşen yaklaşık 16 ton malzeme 

kullanılmaktadır, bunlardan 10 tonu stoklar 

(altyapı, konut, dayanıklı) için kullanılmaktadır ve 

ekonomi atık olarak 6 ton kalmaktadır.  Belediye 

atığının yaklaşık üçte biri düzenli olarak 

doldurulur ve yarıdan azı geri dönüştürülür veya 

birleştirilir ve Üye Devletler arasında önemli 

farklılıklar vardır. Doğal kaynakların rasyonel 

kullanımı, ilk Avrupa Antlaşmalarını destekleyen 

ilk çevresel kaygılardan biridir. 
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Aralık 2015'te Komisyon, dairesel ekonomiye 

yönelik bir eylem planı ve aşağıdaki yasal 

düzenlemeleri değiştirmek için dört yasama 

önerisi sunmuştur:          а) Atık Çerçeve Direktifi; 

(b) Düzenli Depolama Direktifi; (c) Ambalaj ve 

Ambalaj Atık Direktifi; ve (d) Ömrünü tamamlamış 

araçlar, bataryalar ve akümülatörler ile atık 

bataryalar ve akümülatörler ile atık elektrikli ve 

elektronik ekipmanlara (ОЕЕО) ilişkin direktifler. 

Bu tekliflerden bazıları, atık yönetimi hedeflerini 

revize etme konusundaki yasal yükümlülükler tarafından tetiklenmiştir. 

  

AB genelinde belediye atıklarının % 65'inin 2035 yılına kadar geri dönüşüm hedefi (2025 

yılın'a kadar % 55 ve 2030 yılın'a kadar % 60); 

 
2030'a kadar AB çapında ambalaj atıklarının % 70'ini geri dönüştürme hedefi 

 

Düzenli depolama alanlarının 2035 yılına kadar düzenli depolama alanlarının belediye 

atıklarının % 10'una kadar azaltılması için zorunlu hedef; 

 

2023 yılına kadar biyo-atıkların ve 2025 yılına kadar tekstil ve evsel tehlikeli atıkların ayrı 

olarak toplanmasını gerektiren, ayrı olarak toplanan atıkların depolanması yasağı; 

 

 Düzenli depolama alanını azaltmak için ekonomik araçların tanıtımı; 

 

AB geri dönüşüm seviyelerini 

hesaplamak için basitleştirilmiş ve 

geliştirilmiş tanımlar ve uyumlu 

yöntemler; 

 

Endüstriyel simbiyozun yeniden 

kullanımını ve uyarılmasını teşvik 

etmek için özel önlemler - bir 

endüstrinin yan ürününü bir diğeri için 

hammadde haline getirme; 
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Döngüsel ekonomide plastikler 

Döngüsel ekonomideki plastik stratejisinde, plastik atıkların düşük kullanımı ve geri 

dönüşümü, plastiklerin üretimi ve yanması ve okyanuslarda plastik atıkların varlığı ile 

ilişkili sera gazı emisyonları gibi temel zorluklar tanımlanmıştır. Komisyon, tüm plastik 

ambalajların 2030 yılına kadar geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir olmasını 

önermektedir. Bu hedefe doğru ilerleme sağlamak için, strateji dört alana odaklanan çok 

çeşitli tedbirler sunmaktadır: 1) plastiklerin geri dönüşümünün karlılığını ve kalitesini 

artırmak; 2) plastik atıkların kirlenmesinin sınırlandırılması; 3) plastiklerin değer zincirine 

yatırım ve yenilik çekmek; ve 4) küresel eyleme hakim olma. 

 

Atık ve zararlı plastik ürünlerle ilgilenmek için Plastik Stratejisinin bir parçası olarak, bazı 

tek kullanımlık plastik ürünler üzerinde yeni katı yeni kısıtlamalar getirilmiştir. AB'de 

yasaklanacak ürünler arasında plastik kaplar (çatallar, bıçaklar, kaşıklar ve çubuklar), 

plastik tabaklar ve pipetler, polistiren yiyecek ve içecek kapları ve plastikten yapılmış 

pamuklu kulaklıklar bulunmaktadır. 2025 yılından itibaren Üye Devletler, zorunlu olarak 

PET şişelerde en az % 25 geri dönüştürülmüş plastik bulundurma hedefine sahip 

olacaklardır. 2030'a kadar, tüm plastik şişeler en az % 30 geri dönüştürülmüş içeriğe 

sahip olacaklardır. 

