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HAVA KIRL1L1QINE SON
KONGRESİ

KİMYAGERLER DERNEĞİ
Tİİ1ED ANKARA ŞUBESİ
İK D ANKARA ŞUBESİ

ANKARA HALKINA
Ç A Ğ R I
Kongre çalışmalarından bir hafta ön£e aşağıdaki çağrı m etni
Ankara'lılara b ild iri
şeklinde dağıtılm ıştır.
«Hepimizin, hergün giderken, duraklarda otobüs ve dolmuş beklerken, evim izi ha
valandırmak için pencereyi açarken, yanılıp da balkona çamaşır asarken, çarşı pazarı
dolaşırken, kısacası yaşantımızın her anında, som ut olarak önce ağzımızda, sonra boğa
zımızda, giderek ciğerlerim izde hissettiğim iz «HAVA KİRLİLİĞİ» her geçen gün tüm
canlıların yaşamlarım ölüm le te h d it etm ektedir.
ANKARA'DA YAŞAM A HAKKI İSTİYORUZ
Bir takını çıkar grupların kâr hesapları uğruna solumak zorunda bırakıldığımız ken
tim iz havasındaki kirle tici çokluğu, onbinlerce insanın ani olarak ölümüne neden olan
YOĞUN HAVA KİRLENMESİ için gerekli sınırı çoktan aşm ıştır. Durgun hava koşulları
nin yete rli sürede uzaması ile Ankara halkının k itle le r halinde ölümü her an görülebilir.
Hava k irliliğ in in ölüm cül etkisinin yanında her geçen gün sağlığımızın biraz daha kaybol
masına neden olan UZUN SÜRELİ ZEHİRLEME etkisi de vardır. Sürekli öksürükler, sık
sık görülen çocuk düşürm eler, gereksiz sinirlenm eler, b itkin likle r, halsizlikler, boğazları
mızdaki yanmalar, bebelerim izin ikörpecik ciğerlerinden çıkan h ırıltıla r hava k irliliğ in in
hep bu etkisi yüzünden oluşm aktadır.
YÖNETİCİLER UYUYOR MU?...
Bugüne dek yapılan çe şitli girişim lerle , ilgHilere, sorunun yaşamsal önemi konu
sunda bir çok uyarılarda bulunulm uştur. Fakat hiç bir ye tkili merci bu uyarılara kulak
asmamaktadır. Bu ilgisizliğ n nedeni, ye tkili m ercileri elinde bulunduran egemen güçle
rin kâr hesaplan uğruna, insan sağlığının bir kenara itilm esinden kaynaklanmaktadır.
BOZUK DÜZEN NEFES ALDIRMIYOR
Ankara halkı şu gerçeği iyi b ilm e lid ir. Ülkemizde hava kirlenm esine karşı, ye tkili
m ercilerde hiç b ir ciddî ve köklü çalışma yapılm am ıştır ve
yapılmamaktadır. Yapılan
tek şey, her gün som ut olarak hissettiğim iz kentim izin bu pis havasını bilim sel daya
naklardan yoksun ölçüm lerle saptamaktır. Ayrıca, dağlara vantilatör ve kentin üzerin:'
borular ye rle ştirm e , arazileri siyaha boyama, ev bacalarına filtr e takma gibi soruna,
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gerçekçilikten uzak özünde halkın gözünü boyama amacını güden
önerilerle yaklaş
maktadır. Bütün bu önerilerde, önce havanın kirlenm esine izin ve rilip , daha sonra da
kirlenen havayı temlilzeme yoluna gidilm ektedir. Nedense özünde
halkımıaz çok daha
ucuza mal olan, havayı pisletm eden önce ıklirliliği önleme yolu hep göz ardı edilm ekte
dir. İnsanı önce hastalandırıp, sonra tedlavi etme yoluna giden sağlık pojitiaksinda da
aynı yaklaşım görülm ektedir. Soruna, halkın çıkarına uygun ö n erilerle yaklaşmak siste
min gereği yapılmamaktadır.
HAVA KİRLİLİĞİNE SON
Biz aşağıda isim leri b e lirtile n 'kuruluşlar olarak, sorunun gerçek sınıfsal özünü o r
taya çıkaracak ve halkın çıkarına en uygun olan köklü ve gerçekçi çözüm önerilerinde
bulunacak halka açık b ir kongre düzenlemekteyiz. «HAVA KİRLİLİĞİNE SON» adlı hal
ka açık kongremiz 19— 20 M a rt 1977 tarihlerinde, M akine M ühendisleri Odasında (Se
lanik Caddesi No: 76 Kızılay — ANKARA Saat 10.00’da başlayacaktır.
HAVA KİRLİLİĞİ' KADER

DEĞİLDİR

Yapılacak (kongrienin sonuçlarının y e tk ili m ercilerce kabulü, Ankara halikının
bir baskı grubu oluşturarak, soruna sahip çıkması ile olanaklıdır. Y e tkili m ercileri
de bulunduran egemen güçler, halkın zorlaması olmadan, soruna gerçekçi olarak
ışm ayaca kla rdır. Soruna sahip çıkm ak ve egemen güçlere ıkarşı bir baskı grubu
turm ak için TÜ M ANKARA HALKINI kongremize çağırıyoruz. Uğraşımızdaki başarı
katılm alarınızla gerçekleşecektir.
TÜTED
TÜM TEKNİK ELEMANLAR
SEKRETERİ

DERNEĞİ

KİMYAGERLER DERNEĞİ
BAŞKANI
MUSTAFA DÖŞEMECİ

NA M IK K. DOLENEKEN
İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ
ANKARA ŞUBESİ
Y. K. ÜYESİ
HÜLYA DERELİ
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A —

DEMOKRATİK KURULUŞLARIN MESAJLARI

«HAVA KİRLİLİĞİNE SON» KONGRE BAŞKANLIĞINA
Ankara, bir sanayi kenti değil, çalışanların özelli'kle hizm etler alanında yoğunlaştığı
bir kenttir. Bugün Ankara’da hava k irliliğ in in ölümcül boyutlara
ulaşmasında kentin
topografik ve klim atolo jik yapısı gibi bazı özel koşullarda rol oynamaktadır. Bunlara ek
olarak evsel yakıt kullanım ı, taşıt araçlarından çıkan k irle tic ile r hava k irliliğ in in bu ö l
çüde artışının kaynağım oluşturm aktadırlar. Başkentin;
sağlıksız plansız ve bir pat
lama biçim inde denetim siz pelişim i, sorunu çözümlenmesi
sön derece güç bo /utlara
ulaştırm ıştır. 1965 yılında 905 660 olan kent nüfusu 1976'da 2 m ilyonu
aşm ıştır. Bu
gelişm e paralel olarak kentte yaşayanlara haberleşme araçlanyal yoğun olarak benim
setilm ekte olan «Tüketim Toplumu Modeli» ve bu modelin kaynağı olan montaj sanayii
sayesinde Ankara’da 1965 yılında 50.000 civarında olan araç sayısı 1976'ya gelindiğinde
135 bine ulaşm ıştır. Ankara’nın hizm et üretenlerin bulunduğu bir kent olduğu, 200 bin
memuru barındırdığı düşünüldüğünde memurların hava k irliliğ i
sorunundan ne denli
etkilendiği açıkça görülür. Çünkü kent nüfusunun hemen hemen yarısını aileleriyle bir
likte m em urlar oluşturm aktadır.
Hepim izin her sabah işe giderken ve mesai bitim inde evlerim ize dönerken, durak
larda otobüs dolmuş bekleken, kömür kuyuklarında, Et— Balık
kuyruklarında sıraları
oluştururken, çarşı pazar dolaşırken, kısacası yaşantımızın her anında
som ut olara<
gözümüzle gördüğümüz, ağzımızla, boğazımızla ve giderek ciğerlerim izle hissettiğim iz
hav? k rliliğ i her geçen gün tüm canlıları olduğu gibi biz insanları da ölüm le te h d it e t
mektedir.
Bütün bu tehlikelere, sorunun ciddiyetine karşılık, sorunu kökten ele alan, halkın
hayati çıkarları doğrultusunda önlem düşünenler yok. İktidarlar, gelm iş geçmiş ye tkili
ler tam anlamı ile soruna ilgisiz kalm ışlardır. Ancak' hava k irliliğ i sorununda geri ve
çarpık Türkiye kapitalizm inin yapısına uydurulup bir tic a re t malı haline g e tirilm e s i olası
lığı çok yüksek. Yarin, aynı Tekel, Et— Balık Kurumlan önünde oluşan
kuyruklar gibi,
«Temiz Hava» satan, «Bacalar için filtre » satan, ya da maske satan «İşyerleri» önünde
halkın kuyruk olmayacağım kimse söyleyemez.
Sorunun bu denli önemli olmasına karşın, Ankara’nın havasının kirlenm esi
dolayı
sıyla gerek kamuoyunun ve buna bağlı olarak ilg ilile rin ilgisini çekmesi genellikle Ekim
syı başlarında başlamakta, kış ortalarında hararetli tartışm alara yol açmakta, kış sonla
rında çözüm yolları önerilm ekte ve baharla b irlik te k irliliğ in azalması ile konu önemini
yitirm e kte ve yaz aylarında da sorun buzdolabına konulmaktadır. Bizim yıllardır gözledi
ğim iz ve bu yılda bu tü r bir gelişim izlem iştir.
Sorunun, çözümü çok güç boyutlara ulaştırılm asına karşılık, hava k irliliğ i Ankara'da
yasayanlar İçin bir yazgı değil.
Hava k irliliğ in i, Türkiye'nin diğer sorunlarından, halkı ilgilend ren diğer sorunlar
dan ayırmak mümkün değil. Bu ve benzeri sorunlar, ulusal
kaynakların halktan yana
kullanılm asını, zengin yaratma amacıyla yasaların çiğnenmesini önlenm esini, geri ve
çarpık kapitalizm in insan sağlığına uzanan kolların kesilm esini içeren çözüm yo lla rı
na sahip.
Bütün bu önlem leri köklü olarak alıp uygulayabilmek, son tah lild e yine sınıfsal çö
züme bağlı. Doğal afetlerin etkileri, ancak halktan yana politika uygulayan sosyalist bir
iktidar tarafından asgariye in d irile b ilir.
Bu bakış açısından, kongreyi düzenleyen kuruluşlara,
destekleyen örgütlere ve
kongreye gerek tebliğ sunarak ve gerekse izleyerek katılanlara TÜM— DER adına do st
ça selâmlarım ızı ile tir, kongrenin başarılı olmasını dileriz.
TÜM — DER ANKARA ŞB. A.
FATİH ÜSTÜN
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«HAVA KİRLİLİĞİNE SON» KONGRE DİVAN BAŞKANLIĞINA,
Ülkemizde Sağlık Politikasının en tem el yanlışlarından biri koruyucu sağlık h izm e t
lerlnin çok geri plana itilm e si ve ağırlığın tedavi edici hizm etlere verilm esidir.
O ysa çağdaş tıp anlayışına göre ıkoruyucu hizm etlere öncelik verilm esi
gerekir.
Çünkü koruyucu hizm etler daha kolay, daha uoız, bireyin ve toplum un sağlığı açısından
daha e tk ilid ir. Koruyucu hizm etlerin öncelikle ele alınması birçok hastahklari azaltarak
tedavi edici hekim liğe düşen payı düşürür.
Ülkemizde her alanda olduğu gibi sağfrk da ancak bozulduktan sonra ele alınmak
tadır. Çünkü sorunlara bu tü r yaklaşım bazı kesim lere büyük kazançlar sağlar ve kapi
ta lis t toplum düzeninin b ir gereğidir. Toplumun geniş kesim lerinin,
kesim lerin zararına da olsa egemen güçlerin ç& arları gözetilir.

özellikle

emekçi

Hava k irliliğ in in önlenm esi koruyupu sağlık hizm etlerinden b iris id ir. Yerinde ve za
manında al'nacak önlem lerle hava k irliliğ in i önlemek ya da en düşük düzeyde tutm ak
olanağı vardır. Fakat ülkem izin »içinde bulunduğu üretim iliş k ile rin in sonucu har alan
da görülen bozukluklar hava k irliliğ in in ele almış biçim ine de yansımaktadır. Ve hava
'k irliliğ i özellikle başkent’te halikın sağlığım, te h d it eden ve ölümcül boyutlara varan bir
sorun durumuna g e lm iştir. Egemen güçler ve siyasal Hctidar ise sorunu ancak yeni bir
kâr kaynağı olarak değerlendirm ektedirler.
Hava k irliliğ in in nedenlerini ortaya çıkarmak, doğru çözümleri getirm ek amacıyla
dem okratik kitle örg ütle rinin bu g iriş im le ri önem li b ir adımdır. Bu yönde çalışm aların
sürdürülm esi ve g e liştirilm e si gerektiğine inanıyor. Ankara Tabip Odası olarak düzenle
yici kuruluşlara teşekkür ediyoruz.
ANKARA TABİB ODASI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
DR. ÖZEN ARAT

«HAVA KİRLİLİĞİNE SON» KONGRE DİVAN BAŞKANLIĞINA,
A nka ra’da hava kirliliğ i* en geniş k itle le rin sağlığını te h d it eder durumdadır. Bir
yandan şehrin merkezinde ve şehrin merkezine yakarı oturan orta halli halkı, diğer yan
dan .şehrin d ö rt bir yanından kopup gelen ve İş yerlerinde, dairede, sokakta, mal vb
hizmet üreten em ekçileri etkilem e kte dir.
Analar körpecik çocuklarının öksürük ve bronşit olm alarını önleyem emekte, hava
k irliliğ in in yoğun olduğu aylarda ham ilelerde düşük olayları artm aktadır.
Hayatı üreten analar bu zehirli havanın zararlarını, hem kendilerinde, hem de y a v 
rularında iki kez yaşamaktadırlar. Bütün bunlara karşı hiç b ir y e tk ili kuruluşun sorum 
luluğu üstlenm em esi, gerçekçi b ir önlem almaya yanaşmaması nedendir?
Bu sorunun yanıtı sömürü düzeninin kendinde yatmaktadır.
Şehir planlamasına set çeken, şehir içi yoğunluğun bu günkii boyutlara ulaşmasına
neden olan, şehir içi arsaların özel m ülkiyeti, ve bunların üzerine gelişen arsa spekü
lasyonudur. Bir yandan caddeler tra fiğ i kaldıramazken,
m ontaj
sanayi, özel otom obil
üretim ini alabildiğine körüklem ektedir.
A n ka ra ’da k irliliğ in en büyük kısmı yakacak dumanlarından oluştuğu halde en yay
gın yakıt olan lin yitin üretim i, dağıtımı ve sat:şı tamamen özel sektörün kâr hırsına tes
lim ed ilm iştir. Buna çözüm olarak da, yüksek binaların bacalarına filtre takılm ası öne
rilm ektedir. Böylece hem ye rli hem de yabancı teke lle re yeni kâr kapıları açılm aktadır.
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Göz önüne alınan, bir avuç arsa spekülasyortcusu, montaj sanayicisi, köm ür işle t
m ecisinin kârıdır. Bunun dışında kalan geniş yüğrnları koruyacak te d b irle rin alınması
nın tem elinde siyasal b ir tercih yatm aktadır.
En tem el dem okratik hakların savunulması, sömürünün
sınırlandırılm ası için her
gün verilen ekonomik mücadelenin sürdürülm esi, nasıl örgütlü olmaktan geçiyorsa, na
sıl sosyal güvenliğim izi, iş yeri koşullarımızı, analık haklarımızı ilgilendiren konularda,
sendikamızla, dem okratik kitle örgütlerim izle direniyorsak, iş yenini aşıp tâ evlerim ize
kadar ulaşan, sağlığımızı kemiıen hava k irliliğ in e ve onun sim gelediği sömürüye karşı
aynı şekilde direnm ek boynumuzun borcudur. Hava k irliliğ i alın yazısı deği-ldir. Ege
men sınıfların, bizim, ailem izin, çocuğumuzun sağlığı pahasına sürdürdüğü sömürü dü
zeninin bir parçasıdır.
Bu konuda da demoKrattk— ekonomik mücadelenin diğ e r alanlarında
olduğu gibi,
adım adım ilerleneceğine, her aşamada, amaçlanacak kısa ve uzun vadeli hedefler ol
duğuna inanıyoruz.
Bu düzen içinde, örgütlü m ücadelemizle elde edebileceğimiz, geçerli b ir takım kı
sa vadeli, acil önlem lerin olduğu, bu kongre sonunda da ortaya çıkacaktır.
Bu önlem lerin alınması içim var gücümüzle ağırlığımızı koymamız
gerekm ektedir.
Bunların bedelini ise, yine çalışan k itle le r değil, bu düzenden kâr eden egemen çevre
le r ödem elidir.
Egemen güçler bu mücadeleyi de saptırmayı deneyeceklerdir. Ancak biz, hava k ir
liliğ in e köklü ve kalıcı çözümlenin g e tirile bilm esi için, bilim ve tekn olo jin in , s ırf teke l
lerin kâr hırsına hizm et etm ekten çıkarılm ası, konut ve ulaşım sorununun halktan ya
na bir biçim de çözülmesi ve halk sağlığına dem okratik b ir yaklaşımın sağlanması ge
re ktiğ in i biliyoruz. Y akıt sorunun çözümü ancak tab iî kaynaklarımızın
m illile ş tirilm e s i
ile olasıdır. G örülüyor ki hava k irliliğ in e karşı savaş, ekonomik, te kn o lo jik bağımlığa, te 
kellerin egem enliğine karşı sürdürülen en geniş bağımsızlık,
demokrasi ve toplum sal
ilerlem e savaşımcıdan soyutlanamaz.
İle rici Kadınlar Derneği olarak, bu kongreyi bu mücadelenin
olarak görm ekteyiz; ve biz İlerici Kadmlar Derneği olarak;
*

*

Bütün bilim adamlarını, doktorları, teknıik personeli, hava
bilgi ve becerilerini b ir araya getirmeye,
Belediyeyi ve bütün diğer ilg ili

kuruluşları

her tü rlü

b ir

kilom etre taşı

k irliliğ i konusunda

kaynakları

zorlayarak ge

rekli te d b irle rin alınması için harekete geçmeye,
*

Bütün ile ric i parlem enterleri,

alinapak te d b irle re

gerekli fonların ayrılması

için

savaşım vermeye,
*

Bütün ile rici kuruluşları, alınacak te d b irle rin
da ye r almaya ve;

*

Helsinki

Konferansında

alınan çevre k irliliğ i

uygulanmasında

halkımızın yanın

ile ilg ili kararların hayata g e çiril

mesi için seferber olmaya çağırırız.
İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ
ANKARA ŞÜBESİ BAŞKANI
DR. YETER GÖKSU
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B — HAVA KİRLİLİĞİNDEN EN ÇOK KİMLER ETKİLENİYOR?
BİZDE HAVA KİRLİLİĞİ

Dr. İrem ACAROĞLU
(Şehir Plâncısı)

Gİ Rİ Ş:
Hepinizin bildiği gibi hava k irliliğ i, son yıllardaki yaşamımızda, özellikle yaz dışın
daki aylarda, gündem maddesi olmakdan hiç çıkmadı. Isınma gereksinim inin başladığı
günlerde, bir avaza «Hava çok k irli» diye, «Hadi bizlerin çocukluğu tem iz havalı kent
lerde geçti, ya zavallı çocuklarım ız ne olacak» diye, «Kitle ölüm leri bekleniyor, ey so
rum lular nerelerdesiniz» diye bağırdık çağırdık, tüm yayın organları, gazeteler, dergi
ler, radyo ve televizyon eyleme geçti, sem inerler, sempozyumlar, açık oturum lar düzen
lendi, yüzlerce bild iri yayınlandı, teb liğ yazıldı, konuya ilişkin kitap cHtleri kütüpha
neleri dolduracak sayılara vardı. Sonra, havalar açılınca, ısınınca konuyu hep b irlikte
rafa kaldırdık, neredeyse kafalarımızdan çıkarttık, bacalar tekrar tütene dek.
Bu, yalnız bizim ülkemizde böyle olmadı. Gelişm iş olsun
lis t ülkelerde, çoğu zaman hava ve onun bir parçası olduğu
ların önüne ge çirildi. K;tle ölüm lerinin olduğu bir kaç ülke
durum hiç mi hiç değişm edi. Diğer b ir deyişle tüm sorunlar
çevre k irliliğ i de büyüyen boyutlarda devam ediyor.

geride kalsın tüm kapita
çevre k irliliğ i, tüm sorun
dışarda bırakılacak olursa,
devam ettiğ i gibi hava ve

Hava k irliliğ i bir günde başlamadı. Endüstrileşm iş
ülkelerde neredeyse son iki
yüzyıldır hissediliyor. Bizim tü r ülkelerde de 20— 30 yıllık b ir geçm işi var. Peki neden
son birkaç yıldır, bu kadar üzerinde duruldu, abartıldı, buna karşın hemen hiç önlem
g e liştirilm e d i. Havayı, kim ler, neler kirletiyor, Hava en çok nerelerde kirleniyor? Hava
kirlenm esinden en çok kim ler etkileniyor, ya da pahasını kim le r ödüyor? gibi soruların
çoğu havada kaldı. G e liştirile n önerilerin hemen hepsi sorunun kökenine neden inm e
di, inemedi de, örneğin bacalara takılacak karmaşık araçlar, ya da kentlerin yüksek nok
talarına konulacak kocaman v a n tila tö rle r niteliğinde kaldı. Neden sorum lular Ah! Vah!
tan öte bir önlem getirm ediler?.
Bu çalışmada, bu soruların yanıtları verilm eğe çalışılacak, olabildiğince, sorunun
kökenine inilerek ve özellikle toplum sal ekonomik ve mekansal boyutları da ta rtış ıla 
cak. Çünkü, sorun hala önemini koruyor ve hala söylenecek çok şey var.
HAVA KİRLİLİĞİNİN DÜNYADAKİ VE BİZDEKİ
DOĞURGANLARI ARASI FARKLILIKLAR i
Bu da söylendi, ama yinelem ekte yarar var, gelişm iş 'kapitalist
ülkelerdeki çevre
ve hava k irliliğ iy le bizdeki hava k irliliğ i, k irliliğ in doğurganları, niteliğ ve niceliği konu
nuİE.ında tüm den farklı. Bu f i l i l i k özellikle şu konularda görülüyor :
e

1. S elişm iş ülkelerde hava k irliliğ in in İki tem el dogurgam vurdır, y e rltş ik Endüst
riyel kuruluşlar ve hareketler araçlardır. Geri ülkelerde, örneğin bizde ise k irliliğ in te
mel dogurgam yerleşik konutlarda kullanılan ısıtma araç ve gereci bozukluğuyla, s»yıla rı,tüm d en denetim dışı olan ve hızla artan araçlardır.
2. G elişm iş Ülkelerde kentli nüfus artışı çok düşüktür, kentlerni mekansal örgüt
ve yapıları, artık donmuş, oturm uştur. Bizde ise kentli nüfus hızla artm aktadır v * kont
lerin mekansal örgüt ve yapıları devamlı bir değişim içindedir.
G elişm iş ülke kentinin mekandaki tem el yapısında, merkezin
çevresinden dışına
doğru yaşayanların g e lir düzeyleri yükselir. Diğer bir deyişle merkezin hemen çevre
sinde, düşük e g l;r lile r, en dışta da yüksek g e lirlile r yaşar. Mekansal ha reke tlilik düşük
g e lirlile r içinde en yüksek düzeydedir. Hava k irliliğ i merkezde, araçlar nedeniyle en
dış çevrede de endüstri nedeniyle en yüksek düzeydedir.
GVıri ül-ke kentlerinde ise, daha az yoğun ve karmaşık olan, merkez ve çevresin
de yüksek g e lirlile r, merkezden uzak, tekn ik ve sosyal donatımdan yoksun, fizklse l ko
şulları düşük alanlarda da düşük g e lirlile r yaşar. Hava k irliliğ i, merkez
çevresindeki
yüksek katlı yoğun alanlarda en yüksek düzeye yükselir.
3. Teknoloji seviyesinin gelişim ş ülkelerdeki yüksekliği, kirleten lerin bu yüksek
düzeyli teknolojinin ürünleri olan fabrikalar olması istenirse, bu k irliliğ i ortadan kaldı
rabilir. Geri ülkelerde ise, kirleten, yüksek teknolojinin ürünler değil, tam tersine dü
şük teknolojidir. Diğer bir deyişle bu ülkelerde havayı kirleten lerin tem izlem esi olasılığı
daha düşüktür. Bu konuda da bu ülkeler dışa bağımlı bırakılm ışlardır.
DOĞURGANLARIN FARKLILIĞININ TEMELİ AYNIDIR.
Yukarıda gelişm iş kapitalist ülkelerle, geri kapitalist ülkeler arasında, çevr* va
hava k irliliğ i doğurganlarının farklılığına değinildi. Gerçekte, bu
farklılıklara rağm tn,
olaya bakış açısını olayın sonulguları tem elde aynıdır.
Her iki tü r ülkede de hava k irliliğ i olabildiğince abartılm aktadır. Örneğin, ABD’d *
1970’lerin başlarında, ülkeye her giren yabancı hava alanlarında önce renkli bir balo
nun içine sokuluyor ve kendisinin tem izlenm iş havadan b ir nefes alması öneriliyordu.
Ev hanımlarından, üniversite öğrencilerine kadar herkes, günün her saatinde hava k ir
liliğ in in zararlarından söz ediyor, tüm yayın organları da bu kampanyayı var g ü çle riyl*
destekliyorlardı. İstenen başarılmış, insanlar bir ölüm m ahkum ieyitni bekler hale g e ti
rilm işle rdi. Diğer b ir deyişle, daha önceki yıllarda işlenen «Dış Düşman»
korkusunun
yerine hava k irliliğ i korkusu sokulmuştu.
Anımsamak hiç de güç değil, aynı yıllarda ABD, var gücüyle V iet— Nam savaşının
içine dalm ıştı ve orada savaşan yarım milyona yakın g e m in evdeki yakınları büyük bir
m uhalefet oluşturuyordu. Her üniversite, tüm gençlik ayaktaydı, biraz düşünenler düze
nin bozulduğunu sergilem eye başlamışlardı. İşçiler, büyük güçlerin denetim i altındaki
sendikalarına karşı, eskisinden farklı bir tavır takınma gereksinim ini duym uşlar ve bu
nu açıklam ışlardı. ABD, ayrıca dünya kamu oyunda mahkûm edilip yalnız bırakılıyordu.
Bu durumda kafaları günlük ve tüm yaşam koşullarından başka konulara
çekmekten
başka çare kalmamıştı ve «Hava K irliliğ i» herkes tarafından zaten duyulmakta olduğu
için, onu öcüleştirm ek seçilebilecek en kolay yoldu.
K aloriferli b ir apartman dairesi, aynı büyüklükteki bir sobalı konutun tü ke ttiğ i yakıt
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m iktarının beş
vayı geri kalan
n i n de hemen
havayı kirleten

katı fazlasını tüketm ektedir, ya da kentte yaşayan % 20’lik bir grup, ha
% 80'den 1.25 kez daha fazla 'kirletm ektedir. Havayı 'kirleten işye rle ri
hepsi ya birinci grubun m ülkiyetinde, ya da denetim inde
olduğu gibi,
arafçlar da onların m ülkiyetindedir.

Kentteki düşük g e lirlile rin hemen hepsi ya otobüs ve tren gibi kitle ulaşım araçları
nı ya da minibüs gibi yarı k itle ulaşım araçlarını kullanırlar. Ç e şitli
s e c ile rd e te ş 
vik edilen özel oto sahipliğinin biraz da zorunluluk haline geldiği gruplar üst orta ve
yüksek g e lir gruplarıdır. Bir özel otom obilin, bir seferinde oratlam a 1.2 kişiyi, b ir oto
büsün is:e 70 kişiyi taşıdığı düşünülürse, havayı araçlarıyla da kim lerin k irle ttiğ i, kim le
rin de bu k irlilik te hiç bir katkıları olmamasına karşın b u n u çekmek zorunda bırakıl
dıkları açıkça ortaya çıkar. Diğer b ir deyişle, kentteki küçük bir grup insanın hem evi
nin uygarca ısıtılm asının, hem işyerinin çalışmasının ve hem de özel otosunun havayı
kirleten pahasını, çoğunluktaki, bu kirlenmeye katkısı sn az olan grup ödem ektedir vs
bunu yapmağa hiç de mecbur değildir, çünkü uzun yılla r insanca yaşam koşullarından
uzak yaşatılm ış grup yine bu gruptur.
HAVA KİRLİLİĞİ VARDIR VE BU SORUNU GİDERMEK
HÜKÜMETLERİN GÖREVİDİR :
Yukarıda da değinildi, büyük kentlerim izde, özellikle Ankara'da te h like li boyutlara
ulaşmış bir hava kirlenm e sorunu vardır. Kenttoı havasına ilişkin yapılan çe şitli çalış
malardaki ölçüm lem eler bu boyutlar hakkında yeterli bilgi verm ektedir.
Bu soruna karşın bugüne kadar ge tirile n tüm önlem ler ya çok cüce kalm ıştır, va
da ülke koşullarıyla tu ta rlı olm am ıştır. Bunlardan bir kaç tanesini b irlikte inceleyelim .
Kentin te k ya da birkaç merkezden ısıtılm ası üzerinde çok tartışılm ış bir öneridir.
Ankara gibi Çanak biçim indeki b ir yerleşmede, böyle bir örteri beKoi yalnızca hava kir
liliğ i açışımdan h a fifle tic i olarak düşünülebilir ama,
gerçekte hem fazla yakıt harcan
ması, ısı kaybı, kentin yerleşik dokusu, alıt yapı olanaklarının sınırlılığı gibi konularda
çıkartacağı sorunlar çok büyüktür, hem de böyle bir projeyi gerçekleştirm ek için gerek
il kaynakların bulunmaması bakımından da olanaksızdır.
A yrıca, bugün gelişm iş ülkelerde bırakın bir kentin ya da kent parçasııtn bir mer
kezden ısıtılm asını, çok katlı konutların bile bir merkezden, b ir
kazandan ısıtılm aları
uygulamasından ağır ağır vazgeçilm ektedir, te k tek ısıtmanın daha az yakıt harcattığı,
kaynakları daha az zorladığı gibi gerekçelerle. Bu düşünce, petrol krizinden sonra daha
çok ta ra fta r bulmuş ve yaygınlaşm ıştır.
Kentin ısıtılm asında kömür yerine, akaryakıt kullanılması önerisi de çıkar yol değil
dir. Çünkü bir kere akaryakıt havayt daha az kirletm em ektedir, İkincisi de tümden dışa
bağımlı bir maddedir. Isınmada bunun yararlanmayanlara öd ettirilm e si
dem ektir. Elekt
rikle ısınmaksa pek de akılcı görünm em ektedir. Diğer sorunlar bir
yana b ilin diği gibi
ülkede bugün de endüstriyel kuruluşlara ne de aydınlanmaya yetecek
m iktarda enerji
üretilem em ektedir.
Gerek akaryakıt gerekse e le ktrik ülkemizde çok pahalıdır.
Ankara gibi bunların
en çok kullanıldığı alanlarda kiracılık oranının en yüksek
düzeyde olduğu kentlerde
bunlaıtin pahası hemen kiralara yansır. Son yıllardaki astronom ik kiralar ve konut so
rununun, barınak sorununa dönüşm esinin tem elinde ısı maddesindeki bu dönüşüm yat
maktadır.
Kentin mekansal biçim lenişi, yanlış başlatılm ıştır. Ama ilk yıllardaki olum lu geliş
m eler, kısa zamanda yerlerin i olumsuzlara, plansızlığa bırakm ıştır. Bunun tem el nedeni
de topraktaki özel m ü lkiyettir. Özel m ülkiyet o kadar dokunulmaz gibi görünmekte ve
etken olm aktadır ki, ciddî kuruluşlarda bile bu 'konuda ge tirile cek ufacık bir sınırları
ma C um huriyetin devamın® e tk ile y ic i bir öge olarak gösterilm ektedir. Bu nedenle, kent
havasım tem izlem ek için çevrede bir yeşil kuşak yaratmak önerisi daha doğarken ö l
müş bir öneridir. Merkezdeki yoğunlukların düşürülm esi ise, yine aynı nedenden, top^
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rağin sağladığı rantlardan kaynaklandığı iç in olanaksızdır.
Yoğunluklar önümüzdeki y ıl
larda bugünkü düzeylerin de bile tutulam ayacaklardır. Kentin çanak içindeki büyüme
sini önlemek, kentin biçim lenişine sahip çıkmak, kenti egemen rüzgârlardan yararlanan
tek yön olan batıya çekm ek amacıyla Ankara Belediyesinin başlattığı Batı Kent— Akkondu projesi ise bugüne kadar ç e ş itli şekillerde engellenm ek isten m işitr. Önce pro
je yi im ar ve iskân Bakanlkğı uzun süre onaylamamış, ancak Anayasa
M ahkemesinin
38. maddeyi iptalinden sonra onaylayarak, söz konusu alanın rayiç
bedelle istim lâkini
sağlamış, b ir kez daha pahayı kentteki % 80 oranındaki güçsüze ödetmeyi yeğlem iştir.
Y eşil alan yaratmanın nasıl önlendiği ise G olf Kulübü— A ltın Park
örneğinde bütün
açıklığıyla görülm ektedir. Zaten, Ankara gibi bir te n tte , hava k irliliğ i
sorunun çözümü
yerel yönetim örgütünün, belediyenin olanaklarının çok üstündedir ve görevi de değil
dir.
Ankara’nın ya da diğer büyük kentlerim izin havasım k irle te n le r
gerçekte bugüne
kadar ülkeyi yönetm iş olan siyasal iktidarlardır. Dolayısıyla, kirlenen havayı tem izlem ek
onların görevleri arasındadır ve bu tem izlem eyi yaparken de pahasını, ona neden olan
lara ödetm ek zorunluluğundadırlar. Bizlerin görevi, bunu vurgulam ak ve devamlı anım
satmak, kamu oyunu bu yönde ge liştirm e ktir.
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K A P ' T A L İ S T V E S O S Y A L İ S T S İ ST E M L ER İ N
H A V A KİRLİLİ Ğİ S O R U N U N A

YAKLAŞIMLARI
Gürsel DÖLENEKEN
(Kimyagerler Derneği)

Hava k irliliğ in in yaşamsal önemi daha önceki konuşmalarda vurgulandı. Buna karşın,
yeryüzündeki bazı ülkelerin konuya yaklaşım larında p o litik çıkar hesapları ön plana alı
nıyor ve sorun tamamı ile yaşamına ve rile n değer ile özdeşleştiriliyor. Bu değer ve ön
lem lerdeki e tkin lik biçim i esas alınarak ülkelerin soruna yaklaşımlarını iki ana grupta
toplamak olanaklı.
1 — K apitalist Ülkelerin Yaklaşımları.
2 — Sosyalist Ü lkelerin Yaklaşım ları.
KAPİTALİST ÜLKELERİN YAKLAŞIMLARI
K apitalist ülkeler, ekonom ilerini, kâr esasına dayandırdıkları için, bir kap italist v«
onun devleti, insan sağlığı sorununu ancak, kâr etme aracı niteliğinde gördüğü zaman
ele alır. Ayrıca bu ülkelerde denetim i etkin bir şekilde yürü te bilece k merkezi bir plan
lama olmadığı için, bu konuda yapılacak he r türlü olum lu girişim ler, çıkar gruplarının
kâr hesapları uğruna engellenebiliyor.
İle ri kap italist ülkeler ise, kârlarının büyük bir kısmını dış sömürüden sağladıkları
için, kendi ülke halkının (ki sorun kendi yaşamların da te h d it etm ektedir) yaşamları için
bir takım köklü olmayan önlem ler alır. Çünkü, köklü ve kalıcı önlem ler alınması bazı çı
kar gruplarının kâr etm elerini engelleyecektir. Bu nedenle, bu ülkelerde gerçekçi halk
yararına köklü ve kalıcı önlem ler alınmaz. Örneğin, ABD'de «Kirleten Ö der* ilkesi uy
gulanıyor. Yani soruna önce kirle tip sonradan düzeltmek, özünde toplum a pahalıya ge
len bir yöntem le yaklaşıyorlar. Merkezi bir planlamanın
bulunmayışı halk yararına
olumsuz yönde önlem ler alınmasını ge tireb iliyor. Diğer Kapitalist ülkelerin sağlık poli
tikasında da aynı bir tü r yaklaşım görülüyor. Kişi önce hastalanmaya bırakılıyor, daha
sonra da tedavisi için uğraşılıyor. Hastalığa yakalanmdan koruyucu önlem almak siste
min gereği nedeniyle yapılamıyor. D iğ e f bir örnekte 1917 devrim öncesi Rusya'da kendini
gösteriyor.
SOSYALİST ÜLKELERİN YAKLAŞIMLARI
Sosyalist ülkelerde, bu konuda, önoelikl« insan sağlığına ve rilen değerin üstünlüğü
görülüyor. Ekonominin kâr esasına dayanmadığı, bilim ve teknolojinin tekellerin malı
olmaktan çıktığı, enerji politikasının ulusal çıkarlar doğrultusunda saptandığı, konut ve
ulaşım sorununun halk yararına çözüm lendiği, ve m erkezi planlamanın her hangi bir
şekilde engellenmeden uygulandığı bu sistem lerde, gerektiğinde insan sağlığı en ön
plana çıkabiliyor. Bu konuda alınması gereken gerçek ve kalıcı önlemler, merkezi planla
manın halk yararına ön erileri ile engelsiz olarak uygulanabiliyor.
Her iki sistem in yaklaşımlarındaki ayırım ın en som ut örneği atm osfer k irle tic ile ri
nin izin v e rile b ilir konsantrasyonlarının saptanmasında görülüyor. Buradaki krite r kir
letici konsantrasyonlarının insan üzerinde dolaylı yada dolaysız yoldan hiçbir zararlı ve
rahatsız edl|:i etkisi görülmeyen düzeyde tutulm ası oluyor. Örneğin S.S.C.B.
SO 2’nin
24 saatlik enfazla max. değeri için 50 m g/m 3'ü kabul ederken, aynı değer ABD'de 105
mg/m3 olarak kabul ed iliyor. Dünya sağlık örgütünün kabul e ttiğ i değer i«« 60 m g/m 3
oluyor.
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Ayrıca sosyalist ülkelerde yapılan kontrolün etkin olabilm esi için m evcut k irle tic ile 
r e ortamdan ksldrıılm ası ye te rli bulunmuyor. Daha sonra oluşabilecek kirlenm eyi de
önleyebilm ek için alınacak m evcut tüm önlem ler gerçek b ir merkezi denetim le yasal bir
zorunluluk haline g e tiriliy o r. Öyleki gerektiğinde insan sağlığını tehlikeye so-kuyor diye
t i r fabr,ka şehir dışına atılabiliyor. Böyle bir uygulama ülkemizde uygulanmak is te n d iğ in 
de “ M illî servet, M em leket ekonom isi» gibi demogoji-k te p kile r
karşımıza çııkıyor. Ama
k.mse çıkıpta, «Bu ne denli m em leket ekonom isidir ki, üç beş kişinin daha çok zengin ol
ması uğruna, tüm kent halkı ölüme terkedtliyor» demiyor.
Ç e şitli ülkelerin soruna yaklaşımları böyle. Hava k irliliğ in in
tarihtetki örnekleri da
belli. Bütün bunlar göz ömüne alındığında karşımıza yadsınamıyacak şu gerçek çıkıyor :
Hava kirliliğini önlemek için yapılacak tüm çalışmalarda halkın çıkarı ön planda tu
tulmadığı, doğal kaynaklarımızın ulusallaştırmadığı, konut ve ulaşım
sorununa halktan
yana bir çozum getirilmediği ve merkezi planlamanın etkin bir denetimi olmadığı sürece
Ankara nm ve diğer havası kirli kentlerin kitle mezarlığına ya da hastalar kentine dönü
şeceği kaçınılmaz oluyor.

