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“EKO-EKONOM ” KAVRAMI VE TÜRK YE Ç N BÖLGESEL
ÖLÇEKL B R DE ERLEND RME

enkan Aldemir1
afak Kaypak1

ÖZET
Çevre ile ekonomi aras ndaki ili kiye yönelik olarak, teorik ve kurumsal düzeyde nas l bir
yakla m n benimsendi i sorguland nda, bu iki bilim dal n n birbirinden tamamen farkl ilkelere
sahip olarak geli ti i dü ünülebilir: Ekonomik kalk nma –çevre bozulmas pahas na- gerçekle mekte
ve çevrenin korunmas , ekonomik geli menin k s tlanmas n gerektirmektedir. Ekonomi ve çevre
aras ndaki ili kiye yönelik bu s f r toplaml oyun, sürdürülebilir bir kalk nma öngörüsünde bulunmay
güçle tirmektedir. Oysa çevre ve ekonomi, biri olmadan di erinin sürdürülebilmesi mümkün
olmayan bütünle ik bir yap ya sahiptir. Sürdürülebilir kalk nma kavram , her ne kadar 25 y l
öncesinde gündeme gelmi olsa da; bu kapsamda bir eko-ekonomik yap n n olu turulmas na hizmet
edecek stratejilerin geli tirilmesi söz konusu olmam t r. Bu sebeple, ekonomi ve ekoloji
kelimelerinden olu an eko-ekonomi kavram n n; son y llarda ilgili literatürde yayg n olarak
tart ld
görülmektedir. Bu çal mada ayr ca, Türkiye’deki çevre politikalar AB tam üyelik süreci
çerçevesinde de erlendirilmektedir.
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ABSTRACT
Considering how the economy and environment are approached in the theoretical and
institutional framework, one may assume they are entirely separate entities operating under
different principles: Economic development comes at the expense of the environmental
degradation and environmental protection requires constraints on economic development. This
zero-sum approach to the relationship between economy and the environment makes it hard to
envision a sustainable development future. However it is not sustainable to achieve one without
the other. Although the concept of “sustainable development” evolved a quarter century ago, it has
not a strategy to build an “eco-economy”. In this reason, the concept of eco-economy has been
introduced and widely discussed related literature in the last years, and consists of ecology and
economy words. In this study, Turkey’s environmental policies are secondly examined in the
European Union accession process.
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1. G R Ekonomi
ve
çevrebilim
aras ndaki
etkile im
tarihsel
bir
perspektifle
de erlendirildi inde, ba lang çta birbirine alternatif ya da rakip olarak alg lanm olmakla
birlikte; zaman içinde her iki disiplini de içine alan ortak bir payda yaratmaya çal an bu
iki bilim dal n n, günümüzde birbiriyle bar k ve elele yürüdü ü bir sürece do ru
yakla makta olduklar görülür. Bununla birlikte, öncelikle dü ünsel düzeyde yarat lan bu
s n rl ortak payda, henüz reel düzlemde tam olarak kar l k bulamasa da; halen bu yönde
önemli ad mlar n at lmas söz konusudur ve ya anan geli meler, çevre-ekonomi
bar mas n büyük ölçüde destekler niteliktedir.
1970’li y llardan ba layarak, öncelikle “çevre-ekonomik kalk nma ikilemi”nden
“sürdürülebilir kalk nma” ya do ru evrilen ekonomi-çevre etkile imi; son y llarda “eko1
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ekonomi” kavram çerçevesinde incelenmektedir. Ekonomik kalk nman n, eko-sistemin
devaml l n güvence alt na alan çevre dostu yat r m, üretim ve tüketim biçimleri temel
al narak gerçekle tirilmesi; 21. yüzy l n yeni paradigmas olarak ekillenmektedir.
Ülkelere, ekonomilerine yeni bir yön vermeleri gere ini i aret eden bu süreçte
benimsenecek önlem ve uygulamalar n; çevre korumaya ili kin olarak k sa vadede ilave
finansal maliyetler yaratman n ötesinde, uzun vadede -özellikle enerjide d a ba ml l n
azalt lmas , daha ucuz, temiz ve yenilenebilir (tükenmeyen) enerji kullan m imkanlar na
kavu ulmas , gelecek ku aklara sa l kl ya am olanaklar n n sunulmas , yeni çal ma
(istihdam) ve uzmanl k (i ) alanlar n n yarat lmas gibi- önemli kazan mlar da
beraberinde getirmesi söz konusu olacakt r.
Konunun bir di er yönü, sanayile mi ülkelerin çevre kirlili i yaratan ve do al
ya am n devaml l
için risk olu turan sanayi at klar n , etkin olmayan (ilkel) üretim
teknolojileri ile üretim birimlerini, geli mekte olan ülkelere –gizli veya aç k- transferiyle
ilgilidir. Bu yüzden ülkemiz aç s ndan çevre politikalar n n de erlendirilmesi, sadece do al
varl klar n tahribat n önleme ve devaml l n sa lama amac çerçevesinde de il; ayn
zamanda sanayile me, ekonomik büyüme, enerji ve d a ba ml l k gibi çok yönlü bir
bak aç s n n geli tirilmesini de gerekli k lmaktad r. Öncelikle, ekonomi-çevre ili kisinin
geçirdi i tarihsel evrim sürecini de erlendirdi imiz bu çal mada; Türkiye’nin sahip
oldu u çevresel avantaj ve dezavantajlar , ülkemizin Avrupa Birli i’ne adayl k süreci
çerçevesinde üstlenmesi gereken çevresel yükümlülükleri de dikkate alarak vurgulamay
amaçlamaktay z.