 

Ekoyenilik - gelecekteki rekabetçiliğin anahtarı  

Ekoyenilik nedir? 

Eko-yenilikler, iş fırsatları yaratan ve 

etkilerini önleyerek veya azaltarak veya 

kaynak tüketimini optimize ederek 

çevreye faydalı olanlardır.   Eko-yenilik, 

doğal kaynaklarımızı kullanma şeklimiz 

ve onu üretme ve kullanma şeklimizin 

yanı sıra eko-verimlilik ve eko-endüstri 

fikirleri ile yakından bağlantılıdır. Eko-

yenilik, imalat şirketlerinin uçtan uca 

çözümlerden, ürün ve üretim 

yöntemlerini değiştirerek malzeme ve 

enerji akışlarını en aza indiren kapalı 

döngü yaklaşımlarına geçişini teşvik ederek birçok işletme ve sektöre rekabet avantajı 

sağlamaktadır. 

 Eko-yenilik, üretim yöntemlerimizin çevresel etkisini azaltarak, çevrenin çevresel 

sürdürülebilirliğini artırarak veya doğal kaynakların daha verimli ve sorumlu bir 

şekilde kullanılmasını sağlayarak sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmada 

önemli ilerlemelere yol açan herhangi bir yeniliktir. 
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 İşletmeyi çevre dostu yapan yeni süreçleri, teknolojileri ve hizmetleri 

destekleyerek, eko-yenilik Avrupa'nın büyüme potansiyelini optimize etmesine 

yardımcı olurken, iklim değişikliği, kaynak kıtlığı ve biyolojik kaynakların ve 

çeşitliliğinin azalması gibi ortak zorluklarımıza katkıda bulunmaktadır. 

 

 

 Eko-inovasyon aynı zamanda işletmeler için bir fırsattır - maliyet azaltımlarına yol 

açar, yeni büyüme fırsatlarından yararlanmaya yardımcı olur ve müşterilerinin 

kurumsal imajını güçlendirir. Dolayısıyla AB, ekonomik ve düzenleyici engelleri 

kaldırarak ve yatırım, talep ve farkındalığı teşvik ederek iyi fikirlerin iş ve sanayi 

gelişimine dönüşümünü hızlandırmalıdır. 

 

Avrupa ekoetiket şeması  

Ekoetiket ürün ve hizmetlerin çevresel 

performansını onaylamak için gönüllü bir 

girişimdir. Sertifika alabilmek için bu ürünler ve 

hizmetler, her bir ürün grubu için geliştirilen 

çevresel etkilerini azaltmak için belirli kriterleri 

karşılamalıdır. Bu, bağımsız bir üçüncü tarafın 

işareti, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca iyi 

çevresel performansının kanıtı olarak kullanma 

hakkı verdiği farklı kriterlere dayanan gönüllü 

bir girişim olduğu anlamına gelmektedir. 

 

Ürünlerin ve hizmetlerin çevresel etkisinin 

azaltılması, üretildikleri andan itibaren 

kullanımlarına kadar nihai bertaraflarına kadar değerlendirilir. Bu, Avrupa Birliği 

ekoetiketini son derece güvenilir kılmaktadır. 

 

Avrupa Birliği ekoetiket logosu, tüketicilere satın aldıkları ürünün doğal kaynaklar 

üzerinde piyasadaki diğer benzer ürünlerden daha az etkisi olduğunu garanti eder. 

Nisan 2009 tarihli bir Ekoetiket anketine göre, katılımcıların % 40'ı Avrupa ekoetiket 

şemasına aşina oldukları görülmektedir.  

 

Ankete katılan kullanıcıların % 80'inden fazlası ürünlerin çevresel yönlerine dikkat 

ettiklerini ve % 47'sinin eko-etiketi aradıklarını söylemektedirler.  Bu, bu planın 

alışveriş davranışındaki belirleyici rolünün kanıtıdır. Şu anda, program yiyecek, içecek, 

ilaç ve tıbbi cihazlar hariç tüm ürün ve hizmetler için geçerlidir. 
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Şimdiye kadar, tekstil, deterjan ve turistik konaklama gibi çok çeşitli ürün gruplarından 

binlerce ürün sertifikalandırılmıştır. Avrupa Komisyonu Ekoetiket'in 1992'den Eylül 

2015'e kadar uygulanmasından bu yana 44 771 ürün ve hizmet belgelendirilmiştir. 