B.

HAVA KİRLİLİĞİ İÇİN BUGÜNE KADAR NELER YAPILDI?
Prof. Dr. Celâl ERTUĞ
(T. Hava Kirlenmesi İle Savaş Der. Bşk.)

Kim yagerler, İlerici Kadınlar, TÜTED D erneklerinin «Hava K irliliğ i Sorunu, Önemi, Bo
yutları, Bilim sel çözüm yollan, hakkında yapılan çalışm aları kamu oyuna yansıtmak, ha l
kımızın bilinçlenmesin» sağlamak» amacı 'ile bir kongre düzenleme g irişim le rin i kutlayarak
sözüme başlamak istiyo rum .
Bu kongreye beni de çağırdığınız için büyük onur duyuyorum. Şahsım ve başkanı bu
lunduğum, «Hava Kirlenm esi İle Savaş» Derneği adına teşekkür ederim. Savaşta işb irliğ i,
güçbirliği anlamını taşıyan çağrınıza koşarak uyduk.
«Hava Kirlenmesi» diye bir «Olay» m varlığından ilk kez Başkent Ankara'da söz e d il
m iştir. Bu olayın toplum sağlığını etki'eyen bir sorun olduğu, olabileceğini kanıtlamak da
pek kolay olm am ıştır. Uzun y ılla r süren çabalardan sonra, havanın da kirlenabileceğine
«inandırma» yolu açılm ıştır.
Şimdi, bana yöneltilen soruya dönüyorum: «Bu Güne Dek Hava K irlil ği İçin Ankara’da
Neler Yapıldı?» diye soruyorsunuz. Bunu yanıtlayabilm ek için biraz gerilere dönmek zorunluğunıı duymaktayım.
Ankara Havasındaki Kirlenm e Olayı konusunda ilk bilim sel araştırma 1956-1958 y ıl
ları arasında tarafım dan başlatılm ış, sürdürülm üştür. Ankara Tıp Fakültesi Göğüs Hasta
lı la r ı K liniği Profesörü olarak, kentin b e lirli bölgelerinde, solunum yolları rahatsızlıkları
nın, hem artma, hem de tedaviye direnç gösterdiği dikkatim i çekm işti. Bunun nedenini
sraştırm ak hava kirli liği ile bir iliş k i bulunup, bulunmadığını saptamak için bir plan izle
yerek çalışm alarımı ik i yıl sürdürdüm.
Değişik bölgelerde havadaki, partikül, gaz ölçüm leri yapıyordum. Buna paralel olarak
kentin altı ayrı sem tindeki dispanserlerim izde, üç göğüs hastalıkları kliniğinde, solunum
yolları hastalıkları, kategorik sıralamalarla inceleniyordu. Öte yandan
M eteoroloji Genel
Müdürlüğü ile işb irliğ i yaparak, Ankara'nın m eteorolojik
özellikleri, sürekli gözlem lerle
atüd ediliyordu. Bir yandan da Ankara'daki yakıt tüke tim i saptanıyordu.
İki yıl sonunda Ankara'nın m eteorolojik özeli kleri, vasıfsız lin y itle rin bilgisizce yakıl
ması yüzünden, atm osfer havasının sanayi bölgeleri düzeyinde k irliliğ e uğradığını, bu kir
lilik le solunum yolları hastalıklarının b irlik te artm akta olduğu böylece ilk kez saptamış
bulunuyordu. O zamanki ölçüm ler, partiıküllerin, en çok 45— 50
rrrigrogr/m 3, SO 2, n'n
100 m i'krog r/m 3 olduğunu ortalam aların 25— 30 ve 35— 40 m îgrog r/m 3 olduğunu gö steri
yordu.
Solunum yollarının, bronşit, faren jit, allerjik, rin itis, astım gibi rahatsızlıkları, ^sayısı
hastalık süreleri % 28— 34 arasında artma gösteriyordu. Akciğer kanserleri insidenside
kırsal bölgeden gelenlere oranla % 30 fazla çıkıyordu.
Bu bilim sel çalışma ve o b je ktif sonuçlar hava kirlenm esi olayını Türkiye'de ortaya
koyan bir çakşrna id i ve bir uyarı yankısı yapması gerekirdi. Oysa sorum lular bunu bir
İktidar— M uhalefet konusu yapmış, basın ik tid a ra ise havadaki görüntünün ağaçlandırma
nedeni ile b ir iklim devrim i sonucu su buharı, nem olduğunu havanın 'kirlenm esi diye bir
sorun olmadığını savunuyordu. Basında bir tartışm a açılm ış, benim dışımda herkes be
yanlarda bulunmaya başlam ıştı. Bilim çevrelerinde kalmasını istediğim , çalışmanın sonuç
larını kamu oyuna açıklamak zorunda kaldım. Bir basın toplantısı yaptım. 6 A ralık 1958
ta rih li Cum huriyet Gazetesinde en iyi şekilda yer alan beyanlarımı hemen bu gün de te k 
rarlarsam, 20 yılda bu konuda neler yapıldığı ortaya çıkacaktır. Yani ilg ilile rin h içb ir şey
yapmadıkları. Anoak dün, bu gün arasında b r fak kesinlikle belirgin olm uştur. Hava kir
lenmesi konusunda bir kamuoyu oluşm uştur. 20 yıl önce bu konuda bilim sel araştırma
yaptım diye beni sorguya çekm işlerdi, sim di bir şeyler yapma zorunluğu, kamuoyu baskı
sına boyun eğme üstünlük kazanmıştır.
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Hava Kirlenm esi İle Savaş Derneği 1967'de kurulm uştur. 10 Y ı llı k . çabalar sonunda
elde edilen sonuç g ittikçe kendini duyuran, yaygınlaşan «Kamuoyu oluşturulması» dır.
Değil yalnız hava k irliliğ i, tüm çevre sorunlarım kapsayan görüşler, yuvarlak cüm leler
le de olsa Hükümet Programlarına bile g irm iştir.
Bugüne dek bu kamuoyu oluşturulm asında,„ derneğimiz, bilim kurulumuzun, değerli
kadrosu, çe şitli açılardan soruna yaklaşım larla ışık tutm uş, sem iner sempozyum, kon
ferans, açık oturum, basın toplantıları düzenleyeerk, konuyu halka iletm eye uğraşm ıştır.
Bu, uğraşlarımızda, basının, T R T ' n i n büyük yardımlarını gördüğümüzü belirtm ek isterim .
Bugün artık sorunu yalnız ön le m ler açısından ele almakla yetinebiliyoruz.
Derneğimiz, 10 yıl içinde, soruna çözüm getirecek p ilot projelere da katkıda bulun
maya çalışm ıştır.
Ankara ve Türkiye hava kirlenm esi, daha çok ısıtma kaynaklı
olduğuna göre konu
öncelikle yakıt açısından önem senm iştir. Biri TKİ ve ODTÜ'de bilim kurulu üyelerim*
zin de katıldığı, ısıtma, karbonlzasyon m etodları ile, öteki MTA'da yürütülen briketlem e
yöntem i ile Dumansız Yakıt üretilm esi çalışmaları başarı ile sonuçlanmış, koklaştırm a
yöntem inde bir fabrika kurulması sağlanmıştır. Bu fabrika, S eyitö m er’de 150 bin to n /y ıl
kapasite ile üretim e 1976'da geçecekti. Briket yöntem inin de
uygulamaya girm esi için
hüküm eti uyanlarım ızla itelem elerim izi sürdürüyoruz. Bütçeye bu yıl ödenek konması
için parlamentoya da başvurduk, ancak üç m ilyonluk bir ödenek konularak konu kapatıl
m ıştır.
Derneğimizin düzenlediği son «Hava Kirlenm esinde -Çözüm Önlemleri» konulu Se
minerde bütün önlem ler ortaya konulmuş, tutanaklar sorumlu Devlet Başkanı, Başbakan
Yardımcısına v e rilm iş tir.
1956 — 58 çalışmalarımızdan bu yana Ankara’da hava kirlenm esini 10 — 12 kata
çıkartan te rs yönlü girişim lere değinerek sözlerim i bitireceğim .
Kentleşme plansız
programsız, spekülasyon yasalarının baskısı altında başını alıp gitm iş, yapılar en küçük
ısı tasarrufu düşüncesinden yoksun olarak ürem iş, en kötü yakıtların
karaborsacıları
Ankara'nın ısınma gereksinm esinin üzerinde taht kurup oturm uşlar,
havadaki zeh irli
maddeler, parçacıklar Dünya rekorları düzeyine ulaşm ışlardır. Bu kadar
yakınmalara
karşın çevre sorunlarına sah p çıkacak bir örgüt de kurulamamıştır. Sanırım sorunuzu
yanıtladım , bu güne dek hava kirlenm esi konusunda neler yapıldığını belirtm eye çalış
tim . Saygılar sunarım.
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O T U R U M BAŞKANI
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A — HAVA KOŞULLARIYLA HAVA KİRLETİCİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Dr. Yurdanur TULUNAY
(ODTÜ, Fizik Bölümü)

ÖZET:
Bu çalışmada Orta Doğu Teknik Ü niversitesi (ODTÜ) m eteoroloji
istasyonu ve rile ri
ve hava kirini saptayan param etrelerin bazlıları (Sülfür d ioksit— S02,
parçacıklar— PM,
ve hidrojen sülfü r— H 2 S) Kasım 1974 ve Temmuz 1976 süresi içinde incelenm işlerdir.
İs ta tis tik
yöntem leri kullanılarak,
sıl etkilen dikleri de araştırılm ıştır.

hava kirle tic ile rin in m eteorolojik

koşullarla na

1 — GİRİŞ :
Son yılla rın en güncel olaylarından b iri olan Ankara'nın k irli havası henüz çözü le
memiş bir problem dir. Ankara ile ilgilıi hava k iri çalışmaları 1926'lara kadar uzanan bir
geçm işe sahip olm akla beraber geniş ölçekli b ir çalışmada ilk m atem atiksel model de
nem eleri 1970 yılında NATO— TBTAK projesıinde yapılm ıştır (Zimmeırman, 1271; Selâmoğlu, 1972). Ankara’nın, batı kesim i hariç yükseklikleri 1000— 1200 m etre olan tepelerla
çe vrili bir plâtoda kurulmuş olm ası, yerel kararlı atm osferin hava k irle tic ile rin i sıcak
lık inverziyonları içinde hapsetmesine yardım etm ektedir. Rüzgârlar çok h a fif ve o r
talamada şid de tleri 1,2 kilom etre/sa at (km /s) den küçüktür (Tuna, 1972).
ODTÜ de kurulan hava kiri ve m eteoroloji istasyonunun amacı benzer çalışmalara
devam edebilm ek için veri toplamak ve veriyi çözüm lemektir.
Bu çalışmada incelem e yöntem i iki grupta toplanm ıştır:
(A ) ODTÜ m eteoroloji istasyonu civarının m eteorolojik yönden incelenm esi,
(B) M eteorolojik v e rile rin hava k irle tic ile ri üzerine olan etkile rin in incelenmesi.
Yersel m eteorolojik ölçm eler, Devlet M eteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DM İG M )
hava işleri ve a le tle r şubesindeki elemanların yardımıyla DMİlGM’den ödünç olarak alı
nan aletlerin, deney alanı olan ODTÜ «S» binası çatısı üzerine (14 m) kurulm alarıyla
gerçekleşm iştir.
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Ö lçülen m eteorolojik param etreler basınç, sıcaklık, rüzgâr yön ve şiddeti, bağıl nem,
güneş radyasyonu m iktarı, yağıştır. Yağış dışındaki diğe r v e rile r sürekli olarak kaydedildi
ğinden günlük veri sayısı birden fazladır. Basınç, sıcaklık ve bağıl nem v e rile ri ikişer
saatlik, rüzgâr ise b irer saatlik aralarla sayısal hale g e çirilm iştir. Bu tü r çalışmada m e
te o ro lo jik param etrelerin yüksekliğe göre değişm eleri yatay değişm elere göre daha ya
vaş kabul e d ile b ilir (Daylan, 19Î74). Ayrıca, deney bölgesinde dikey ölçü alma olanakla
rının pratik zorlukları nedeniyle gerektiğinde DM lG M radyo sonda v e rile ri kullanılm ış
tır. ö rn e ğ in , karışma yüksekliği hesaplamaları DMİGJVI Hava Tahm inleri Daire Başkan
lığında yapılm ıştır.
Ayrıca, ODTÜ’ne en yakın m eteoroloji istasyonlarından biri olan Etim esırt istasyo
nunun yağış ve bulutluluk ve rilerine de başvurulm uştur.
Hava k irle tic ile ri ölçüm leri ODTÜ— Kimya Bölümünde yapılm ıştır.
{Tinçer, A tlı;
1974— 1976 Kükürt d ioksit ve risi (1975— 76) kışında kısa b ir süre dışında günlük to p 
lam m iktar olarak elde e d ilm iştir. H 2 S ve PM de günlük toplam m iktarlar olarak ölçül
m üşlerdir.
A le tle rin ayarı (kalibrasyonu), bakımı DMİGM m eteoroloji a letle ri şııbes.nde gerek
tiğinde yapılm ıştır.
2 — SONUÇLAR :
ODTÛ'de (1974— 1976) yılları arasında yapılan bu ölçüm lerin sonuçları, hava k iri
kaynaklan ile hava kiri miktarı arasındaki ilişkiye ve m eteoroloj k koşulların hava k ir
le ticile rin e etkisine ait bazı çözüm ler ge tirm ekted ir. Bu sonuçlar çok basit
m ode'ler
kullanma eğ ilim in de olan araştırıcıları (Zimmerman, 1971; G ifford, 1973 v.b.) b ir ölçüde
desteklem ekteyse de, «Hava K iri M odellem esl» işinin çok yönü ve sınırı olan bir prob
lem olduğu gözden uzakta tutulm am alıdır. Bu çalışmada uygulanan yöntem ler bilinenle
rin en basitidir. Ayrıca, bulgular g e liştirile b ile ce k tam b ir m odelin sınır şartlarım oluş
turacak n ite likte dir.
ODTÜ hava kirlenm esi hakkındaki bulgular kısaca özetlenirse; (1975— 1976) kış
SO 2 ortalaması, (1974— 1975) kışı ortalam asının yaklaşık olarak d ö rt katıdır. 3 1 1 u g /
m 3 olan bu ortalama, ABD hava kalitesi standardı olan (24 saat sü re s'm e , yılda yalnız
bir kere ölçülebilecek) SO 2 m iktarı 365 ug/m 3'e yaklaşm ıştır. Bunun gibi, 1975 ve 1976
yıllarında ölçülen ortalam a SO 2 m iktarları, A ralık ayında 633 ve Ocak
ayında 386
u g /m 3 ’dür. Ocak 1976 ayında gündüz ölçülen en fazla SO 2 m iktarıysa 1028 u g /m 3 ’dür.
PM m iktarları için de benzer sonuçlar söylenebilir. Örneğin, ODTU’nün kırk dört günlük
PM ölçüle ri arasında, ABD standardı olan ve 24 saat içinde, yılda ancak b ir kere ölçüle
bilen en yüksıek PM m iktarı 260 ug/m 3'ân üzerinde PM ölçülm üş olan üç gün vardır.
ODTÜ, yerleşim durumuyla, Ankara şehlj^ merkezine yaklaşık olarak 10 Km. uzaklıkta
ve şehirle arasında büyük alanlar bulunmaıktadır. Fakat, ODTÜ’nin havasının kirlenm e
sinde yalnız şehir ılçi te sisle ri ve ulaştırm a araçlarının faa liye tlerin in sebep olduğu
düşünülem ez ODTÜ dolaylarındaki ısı santral, çim ento fabrikası, havagazı fabrikası, las
tik fabrikası (v.b.) te s is le ri de b ire r nokta kaynak rolü oynamaktadırlar. M e teo ıollojik
koşullara bağlı olarak, ODTÜ te sisle ri üzerinde, şehrin yarattığı kirliliğ e adı geçen bu
kaynakların da katılmasıyla, kendine öz bir k irlilik oluşm aktadır.
M etero lo jik parametrelerden karışma yüksıekliği, rüzgâr şiddeti ve sıcaklık artma—
eksilm eleri tüm SO 2 verisinde te rs
doğrultuda
d e ğ iş ik lik le r
yapmaktadır.
Ba
ğıl nem artma— eksilm eleri, ortalamada daha kuru, (% 2), olan (1975— 1976)
kışında
öğle saatleri dışında SO 2 m iktarlarını aynı yönde e tk ile m iş tir. (1974— 1975) kışında ise
bi,' ilişki görülem em iştir. Basınç— eksilm eleriyse yalnız (1974— 1975) kışı SO 2 v e rile ri
ni ayni yönde etkilem işlerd ir. 1974— 1975) kışında

ise bir ilişki görülem em iştir. Basınç
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artma—eksilm eleriyse yalnız (1974— 1975) kışı S 0 2 ve rile rin i aynı yönde e tkile m işle r
dir. (1974— 1975) kışında basınç
ortalam ası (1975— 1976) ktşınınkinden % 1 daha bü
yüktür. (1975— 1976) kışı rüzgâr şiddeti ortalaması bir evvelki kıştan % 23 oranında
daha küçüktür. Sıcaklık ortalamaları ise (1975— 1976) kışında % 143 oranında düşmüş
tü r. Eldeki veride yağış ile SO 2 m iktarları arasında bir iliş k i görülem em iştir.
M eteorolojik 'koşullar, genellikle S 0 2 dağılımını
etkilem e kte dirler. Fakat m evcut
SO 2 m iktarına bağlı olarak bu etki kendini farklı ölçeklerde gösterm ektedir. Örneğin,
çok yüksek SO 2 m iktarlarının ölçüldüğü (1975— 1976) kışında bağıl nem e tkili buna
karşılık basınç e tk ili değildir. Basınç değişm eleri dolaylı olarak S 0 2 m iktarı dağılımını
etkiler. Fakat, bu dolaylı etki bile, bağıl anlamda, çok yüksek orandaki S 0 2 ölçüm leri
üzerinde gö rülem em iştir. Aynı düşünüşe dayanarak, bağıl nemin, belli m iktarlar üze
rindeki SO 2 b irik im le rin i e tkile d iğ i söylenebilir. M eteorolojik koşullar k irle tic ile r üze
rine kaynağa, yere ve zamana bağımlı olarak oldukça farklı etki edebilm ektedirler. Ör
neğin, Kudüs'te basınç, bağıl nem ve rüzgâr, yalnız m otorlu
araçlardan doğan SO 2
m iktarlarıyla anlamla iliş k ile r verm ediği halde, sıcaklık ve karışma yüksekliği SO 2 m ik
tarını e tkilem e kte dir (Steinberger ve Balmor, 1975).
ODTÜ de ölçülen SO 2 ve PM v e rile ri arasında, kış süresince, çok

yakın b ir İlişki

görülm üştür. Böyleoe, kış ve yaz PM veri'lerim n farklı bir nederii olduğu ortaya çık
m aktadır. PM 'larin büyüklükleri ölçülm ediği için S 0 2— PM arasındaki ilişki daha fazla
açıkianamamaktadır. SO 2 ile H 2 S arasında ise b ir ilişki görülem em iştir.
Bu tü r çalışm aların geleceğe dönük amacı ik i yönlüdür: Model g e liştirilm e si ve ge
liş tirile n model İle tahmin işlem inin yapılması. Bu çalışmanın bulguları,
m eteorolojik
koşulların ODTÜ ve çevresinde oldukça b e lirli olduğu kanıtını desteklem ektedir. Fakat,
Ankara’yı kirleten kaynakların artma hızı veya yakıt İçin kullandıkları malzeme hakkın
da kesin tanım lama ve tah m inler kesinleşm edikçe b ir model
ge liştire bilm ek oldukça
güçtür. Örneğin, Zimmerman, g e liş tird iğ i modelde 1990 yıkında ODTÜ civarında ö lçü l
mesi umulan kış ortalam a SO 2 ve PM miktarımı 200 ug/m s olarak hesaplam ıştır (Zim 
merman, 1971). Görüldüğü gibi 4— 5 yıllık bir süre İçinde bile bu tahmin g e çerliliğin i
kaybetm iştir. Verilen kesin ve doğru olabilm esi için, deneylerin şehrin her bölgesinde
yapılması gerekir. Ayrıca, hava k irle tic ile rin in m iktarlarının 24 saat yerine daha kısa
aralıklarla (Örneğin, ikişe r saatlik aralarla) ölçülm esi doğru sonuca varm ak bakımın
dan çok önem lidir. (1974— 1975) kışı ile (1975— 1976) kışı arasında SO 2 ölçüm leri ara
sındaki büyük fa rk daha uzun süre verin altnmasırim gerekebileceğini düşündürm ektedir.
TEŞEKKÜR
Bu çalışmanın gerçekleşebilm esi 4çin gereken parasal yardım TBTAK tarafından sağ
lanm ıştır. Böylece, çok önemli bir sorupun bilim sel düzeyde p e kiştirilm esi kısmen ger
çekleşm iştir. Araştırm alarda sonuca ulaşm ak yolunda DMİG M üdürlüğünün Hava Tah
m inleri Dairesinin Tesis ve İşletm eler Daire Başkanlığı A le tle r Şubesi
Müdürlüğünün
başkan, müdür, uzman ve bütün elemanlarına, ODTÜ M eteoroloji istasyonunun kurulma
sı, alet, te kn ik ve bakım sağlanmasında esirgem edikleri bilim sel, tekn ik yardımlardan
ötürü teşe kkürle rim i sunarım.
(*)
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Bu çalışma TBTAK tarafından desteklenmiştir.
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B — ANKARA'DA HAVA KİRLİLİĞİNİN KAYNAKLARI VE NEDENLERİ
1 — ULAŞIM VE ÇEVRE SORUNLARI
Yard. Prof.

Dr.

M ete

ENUYSAL

(ODTÜ Çevre Müh. Böl. Öğ. Üyesi)
Yollar ilk zamanlardan beri insanların çevreyi değiştirm ede kullandıkları araçların
başında gelm ektedir. Yol kavramını, kolay ulaşım sağlayacak şekilde, çevrenin doğal
yapısından fa rk lı ü re tilm iş bir özel yapı olarak ele aldığımızda insanların çevrede ya
rattıkları etki daha açık ortaya çıkar.
Roma yollarında kullanılan çoğunlukla kireç taşı bazı yapı taşla rı, yakın zamanı
mızda da izlendiği üzere Fransa’da Orleans ve Sens arası yaklaşık onsekiz m etre g3n işlikte bir alanı etkilem esini sürdürm ektedir. Bölgenin asit
karakterli
topraklarında
(PH, 3.5— 4.0) yetişen doğal orman b itkile ri, taşların e tkisiyle oluşan bazik toprak ya
pısına (PH, 7.8— 8.0) göre farklılaşm ış ve ye rle rin i değişik b itki gurubuna bırakm ışlardır.
Kirlenm e, kullanılan
yapı malzem elerinin farklılaşm ası ve yollara değişik zaman
larda katılan özel katık m addelerinin (örneğin kışın kullanılan tuz) etkisiyle, günümüz
de artan oranlarda izlenm ektedir. A m erika’da zaman zaman, m il başına yılda ortalama
yirm i ton tuz kullanıldığı (2) hatırlanırsa, küçümsenmeyecek
miktarda tuzun yollardan
çevre topraklara yıkanacağını kabul etmek gerekir. Böylece yola yakın e k ile b ilir top ra k
larda, tuzluluk problem i olarak bilinen halin başlangıç s ın rm yaklaşması kaçınılmaz
olm aktadır.
Salt yollarm ortaya çıkardığı kirlenm e, bu yollar üzerinde hareket halinde bulunan
araçlardan doğan kirlenm e ile birleşince küçümsenmeyecek boyutlara
ulaşabilm ekte
dir. Örneğin, araçlarda kullanılan benzine m otor vuruntusunu azakmak ve böylece daha
fazla güç elde etm ek için eklenen kurşunlu katıklar, çevre topraklan ve b itki örtüsün
de biriken kurşun problem lerine (3) neden olm aktadır. Tüm bu öze llikle ri nedeniyle
dir ki yollar, hava k irle tic lte ri kaynak tip le ri sınıflamasında, çizgi kaynaklar olarak ad
landırılan b ir sınıfta yer almaktadır.
Sorunu ülkem iz boyutlarında inceleyelim . Ülkemiz yollarının c in s le ri ve yıllara gö
re dağılım ı (4) Tablo İ de verilm ektedir.
TABLO : 1
Devlet ve II Yollarının Miktarlarında ve Birim Alana Diişon Uzunluklarında
Değişmeler :
Sene

Toplam Yol
m. Y o l/ Km'
Uzunluk Km)

üst yapılı yollar:
Uzunluk (km)

m. Y o l/ km*

72.2
58.0
47 272
58 792
1967
73.2
58.0
47 272
1969
59 620
73.0
48 675
59.8
59 469
1971
73.0
49 084
60.3
59 448
1972
49 870
72.8
61.2
59 279
1973
73.0
59 449
51 176
62.8
1974
1977 x
221 508
271.9
Verilm em iş fakat 59 453 km
civarında
1982 x
221 508
271.9
uzunlukta sabit kalması
bekleniyor ve
1987 x
221 508
kaimenin İyileşm esi planlanıyor. (5)
271.9
221 508
1995 x
271.9
x
162 055 km. lik köy yolları dahil toplam şebeke (5) (6).
Tablodan izlendiği üzene, ülkemizde toplam yol uzunluklarında hissed ilir b ir değiş
me kaydedilmezken, yol kalitesi bakımından üst yapılı yol miktarında artış görülm ekte
dir. Bu durum, araçların daha hızlı yol almalarına olanak sağlayabilecek bir
etkendir.
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Hızın, araçlarda ndoğacak kirle tici m iktarına etkisini İse daha sonra sunacağız.
Am erika'daki bulgulara göre, 1969 yılında ortalama otom obilin bir galon
benzin
tüketirken araç başına 13.75 m il, otobüsün 5.32 ve kamyonun 8.36 mil y o l alabildiği bi
linm ektedir. (7) Bu tem elden hareketle 5 kişi taşıyan b ir otom obilin, yaklaşık onüç kişi
taşıyan b ir otobüse, eş mesafede e şyakıt kullanacağı, dolayısıyla yaklaşık eş çevre
k irliliğ in e neden olacağı kabul edile bilir. O tom obil kullanım ının ender olarak tam ka
pasiteyle gerçekleşeceği düşünülürse, hesaplanan ortalama onüç kişinin altındaki yol
cu kapasitelerinin bile kişi taşınması başına, eş kirlenm e anlamına geleceği ortaya çı
kar.
Ülkemizde değişik tip araçlara göre y ıllık dağılım ve tahm inler (8] ve (9) dan der
lenerek Tablo 2 ’de sunulmaktadır.
TABLO : 2
Otomobil, Otobüs (a) ve Kamyon (b) Sayılarında Yıllık Değişim :
Sene

O to
Sayısı

1967
1969
1971
1973 x, c
1974 x, c
1975 X, c
1976 x. c
1977 x. c

m o b 11
%

112 367
137 345
153 676
208 320
233 318
261 316
292 673
327 793

47.1
47.1
47.5
46.1
45.0
48.0
48.9
49.8

O to
Sayısı
29 340
36 069
39 520
50 470
54 779
59 458
64 538
70 054

b Ü 9
%
i 2.3
12.4
12.2
11.2
11.0
10.9
10.8
10.6

Kamyon
Sayısı

Toplam

96 816
118 133
130 444
193 014
207 784
223 792
241 148
259 978

238523
291547
323640
541804
495881
544566
598359
657825

(a) M inibüs ile beraoer
(b) Kamyonet ile beraber
(c) Tahmini
(x) Referans (9) dan alınma
Tablo'dan izlendiği üzere, taşıma araçlarında otom obil oranı
planlı dönemde ufak
artışlarla yerini korurken (1967'de % 47.1, 1977’de % 49.8), kütle taşıma araçları İçin
b ir düşme beklenm ektedir. (1967'de % 12.3, 1977'de % 10.6). Bu öze llikle riyle ulaşım
planlamamız, kütle taşım acılığını odak dışında tutm aya devam ediyor olacaktır. Halbuki,
çevro fa ktö rle ri açısında nkütle taşım acılığı ortalama onüç kişi taşıyan araçlardan başB lrim ykıt tüketim inde, eksoz gazlarıyl aortaya çıkan b ir kısım İlksel k irle tic i oran
ları altta Tablo 3’de derlenerek v e rilm iş tir. (01, 11. 12, 13) Am erika için üre tilm iş bulu
nan bu değerlerin ülkemizde de, geçerli olacağ« varsayımı ile, tüm benzi« tüke tim im izin
layarak daha az k irle tic i durumdadır.
doğurabileoeği birin cil k irle tic i m iktarları değişik y ılla r İçin hesaplanm ıştır. Sonuç Tab
lo 4'de sunulmaktadır.
TABLO : 3
1000 Litre Yakıt Yandığında Eksoz Gazında Oluşan Kirleticiler :
Salınan Kirletici :
A ld eh itler
Benzo (a) Piren
Karbon M onokslt
A zot O ksitle r (NO 2) olarak
Hidrokarbonlar (C 7) olarak
Kükürt O ksitle ri (SO 2) olarak
Org. A s itle r (C H 3 COOH) olarak
Katı M addeler (Toz)
Tablo’dan görüldüğü üzqre, en yüksek miktarda üretilen b irin cil
sıyla hidrokarbonlar, azot ve kükürt o ksitle ri ve katı m addelerdir.

Miktar (g)
478.9
102.7
32.3
23945.6
275374.1
13529.3
478.9
1436.7
k irle tic ile r,

sıra

23

TABLO : 4
Yıllara Göre Egsoz Gazıyla Ortaya Çıkarılan Kirlenme Miktarı (a) Ton
Sene
1977 (b)
1974
1972
1962 (c)
(a)
(b)
(c)

Benzin
100 T.
20.5
19.5
15.2
5.46

C
705.6
671.2
451.4
188.0

NO 2
61.4
58.4
45.5
16.3

SO 2
34.7
33.0
25.7
9.2

Tuz

Aldehit

3.7
3.5
2.7
1.0

Org.Asit
CH 3 COOH

1.2
1.2
0.9
0.3

1.2
1.2
0.9
0.3

CO
0.083
0.079
0.061
0.022

Tablo 3 verilerinden ve DN 0.8 kabulünden üretme değerler.
Tahmini değer, 3. BYKP., S. 432 Tablo 309 dan alınma.
3. BYKP., S. 429 Tablo 302’den alınma.

Tablo 4 v e rile ri, ulaşsm araçlarından doğan kirlenm e yükünün tüm ü olarak görülm e
m elidir. Değişik m odellerdeki ve yapılardaki ağaçların değişen k irle tm e özellikleri, b ir ara
cın doğuracağı kirlenm enin araç kullanım şekline bağımlılığı (x), (14); benzin dışında ka
lan yakıtlardan üre tile cek değişik k irle tic ile rin varlığı, yol yüzeyinde
katı c is im le r ve
araç la stiklerinin öğütülerek savrulmasından doğan toz, araç ve yakıt üretim inde yaratılan
kirlenm e ve ulaşım ağının yapımında doğurulan çevresel etki hep bir arada
düşünü
lürse, gerçekten ürkütücü bir Üksel k irle tic ile r tablosuyla karşlıaşabilirlz.
Bölgenin coğrafi durumu, iklim özellikleri ve mevsim koşulları göz önüne alınarak
bu ilksel k irle tic ile rin çevrede var olan diğer m addelerle reaksiyonları sonucu ortaya çı
kacak yeni m addeler e tkisi de hesaplandığında tablo kısmen tamamlanmış sayılabilir. Bu
m addelerin suda ve top ra kta yoğunlaşmaları, canlı kütleyi etkilem eleri de hesaba katıl
dığında problem in gerçek boyutlarını çizecek ana k rite rle r ortaya konmuş olur.
(x) Hızını saatte 10 milden 30 m ile çıkartan bir araç, her 5 m illik artış dilim inde ilk
hi:zda ü re ttiğ i CO m iktarının sırasıyla % olarak 31.5, 11.4, 5.7, 8.5 ini üretir.
Problemin çözümü için, sınırlı zaman aralığı içinde bütün bu
noktaları kapsar b ir
rafine yaklaşım ortaya koymak yerine; genel stratejinin saptamasına çalışılacaktır.
Çözümün, araç egsozlarına takılacak özel aygıtlar veya özel arıtma te k n o lo jisi geliş*
tirm e çabalarından önlîe, çevre boyutlu bir makro plan yaklaşım ıyla büyük ölçüde ge r
çekleşeceği kanısındayım.
i — Yukartda açık olarak b e lirtile n otom obil— otobüs İkilem inin
kütle taşıma araçları yönünde kaydırılm alıdır.