2. EKONOM -ÇEVRE L -K S N N EVR M
Fktisadi dü üncenin tarihsel geli imi temel al nd nda, ekonomi-çevre ili kisinin
evriminde 20. yy. öncesi ve sonras süreç olarak, ba l ca iki dönem önem arz etmektedir.
Bu çerçevede, eko-ekonomi kavram n n ekillenmesine dek geçen süreçte ekonomi-çevre
etkile imi;
1. Do ay sadece bir “üretim faktörü” niteli ine indirgeyen iktisadi dü ünce
biçimleri ile tabiat n kendini yenileme kapasitesi dikkate al nmaks z n sürdürülen
sanayile me süreci ve
2. Bir üretim faktörü olarak, “s n rl ” do al kaynaklar kullanan ekonomik büyüme
sürecinin, kendisinin de yine “do al s n rlara” sahip bulundu u görü ü çerçevesinde
1960’l y llardan ba layarak günümüze ula an tart ma süreci eklinde belirlenen bir
dönemsel s n flama dahilinde incelenebilir.

2.1. 18–20. yy. Ekonomi Dü4üncesinde Do6al (Çevresel) Faktörler
Topra n önemini vurgulayan ve tar msal üretimi temel zenginlik kayna olarak
gören Fizyokrasi, henüz liberal iktisadi dü üncenin geli medi i süreçte, topra (do ay )
ba l ca üretim unsuru olarak ön plana ç karan bir ekonomik dü ünce ak m olarak dikkat
çekmektedir. Liberal ekonomi anlay n n do u u ile birlikte, ekonomik de er olarak
tar msal üretimin öneminin, belirgin bir biçimde azald
görülür: Klasik ekonomi
teorisinin önemli isimlerinden biri olan Adam Smith, toprak yerine i gücünün üstünlü ünü
vurgulayan emek-de er teorisini geli tirerek; ekonomik refah n tek ölçüsü olarak
benimsedi i “mal ve hizmet üretiminin yeterlili i” çerçevesinde do al (çevresel)
faktörlerin dahil edilmedi i bir refah toplumu kavram benimsemektedir. Bu çerçevede
toprak (do al kaynak ve zenginlikler), üretim sürecinde kullan lmak üzere “tabiatta haz r
olarak bulunan bir girdi” olman n ötesinde önem ta mamaktad r.
Smith’in nüfus art
konusundaki görü lerini2 geli tiren R.Thomas Malthus ise,
Essay on the Principle of Population (1798) isimli çal mas nda ileri sürdü ü nüfus
kuram nda, nüfusun geometrik bir dizi (2,4,8,16,32,…) biçiminde artarken; g da
2

Smith'e göre, emek talebindeki art a ba l olarak gerçekle en ücret art lar ; do umlar n ve nüfus art
sebebi olacakt r.
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maddelerinin aritmetik bir dizi (1,2,3,4,5,.…) biçiminde artaca n ve bu farkl l n – nüfus
art kontrol edilmedi i taktirde- ölümlere yol açarak, kaynak- ihtiyaç dengesinin yeniden
kurulmas na hizmet edece ini öngörmektedir.
Di er taraftan, Malthus’u bir teolog olarak gören tarihsel materyalist anlay
çerçevesinde Marx ve Engels’in çal malar nda Mallthus’a yönelik ele tirilerin odakland
nokta; Malthus’un beslenme yetersizli i nedeniyle ya anaca n öngördü ü yoksullu un a a daki ifadesinde görülece i üzere- Tanr sal, zorunlu, ebedi ve evrensel yasalardan
dü üncesidir (Yi iter, 2007:3-4):
kaynakland
“Do an n ganimetlerinden herkes e it pay alamaz….. Do an n kaç n lmaz
yasalar n n, baz insanlar n zaruret içinde k vranmalar n gerektirdi i görülmektedir.
Bunlar, hayat n büyük piyangosunda bo çekmi olan mutsuz ki ilerdir.”
Bununla birlikte, Mallthus’tan yakla k iki yüzy l sonra, 1960’l
y llarda
Malthusianism’den etkilenen ve Yeni Malthusculuk (Neo-Malthusianism) olarak an lan
dü ünce, Malthus’un prensip olarak do ru fikirlere sahip oldu unu kabul etmekte; ancak
yanl bir zamanlama ile görü ileri sürdü ünü belirterek, yakla m na daha sofistike bir
nitelik kazand rmas gere inin alt n çizmektedirler. Yeni Malthusculuk, artan dünya
nüfusunun sadece besin yetersizli ini de il; ayn zamanda a r tüketimi, su k tl n ,
yükselen enerji giderlerini, azalan gelir düzeyini ve yoksullu u da beraberinde getirece i
iddias ndad r (Ben-Ami, 2007: 2-3).

2.2. 20–21. yy. Ekonomi Dü4üncesinde Do6al (Çevresel) Faktörler
20. yüzy ldan itibaren ortaya ç kan çevre-ekonomi etkile imi, eko-ekonomi
yakla m n n geli imine dek geçen süreç boyunca, dü ünsel ve kurumsal olmak üzere
ba l ca iki önemli boyuta sahip bulunmaktad r.