 

Ürün ve kriterler 

Avrupa Birliği ekoetiket kriterleri, en son Topluluk stratejik çevresel hedefleri dikkate 

alınarak ürünlerin çevresel performansına dayanacaktır. Avrupa Birliği ekoetiketini 

taşımak için bir ürünün hangi çevresel gereksinimleri karşılaması gerektiğini belirlerler. 

Bu kriterler, özellikle iklim değişikliği, doğa ve biyolojik çeşitlilik, enerji ve hammadde 

tüketimi, atık üretimi, her türlü ortamdaki emisyonlar, fiziksel etkiler yoluyla kirlilik ve 

tehlikeli maddelerin kullanımı ve salınımı üzerindeki en önemli çevresel etkileri dikkate 

almalıdır. 

Kriterlerin geliştirilmesinde dikkate 

alınan diğer faktörler, tehlikeli 

maddelerin daha güvenli olanlarla 

değiştirilmesini veya teknik olarak 

mümkün olan yerlerde alternatif 

malzeme veya işçilik kullanımını 

içermektedir. Bunlar arasında, 

ürünlerin dayanıklılığı ve tekrar 

kullanılabilirliği, sağlık ve güvenlik 

hususları da dahil olmak üzere 

çevresel faydalar ve yükler 

arasındaki net çevresel denge, 

ürünün yaşam döngüsünün farklı 

aşamalarında çevresel etkiyi azaltma potansiyeli bulunmaktadır. 

Avrupa Komisyonu'nun çevresel kriterler oluşturma kararları aşağıdaki 35 ürün grubu 

için geçerlidir:  

 endüstriyel ve kurumsal deterjanlar;  

 otomatik bulaşık makineleri için endüstriyel ve kurumsal deterjanlar;  

 genel temizleme deterjanları sıhhi tesisler için genel temizleyici deterjanlar;  

 bulaşık makinesi deterjanları; 

 elde yıkama için bulaşık deterjanları;  

 çamaşır deterjanları; sabun, şampuan ve saç kremleri;  

 kişisel hijyen için absorbe edici ürünler;  

 yağlama maddeleri;  

 sıhhi tesisat armatürleri;  

 iç ve dış boya için boya ve vernikler;  

 toprak iyileştiricileri;  

 büyüme ortamları;  
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 ısı pompaları;  

 ışık kaynakları;  

 bilgisayarlar;  

 dizüstü bilgisayarlar;  

 televizyonlar;  

 kopya ve grafik kağıdı;  

 „tişu” tür kağıt;  

 baskı ürünleri;  

 gazete kağıdı;  

 yataklar;  

 ahşap mobilyalar; 

 ahşap yer döşeme; 

 tekstil yer döşemeleri;  

 sert kaplamalar;  

 ayakkabı ürünleri;  

 tekstil ürünleri;  

 kamp hizmetleri;  

 turistik konaklama;  

 görüntü elde etme ekipmanı; 

 tuvalet;  

 geri dönüşümlü kağıt ürünleri;  

 sıcak su ısıtıcıları. 

  

Kriterler, malzeme gelişimi, üretim süreçleri, emisyon sınırlama teknolojileri ve pazar 

değişiklikleri gibi teknik yenilikleri yansıtacak şekilde her dört yılda bir gözden 

geçirilmektedir. Bu şekilde, üreticiler ve tüketiciler AB ekoetiketinin en yüksek çevresel 

performansla uyumlu olduğundan emin olabilirler. 

 

Evrensel temizleyiciler için eko-etiket ödül kriterleri, örneğin, su organizmalarının 

toksisitesini, yüzey aktif maddelerin biyolojik olarak bozunabilirliğini, kullanım için 

dışlanan veya kısıtlanan maddelerin veya karışımların içeriğini, aromatik maddeleri, 

uçucu organik bileşikleri, fosforu vb. 

 

Sıcak su kaynakları için, minimum enerji verimliliği, soğutucu ve küçük soğutucu 

akışkan tipi, maksimum sera gazı emisyonları, azot oksit, karbon monoksit, organik 

gaz karbon, partiküller ve tehlikeli madde ve karışımların içeriği dikkate alınmalıdır. 
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Avrupa Birliği ekoetiket ödül prosedürü  

 

Üreticiler, ithalatçılar, servis 

sağlayıcılar, toptancılar ve 

perakendeciler Avrupa Birliği 

ekoetiket'e başvurabilirler. 