çözümünde ağırlık,

ii — Kütte taşım a araçlarının, küçük kapasiteli araçlara karşı sayıca arttırılm asın
da gerekirse ve rg ile r, hammadde fiyatlarına uygulanacak özel ta rife le r v.b ile e tkin lik
sağlanabilir.
iii — Bu tür işlem ler sonucu oluşturacak fonun, yine çevre
kontrolü için kulla
nılm asıyla çözüm hızı a rttırıla b ilir.
iv — Kütle taşıma araçlarının üretim ve kullam m ının; Gayri Safi M illî Hasıla, iş
gücü kullanımı, daralan kaynak kullanım ve üretim kapasitesi v.b. açıscndan doğabilecek
olumsuz e tk ile ri söz konusu edildiğinde :
a — Kaynak ve işgücü kullanım ının, arzu edilen basamakta ge rçekleştirilm ek üze
re değişik üretim kollarına kaydırılması — örneğin artm a cihazlarının yapımı— olanak
lıdır.
b — Kıt kaynaklarda sağlanacak tasarruf, aynı zamanda Net Toplumsal Yarar de
m ektir.
o
— Söz konusu uygulama sonucu, m illî g e lir ve istihdam açısından ortaya çık
ması muhtemel olumsuz e tkile rin giderilm esinde, uygun
vs araç üre tim inin ge rçekleştirilm esi etkin olacaktır.
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seçim li çevre

kontrol hizmet

d — Ayrıca bu farklılaşm a nedeniyle, toplum açısından b ir dışsal yarar söz konusu
olacaktır.
e — Çevre kontrolü konusunda ülkeler, diğer teknoloj k dalların tersine patensiz,
serbest bilgi alışverişine açıktırlar. Bu durum, finansman sorunları olan ülkemiz açısın
dan olum lu bir etki olarak görülm ektedir.
Özetle, sorun bir refah anlayışı ve dünya görüşü olarak ele alınm alıdır.
Gerçekçi
bir yaklaşım la; isra f ekonomisi kuralları bir yana itilerek, çevre boyutunu da içine alan
yeni bir görüşle tüm kirlenm e problem lerine olduğu gibi, ulaşım kirliliğ in e de köklü çö
zümler g e tir ile b ilir. (15) (16)
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2 —

ULAŞIM, KONUT VE YAKIT SORUNU,
YERLEŞİM YOĞUNLUĞU VE NEDEN OLDUĞU KİRLİLİK
HAŞAN AKYAR (İnşaat Mühendisleri Odası)

Hava k irliliğ i, kentleşm enin ve endüstrileşm enin hızlanması ile ortaya çıkan ve gü
nümüzde acil sorun olarak beliren ve toplum sağlığı açısından büyük b ir teh like oluş
turan biV olgudur.
Ülkemiz endüstrileşm e yönünden ile ri düzeyde olmadığından
atm osferin sanayi
işletm elerince kirle tilm e si birinci derecede önem
taşımam aktadır. Buna karşın baş
kent Ankara, hava k irliliğ i açısından dünyanın b irin ci kenti durumundadır. Ankara bir
sanayi kenti değildir. Ö zellikle hizm et üreten b ir kentdir. Ankara'da hava k irliliğ in in
ölümcül boyutlara ulaşması özel koşullar nedeniyle, topoğraf.-k — konum— ve klim a
to lo jik — iklim — yapısı nedeniyle ortaya çıkm aktadır. Kaynağında evsel yakıt kulla
nımı, ta şıt araçlarının egsozlarından çıkan kirle tic ile r bulunmaktadır. Bunların yanışıra, başkent Ankara'nın sağlıksız, plansız ve b ir patlama biçim inde kontrolsuz gelişim i,
sorunu giderek çözümlenemez boyutlara ulaştırm ıştır.
1965 yılında 905 660 olan kent nüfusu 1976'larda 2 m ilyonu aşm ıştır. Buna paralel
olarak, T ürkiye'li insanın tüketim toplum u biçim inde g e liştirilm e si ve yerli oto— mor»
taj sanayiin sürekli ve giderek artan bir tempoda oto üretim i ile 1965’lerde Ankara'de
50 000 dolaylarında olan m otorlu araç sayısı 1976'larda 135 000’e ulaşm ıştır.
Kentin nefes almasını sağlayacak yeşil alanlar ve serbest boşluklar giderek kay
bolmaktadır. Normalde kişi başına 5 m 2 lik yeşil alan gerekm ekteyken bugün baş
kentim izde kişi başına düşen yeşil alan yalnız 42 pm 2 dir.
Ankara'daki hava k irliliğ in in kaynakları ve oranları ıkabaca şöyle sıralanabilir :
Yakıt — ısıtma : % 60 — 70
Ulaşım
: % 20 — 30
Endüstri
: % 10
Görüldüğü gibi Ankara'daki hava k irliliğ in in iki ana kaynağı ısıtma ve
ulaşımdır.
Bunlarla ilg ili yıllara göre Ankara’daki m otorlu araç sayısı ve evsel yakıt tü ke tim i İki
ayrı tablo biçim inde aşağıda v e rilm iş tir.
Ankara'da Motorlu Araç Sayısı :
Ankara'nın Evsel Yakıt Tüketimi :
Yıi
1964
1965
1966
1967
1968
1970
1976

Motorlu Araç Sayış'
35 000
47 381
50 201
54 420
58 064
70 000
<35 000

Ylı
1948
1950
1955
1960
1965
1970
1976

Kok (ton)
98 000
104 000
165 000
116 896
194 443
190 000
250 000

Linyit (ton)
22 000
83 000
65 000
148 519
234 154
350 000
500 000

NOT : 1976 değerleri yaklaşık değerlerdir.
Yukarıdaki tablodan da açıkça anlaşılacağı gibi 1948'lerden buyana Ankara’daki tü 
ketilen yakıt türü sürekli olarak kok aleyhine ve lin y it lehine bir gelişim gösterm iştir.
Hava k irliliğ i açısından lin yite göre çok daha az k irle tic i özelliğe sahip olan kok bu gün
için lin y it tü ke tim in in yarısından az tüke tilm ekte ve bu oran da giderek — sanayinin
kok gereksinim i nedeniyle— lin y it lehnie değişeceği biilnm ektedr. Bu gün için bu du
rumun önüne geçilm esinin olanağı yoktur.
Aslında sorunun kaynağında, devletin yakıt politikası ve yakıtın özel sektörün vu r
gun va söm ürü alanı altında bırakılması yatm aktadır.
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Bu yöndeki çözüm lerin gerçekleşm esinde, yakıtın d e vle tle ştirilm e si,
gerek ü re ti
m inin ve gerekse dağıtım ının devlet eliyle yapılması gerekm ektedir. Ankara halkı, TKİ
depoları önünde yüz m etrelerce kuyruklar oluştururken, daha bu günlerden önümüzdeki
kış aylanı İçin kömür sıralarına girerken, özel sektörün depoları özelliksiz, kalitesiz lin
y itle rle doludur. Ancak özel sektörün lin y iti çok daha kalorisiz ve
kalitesizken fiyatı
TKİ kömürüne oranla 3,4 kat fazladır.
Yakıt konusunda, 1965 yıllarında, yine gündemde olan hava k irliliğ in e b e lli ç e v r i
lerin görüşleri üzerine alınan b ir kararla, önoelikle devlet dairelerinin ve okulların ısıt
ma, kalorife r kazanları köm ür yerine Fuel— Oil ile çalıştırılm aya
başlanm ıştır. Ancak
günümüzde gözlenm iştir ki bu uygulama, ¡kömürle çalışan
kalorife r kazanlarından ağır
lıktı havayı kirleten zerrecikler, p a rtikü lle r azalmış, buna karşın Fuel— Oil kullanım ının
artması sonucu SO 2 (kükürt dio ksit) oranı hızla artm ıştır, insan sağlığı açısından zerredik ve artliküllerin mi yoksa SO 2 ninmi «Tercih edilebilir»
olmlası ta rtış ıla b ilir. Bu
gözlem, alınan bu önlem in geçersizliğini kanıtlam aktadır.
1969 yılında yapılan b ir çalışmaya göre, Ankara’da tü ke tile n yakıt çeşitleri ve özel
likle ri aşağıdaki tabloda v e rilm iş tir.
Yakıt Cinsi
Linyit
düşük kükürtlü
Linyit
düşük kükürtlü
Fuel— Ol 1
Karosen
Odun
Tabii Gaz

Kükürt
% Ağırlık olarak

Kül — Partlkül
% Ağırlık olarak

0.6 — 1.1

13 — 20

519 800

2 — 8

13 — 20

193 100

4 — 4.5
0.5

1969 Tüketimi
(Ton)

400
24
64
65

—

—
0.5
—

—

—

000
000
000
x 10 6 m 3

Yine 1969 yılında yapılan bir çalışmada, başkent’te 100 000 ton
benzin ve 23 000
ton mazot tü ke tild iğ i b e lirtilm e kte d ir. Bu sayısal tüketim deki artış aynı oranda Ankara n ın havasımı da kirletm ekted ir. Yakıt tüke tim i arttıkça, önlem ler alınmadığından hava k irliliğ i de gün geçtikçe artm aktadır.
Aynı çalışmada hava k irliliğ in in kaynakları ve bunların ü re ttiğ i kükü rt d ioksit ve
tanecikler aşağıdaki tabloda v e rilm iş tir.
Kaynaklar

K ü k ü r t
Ton

o k s i t l e r
Toplam %

T a n e c i k 1e r
Ton
Toplam %

Ulaşım
M otorlu A raçlar
Diğer
Ara Toplam
Yakıt Kullanımı
Endüstri
Evsel
Ticari
Devlet Daireleri
Ara Toplam
Katı Atık
Yakma
A çık Yakma
Ara Toplam
Endüstriyel Süreçler
TOPLAM

820
620
1 440
10
18
24
1
54

900
430
370
060
760

—
—

2.5
18.5
31.5
42.0
2.0
94.0

2 090
240
2 330
4
7
4
1
18

19.5
30.0
18.5
5.0
73.0
—
—
5.0
13.0
100.0

çok az
3.5

çok az
1 200
1 200
3 210

58 270

100.0

24 870

—

9.0

870
470
580
210
130

çok az
70
70
2 000

—

—
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Hava k irliliğ in i olumsuz yönde etkileyen bir konuda şu andaki konut politikasıdır.
Konut günümüzde başıboş bırakılm ıştır. Arsa spekülasyonu, arsa tic a re ti her geçen gün
giderek kolay bir vurgun alanı açm ıştır. Ayrıca, kent m erkezlerinde kat sınırlam aları
siyasal te rcih le r nedeniyle sürekli arttırılm aktadır. Eski binalar yıkılıp yerlerine 8— 10
katlı binalar hatta gökdelenler yükselm ektedir. Ve bu gökdelenler övünç kaynağı duru
muna g e tirilm iş, reklam aracı bile yapılm ıştır.
Ankara’daki
konut sayısı 1960'larda
90 000, 1970’lerde 200 000 iken 1976’larda 400 000'i aşm ıştır. Kent bu yoğunluğu, alt
yapısı, ulaşımı, yakıtı, yeşil alanı, belediye hizm etleri, park ye rle ri, içmesuyu, kanali
zasyonu ve e le ktriğ i ile destekleyem em ektedir. Bir plansızlık, b ir
başıbozukluk almış
yürüm üştür.
Ankara halkının % 70’e yakın bir kesimi gecekondularda
yaşamaktayken kentin
merkezi yerlerinde ise nüfus yoğunluğu giderek artm aktad:r. Örneğin
Kızılay ve Sıh
hiye yöresinde, 5 km 2 lik bir alanda yoğun hava kirlifıiği vardır. Bu yörede
yaklaşık
175 000 kişi nefes alıp verm ekte, hizm et ve mal üretm ektedir. Dünyanın hemen hemen
hiç b ir yöresinde bir kilom etre karede 35 000 kişi yaşamamaktadır, Ankara dışında.
Bunların yanısıra, yakıtı kaynak olarak ele aldığımızda, kaynak kaybı söz konusu
dur. Konutlarda gerekil ve ye te rli dış cephe kaplamaları olmadığından, ısı kaybı aşırı
boyutlara varmaktadır. Ayrıca, konutlardaki dış yüzeyde cam, penoere oranı yüksek o l
duğundan ısı kaybı g'derek artm aktadır. Isı kaybının yüksek olması, yakıt kullanımını
arttırm akta bu da hava kirliliğ in i yoğunlaştırıcı etken olmaktadır.
Her konutta en az üç bacanın bulunması, bu bacaların gerek tasarıları ve gerekse
inşaatlarının hava k irliliğ in i azaltıcı yönde yapılmaması, bacalardan çıkan k irle tic ile rin
doğrudan yere çökerek, toprak düzeyinde yayılm alarını sağlamaktadır. Bu nedeni*, her
konut İçin b ir te k babanın hava k irliliğ in i önleyecek biçim de tasarlanarak yapılması ge
rekm ektedir.
Hava k irliliğ in e neden olan k irle tic ile ri iki ana grupta toplayabiliriz. Gazlar ve Zer
recikler. Aşağıda bu ik i tü r k irle tic ile rin s m fla n d ırılm a sı v e rilm iş tir.
KİRLETİCİ TİPLERİ :
1 — Gazlar :
a) lYalnız gazlar (SO 2, N 2 O, HF vb.)
b) Buharlar (Hidrokarbonlar)
c) Kokular (M erkaptanlar)
2 — Zerrecikler : (Partiküller)
a) Katı
ı) Fümeler (Fe 2 0 3, NaOH, Sillka, vb.)
ıı) Tozlar (Flyash, Çimento, vb.)
b) Sıvı
ı) Sis (H 2 SO 4, H 2 NO 3)
ıı) Dumanlar
Yukarıda
rilm ektedir.
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be lirtile n k irle tic i tip le rin in kaynakları ise aşağıda

geniş

bir şekilde ve

HAVA KİRLİLİĞİNİN KAYNAKLARI :
1 — SO 2
a) 1.5 kg / 50 kg Fuel OiI
b) 20 kg / 6 Ton kömür
.

c) 2 kg / m 3 Benzin
d) 1.75 kg /m 3 Mazot kullanımından,

2 — NO 2
a) 12 kg / 1000 kg Fuel Oil
b) 8 kg / 1000 kg doğal gaz
c) 4 kg / Ton kömür
d) 7.5 kg / m 3 benzin

/

e) 2 kg / 1 Ton çöp yakılması
3 — Katı Maddeler, Toz, Duman, Yoğun Buharlar
a) 12 kg / Ton çöp yakılması
b) 3 kg / Ton Fuel O il
c) 100 'kg / Ton kömür
d) 0.07 kg / Ton Benzin
e) 15 kg / Ton Mazot yakılması,
4 — A ld e h itle r — Form aldehitler
a) 2 kg / Ton Benzin
b) 4

kg / Ton

Mazot yakılması,

5 —■Karbon M onoksit
a) 400 kg / Ton Benzin yakılması
6 — Organik Dumanlar
a) 40 kg / Ton Benzin
b) 2.5 — 5.0 kg / 100 Lt. Benzfin, 40 derece C karbüratör ısısı
c) 15 Lt / Ton Benzin, Mazot. Servis, depolama, taşıma ve satıştaki kayıplar.
Özetleyepek olursak, Ankara'daki hava k irliliğ in in
evsel yakıt kullanımı ve ulaşım dır. Kesin çözüm
rununun çözümünden

sonra,

b e lirli

iki tem el

nedeni vardır.

Bunlar

ise, merkezî planlama ile konut so

bölgelerde merkezî

ısıtma

birim le rin in

kurulması

ve k itle ulaşımının sağlanmasıdır.
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C -T ANKARA'DA YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
1 — ANKARA'DA HAVA KİRLİLİĞİ ANALİZLERİ VE GENEL DURUM
Vet. Dr. Abdullah İLERİ
Halk Sağlığı Uzmanı
S. S. Y. B. Hıfzıssıhha Okulu,
Hava Kirlenmesi Araştırma
Şefi

Lab.

K irli hava, daha çok havanın doğal yapısında bulunan esas maddelerin yüzde m ik
tarının değıişmesi veya yapısına yabancı m addelerin girm esi sonucu, insan sağlığını
ve huzurunu bozan, hayvan, b itki ve eşyaya zarar verecek derecede kirlenm iş olan ha
va anlaşılır.
Erişken orta b ir insan günde 15 kğ. dolayında hava solur, buna karşılık 2.5 kğ. su
içer ve 1.5 kg. dan az besin alır. Havanın kantitesi kadar kalitesi de önem lidir.
Kirletm e, insanın yaptığı bir iş olarak kabul edilirse, k irle tic i eylem e göre ayırım 
la r yapmak durumunda kalınır. Bu takdirde de konuya k irle tic i kaynaklar açısından ba
kılm alıdır. Yakma ile kirlenm enin m enşeleri
çok olab ilir.
Vasıfsız kötü köm ür yada
Fuel— Oil yakan ev ısıtm a cihazları, kükürt ve azot o ksitle ri ve
eser ağır madenler
İİ9 asılı partiküler maddeleri (yani dumanı) çıkarırlar. Avrupa'da, A.B.D. de ve Japon
ya'da yapılan incelem elerde, çevredeki havada bulunan duman ve SO 2 m iktarının âni
olara
kargışının önemi, olayın genişliğine ve süresine bağlı kalan, m ortalite fazlalığı
yaptığını teyid e tm iştir.
1. MORTALİTE : A.B.D. Hava K!rlenm esl Ulusal
Kontrol İdaresi tarafından ya
yınlanmış anketlerin bir analizi m 3 başına 175 ug. dan fazla SO 2 ve m 3 başına 750
ug. dan fazla dumanı bulan hava kirltsnmesinin, In g ilte re ’de çok say:da b ir grup üze
rinde ölçülebilen, h a fif bir gündelik m ortalite artışı yaptfğm ı ortaya çıkarm ıştır.
SO 2 konsantrasyonları m 3 başına 1000 ug. mı aştığı ve aynı zamanda 2 duman
konsantrasyonları m 3 başına 1200 ug. ma e riş tiğ i zaman m ortalite çoğalmas da daha
yüksek oluyordu.
SO 2 m 3 başına 1500 ug. ve duman m 3 baş na 2000 ug. mı aştığı zaman aşırı
m ortalite de % 20'ye hatta daha fazlasına erişiyordu. (A.B.D. Hava Kirlenm esi Ulusal
Kontrol İdaresi) (1970).
2. MORBİDİTE : Duman
konsantrasyonları m 3 başına 300 ug. dan yüksek ve
SO 2 de m 3 başına 600 ug. dan yüksek bulunduğunda akut sem ptom ların vahlm leştfği görülm üştür. (Lavvther, 1968).
Hıfzıssrhha Okulu, Hava Kirlenm esi Araştırm a
Laboratuvarında yapmış olruğumuz araştırm alara göre, 1975 yılında :
SO 2 194.35 u g /m 3 ve asılı p a rtiküler madde (duman) 79.31 u g /m 3 olarak bulun
m uştur. Bu durum? göre SO 2 de :
1972 de 1971 yılm a göre artış
% 39.3
1973 de 1972 yılına göre düşüş
% 39.0
1974 de 1973 yılına göre düşüş
% 18.4
1975 de 1974 yılına göre düşüş
% 14.7
Havada bulunmasına müsaade edilen SO 2 m iktarı 150 ug/m 3 olduğuna göre 1975
de bulunan m iktar, müsaade edilene nazaran % 29.5 fazlad’r.
A sılı partiküler madde (Duman) :
1972 de 1971 yılına göre artış
% 58.6
1973 de 1972 yılına göre düşüş
% 66.1
1974 de 1973 yılına göre düşüş
% 32.1
1975 de 1974 yılına göre düşüş
% 59.1
Havada bulunmasına müsaade edilen duman m iktarı 75 ug /m 3
olduğuna göre,
1975 de bulunan m iktar, müsaade edilene nazaran % 5.7 fazladır.
NO, NO 2, NO x, CO ve H 2 S !: Kabul edilen rakamlara nazaran çok
düşük bu
lunmuştur. Arzolunur.
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2 —

ANKARA'DA HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ
İNCİ GÖKMEN
Kimyagerler Demeği

Havada Kanser yaptığı bilinen bir çok organik kirle tici ve eser elem entin var o l
masına karşın genellikle en başta kükürt d loksit ve parçacık madde olm ak üzere azot
o ksitle ri, karbon m onoksit ve oksidant maddelerin ölçümü yapılmaktadır.
Ankara'da yapılan çe şitli ölçüm ler ise 1977 yılı itibarıyla :
I) TBTAK :
Tübitak binası yanınd ave bazen Çubuk'taki istasyonda SO 2 ve parçacık mad
de ölçümü yapılmaktadır.
II) HIFZISIHHA OKULU HAVA KİRLİLİĞİ LABORATUVARI :
Analık SO 2, H 2 S ve toplam kükürt ölçüm leri oto analizör yardımı ile yapılmak
tadır.
24 saatlik SO 2 ve parçacık madde ölçümü yapılıyor.
O tom atik CO, NO 2, toplam NO x, hidro karbon (CH 4 dahil) analizörleri mevcut
fakat çalışm ıyor.
III) ANAM :
Eser elem entlerin büyüklük dağılımı,
Kömür ve Fuel O il de Se tayinii,
Orta Anadolu köm ürlerinde eser elem ent dağılımı İncelenm ektedir.
Ölçüm tekn iği olarak genellikle uluslararası kuruluşlarca daha önce ta v s y e edilen
tekniklerden birisi uygulanmaktadır. Ancak tekniğinin yanısıra ölçüm ün yapılacağı yer,
ölçüm süresi ve hangi aralıkla ölçüm yapılacağı da önem lidir. Bu nokta alınan örneğin
o yerin nüfusunu te m sil edip etm em esi bacımından m ühimdir. İyi b ir örneklem e kir
lilik merkezinde 8 tip yer esas alınarak yapılm alıdır. Hatta b ir örneklem e ağınan te ş 
kilinde nönce o bölgenin y e tk ili sağlık kuruluşunda nbölgede yaşayanlar hakkında e t
raflı bilgii almakta gerekm ektedir.
Ankara'daki ölçüm lerde şu an için herhangi b ir hava k irliliğ i ağı söz konusu d -ğildlr. M evcut (istasyonlarda ise yukarıdaki hususlardan hiç b irisi göz önüne alınma
dan çalışm alar sürdürülm ektedir. İyi bir ölçüm ün iyi tutulan b ir kayıtla daha da de
ğer kazanacağını be lirtm ekte uygun olur kanısındayım.
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3 — A. N. A. M.'DA HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
DR. İLHAN ÖLMEZ
Ar&ara Nükleer ve Araştırma Merkezi
Ankara havası her geçen yıl b ir önceki yıla oranla daha fazla
kirlenm ektedir.
Gözle görülebilecek oranda b ir kirlenm enin en belirgin örnekleri, olan, gözlerde yan
ma, artan boğaz burun hastalıkları, madde bozunumlarında
artan hız, v.s. hepimizin
günlük yaşantısında yer alm aktadır.
Ankara havasında şu ana kadar yapılan incelem eler daha ziyade
organik yönden
olmuş olup, ağır zehirli m etallerle ilg ili çalışm alar son derece önemli olmasına rağ
men üzerlerinde fazla durulm am ıştır. Bu yöndeki çalışm alarımız Ankara Nükleer Araş
tırm a ve Eğitim Merkezi Kimya Grubunda 1970 yıllarında başlamış, ne ticeler yayın
lanmış ve halen devam etm ektedir. Araştırm alarım ızda m evcut teknoloji seviyesinde
bütün dünyaca en hassas ve güvenilir tekn ikle r olan nükleer aktivasyon analizler ve
atom ik absorpsiyon spektrafotom etresi kullanılm aktadır.
Ankara hava 'k irliliğ i ile ilg ili çalışmalarımızda rastladığımız bazı önem li noktaları
şu şekilde sıralıyabiUriz :
1 — Ankara, dünyanın havası en k irli şehirlerinde nbiri durumunda olup, bazı ze
h irli ağır m etaller atm osferinde yüksek oranlarda bulunmaktadır. Ancak bu arzu edilmiyen durum dünyanın diğer be lli başlı şehirlerinde de m evcut olup sadece k irlilik ka
rakterleri fa rk lılık gösterm ektedir. Ö rneğin Ankara havasında eSlenyum'un fazlalığı
na karşılık Vaşinkton’da Kurşun, Boston’da Kurşun ve Vanadyum yüksek oranlara e riş 
m ektedir.
2 — Ankara havasında oiğerlere ulaşma olasılığı çok yüksek olan küçük partikül
m iktarı düşüktür. Örneğin bu p a rtikü lle rin (1 u mden küçük çapta) toplam partlküllere karşı yüzdesi 37 iken bu ml'ktar büyük Am erikan ve İngiliz şehirlerinde % 54— 68
arasındadır. Ancak bu sevindirici husus Ankara havasının diğer
şehirlere göre çok
fazla ya rtikü le r madde ihtiva etmesi göz önüne alınırsa
ehem m iyetini bir dereceye
kadarda olsa kaybetm ektedir.
Bu nedenlerle Ankara hava k irliliğ in e çözüm aranırken başlanması
gereken en
kritik nokta Ankara hava klrli+ik Karakterinin te s b iti ve ona göre
te d b ir alınm asıdır.
Dış kaynaklı lite ra tü r ve sistem lere dayanan b ir çözüm önerisinin g e çe rliliğ i münaka
şa gö türebilecek bir konudur.
Ancak konu ile ilg ili bilim sel b ir kuruluşun eksikliği yapılan
mesi ve değerlendirilm esini mümkün kılmamaktadır.
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çalışm aların

de rle n

HAVA KİRLETİCİLERİ ARASINDAKİ KANSEROJEN MADDELERİN TESBİTİ
BİYOLOJİK ETKİLERİNİN SAPTANMASI
DR. ORHAN TERZİOĞLU
(Hacettepe Ün. Fen Fak. Moleküler Biyoloji

VE

Bölümü)

insan ve çevresindeki ilişki m ilyonlarca yıl süren evrim sürecinin ürünü olan bir
dinamik dengeye dayanmaktadır. Bu dengenin insan açısından doğanın te k yönlü kul
lanımı sonunda çevre sorunları yine insanın yaşamımın
kısıtlanm asına yol açmakta
dır. Doğanın kontrolsuz kullanımı ve bu aşırı kullanımda ortaya çıkan aşırı madda
artıklarının b irikim i çevreyi hızla bozmaktadır. Bu duruma gelişen
teknolojinin üre tği bir çok yeni sentetik madde ve bunların yan ürünleri eklendiğinde sorun çok daha
büyük boyutlara ulaşmaktadır.
İnsanın biyolo jik yapısı kimyasal bir sistem e dayanmaktadır. Bu sistem in can lılı
ğım sürdürdüğü çevrenin kim yasal yapısı de ğiştirild iğind e insan ve tüm canlılar e t
kilenm ektedir. Eko sistem olarak ta rif edilen canlılar ve çevrenin oluşturduğu bütüne
yapıları tek taraflı müdahale bu sistem e dahil bütün yapılarda bozulmaya yol açacak
tır. İnsan organizmasını oluşturan binlerce hücreden b iri veya bir gurubunda sistem in
gereği dışındaki değişim çeşitti hastalıklara yol açmaktadır. Bu
değişim lerden biri
de 'kanser olarak karşımıza çıkmaktadır. Olayın tem elinde çevnenin
de ğiştirilm e si
önemli bir fa ktö r olarak karşımıza çıkar. Bu noktadan hareketle
çevrede bulunan
hangi maddelerin kansere yol açtığı saptanması gerekm ektedir. Kimyasal m addelerin
n ite lik ve nicelik tayinlerinde özellikle krom atografik yön tem le r kullanılm ıştır. Biyolo
jik araştırm alarsa is ta tis tik ! verilere, hayvan deneylerine
dayanmaktadır. Son yirm i
yılda insan hücrelerinin laboratuarda üretilm esi ile elde edilen
hücre kültü rle ri ile
çalışm alar g e liş tirilm iş tir. Ancak oldukça pahalı olan bu yöntem ler yerine daha ça
buk sonuç veren deneyler g e liştirilm e ye çalışılm ıştır. Biz bu noktadan hareketle m ik
roorganizmaları deney olarak kullanılan bir sistem geliştirm eye çalıştık. Sistem in da
yanağı ise, bütün biyolo jik yapılarda tem el düzenleyici m olekülün DNA (Deoxiribonükleik) asit olup bunun bakterilerde bulunduğu görüşüdür. Havadan alman örnekler bu
canlılara ta tb ik edilm ekte ve canlıda değişim saptanmaktadır. K irliliğ in seviyesi ise
değişim in düzeyi ile belirlenm ektedir. Sürdürmekte olduğumuz çalışm lar deney düzeneğni daha da ucuzlatıp pratiğe indirm em ek yolundadır. Deneylerim izde Ankara ha
vasından aldığımız örneklerin canlılarda tem el değişim lere yol açtığını da saptamış
bulunmaktayız.
Sürdürdüğümüz çalışma ile halk sağlığına katkıda bulunmayı düşünmekteyiz. An
cak toplum sal düzenimiz, bilim sel verilere dayandırıldığı oranda bulgularımızın yarar
lı olabileceğini düşünmekteyim .
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IV. OTURUM
HAVA KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ

OTURUM BAŞKANI :
DR. ÖZEN ARAT
(Ankara Tabip Odası)
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HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN HAVA KİRLİLİĞİ
(DR. CENGİZ

BAŞKAYA (A. T. O.)

Hava k irliliğ i şehirleşm enin ortaya çıkardığı sorunlardan b iridir. Ülkemizde ilk kez
Ankara liçin ortaya atılm ış olma'kla b irlik t ebirçok şehrimzide, lin y it ve fuel ö il tü ke 
tim in in artışına uyar şekilde hava kirleniyor, Ankara gibi hava hareketleri yetersiz
olan yerleşm e m erkezleri bu açıdan şansız durumdadır.
Aslında çevre kirlenm esi, doğal kaynakların sorumsuzca vs düzensiz olarak har
candığı, endüstrileşm enin plansız biçim de genişlediği dünyamızda
insanlığı te h d it
eden bir olgu durumuna ge lm iştir ve hava kirlenm esi konunun sadece bir yanıdır. Fa
kat m ilyonlarca insanı uzun süre etkiled iği, hastalıklara ve
ölüm lere neden olduğu
İçin bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ankara, hava k irliliğ i açısın
dan dünyada birinci durumdadır ve burada örnek olarak alınacaktır.
Ankara'da bilhassa kış aylarında herkesi rahatsız eden, görüş alanım
daraltan,
kokusu kolayca hissedilen, insanları öksürten, eşyaları kirleten olağanüstü bir hava
k irliliğ i ortaya çıkmakta ve bu durum aylarca sürm ektedir.
Şehrin kurulduğu yer e t
rafı dağlar ve tap ele rle çe vrili bir çukurdur.
Rüzgalarin hızı düşüktür, ayrıca dikey
hava hareketini engelliyen inversiyon olayı sık ortaya çıkm aktadır. Bu durumda, hava
sıcaklığı yerden yükseldikçe azalacağı yerde artmakta, yere yakın düzeyde soğuk, bu
nun üzerinde ise sıcak hava bulunmaktadır. Bacalardan çıkan duman,
yüksslem ayip
çevreye yayılmaktadır.
192/ yılında sunulan Ridey raporunda, Ankara'nın m eteorolojik koşullarının büyük
şehir kurmaya e lve rişli olmadığı be lirtilm ekteyd i. Jansen planı ise
şehrin ençok
300.000 nüfusa ulaşacağı hesaplanarak yapılm ıştı. Bugün Ankara’da yssil alan olarak
önem taşıyan ye rle r bu planın kalıntılarıdır. Hatta Jansen’ln 300.000 lik
Ankara’nın
nefes alması için ayırdığı önemli yeş I alanlar (Hacettepe, Bent deresi vadisi gibi)
bugünün 2 m ilyonluk Ankhara’sınaa ortadan kal:kmış bulunuyor. Şehir merkezinde ön
celeri sınırlandırılm ış bulunan kat yükseklikleri giderek arttırılm ış ve binalar zaten
zayıf olan rüzgarları büsbütün engeller duruma ge lm iştir. Bugünde
yükseklikleri az
d a n binaların yıkılıp daha yükseklerinin yapımı bütün hızıyla sürm ektedir. Öte yan
dan şehii', sağlıksız kentleşm enin bir sonucu olarak geniş bir gecekondu kuşağı jte
çe vrilm iştir. Bu bölgeler her türlü b u la ş tı hastalığın ortaya çıkmasına elverişli olum 
suz çevre koşullarına sahiptir. Burada insanlar, izolasyonu ye te r nce sağlanmamış,
kanalizasyona bağlı helaları ve suyu bulunmayan daracık konutlarda oturuyorlar. Bir
çok kişi küçücük bir odada yaşıyor vs yetersiz
hacimdeki havayı ortaklaşa soluyor
lar. Dışarıdaki havanın k irliliğ in e içerdeki k irlilik ekleniyor.
Kirli havanın insan sağlığı üzerindeki etkilerin e bir göz atacak olursak, konunun n9
kadar çok yönlü olduğunu görürüz. Herşeyden önce yüzierce zararlı madde söz konusu
dur. Bu maddelerin insan vücudunda tek te k nasıl etki
yaptıklarını ortaya çıkarmak
güç, hatta olanaksızdır. Birçok zararlı madde, b irb irle rin in etkisini arttırm akta ve tek
başına belli bir m iktarı zararlı olan etkileri, başka etkenlerle birarada bulununca daha
düşük oranlarda bile te h like li olm aktadır. Detaylara inmeden, esas k irlilik maddelerine
bir göz atalım:
— Küçük katı maddeler : Çapları 100 mikrondan küçük - karbon, uçucu küller, katsiyum,
— Adi p a rtiküller : Çapları 100 mikrondan büyük.
— Kükürtlü bileşikler.
— Organik b ileşikle r : A ld eh itler, ketonlar, po lisiklik hidrokarbonlar.
— Azot bileşikle ri.
— O ksijen bileşikle ri.
— Halojenli bileş kler.
— Radyo a ktif maddeler.
Bu esas kirleticilerde n, birtakım ara reaksiyonlarla ikincil
k ir le t ir le r oluşm akta
dır. Örneğin uygun koşullarda kükürt d ioksit 2 kademede su ile birleşerek, bütün can35

Iı dokuları yakan s ü lflrlk asidi oluşturabilm ektedir.
K irli hava bulunan bir yerde insanlar yüzlerce k irlilik etkenini solumak durum un
dadır. Endüstrideki işçilerden farklı olarak zararlı etkene maruz kalma hali süreklidir.
Çocuklar hastalar ve yaşlılar en çok zarar gören gurubu oluştururlar. Bu arada endüst
ride zararlılara yoğun biçim de maruz kalanlarda hassas gurupta yer alırlar.
Dumanlı, isli, pis kokan bir havayı solumak insanda yaşama zevkini azaltan b ir e t
kendir. Zaten insan yaşamını doğal niteliklerinden uzaklaştıran şehirin yaşama koşulla
rına bu p:s ve karanlık havanın eklenmesi kişiyi büsbütün karamsar yapar, çalışma ve
rim ini olumsuz yönde etkiler.
K irli hava, solunum hareketlerinin derin liğ ini azaltır. Damarlar üzerindeki etkiyle
merkez sin ir sistem inin kanlanmasında yetersizlik, buna bağlı olarak düşünme yeteneğnde azalma olur. Entellektüel uğraşılar güçleşir. K işile r sin irli ve kavgacı olurlar.
Bulantı, kusma, iştahsızlık gibi sindirim sistem i b e lirtile ri ortaya çıkar.
Güneş ışığının dumanlı ve k irli hava tarafından tutulm ası nedeniyle ultraviyolenin
büyük bir bölümü yere ulaşamaz. Çocuklarda raşitizm , yani kemik gelişim inde yete rsiz
lik ve bozukluklar sık görülür.
Ankara ve benzeri şehirlerde yeşil alanlarının ve çocuk oyun alanlarının yok dene
cek kadar az oluşu zaten çocukların güneşten yararlanmalarına olanak vermezken, kirli
hava ikinci bir olum suz etken olarak buna eklenm ektedir.
Yüksek oranda duman bulunan yerlerde çocuklarda kanda hemoplobin düşük bu lu 
nuyor. Ortaya çıkan kansızlık ve doğal ışıktan yoksunluk bilhassa çocukların hastalık
lara direncini azaltmaktadır.
Dışardaki havanın çok kirli oluşu nedeniyle odaların
havaland:rılamayışı, evlerin
içinde bulunan k irlilik le rin (yanma olaylarından, m utfaktan, bekletilen yiyeceklerden o r
taya çıkan pazlar ve ev tozları gibi) dışarı atılmasını güçleştirm ektedir. Bu durum b il
hassa küçük çocukların sağlığına zarar verir. Ç e şitli bakterilerin ürem esini kolaylaştı
rıl', hastalık riskini a rttırır.
Havadaki k ile tic ile r bilhassa solunum sistem ine e tkili olurlar. Solunum yolları dış
havadan daha sıcaktır ve burada hava su buharına doymuş haldedir. Zararlı maddeler
yüksek oranda absoırbe olurlar, (em ilirler)
Küçük parçacıklar, burun ve bronşlardaki savunma sistem leriyle tutulamadan akci
ğerin en a lt bölüm lerine kadar ulaşırlar. Bu nedenle özellikle Fuel— Oil yanması sıra
sında atılan küçük p a rtikü lle r daha te h like lid ir. K ükürt d io ksit gibi pazlar, bronşlardaki
titre k tü yle ri feke uğratarak, büyük pa rtiküllerin dışarı atılm asını da engellerler.
İs ve kurum, çok gözenekli b ir yapı gösterdiğinden birçok zararlı maddeyi emerek,
bunları akciğerlerin uç noktalarına kadar beraberinde taşır. Onların daha uzun süre etki
gösterm elerini sağlar. Bu maddeler arasında kanser yapıcı e tk is i iyi bilinen 3, 4 Benzpyren’de vardır.
Duman ve pnömoni, bronşit, astım, pnömonkonyaz gibi hastalıklara neden olur.
K irleticilerd en ozon, bronşit ve hafıza zayıflığı yapabilir.
Karbonm onoksit be lli bir orana ulaşınca baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk gibi ya
kınm alar ortaya çıkarır.
A zotoksit, doymamış hidrokarbonlar ve aldehidler gözlerde ve bronşlarda irritasyona
(tahriş) neden olurlar. Araba yönetim i güçleşir.
Bilhassa Fuel— Oil ve L in yit’in yanmasıyla havaya karışan SO 2 (Kükürtdioksit) in 
san sağlığına en zararlı maddelerden biridir. Solunum yollarındaki titre k tüyle rin f e c i
ne neden olur. Müküs bszleri çoğalır, salgı artar. Balgam m iktarı artarak
m ikropların
ürem esi için uygun koşulları hazırlar. B akteriler solunum
yolları duvarına saldırarak
iltihaba neden olurlar. Kronik bronşit oluşur. Birçok ince hava yollan tıkanır. Daha son
ra amfizem oluşur. Her nefes alıpta, içeri giren havanın b ir bölümü akciğerlerden atılamaz olur. Şahsın solunum fonksiyonları giderek bozulur.
Kükürt dioksit atm osferde uygun koşullarda su buharıyla
birleşerek s ü lfirik asit
oluştura bilir. Bu asit bütün canlı dokuları yakar.
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K irli hava astım hastalığına neden olduğu gibi, var olan astım hastalığını da ş id 
detlendirm ektedir. Nöbetlerde sıklaşma ve ağırlaşma görülür.
Kükürtlü hidrojen ve merkoptanlar özel koşullarda, havadaki
kansantrasyonlarının
çok yükseldiği hallerde felâketlere neden olab ilirler.
Havayı kirleten birçok gaz yanında, kurşun, civa, berilyum ,
Manganez gibi zehirli
m etalle r ve arsenik, ayrıca üzerinde durulması, ölçüm ler yapılması
gereken te h like li
m addelerdir.
Hava k irliliğ in in çok arttığı durumlarda toplu ölüm ler görülm üştür. Bunların en İl
ginci 1952'de 4000 kişinin ölümüne neden olan yoğun dumanlı sistir. Bu olayda, daha
çok önceden akciğer ve kalp hastalıkları bulunanlar, çok yaşlı ve çok genç şahıslar za
rar görm üştür.
Ankara'da hava k irliliğ in in toplu ölüm lere neden olacak duruma gelm em esi İçin hiç
bir neden yoktur. K irlilik düzeyi korkunç denilebilecek boyutlara
ulaşabiliyor. İnversiyon olayı vardır. Rüzgarlar etkisizdir.
Toplu ölüm lerin olmayışı konunun önemini azaltmaz. Çünkü uzun vadede oluşan has
talıklar ve ölüm ler, ortaya çıkan işgücü kayıplarının m aliyeti
muhakkak ki çok yük
sektir.
Kirli hava yukarıda anlatılan hastalıklar yanında kansere de neden olm aktadır. Kir
li havada bulunan benz-pyren gibi m addeler deneysel koşullarda kanser oluşturabilm ek
tedir.
Ingiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 1 ay içinde m etrekareye düşen her 1 gram
kurum çöküntüsüne paralel olarak akciğer kanseri oranı % 8 artmaktadır.
Kirli havayı soluyan, bunun yanında sigara da içen kim selerde akciğer
kanseri
riski çok yükselm ektedir.
Verem Savaşı D ispanserleri kayıtları esas alınarak yapılan bir araştırmaya göre
1960— 1968 yılları arasında Ankara'da A kciğer kanseri olayları 6 kat, kronik akciğer has
talıkları (kronik bronşit, amfizem gibi) 7 kat artm ıştır.
Ankara’da çocuklarda solunum yolları hastalıkları, anemi, raşitzm gibi hastalıklar
g ittikçe artm aktadır. K irliliğ in arttığ ı aylarda gebelerde düşük olayları da hızlanmak
tadır.
Dünya Sağlık Örgütü, Kükürt d ioksit için yıllık ortalama sınırını m etreküpte 60
m ikrogram, asılı parçacrklar için 40 migrogram olarak b e lirle m iştir. Ankara’da 1975 yı
lı Kasım ayı ortalaması 189.99 m ikrogram /m 3, Duman 146.85 m ikro g ra m /m 3 olarak
saptanm ıştır. Kükürt d io ksit ve duman ortaklaşa 500 m ikrogram /m 3’e
ulaştıklarında
(günlük ortalama) ölüm olayları ve hastaneye başvurmalar artm aktadır. Ankara’da ise
bu değerler zaman zaman 2000 m ikrogram /m 3 ün üstüne çıkıyor.
Bugün e tkile ri iyi bilinen maddeler yanında henüz insan sağlığına ne yönde e t
k iler yaptığı bilinm eyen sayısız madde kirli havada bulunuvor. A yrıca
fotokim yasal
olaylarla saptanması güç ara ürünler oluşmaktadır. B ilim sel tavır, yüzlerce maddenin
ayrı ayrı ya da b irlik te insan sağlığına nasıl zararlı olduklarını yılla r boyu araştırm ak
olamaz. Amaç k irlilik etkenlerinin ortadan kaldırılması için uğraş verm ek, halk:n ko
nuya sahip çıkmasına yardımcı olm aktır.
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KİRLENMESİNİN TEMEL NEDENİ
DOÇ. DR. OSMAN NURİ KOÇTÜRK
(Genel — İş .Sendikası)