2.2.1. Teorik Geli4meler ve Dü4ünsel Katk<lar
Çevresel sorunlar n, ekonomi literatüründe d sall k kavram çerçevesinde belirgin
bir yere sahip olmas , 20.yüzy l n ikinci yar s na rastlamaktad r (Kula, 1994:177-178):
Alfred Marshall, Principles of Economics (1890) isimli eserinde ortaya att
“d sal
ekonomiler” kavram ile çevresel bozulman n iktisadi analizine yönelik ilk önemli
yakla m geli tirmi oluyordu. Marshall, bu noktada her ne kadar, genel endüstriyel
geli im sayesinde ekonomik birimlerin kar la aca
olumsuzluklar de il, sadece elde
edecekleri fayda ve yararlar dü ünmü olsa da; “d sall k” kavram , çevresel sorunlar n
iktisadi analizinde kullan lan temel bir yap ta
niteli i kazanm t r. Marshall, d sal
ekonomileri, endüstrinin geli me ko ullar na ba l olarak firmalar n –herhangi bir kar l k
ödemeksizin- elde etti i yararlar olarak ele al rken; A. Pigou, Income (1920) isimli
eserinde, Marshall’dan farkl olarak sadece pozitif d sall klar de il, ayn zamanda negatif
d sall klar da -piyasa ba ar s zl
temelinde- dikkate almaktad r. Böylece Pigou, d sall k
kavram n n, olumlu etkiler yan nda maliyetleri ve olumsuz etkileri de içeren çift yönlü bir
içeri e sahip oldu unu vurgular. K.W. Kapp ise, The Social Cost of Private Enterprise
(1950) isimli eseri ile ekonomik büyümenin çevre üzerinde olumsuz etkilere yol açaca n
öngörerek, d sall klar çevresel zararlar temelinde ele alan ilk önemli yakla m
geli tirmi tir. Kapp’in analizinde merkezi bir role sahip olan “sosyal (toplumsal) maliyet”,
iktisadi faaliyet sürecinde yer alan ekonomik birimler taraf ndan, üçüncü ki ilere ya da
topluma mal edilen do rudan ya da dolayl yükler olarak tan mlanmaktad r. Kapp, insan
sa l na zarar veren, tar msal verimlili i azaltan, su alt ya am n , bitki örtüsünü ve
hayvan sa l n tehdit eden hava ve su kirlili i yoluyla ortaya ç kan tüm olumsuzluklar ;
sosyal maliyet kavram dahilinde aç kça ifade etmektedir.
Fçsel büyüme modelleri çerçevesinde yer alan Solow Büyüme Modeli’nde ise be eri
sermayenin sahip oldu u önem dolay s yla, bireysel ve toplumsal düzeyde geli en çevre
bilincinin dikkate al nmas söz konusudur.
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Özellikle Fkinci Dünya Sava n n ard ndan ya anan h zl büyüme sürecinin çevre
olumsuzluklar n “görünür hale gelmesi” ile birlikte, ekonomi-çevre
üzerinde yaratt
ili kisinin; 1970’li y llardan ba layarak kurumsal düzeyde de sorgulanmaya ba land
görülmektedir:

2.2.2. Kurumsal Geli4meler ve Küresel Tepkiler
Artan nüfus ile geni leyen tüketim e ilimleri kar s nda do al kaynaklar n sahip
oldu u s n rl kapasite, Roma Klübü3 taraf ndan haz rlanan The Limits to Growth Büyümenin S n rlar (1972) isimli raporla tart lmaya ba lanm t r. Raporun temel
argüman , dünyan n sahip oldu u sonlu (s n rl miktarda) ekilebilir alan, enerji kayna ,
maden rezervi ve kirlili i massetme kapasitesi dolay s yla; giderek artan nüfusun,
ekonomik faaliyet hacminin ve çevre kirlili inin s n rlanmas gere idir (Kula, 1994:27).
Böylece, Klasik iktisat yaz n nda yer almayan bir olgu olan “küresel çevre kirlili i”nin, ilk
olarak Roma Klübü’nün raporunda vurguland
görülmektedir. Bu yüzden, Büyümenin
S n rlar ’n n ba l ca olumlu etkisi; do al kaynaklar n tükenmesi ve çevresel bozulma ile
ilgili konular üzerinde, günümüze dek uzanan tart malar yo unla t rmak olmu tur (Kula,
1994:31).
Uluslararas düzeydeki ilk çevre konferans , Birle mi Milletler (BM) taraf ndan 5–
16 Haziran 1972 tarihlerinde –aralar nda Türkiye’nin de bulundu u- 113 ülkenin
kat l m yla Stockholm’de düzenlenen BM Çevre Konferans ’d r. Konferansta al nan
kararlar n,
— Çevre korumas na yönelik küresel bilincin olu mas na,
— Her insan n sa l kl bir çevrede ya ama hakk na sahip oldu u gerçe inden
hareketle, “çevre hakk ”n n, insan haklar n olu turan bir ö e olarak ifade
edilmesine,
— Fnsan n, do aya müdahale eden tekil bir varl k olarak sorumlu tutulaca
anlay n ekillenmesine (Özlüer, 2007:2),

bir

— Çevre koruman n gelecek nesiller için öneminin vurgulanmas yoluyla, çevreekonomik kalk nma ili kisine dikkat çekilmesine (Özlüer, 2007:2) ve
— Çevresel sorunlar n yarataca
tehdidin tüm insanl a yönelik olmas
dolay s yla, sorumlulu un da payla lmas gere ine hizmet etmesi sebebiyle;
çevre ile ilgili yakla mlarda adeta bir milat olu turdu u için, konferansta al nan
bir kararla –konferans n topland
tarih olan- 5 Haziran, Dünya Çevre Günü
olarak ilan edilmi tir (TMMOB Çevre Mühendisleri Odas , 2007:1).
G.H. Brundtland4’in
Komisyonu’nun, 1987’de BM
an lan Our Common Future
kavram n küresel gündeme
etmektedir.