Toptancılar ve perakendeciler 

sadece kendi ticari markaları altında 

pazarlanan ürünler için 

başvurabilirler. Avrupa Ekoetiketini 

kullanmak isteyen operatörler, 

Bulgaristan için Çevre ve Su 

Bakanlığı olan yetkili makama bir başvuruda bulunabilirler. 

 

Söz konusu ürün / ürünler için kaç farklı ad veya markanın kullanıldığına 

bakılmaksızın, tek bir ürünü veya ürün yelpazesini kapsayabilir.  Bu nedenle başvuru 

sahibi, başvuru sürecinde söz konusu ürün veya ürünlerin üreticisinin ticari adlarını 

veya dahili referans numaralarını rapor etmelidir. 

 

Formüle edilmiş bir ürünün eko-etiketine başvururken, üründe kullanılan tüm 

kimyasallar ve karışımlar başvurunun bir parçası olarak sunulmalıdır. Avrupa Birliği 

ekoetiket kriterlerine göre, üretim tesislerinin belirli gereksinimleri karşılaması 

gerekiyorsa, ilgili ürünün üretildiği tüm tesislerde karşılanması gerekmektedir.  Bir 

ürünün çevresel performansını göstermek için test gereklidir. 

Yetkili makamlar, BDS EN ISO / IEC 17025: 2006 tarafından akredite edilmiş 

laboratuvarlarda test yapmanın avantajını kabul etmektedirler. Avrupa Birliği ekoetiket 

'in fiyatı ilgili şirketler için mümkün olduğunca düşüktür. Avrupa ekoetiket ödülünün 

maliyeti ve yıllık ücretler ürün grubuna göre değişebilir. Lisans sahibi, halihazırda bir 

AB Ekoetiketi almış olan kapsamındaki ürün yelpazesini genişletmek istiyorsa, birkaç 

koşul geçerlidir. Kriterlere uymaksızın yeni dahili üreticinin referans numaralarına / 

ticari adlarına sahip bir uzatma gerektiğinde, ilgili bilgiler yetkili makama 

gönderilmelidir. 

 

Ncelemeden sonra ve başvuru onaylanırsa, yetkili makam, yeni / ek üreticinin dahili 

referans numaralarının / ticari adlarının eklendiği gözden geçirilmiş bir lisans 

vermektedir. Kriterlere (örn. Yeni malzemeler) uyumu etkileyen yeni teknik özelliklere 

sahip bir uzatma veya değişiklik, kullanılmadan önce yetkili makam tarafından 

onaylanmalıdır. 
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Yeni tedarikçilerin eklenmesi veya değiştirilmesi, güncellenmiş bir tedarikçi listesi ve 

kriterlere uygunluğunu kanıtlayan uygun belgeler sağlandıktan sonra yetkili makam 

tarafından onaylanmalıdır. 

 

 Uygunluk kontrolü 

Operatörler, Avrupa Birliği ekoetiketi 

verilen ürün veya hizmetlerin her 

zaman belirlenen kriterlere uymasını 

sağlamaktan sorumludur. Bir Avrupa 

Birliği Ekoetiket lisansı verildiğinde, 

lisans sahibinin başvuru belgelerini 

güncel tutması gerekir. 

 

 

Sürekli test veya ölçümlerin gerekli olduğu durumlarda, operatörler test sonuçlarını 

arşivlemekten ve diğer ilgili belgeleri tutmaktan sorumludur. Açık bir gereklilik 

olmadıkça, bu belgeyi yetkili makama göndermek her zaman gerekli değildir, ancak 

talep üzerine her zaman mevcut olmalıdır. 

 

 Ürün, Avrupa Birliği Ekoetiket lisansının geçerlilik süresi boyunca herhangi bir 

noktada kriterlere uymayı bırakırsa, bu durum uygunsuzluğun nedenlerinin 

açıklanmasıyla birlikte gecikmeden yetkili makama bildirilmelidir. Yetkili makam, ek 

ölçüm talep etme, ruhsatın askıya alınması vb. gibi hangi eylemin gerçekleştirileceğine 

karar verecektir. 

Yetkili makam, lisans sahibinin 

Avrupa Birliği Ekoetiket kriterlerine 

ve kullanım koşullarına ve sözleşme 

şartlarına uygunluğunu izlemek için 

gerekli tüm çalışmaları yapma 

hakkına sahiptir. Bu amaçla, yetkili 

makam bu uyumu göstermek için 

gerekli tüm ilgili belgeleri isteyebilir. 