Ekolojik dengenin bozulması ve çevre kirlenm esi birbirine bağlı b ir dizi nede
nin beklenen sonucudur. Tümü içinde, yapıcı ve hazırlayıcı nedenleri ayrı ayrı tanım 
layıp köklü çözümler önerilm eden çevre kirlenm esinin parçaları olan hava kirlenm esi,
toprak kirlenm esi, suların ve besinlerin
kirlenm esi gibi sorunların
çözüm leneceğini
tahmin etmiyoruz.
K apitalist üretim ve bunun oluşturduğu yönetim biçim inin ürünü olarak karşımıza
çıkan çevre kirlenm esi sorununun ayni düzen içinde, yeni tüketim kapıları açarak hal lin-a çalışmak yeni kü lfe tle r g e tire b ilir. Örneğin Başkent’te karşımıza çıkan hava k ir
lenm esini, Londra Belediye Başkanı'mn önerdiği iki kademeli uygulama için karşılanması
dahilinde h a fifle te b iliriz. Lord G ille t usulü çözüm, yoksul halkımız için
karşılanması
zor harcamalar g e tireb ilir. İlk etapta bir yasa çıkararak dumansız yakıt ve kömür kul
lanılması, ikinci basamakta Fuel O il'deki kükürt m iktarını azaltıcı uygulamalara g id il
mesi, havadaki görünür ve görünmez k irliliğ i e lbe tte
azaltacaktır. Ancak bunun çok
pahalı bir girişim olduğunu Londra Belediye Başkam da gizliyem iyor.
Ankara’nın hava k irliliğ i sorunu pahalı olmasına rağmen çözümlense bile suların
k irliliğ i, toprağın k irliliğ i ve besinlerin k irliliğ i nasıl önlenecekti'?.
Amaç vatandaş sağlığının korunmasi ve her tü r kirlenm enin önlenmesi ise, o za
man konuyu bir bütün olarak ele olmak, e K o lo jik dengenin bozulması ve çevre kirlen
mesinin nedenlerini araştırm ak, etkili ve köklü önlem ler almak lazım dır.
Böyle bir incelem e yapıldığında, Türkiye'de de uygulamada olan
ilkel kapitalist
düzenin v e £bunun hem üretim i, hem de tüketim i teşvik eden yanlış tutum unun karşı
mıza çıkacağını tahm in ediyoruz.
G elişim ini tamamlamadan ve zorlamalarla kapitalist aşamaya sıçramaya zorlanan
toplumumuz özellikle başkentte yaşayan
seçkin
azınlık bir batılı gibi yaşamak bes
lenme, barınma, ısınma, aydınlanma, giyim , taşıt, tem izlik, eğitim ,
sağlık, dinlenme
vo eğlenme gereksinm elerini onlar gibi karşılamak istem ektedir. Ancak ülkenin kay
nakları ve tekn olo jik olanakları bunun için e lve rişli değildir. M eskenlerin ısıtılm asında
kullanılan dumansız kömür, tüketim e dönük çarpık endüstrinin yakıt ihtiyacını karşıla
mak için kullanılm akta, kenti ısıtm ak için düşük kaliteli ve dumanlı lin y it kullanmadan
öteye çare kalmamaktadır. Fuel Oil ils ısınan m eskenler, dumanlı b ir kirlenm enin ö te 
sinde, dumansız kirlenm enin nedeni oluyor. Aşırı m iktara ulaşan taşıtların egzozların
dan çıkan gazlar ayni derecede te h like lid ir. Ankara’nın çukur ve esintinin sınırlı olm a
sı durumu ağırlaştırıyor. Bu koşulları değiştirecek her önlem in kısa süreçte e tkili ola
cağı inkâr edilemez ancak bu köklü bir çözüm de ğildir.
Çünki sayıları 700’e ulaşan zehirli tarım ilâçları, h'çb ir ted bir alınmadan g e liş i
güzel kullanıldıkları için, Çukurova ve Ege gibi tarım bölgeleri ciddi biçim de zehirlen
miş, bu bölgelerde ,toprağın ve doğanın dengesi bozulmuştur. Gübreleme sonucu su
larda n itrit kirlenm esi vardır. Besinlerdeki tarım ilâcı kalıntıları solunum
hastalıkları
kadar te h like li olan kanser, sarılık ve kısırlık gibi olaylara neden olmakta, yapıcı ne
denler iyi bilinm ediğinden, bunlar da olayları hazırlayan düzen içinde ve pahalı b i
çimde tedavi edilm eye çalışılm aktadır. Davanın bilim sel düzeyde
bilinm eyişi, birçok
makamı yüzeysel önerileri getirm eye ve pahalı önlem ler almaya zorlamaktadır. Kapi
ta lis t düzenin pisliğ in in aynı düzen içinde köklü olarak
tem izleneceğine ve bunun
ge rektird iği harcama ve külfe tlerin halkımız tarafından karşılanacağına
inanmıyoruz.
Bu durumd^ kısa vadeli ve ucuz çözüm ler araştırırken, konuyu tüm olarak ele almak
gerçekleri bilim sel düzeyde görmek zorundayız.
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Bunun için bazı öneriler g e tirile b ilir. Bunlar kısaca şunlardır :
1 — Ekoloji bilim i, tıpkı ekonomi bilim i gibi ciddiyetle ele alınmalı Ü n iversite le r
de kürsüler kurulmalı ve uzmanlar y e tiş tirilm e lid ir. Çevre kirlenm esi soru
nunun çözümü bilim sel düzeyde çalışma ve araştırm alarla mümkün olacaktır.
2 — Ekonomik sorunlarda olduğu gibi ekolojik sorunların çözümünde de dem ok
ratik ilkelere bağlı kalınmalı ve işçiler, köylüler, dem okratik kuruluşlar, m es
lek odaları ağırlıklarını duyurm alıdırlar. M eselenin çözümü sermaye sınıfına
ve onun iktidara getirdiği siyasal kadrolara bırakılamaz.
3 — Çevre kirlenm esi ve ekolojik dengenin bozulması
daha bir dizi sem iner ve
kongreler düzenleyerek bilim sel düzeyde anlaşılmalı ve kitle
haberleşme
araçları ile halka anlatılm alıdır. Ekoloji konusunun ekonom ik konularda oldu
ğu gibi saptırılmasına ve halka yanlış anlatılmasına izin verilm em e lid ir.
/, — Çevre sorunlarının biç m lenm esi ve çözümü konusunda bizim ilerim izde de
ney ve b ilg isi olan Birleşm iş M ille tle re bağlı uzmanlık kuruluşları ile işbirliğj yapmakta yarar vardır.
Ö neriler çoğaltılabilir. Ancak en tutarlı önerilerin bundan böyle
düzenleneceğini
tahmin e ttiğ im iz kongreler ve sem inerler sonunda alınacak kararlarla belirleneceğine
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ANKARA'DA HAVA KİRLİLİĞİ ÖNLEMLERİ
(M . M. O. ADINA MEMİŞ ACAR)
G İ R İ Ş :
Ankara'nın hava k irliliğ i sorunu günümüze dek, uzun y ılla r ç e şitli ortam larda, de
ğişik çevrelerde zaman zaman ta rtışılm ıştır. Ankara’da hava k irliliğ in in hangi düzeyde
olduğu, halkın sağlığını te h d it edecek bir düzeye ulaşıp ulaşmadığı, sorunun c id d iy e ti
nin ölçüsü tartışılan konular arasında idi. Ancak bugün tartışm aların bu bölümü ge
ride bırakılm ış ve Ankara’nın havasının k irliliğ in in tartışm a götürm ez bir düzeyde te h 
like

taşıdığı gerçeği herkesçe kabul ed ilm iştir.
Bu konuda başka ülkelerce saptanmış olan standartların çok
üstüne çıkılm ıştır.
Bu aşamaya gelinm iş olması artık soruna çözüm arama zorunluluğunu da b irlik te ge
tirm iş tir. Kçnuyla ilgilenen kişi ve kurum larca çe şitli çözüm önerileri ile ri sürülm üş
tür. Bu önerilerden şim diye dek pek azı iktidara geler. hüküm etlerce ele alınm ıştır.
Bunlara brçak örnek vermek gerekirse, ka lo rife rli binalarda ısıtma yakıtı olarak
kömür yerine Fuel O il kullanılm ası, sobayla ısıtılan binalarda ise yakıt olarak kok kö
mürü kullanılması gibi önlem leri söyleyebiliriz. Bunların yamsıra 1972 yılında çıka rtı
lan bir yönetm elikten de sözedebiliriz. (1)
Ancak o yıllardan bu yana Ankara'nın iıava kirliliğ in d e bir azalma olmamış, aksi
ne k irliliğ in günümüzde g ittikçe arttığı görülm üştür. Çünkü köm ür yerine Fuel— O il kul
lanılması havaya atılan taneciklerde biraz azalma sağlamasına karşın, havadaki kükürt
dioksit m iktarındaki artışı da b irlik te g e tirm iştir. Sobalı binalarda kok kömürü kul
lanılması ilkesi ise uygulamaya konmamış yine bu binalarda düşük
n ite lik li kömür
kullanmak zorunluluğu doğmuştur. Yönetm elik hüküm leri ise uygulanmamış, uygulan
ması denetim altına alınmamış bu yönetm elikle amaçlanan elde edilem em iştir. (2)
Tüm bunların yamsıra, ele alınmamış birçok ciddi, soruna köklü çözümler g e tire 
cek öneriler ise dikkate bile alınmamış, g e ç iş tirilm iş tir.
Bu önlem lerin t ls alınmayışının nedenlerine indiğim izde,
gösterilenlerin aksine
gerçek nedenlerin siyasal tercih sorunu olduğunu köklü önlem ler getirildiğinde iktid a r
lara egemen olan güçlerin çıkarlarına dokunduğunu gözlemek pek güç değildir. Bir ö r
nek verm ek gerekirse, 1976— 1977 kışında Ankara'nın gecekondu
sem tlerinde, fakir
sem tlerinde oturan halkın kömürü, kim lerden, gerçek fiatının kaç katına aldığına bak
mak dar g e lirli halkın ekmek parasından güçlükle ayırabildiği kömür parasının kim lerin
cebine indiğini araştırm ak ye te rlid ir. Eğer hüküm etler kok politikasını
uygulayacak
olsalar ve devlet e liyle kok dağıtımım yapsalardı, sonuç hem hava k irliliğ i açısından,
hem de Ankara halkının bütçesinden yakıt iç ,ı çıkan para
bakımından daha değişik
olurdu.
Bu girişten sonra soruna sağlıklı çözüm önerileri gevrebilm ek için sorunu yara
tan kaynakların bilinm esi gerekir. Bu açıdan Ankara'daki hava k irliliğ in in kaynaklarına
kısaca bir göz atmakta yarar vardır.
ANKARA'DA HAVA KİRLİLİĞİNİN KAYNAKLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :
Burada vereceğim iz b ilg ile r 1969 yılında Ankara’da yapılan
ölçüm lere dayanan,
1972 yılı NATO Araştırm asının sonuçlarına
dayanmaktadır. (3) Bu araştırmaya göre
Ankara'nın havası başlıca şu kaynaklardan kirlenm ektedir: Bina ısıtmada yakıt kul
lanımı, taşıtlarda yakıt kullanımı, endüstriyel süreçler ve çöp yakımı. A n :a k bunlar
dan ikisi endüstriyel süreçler ve çöp yakımının Ankara'nın hava
k irliliğ in e katkısı
çok azdır. İhmal edilebilir.
Şu durumda Ankara'nın havası,
1. Binaların ısıtılm asında kullanılan yakıtlar,
2. M otorlu taşıtlar,
nedeniyle kirlenm ektedir.
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Bunlardan birincisi yani ev ve işyerlerini ısıtm ak ve işleyişinin enerji gereksini
mini karşılamak amacıyla kullanılan yakıtlar kentte değişmez yeri olan k irle tic ile rd ir.
Bu yakıtların yanması sonucu yayılan başlıca k irle tic i olan SO 2 gazının % 33.7'si
konutlardaki yakıt kullanımından geri kalan büyük yüzdesi ise resmi ve tica rî kurumlardan, .¡yerlerinden gelm ektedir. Burdan şu sonyç çıkm aktadır: Kirlenm eyi önlem e
ye yönelik çalışm alar konutlar yerine, kirlenm enin bedelini kolayca ödeyebilecek özel
yada resmî İşyerlerine, kurum lara yönelik olm alıdır. NO x gazı iç nde durum bundan
ayrım lı değildir. Yine bu gazın pek azı, % 22.5 konutlar taraf.ndan yayılmaktadır. T a 
neciklere gelince, % 41.2’si 'konutlar, geri kalanı ise resmi yada özel kurum ve iş
yerlerinden kaynaklanmaktadır. Konutlardan kaynaklanan taneciklerin;
SO 2, NO x
gczlarına göreli olarak daha yüksek oranda Çımasının nedeni resmi kurumlarda yakıt
olarak Fuel— O il kullanılm asıdır. Bilindiği gibi Fuel— O il'de, birçok köm ürlere göreli
olarak kükürt m iktarının çok olmasına karşın, tanecik m iktarı azdır. Ancak soruna çö
züm siyasasını saptarken SO 2 gazının önemi, ağırlığı daha büyük olacaktır.
K irleticilerJe n CO gazını ele aldığımızda ise bu gazın çoğunlukla taşıtlardan kay
naklandığını gözleriz: % 13.7'si konutlardan geri ka!an büyük çoğunluğu
taşıtlardan
kaynaklanmaktadır.
Hidrokarbonlar bakımından da durum benzerdir. Binalardan yaz aylarında havaya
CO sal omadığını ama taşıtlardan kaynaklanan CO oranında yaz
aylarında bile b 'r
de ğişiklik olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda CO ve
hidrokarbonlara karşın
alınacak önlem ler taşıtlara yöneWc olm alıdır.
Yine adı geçen kaynağın verdiği bilgilerden yararlanarak şu sonuçları elde edebi
liriz :
Ankara'daki konutların yaklaşık olarak % 20'si merkezi
ısıtma düzenine sahiptir.
Kömür kullanılan merkezi ısıtmalı b ir konut, köm ürle ısıtılan tek bir konuta göre 5
kat daha çok köm ür yakmaktadır. Başka bir deyişle, en üst g e lir dilim indeki % 2 0 'li;<
topluluğun kent havasının kirlenm esine katkısı, geri kalan % 80’r*in
katkısından çok
tur. Taşıtlar^ açısından da durum ayrımlı değildir. Düşük g e lirlile rin genellikle otobüs
ve tren gibi taşıtları kullandıkları, otom obillerin ise yüksek g e lirli topluluklarca kulla
nıldığı düşünülürse, kirlenm eye, her iki yöndende, yüksek g e lirli topluluklarda yol a çıl
dığı ortaya çıkar. (4)
V erilen b ilg ile r 1969 yılında yapılan ölçüm lere dayanmaktadır. Aynı nite likte , daha
sonraki yıllarda yapılmış ölçüm ler bulunamamıştır. Ancak nüfusun ve taşıtların artış ora
nı ile koşut olarak k irle tic ile rin oranında da artışlar olm uştur.
Şehirdeki k irle tic ile ri doğuran kaynakların
mekansal
dağılımına bir göz atacak
olursak dapılımı belirleyen ıen önem li etm enin, şehir formundaki yoğunluk değişim i ile
şehir korumunun konut alanlarındaki sınıfsal farklılaşm ası olduğunu
görürüz. YükseK
yoğunluklu şehir merkezi ile, yüksek g e lirli konut alanları en yüksek oranda k irle tic ile 
rin bulunduğu alandır. Hareketli kaynaklardan yayılan k irle tic ile r ise ana ulaşım ek
senlerinde yoğunlaşmaktadır.
Ankara'nın topografik yapısı ve konumu dolayısiyle ortaya çıkan m eteorolojik sü
reçlerin hava kirliliğ in d e çok büyük etkisi olm aktadır. Ankara şehri batıya doğru açık
olan bir topografik çanak içinde oturm aktadır. Bu çanağın dibi 810 kotunda iken çanağı
çevreleyen dağlar 1200 kotundadır.
Böyle bir çanağın neden olduğu m eteorolojik süreçler ve şehre etkin olan rüzgâr
nedeniyle şehir üstünde üretilen k irle t'c ile rln atm osfere karışıp yayılması önlenm ekte
dir. BöyleC'S k irlilik oluşm aktadır. Aksi halde aynı miktarda k irle tic i üretim sağlık ko
şullarına uygun br şekilde atm osfere karışabild lirdi. Bu konuda ayrıntılı b ilg ile r T.C.
Tarım Bakanlığı Devlet M eteroloji İşleri Genel Müdürlüğünün ilg ili yayınlarında bulu
nabilir.
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HAVA KİRLİLİĞİNİN ZARARLI ETKİLERİ :
K irli havanın insan, hayvan, toprak, b itki ve su sağlığına büyük zararları olduğu biinen b'.r gerçektir. Hava k irliliğ in in aynı zamanda ekonomik
kayıplara yol açtığı da
göz ard'.na atılm am alıdır. Ancak hava k irliliğ in in neden olduğu zararların başında in 
san sağlığı gelm ektedir. Hava k irliliğ i a llerjik reaksiyonlara neden olm aktadır. Buna kar
şın a n tia lle rjik ilâçlar alınmakta fakat bu ilâçlarda sersem lik, uyku hali
yapmaktadır.
Hava k irliliğ i m igren denilen, yeterince oksijen almamaktan ötürü ortaya çıkan başağrılarına yolaçm aktadır. Buna karşı alınan ilâçların ise Ankara'nın k irli
havasında hiçbir
3 tk si olmamaktadır. Havadaki k irle tic ile rin solunum yollarını tah riş etm esi burun kanamalarna yr^açma-ktadır. Ayrıca müzmin bronşitlere ve alle rjik astıma neden olmaktadıi’. Bu k irle tic ile r m ikroplara karşı vücuttaki genel direnci kırmakta ve zatürre gibi
çe şitli hastalıkları nağır seyretm esine neden olm aktadır. Tüm bunların yamsıra, kirlet'c i maddeler solunum yolu nle akciğere geçtiğinde ak|~iğer ödemi
yaratm aktadır. Bu
da solunum zorluğuna ve ölüme yolaçm aktadır. (5)
İşte tüm öteki zararlı e tkilerin in yamsıra, Ankara'nın kirli
havası insan sağlığını
büyük ölçüde te h d it etm ekte ve şu anda bile yan e tkile riyle ölüm lere neden olabilm ek
tedir. Ö nlem ler alınmadığı takdirde ise kitle hal nde ölüm lere neden olacağı sağlık uz
manlarınca ileri sürülm ektedir.

/
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SORUNA ÖNERİLEN ÇÖZÜMLER ARDINDAKİ

İKİ TEMEL İLKE

Hava k irliliğ in in neden, nereden, nasıl kaynaklandığını ve insan
e tkile rin i düşünerek soruna yaklaşmak ve ö n eriler yapmak gerekir.

sağlığına zararlı

İnsan sağlığına olan zararlı, öldürücü e tkile ri,
soruna kesin, kalıcı ve kö'klü çö
züm ler bulunması, zorunluluğunu b irlik te gündeme getirm ektedir. Bu tü r
çözüm şekli
k irliliğ in kaynağını ortadan kaldırıcı n ite likte olm alıdır ve kısa sürede,
gerçekleşmesi
olanağı yoktur. Planlama, yatırım ve siyasal tercih sorunudur. Ancak k irliliğ in
sağlığa
olan öldürücü düzeydeki zararlı etkisi ise soruna ivedi çözüm ler bulunması zorunlulu
ğunu doğurmaktadır. Bu tü r çözüm ler ise büyük ölçüde kirle tic in in kaynağını ortadan
kaldırmaktan çok, k irle tic ile rin havaya karışmasını önleyici
yöntem leri
içerm ektedir.
Amaçlanan, kalıcı, köklü çözüm bu değildir. Şu halde yapılacak olan, bir an önce k irli
liği azaltmak için ivedi çözüm ler uygulanırken, öteki taraftanda köklü, kalıcı, k irliliğ i
doğmadan ortadan kaldırıcı çözümler için araştırm a, plânlama ve
yatırım lara yönelinm elidir. Siyaset bu yönde saptanmalı ve projeler uygulamaya ge çirilm elidir.
İVEDİ GEÇİCİ ÇÖZÜMLER :
Köklü çözüm ler uygulamaya geçinceye dek uygulanabilecek ivedj,
şu şekilde sıralanabilir :
a.

geçici çözümler

Bugüne dek yapılması düşünülen uygulamalardan biri de iyi n ite likli, yani az
miktarda kükürt içeren yakıt kullanılm ası idi. Bununla ilg ili olarak siyaset sap
tanmış, resmî binalardaki yakma sistem leri Fuel— O il için ayarlanmış ve düşük
kükürtlü Fuel— O il ithal etmek için kararlar alınm ıştı. Ancak bu önlem ler bekle
nen sonucu verm edi. Çünkü yakıt olarak kullanılan Fuel— O il'in
kükürt içeriği
düşük olmadığı için hava k irliliğ in d ebir azalma olmadı. Aksine, SO 2 m iktarın
da artış oldu. Çünkü kullanılan yakıtın içerdiği kükürt oram, daha önce kullanı
lan pekçok kömürün kükürt oranından yüksekti. Tanecik miktarında biraz azalma
sağlandı.
Sobalı ısınmada ise, halka yakıt olarak kok dağıtılacağı, böylece hava k irli
liğinin azalacağı düşünülmüştü. Ancak bu da gerçekleşm edi. Halka kok dağıtılm a
dı ve uygulanan politika sonucu Ankara halkı düşük n ite lik li kömürü karaborsa
dan gerçek fiatım n3— 4 katma satın almak zorunda kaldı. Araçlar, karaborsacı
lar m ilyonlar kazanırken, nAkara'nin hava kiri liği de durmadan arttı.
Ankara'da hava k irliliğ in i azaltmak için halk yararına saptanacak b ir siyas e t jle , soba ile ısıtılan konutlara kok kömürü, Devlet eli ile dağıtılm alıdır. Ka
lo rife rli konutlarda ise iyi n ite lik li, az miktarda kükürt içeren yakıtlar kullanıl
malıdır. Bunların gerçekleşebilm esi İdarî te d b irle rle her zaman olanak içindedir.

b.
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Yine bugüne dek düşünülen önlem ler arasında, 19 Eylül 1972 gününde yürürlüğe
giıen «Yakıt Tüketim inde Ekonomi Sağlanması ve Şehirlerde Isıtma T esisleri
nin eSbep Olduğu Hava K irliliğ in in
Azaltılm asına Dair Yönetmelik» vardı. (6).
Bu Yönetm eliğin öngördüğü önlem lerin büyük çoğunluğu yeterince uygulam ayı
konamamış ve hava kirliliğ in d e beklenen azalma sağlanamamıştır. Yönetm eliğin
öngördüğü ısıtma tesisatların projelendirilm esi ve projelerin denetim i ile te s i
satları çalıştıracak olan ate şçile rin eğitilm eleri ilkelerinin uygulanması ile hava
k irliliğ in d e % 40 dolaylarında azalma sağlanacaktır.

Şu halde alınm ak önlemlerden biri de daha
verim li bir yanma için kazan
tasarımı konusunda araştırma yapılması, te sisa t projelerinin denetim i ve ateş
çile rin eğ itilm e sid ir.
c.

Baca gazlarını, havaya karışmadan önce taneciklerden ve zararlı gazlardan a rıt
mak için toz toplayıcılar ve gaz yıkayıcılar kullanılm alıdır. Uygulanması oldukça
güç gibi gözüken bu yöntem; k irle tic ile rin büyük b ir kısmının şehir m erkezinde
ki büyük binalardan yayıldığını düşündüğümüzde, yalnız bu
binalara uygulandı
ğında bile oldukça olum lu sonuçlar vere cektir. Ancak
kullanılacak sistem lerin
ekonom ikliğini savunmak oldukça güçtür. Ü stelik bu
sistem lerin bazıları sulu
sistem ler olduğundan sonucunda su kirlnem esini de b irlik te getirecektir.

d.

Kömürle

ısıtılan

kazanlarda, yakıtla b irlik te bazı katalizör maddeler kullanmak

yoluyla SO 2 gazının 1/20 oranında düşürülm esin'n ve p a rtiküllerin % 99 ora
nında tutulm asının olanak içinde olduğu kanıtlanm ıştır. (7)
Ancak bunun yapılab ilirliğ i ve ekonom ikliği

konusunda bir araştırm a yapıl

malı yada yapılm ış ise varolan araştırm alar ışığında siyaset saptanmalıdır.
e.

Resmî vs özel işyerlerine ait büyük binalarda

ısı kayıplarının

önlenmesi için

yalıtım malzemesi kullanılm ası ve pencerelerde ç ift katlı
camlar kullanılması,
alınması gereken önulem lerden b ir baskasıdır. Böylece ısı kaybı
azaltılacağı
için, yakıttan tasarruf sağlanacak ve hava k irliliğ i b e lirli ölçüde azalacaktır.
KÖKLÜ, KALICI ÇÖZÜMLER :

a.

Enerji Politikası :
Şu ana dek hava k irliliğ i sorununa köklü, kalıcı, gerçek çözüm ler getirilince ye
kadar alınması gerekli ivedi geçici önlem ler bunlarla ilg ili öneriler anlatıldı. Bu
tü r önlem lerin geçici olarak nite le ndirilm e si, köklü, kalıcı önlem ler getrildiğinde
bunlardan büyük çoğunluğa artık gereksinim duyulmayacağındandır. İvedi önlem 
lere gereksinim duyulmasının nedeni ise köklü ve kalıcı çözüm lerin zaman ala
cağı, buna karşı geçici önlem lerin kısa sürede soruna b ir ölçüye kadar çözüm
getireceğinin düşünülm esidir.

ELEKTRİK ENERJİSİ :
Bu kalıcı ve köklü önlem lerin bir kısmı doğrudan doğruya ülkem izdeki yön etim le
izleyeceği enerji politikası ile ilg ilid ir. Önerilen, ısınmada elektrik,
havagazı gibi
havayı 'kirle tici olmayan, ikincil e n e rjile rin kullanılm asıdır. Ancak bugün ele ktrik ener
jis i, taşınması, başka tü r enerjilere dönüştürülm esi en kolay enerji
türlerinden biri
olduğu için yaygın olarak sanayide kullanılm aktadır. Sanayide kullanılan başlıca ener
ji kaynağıdır. Ancak bugün ve yakın gelecekte T ürkiye'nin ele ktrik enerjisi gereksinim i
öz kaynaklarımızca yeterince karşılanamamaktadır,
karşılanamıyacak durumdadır. Üs
te lik üretilen elektriğ n, bir kısm ının
b irincil yakıtı
petroldür.
Petrol ise dış kay
naklıdır. Ancak gelecekte izlenscek bir siyaset ile, atıl durumda olan h idro lik potansi
yelden ve rim li bir ölçüde yararlanarak ve petrol yerine öz kaynaklarımızdan elektrik
üretim inde yararlanmayı ön planda tutarak sanayimizin gereksinim lerinden fazla elekt
rik ürettiğim izde, bu gereksinim fazlası enerjiyi binaların ısıtmasında kullanarak hava
rin

k rliliğ i sorununa bir çözüm bulmuş oluruz. Ancak bugünkü koşullarla ve
setle böyle bir çözümden bahsetmek fazla iyim serlik olur.

izlenen siya

Yine e le ktrik enerjisi üretilm esinde yararlanılabilecek iki kaynak daha vardır. Bun
lardan biri jeoterm al e n erjidir' Bugün dünyada birçok ülkelerde e le ktrik üretim inde jeoterm al enerjiden yararlanılm aktadır. Ülkemizde de MTA, 1961 yılından beri aramalarına
başlamış ve 12 jeoterm al saha saptayarak bunlardan üçünde sondaj ve birinde İsa fiz ib i
lite araştırmalarına başlam ıştır (8). Jeotermal enerji gerek arama,
gerekse işletm e
aşamasında, henüz iyi bilinm eyen ç e ş itli etm enlere bağlı bazı sorunlarla karşımıza çık
masına karşın genede geleceğin ekonomik, enerji kaynaklarından birisi olmaya adaydır.
İkinci kaynak ise niikle er enerjidir. Türkiye'de yakıt üretim inde nükleer enerjiden
yararlanmak günümüzde henüz tartışm ası sona erm em iş b 'r konu olarak karşımıza çık
maktadır. Ham maddesinin ve üretim sürecinin b ir bölümünün dış kaynaklı, dışa ba
ğım lı olması nedeni ile ülke çıkarları açısından tercih edilecek bir enerji kaynağı ola
rak görülm em ektedir. Ancak ülkemizdeki diğer enerji potansiyelinin
tüketilm esi yada
azalması ile b irlik te nükleer enerji önem kazanacaktır.
HAVAGAZI :
Havayı kirletm eyen bir başka yakıt ise havagazıdır. Isıtmada havagazı kullanılm a
sı da yine e le ktrik enerjisinde olduğu gibi, ülke yararına saptanacak b 'r siyaset ile
öz kaynaklarımızdan bol ve ucuz havagazı üretilm esine bağlıdır.
b. MERKEZİ SİSTEM :
Isıtmada elektrik, havagazı kullanılmasına koşut olarak b irlik te yada ayrı ayrı dü 
şünülebilecek bir başka çözüm ise merkezi ısıtma sistem idir. Merkezi ısıtma sistem i
planlı bir kentleşm e ve konutlaşma ile b irlik te düşünülüp, uygulandığında geçerli bir
çözümdür. Ankara gibi plansız, düzensiz ve tahm in edilen büyüme hızından çok daha
hızlı gelişm iş bir kentte sonradan merkezi sistem kurmanın güçlükleri
ortadadır. A n 
cak tüm bu güçlüklere karşın Ankara'nın 'kirli havasına çözüm getirecek b ir sistem o l
duğu için üzerinde düşünülm esi, çalışılm ası gerekir. Böyle b ir sistem
binaların tek
tek ısıtılm asına kıyasla genel verim i arttıracağından, hava k irliliğ in i azaltmasının yanısıra yakıt kullanımında büyük ölçüde tasarruf sağlayaoaktır. Üzerinde titiz lik le du
rulması gereken yöntem lerden biridir. Birçok ülkelerde hava kirliliğ in e merkezi ısıtma
sistem leri ile bir çare bulunm uştur.
Merkezi ısıtma sistem lerin in bir başka ekonomik yanı ise, bu
sistem lerde yakıt
olarak çöplerin de kullanılm asıdır. Dünyadaki enerji sorunu, inşam yeni enerji kaynak
ları aramaya itm iş tir. Tüketim in artışı ile b irlik te kişi başına düşen çöp m iktarı da
artm ış ve artan bu çöp miktarı karşısında, çöpten, merkezi ısıtma sistem lerinde yakıt
olarak yararlanılmaya başlanılm ıştır. Ç e şitli ülkelerde örnek te sisle r kurulm uştur. A n 
kara'da da kurulacak bir merkezi sistem de yakıt olarak çöp kullanmak yolu ile yaklaşık
60 bin ton lin y it tsarrufu sağlanabilecektir. (9).