ba kanl nda olu turulan BM Çevre ve Kalk nma
Genel Kurulu’na sundu u, Brundtland Raporu olarak da
(Ortak Gelece imiz) isimli rapor; sürdürülebilir kalk nma
ilk olarak ta yan çal ma olmas bak m ndan önem arz

Sürdürülebilir kalk nma, Raporda en genel ifadesiyle “bugünün ihtiyaçlar n gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlar n kar layabilme olanaklar ndan ödün vermeksizinkar lamak” eklinde tan mlanmaktad r. Brundtland Raporu, küresel kayg lar n, bugüne
dek
“ekonomik
kalk nman n
çevre
üzerindeki
olumsuz
etkileri”
konusunda
3

On farkl ülkeden –aralar nda ekonomistler, do a bilimciler, matematikçiler, i adamlar , e itimciler vb. meslek
gruplar na mensup bulunan- otuz ki iden olu an Roma Klübü, insanl n halen ya ad
ve gelecekte
kar la aca sorunlar tart mak üzere; Nisan 1968’de –Fiat ve Olivetti firmalar n n üst düzey yöneticilerinden
biri olan- Dr. Aurelio Peccei ba kanl nda, ilk toplant s n Roma’da yapm t r.
4

Dönemin Norveç Ba bakan G.H. Brundtland, BM taraf ndan 1983 y l nda Çevre ve Kalk nma Komisyonu’nu
kurmak üzere görevlendirilmi tir.
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yo unla mas na kar n; bugün “çevresel bozulman n, ekonomik kalk nma üzerindeki
olumsuz etkileri” konusuna odaklanmas gerekti ine dikkate çekmektedir (Y k lmaz,
2003:114). Raporda önceli in, çevreye de il de ekonomiye verildi i alg s na yol açan bu
vurguya paralel olarak; çevrebilimciler taraf ndan sürdürülebilir kalk nma kavram na
yönelik olarak önemli itirazlar n yükseldi i görülmektedir:
Çevrebilimciler, Stockholm Konferans ’nda bir insan hakk ö esi olarak, çevre-insan
ili kisi çerçevesinde dünya gündemine ta nan çevresel söylemin; Brundtland Raporu ile
birlikte, sürdürülebilir kalk nma ilkelerine hapsedildi ini ileri sürmektedirler. Sürdürülebilir
kalk nma kavram n , çevresel de erler yerine; ekonomik geli meyi, piyasay ve kar
güdülerini temel alan bir anlay olarak kabul etmekte ve bu geli meyi, bir ideolojik
k r lma olarak de erlendirmektedirler (TMMOB Çevre Mühendisleri Odas , 2007:1 ve
Toruno lu, 2004:1).
3–4 Haziran 1992 tarihlerinde Rio De Janeiro’da düzenlenen BM Çevre ve Kalk nma
Konferans ’nda ise, ekonomi-çevre ili kisine yönelik çift yönlü vurgunun; yine ekonomi
lehine yap ld
dikkat çekmektedir: “Ekonomik kalk nma –çevreye ra mengerçekle emez” ve “kalk nman n ihmal edilmesi durumunda, çevresel koruma
sa lanamaz” (Özlüer, 2007:4).
Rio Zirvesi’nde kabul edilen be temel belgeden (Rio Bildirgesi, Gündem 21,
Orman Flkeleri Sözle mesi, Fklim De i ikli i Çerçeve Sözle mesi5, Biyolojik Çe itlilik
Sözle mesi) ikisi olan Biyolojik Çe itlilik ve Fklim De i ikli i Çerçeve Sözle meleri,
çevresel bozulman n yol açt
olumsuzluklar n, iktisadi mant k çerçevesinde bir çe it
“maliyet” olarak ele al nd
bir yakla m benimsemeleri dolay s yla da ele tirilmektedir
(Özlüer, 2007:5-6): Çevre, liberal iktisadi dü ünce sistemi çerçevesinde, büyük ölçüde bir
fayda-maliyet hesab içine hapsedilmekte ve buna ba l olarak, fiyat mekanizmas da
çevresel unsurlara kadar geni lemektedir. Böylece çevresel sorunlar n çözümü, “do an n
fiyatland r lmas mekanizmas ” dahilinde aranmakta ve do al varl klar n tahribat , bir
bedel ödenmesi kar l nda me ru say labilmektedir. Çünkü çevrenin piyasa ekonomisi
kurallar çerçevesinde korunabilmesi; ancak çevre koruma faaliyetlerinde kar elde
edilebildi i oranda mümkündür.
Rio Zirvesi’nin ard ndan, BM bünyesinde yer alan çe itli birimlerce küresel düzeyde
günümüze dek gerçekle tirilen konferanslarda da; yine sürdürülebilir kalk nma
yakla m na odaklan ld
görülmektedir. Bununla birlikte, 2000’li y llardan itibaren
kurumsal düzlemdeki sürdürülebilir kalk nma söyleminin, sadece ekonomi ve çevre
eksenli kalmayarak; ayn zamanda toplumsal unsurlara da yer veren sosyal bir içerik
kazand
dikkat çekmektedir. Dü ünsel düzlemde de, ayn paralelde olmak üzere,
sürdürülebilir kalk nma yakla m n n “eko-ekonomi” kavram na do ru evrildi i bir sürecin
ya anmas söz konusudur.