Buna ek olarak, yetkili makam 

herhangi bir zamanda ve bildirimde 

bulunmaksızın tesisin tesislerine 

erişim talep edebilir. 
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HERBİRİMİZİ DOĞANIN SAFLIĞININ KORUNMASINA KATKIDA BULUNABİLECEĞİMİZ BİRKAÇ 

YÖNTEM 

 

Büyük Hollywood prodüksiyonlarına benzer bir çevre felaketinin gerçekleşebileceği 

andan çok uzak değiliz. Son yıllarda, Bulgaristan ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok 

ülkede artan sayıda önemli iklim değişikliği olmuştur. Son zamanlarda dört mevsimi ile 

bilinen bugün, her iki ülkedeki hava tipik bir geçiş ilkbahar ve sonbahar olmadan kıştan 

yaza ve tersi de giderek değişmektedir. Bütün bu olumsuz sonuçlar insan faaliyetinin 

sonuçlarıdır. Aynı zamanda, her birimiz çevrenin iyileştirilmesine çok az katkıda 

bulunabiliriz. Doğanın kirliliği zaman içinde durdurulması gereken, onarılamaz sonuçlara 

tanık olmadan önce geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Gıda kalitesi de giderek 

daha fazla ele alınan bir diğer ciddi konudur. Herkes doğanın kirlenmesini önlemek için 

küçük adımlar atabilir. 

 

Sigara içenler doğanın kirliliğini nasıl etkileyebilir? 

Sigara izmaritlerinizi yere atmayın. Tabii ki, sigarayı bırakmanız en iyisidir - sizin için de 

daha sağlıklı olacaktır. Hala tutkulu ve  tiryaki bir sigara kullanıcıysanız, sigara 

izmaritlerinizi çöp kutusuna veya belirlenmiş yerlere atınız.  Sigara izmaritleri biyolojik 

olarak parçalanamaz ve son derece zehirli çözünür kimyasallar içerir. Yere atılan bir 

sigara izmariti 25 yıl orada kalabilir, bu sırada arsenik, amonyak, aseton, benzen, 

kadmiyum, formaldehit, kurşun ve toluen gibi kimyasallar çevreye salınmaktadır.  Daha 

sonra bu topraktan, büyüdükçe içindeki zehirli maddeleri emen bitkiler büyümektedir.  

 

Araba sürme nedeniyle çevreye verilen zarar 

Otomobillerin attığı zararlı emisyonlar ve bunlardan kaynaklanan kirli hava hakkında 

duyduklarınızdan kesinlikle bıkmışsınızdır. Bununla birlikte, büyük şehirler, özellikle 

yoğun trafik olan yoğun saatlerde egzoz dumanlarından boğulmaktadır. Mümkünse 

elektrikli veya hibrit bir araba kullanın veya kurşunsuz benzin kullanın. 
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Otomobil 

Zararlı emisyonları önlemek için arabanızı iyi 

durumda tutun. Tabii ki onarımlar ciddi ve 

pahalı olduğundan dolayı hasar olduğunda 

zamanında müdahale ederseniz daha az 

çdersiniz.   

  

 

 

Paylaşılan seyahat 

Aynı yönde seyahat ederken veya aynı yerde çalışırken arabanızı iş arkadaşlarınızla veya 

arkadaşlarınızla paylaşın. Bu şekilde kendi şirketiniz olacak ve yakıttan tasarruf 

edeceksiniz. Bisiklete binmeyi seviyorsanız, hava ve iş yeri konumu izin verdiğinde işe 

gitmek için kullanın. 

 

Asla dışarıda atık, özellikle kimyasallar ve plastikler yakmayın  

Bunun bazı kış günlerinde büyük şehirler için özellikle büyük bir sorun olduğu 

kanıtlanmıştır, çünkü bazı insanlar ısıtma veya araç olarak giyim veya atık kullanmaktadır. 

Tamamen hoş olmayan kokuya ek olarak, yüzlerce zararlı maddenin atmosfere deşarj 

edilmesi ile karakterize olmaktadır. 