c. GÜNEŞ ENERJİSİ :
A y riîa , konutların sıcak su gereksinim lerinin karşılanmasında güneş enerjisinden
yararlanma olanakları araştırılm alıdır. Ülkemizde bu konuda yapılan araştırm alar var
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dır ve y in 3 birçok ülkede güneş enerjisinden, pekçok başka kullanım alanlarının yanısıra, sıcak su elde etmek amacıyla yararlanılm aktadır. Böyle bir yol, yakıt kullanım ın
da bir azalma yaratacağı için dolaylı olarak hava k rliliğ in d e de bir
azalmaya neden
olacaktır.
ARAÇLARIN KİRLETMESİNE KARŞI ÖNLEMLER :
M otorlu araçlar havayı özellikle karbon m onoksit yönünden kirletm ekted irle r. Kar
bon m onoksit gazı renksiz ve kokusuz oluşunun yanısıra zehirli bir ç f a z d ı r .
Havadaki
CO oram tra fiğ in yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde en yüksek düzeye ulaş
maktadır. Bu saatler kent halkının işine yada ev ne gitm ek üzere sokağa çıktığı saa tler
dir.
Özel araba sahibi olmanın teşvik «dilm esi sonucu tra fik te hızla artan m otorlu ta 
şıt sayısı ile b irlik te şehirdeki karbon m onoksit kirlenm esinin oranı da
yukselm ekted i'. K itle ulaşımı sağlanmadığı sürece trafiğe giren m otorlu taşıtların sayısı ve doıayısı ile havadaki CO oranı hızla artmaya devam edecektir. M otorlu
taşıtların neden
olacağı hava k irliliğ in e çözüm olarak k itle ulaşımı sağlanmalıdır. Bireysel ulaşım ye
rine m etro, ele ktrikli tren gibi büyük k itle le rin ulaşımını sağlayacak,
tra fikte buyuk
ölçüde m otorlu araç azalmasına yol açacak önlem ler üzerinde durulm alıdır.
Bunun yanısıra m otorlu taşıtlar yerine elektrikle çalışan araçlar üzerinde yapılacak
araştırm alar yoğunlaştınlm alıdır.
S O N U Ç :
Hava kirliliğ in e önerilen çözümler iste r ivedi, geçici çözümler olsunlar, iste r kök
lü, kalıcı çözüm ler olsunlar b e lirli siyasal te rcih le ri beraberlerinde
getirm ektedirler.
Örnek verm ek gerekirse halka devlet eliyle kok kömürü dağıtılm ası,
düşük kükürtlü
yakıt kullanılması, enerji politikası, merkezi sistem çalışm aları,
kentin m etro sorunu
siyasal tercih sorunudur.
Bu güne dek benimsenen siyasetler ise soruna çözüm g e tirici
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muşlardır.
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KALORİFERCİLERİN EĞİTİMLERİ VE HAVA KİRLİLİĞİ
İlhan TOMANBAY
Gsnel— iş Sendikası Eğitim
ve Araştırma Uzmanı
Salt eğitim le, değil hava k irliliğ in in düzenin ge tirdiği h içb ir sorunun giderilem eye
ceğini, eğitim in köklü önlem lerin yandaşı olurtca ancak yerine getirebileceğini sözün ba
şında söylemek gerekm ektedir.
Bugünkü düzenin buyrultu ve zorlamalarına karşı koyarak alınacak bütün diptemel
önlem lerin alınmasını koşul koyarak ve alınacağını varsayarak
eğ itim in bu çerçeve
içinde önem ini vurgulamak istiyorum .
Yapılan hesaplarla Ankara'da hava k irliliğ in in kabaca % 70'i yakıttan % 30'u ta 
şıtlardan oluşmaktadır. Öyleyse yakıtın ölçülü ve bilim sel yakılması ve ta şıtla rın bile
rek ■kullanılmaları durumunda hava k irliliğ in in b ir ölçüde azaltılması olasıdır. Ancak te k
rar vurgulayalım . Egemenlerin çıkarla rı için maddî yanlış uygulamalarla havayı kirle
tip de em ekçilerin e ğ itim iyle k irliliğ in ortadan kalkacağını beklem ek e m e kçile ri, egemen
lerin insan sağlığrm hiçe sayan bilim dışı gelişm eleri amacında kullanmaları dem ektir.
Buna karşın; Ankara’da ezici çoğunlukla em ekçiler yaşamaktadır. Bunların kendi
varlıklarım , çocuklarının sağlıklarım kurtarm aları için bireysel ve örgütsel g iriş im le rle
ellerinden geldiğince bu mücadeleye katılm aları insanı hiçe sayan bir düzene karşı in
san sağlığını koruma duygusuyla açıklanm alıdır.
Genel — İş Sendikası başta Ankara olmak üzere bütün ille rd e üyesi olan Kapıcı-Kalo rife rc ile rin (A teşçilerin ) eğitim le rin e bütün yönleriyle katkıda bulunmağa hazırdır. Eği
tim programının hazırlanması, ateşçilerin, e ğ iticile rin , d e rs lik le rin ve eğ itim g e re çle ri
nin (örneğin kazan ke siti) sağlanması ve kursu b itire n ateşçilere B itirm e Belgesi v e ril
mesi konularında sorum luluk yüklenm eğe hazırdır.
Bunun için konuyla g ö revli olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve başka kuru
luşlarla ortak çalışmağa hazırdır.
1964-’de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak^nlğınca başlatılan kurslardan
bugüne değin
11 500 kişi g e çirildi. Bunlardan kabaca ancak 3000’i görevlerini sürdürm ektedirler. Geri
kalan çoğunluk ya başka tşlere geçti, ya sırası geldi y u rt dışına g itti.
Ankara’da TKİ rakamlarına göre 5790 köm ürle işleyen ka lo rife rli yapı vard ır. B ir o
kadar da Fuel O il'le çalışan kalorife r döşeli apartman. Öyleyse 10 000’in üzerinde ateşçi-kalorifeıtei acilen eğitim beklem ektedir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığının açtığı
kurslardan yılda ortalam a 400 k iş i yararlanm aktadır.
Eğitim kapasitesi artırılm alıdır. Kurslar yalnızca kış dönemine bağlı kalmayıp yılboyu
sürdürülm elidir. Yılda 10 000 ateşçinin eğ itim i hedeflenm elidir.
6273 sayılı yasanın 1. maddesinin (a) fıkrasına dayanılarak «Şehirlerde Isıtm a Tesis
lerinin Sebep olduğu Hava K irliliğ in in Azaltılm ası ve Y akıt Ekonomisi
Sağlanmasına
Dair Yönetm elik» çıkarılm ıştır. Bu yönetm eliğin yürütüm ü Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığının elindedir. Bu yönetm eliğe göre Bakanlık bu iş için ayrılı bütçesiyle kurs
lar düzenler Genel — İş Sendikası adı geçen bakanlıkla iliş k i
kurarak Yönetm eliğin
Genel — İş ’in de görev almasını sağlayacak biçim de d e ğ iştirilm e sin i ö n e rir. Bu sağ
lanırsa adı geçen Bakanlıkla ortaklaşa e ğ itim çalışm alarını yürütm eyi taahhüt eder.
Şim diye değin konuyla ilg ili g iriş im le rd e n , b ir sonuç alınam am ıştır.
Şu an bu yetersiz eğ itim karışık cinslerde köm ürlerle yapılm aktadır. Bir cins kö
m ü rle öğrenen ateşçi işyerinde başka cins kömürle çalıştığından öğrendiklerinin hiç
bir geçerliliği kalmamakta, dolayısıyla eğitim den verim alınamamaktadır.
Öyleyse bütün Ankara'da te k tip kömür yakılması sağlanm alıdır. Konunun başka
yönlerinden de bu gereklidir. Bu yakıt da dumansız yakıt olarak ön erilir.
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V e rilen kurslar günde ikişer saattan yirm i gün sürm ektedir. Bununla kalıyor. Eği
tim programı ve rim li biçim de düzenlenip yarım günden on günde tam am lanabilir ve
öğleden önce ve sonraları iki ayrı ekip e ğ itile b ilin ir. Kaynaklar atıl kalmaz.
Enaz ücreti verm e kaygusuyla eğitilm em iş k iş ile r istihdam edilince onların yarat
tığı fazla yakıt harcamasıyla apartman sahipleri görünmeyen daha büyük b ir masrafın
altına giriyorlar. A te şçi belgesi almış kapıcıların işe
alınmalarıyla ücret yükselecek
ama apartman sahipleri bunun çok üzerinde yakıt tasa rru fuyla kazançlı çıkacaklardır.
İşçi de v e rim li çalışmasının karşılığım ye te rli b ir ücretle alm ış, olacaktır.
Genel — İş Sendikası konuyla ilg ili olarak, şim dilerde Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığıyla
ortak çalışan M illî Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim i Genel M üdürlüğü ile
«Kalorifer A teşçisi Y e tiş tirm e ve Diğer Kurs Faaliyetlerinin Y ürütülm esiyle ilg ili» bir
protokolü 1976 Haziranında im zalam ıştır. Bu protokolla;
1.

Kursiyer,

2.

Kurs yeri sağlamayı,

3.

Kursları başarıyla b itire n le rin
katılm alarını te şvik etmeyi,

4.

Kurslarda

5.

Bakanlığın sağlayamayacağı gide rlerin sağlanmasında
e tm iştir.

kullanılacak eğ itim

liste sin i

tutarak,

kursa

katılm am ış

olanların

araçlarının saptanıp sağlanmasını,
yardımcı olmayı

taahhüt

Adı geçen kuruluştan bugüne değin konuyla ilg ili b ir haber çıkm am ıştır.
Kapsamlı, yaygın, hızlı
kursların düzenlenmesinin
yanısıra gerekli kuruluşlarca
«Denetim Ekipleri» kurulm alı, bunlar ka lorife rlerin sağlığa uygun biçim de yakılıp yakılm adıklarını denetlem elidirler. Bunsuz olmaz.
Aynı konuda halkında k itle ile tişim araçlarıyla eğiliilip
görevlilere yardımcı ola
bilm elerinde kendilerine yardımcı olunm alıdır. Apartm an
sahiplerine sorum luluklar
ve görevler düşm ektedir.
Sorum luluk bütün kent sahiplerini ilg ile n d irm e kte d ir.
K irliliğ i azaltacak çabalarda
hep b irlik te çalışılm alı, bunun yanında hüküm etlere etkin ve kalıcı baskılarla işin üze
rine halk yürüm elidir.
Hava kirliliğ in e yolaçan kötü yerleşim , imar planı, çarpık yığılm a gibi kökteki ne
denler, dikkatle r eğ itim e v e rilip hiçbir zaman gözden ırak tutulm am alıdır. Ana çözüm
bu tem elle, düzensel çarpıklıkların ortadan kaldırılmasındadır. Ç arpıklıklarıyla beraber
düzenin ortadan kaldırılmasındadır. İnsan sağlığına saygılı b ir
düzen için mücadele
uzun dönemde hava k irliliğ in in de çözümüdür.
Sağlıksız yaşama ve ekonomik koşullar, sağlıksız barınma, beslenme eğ itim ko
şulları içindeki yalnız Ankara'da yaşayan 10 000 kaloriferci, 30 000 kapıcının bu so
runlarının çözümü de hava k irliliğ i kadar önem lidir. Toplumsal k irlilik le hava k irliliğ i
birbirinden ayrılamaz. Kapıcıların insanca b ir yaşama düzeyine g e tirilm e le ri toplum sai
ke l likle beraber hava 'kirliliğ in in de ortadan kaldırılm asına yardımcı olacaktır.
inanıyoruz ki, hüküm etin de sorumluluğunun cid diye tini
enaz Genel — İş kadar
kavramasıyla yakıttan ötürü doğan hava k irliliğ i yapılan hesaplara göre % 50 azaltıla
b ilecektir.
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE BİR MODEL OLARAK
SOVYETLER BİRLİĞİNDE HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ
Mustafa DÖŞEMECİ
(Kimyagerler Derneği)
Kongrenin çözüm ön erileri kısmında. Kim yagerler Derneği adına Sovyetler Birliğ n t e uy'^.a nm akta olan b ir kon tro l modelini anlatmaya çalışacağım.
1917'de Sovyetler B irliğ in in kurulmasından hemen sonra, çevre sağlığı sorunlarına
cidcti bir
eğilme görülüyor.
Haziran 1918’de Moskova'da yapılan ¡ilk Sovyet Sağlık
Kongresinde çevre sağlığı hizm etlerinin ana ilk e le ri saptanıyor. Kongrede alınan ka
rar? göre çevre sağlığı hizm etlerinin yürütülm esi Sağlık Bakanlığına ve riliyo r. Sağlık
Rakanlığmr. ana görevleri ise şöyle b e lirlen iyor :
1. K itle le re daha iyi yaşama, ve eğitim olanakları sağlamak ve her tü rlü çevre
k irliliğ in i azaltmak amacıyla, Hava, Su ve ToDrağın k irliliğ in in önlenmesi dog
rultusunda gerekli her tü rlü işlem lerin yamlması:
2. Hastalanmaya ve kötü hal içinde bulunmaya karşı her tü rlü koruyucu önlerrlerin alınması.
Bu görevleri yerine getirm ek amacıyla kurulan Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ç w re Sağlığı M erkezlerine 1931 yılında kalıcı ve bağımsız bir ye tki
ve riliyo r. Bu mer¡oze bsğlı organlar gerektiğinde, sağlığa uygun koşullar sağlanıncaya dek:
\
Endüstri, ulaşım, haberelşme amacıyla kurulan işye rleri;
2. H idrolik m ühendislik kurum lan;
J. Halkın ge reksinim ini sağlayan kurum lar;
4. Kültür, halkın eğlence yerleri ve benzeri kuruluşların çalışmalarını durdurabiliyor.
ty m zamanda gem ilerin, uçakların çevre sağlığı açısından zarar’. j oldukları sap'.ar:dıktan sonra, bunların kullanım ı bu merkezlerce yasaklanabiliyr. ,
Daha sonra 1935 yılında ilk Hava K irliliğ i Kongresi düzenleniyor, k o n g re d e :
*
K en tlerin havasının tem izlenm esi;
*
Havayı tem iz tutm a yö n te m le rin in g e liştirilm e si;
¥ Hava k irliliğ in in kontrolü için sağlık hizm etlerinin örgütlenm esi;
*
Nüfus yoğunluğu çok olan alanlarda, havayı tem iz tutm a yasasının çıkartılm ası
konularında kararlar alınabiliyor.
Alınan bu kararlar doğrultusunda çevre sağlığı m erkezlerinin çalışm aları aşağıdük: k o n tla rı içeriyor.
ı
1. Halk sağlığını ge liştirm e k için çalışm alar yapılması;
2. Sağlık kurallarının hazırlanması;
3. Çevre sağlığının ilg ili kollarında uygulamalı araştırm aların yapılm ası;
4. Çevre sağlığı ve hava k irliliğ i konusunda bilim sel araştırm aların yapılması;
5. Hijyen ve koruyucu sağlık hizm etleri alanında uzmanların y e tiş tirilm e s i;
S. Halk sağlığının iy ile ş tirilm e s i ve g e liştirilm esind e halkın
iş b irliğ in in sağlan
ması;
7. Çevre etkenlerinden korunmak için halkın eğ itilm e si;
1970 yılında Sovyetler Birliğinde 4619 çevre sağlığı merkezi bulunm aktadır. Bu
ralarda çalışan insan sayısı ¡es 40474 kişi.
Çevre sağlığında denetim ve gözetim amaçlan bakımından benzerlikler gösteriyor.
Bu benzer amaçlar doğrultusunda çevre sağlığı m erkezlerinde iki tip denetim görülü
yor.
i. Koruyucu Sağlık Denetim i : Bu denetim yeni yapılarda yada büyük çaph yapı
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değişikliklerinde uygulanıyor. Çevre sağlığı uzmanı yapı plan ve
projelerini
hijyenik kurallar açısından hesaplıyor ve her tü rlü binanın yapımında bunları
denetliyor, (ster endüstri kaynaklı :s te rse başka bir
kaynaktan gelsin havanın
zararlı k irle ticile rd e n korunması zorunlu oluyor. Bu da koruyucu sağlık deneti
m inin ana amaçlarından b irin i oluşturuyor.
ii. RUTİN Sağlık Denetim i : Belli aralıklarda
yapılan gezilerle zararlı etken kay
naklarının sağlık koşullarının değişim i
inceleniyor. Bunun da amacı kirle tici
kaynaklarının saptanması ve zararsız duruma ge tirilm e si İçin gerekli işıemin
yapılması oluyor.
Bu her iki sağlık denetim inin yanında, çevre sağlığı m erkezleri, halkın sağlık eği
tim in i organize ediyor. A yrıca yapılan önerilerin uygulanıp uygulanmadığını denetleyip,
uygulanmayanlar için cezaî ve yasal yasaklamalarda bulunuyor.
DENETİM ORGANİZASYONU
Hava k irliliğ in in önlenm esi açısından yapılan çevre sağlığı denetim inin amacı hal
kın sağlığına dolaylı yada dolaysız e tk ili olabilecek maddelerin havayı
k irle tm e le rin i
engellem ek oluyor. Bu amaçla denetim i yapan kişiler, çevre sağlığı uzmanları, sağlık
ve hijyen araştırma kurum lan ile ortak çalışıyor.
Hava k irliliğ in i önleme konusunda yapılan çevre sağlığı
denetim i aşağıdaki iş
lem leri kapsıyor :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
On
oldukça
edilen
de, bu
çek ve
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A tm o sfe rik k irliliğ i yaratan tüm kaynakların kaydı;
Yapılmış yada planlanmış havanın kirlenm esine neden olabilecek tüm işletm e
lerin kaydı;
K irliliğ i önleyici yada azaltıcı önelm lerin toplanm ası;
Sabit noktalardan alınacak örneklerde, hava k irliliğ in in sürekli analizin yapıl
ması;
Bakanlıklara, ekonomik kurullara ve kollarına, hava k irliliğ in i önleyici ve sağ
lık koşullarını düzenleyici planların sunulması;
A tm o sfe rik k irliliğ i önleyici gaz tem izlem e projelerini ve d iğ e r çevre sağlığı
İçin m ühendislik önlem lerini incelem ek ve bu konular hakkında resm i yayınlar
yapmak;
Sağlık m ühendisliği alanında kullanılan araç ve
gereçlerin bakımı ve
deneti
m ini yapmak;
dakikalık b ir konuşma sırasında böyle b ir kontrol modelini eksiksiz anlatmak
zor olsa gerek. Bununla beraber, k irliliğ i önleme konusunda bu m odelle elde
başarıların kesinliği de b ir gerçek. M odelin y e rle ş tirilm iş biçim i incelendiğin
başarının özünde yatan gü^ün, MERKEZİ PLANLAMA sonucu ortaya çıkan ger
bilim sel b ir denetim olduğu görülüyor.

HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI YASAL ÖNLEMLER
Prof. Fehmi YAVUZ
S.B.F. ÖĞRETİM ÜYESİ
G İ R İ Ş :
Yasal önlem söz konusu olunca yalnız hava k irliliğ i için mİ, yoksa bütün kirlenm e
leri kapsayan önlem lerin tüm ü mü akla gelm elidir?
oorusu
ortaya
çıkar.
Bütün
kirlenm eler, çevre sorunları deyi-mi içinde toplanabilir. A yrıntılarına girm eden, su kir
leniyor, to p ra k erozyona uğruyor, b itkile r, orm anlar, av hayvanları... Kirlenmeden pa
yını alıyor; ve bütün bunlar insanların yaşama ortam ım , doğa^insan iliş k is in i olumsuz
yönde e tkiliyo r, diyeb iliriz.
Bir adım daha ile ri giderek nüfus artışını, çevre sorunlarının, kirlenm enin kayna
ğı olarak gösterm ek olasılığı va rd ır. Dünya ölçüsündeki nüfus artışını b ir yana bırakı
yoruz. Hava kirlenm esi başta olm ak üzere, Ankara'daki kirlenm e le rin
kaynağı nüfus
artışıd ır .demek abartma olmaz.
Yasal önlm elere dönersek, M eclisten
geçm esini istediğim iz kanun şu alanları ve
konuları kapsayabilir ;
— Yalnız Ankara'daki hava kirlenm esin! önlemeye yö n e lir.
— Hava kirlenm esi görülen ve görülebilecek olan kent ve kasabalara yönelir.
— Hava kirlenm esinin yanında, başka kirlenm e le ri, tüm çevre sorunlarım , ya da
bunlardan birkaçını kapsamına alır.
Kurulacak örgütün, ya da ö rg ü tle rin yapısı, hangi Bakanlığa bağlı olacağı konusu
da çok önem lidir. Bu amaçla hazırlanmış olan kanun
tasarılarının ayrıntısına girm ek
istem iyoruz. Çevre Sorunları, G enellikle ve Ülkemiz Açısından
başlıklı kitabımızda
bunlara d e ğ in ilm iştir. (1)
(1) Fehmi YAVUZ : Çevre Sorunları, G enellikle ve Ülkeniz Açısından S .B .F . ya
yını, 1975, S. 156— 162.
Bu alanda yasama
çalışm alarının özelliklerinden biri de
şudur : Bütün dünyada
ve ülkemizde olaylar hızla g e liştiğ i için, hazırlanan Kanun tasa rıla rı çabuk eskir. Başka
ülkelerden alınan örneklerin yerini, oralarda, kısa süreler içinde yen ile ri a lm ıştır. Bü
tün bunları izlem ekte, kendi gereksinm elerim ize uydurmak kolay olmaz. Çevre Sorunları
nı önleme çabasını gerilla savaşına benzetenler bile vardır.
ö te yandan Çevre Sorunları ülkelerarası bir n ite lik kazanmıştır. Örneğin Akdeniz'
de görülen kirlenm eyi önlem ek için, yöresindeki bütün ülkelerin, b e lli
ilkelerde anlaş
maları gerekir.
Hava, su'dan daha hareke tlidir. Nükleer ışınlar, binlerce kilom etre uzakta e tkisini
gö sterebiliyor. 100 kilom etrenin üstünde, hızla esen rüzgârlar sık sık görülür. Geçen
yıl A frika Çölünden kalkan to zla r ülkemize kirli, kırmızı çam urlar yağdırmadı mı?
1972 Haziran'ınmda Stokholm'da toplanan, Birleşm iş M ille tle r Ö rgütünün düzenle
diği Çevre Sorunları Konferansı, tüm insanlığın dikkatini bu konulara çekmek, alına
bilecek önlem leri tartışm ak bakımından çok önemli b ir adım olm uştur.
Ulusal çapta
alınan ve alınabilecek olan önlem leri şu iki kümede top laya biliriz :
— Köksüz, ya da kısa süreli önlem ler,
— Köklü ya da uzun s ü re li önlem ler.
Köksüz, ya da kısa süreli önlem ler arasında cezalandırma başta gelir. Köklü, ya
da uzun süreli önlem ler ise, özendirmeden başlayarak, nüfus yığılm alarını önlsm eye,
toprak m ülkiyetin i kamu yararına uygun biçim de düzenlemeye kadar uzanır.
ANKARA’NIN DURUMU :
Ankara, hava kirlenm esi açısından, dünya rekorunu elinde bulunduruyor.
Buraya
nasıl geldik? soruna nasıl yaklaşır ve çözüm bulabiliriz? soruları en az son 10 yılın
ta rtışm a konularının başında yer alıyor. Bu tartışm a la r bütün b ir yıl sürmese bile,
kış m evsim i yaklaşırken başlar, bütün kış boyunca sürüp gider. İlkbaharın başlamasıy
la da büyük ölçüde unutulur. Ankara için alınan ve düşünülen önlem leri
yukarıdaki
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kümelendirmeye göre değerlendirelim :
Köksüz, ya da Kısa Süreli Önlemler :
Cezalandırma önlem i ileri ülkelerde uygulanıyor. Bunun için
«Kirleten Ö cesinİlkesinden söz ed ilir. Japonlar bu tü r uygulamada, her ülkeden ile ri olduklarını söyler
ler. Bizde belediyelere, Sağlık Bakanlığına, Tarım Bakanlığına bağlı olan Su Ürünleri
Genel Müdürlüğüne verilen cezalandırma ye tk ile rin in e tk ili olmadığı
görülüyor. Hele
Ankara'daki hava kirlenm esi açısından, cezalandırmaya başvurulduğu söylenemez.
Ankara'daki köksüz önlem lerden akla gele bilen ler şunlardır: Apartman kapıcıları
nı, kalorife rlerin yakılmasından sorum lu olanları, açıları kurslarda
y e tiştirm e k, e ğ it
mek resmî dairelerde, köm ür ye rin e Fuel O il yakılmasını sağlamak; halka lin y it ye
rine kok kömürü dağıtm ak; bacalara süzgeç koymak; lin y it kömürünü koklaştırm ak.
Bunlara henüz uygulama alanı bulmayan, dev vantilatörlerden, ya da başka te k 
nikler uygulayarak, hava akımını sağlamak ve bu yoldan Ankara üstünde biriken kirli
havayı dağıtmak; yine bu amaçla Ankara’nın Güneyindeki tepelerden bir, ya da b ir 
kaçında tünel açarak, hava akımını sağlamak eklenebilir. Bunların ayrıntısına girm ek
istem iyoruz. Sözünü e ttiğ im iz önlem leri köksüz ve de kısa süreli bulmamızın nedeni,
köklü ve uzun süreli önlem leri özetlediğim iz zaman, daha iyi anlaşılacaktır, kanısında
yız.
Köklü ya da Uzun Süreli önlem ler :
Bunları nüfus ve top ra k başlıkları altında ele alacağız.
Nüfus Sorunu :
1975 sayımına göre, Ankara’nın nüfusu 1,700.000’d ir. Günümüzde 2 milyona yak
laştığı söyleniyor. 1970 ile 1975 yılla rı arasında Ankara nüfusuna bir Adana eklenm iş
tir . Bu artış sürüp giderse, alacağınız kısa süreli ve köksüz önlem lerin tüm ü, sorunu
savsaklamaktan öte, hiç b ir anlam taşım ayacaktır.
25 yıl önlae hava kirlenm esi bakımından rekor Londra kentinde idi. in g iliz le r, diğer
önlem lerin yanında, Londra'ya nüfus akınım durdurmakla işe başladılar; ve azaltmanın
yol ve yöntem lerini aradılar. 25 yıl önce, başta İmar Bakanı olmak üzere, İngiliz Devlet
adamları şu sözü sık sık yen iliyorlardı: «Bakanlığımızın, ülkem izin en büyük başağrısı,
Londra'da görülen hızlı nüfus artışıdır» İng ilizler Londra’ya olan nüfus akınım, kur
dukları yeni ken tlerle önlediler. Yeni Kentler yalnız Londra açısından
değil, dengeli
b ir nüfus dağılışını ve sağlıklı b ir yerleşm eyi gerçekleştirm e bakımından da e tk ili ol
m uştur. İkinci Dünya Savaşından sonra başlatılan bu hareketle b ir düzine kadar Yeni
Kent Londra’nın 50 — 100 kilom etre uzağında kurulm uştur. İn g ilte re ’de kurulan tüm
yeni kentlerin sayısı ise 30’u aşmış bulunuyor.
«Londra'ya gelmeyin» demek insan haklarına aykırı
düşerdi. Yeni kentler, örnek
kuruluşları ile, özlenen, beğenilen b ir seçenek oldu. Birçok iş adamı ve işçi buralara
gitm eyi yeğlediler. Büyük Devlet Kuruluşları ve özel g irişim cile r de, Londra'da bulun
masında zorunluk olmayan servislerini, örneğin arşivlerini, Yeni Kentlere taşıdılar. Bu
uygulamalarla Londra’nın nüfusu önce durduruldu, sonra da geriledi.
Ülkemizde: «Ankara’nın nüfus artışı, Bakanlığımın, ülkenin baş
ağrısıdır ya da
en büyük başağrısıdir» gibi sözleri hangi D evlet adamı söylem iştir.
Yer yer, zaman
zaman Ankara nüfusunun artmasından, övünerek söz edenler bile olm uyor mu?
A ta tü rk Ankara'yı Başkent yapmakla sosyo— ekonom ik alanda en olum lu adımlar
dan b irini a tm ıştır. Bu g irişim i o zaman ve uzunca b ir süre, İstanbul’un cezalandırılma
sı biçim inde değerlendirenler oldu. Birçok Uluslararası sem inerlerde, başka ülkelerin
böyle bir girişim de buulnamadığından yakınılmış ve İsanbul’un bırakılarak, başkentin
Anadolu’nun ortasına taşınması övülm üştür. A yrıntılarına
girmeden, bölge plancılığı
ilke ve yöntem leriyle, İngilizlerin yaptığı gibi, Yeni K entler kurarak... Bizim de A n 
kara'ya olan nüfus akınım durdurmağa yönelm em iz gerekir, demekle yetiniyoruz.
Toprak Sorunu :
Ankara'da tanık olduğumuz arsa spekülâsyonu, toprak
fiyatlarındaki artış yalnız
hava kirlenm esinin değil, kent plâncılığı uygulam alarındaki
başarısızlığın en başta
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gelen nedenidir. Bzi şöyle deriz: «Kent plancılığındaki başarı, arsa

fiya tla rıyla

te rs

orantılıdır.»
1928’de açılan Ankara im ar Plânı yarışmasını kazanan Alman
Ş eh ircilik Uzmanı
Prof. Herrm ann Jansen raporunun sonunda şu sözlere de yer v e rm iştir: «Arsa spekü
lâsyonunu önleyebilirseniz, 20 nci yüzyıl dünyasına güzel ve başarılı b ir şehir plancılı
ğı örneği armağan etm iş olacaksınız.» Yalnız bu fırsa tı
kaçırmadık, hava kirlenm esi
ve gecekonduda oturan nüfus oram (% 70) bakımlarından da rekor düzeyine ulaştık.
Falih Rıfkı A tay'ın ÇANKAYA adlı kitabının Bir Şehir Yapmak başlıklı kesim inde
(S. 418—428) A rsa spekülasyonu çarpıcı örneklerle d ile g e tirilm iş tir.
ÇANKAYA’dan
şu satırları aktarıyoruz :
«Birçok arsalar spekülasyoncuların eline geçti. Bunlar en başta D evlet daireleri-*
nin bir mahallede toplanm ak fikrin e karşı koydular. Çürckü Ankara'da nüfuz tica re tin in
ilk kaynağı, meselâ Cebeci’de U|3uz bir arsa almak, ve M aarif. Vekiline Konservatuvarı
orada yapmağa karar verd irere k, arsasına ona satm aktı...
Bizim polisin elinden biryankesici kaçamaz: Fakat b ir ev, b ir
mahalle, b ir şehir
kaçabilir. Buna akıl erd ire b ilir misiniz?»
Sözü uzatmadan, İknci Dünya Savaşına kadar A nkara'da görülen arsa spekülasyon
nunun, emlâk vurgunculuğunun, hızla ülkeye yayıldığını ve bu akımın giderek arttığını
söylem ek isteriz.
Öte yandan arsa ile ilg ili çok olum lu b ir adım, Ankara için 1925 yılında çıkarılan
583 sayılı öze Ibir Kanunla a tım lıştı. Bu nedenle Türkiye Büyük M ille t M eclisinde ya
pılan tartışm alarda, yalnız Ankara için değil, tüm kent plâncılığım ız açısından, bugün
bile güncelliğini koruyan şu sorunlar dile g e tirilm iş tir (2).
— Eski Ankara mı imar edilm eldir? Yoksa ham to p ra kla r üzerinde yeni b ir Kent
mi kurulm aıldir?
— Konut İçin kam ulaştırm a yap ıalb illr mi?
— Kamulaştırma için ödenecek karşılık nasıl saptanmalıdır?
— Emlâkte görülen değer artışı bireylerin mi olm alıdır? Yoksa kamuya mı mal
edilm elidir?
(2) Fehmi YAVUZ — Ruşen KELEŞ : Başkent Ankara iç in Çıkarılan 583
Sayıiı
Yasa Üzerinde Türkiye Büyük M ille t M eclisinde Yapılan Görüşmeler, S. B, F.
Dergisi, C ilt : 29, Sayı : 3— 4, Ankara, 1976.
Tartışm alar sonunda, yeni b ir kentin (bugürrkü Yenişehrin) kurulması görüşü be
nim senm iş; konut için kamulaştırmağa olanak sağlanmış ve yasal değer karşılık öde
nerek, kam ulaştırma g e rç e k le ş tirilm iş tir.
Son iki nokta, bugün bile, yalnız ülkemizde değil, tüm dünyada ulaşılması istenen
amaçlar olarak durm aktadır. 50 yıl önce, 1915 yılındaki tapu değerlerinin 15 katı, 4 m il
yon m etrekar9 kadar toprak Ankara
Belediyesince (o zaman Şahramaneti idi) kamu
la ştırılm ıştır. Tartışmalarda, de ğe r artışından kim in yararlanacağı
konusu üzerinde
çok durulm uştur. Bu artışı kamunun yarattığı gözönünde tutularak, yasal değer öden
mesi 583 saytlı yasada benim senm iştir.
1971'de yapılan Anayasamızın 38 rıfci maddesindeki de ğişikliği, kendim izi büyük öl
çüde zorlayarak, 583 sayılı Kanunda yer alan, kam ulaştırm alarda yasal değer ödeme il
kesine kör— topal b ir yaklaşma olarak nite le ndireb iliriz. Anayasa M ahkemesi, gerekçe
si 20.1.1977 gün ve m ükerrer 15.825 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan kararı ile bunu
da iptal e tm iş tir.
Ankara Belediyesinin 583 sayılı Kanunla elde e ttiğ i ve başta 1580 sayılı Belediye
Kanunu olmak üzere, tü rlü kanunlar gereğince, kendisine devredilen topraklardan akıl
lıca yararlandığı söylenemez.
Bunun başlıca nedenli Devletin, Hâzinenin tu ta rlı ve olum lu b ir toprak politikasını
hiçbir zaman uygulamamış olmasıdır. Öte yandan yalnız Ankara Belediyesi değil, hemen
bütün Türk belediyeleri, g e lir sıkıntısı yüzünden taşınmaz mallarını satm ak zorunda bı
rakılm ışlardır. Bu alanda son gü nlerin en çarpıcı örneği İstanbul Belediyesinin b ir ar
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sasını 23 m ilyon TL.'ye satmasıdır.
Belediyenin, hâzinenin, özel idarenin, tüm kamu kuruluşlarının
taşınma 2 mal sat
ması çok yanlış ve sakat bir tutum dur. Topraktaki özel m ülkyietle kamu yararının bağdaştırılamadığ] her geçen gün saptanmaktadır. Bu gerçeği yalnız sosyalist ülkele r de
ğil, Batılı ülkeler de görm üştür. Örneğin yukarıda sözünü ettiği'm iz, İn g ilte re ’de kurulan
30’u aşkın Yeni Kent’in toprakları devletindir. Konutlar, iş ye rle ri... Uzun süre ile ki
raya v e rilir. B ir İngiliz B elediyecilik Uzmanı 25 y ıl önce Ankara için hazırladığı raporda
şöyle diyor :
«Belediyenin halen sahip bulunduğu arazîden te k b ir m etre karenin h içb ir suretle
elden çıkarılmaması hususunda derhal ve değişmez b ir karar alınması,
kanaatımızca
şehir için ka t’i önemi haiz bir za ru re ttir. Böyle b ir karar alınm ası şehrin yalnız bugünkü
menfaatına değil, aynı zamanda gelecek nesillerin m enfaatlarina da hadim olacaktır.
Bu tavsiyenin önemi üzerinde ne kadar dursam azdır. Kararın
alınm ası fikrim ce ,
şehrin müstakbel refahı bakımından da hayatî önemi haizdir» (3).
Toprak — Arsa her bakımdan önem lidir. Ankara'da yeşil alanlar, belediyenin elinde
arsa bulunmaması nedeni ile durmadan azalıyor. Yükselen arsa fiy a tla rı ise binaların
da yükselm esini, arsalardan yatay ve dikey yönlerde en yoğun biçim de
yararlanm ak
tutkusunu kam çılıyor. Bu nedenle her yıl, yerlerin e yen ile ri yapılm ak üzere hirkaçyüz
bina yıkılm aktadır. M illî servetin uğradığı kayıp bir yana, bunun
yarattığı sonuç ise
yoğunluğun artması, kamu görevlerinin çok düşük düzeyde yapılabilm esidir. Hava k ir
lenmesi açısından yüksek binalar, hava akımın lengellem ekte,
yeni kirlenm e kaynağı
olm aktadır. Ö rneğin kısa b ir süre önce işletm eye açılan, Iş Bankasının A ta tü rk Bulvarı
üzerinde yaptırdığı 27 katlı Merkez binsaını hava k irliliğ i, toprak sorunları açısından da
değerlendirm ek zorunluku vardır. Hele bunun TRT’de, gazetelerde propaganda konusu
edilm esi, Ankara’nın havasını tem izlem e bilincinden ne kadar uzak olduğumuzu göster
meye ye te r.
(3) S ir Havvard Roberts : Ankara Belediyesi — İdare Hakkında Rapor, (Doğuş M at
baası, 1951, S. 30.)
A ta tü rk Orman Ç iftliğ in d e n zaman zaman koparılan parçaları,
Cumhurbaşkanının
veto e ttiğ i, Toptancı Hal için, M eclisten geçen Kanunu anmakla yetiniyoruz.
S O N U Ç :
Ankara’daki hava kirlenm esi hakkında çıkarılacak özel b ir
Kanunun çok yetersiz
kalacağı sonucuna varm ak gerektiği kanısındayız. Bunun yalnız ödenek sorunu olmadığı
da ortada. Örneğin hüküm etin bu amaçla genel bütçeye 100 m ilyon, 1 m ilya r TL. koy
mak olanağı bulunsa, bu para ile köklü sorunlara değinmeden, bacalara süzgeç ta k tır
mak, yeşil alanları arttırm ak, ı<3uz kok kömürü dağıtmak, gereken ye rle re dev vantilâtö rle r koymak... yoluna gidilse, Ankara, ya da ülke çapında nasıl b ir ortam yaratılır?.
Başka ken tler ve onların adın abasın : «Bizim su, yol, kanalizasyon, e le ktrik... so
runlarımız ortada dururken, Ankara'nın havası iç in bu çapta b ir ödenek ayırmak yersiz
dir» demezler mi? Cum huriyet döneminden önceki İstanbul'un durum una benzer ayrı
calıklı bir kent ya ra ta b ilir miyiz? Ö te yandan bü tün bunlardan yararlanacak olanlar emlâkçiler, arsa spe külâtörle ri değil m idir?
Başka b ir varsayımı da şöyle dile getirelim . Çok zengin, m ilyarları olan b ir yaban
cı : «Ben Ankara’yı, Ankara’lıları, Türk’leri çok severim . H içbir karşılık istem eden b ir
m ilya r TL.'yi Ankara'nın hava k irliliğ in i önlem ek için
bağışlamağa hazırım. Bu parayı
yeşil alanları arttırm ak, yolları genişletm ek, ka lo rife rle re süzgeç koymak, kalo rife rcile ri
ye tiştirm e k, merkezî tesis, lin y it kömürünü koklaştırm ak... için kullanabilirsiniz» dese,
bu bağışı kabul edelim mi?.
İkinci, varsayımda belki Ankara’yı ayrıcalıklı b ir kent yapmak,
ülkenin tümünden
toplanan ve rg ile ri başkentin havasım tem izlem ek için harcamak sözkonusu değil. Ancak
iki varsayım da köklü önlem lere vönelm em ekte birlesivor.