3. ÇEVRE-EKONOM

L -K S NDE YEN BOYUT: EKO-EKONOM

Günümüzde ekonomi ve çevre aras ndaki ili kinin, özellikle kurumsal düzeyde
sosyal bir içerik kazanmaya ba lad
dikkat çekmektedir. Günümüzde küresel iklim
de i imi, küresel yoksulluk ve küresel e itsizlik temelinde ekillenen ekonomi-çevre
etkile iminin kurumsal nitelikli örneklerine a a da yer verilmektedir.

3.1. Çevre-Yoksulluk-E4itsizlik Ba6lant<s<na Yönelik Küresel Vurgu
Son y llarda ekonomik refah ve ya am kalitesi ile do al kaynaklar ve çevre
aras ndaki kar l kl etkile imde, çevrenin ekonomik büyüme üzerinde bir k s t
olu turdu u görü ünün; “çevrenin ya am standartlar n n yükseltilmesinde, yoksullu un

5

1–12 Aral k 1997 tarihlerinde Japonya’n n Kyoto kentinde yap lan, BM Fklim De i ikli i Çerçeve Sözle mesi’nin
Üçüncü Taraflar Toplant s sonunda; 159 ülkenin kat l m ile üzerinde uzla lan ba lay c Protokol “Kyoto
Protokolü” olarak an lmaktad r.
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azalt lmas nda, ülkelerin ekonomik ve sosyal refah düzeyinin artt r lmas nda etkin bir role
sahip oldu u” yönünde evrildi i dikkat çekmektedir. (Constantini ve Monni, 2007: 2)
Bu süreçte,
— Küresel iklim de i iminin ekonomik geli me üzerinde ciddi bir tehdit olarak
ortaya ç kmas ,
— Yoksullar n, iklim de i iminden en olumsuz
ve

ekilde etkilenecek kesim olmalar

— Geli mekte olan ülkelerin, iklim de i imine uyum sa layacak yap sal önlem ve
uygulamalar hayata geçirebilmek üzere deste e ihtiyaç duymalar ; çevre ve
ekonomi ekseninde olu turulan küresel politikalar n, sadece çevresel ve ekonomik
de il, ayn zamanda sosyal bir içeri e de sahip olmalar n zorunlu k lmaktad r.
BM Kalk nma Program (UNDP) ve BM Çevre Program (UNEP), ubat 2007
itibariyle Kenya - Nairobi’de ba latt klar “Fklim Ortakl ” ile “Yoksulluk ve Çevre Fonu”
giri imleri çerçevesinde, ekonomik kalk nma ile çevrenin birbirinden ayr lamaz nitelikte iki
olgu olarak ele al nd
bir örgütlenmeye gitmektedirler. Yoksulluk ve Çevre Fonu, çevre
yönetiminin iyile tirilmesini ve çevre yat r mlar n n artt r lmas n amaçlarken; Fklim
Ortakl
Giri imi, geli mekte olan ülkelerin iklim de i imi ile mücadelelerinde, daha fazla
kapasite geli tirmelerine destek olmak için çal maktad r. Nairobi Zirvesi’nde konu an
UNDP Ba kan Kemal Dervi , “Yoksullu u ortadan kald rman n ve do al çevreyi
koruman n, birbirinden ayr lmaz hedefler” oldu unu ifade ederek; ekonomi ve çevre
üzerine -e it- vurgu yapmaktad r (UNDP, 2007:1).
Dünya Sa l k Örgütü (WTO), Haziran 2007 itibariyle aç klad
Country Profiles of
the Environmental Burden of Disease isimli raporunda, (ço u yoksul ve Afrika k tas nda
bulunan) 23 ülkede ölümlerin %10’unun çevresel risk faktörlerinden kaynakland n
belirterek; sadece çevresel risklerin azalt lmas n n, y lda 13 milyon insan n ya am n
kurtaraca n aç klamaktad r6 (WHO,2007:1).
Böylece, ba lang çta sadece bir do a bilimleri disiplini olarak görülen ekolojinin
s n rlar , bugün hem ekonomik hem de sosyal alana do ru h zla geni lemekte; ekonomi
ve ekolojinin toplumsal içerikli bir ortak paydada bulu mas , giderek daha fazla mümkün
olmaktad r.

3.2. Eko-Ekonomi Kavram<
Çevresel ekonomi olarak da an lan eko-ekonomi, en basit ifadesiyle “do al kaynak
ve zenginlikleri –sürdürülebilir bir düzeyin üzerinde- tüketmeyen, kârl bir ekonomik
yap lanma” olarak tan mlanabilir (Ranson-Polizzotti,2004:1).
Sürdürülebilir
kalk nma
kavram ,
karma k
bir
yap da
sunulmas
ve
sürdürülebilirli e yönelik çe itli olas alternatiflerin aç kl kla ortaya konulmamas
dolay s yla; ayn anda hem her eyi ifade etmekle, hem de hiçbir ey ifade etmemekle
suçlanmaktad r. Ekoloji ile ekonomi aras ndaki kar l kl etkile imi temel alan ekoekonomi kalk nma modeli ise, ekolojik ve ekonomik amaçlar , kazan-kazan geli im
planlar n n izlenmesi yoluyla dengelemeyi amaçlamakta, çevre dostu iktisadi faaliyetleri
desteklemekte ve toplumun, hem ekonomik hem de çevresel amaçlara hizmet edecek bir
rasyonalite ile yönetilebilece ini ileri sürmektedir (Munoz, 2003:1–3):
Bu çerçevede, ekonomik ve çevresel birimler aras nda ortak bir zeminin
yarat lmas , eko-ekonomik büyümenin –çevrenin ta ma s n rlar dahilinde- maksimize
edilmesine imkan vermektedir. Böylece, ekonomistler iktisadi büyüme üzerinde çevresel
s n rlar bulundu unu kabul ederken; çevrebilimciler, çevresel geli im ile ekonomik
6

Aralar nda Türkiye’nin de bulundu u, Avrupa bölgesindeki WHO üyesi ülkelerde ise, do ru çevresel sa l k
önlemleri uyguland nda; ölümlerin yakla k %20’sinin önlenebilece i tahmin edilmektedir.