 

Geri dönüşüm yapın 

Eski şeyleri geri dönüştürmek için farklı yollar kullanın. Eski elektrikli cihazlarınızı çöp 

kutusuna bırakmak yerine bir geri dönüşüm şirketi arayın. Elektrikli cihazların üretiminde 

1000'den fazla farklı malzeme kullanılmaktadır. Geri dönüştürülmezse, çevreye sızmaya 

ve doğayı kirletmeye başlarlar. 

  

Kompost yapın 

Bahçenizdeki yaprakları ve otları ve 

mutfağınızdaki yiyecek kalıntılarını 

kompostlamaya başlayın. Bu, bahçenizdeki 

toprağı iyileştirirken çöplerinizi azaltmanıza izin 

verecektir. Aslında kompostlama sürecinden 

geçtikten sonra  karışımı bahçenizdeki toprağı 

beslemek için kullanabilirsiniz. 
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Kirliliği sınırlamak için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanın  

Sıcak su için güneş panelleri kurmaya yatırım yapın. Kurutucudan elektrik kullanımını en 

aza indirmek için çamaşırlarınızın güneşte kurumasına izin verin. 

 

Yerli üretilen ürün ve besinler satın alın 

Garip bir şekilde, bu tavsiyenin iyi bir gerekçesi vardır - malları yurt dışından taşımak için 

yakıt tasarrufu sağlar. Ve dolayısıyla - doğanın kirliliğini azaltır. 

 

Doğal kaynakları kullanın 

Evinizin etrafına bakın ve bir yağmur suyu depolama tankını uyarlayıp 

ayarlayamayacağınızı görün, böylece çiçek bahçenizi sulamak için alternatif bir 

kaynağınız olsun. 

Çözünülmeyen malzemelerin kullanımını sınırlayın  

Çevre dostu veya biyolojik olarak parçalanabilir malzemelerden üretilen ürünleri kullanın 

ve satın alın. Plastikten kaçının. Alışveriş yaparken daima bir tekstil çantası taşıyın. 

Plastik torbalar onlarca yıldır çürümez. Bu nedenle, tekstil ikamelerinin kullanılması 

doğanın kirlenmesini önlemektedir. 

Çevreye özen gösterin 

Daha fazla ağaç dikin. Mümkünse, avluya veya bloğun önüne daha fazla ağaç yerleştirin. 

Havayı temizler, oksijen sağlar ve çevreyi aydınlatır. Bir işletmeniz varsa, iş 

uygulamalarınızın çevresel etkilerini dikkate aldığınızdan emin olun.. 

Kötü alışkanlıklarımızı sonlandıralım 

Avrupa Birliği şu anda yılda 100 milyar plastik torba kullanıyor. Bu çok miktarda atıktır, 

çünkü çoğu zaman torbalar sadece 

bir kez kullanılır. Birçoğu 

okyanuslara ve denizlere 

atılmaktadır. 

Bu kaynak israfı ve kirliliği ile 

mücadelede yeni bir önlem, plastik 

torbalar hakkındaki yeni AB 

direktifidir. Üye Devletleri, ince 

plastik alışveriş torbaları kullanımını 

büyük ölçüde azaltmaya mecbur 

kılmaktadır. Üye devletler bununla 

nasıl mücadele etmektedir? 
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Kişi başına kullanılan plastik torba sayısı Üye Devletler arasında önemli farklılıklar 

göstermektedir. Bazıları kullanımlarını sınırlamak için etkileyici sonuçlar elde etmiştir. Son 

birkaç yılda alınan önlemler sayesinde, Danimarka ve Finlandiya'da yıllık ortalama ince 

plastik torba tüketimi kişi başına sadece dört adettir.  İrlanda'da, verginin 2002 yılında 

piyasaya sürülmesinden sonra, tek kullanımlık plastik torbaların tüketimi yılda kişi başına 

328'den 18'e düşerek neredeyse % 95 azalmıştır.  Ölçeğin diğer ucunda, 2010 yılında 

plastik torba kullanımının ortalamanın çok üzerinde olduğu ülkeler vardır - örneğin, 

Yunanistan'da 269 torba ve Bulgaristan'da 421 torba. Açık deniz atıklarının yaklaşık% 

80'i karadan gelmektedir. Çoğu plastiktir. Deniz kuşlarının midelerinde ve karaya vuran 

balinaların midelerinde plastik torbalar bulunmaktadır, bu nedenle harekete geçmenin 

zamanı gelmiştir.  