Öte yandan, «Tehlike kapıyı çalm ıştır. K itle ölüm leri her zaman beklenebilir.» gibi
gerekçelerle uzun süreli ve köklü önlemlerden kaçmak isteye nlerin karşısına, Ankara’
nın kendisini ve 583 sayılı Kanunu çıkarmak isteriz.
Ankara'nın başkent yapılması, daha doğrusu, İstanbul'un başkent olm aktan çıkması,
ülke ölçüsünde dengeli yerleşm e açısından atılm ış çok önemli bir adımdır. 1923'de Böl
ge Plancılığının adı bile yokken, Cum huriyeti kuranlar, bütün Dünya için örn ek değerin
de olan bu atılım ı g e rçekleştirm işlerdir.
583 Sayılı Kanunla atılan adımı, yen ile rin in izelm esini b ir yana bırakıyoruz. En azın
dan, kamulaştırmalarda kanunî değer (yasal değer)
ödeme kuramı p e kle ştirilse
idi,
olaylar çok başka yönlerde g e lişe b ilird i. Hâzinenin, belediyelerin...
akıllıca b ir arsa
po litikası uygulaması böyle b ir gelişm enin doğal sonucu olabilirdi.
Nüfusumuzun çoğunluğu bugün de Belediye sınırları dışında, köylük yerlerde yaşa
maktadır. Ülkemizde kentleşme, hızını artırarak, sürüp gidiyor. Gelecek yıllarda daha
çetin sorunlaral karşılaşabiliriz. Ankara, kent
plancılığı
açısından, olum lu— olumsuz
başarılı— başasız örneklerle doludur. Başka ülkelerin
çabalarından,
uygulamalarından
da yararlanmak yolu açıktır.
Hazırlanacak yasalar, kurulacak örgüt söz konusu olunca, toprağın doğal kaynak ol
duğu tem eline dayanmak, «Topraktaki özel m ülkiyetle kamu yararının bağdaştırılamadığı» gerçeğini İrkilm eden benimsemek zorunluğu vard ır. 583 sayılı Kanunu çıkaranlar 50
yıl önce bunun parlak b ir örneğini verm işlerd ir.
Ülke çapında dengeli yerleşm e, bölge plancılığı
alanındaki çabaların başarısı da
büyük ölçüde, taşınmaz m allar üzerindeki m ülkiyet sorununun çözümüne bağlıdır.
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ANKARA’DA HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Dr. Ayşe ERZAN
(İlerici Kadınlar Derneği)
Ankara’da hava k irliliğ in e karşı alınacak te d b irle r,
kuşkusuz ki karmaşık ve çok
kadem elidir. A raştırm ala r sonunda saptanacak te k b ir önlem le soruna çözüm g e tirile b i
leceğini beklemek gerçek dışıdır. Sorunun çe şitli teknik,
sosyo— ekonomik ve p o litik
yönlerini b ir bütünlük içinde ele alan bir yaklaşımla, b irb irin i destekleyen ve tam am
layan, kısa ve uzun vadeli çözüm yollarının g e liştirilm e si gerekm ektedir.
Ankara’da hava k irliliğ in e karşı alınması gereken önlem ler, kısa vadede, bu düzen
içinde g e rçe kle ştirile b ile ce k ve uzun vadede hedef alınması gereken önlem ler olarak,
İki aşamada dü şün üle bilir. Herhangi b ir önlemin, kendiliğinden gerçekleşm eyeceği, ancak
sorunun kitle le re mal edilm esi ile, genelde demokrasi ve toplum sal ilerlem e savaşımı,
sömürünün kısıtlanm ası mücadelesi, içinde verilecek b ir mücadele ile elde ed ile bilece
ği, açi'k b ir gerçektir.
Kısa Vadede Alınması Gereken Önlemler :
1. Ankara’da kullanılan yakıtın dağıtım ve satışının de vle t tarafından kontrol a ltı
na alınması, düşük kaliteli yakıtın kente sokulmaması ve karaborsanın ortadan ka ld ırıl
ması ş a rttır. Gecekondu sem tlerine yeterince kok köm ür ve ka lo rife rli apartmanlara dü
şük 'kükürtlü lin y it tem in edilm esi, diğer yandan, yakıt ikamesi olanaklarının araştırıl
ması gerekm ektedir.
2. Isıtm a yöntem leri ve tekniğinde, brulör, kazan, baca tasarım ve yapımında yerli
teknolojinin g e liştirilm e si, imar yö n e tm e likle ri ile ilkel ve kirlenm eye neden olan te 
sisatın yasaklanması gereklidir. B elirli bir kat sayısından yüksek, büyük binalarda ise,
arıtma te s is le rin in enstalasyönu gerçekçi b ir yaklaşım olabilir. Yapı
m aliyetinde bir
m iktar yükselmeye neden olsa da, özellikle, havayı büyük hacim li binaların en çok k ir
le ttiğ i düşünülürse, bu pahanın, bu binaların sahipleri, ya da sakinlerine ödetilm esi, sı
nıfsal açıdan da doğru gözükmektedir.
3. Aynı şekilde, s ırf kâr amacına yönelik, ilkel yapım m etodları ile yapılan bina
larda, ısı yalıtım ı bugün genellikle hiç düşünülm em ektedir. Y akıt tasarrufuna gereken
önemin verilm esi, yine im ar yönetm elikleri ile asgari, yatırım standartlarının sağlanması
gerekir.
4. K alorifer kazanı yakıcılarının e ğ itim i konusunda Genel İş’in getirdiği önerinin
benimsenmesi ve bugün ye te rlilik te n çok uzak olan eğitim kapasitesinin, gereksinme
ye cevap v e rir hale ge tirilm e si ş a rttır. Dumansız yakma yöntem leri,
yakma saatinin
m eteorolojik koşullara uygun olarak ayarlanması gibi önlem ler ancak
böylece olanak
kazanacaktır.
5. Şehir içinde yerleşim yoğunluğunun, kat yüksekliklerinin, hızla artmasına tem el
neden, kent içi arsalarının özel m ülkiyeti, ve bunun neden olduğu arsa spekülasyonudur.
Kat yüksekliğinin (ve böylece kirelnm e oranının) m utlaka im ar planı ile
kısıtlanm ası
gerekirken, bunun uygulanmasının bugünkü Belediyeler yasasında öngörülen yetki ve
malî kaynaklar dahilinde gerçekleştirilm esi olanaklı görünm em ektedir. Şehir planlama
sının hayata geçirilm esi, ancak gerçekçi ve çağdaş b ir
Belediyeler yasası ile b irlikte
düşünülerek, bu yolda mücadele v e rilm e lid ir.
6. G erçekleştirilm esi çok daha kolay ve ivedi olan b ir önlem, havayı çok kötü şe
kilde kirleten iş yerlerinin, örneğin, U lus’taki lâ stik im alathanelerinin, b ir an evvel şe
hir dışına çıkartılm alarıdır.
7. Şehir içi ulaşımda, bugünkü kaynaklar zorlanarak, k itle ulaşımına m utlaka daha
fazla ağırlık verilm esi, Troleybüs gibi, kirletm es iolmayan araçların te rcih edilm esi ge
rekm ektedir. Şehir içinde özel otom obil tra fiğ in n kısıtlanması için, zorlayıcı (bazı sokak
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ların b e lirli saatlerde özel oto tra fiğ in e kapatılması) ve/veya özendirici (park ücretle
rinin konulması) önlem ler alınm alıdır. Ö zellikle iş saatlerinin başlangıç ve bitim zaman
larında tra fik akışını hızlandırmak için bilim sel verilere dayalı düzenlemeler ve sinya
lizasyonun ayarlanması gereklidir, il tra fik komisyonun Belediye’nin hiç b ir y e tk ili ku
ruluşunun tem sil edilm esi durumu mutlaka gide rilm e lid ir.
8.
Hava k irliliğ in in sürekli ölçümü ve m eteorolojki koşullarla b irlik te değerlendiril
mesi için, ye te rli b ir ölçüm ağının kurulması, ve b ilg ile rin b ir merkezde toplanması ge
reklidir. Bu koşullardan halkın sürekli haberdar edilm esi ve gereken ivedi önlem lerin
alınabilmesi çiin y e tk ilile rin , örneğin İl Hıfzıssıha Kurulunun bu konuda sorum lulukla
rını yerine g e tirm e le ri, şarttır. (Bu konudaki önerimiz sayın Haşan A kyar
tarafından
ö ze tle n m iştir.)
Uzun Vadede Hedef Alınması Gereken Çözüm Yolları :
1. Ankara'da olduğu gibi, konutların ısınmasından doğan hava
k irliliğ in i kontrol
altına almak ve ortadan kaldırmak için ¡en köklü çözüm yolu, örneklerini
şim diye dek
pek çok sosyalist ülkede, ve bazı İskandinav ülkelerinde gördüğümüz, m erkezî ısıtm a
sistem lerid ir. Ancak bu çözüm yolunun, konut sorununun halktan yana b ir şekilde çö
züm lendiği, gecekondu olgusunun ortadan kalktığı ve şehir plancılığının hayata g e çiril
diği b ir düzende geçerli olduğu açıktır.
Merkezî ısıtm a sistem i için uygun yakıt ve te kn o lo ji seçim i, hatta
hidro ele ktrik
enerjinin bulunduğu, yurdumuz gibi bir yerde, e le k trik le ısınma a lte rn a tifle ri, ayrıntılı
olarak değerlendirilm elidir.
Her türlü yerleşim biçim inde, merkezi ısıtm a ile ısıtılm ası pra tik olmayan üniteler
olacaktır. Punlar için dumansız yakıt tem in i bu düzende zorunlu olm alıdır.
2. K itle ulaşımının bu günkü m e trop ollerin
gereksinm elerine cevap verebilm esi
için m etro ya da benzeri, yer altı ya da ye r üstü raylı taşın araçları gejrektiği a çıktır.
Hakltan yana b ir düzende, yerleşim ve ulaşım gereksinm elerine
göre planlanmış bu
tü r bir ulaşım ağı, tra fik te n doğan hava k irliliğ in e en tem el çözüm yoludur.
3. Merkezi ısıtm a sistem inin ulaşamadığı y e rle r için ve ısıtm a santrallerinde kul
lanılmak üzere uygun, dumansız yakıt tem in i, ancak ulusal b ir enerji ve ya k ıt po litika
sının egemen kılınabildiği, yer altı kaynaklarımızın m illile ş tirild iğ i b ir
düzende müm
kündür. Bu po litika çerçevesinde, dumansız yakıt, koklaştırılm aşı lin y it ve havagazı üre
tim i ve gerekli yerlerde fo s il yakıtın diğer enerji kaynaklan ile ikamesi (örneğin hid
ro e le ktrik ve güneş e n e rjis i) planlanabilir.
4. Halkın sağlığına değer veren bir düzende, ¡hava k irliliğ in in sürekli ölçümü ve
kontrolü söz konusu olacaktır. Onun için, sürekli b ir kontrol örgütünün kurulması öngö
rü lm e lid ir.
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ANKARA HAVA KİRLİLİĞİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE KATKI

Haşan AKYAR
TÜTED
Aslında çözüm hem çok kolay hem çok zor. Kolaylığı şunda, önerilerim iz elie tu tu 
lu r ve ekonomik yönden yap ılab ilir. Ancak zorluğu şurda ki, bu
önerilerim izi halktan
yana uygulayacak idare, kuruluş, yöntem, yasa ve yönetm elik yok.
Günümüze dek onbeş yıldır önerilen çözüm yollarının uygulama
alanında ayakları
yere basmıyor. Bunlar ya büyük va n tila tö rlern i kentin yüksek yerlerine kurulm ası, ya
dumansız yakıt kullanımı (ki Ankara’nın gereksinim i 1 000 000 ton kömür iken şu anda
var olan dumansız yakıt ü n ite le rin in kapasiteleri 200 000 to n ’dur) ya Ankara’nın güne
yindeki arazilerin binlerce ve hatta on binle rce, m etre kare lik alanların asfaltlanm ası, si
yaha boyanması, ya da kentin üzerine çapları m etrelerce olan ve balonlarla tutturulacak
yüzlerce m e tre boyundaki b ir çok borunun y e rle ştirilm e si gibi te d b irle r gerçek dışı,
gösterm elik, hayali ve de kom ik durumda. Bu günlerde hüküm et ye tkilile rin ce açıkla
nan Kızılay ve Sıhhiye yöresinde ki bazı binalara filtre takılm ası söz konusudur, Bu öneri
de diğ e rle ri gibi bu konuda birşeylerin yapıldığı izlenim ini yaratm a amacım gütm ekte.
A yrıca yeni vurgun pazarlarının açılm asına yol açacak. K ap italist sistem in çözümsüzlü
ğünün boyutlarını gösterm esi bakımından aynı tem iz hava dükkânları gibi, tem iz hava
site le ri, beld ele ri gibi anlamlı.
Sorunu te k boyutlu görmem ek gerek. Hava k irliliğ i, diğer birçok sorunlarım ızla iç
içe g irm iş tir. B irlik te ara ştırılıp b irlik te çözüm ön e rile b ilir. Ulaşım sorunu, tra fik so
runu, konut ve yakacak sorunu, beslenme sorunu, istihdam sorunu, kentleşm e sorunu
günümüzde içiçe g irm iş tir. Tüm bu sorunlara b irlik te çözüm g e tirile b ilir. Ulaşım soru
nuna, sağlıksız kentleşm esorununa, yakıt ve konut sorununa doğru ve etkin çözümler
getirilm eden hava k irliliğ in i ortadan kaldırmak olası değildir.
Kongrede iki gün süresince açıklanan ve irdelenen bu teh like lere ve sorunun cid
diyetin e karşılık, sorunu kökünden ele alıcı, halkın hayatî çıkarları doğrultusunda günü
müze dek ö n le m leri uygulayanlar yok. Gemliş geçmiş iktid a rla r ve y e tk ilile r tam anlamı
ile «Uyutuyorlar». Ancak hava k irliliğ i sorunununda geri ve çarp ık Türkiye kapitalizm i
nin yapısına uydurulup b ir tic a re t metaı haline g e tirilm e si olasılığı çok yüksek. Yarın
aynı, Tekel, Kömür İşletm eleri ve Et— Balık Kurum lan önünde oluşan
kuyru kla r gibi,
«Temiz hava» satan, «Bacalara Filtre» satan, ya da «Maske» satan «İşyerleri» önünde
kuyrukların olmayacağını kimse söyleyemez.
Ankara’da hava k irliliğ in in tem el nedeni sınıfsaldır. Bir sınıfın çıkarlarını m aksim i
ze eden yöntem, A nka ra’da yaşayan, nefes alıp veren, hizm et ve mal üreten iki m ilyon
insanı zehirlem ektedir. Bugün Ankara’da hava kirliliğin de n ötürü çalışma randımanı %
23 düşm üştür. Kişi başına düşen üretim azalm ıştır.
Sorunun çözümü, ülkemizde yürütülen bağımsızlık ve
demokrasi
mücadelesinden
soyutlanamaz. Bu konuda kısa dönemli kazanımların elde edilm esi,
halkımızın örg ütlü
olarak bu sorunu benimsem esi ve bu yolda ağırlığını koyması ile olanaklıdır. Partilere
ve Dem okratik K itle Ö rg ü tle rin e hem bu konuda öncülük etmek, hem de k itle le rin e da
ha uzun dönemde ge rçekleştirilm esi zorunlu doğru hedefleri gösterm ek açısından so
rum luluk düşm ektedir.

Hava k irliliğ i Ankara’da yaşayanlar için yazgı değildir. Ö ncelikle Ankara’da yaşayan
herkes diğer tüm sorunlarına sahiıp çıkacağı gibi hava k irliliğ i sorununa da sahip çık
m alıdır. Bağlı bulunduğu dem ekler ve örg ütle rle bu konuda baskı unsuru olm alı, ka
munun isteklerin i iktid arla ra dayatmalıdır. Biz inanıyoruz ki bu kongrede önerilen ko
nular ve tartışılan çözüm ler geniş halk yığınlarıyla desteklenirse gerek m eslek örgüt
leri, gerek sendikalar ve dem okratik kitle örgütleri ve de ile ric i siyasî p a rtile rc e ku
caklanırsa bu konuda önemli ve ileri adımlar atılm ış olacaktır.
Hava k irliliğ in i, Türkiye'nin diğer sorunlarından ayırmak olası değildir. Bu ve ben
zeri sorunlar, ulusal kaynakların halktan yana kullanılm ası, zengin
yaratm a amacıyla
yasaların çiğnenm esinin önlenm esini, geri ve çarpık kapitalizm in insan sağlığına uza
nan kollarının kesilm esini içeren çözüm yollarına sahip. Tüm bu önle m leri köklü olarak
alıp uygulayabilmek, son ta h lild e yine sınıfsal çözüme bağlı. Halktan yana, ulusal kay
nakları halkın yararına kullanan b ir iktidarın işbaşına gelmesine bağlı. Bir başka de
yişle, «Politik kirlenme» önlenmeden hava k irliliğ in i köklü ve kalıcı b ir biçim de önlem ek
olası değil.
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TARTIŞMALAR