2. Ulusal ktisat Kongresi / 20–22

ubat 2008 / DEÜ

BF ktisat Bölümü / zmir-Türkiye

büyümenin -hem çevresel hem de ekonomik yönden cazip kazan-kazan alternatiflerinin
seçilmesiyle- ayn anda sa lanabilece ini kabul etmektedirler.
Bir ekonominin ilerlemesini sürdürebilmesi, temel ekolojik prensipleri kar lamas n
gerektirmektedir. Aksi taktirde, iktisadi faaliyet hacminin azalmas ve ekonomik daralma
kaç n lmaz olacakt r. Bu yüzden, bir orta yol söz konusu de ildir: bir ekonomi ya
sürdürülebilir ya da sürdürülemez bir niteli e sahiptir (Brown, 2001: 77–78).
Eko-ekonomik sistemin sürdürülebilirli i ile ilgili olarak, bilgi temelli ekonomik
büyümeye, sivil topluma, be eri sermayeye ve sosyal e itli in sa lanmas na önemli roller
yüklendi i görülmekte ve sürdürülebilirli e ili kin sorumluluk -ekonomik, sosyal ve
çevresel olmak üzere- tüm sektörlere e it ölçüde yüklenmektedir (Munoz, 2003:6–7).
Ekonomik büyümenin -çevreye ra men- gerçekle ti ine ili kin yayg n inan ve
do al kaynaklar koruman n ekonomik büyümeyi s n rlayaca yönündeki dü ünce biçimi,
ekonomi ile çevreye yönelik s f r toplaml bir yakla m ifade etmekte olup; sürdürülebilir
bir gelecek hayal etmeyi büyük ölçüde zorla t rmaktad r. Bu yüzden, ekolojik ilkelere ters
dü mek yerine, onu destekleyen ve güçlendiren bir ekonomik yap lanman n olu turulmas
büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, çevrenin üretim sürecinde kullanmas na
kar n, bu maliyetin ço u zaman üretilen nihai mal fiyatlar na dahil edilmedi i
gerçe inden hareket edilmekte ve bu tür negatif d sall klar n üretim maliyetlerinin
hesaplanmas nda dikkate al nmamas na ra men; toplumun bir bütün olarak çevresel
bozulman n maliyetlerini ödemek durumunda kald na dikkat çekilmektedir (Gallo,
2007:1). Bu noktada, çevresel maliyetlerin bireysel üretici ve tüketiciler taraf ndan
üstlenilmesi gere i çerçevesinde, her ne kadar “kirleten öder” ilkesinden yola ç k larak
çe itli vergi uygulamalar (çevresel vergiler, karbon vergisi vb.) önerilse de; son y llarda
bu önermenin yerini “ödeme de - kirletme de” ilkesinin ald
gözlenmektedir (Madra,
2007:170).
Sürdürülebilir kalk nma kavram 1980’li y llarda gündeme gelmesine ra men,
henüz hiçbir ülkenin eko-ekonomi yap lanmas n olu turacak bir stratejiye (karbon
dengesinin düzenlenmesi, nüfus büyüklü ünün istikrar , su kaynaklar n n yap land r lmas ,
ormanlar n n, topraklar n n, ekilebilir alanlar n n, bitkisel çe itlili inin ve hayvan
ya am n n korunmas gibi) sahip bulunmad
görülmektedir. Bununla birlikte, tüm
alanlarda tatmin edici bir ilerleme sa lamalar söz konusu olmasa da; baz ülkelerin, bir
ya da birden fazla yeniden yap lanma unsurunda ba ar ya ula t klar dikkat çekmektedir.
Örne in, bir eko-ekonomi lideri olarak Danimarka; nüfusuna istikrar kazand rm , kömür
yak tl santral kurulumunu yasaklam , kentsel ula m sistemini yeniden yap land rm ve
rüzgâr enerjisinden elde etti i elektrik üretimini %15’lere ula t rmay ba arm olmakla
birlikte, halen karbon emisyonunun dengelenmesi ve sabitlenmesi hedefine
yak nla abilmi de ildir (Brown, 2001: 81–82).
Eko-ekonomi çerçevesinde gündeme gelen çe itli politika önermeleri, a a daki alt
ba l klar dahilinde özetlenebilir.

3.2.1. Üretim ve Tüketim Kal<plar<n<n De6i4imi
Çevre dostu (ye il) ürünler ile ürün etiketleri, üretim ve tüketim kal plar ndaki
de i imi yöneten ba l ca unsurlar olarak dikkat çekmektedir. Örne in, Fngiltere’de baz
firmalar n –tüketicileri, karbon sal m n azaltmaya yöneltmek amac yla- ortak bir giri im
ba latt klar görülmektedir (NTVMSNBC, 2007b: 1):
Süpermarket zinciri Tesco, en dü ük düzeyde enerji tüketen ampullerin fiyatlar nda
yapt
indirimlerle; kablolu yay n irketi Sky, uydu al c lar n n kullan lmad klar nda
otomatik olarak kapanmalar n sa layan yeni bir yaz l m üreterek; Barcley Bankas –
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kâr n n yar s n , iklim de i imiyle mücadele projelerine ba
ç kararak7; bu giri ime destek vermektedirler.