Yeni Plastik Torbalar Direktifi uyarınca, ulusal hükümetler 2019 yılı sonunda yıllık 

tüketimin kişi başına 90 ince plastik torbayı aşmamasını sağlamalıdır. 2025'in sonunda, 

bu sayı kişi başına 40 torbaya düşmelidir. Bu hedeflere ulaşmak için farklı önlemler 

alabilirler. Bu tedbirler, ücretleri veya vergileri veya tüketimi azaltmak için ulusal hedefleri 

içerir. Hedefler bağlayıcı tedbirler veya ekonomik sektörlerle yapılan anlaşmalarla 

gerçekleştirilebilir. Avrupa Birliği mevzuatına uygunsa, plastik torbaların kullanımına 

yasaklar da koymak mümkündür. Üye Devletler yeni kuralları nasıl uygulayacaklarını 

Kasım 2016'ya kadar Komisyona bildirmek zorunda kaldılar. 

Bazı ülkeler zorunlu ücretler getirmeyi seçmiştir. Almanya ve Avusturya gibi diğerleri 

perakende sektörü ile anlaşma yapmaya karar verdiler. 

Fransa ve İtalya biyolojik olarak parçalanabilir ve kompostlanabilir olanlar hariç tüm 

plastik torbaların kullanımını yasaklamıştır. Birleşik Krallık ve Hollanda da buna karşılık 

olarak plastik poşetlerin ücrete tabi tutulmasını kararlaştırmıştır. Ve Estonya'da plastik 

torbalar artık ücretsiz olarak sunulmayacaktır.  

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Plastik Torbalar Direktifinin uygulanmasına öncelik 

veriyor ve belirlenen son tarihte bilgi almadığı Üye Devletlere zaten uyarı mektupları 

göndermiştir. 

Bununla birlikte, plastik torbaların kullanımını kısıtlamak, daha sürdürülebilir tüketime 

geçişin sadece bir unsurudur ve çevreye plastik salınımını azaltmayı amaçlamaktadır. 
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İyi uygulamalar oluşturun - atıkları ayrı ayrı atın, plastik torbalarınızı arabanın penceresine 

atmayın. Mağazadan her seferinde plastik torba satın almak yerine sağlam ve rahat bir 

tekstil çanta satın alın. Birçok süpermarket, ilgili zincir logosuna sahip yeniden 

kullanılabilir alışveriş torbaları sunmaktadır. Böyle bir torbanın maliyeti 3 $ ve bir plastik 

torbanın 10 sent olduğunu göz önünde bulundurursak birincisi uzun vadeli bir yatırım 

olacak, ikincisi ise hemen çöpe atılacaktır.  Tekstil çantaları yıllarca kullanılabilir, bu da 

uzun vadede paradan tasarruf etmenizi sağlar. Mümkünse araba yerine toplu taşıma 

araçlarını kullanın. Trafiği azaltmak, kirliliği önlemede önemli bir noktadır. 

25 yıl içinde Avrupa, Bulgaristan ve Türkiye'de çevre ne olacak? "Gezegenimizde iyi 

yaşamak" ortak hedefine ulaşacak mıyız? İyi durumda doğa ile çevrili ve iklime dayanıklı 

şehirler inşa ederek küresel ısınmayı sınırlayabilecek miyiz? Avrupa Parlamentosu'na 

yapılan son seçimlerde açıkça görüldüğü gibi, Avrupalılar giderek daha fazla endişe 

duymaktadır. Yeni nesil Avrupalılar acil eylem çağrısı yapıyor, ancak sürdürülebilir bir 

gelecek için talepleri Avrupa çevresel ve sosyo-ekonomik kalkınma politikalarını nasıl 

etkileyecektir? 

 

Kullanılan kaynaklar: 

RESİMLER Pixabay.COM 

Yayınlar: 

 http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/section/193/%D0%BF%D0%BE%D

0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0 

 Ekoloji Ansiklopedisi (İkinci Baskı), 2019 yazarlar Clive Hamilton, ... Simone 

Bastianoni 

 http://agrobio.elmedia.net/bg 

 https://greentech.bg 

 Ekoloji & Altyapı dergisi 

 Çevre dergisi 

 Küçük ve Orta Büyüklükteki İiletmeler'ler ve iş eğitmenleri için eko-yenilik kılavuzu  

 Avrupa Sayıştayı Özel Rapor № 8/2019  

 https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20151201STO0560

3/krghovata-ikonomika-kakvo-predstavliava-tia-i-zashcho-e-vazhna 

 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg/section/193/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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