Oturum Başkam
Dr. İlhan TEKELİ

İLHAN TEKELİ : Efendim ben sorulan açmadan, kullanılmayan konuşmacıların bazı
dakikalarını da, 5-6 dakikasını da kendim kullanm ak istiyo rum . Burada
benim üstünde
durmak istediğim 2-3 soru va r. Çok etnik ayrıntılar üstünde durmayacağım. Fakat bazı
tem el soruları sormaya çalışacağım. Bir, 10-13 senedir, 10 senedir diyelim yahut belki
daha kısa b ir süredir, ama oldukça uzun b ir süredir, b ir kirlenm e kampanyası yürütüyo
ruz. Ankara'da hava kirliliğin de n bahsediyoruz ve hiç b ir uygulama sonucu almıyoruz.
Şimdi böyle durumda ortaya koyulması gereken b ir soru var; soru te kn ik b ir soru de
ğild ir. Yani hava k irliliğ i nasıl önlenir sorusunu tartışm aktan önce tartışm am ız gereken
soru vardır. Acaba biz hava kirlenm esi kampanyasını doğru b ir çizgide mi yürütüyoruz?
Ki, 6-7 senelik kampanya sonunda hiç b ir netice alınm am ıştır, ilk sormamız gereken so
ru, &*7 sene sonra budur. Bütün ayrıntılarıyla, olabilecek bütün
ç e ş itle riy le , ne tü r
te d b irle r olabileceğini biliyoruz, hemen herkes biliyo r.
Sayabiliyor arkadaşlarımız bu
te d b irle ri. Ama te d b irle rin hiç biri uygulanmıyor. Şimdi o zaman öteki soru, önem ka
zanıyor. Üstünde durulması gereken soru bence şu : Niye bizim kampanyamız b ir so
nuç verm iyor? Burada şöyle b ir soruyu açmak için , şöyle bazı şeyler söylenebilir. Biz
kampanyamızı nasıl yürütüyoruz önce? Kampanyamızın özelliği ne? Onun
üstünde dur
makta yarar var. Biz b ir ç e ş it şöyle b ir ilkeden hareket ediyoruz; diyoruz ki, cehennem
cennetten daha iflah e d ic id ir Bu oldukça, ta dinlerden beri gelen b ir ilke. Biz diyoruz
ki, işte hava kirlenm esi şu m ertebeye geldi, bu kadar adam ölür, bilm em ne olu r v.s...
Bütün kampanyanın tem elin deki yaklaşma biçim i, yılla rca sürdürülen,
kampanyanın ar
kasındaki yaklaşma biçim i bu. Ve bu iddia edici olmuyor. Şim di, o zaman acaba nasıl
bir kampanya yürü tm e liyiz. İşte o zaman sorunun sınıfsal yönü ortaya bütün ağırlığıyla
çıkıyor, ani biz cehennem olduğunu söyleyerek, büyük sınıfsal çıkarlardan çe şitli grup
ları vaz geçiremeyiz. Demek ki, biz kirlenm e kampanyası yürütülürken, yalnız tekn ik bo
yutlarıyla yürütülm em elidir, yürütülem ez de ve netice olmadığı,
neticesinin olmadığı
ortaya çıkıyor. Şimdi gayet açık b ir örnek verm ek istiyorum . Hepim iz biliyoruz ki, şe
hirde bu yoğunluğu doğurursanız, bu kadar yoğun kişiyi şehre yığarsanız, kirlenm e olu
yor. Şehirde 300 bin k iş i varke n kirlenm e yoktu, 100 bin varken yoktu, 1 m ilyon oldu
h ssettik, i , 5 m ilyon oldu bağırıyoruz. Ama bu bağırmamız hiç b ir arsa sahibinin, arsası
üstünde, 10 katlı ev yapmasını önlem iyor. Demek ki, gayet açık olarak çıkarlara dönük
hesaplaşmayı bu kampanyanın bir parçası haline
g e tirm e k gerekir. Sanıyorum ki, 6-7
sene sonra herkezin kampanyanın bu boyutuna ağırlık verm esi gerekir, sınıfsal n ite lik
lerini ortaya koyması gerekir oluyor. Ayrıca, k irle n m e n in
yaratılm ası bakımından da
önemli sınıfsal fa rk lılık la r var. Bugün Ankara’da kirlenm eyi kim doğuruyor? Ankara'da
hangi sınıfsal kirlenm enin yaratıcısı? Üstünde önemle durulması gerekir.
Bugün bir
gecekondulunun şehre yarattığı kirlenm e g ird isiyle , b ir apartmanda oturan kişinin ya
rattığı kirlenm e girdisi: arasında sanıyorum 6-7 m isli, belki daha fazla fark var. Yalnız
köm ür yakıtını oranlarsanız, 5 m isli oran. Araba kullanımım, vesaireyi
kullanırsanız,
bu oran daha da artar. Şim di o zaman biz önerdiğim iz önlem leri de b ir sınıfsal
boyutla
tartışm ak zorundayız. Bunun ağırlığını da şeh irli eş olarak ödeyemez. Herkes k irle ttiğ i
kadar, en azından k irle ttiğ i kadar ödeme durum undadır. D e nileb ilir k i, bu k irle ttiğ i ka
dar ödeme prensibi, oldukça kap italist sistem in b ir refah üstü iktisa di kavramlarından
gelen bir anlayıştır. Doğru, fakat sınıfsal boyutunu ortaya çıkartm ak da şim di bizim
de kullanabileceğmüz b ir kavramdır. Üzerinde durmak istediğim b irin ci konu bu. Çok
daha a çıla b ilir, fakat çok zaman kullanmak istem iyorum .
İkinci olarak üstünde önemle durmak istediğim konu, yine bu kampanyanın yürü tü l
mesiyle bir noktada iliş k ili. Yine sınıfsal boyutuyla b ir noktada iliş k ili. Biz y ılla rd ır ted
birlerim izi sayarken, bi rbüyük te d b irle r demek şeklinde sayıyoruz, yüzlerce ted bir. Vs
bu yüzlerce te d b iri saydığımız zaman, aslında b ir kaos söz konusu. Hangi ted birin alın
ması, hangi ted bir ne kadar tem izleyecek? Aslında, böyle b ir ciddi tem izlem e problem i
söz konusu olduğu zaman, kirlenm enin b ir m uhasebesinin kurulması ve bu muhasebeye
paralel olarak te d b irle rin seçilm esi gerekir. Şöyle, şu tü r k irlilik le r, şu tü r gruplar ta 
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rafından üre tilm e kte d ir. Ve ü re tile n k irlilik için, şu te d b irle r alındığı zaman, şu m iktar
te m izle r. Ring İlişkisi açıkça, hesapla kurulabilir. Ve bu kurulduğu zaman ancak olum lu
b ir tartışm a doğabilir. Onun sonunda a lte rn a tif çözüm gruplan ortaya çıkar ve alter
n a tif çözüm gruplarının ekonom ik m aliyetle ri ortaya çıkar ve
ta rtış ıla b ilir. Bugün bu
muhasebe kurulmadan yapılan, b ir sürü b ir lis te şeklindeki sıralam alar yetersizdir. Ge
ne llikle te d b ir almayı g e c ik tiric i, üstünde tartışm ayı dağıtıcı b ir n ite lik kazanır. Muha
sebenin kurulmasının en ilg in ç özelliği, bugün ortada görm ediğim iz bir çok k irlilik le rin
de ciddî k irlilik olduğunu da ortaya çıkaracaktır. Bugün yayılan, ortada ta rtış ıla n konu,
daha çok, m evsim lik ısıtmalardan doğan k irlili ksorunlari. Halbuki araba k irliliğ i de çok
ciddi boyutlara ulaşm ış olması konusu ve yalnız 6 aylık dönem ler için değil, 1 yılı kap
layan, tüm dönem ler iç in söz konusu. 6 aylık dönemlerde, belki, insanın kendi kendini
yenilem esi gibi bazı yan azaltıcı fa k tö rle r söz konusu iken, bu halde ortaya çıkamıyor.
Şimdi, üçüncü olarak üstünde durmak istediğim konu şu : Havanın tem izliği m eselesini
ta rtış ırk e n , b ir önem li noktayı ihmal ediyoruz gibime geliyor. Havanın ne kadar terrtizlenmesi konusu. Temizlenme, sonuna kadar tem izlenm e mi? Ne m iktar tem izlenm eyi
biz öngörüyoruz? Kirlenm e m eselelerinde bu, önem li b ir sorun. Biz adeta m utlak b ir te 
m izlenmeden söz eder g ib i konuşuyoruz devamlı olarak. Oysa ki, ekolojik sistem için
de, b e lirli k irliliğ i öğütm ek ve onu, havaya salınan veya doğaya salınan b e lirli k irliliğ i,
ekolojik sistem içinde ortadan kaldırm ak kabildir. Ve kendi kendini yenilem e kapasi
tesine haiz. Bu da önem li b ir kaynak, ekonom ik olarak önemli b ir tasarruf. Zaten kirlen
menin nedeni, bu kavramların sarfedilm em ek istenm esinden dolayı. O zaman, bu kirlen
me m eselesini de ta rtışırken , ne m ikta r tem izlem e m eselesini de tartışm ak gerekiyor.
Tabi bu, Ankara konusunda çok önem li olm ayabilir. Fakat genel ekolojik tem izlem e ko
nularında bu çok önem li sorundur. Ö zellikle, ekoloji tem izlem e pro blem le rinin geri kal
mış ülkelere, uluslararası kampanyalarla satılm ak istendiği
ortam larda. Bir Stokholm
Konferansında, gayet açık olarak geri kalmış ülkelerle, gelişm iş ülkele rin ekoloji denge
konularına karşı çıkışlarında b ir çatlama ortaya çıktı. Bunun arkasında
endüstrileşm e
döneminde ve şim diye kadar, ile ri ülkeler doğayı kullanma hakkını kullanm ış iken, bun
dan sonra, sanayileşm ekte olan ülkelerin niye sanayileşm elerinde doğayı k irle tm e hak
kını b ir m iktar kullanmasınlar? Bu sanayileşme s ta te jis i ve geri kalm ış ülkelerin sa
nayileşm esi bakımından önem li. Fakat, bunu bir yanlış anlamaya meydan verm em ek içki
söylüyorum. Bugünkü A nkara'nın k irlilik m eselesinin tartışm asında çok çok önem li de
ğil. Fakat bu, T ürkiye’de ekolojik tem izlenm e sorunlarının en önemli örneği olduğu için
Ankara konusu, tüm kampanya açısından değerlendirilirken bu hususun da göz önünde
tutulm ası gerekir. Şimdi arkadaşlarım bana b ir not verd ile r. Benim üstünde durduğum,
bu konuların b ir kısmının daha önce bu oturum larda, bir kısmının hiç olmazsa ta rtış ıl
dığını b e lirtiyo rla r. Tabi tartışıldıysa, bu olum lu b ir nokta. Ben toplantıların birisin e ra
hatsız olduğum için katılamadım, onun için özür d ile rim . Şimdi ben dinleyicilerim izden
konuşmak isteye nlere açacağım. Ama önce, Belediye Başkanımız geldi, isterseniz önce
onu, konuşmaları açmadan... Şimdi Belediye Başkanımız geldi
Konuşulabilecek çok
konu var, fakat zamanı sınırlıyoruz. Belediye Başkanımız için de sınırlayacağız. Ama he
men, konuşmamızda ortaya üç tane tema çıktı, yahut dö rt tane tem a çıktı
Belediye
Balkanım ızın üstünde durmasını istediğim iz. Bir tanesi, bu kirlenm enin sınıfsal boyutu
nu da ortaya koyan ve sanıyorum çözülm esinde önemli bir p o litik güç haline gelen bir
konu var; kömür satışlarının örgütlenm esi. Ankara'da tabi m erkezi hüküm et tarafından
genellikle örg ütle niyo r. Tabi Belediyenin de bu konuda söyleyecek sözleri var. Bir, Be
lediye Başkanımızm üstünde durmasını isteyeceğim iz temalardan biri bu. İkinci isteye
ceğim iz tem a şu; hükümetin, Belediye’den biraz gizli, biraz gizli değil çok gizli olarak
yaptığı b ir g iriş im var. O da, Ankara'da b ir merkezi ısıtma projesi g e liştiriyo rla r. Dün
yanın hiç b ir yerinde bu görülm em iştir. Bir şehrin sahibinden bağımsız olarak, ondan
gizlenerek b ir proje yapılmaz ve 30 m ilyarlık b ir proje bu. Yani 30 m ilyarın kapasitesini
size söyleyeyim . 30 m ilyara bugün Ankara'da 60 Km. m etro yapılır. Ekrem Barlas döne
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minde yapılması söz konusu olan Ankara m etrosunun boyu 10 Km. idi. Böyle b ir proje
Ankara Belediyesinden gizli olarak, biraz amiyane ta b iriyle tezgâhlanıyor, onun üstünde
durmasında sanıyorum yarar var. Üçüncü olarak, yine Belediye
Başkammızin dışarıda
bazı tem asları ve araştırm aları oldu. Bunlardan biri de, Kim yagerler Dem eği’nden ko
nuşan arkadaşımızın 'konuyla ilg ili. Sovyetler B irliğinde bu konunun nasıl çözüldüğünü
orada inceledi. O konuda, kitaplarda olmayan bazı b ilg ile r ve re b ilir. Dördüncü olarak da,
toplu, kitle ulaşımından bahsedildi. K itle ulaşımıyla, m etro ile ilg ili olarak, kirlenm eyle
m etro iliş k ile ri üzerinde durabilir. Tabi bunların işte, 15 dakika civarında...
VEDAT DALOKAY : Değerli arkadaşlarım, bugün saat
10’da bütün
Türkiye’deki
m uhtarlar örgütlenm işler, maaşlarının meclisden bir yasa ile çıkması konusunda. B ilir
siniz, g e tird ile r parlamentoya yasalarım, bizim Belediye G elirleri Yasasım geriye it t i
ler, onlarınki görüşüldü. Fakat, bir aksilik oldu, gene görüşülem edi. Bütün Türkiye muh
ta rla rı b ir federasyon halinde b irle şm işle r. Harikulade güzel,
kalabalık, heyecanlı bir
toplantı yapıyorlar. Devlet Su İş le rin d e . Oraya g ittim dinlem eye. Adam lar bırakmadılar
etendim, en sona konuşmak üzere de beni koydular. Sonuna kadar da dinleyeceksiniz
dediler, bize ceza verm ek için sanki 5-6 tane bakanın 20-30 tane m ille tve kilin in konuşma
yapmış olduğu b ir toplantıdan geliyorum . Onun için özür dilerim . Ben hakikaten üzül
düm buraya geç kaldığım için. Şimdi de ğe rli arkadaşlarım, bundan 5 gün
evvel, İlhan
Tekeli, bizim Belediyede bize yardım cı, danışman arkadaşımız, şuna cevabı, yanıtı sen
hazırla diye. M ektup Enerji Bakanlığından geliyor, diyor ki: «Romanya ile Bakanlığımız,
Ankara’nın merkezi ısıtılm ası konusunda b ir proje g e liştirm e kte d ir. Bu projenin geliş
mesi için lü tfe n biza şu b ilg ile ri sağlayınız; Ankara’da ne kadar konut vard ır, ne kadar
alana yayılm ıştır? Konutların n ite lik le ri nedir? Ne kadar
enerji; tü ke tilir? .» Falan gibi
böyle dünya kadar soru. İlk defa olarak biz, Ankara Belediyesi resm î olarak, böyle bir
projenin varlığından, yürütüldüğünden haberdar oluyoruz. Hemen İlhan’la oturduk ce
vabımızı yazdık: Bu kentte bu karar, hayatî önemde b ir proje ele alınırken, anlaşalıyor
kı, bir yıl evvelden çalışm alar başlamış, çünkü m etinde o anlaşılıyor, nasıl olu r Ankara
Belediyesi bu noktada devreye girer? Bu kentte yapılacak bu merkezî
te sisin , benim
kentim in sokaklarından geçecek, onun binalarım ısıtacak, onun hem şehrilerine hizmet
edecek, onun belki parası, pulu, organizasyonu, şeması her ne ise, herhalde çoğu nok
tada Belediyenin % 100 içerisine girm esi gereken -bir proje, bizi bu kadar kontirpiyede
bırakarak, projeyi g e liş tirm iş le r. Aslında bundan 6-7 ay evvel
Bükreş’e bir seyahat
yaptığım vakit, daha yapmadan Enerji Bakanlığından bir arkadaş, Enerji Bakanlığının bu
proje konusunda neler yaptığını bana gizli olarak getirdi. O zaman da Sayın İlhan Te
keli ile konuya bakm ıştık. Bazı ufak te fe k araştırmalar, tartışm a la r yaptık ve öyle g it
tim . G ittiğ im va kit de, Sayın Cumhurbaşkanı Çavuşevski ile konuşurken, O nlar bizi ka
bul etmek lütfunda bulundular, bizim düzeyimiz tabi o düzeyde değildi, gidiş düzeyimiz
ama gerçekten çok ilgi gösteriyorlardı, kendisine bu projenin hangi düzeyde
olduğunu
dedim bana lütfen, biraz bilgi verecek teknisyenleri yarın bana gönderirm isiniz? Adam
zannettik! tabi, ben bunun içindeyim , biliyorum , ben de sahibiyim . B ir gün sonra koca
bir teknisyenler ordusu, e llerind e projeler, bana açtılar. Her şeyi
izah e ttile r, bütün
projeyi gördüm orada. Tabi proje olanca açıklığıyla benim önüme
yayıldı, gizli olan
çalışma. Şimdi yapılm ış olan proje şu, onların anlattıkları: Bir tane Etim esgut’ta, b ir ta 
ne M amak’ta, aşağı yukarı iki tane 300 dönümlük arazi alınıyor, oraya iki tane yapı ya
pıiıyor. Yapının boyutları, 100, 100, 100, tam b ir küb, her ikisi de .Tasavvur edebiliyor
musunuz? Eni 100, boyu 100, yüksekliği 100 ve her ikisinin de baca yüksekliği de 280
M., iki tane de baca. Burada, Ankara civarındaki lin y it ocaklarından çıkan lin y itle r, alına
cak, yakılacak ve kente, daha onu kararlaştırm am ışlar, buharla yahut da be lli b ir şeyle,
sıcak su ile, ken tte belli merkezler yapacaklar, o m erkezlere bunlar g e tirild ikte n sonra,
her eve havagazı gibi enerjiyi dağıtacaklar. Şimdi evvela siz projenin büyüklüğüne bakı
nız. Böyle iki alanın kam ulaştırılm ası, bu ölçekte iki yapınm yapılm ası, bütün Türki
ye'nin lin y it ocaklarının buraya g e tirilip , buralarda kullanılm ası, yakılması, bütün Anka
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ra sokaklarının, h e r eve bu e n e rjiyi verm ek için, yeniden kazılması, yeniden ona özgü
borular yapılması, sonra bunlar bazen o kentteki dağıtım merkezlerine gelinceye kadar,
böyle bir kalınlıkta borularla geliyor, o borular böyle kentte gidecek yolların üstünden
asılacak, sifon yapacak. Çünkü, B ükreş’te bu çalışmayı gördüm . Yani Bükreş, böyle ısı
tılıy o r, o yüzden böyle b ir projenin kentin fiziğinde ne tü rlü e tk ile r, ne tü rlü de ğ işiklik
le r yapmış olduğunu gözümle görmüş olduğum İçin. Hatta öyle ki, binadan ilk ısı, sant
ralden çıktığı v a k it bu borular, 20— 30 tane böyle b ir alandan giderken, alanı o kadar
çok ısıtıyo rla r ki, yalıtım a rağm en, o alanın üstüne tutm uş s e rle r yapmışlar. Orada mey
ve bahçeleri yapm ışlar efendim . Kışın aklınızın almayacağı meyveyi Bükreş’in o kışında
üretiyorlar. Bütün Romanya'nın dom atesini, o boruların olduğu noktadan üretm eye baş
lam ışlar. Yani ben böyle projenin hani fiz iğ in i tanıtm ak için, büyüklüğünü ortaya koy
mak için bunları anlatıyorum . Bu projeyi Ankara'da uygulamak için pro je leri hazırlamış
lar. Peki dedim, benim burada görmüş olduğum bu proje, yalnız Ankara’daki düzenli ko
nut, yani 2 m ilyonluk Ankara’nın aşağı yukarı 700— 800 bin kişinin oturduğu kısma hi
tap ediyor. Esasında bizim Ankara'da şu kadar da gejcekondu var, onlar nedir? Efendim
Enerji Bakanlığı bunu programa dahil etm edi dedi. Yani aşağı yukarı 100 bin
düzenli
konut ısıtılacak, 200 bin düzensiz konut kaderine bırakılacak, o projeyle. Bir kere, proje
orada çöküyor. Proje hemen orada terked ilm e si lâzım. İşte bu projeyi 4— 5 gün evvel
b ild ird ile r bize yazıyla. Biz de yanıtımızı verdik, bakalım cevap
nasıl gelecek? Şimdi
Bükreş projesinin, yahut Rom enlerle yapılan Ankara merkezî ısıtım projesinin ana hat
ları budur, biz de yeni m u tta li olduk. Ama bilesiniz ki, Enerji Bakanlığı eğer bu nrojeyi
ihale eder, yapmaya kalkar, b ir şeyler yaparsa, bizim Ankara Belediyesi elinden gelen
bütün direnişini ve gücünü ortaya koyacak, bu projenin gerçek başkent halkına hizmet
edecek b ir proje haline ge tirilm e si için neyse, onu yapmaya
çalışacaktır. Ben b ir de
size Moskova’daki küçük anımdan bahsedeyim. Sayın İlhan Tekeli orada gördüler, göz
leriyle , te tk ik de e ttile r, ... te tk ik etm edik ama, oradaki durumu size b ir
anlatayım.
Prom isol’la (M oskova Belediye Başkanı) konuşuyoruz: Bu seneki sıkıntılarınız nedir de
dik kendisine. Bütçeyi yeni alm ışlar, dedi ki: İşte 80 bin konut daha yapacağız, onu aşa
ğı yuka n % 100 ge rçe kle ştiririz. Fakat halâ M oskova'da % 1 oranında konuta merkezî
teshin götürem edik dediler, bunun sıkıntısını çok çekiyoruz. % 1 değerli
arkadaşlar.
Tabi 8 m ilyon nüfusta aşağı yukarı, 2 m ilyona yakın konut, 2 milyonun % 1'i de 20 bin
konut ediyor değil mi? Bunun sıkıntısını çekiyoruz ve bunu çözemiyoruz diyor. Yani bir
sosyalist ülkede, onun kentinde merkezî ısıtma sistem inin hangi ölçekte başarılı oldu
ğunu ortaya koyan çok ilgin ç bir şey. Doğal gazla ısıtıyorlar, doğal gaz 6 bin Km.'den
geliyorm uş Moskova'ya. Aman dedim Başkan, Ankara— Moskova arası 3 bin Km., bize
de b ir hat uzat, istersen bu iş bite r. Bundan birkaç gün evvel Tahran’da idim. Çok il
ginç b ir olay, İran kendi tükenmez ölçekte olan doğal gazım, Avrupa’ya göndermek için
efendim T ü rk'lerle vaktiyle bir anlaşma yapm ışlar. Fakat Ruslar
bastırm ış efendim.
Şimdi o doğal gaz Rusya üzerinden Avrupa'ya gidiyor. O rtak Pazar’ın kalbi küt k ü t atıyor.
Fakat buna rağmen Ruslar başarılı olm uşlar, neden? Kendi ülkesinden giden b ir doğal
gaz, bu kadar s tra te jik b ir madde, b ir Ruslar el koysa, bütün O rtak Pazar o kış
tir t ir titre r. Yani doğal gaz nereye gidiyorsa. Fakat başarılı olm uşlar efendim , o doğal
gazı oradan alıyorlar. Şimdi İra n ’daki o korkunç doğal gaadan veyahut Irak’taki korkunç
doğal gazdan Türkiye’nin yararlanm ası olanağını hiç kimse ciddî olarak şim diye kadar
ele almadı. Hatırlarsınız Korkut Özal, 3— 4 yıl evvel Irak'ta yapmış olduğu b ir anlaşma
neticesinde, bu doğal gazı Ankara’ya g e tirip , Ankara’nın ısıtm a sorununu da bu arada
söylem işlerdi. Fakat proje başladıysa orada duruyor anlaşılan. Çünkü gerçekten, bu tü r
büyük projelerin, uluslararası projelerin denetim i süper güçlerin elinde. Onların hiç b/r
kararı olmadan bu iş yürüm üyor. Ruslar, o doğal gazı kendi ülkelerinden, ... yukarısın
dan dolanarak A vrupa’ya götürm elerine karşılık, öteki süper güçler İngilizler ve A m eri
k a lıla r da güneyde başka avantajlar alm ışlar. Bir pazarlık konusu olmuş, İran bu faktö
rün dışında. Hiç İran diye b ir iılke var mı, yok mu kim senin bildiğıi yok. Yani bildiği
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yok dediğim , size en yakın ta rih i örneği vereyim . 194i yılında İran, II, Cihan Harbine
girilm e si için Rus, İngiliz ve A m erika’lıla r tarafından zorlandığı vakit, İran’daki korkunç
bir Alman teknisyen kadrosu ve askerî kadro o anda İran'a em irvaki yaparak, Alm anlar
cephesinden harbe sokmak için hazırlık yaparken, bir gecede Ruslar yukarıdan, İngiliz!er ve A m erika’lıla r aşağıdan inerek, o gece şim diki Şah’ın babasını devirip, 21 yaşın
daki şim d iki Şah'ı tahta çıkarıyorlar. Babasını Yohannesburg'a sürüyorlar. Ee şim di böy
le çıkm ış b ir insanın, böyle süper güçler arasında, böyle s tra te jik b ir maddenin üstünde
oturan b ir ülkenin ve halkı ve onun da şim di ortağı, onu te m sil eder gibi görünen şeyi,
yönetim i gibi duran bir kişinin, o süperin etkisinden kendini kurtaramaz. Türkiye'ye doğal
gaz verm esi diye bir şey söz konusu d e ğildir. Bu pazarlığı biz İranlIlarla değil, ya Rus
larla, ya A m erikalıla rla yapacağız. İran'daki doğal gazın Türkiye'ye gelm esi konusunda.
O yüzden, o doğal gaz sorunu için de, Ankara bahtsız b ir noktada duruyor. Geçenlerde
bu konuyu, acaba 10 dakika doluyor mu? Ben çok özet
konuşuyorum. Bu konuyu bir
yerde görüşürken, çok değerli bir mühendis arkadaşımın çok ilginç b ir düşüncesi or
taya çık tı ve g e liş tird ik onu. Yani fazla fantazi gibi görünen bu düşünceyi burada, tek
nisyen arkadaşlarıma, bu konuyla uğraşmış te k n o tra t arkadaşlarıma
sunmak istiyorum .
Ankara nasıl ısıtıla b ilir, bugünkü kendi koşullarımızla? Orada, düşünün ki, İra n ’ın 2000
yuma doğru tükenecektir, doğal gazı da 2020 yılına doğru. Peki yeryüzünde tükenm e
yen enerji nedir? Linyit de tükenecektir. İlhan T ekeli’nin dediği gibi, Ankara’nın bugün
Romanya ile yapmış olduğu proje ki, 30—-40 m ilyarlık bir p o rtre si var. Böyle b ir pro je yi
yapsak bile, 20 yıl sonra efendim tükenen lin y it yatakları karşısında böyle b ir şey, e li
mizde enkaz ne olacaktır? O nedenle, acaba tükenmeyen enerji T ürkiye’de nedir dedi
ğim iz vakit, tükenmeyen enerji h id ro e le ktrik enerjisi olarak
gösterdi bana. Bizim ır
maklarımız yağmurlu bulutum uz olduğu sürece, bugün % 7’sini kullandığım ız enerjinin,
h idro ele ktrik enerjisinin eğer % 50— 60’ına kadar varırsak, başkent Ankara için özel b ir
statü kurarak, A nka ra’yı e le k trik le ısıta b iliriz dedi. Ankara'da e le k trik örneğin, Kasımla
Nisan arasında 5 kuruştur kilovat saati. Çünkü gerçekten, 30— 40 m ilya rlık
yatırım lar
yapacağımız yerde, yanlız b ir Karakaya kapasitesinde b ir barajı inşa e ttiğ in iz v a k it An
kara’yı ısıtıyorsunuz. Arkadaşım ın verm iş olduğu rakım dır. Yani ben bu düşünceyi, ger
çekten insana önce fantazi' gibi gelen, fakat 3 aydır kafamda olan bu düşünceyi oluştur
duğum vakit, hiç de fantazi değil, pekâla gerçekleşebilecek b ir proje gibi gerçekten sev
meye başladım. O yüzden, acaba b e lli b ir barajlar sistem i içerisinde, Ankara için özel
te d b irle r alarak, bu kent için, hakikaetn böyl e b ir proje ge liştirile m e z mi? Ve yazın da
tabi o enerji çok korkunç bir potansiyel olarak başka b ir noktadan kullan ılab ilir. Belk;
depo ed ilir, e le ktrik enerjisini depo etm enin yolunu daha bulam adılar ama, inşallah o
zamana kadar da bulunur. Böyle b ir pro je , bu Ankara'nın bu hali için, bu kadar dağınık,
bu kaaar yapısı zor, a lt yapı yapma gereksinm esi çok ortaya koymayan, e le k trik ener
jis i te lle rle g e lir evimize girer. Ve e le k trik ra d ya tö rle ri vardır, biliyorsunuz, fiş e soktu
ğunuz anad evi belli b ir sıcaklığ akadar ısıtabilm e olanağı, herhalde bu ken tte belki
bir çok a lte rn a tifle r içerisinde, çok ciddiyetle, önemle üzerinde
düşünülmesi gereken
b ir konudur diye, burada bu fantaziyl sizlere sunmak istedim . Bu fırsa tı bana verdiğiniz
için teşekkür ederim. O kömür konusunda konuşmayayım şim d ilik. Belki...
İLHAN TEKELİ : Şimdi sorulara açacağım. Yanlız tab i zamanımız epey İlerledi. So
rulara açmayı be lli b ir disiplin içinde yapmakta yarar var. Önce kim le r konuşacak onları
te s b it edelim. Sayısı be lli olsun, ondan sonra da o sayıyı da dakika olarak sım rlıyalım ,
b e lirli bir disipline göre. Ş im d ilik iki kişi görüyorum . Ş im d ilik buradan iki kiş'i var.
Acaba panelden soru sormak steyen var mı? Panelden de yok, o zaman üç oldu. Sonra
tekrar konuşmaya açarım, yan soru m eselesini halletm ek istiyorum . Şimdi 3 arkadaşım
konuşmak istiyor. O zaman, sayı pek fazla değil, 5'er veya 6’şar dakikalık konuşma ola
nağı vere bilirim . Yani soru ve belki bunları açıklama da olacak. Buyrun, teybe kaydedi
yorlar da efendim , buraya gelirseniz...
CELÂL ERTUG : Bu m ikro fo n elde biraz Emel Sayın’ı falan hatırlatıyor. Sayın Baş
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kan, değerli arkadaşlarım, burada ben sorudan ziyade ben diyorum ki, açıklanması gere
ken noktalara değineceğim . Yani ben soru sormuş olacağım veyahut cevap verm iş ola
cağım. Şimdi evvelâ Sayın ¡Ihan Tekeli, evvelâ hakikaten bugünkü panelin yasarlı ve il
ginç bir panel olduğunu, zevkle takip e ttiğ im i belirtm ek istiyorum . Onu da şununla kanıtla
yacağım; Saym İlhan Tekel dediler ki, bu kadar y ıllık kampanya, h iç b ir sonuç verm e m iş
tir, hiç bir amaca, hedefe ulaşam amıştır. Ben diyorum iki, bunca y ıllık kampanya bir
amaca, b 7r hedefe ulaşm ıştır. Bir kamu oyu oluşması sağlanm ıştır. Bunun en büyük de
lili, işte bu panel, bu toplantı. A rtık bunu toplum un değişik meslek, düşünce kesimlerirvde bir savunma konusu olarak toplum da benim sendiğini görüyoruz ki, bu da bir ölçüde
amaca ulaşıldığı sayılabilir. Değerli arkadaşlarım Türkiye’nin m eselelerine kesin çözüm
ler, köklü çözümler gelm e düzeyine Türkiye henüz ulaşmış değildir. Bir b iyolo jik kanun
vardır ki, beş yaşında b ir insan, bir gecede 7 yaşına gelemez. Türkiye, bir gelişm e, değ'şm e süreci içerisin de dir ve çok mesafe kayd ed ilm iştir ve bugün buradaki tartışm alar,
bunun en güzel yankılarıdır. Onun için tüm konularda, yalnız hava k irliliğ i değil, hava kir
liliğ i esasen Türkiye’nin siyasal, yani Ankara’daki hava k irliliğ i, siyasal havadan çok daha
te m izd ir fizikse l hava. Şimdi bir konuda tered dü tler süregeldi, onu önemsiyorum, neden
önem sediğim i de açıklayacağım. Sayın Haşan Bey, soyadı Aksay’a benziyor ama, Aksay
değil herhalde. Akyar, afedersiniz. Belki sakal bakımından A ksay’a benzettim. Efendim bu
yakıtların, dumansız yakıt konusunun değerlendirilm esine değinmek istiyorum . Sayın Ak-'
yar arkadaşımın. Şimdi dediler ki, bu dumansız yakıt pek çözüm, yan çözüm olarak görü
nüyor. Şimdi değerli arkadaşlarım , dumansız yakıt konusunu şu açıdan bakarak değerlen
dirm ekte fayda vardır. Hava k irliliğ i artık Ankara m eselesi değildir, Türkiye m eselesi
olm uştur. Tüm Sayın T ekeli’nin gayet güzel izah e ttiğ i sorunlar, artık Yavuz Hocamızın
da b e lirttiğ i sorunlar, Ankara’yı aşmış, Türkiye’nin sorunları haline g e lm iş tir. Yani, şe
hirler, kentleşme, disiplinsiz, plansız kentleşm e başka illere de sıçram ıştır. Aynı illerde
ısınma sorununu ve varsa yerel e n d ü strile r aynı tarzda havayı kirletm ekted ir. Onun için,
T ürkiye'nin ısı e n e rjisi politikasının tem el unsuru diye bugünkü doğal kaynaklarımızdan
edindiğim iz bilgiye göre, tem el unsuru olan, lin yitin koklaştırıldıktan sonra şehirlere g ir
mesi, ş a rttır, neden? 3 ton ham lin yitte n , 1 ton koklaştırılm ış lin y it veya b rike tle ştirilm iş çık..., b rik e ti ayrı söyleyeyim , lin y it çıkm aktadır. Bu 3 tonun 1 tonunun 200025000
veya 2000 civarındaki kalorisi 6000 tona çıkm aktadır. 3 ton yerine 1 ton taşıyacaksınız.
Ve 6000 kaloriyi bir taşım a tasa rru fu içinde getireceksiniz. Kime vereceksiniz? Ö ncelikle,
gecekondularda oturanlara vereceksiniz ve onların ısınma için harcadıkları, satın aldıkla
rı toz— toprağı ve % 40 suyu, tonunu 250 liradan satın aldıkları suyu böylelikle parayla
almaktan kurtaracaksınız. Yani bu bir çok açılardan, yani ısı ekonom isi açısından ve f i
yat dengesi açısından faydalıdır yararlıdır. A yrıca Sayın Belediye Başkanımız, başka b 'r
yerde gayet güzel b e lirttile r; Ankara’da bugün kömür b ir takım , belki biraz sonra gene
bahsedeceklerdir, b ir takım söm ürücülerin, spekülatörlerin,
karaborsacıların elinde bir
zulüm, bir baskı, b ir ızdirap maddesi olarak kullanılm aktadır. Tonu 1200— 1500 liraya kö
mür satılm aktadır ve veballeri boynuna, bunlar Kömür Tevzi
M üessesesl ile bir takım
bağlantılar şeklinde düzenlenm ektedir denilm ektedir. Her ne şekilde olursa olsun, halk
köm ür tem ininde büyük ızdirap içindedir, özellikle, gecekondu halkı. Bu koklaştırm a mer
kezi yapılm ış, b itm iş ti, istihsale geçemeyen, üretim e geçemeyen fabrika, 150 000 .ton
kapasitelidir. Bu 150 bin ton, Ankara'nın 1 m ilyon ton civarındaki ihtiyacı yanında küçük
gö rülm ektedir ama, bunu 3 ile çarparsanız, 450 bin ton eder b ir fabrika, aşağı yukarı
Ankara'nın yari köm ür tü ke tim in i ifade etm ektedir. O bakımdan, b ir İki fabrika daha ya
pılırsa, sonra dediğim gibi A nka ra’yı düşünmeyelim. Eğer Ankara'yı e le ktrikle veya havagazıyla veya başka merkezi teshin sistem iyle ki, Sayın Başkan’ın hayal diye söyledik
leri gayet güzeldir, yani olmayacak şey değildir. Bir barajdan 3 m ilyar liraya, 30 m ilyar
lira yerine 3 m ilyar liraya b ir projenin ge rçekleştirilm esi elbette mümkündür. Onun için
hayal değil, bu bakımdan Türkiye açısından ısı enerjisini lin y it kömüründen
sağlamaya
mecbur olan bir ülke olarak, her kente e le ktrik verebiliyorsak, onu ülkesel ölçekte dü
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şünmek gerekir, ama bugün bu projenin bu kongrede değerlendirilm esini bu şekilde dü
zeltm eyi yararlı gördüm. Sanıyorum buna işaret etm ek gerekir. Bir de,
Sayın Başkan
kuşku ile ifade e ttile r ki, 30 m ilyarlık proje yapılacak, isra f olacak. Hiç kuşkulanmasınlar,
bu projenin tahakkuk edeceğine hiç ‘inanmıyorum. Bunun adı da
beraber doğdu zaten,
buna seçim bombası diyorlar. Ankara’da böyle bir bomba patlatarak seçim oyu, oy aracı
olarak kullanmak istiyo rlar, hiç bir zaman bu 30 m ilayr ¡Iranın böyle bir amaca harcana
cağını da tahm in edem iyorum . Zaten böyle bir şey bütçede de yok, çıkamaz da. Bir gös
teriden ibaret olduğu kanısındayım. Ben şunu vurgulayarak ayrılm ak istiyorum ; bu Kongre'den en çok heyecan duyanlardan b irisiyim , istiyorum ki, dün de b e lirttim , Ankara’da
ve Türkiye'de hava kirlenm esi öçlüm lerinin yapılmadığı, bunu yapmak için dağınık, Tür
kiye çapında yaygın hava ö lçüm le rin in yapılmasının zorunlu olduğunu, yara rlı olduğunu
hiç değilse bu Kongre'nin kamu oyuna yansıtmasını istiyorum ve bekliyorum , ama köklü'
çözüm gene gelm eyecektir, gelem eyecektir. Çünkü bunun çok değişik yönleriyle Türki
y e ’nin b ir çok sorunları arasında bir yeri vardır, hava k irliliğ i sorununun. Öyle b ir kanık
sama içerisindeyiz ki, fe la ke tle ri. Bir tevekkül felsefesinden mi gelm ektedir nedir? Ö lü
yoruz, mahvoluyoruz falan de niliyo r, ondan sonra bunlara alışılıyor, çabucak. Felaketleri
kanıksama felse fesi bir doğulu m istisizm i üzerindedir,
onun için hani bri gün burada
bahsedildi, efendim haikta panik uyandıracak b ilgile rin, halka duyurulmaması g e reklidir
gibi gayet ilkel bir savunma yapıldı. Bu dünyada olacak şey değildir. T ürkiye’de de kimse
artık böyle vahim gibi gösterilen hadiselerden pek gocunmamaktadır. Onun için, ölçüm 
lerin gizlenm esi gibi korkunç b ir zihniyetin ortaya çıkarır mı, Sağlık Bakanlığı resmen giz
lem ektedir. Bana da verm iyor ve dosyaların arasından en h a fif
rakamları çıkarıyorlar,
esasen doğru yapıldığı da şüphelidir. Çünkü saat 9'dan akşam 17'ye kadar ölçüm yapılı
yor ve bunu 24 saa tlik ortalama olarak veriliyo ra. En yoğun sislerin olduğu günde, ha
vadaki p a rtikül m iktarı m etreküpte 40 m iligram dır d e niliyo r. Ki bu burnumuzun önünde
perde gibi duran sisin ... imkan yoktu r, arada partikül olmadan yoğun sis olmasına im
kân yoktur. Bu konunun da kamu oyuna bu şekilde yansıtılması, K ongrenin yansıtm asını
diler, tekrar tekrar vazife biliyorum . Hakikaten çok ilginç, çok değerli, çok olgun bir
Kongre olm uştur. Teşekkür ederim.
İLHAN TEKELİ ; Ben de teşekkür ederim. Buyrun siz. Buradan, buyrun teybe alalım.
ERSİN TULUNAY: Bir dakikalık bir açıklama, bir dakikalık b ir soru. Aşağı yukarı herke bi
rer soru. 1970'de ve daha sonra 1972’de çalışmaya başladığımda, doküman topladığım da
bir şey gördüm. Herkesin kirleniyor dediği şeyin, gerçek, ne kirleniyor dediğim izde tam
bilim sel cevabını veren kişi bir te k TBTAK’da NATO çaiışınasıydı. Bunun dışında hiç bir
şey yoktu, bu da kitap olarak yayınlandı, herkes alır, okur. İkincisi, burada hiç ismi geç
medi, gerçekten insan iç in en büyük bulgulan yapmış olan bizim çalışmadan evvel, Eczacılık’dan Nevin Vural Hanım. Kendi tezi ortadadır. Benzopreenden bir çok
maddelere
kadar bu tezi a lır hepiniz okuyabilirsiniz. Bunun üstünde kalan b ir başka gerçek var; Bü
tün d in liy ic ile rin kafasında, ben mevzuyu 6 senedir takip etm iş b ir kişi olarak, hala kafamdadır. Şu anda da soruldu panelde, hiç kimse cevap verem iyefıektir buna... ta rtışıla 
caktır. Kirlenm e evet ama, hangi düezyde standart tutturalım ? Nereye kadar temizleyen
lim? Böyle bir sistem bulacaksınız, şim di sistem i te lif edeceğim, biraz tartışılacak bu
sistem . Ne kadar tem izliyor bu sistem diye bir sorun, insan sağlığı açısından, size sadece
A m erika’nın verdiği is ta tis tiğ i getirecekler. Rusya’nın verdiği
rakam ı
getirecekler, bir
arkadaş da çıkacak diyecek ki, o sosyalist ülke daha aşağıda donduruyor bunu, öbürü de
çıkacak diyecek ki, ka p ita list ülke yukarıda donduruyor. Diyecekler, Dünya Sağlık Teşkila tı’nin rakamını getirin, o da size ortalam asını ge tirece k. Hangisi b'zim insanımız için?
Hangisi bizim eko sistem im iz îçn? Yok, yok arkadaşlar, gerçekten yok. Ünversite, b ir çok
hüsniniyetli hocanın yanında, bazı şe yle rin i ihmal e tm iş tir bunu açıkça söylem ekten çe
kinm iyorum , kusura bakmayın, O da, şu, halka dönük eğitim , halka dönük sorunları halledici çözümler. Ankara’da bugün üç tane ü n ive rsite var, d ö rt tane kimya bölümü var,
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bunun yanında biyoloji bölüm leri var. Alın, gidin, merak ederseniz sorun, doküman verin
deyin, hayatımızla ilg ili deyin, yok. Sayın Hocam da b iliyo rla r, Tıp Fakültelerinden siz
ölüm lerin oranlarını isteyin, yok. Siz tutuyorsunuz şim di b ir tehlike,
halkın karşısına
çıkıyorsunuz, bunu hissettiğim için çalışmaya başladım. Halkın karşısına teh like diyorsu
nuz, halk size teh like nedir dediğinde, A m erika’dan
rakamlar, Rusya'dan rakamlar ora
dan rakam , buradan rakam, adam zaten geçim derdinde, hadi ycanım sende diyor. İşte şim 
di 20 bin tane... 20 bin tane dağıtılm ış programın karşılığında, halktan buraya gelm iş
olan kişi. Bunun cevabı biraz k ısıtlı. Biz bilim sel olarak halkı gerçekten bunun bir sorun
olduğuna inandırmamışız, kusura bakmayın. Bu benim içinde bulunduğum teşekkür da
hil, bu açık. Şimdi gelelim İkincisine, bakalım, Sayın Belediye Başkanı merkezi ısıtm a de
di,... kütleye yayıldığı zaman bizim için çok yararlı olacaktır. Ve o zaman böyle b ir pro
jeye gireriz yahut e le k trik ile, tamam. Ama Sayın Belediye başkanmin kurumunda çalışan
ve burada te b liğ veren kişi, bu kürsüden şunu dedi, şehir plancısı bunu d e d iG e liş m iş ül
kelerde merkezi ısıtm a te rk e d ilm iş tir, ekonomik değildir. Ancak bizim gibi geri kalmış
ülkele re bu dikte e ttirilm e y e çalışılm aktadır, çünkü, enerji kaynaklarımız daha çok kul
landırılacaktır bize. Merkezi ısıtm a ekonomik değilm iş, plancı
böyle söyledi. Belediye
Başkanı da, ben kendisini çok severim, çok saygı duyarım, ilk defa böyle söyeldi; plancı
sı böyle diyor, kendisi böyle diyor, bakın şim di, halktan b ir ıkişi olarak dinleyin: Elektriğe
gelince, T ürkiye’de bu hayaldir, çünkü, e le ktrikle r kısıtlanıyor,
ekonom in'n şuna, buna
bir sürü rakamlar söyledi, bazı notlar tuttu m , isterlerse ve re b ilirim , panel konuşmasında
da var. E le ktrikle dedi, Türkiye için hayaldir dedi, plancı böyle dedi, Belediye'nin plan
cısı böyle dedi. G elelim bir başka şeye, bu basit bir çelişki, gelelim bir başka şeye. Bu
rada biz, büyük bir yel değirmenine hücum etm iyorum . Örneğin, pratik, benim anlamadı
ğım birşey, özür d ile rim , halktan, üniversiteden b ir kişi olarak sorm uyorum , halktan bir
kişi soruyorum. Bir kanun vardır m em lekette, halkın sağlığını te h d it eden her şey yasak
lanabilir, Hıfzıssıha yoluyla da yasaklanabilir... Bu kadar basit kanun niye ta tb ik ed ilm i
yor? Bilm iyorum , bunu bilm iyorum , özür dilerim , siz biliyorm usunuz. Dünyanın bütün ül
kelerinde, büyük şehrilerde adam demiş ki, şu yu saatlerde arabası... taşıyamaz, şahsi
arabada da kullanamaz. Bunun, demokrasiyle, şununla bununla, h iç b ir şeyle alakası yok
tu r, belediyenin de görevi, nasıl pazarda... benim arabam ı... yüküm lü. Kontrolü imkansız...
insan sağlığına zararlıdır diye, ben de imzalayayım... böyle olduğunu... ama durdursunlar
tra fiğ i bir süre, ne var bunda?. Pazarda bana kokuşmuş e t sattırabiliyorm usunuz? Ş a şıra 
mıyorsunuz, kanun burada açık kusura bakmayın. İkincisi, bakın çok büyük m eselelerde
biraz gülünç oldu, özür d ile rim , İkincisi, ısıtma düzenine gelelim . Arkadaşlar ben size b ir
şey söyleyeyim : yaya kaldırım lüzerinde yan yana 20 arkadaş kol kola tutunup başkaalrının yolunu kesecek şekilde du rab ilir mi? Duramaz. Ama adam çıkıyor arabasını park edi
yor, b ir. İki, evinizde sizin zararınıza 30 derece sıcaklığı tem in edecek şekilde kaloriferi
He yaktırab iliyor mu, bugün T ürkiye’de Kimin zararına? Hepimizin zararına. Bir farkı yok.
yine kontrol, yine kanun var. Ama ta tb ik etm iyoruz, yorum meselesi. Bunlar bakın, kı
sıtlama, bize dokunuyor upu, belki de es geçiyoruz. Evet, ben şuna kesin katılıyorum ;
sosyo— eokonim ik düzenin çarpık yansımasıdır, bazı şeyler. Ama bazı
şeyleri de ciddî
isek diyorum cdidi yapalım. Şuna inanıyorum; uygulama aksaklıklar vardır. Kontrol için
deniyor, kontrol için deniyorsa ve Belediye kontrol için b ir takım te s tle r İstiyorsa, ra
kamlar da ¡istiyorsa NATO'nun rakamları, Nevin Hanım'ın rakamları, bizim
labarutuarın
bugün ulusalrarası te s t gibi kabul edilm iş aşağı yukarı, te s tin rakamlarım vereyim , zaten
TBTAK açıklayacak, zaten bastı bir kısmını. Kusura bakmayın, rakam lar bakımından o
kadar büyük bir şeyim iz yok. Benim soracaklarım bu kadar. Niye bunları bir kaç basit
ted bir var iken almıyoruz. B ir önem il noktaya geleyim arkadaşlar, bu da bizim kültürel
sorum luluğum uzdur. Yaşadığımız şehir kirlenince konuşuyoruz, ama bunun dışında bir
şey var. Türkiye'de bacasız, MTA’nın. bir araştırması var, hiç kim se o rakamdan bahset
m edi.’ T ürkiye'de bacasız evlerin oranı % 30 ve doğudan gelm iş arkadaşlar b ilirle r, ben
doğuda yşaamadıın, ama gördüm, otosopta g ittiğ m id e gördüm,
hayvanıyla beraber ya
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tar, tezeği orada yakar, dumanı çıkmaz ve onların dumanından aldığı maddelerdek! kansorejen madde oranı da, Ankara’daki isli havanın oranından yaklaşık 1200 m isli farklı,
yüksek. Bu da kendilerinin ölüm oranının çok düşük olduğunu gösteriyor, bunun vebalini
de biz çekeceğiz. Bunu hiç unutmadım. Yani bu şeh ir kirleniyor, bu şehri e le ktrikle ısı
talım . Yahu bu m em lekette biz Ankara’lı, İsta n b u llu
iyi nasıl eskiden vergi verm ezm iş,
biz de bu şehri ısıtalım böyle kunrtulalım . Yok böyle şey arkadaşlar. Bir yakıt po litika
sı, bir ısınma politikası varsa, tüm m em leketindir. Bunları sorduktan sonra, benim çok
kısa bir önerim var. O da şu, kısıtlanm ayı göze almalıyız. Yapılarımızı yaparken, 180 m et
rede 2 kişiyi yaşıyor. Ne demek yahu bu? Bunu b ir demokrasi ile ilgisi yok yani, Yahut
izaiosyon yapmadan yaşıyor, bununla da ilgisi yok. Hiç kimse bahsetm edi, ben MTA'nın
bir rakamını daha vereyim . K ötüledikleri, benim sevm ediğim bazı şeyler v a r ama, bir ra
kamını daha vereyim . Bundan 4 yıl evvel Bakan’ın dahil olduğu b ir toplantıda bir soba
tib i g e liş tirilm iş ti. Sobanın yakacaktan tasarrufu % 40’dı. G etirilen öneride te k lif ne idi
Diliyormusunuz? Bunu kredili olarak satalım, gecekondu m uhitine, imalatına isterse Bele
diyeye katılsın. Yakıttan % 40 ta s a rru f e ttiğ i için, kişi soba m aliyetin in b ir sene sonun
da yarısını ödeyecek. İkinci sene sonunda da tümünü ödemiş olacaktı, yakıt parasından
yaptığı tasarrufia. Soba kendisine bedava kalacaktı ve bugün Ankara'da, bakin 4 sena
evveldi bu. Bugün Ankara’da gecekondu sem tindeki k irlilik , % 50 azalacaktı, kesin rakam
lar, bilim e güveniyorsak. Y akıt masrafı olarak para da, herkesin cebinden % 40 az çıka
caktı. Kimse bundan şu ana kadar bahsetmedi, şu ana kadar da bahsedilm edi. Fantastik
mi bu proje? Bilm iyorum , Bu kadar açık ekonomik değeri va r, bu kadar da ba sit b ir iş.
Özür dilerim , b ir iki soru, b ir iki de eski öneriler.
İLHAN TEKELİ : Teşekkür ederim.
teybe...