layaca - yeni bir kredi kart

Ürünlerin kullan m sürelerinin uzat lmas ba ar ld
ölçüde, nihai ürünlerin “at l pyenisinin sat n al nmas ” biçiminde yayg nla an tüketim biçiminin yerini; parça de i imi
ile ürünü daha uzun süreli kullan lmas al kanl n n almas hedeflenmektedir. Benzer
ekilde, ürünlerin çe itli tasar m farkl l klar sayesinde önemli miktarda enerji tasarrufu
sa layabilmesi söz konusudur. Ayr ca, ürünlerin ekonomik ömürleri boyunca en dü ük
ekilde
düzeyde su, hava, gürültü kirli i vb. çevresel olumsuzlara yol açacak
tasarlanmalar da “ye il tasar m” hedefleri aras nda yer almaktad r (Bulu , 2007:2–3).
Flk kez BM eski genel sekreteri Kofi Annan taraf ndan gündeme getirilen Küresel
Flkeler Sözle mesi ise, irket ve kurulu lar n gönüllülük esas na göre ba l olduklar , etik
de erleri ön plana ç karan 10 ilkeden olu maktad r. Dünyada 4 binin üzerinde, Türkiye’de
ise 100 irketin imzalad
bu sözle mede yer alan 10 ilkeden üçü -çevre korumaya özen
gösterilmesi, çevre bilincinin yay lmas na çal lmas , çevre dostu teknolojilerin
geli tirilmesi ve yayg nla t r lmas na destek verilmesi olmak üzere- çevresel de erleri
vurgulamaktad r (Uras, 2007: 1).

3.2.2. Enerji Kaynaklar<n<n De6i4imi
Petrol, do algaz, kömür gibi -hem önemli miktarda karbon sal m na sebep olmalar
hem de yeryüzünde s n rl miktarlarda bulunan rezervleri dolay s yla- olas ekolojik ve
ekonomik bunal mlara zemin haz rlayan enerji kaynaklar n n terk edilerek; rüzgar, güne ,
su, dalga, jeotermal enerji gibi temiz (çevre dostu), ucuz ve yenilenebilir enerji
kaynaklar na yönelim amaçlanmaktad r.
Halen, dünyada az say da ülkede petrol rezervi bulunmas na kar n; neredeyse
tüm ülkeler rüzgâr ve güne enerjisine sahiptir. Fosil yak tlar n, enerji kayna olarak terk
edilmesine yol açacak bu tür bir de i im; özelikle geli mekte olan ülkelerin petrol
ithalat na olan ba ml l n azaltarak, petrol ithali için ayr lan ekonomik kaynaklar n yerli
enerji yat r mlar na yönlendirilebilmesine imkan sa layacakt r (Brown, 2001: 83 ve 94).
Yurtiçindeki yenilenebilir enerji kaynaklar n n harekete geçirilmesi, geli mekte olan
ülkeler aç s ndan, döviz tasarrufu sa laman n ve çevre dostu enerji üretmenin ötesinde;
yeni yat r mlar n yap lmas n ve dolay s yla yeni istihdam olanaklar yarat lmas n da
beraberinde getirecektir.

3.2.3. Tar<msal Üretim Biçiminin De6i4imi
Dünya Sa l k Örgütü verileri, topra n verimlili ini artt rmak amac yla kullan lan
yo un kimyasal içeri e sahip tar msal yöntemlerin; sadece toprakta de il, ayn zamanda
hava ve temiz su kaynaklar nda da kirlenmeye yol açarak, çevresel bozulmaya yol açan
çok say da maddenin do aya sal nmas na neden oldu unu vurgulamaktad r. Kimyasal
tar m n –görünmeyen- maliyeti çevre kirlili i, erozyon (toprak kayb ), seller, içme suyu
kalitesinin dü mesi ve sa l k sorunlar olarak s ralanmaktad r. Bu çerçevede, tar msal
üretimdeki kimyasalla man n;
— Üretiminde yo un kimyasallar kullan lmas nedeniyle yüksek verim ve dü ük
maliyetle üretilen “ucuz” g da maddelerini sat n almak için tar msal i letmelere8 ödenen
bedeller,
— Söz konusu kimyasal içeri in yaratt
çevresel maliyetler,

7

çevre bozulmalar n gidermek için ödenen

Türkiye’de benzer bir kredi kart uygulamas , Garanti Bankas taraf ndan, Dünya Do al Hayat Koruma Vakf
(WWF) i birli i ile sürdürülmektedir.
8
Günümüzde, dünya tar m ticaretinin yakla k %80’i sadece 10 irket taraf ndan yürütülmektedir.
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— Fnsan sa l
üzerinde görece uzun dönemde ortaya ç kan olumsuzluklar
gidermek üzere ödenen sa l k giderleri olmak üzere, insanl a üç farkl çe it maliyet
yüklemesi söz konusudur (Pretty, 2007:1):
Bu yüzden, ülkelere organik ya da geleneksel tar m yöntemlerini desteklemeleri
ça r s yap lmaktad r.
Di er taraftan, çevre dostu enerji kaynaklar aras nda say lan ve kullan m giderek
artan biyoyak tlar n üretimine verilen önemli te viklerin; g da maddelerinin ekimi için
ayr lan tar m alanlar ile tar msal girdilerin miktar nda ciddi azalmalara yol açarak, g da
maddelerinin fiyatlar nda küresel art lara sebep oldu u uyar s nda bulunulmakta; do ru
politikalar e li inde biyoyak tlara yönelmenin önemine dikkat çekilmektedir. (BBC,
2007:1 ve CNBC-E, 2007:1)