Şimdi son

soru. Lütfen ism inizi

söylem lisiniz,

OSMAN MELİKOĞLU : Osman M elikoğlu. Sayın başkan, çok muhterem arkadaşlar, böyle
bir panelin düzenlenmesiyle, Türkiye'deki ve bilhassa Ankaradaki hava k irliliğ i ta rtışılm ış
oldu. Bunu te rtip eden arkadaşlara her şeyden evvel çok teşekkür ederim. Burada beninı
arzede^ek olduğum husus, bugün iştira k etm iş olduğum bu toplantıda bazı m üşahadelerimi b e lirtm e k olacaktır. Hava k irliliğ in in , Ankara olarak, vasıtaların çıkardığı zehirli gaz
lar ve yakıt sorununa bağlamış olduk. Daha şum üllü düşünecek olursak, endüstri sahala
rında, Ankara’nın dışında olarak düşünecek olursak, İstanbul çevresi v.s. gibi. Endüstri
te ssile rin in getirm iş olduğu yine çevre kirlenm elerini de buna dahil etm ek lazım. Bu kir
lenm elerin çözüm leri için kıym etli arkadaşlarımız çok ç e ş itli önerilerde bulundular. Bu
önerilerin bazılarını çok kısa olarak belirtm ek isterim . Yanlız bu önerilerde görülen hu
sus dağınıklıktır. Yani bir çok arkadaşlarımız kendi düşünceleri yönünden b ir takım çö
züm ler g e tirm e kte d irle r. Aslında çözüm, akla gelen ilk şey değildir. Bunun ilm i te tk ik le r
ertesinde, planlanarak, en uygun çözümün ne olacağının ortaya çıkarılm ası lazımdır. Ya
pılacak çalışma, sadece b ir ilim çalışması değil, büyük b ir te kn ik planlama çalışmasıdır.
Bunlara çok basit olarak şu m sialleri arz edeceğim. Sayın Belediye Başkanımı.z Karakaya
Barajı’nin e n e rjisin in Ankara’ya ge tirile rek, ısıtmada kullanılm asıyla bu problem in çözüle
ceğini ön erd ile r. Fakat Karakaya Barajı, 20 m ilyar liraya inşa edilen, Türkiye'nin enterkonnekte sistem ine bağlı olan bir barajdır. Türkiye'deki h iro e le ktrik enerji kaynakları, hep
sini g e liş tird iğ im iz zaman, yılda 100 m ilyar kilovatsaat enerji verm ektedir. Bunu ileride
lim it olarak varacak olan 100 m ilyonluk Türkiye'ye bölecek olursanız, yılda adam başına
1000 kilovatsaat düşer. Bugün gerek batı ülkelerinde, gerek sosyalist bloklarda görmüş
olduğunuz, çok büyük çapta enerji kullanm ası, bilhassa e le ktrik enerjisi kullanması mev
zubahistir. Batı ülkelerinde bu 5000 kilovatsaatten adam başı yılda, 15000
kilovatsaate
kadar değişen bir seri içerisindedir. T ü rkiye ’de ise bugün, h id ro lik ve ısı enerjisinden
üretilen enerji fe r t başına 400 kilovatsaat düşm ektedir. Ü retilen enerjinin genellikle beşte
biri, dom estik ihtiyaçta, yani ev ihtiyasında, beşte dördü
endüstride
kullanılm aktadır.
Buradan görülüyor ki, s ırf elektrik enerjisiyle bu problem i çözmek mümkün de ğildir. Dün
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yada en ie lri ülkelerde dahi, e le k trik enerjisiyle ısıtm a % 5 ve Kuzey İskandinav ülkelerin
de % 10’u geçm em ektedir. Am erika gibi ülkelerde dahi % 10’u geçm em ektedir. Bu bakım
dan çözüm yolu çok çe şitli a lte rn a tifle ri içerisine almaktadır. M oskova’yı bende gördüm,
Paris’i gördüm , çok yer gördüm fakat bunların hepsinde bu problem ler çözülmüş. O ülke
ler, kendi problem lerini, kendi ölçüleri içinde çözmüşler. M illî g e lirle ri bu saymış olduğu
muz ülkelerin, en az fe rt başma 3500 dolarla, 6000 dolar arasında değişm ektedir. Türki
ye'de fe rt başına g e lir ise 1000 dolardır. Demek ki, ortada b ir hava k irliliğ 'n in bukjnduğu
gerçektir. Ankara gibi gerçekten iklim koşulları nedeniyle, bu bilhassa b e lirtilm e si lâzım,
ikilm koşulları nedeniyle ekstrem şartlara ulaşm ıştır. Bu İstanbul’da aynı şartlarda olsa,
bu kadar hava k ir liliğ i olmazdı, hava cereyanları dolayısıyla. Burada kara İklim i hüküm
sürdüğü için stabil bri hava vardır. Cereyan azdır ve kirlenm e yüksek oranlara ulaşmak
tad ır. Ankara’nın nüfusu bugün 2 m ilyon. 2000 yılında 5 m ilyon. Belki 2010 yılı olarak söy
le dikleri 6,5 m ilyon nüfus var, b ir çok tah m inler var. Deprıek ki, biz bu işin daha başın
dayız. Yani 2 m ilyonluk nüfusla bu işin içerisine girm iş durumdayız. Daha problem in bü
yüğü ileride beklem ektedir. Çözümü köklü olarak getirm ek lazımdır. Ve kademeli olarak
g e tirm ek lazımdır. B ir arkadaşımız çok iyi b e lirttile r, k irliliğ i hangi oranda çözeceğiz? Bu
çok m ühim dir. Efendim, her sabah görüyoruz, işim ize giderken, benim evim gidecek ol
duğum yere 5 dakikalık mesafededir arabayla. Sabahleyin yarım saatte giderim tra fik t ı 
kanıklığı yüzünden. Ankara'da A tatürk Bulvarından başka boyuna istika m ette başka bir
cadde yoktu r. Bugün metrodan bahsediyoruz. 30 K m .'lik asgari şartlarda yapacak olduğu
nuz m etronun m aliyeti 15 m ilyar liranın üzerindedir. Burada görülen husus, Irak’tan gaz
g e tirilm e si mevzuu vard ır, 15 m ilyar liraya Türkiye'ye u la ş tıra b ilm e k te d ir. Bu görüşler
den anlaşılıyor ki, çok çe şitli m aliyet unsurları gelm ektedir. Bunların iy i b ir mali analiz
ze tabi tutulm ası gerekir. Kanaatimce Türkiye'de lin y it yatakları bol olan bir ülkedir, ken
di enerji kaynakları olarak, lin y it kaynakları bol olan ülkedir. Bugün lin y iti yakıt olarak
direkt kullandığımız için , bu kirlenm eler yakıttan meydana gelm ekteidr. Dumansız yakıt
m eselesi, problem e hakikaten çözüm getirecek, daha acil şartlarda çözüm getirecek bir
ted bir gibi görünm ektedir. Çünkü bu yakıtı kullanacak olan te s is le r vadede görünecek
olan çözüm tarzı böyle olmak gerekir. 3u 'zahatımdan anlaşılıyor ki, çok çe şitli alterna
tifle rin çok ç e şitli m aliyetle ri m evcuttur. Bu m aliyetle ri analiz edecek, fayda haline ge
tirecek ve kirlenm eyi muayyen b ir ölçü içerisinde, arzu edilen
seviyeye in d irm e k için
ne gibi bir yatırım la, ne gibi b ir fayda sağlanacağının iy i analiz edilm esi gerekir. Bu ise
çok planlı, program lı bir çalışmanın arkasından be lire cektir. Görülüyor ki, her birim izi ı
aklına gelm iş olan bir çözümün, karşıtı olarak büyük m a liye tle r m evcuttur. Bu m aliyetleri
asgariye indirecek olan, arz e ttiğ im gibi, planlı ve programlı bir çalışma tarzı olacaktır
kanaatindeyim. Hepinizi hü rm etle selamlarım.
İLHAN TEKELİ : Biz de teşe kkür ederiz. Şimdi efendim, Panel'eı katılan konuşmacıla
ra 5’er dakikayı geçmemek şartıyla, konuşmak isteyen
arkadaşlarımıza söz vereceğim ,
ondan sonra da toplantım ız b itm iş olacak. Kapadık yani, ben demin söyledim ki, başka
söz alana verm eyeceğim. Ama yani kuralları bozmayalım isterseniz. Çok değinilm eyen ko
nular var, bütün arkadaşlarımız da is te y e b ilir. Sonra hakim olamayız toplantıya. O b ir
bşka konu şim di girm eyelim . Kuralları bozmayalım, sonra toplantının düzenini koruyanla
yız. Şimdi b e lirli b ir sıra söz konusu değil burada. Bir uçtan başlayalım, öteki u|3a doğru
gelelim . İlk arkadaş, İlhan arkadaşımız.
İLHAN TOMANBAY . Sayın Başkan, kendi konularım ız üzerinde b ir kaç söz mü? Yok*
sa konuşulanlara yanıt... Şimdi ben son konuşan arkadaştan önce konuşan, sanıyorum
asistan ama halktan biri olarak kendini tanıtan arkadaşa bir kaç söz söylemek istiyorum .
(KİSA BİR MÜDDET KAYIT BOZUK) Şimdi rica etsek de arkadaşlar sorunu pek komplekse
etm esek yani karm aşıklaştırmasak. Burada tartışıyoruz, yani kimse kim seyi karşısına alıp
suçlamıyor. Yanlız ben ondan Sayın Başkan’a sordum, genelde eğitim konusuyla ilg ili bir
şeyler söylememe vakit var mı dedim. Yok 5 dakika, o zaman bana takılan, soruna yöne72
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lik, çâzüme yönelik b ir noktayı açıklamak istediğim i söyledim . Yani kişisel suçlama diye
bunu almayın lütfen. Biraz bu da sendikal bakış açısından ge liyo r olacak, eğer suçlarsam,
onu da olumlu değerlendirin. Şimdi egemen güçler hiç bildiğiniz gibi değil, o kadar sınıf
sal açıdan bakıyorlar ki meseleye. O kadar çıkarlarına yönelik, kendi dünyasal, evrensel
bakış açılarıyla bakıyorlar ve olayları d e ğ e rle n d iriyo rla r ki. Ü re tim lerini de, sanayileş
m elerini de, en genelinde varlıklarım bu boyutlar içinde korumasını b iliyo rla r k.i Arkadaş
lar, em e kçile r olarak, halk olarak kendi sınıfımızın, kendi üretim çerçevesi içinde bulun
duğumuz yerin bakış açısından meseleye bakmak zorundayız. Yoksa çözüme gidemeyiz.
Yani sınıfsal içeriği gözden kaçrmadan soruna bakmak zorundayz. K irle tiyo rla r, bize te 
mizle diyorlar. Bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu zeh irliyorla r, onlarn cebi doluyor, bize te 
mizle diyorlar. Çok yanlş, çarpık, tamamen geri kalmış çarpık ka p ita list iliş k ile rin kasıtlı
olarak başlatılm ak istendiği 1950’lerde, bir ülkede yanlış bir araba endüstrileşm esini kö
rüklüyorlar, trö s tle r tü re tiy o rla r... Sonunda da bizi bağışlasın arkadaşımız,
diyoruz ki,
her egzosun arkasına bir zabıta takalım . Egzoslarda zu bu var mı, kontrol edelim . Ya da
diyoruz ki, aslında haklı yani, soyut mantık açısından çok haklı gösteriyor. Ama elbette
kaldırımda duramazsınız yan yana. Adam park sorununu çözümlemeden, salt araba en
d ü strisin i körüklüyorsa, kişisel çıkarı açısından, arabayı g e tirip de tra fik
keşmekeşini
çözmüyor. Bir kaldırıma park ediyorsa, buna düşünebiliyorınusunuz Belediye’nin gücü ne
oranda yeter, her arabamn çevresine yete rli zabıtayı getirip, onları oradan kaldırmak. Siz
bu körüklem eyi, yani sorunu kaynağında kurutamazsamz, arabayı kaldırımdan kaldırsanız
caddeler dolacak. Caddeden kaldırsanız, yine kaldırım a koyacak adam.
Şimdi herkes
kendisine atıfta bulunuyor. Belediye Başkammızın söylediği gibi büyük egemen güçlerin
rol oynadığı bir düzende, Belediyenin m üesseseleriyle kaldırımdan araba kaldırarak, hava
tem izliğine katkıda bulunması, biraz yüzeysel görünüyor bana. İkinci
gene b ir nokta,
Ankara'ya köm ür girişin i düzenleyebiliyorm usunuz? Parlamentoyu ele geçirm iş, köm ür ş ir
ketlerinin te m silcile rin i, o söz sahibi oldukları noktadan tem izliyebiliyorm usunuz? Onla
rın bu ceplem e giren kârları b ir noktada dur diyebilm ek gücüne sahip olup, devlet lin y i
tin i, dumansız yakıtı, en azından, ketirm ek başarısını
gösterebiliyorm usunuz? O zaman
bacalara süzgeç takmak, 3— 5 kişiyi daha zengin etm ek yada, d iğ e r buna bağlı yüzeysel
ted birlerle hava k irliliğ in i tem izleyemezsiniz. A sıl fantazi olan budur. Bunun gibi soruna
sınıfsal açıdan bakıp, köklü çözümleri getirm edikçe, bana verilen konu, kendi sendika
mın üyesi olan işçile re yüklenilen konu. Eğitim le, ya da zabıta kontrol müessesesiyle,
onlar kirletsin, biz onların k irliliğ in i azaltmaya çalıştıkça, gerçekten
soruna büyük bo
yutlarda çözüm getirem eyiz. Ben sorunu biraz daha dip tem eli ve sınıfsal açıdan görmek
zorundayız sanıyorum.
İLHAN TEKELİ : Teşekkür ederim. Ben demin konuşmayı açarken bir şey söylem eyi
unuttum. Bana sunulmuş b ir başka kağıt var, o kağıtta da şöyle b ir öneri v a r; acil du
rumlarda ne yapılabileceği ve bu konulardaki te d b irle r yani, b ir kurul tarafından, hakika
ten bir te h like olduğu, ölümcül bir te h like oldupu ilan edildiği zaman, ne yapılabileceği
konusunda da konuşmacıların düşünceleri söylenm esi, bana sunulan b ir kağıtta istendi.
Diğer konuşmacı arkadaşlarımızın konuşurken, eğer kendileri ile bu konuyu ilg ili görüyor
larsa bu konu üzerinde durmasını rica ederim. Şimdi Fehmi Yavuz...
FEHMİ YAVUZ : Efendim, izin verirseniz evvela şu % 20 sorununu şey yapalım. Çö
züme bağlayamayız ama, tatlıya bağlıyalım isterseniz. Şim di, etkilenm ek başka şey, bir
de sorunla rarasında b ir öncelik, p rio rité ... falan diyorla r ona, sağlamak başka şey. Evet
gecekonducular da, gecekonduda oturanlar da etkilenm ektedir bundan. Am a onların so
runlarını bir öncelik listesine korsanız, herhalde, başlarda ye r almaz, benim
görüşüm.
Birinci, ikinci, üçüncüde gelmez de, beşinci, sekizinci... Onun uykusunu kaçıran, acaba
bu gecekondu yıkılacak mı? Tapusu verilece k mi ve bu gecekondunun içindeki mangal, so
ba beni ısıtıyor mu, ısıtm ıyor mu? Çoluğum çocuğum bir yere g ittiğ i va kit rahat gele
cekler mi? Bu çamurlu, çamur deryasında nasıl yürüyeceğiz? Yerim izi bulacağız ışıksız,
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güvensizlik yerde bizim halimiz nice olur? Hava, o işte dışarıdaki hepim izi etkileyen hava,
sanırım onların sorunlarının öncelik liste si içinde başlarda ye r almaz, sonlarda yer alır,
ben bunu vurgulamak isterim , istedim ve sanırım pek de haksız bir yargı değil. Bir şey
de ne olur? A larm dendi yani b ir kötü, çok ağır b ir durumda ne olur? Ona kendi çapımda
cevap verm eye çalışayım. İngiltere'de, Londra’da 1953— 54 yılla rın da b ir kaç bin kişi
ölüve rm işti, ben de o sırada rastlantı, İn g ilte re ’deydim. Londra’daydım ve b ir gün pen
cereden bakıyoruz, sanki bizim pencerenin önünde 5— 6 ton kükürt yakılm ış gibi sapsan
b ir hava. Dedik bu gün çıkmayalım evden. Yapılacak şey, evden çıkmak zorunda olmayan
la r çıkmaz. A la rm ve rilir, hatta maske ile dolaşanlar vardı. Buna benzer önlem ler, fakat
bunların hepsinin köksüz olduğu anlaşılıyor. Arsa konusuna biraz değinmek isterim , şim 
di burada kaç kişiysek, aramızda sanırım arsası olup da 10 yılda, 15 yılda 50 katı, 100 ka
tı, 1000 katı, 5000 katı fiya tı yükselenler varsa hayatından memnun. Yapamayanlar bunu,
bak işte bir şaşkınlık e ttik, biz de Bodrum’dan, M arm aris’ten b ir to p ra k alsaydık, 50 bini,
100 bini oraya yatırsaydık, şimdi tamam dünyalık yolundaydı. İşte o zaman,
kendimizi
terbiye etm ekle işe başlarsak, yani buna göstereceğim iz tepki sade laf olsun diye değil,
gerçekten bunun bir kamu yararı ya da kamu zararı açısından yapılırsa. Yanlız bunu en
gelleyen b ir şey var, enflasyon. Herkes elindeki parayı, cebindeki parayı sigorta etm ek
ister. Yani onun en azından değerini korumak ister. Galiba bugün de bunu
koruyabilen
te k şey, emlâk oluyor. Çünkü bugün aldığınız bir mülk, hiç b ir zaman değerini y itirm i
yor. K esinlikle buna herkes inanmış, arada fire le r oluyor ama. Yanlız sizin 5 bine aldığı
nız 15 yıl sonra 500 bine çıkıyor, benim 5 bine aldığım 1 m ilyona çıkıyor, aradaki fark
bu. Hiç birim izin 5 bine aldığı 4 bine, 3 bine inm iyor, bu
büyük b ir felaket, bu hadise.
Yani enflasyonu bir de bu açıdan değerlendirm ek ya da onun b ir muhasebesini yapmak
gerekecek ve üste lik p o litika cılar buna hiç yanaşmazlar. Falih Rıfkı A tay'ın Çankaya ki
tabını okuyanlar vardır, sağlık ve ririm Bir Ş eh ir Kurduk başiığı aitında, şöyle der Falih
Rıfkı A tay; bizim polisin önünden, yani belediye zabıtası olsun, genel güvenlik ekipleri
olsun, hırsız kaçamak yahutta... Kaçamaz. Ama bir bina kaçar kurtulur, bir mahalle kaçar
kurtulur. Hatta b ir kent kaçabilir der. E nasıl kaçıyor bu? Demek ki, bunu kaçıranlar, bu
nun büyük mevkide tic a re tin i yapan, bundan vurgun vuranlar var. Hemen vurgun sözü
üzerinde durayım. Bu, o kadar büyük b ir vurgun ki. Bir memur,
çalışır, çabalar 40 yıl
hizm et eder, eline bugünlerde 200 bin geçiyor herhalde birinci denemeden ikram iye ge
çer. Fakat, b ir başkası b ir arsa oyunundan 500 binle ri vurur, m ilyonalrı vurur ve kış gü
ler. Sen 40 yıl çalıştın, hatta evlâtları güler ona. Babacığım, evet iy i e ttin , çalıştın sağol 40 yüıl ama, gene geçti. Hatta bir arkadaş söylüyordu, adını verm eyeyim , e le k trik iş-'
lerinde büyük m evkilerde bulunmuş b ir arkadaş, oğlu transferden 80 bin almış, bir klüp
ten diğ e r b ir klübe transfe r edilm iş, kendisinin de o günlerde 70 bin lira kadar ikram iye
geçmiş. Gülmüyorm uş ama babasına, yani bana diyor öyle geliyordu. Oğlu, baba ne yap
tın yani., 40 yıl, 45 yıl hizm et e ttin de, eline geçen bu. Yani demek istediğim , eğer top
lumda genel anlamda ve üst düzeylerde bir vurgunculuk havası varsa, bu egemense, artık
bunu aşağılarda düzeltm eye çalışmak yete rsiz ve başarısız olur. Teşekkür ederim.
VEDAY DALOKAY : Efendim, acaba bu hava k irliliğ in e karşı Belediye ne tü r etkin
te d b irle r a lab ilir sorusu şurada soruldu. Ve niye belediye uyuyor, Çok şeyler yapabilir
dendi. Evet yöneticilerim iz, bakın, yön eticilerim iz uyuyormu diye de yazıyor. Şimdi, ben
bir yön eticiyim doğrusu. Belediye yi size anlatayım. Bugünkü egemen güçlerin çıkardığı ya
salarla belediye oluşm uştur. Bu egemen güçler sermaye sınıflarıdır. Bunlar yasaları çı
karm ışlardır. Kendi egem enliklerini sürdürecek şekilde bu yasaları çıkarm ışlardır. Beledi
yeler, bunların ürünüdür. Şimdi örneğin, çok iyi bir proje elimde olsa, b ir arsayı kamu
laştırm ak istesem . Bugünkü elim deki yasalarla arsayı şöyle kamulaştıracağım. İldeki bir
atkdi rkonıisyonu vardır, bu ta kd ir komisyonu gidip, arsanın fiyatını ta kd ir edecektir. Tak
dir komisyonunun oluşması şöyledir; 4 tane bu şehirde oturan emlâk sahibi kişi, 3 tane
de idareden kişi. Görüyormusunuz, o arsayı ele geçirmem için o Ankara’daki em lâk sa
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h:plerinin koymuş olduğu değeri ödeme zorunluluğu vardır. Tabi orada kamu yararı geri
de kalıyor. Şimdi bu nedenle, egemen güçlerin belediyesi benim elimde, ben de onun
bir aletiyim . Belediye bilesiniz ki, bugün ben en kadar devrim ci olursam olayım, ne ka
dar olursam olayım, ne kadar devrim ci b ir kadro oluşturursam oluşturayım , egemen güç
lerin çizm iş olduğu yasaların içinde nhiç bir noktada çıkamam. Gene onlara bu devrim ci
hüviyetim le hizm et etm ek m ecburiyetindeyim . Hatta bu gün b ir yerde
bilesiniz dem iş
tim , fa şistle rin saraylarını çoğu kez devrim ciler inşa e tm iş tir. Ben de o fa şistle rin , o
sermayenin, o egemen güçlerin saraylarına hala tuğla koyan b ir zavallı devrim ciyim . İkin
ci b ir noktada, b ir arkadaşımız, gene aynı arkadaşım, İrem Hanım’la bizim İrem Acaroğlu’yla, Ankara Belediye Başkanın görüşlerinde çelişki vardır dedi. Hani olsa da çok
doğal olurdu, o başka bir teknisyen, ben başka bir teknisyen, Ankara’nın ısıtılm ası konu
sunda. İrem Hanım b ir çalışma yapmış, A nka ra’nın merkezi tesh inle ısıtılm asının ekono
m ik olmayacağını savunmuş. Çok doğru, neden? Çünkü Ankara’nın fiz ik i yapısı, merkezi
tedhinle ısıtılm aya m üsait değil de ondan. Onu İrem söylem iş.
Yoksa, İrem merkezi
tesh inle ısıtılacak b ir şehri, projesini çizseydi, şehri böyle 3 katlı, 5 katlı, 2 katlı falan
cizmezdi. Yoğunlukları başka, arsa kullanım ları başka, sokakları başka, kat yükseklikleri,
yapıların içerisinde sakladığı apartman sayısı başka tü rlü olurdu. O yüzden, katiyyen
İrem 'le benim aramda bir çelişki olacağım tahm in etm iyorum . İrem olaya b ir açıdan bak
mış, bu kent merkezi tesh inle ısıtılırsa, ekonomik olur mu, olmaz mı diye ve ekonomik
olmayacağı kanısına varm ıştır. Çok doğru. Çünkü böylesine bir gecekondu dokusuyla sa
rılm ış bir kentte hiç bir merkezi teshin pro je sinin yürüm iyeceğini ben size söyleyeyim,
şim diden. A cil durumda ne yap ılab ilir sorusu, ben biraz şey... Ö rneği sunuyorum. Efen
dim bir Am erikalı bundan 3 yıl evvel, 4 yıl evvel gelm işti, benimle konuşuyordu. A c il du
rumda ne yapacaksınız dedi. Birdenbire boğulursak, ne yapalım dedim, sobaları söndürü
rüz, yorganlara sarılıp yatarız. A cil durumdan kurtulm anın te k çözümü bu. Yani hakika
ten öyle b ir duruma gelirse ki, gelm eyecektir bilesiniz. Çünkü neden, başkentte arsa sa
hipleri k iş ile r, hava k irliliğ i sorununa çözüm bulacaklardır. Oraya para yatırm ışlar, bizler
değil. Efendim, kent bırakılıp g id ilir mi? Arsaya m ilyarlar ya tırılm ış efendim. Bir de son
bir söz, A nka ra’da gecekondu halkımızın hava kirlenm esinin dışında kaldığı, doğru bir
görüştür. Sayın Fehmi Yavuz öyle söylüyor, onun öyle d e rtle ri var ki, Ankara'da hava kir'lenm esinin yanında oda kirlenm esi var. Bunu hep söyledik biz, b ir odada 7 kişi yatıyor.
O da, 7 kişi yattığı odayı hem yatıyor, hem kullanıyor, hem başka şevler için. Şimdi gece
leyin dışarı çıktığı va kit bu zavallı insanin o Ankara’nın kirli havasına nasıl dö rt elle
sarıldığını, oh hava varm ış dediğini düşünebiliyormusunuz? Şimdi, işte
başkentim izin
şeyi bu. Bir de bu srada, hava kirlenm esi yanında, kamu oyunun kirle tilm e si de vardır.
Bu mesele alabildiğine karıştırılıyor, doğrusu sahipsiz bırakılıyor. İşte Başbakanlık katın
da bir kurul kuralım , odalar gelsin, herkes gelsin falan diye faka t kattiyyen yö n e ticile r ki,
o düzenin hizm etinde olan yön eticiler, kattiyyen söz sahfbi olam ayacaklardır burada söy
leyeyim . Eğer hakikaten yöneticilerim iz, sermayeyi elinde tu ta n k iş ile r olursa, ben An
kara'daki hava k irliliğ in i ndaha köklü, daha radikal çözüm elr eulaşacağına
inanıyorum.
Tc-şekkürler.
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BASINA DUYURU :
HAVA KİRLİLİĞİNE SON KONGRESİ
J ? Î ! nlar Dem6ğİ Ankara 9ubesi' Kim yagerler Derneği ve TÜTED Ankara S,.
,kl
— o * b ir - H a » K irlilis in e s »
K o „g res d '

Mak,,,a Moh“ d'- ier'

«

Bu g irişim i ayrıca, Halkevleri Genel Merkezi, Genel İs Send'kası
te d S ^

H“ '<“ k' " ' a, Der™ " '' T° M'

DER »

T0S- DEB' ™

Hava k irliliğ i Ankara'da oturan geniş emekçi kitle le rin ,
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arasında Ankara da ka'>
hava koşullarının hir ild nü

1977 genel bütçesinde, örneğin M illî Savunma Bakanlığının bütçesi % 19,5 oranında
bir yer tutarken, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının genel bütçe içinde payı, % 3,0
Sosyal G üvenlik Bakanlığının ise % 0,02 dir, Ankara’nın 'havasının tem izlenm esi için, büt
çede 5 m ilyon gibi gülünç b ir meblağ ayrılm ıştır.
Tehlikenin büyük ölçüde giderilm esini sağlayacak kısa vadeli önlem ler yok değildir.
Ö rneğin, sağlıksız kentleşm e sonucu, Ankara'nın nüfusu 1965 yılında 905.660 iken,
1976'da 2 m ilyonu aşm ıştır. Plansızlık ve arsa spekülasyonu, şehir merkezinde dünyada
görülen en büyük nüfus yoğunluklarından birine yolaçm ıştır. Kızılay— Sıhhiye yöresinde
5 Km karelik bir alanda, kilom etrekare başına 35.000 kişi düşm ektedir. Şehir içi yoğunlu
ğun artışının önlenmesi, yeni yapılacak binalara kat tahdidi g e tirilm e s i ve arsa spekü
lasyonunu önleyici te d b irle r alınması zorunluluk haline ge lm iştir.
K itle ulaşım araçlarının arttırılm ası, özellikle troleybüs ve ele ktrikli tren gibi havayı
kirletm eyen araçlara ağırlık ve rilm e si, kısa vadede düşünülecek tedbirlerde nd ir. Bunun
yanında, şeh ir içinde özel otom obil trafiğinin kısıtlanması gereklidir.
Ö zellikle şehir merkezinde, yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde, bir an evvel merkezi
ısıtma sistem lerine gidilm eli, merkezi sistem dışında
kalan ye rle r için, dumansız, kü
k ü rtte n arıtılm ış, ya da kükürt içeriği düşük yakıt tem in i, ciddi olarak ele alınm alıdır. Da
ha kısa vadede, en kötü k irle tic ile r olan büyük binaların bacalarına arıtma te sisle rin in
takılm ası mecburî tutulm alıdır.
Bütün bu te d b irle rin yanısıra, sürekli kontrolü sağlayabilecek, sağlıklı ölçüm olanak
larına sahip, merkezi b ir denetim bürosunun ye tk ile n d irilm s s i gereklidir.
Ancak, herhangi b ir önlem in alınabilm esi için, tüm çalışanların soruna sahip çıkma
ları ve dem okratik k itle örg ütle ri aracılığı ile iktidara bu konuda baskı yapmaları gerek
tiğ i açıktır.
«Hava K irliliğ in e Son» Kongresinde, bu aınafca yönelik olarak, sorunun ekonomik ve
p o litik boyutları, sağlığı ve ekonomiye e tkile ri, kaynakları, soruna kap tialist ve sosyalist
ülkelerde nasıl yaklaşıldığı incelenecek, kısa ve uzun vadeli çözüm önerileri g e tirile ce ktir.
Hava kirliliğ in e köklü çözümlerin g e tirile bilm esi ise, ancak, bilim ve te kn olo jin in te 
kellerin malı olm aktan çıktığı, ta b iî kaynaklarımızın m illileştS rildiği, enerj
politikam ızın
ulusal çıkarla r doğrultusunda saptandığı, konut ve ulaşım
sorununun halktan yana bir
biçim de çözüm lendiği ve merkezi
planlamanın tesis edildiği b ir düzende mümkündür.
Onun için de, hava k irliliğ in e karşı mücadele, en geniş bağımsızlık ve demokrasi müca
delesinden ayrılamaz, kanısındayız.
Hedefimiz, kongreye geniş bir kitlenin katılması ve bu konuda tüm dem okratik kitle
örg ütle rinin desteğinin ve b irlikte liğ in in sağlanmasıdır.
Kongre sonuçları, ayrıca basın yoluyla duyurulacak ve ilg ili makamlara da ile tile ce k
tir.
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BAŞBAKANLIĞA VE DPT'YE GÖNDERİLEN MESAJ
KONU : Hava K irliliğ i Hk.
İ L G İ : T. C. Hüküm eti Başbakanlığına, DPT Sosyal Planlama Dairesi Bşk.
Biz aşağıda ¡sim leri be lirtile n kuruluşlar olarak 19— 20 M art 1977 tarih le rind e Anka
ra ’daki hava k irliliğ in in gerçek nedenlerini ve sorunun çözümü için n e le rin yapılması ge
rektiğini ortaya çıkaran bilim sel bir kongre düzenledik.
Ç e şitli b ilim adamlarının, ilg ili bakanlık gö revlile rinin, belediye y e tk ilile rin in , meslek
kuruluşları ve’ kitle ö rg ü tle ri te m s ilc ile rin in a ktif olarak katıldıkları «Hava K irliliğ in e Son»
adlı halka açık kongremizde;
*

Sorunun yaşamsal önemi ve günümüzde ulaştığı ölümcül boyutları,
Hava kirliliğin de n en çok kim lerin etkilendiği,
*
Dünyadaki çe şitli ülkelerin konuya nasıl yaklaştıkları,
*
Türkiye'de bu konuda nelerin yapılıp nelerin yapılmadığı,
*■ Ankara’daki hava k irliliğ in in kaynaklarının ne le r olduğu ve sorunun gerçek nedenleri
*
Konu ile ilg ili olarak çe şitli resmî ve özerk kuruluşlarca yapılan m evcut ölçüm 
lerin ne düzeyde bulunduğu ve nasıl yapılması gerektiği,
*

*

Hava k irliliğ in in insan sağlığını ve ülke ekonom isini ne denli

olumsuz yönde

etkilediği,
konularında tartışm a la r yapılm ış ve görüş b irliğ in e varılm ıştır.
A çık oturum şeklinde düzenlenen, çözüm önerilerinin tartışılm ası bölümünde;
*
Gecekondulara ve sobalı konutlara kok kömürü, ka lo rife rli apartmanlara ise kok
laştırılm ış yada düşük kükürtlü lin y it tem in i ve bütün kömür dağıtım ve satışla
rının devlet eliyle düzenlenmesi,
*

Biran örfce dumansız yakıt üretim ine
düzeye ulaştırılm ası,

*

Dumansız yakma için gerekli blülor ve baca tasarım larının yurdumuzda g e lişti
rilm esinin teşviki ve yüksek binaların bacalarına arıtma te sisle rin in konmasının
mecburi tutulm ası,

*

im ar yönetm elikleri ile yapılarda daha iyi yalıtım ın, böylelikle
tasarrufunun sağlanması,

*

K alorife r ate şçile rinin eğitim inin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Genel
iş Sendikası ile el ele vererek, çok daha geniş, yaygın ve ciddî bir şekilde eie
alınması,

¥

geçilm esi ve üretim

kapasitesinin y e te rli

ısıtmada

yakıt

Şehir içi ulaşımda kitle ulaşım araçlarının arttırılm ası, özel otomobil tra fiğ in in
tahdidi,

*

Şehir içindeki lastik im alathaneleri ve benzeri
k it kaybedilmeden şehir dışına çıkartılm ası,

*

Ankara’da ve diğer kentlerde kurulacak merkezi bir ölçüm ağı ile hava k irliliğ i
nin sürekli ölçümü ve halkın k irlilik derecesinden haberdar edilmesi,

*

Zaman zaman k itle ölüm lerine yol açabilecek boyutlara ulaşan k irliliğ in , bu ö l
çüm ağı içinde sürekli denetim i ve m eteorolojik verilerle
b irlik te önceden tah
mini ve bunun kamu oyuna duyurulm ası,

78

havayı

kirleten

işye rlerinin

va

*

Bu durumlarda halkın soba ve kao lrife rleri söndürm esi,
tra fiğ in kısıtlanması,
hatta gerekli olmayan hallerde sokağa çıkılmamasını sağlayacak alarm sistem i
nin g e liştirilm e si,

#

Tüm bu acil ve kısa vadeli önlem lerin koordine edilebilm esi, toplum un çıkarları
ve ülke ekonomisine en uygun çözüm ö n e rile rin in seçilebilm esi ve hava k ir lili
ğinin sürekli kontrolü için izlenecek politikanın belirlenm esi amacıyla, işlerliğe
b ir tü rlü kavuşamıyan m evcut bakanlıklar arası kurul yerine; Başbakanlık düze
yinde Devlet Planlama Teşkilâtı, Belediye y e tk ilile ri, m eslek kuruluşları, üniver
siteler, sendikalar ve diğer k itle ö rg ü tle rin in te m sil edileceği b ir YÜKSEK KU
RULUN oluşturulm ası konusunda görüş birliğ in e varılm ıştır.

Biz kongreyi düzenliyen kuruluşlar olarak, bu konuda yapılacak her tü rlü girişim e
destek olacağımızı ve YÜKSEK KURULUN sekretaryalığm ı yüklenebileceğim izi b ilg ile ri
nize sunarız.
TÜTED
Ankara Şubesi Başkanı
A li Altınkanat

İLERİCİ KADINLAR DERNEĞİ
Ankara Şubesi Başkan!
Y ete r Göksu

KİMYAGERLER DERNEĞİ
Başkam
M ustafa Döşemeci

BASINA DUYURU :
HAVA KİRLİLİĞİNE SON KONGRESİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
TÜTED Ankara Şubesi, İ'lerljoi Kadınlar Derneği Ankara Şubesi ve Kim yagerler Derneği'nin düzenlediği Hava K irliliğ in e Son Kongresi, 20 M art Pazar günü çalışm alarım
tam am lam ıştır.
Kongrede, hava k irliliğ in in sınıfsal özü, kap italist düzenin b ir parçası olduğu vur
gulanmış, hava k irliliğ in e karşı mücadelenin, sömürünün sınırlandırm a mücadelesinden,
giderek, en geniş bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinden ayrılamayacağı vurgulan
mıştır.
Kongrenin ön eriler panelinde, kısa ve uzun vadeli çözüm önerileri
üzerinde görüş
birliğine varılm ış, alarm durum alrinda alınacak önlem ler üzerinde durulm uştur.
Kongreyi düzenleyen örgütler, bu önlem lerin yürürlüğe konulabilm esi için, başba
kanlık düzeyinde, meslek odaları, sendikaları ve k itle ö rg ütle rini içeren b ir organ ku
rulmasını önerm işelr ve bu konuda her tü rlü girişim e destek olacaklarını açıklam ışlar
dır.
HAVA KİRLİLİĞİNİN SINIFSAL ÖZÜ
Kongrede, hava k irliliğ in e en ycğun şekilde neden olanların Ankara nüfusunun dü
zenli konutlarda oturan, kaloriferle ısınan, % 20'si. en yoğun şekilde etkilenenlerinin
ise, nerede oturursa otursun, kentte hizm et ve mal üreten em ekçiler
olduğu ortaya
çıkarılmış, hava k irliliğ in i önleyici te d b irle rin bedelinin de, bu azınlıktaki egemen çev
relerce ödenmesi doğru görülmüştür.
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I
Hava k irliliğ in i yaratan yapısal nedenlerin ise, arsa spekülasyonu {şe h ir içi arsala
rın öze! m ülkiyeti) sonucu doğan şe h ir içi yoğunluğu, lin y it ü re tim i ve
satışının özel
ellerde olması, ulusal b ir enerji politikasından yoksun oluşumuz ve dışa bağımlı mon
taj sanayi, olarak saptanm ıştır.
Kongrenin çözüm önerileri1 panelinde, Hava k irliliğ in e köklü çÖEÜmlerin, konut so
rununun çözülmesi ile b irlikte ,
*
Merkezî ısıtma,
*
M etro ya da benzeri ulaşım sistem i,
*
Ş eh ir planlam acılığının yaşama geçirilm esi,
olduğu, ancak bu her üçünün de kap italist sömürü düzeni içinde uygulama olanağı ol
madığı ortaya konm uştur.
Kongrede ayrıca, hava k irliliğ in in ve çevre kirliliğ in in , bugün kent ve hatta ulusal
boyutları da aşan b ir konu olduğu ve bu konuda, Helsinki Avrupa G üvenlik ve İşbirliği
Konferansının kararlarının yaşama g e çirilm esi gerektiğine de ğinilm iştir.
ALINM ASI GEREKEN ÖNLEMLER :
Kısa vadede benimsenmesi için mücadele verilm esi ve bu düzen
iç :nde mutlaka
g e rçe kle ştirilm e si gereken önlem lerin,
*
Gecekondulara ve sobalı konutlara kok kömürü,
kalorife rli
apartmanlara ise,
koklaştırılm ış ya da düşük kükü rtlü lin y it tem in i, ve bütün
köm ür dağıtım ve
satışlarının devlet elile düzenlenmesi,
V Dumansız yakma için gerekli b rü lö r ve baca tasarım larının yurdumuzda g e liş ti
rilm e s in in te şviki, yüksek binaların bacalarına arıtm a te sisle rin in konmasının
mecburi tutulm ası,
*
im ar yön etm elikle ri ile yapılarda daha iyi yalıtım ın, böylelikle
ısıtmada yakıt
tasarrufunun sağlanması,
*
Kalorifer ateşçilerinin eğitim inin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, Genel
İş Sendikası ile el ele vererek, çok daha geniş, yaygın ve ciddi b ir şekilde ele
alınması,
*
Şehir içi ulaşımda kitle ulaşım araçlarının a rttırılm a sı, özel otom obil tra fiğ in in
tahdidi,
^ Şehir içindeki lâ stik im alathanelerinin ve benzeri k irle tic ile rin hiç vakit kaybet
meden şehir dışına çıkartılm ası,
olduğu, panel üyelerince benim senm iştir.
ÖLÇÜMLERİN YETERSİZLİĞİ
Kongrenin üçüncü oturumunda, 1969'dan bu yana, hava k irliliğ in in d ö rt m isline ya
kın artmasına karşın, m evcut ölçüm istasyonlarının 8'den ikiye indiği, yapılan ölçüm le
rin, ye te ıii ve gü ven ilir olmadığı ve keyfi b ir hiçim de yürütüldüğü ortaya çıkm ıştır. An
kara’da ve diğ e r kentlerim izde kurulacak bir ölçüm ağı ile, hava k irliliğ in in sürekli ölçü
münün ve halkın, k irlilik derecesinden haberdar edilm esinin
gerekli olduğu görüşüne
varılm ıştır.
ALARM DURUMLARI :
Kentimizde zaman zaman kitle ölüm lerine yol açabilecek boyutlara ulaşan kirliliğ in ,
bu ölçüm ağı ile sürekli denetim i ve m eteorolojik ve rile rle
b irlik te evvelden tahm ini
mümkün olacaktır.
Kongre panelince, bu durumlarda halkın soba ve ka lo rife rle ri söndürmesi, tra fiğ in
kısıtlanm ası, hatta gerekli olmayan hallerde sokağa çıkılmamasını sağlayacak bir alarm
sistem inin g e liştirilm e si gerekli görülm üştür.
MERKEZİ SİR ÖRGÜT
Bu acil ve kısa vadeli önlem lerin koordine edilebilm esi için, başbakanlık düzeyin
de, m eslek odaları, sendikalar ve diğer kitle ö rg ü tle rin i içine alan b ir organ kurulması
ö n e rilm iştir. Kongreyi düzenleyen örgütler, bu konuda her türlü girişim e destek olacak
larını açıklam ışlardır.
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