3.2.4. Yeni Çal<4ma ve Uzmanl<k Alanlar<n<n Yarat<lmas<
Küresel ekonomide halen hüküm süren karbon bazl ekonomik yap n n, ekoekonomi anlay n n hayata geçirilmesiyle birlikte hidrojen temelli bir niteli e sahip olacak
olmas ; beraberinde yeni çal ma ve uzmanl k alanlar n n geli mesini de getirecektir.
Rüzgâr türbinlerinin üretimi, hidrojen üretimi, yak t pilleri ile güne pillerinin üretimi, kent
ula m sorununun etkin çözümüne hizmet edecek hafif ray yap m , fidan dikimi ve
a açland rma
faaliyetleri,
eko-ekonomi
endüstrilerine
ili kin
örnekler
olarak
belirtilmektedir. Önemini yitirece i beklenen endüstriler ise, önümüzdeki 20 y l içinde
azalmas beklenen petrol rezervlerinin arama, ç karma, rafineri faaliyetleri; kömür
madencili i; güvenlik sorunlar ile at k yönetimi problemleri nedeniyle önemli çevresel
riskler ta yan, yüksek maliyetli nükleer enerji santralleri; tek seferlik kullan m için
tasarlanan, kullan-at ürünlerin üretimi ve otomobil üretimi olarak s ralanmaktad r.
(Brown, 2001: 87–89)
Eko-ekonomik yap lanma çerçevesinde geli mesi beklenen uzmanl k alanlar ise
rüzgâr meteorolojisi, nüfus planlamas , ormanl k ve ye il alanlar n bak m hizmetleri, su
kaynaklar n n (hidroloji) yönetimi, geri dönü üm mühendisli i, çevresel mimari ve çevre
dostu mühendislik faaliyetleridir. Say lan alanlardaki çal ma imkanlar na ek olarak,
rüzgar türbin mühendisleri, jeotermal enerji jeologlar ve ekolojik prensiplerin ekonomik
planlara dahil edilmesi sürecinde ihtiyaç duyulan çevre (ekoloji) ekonomistleri; önem
kazanmas beklenen meslek gruplar aras nda yer almaktad r (Brown, 2001: 91).

4. EKONOM -ÇEVRE ETK LE- M NDE GEL -MEKTE OLAN ÜLKE
GERÇEKLER VE TÜRK YE
Uluslararas ticaretin serbestle me sürecinde, çevre kirlili i yaratan endüstrilerin
geli mekte olan ülkelere yönelmesi ile birlikte; geli mi ülkelerde çevre kalitesi artarken,
geli mekte olan ülkelerde çevre kalitesinin bozulaca n ve böylece söz konusu ülkelerin
“kirli endüstrilerin s naklar ” haline gelece ini ileri süren Kirlilik S naklar Hipotezi,
Faktör Donat m Hipotezinin do al bir uzant s niteli indedir. (Gökalp ve Y ld r m,
2005:100)
Dünyada sera gazlar n n yakla k %85’ini üreten, yo un enerji ve su kullanan
çimento, petrol rafinerileri, kimya, demir-çelik vb. endüstrilerin; yüksek çevre ve enerji
verimlili i standartlar n n uyguland , sera gazlar na önemli k s tlama getiren ülkelerde
bar namayarak, Türkiye gibi ülkelere ta nd
ifade edilmektedir (Kad o lu, 2007: 48).
Benzer ekilde, ABD ve AB’de yasaklanan gemi söküm i lemi de son y llarda ülkemize
transfer edilmeye çal lmakta; hurdac l
çok önemli bir sanayi dal olarak, gemi
sökümünün; Ta ucu ve Fskenderun Körfezi’nde yap lmas
planlanan tesislerde
gerçekle tirilmesi dü ünülmektedir (AKÇEP, 2005: 1).
Dü ük düzeydeki çevre standartlar yan nda; ucuz i gücü, zay f sendikal yap ve
sosyal güvenlik düzenlemeleri de; firmalar n üretim birimlerini bir ülkeden di erine
transfer olas l n güçlendiren ko ullar olarak kar m za ç kmaktad r. Di er taraftan
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çevresel standartlar n, geli mekte olan ülke ekonomileri taraf ndan geli mi ülke
engel olarak i lev
ekonomilerine yönelik olarak yap lan ihracatta, önemli bir tarife d
görmesi söz konusudur. Çevresel ekonomi literatüründe, d ticaret-ekonomik büyümeçevre aras ndaki ili ki ise (ters U biçiminde varsay lan) Çevresel Kuznets E risi Hipotezi
ile aç klanmaktad r (Y k lmaz, 2003: 277):
Bu çerçevede, geli mekte olan ülkelerde d
ticaretin uyard
ekonomik
büyümenin –çevre kirlili i yaratan endüstrilerin, zay f çevresel düzenlemelere sahip bu
ülkelere yönelmesi sebebiyle- ekonomik kalk nman n ba lang ç a amas nda çevre
kirlili ine sebep oldu u ileri sürülmekte; ancak ülkenin gelir düzeyi yükseldikçe bu
olgunun azalaca
ifade edilmektedir. Gerçekten, Çevresel Kuznets E risi Hipotezinin,
milli gelir ile çevre kirlili i aras ndaki ba lant çerçevesinde yap lan yorumlar nda;
ekonomik büyümenin, çevresel bozulma sorunu için –ba l ba na- bir çözüm
olu turabilece i ifade edilmektedir (Rothman ve Bruyn, 1998: 143).

4.1 Türkiye’nin Çevresel Avantaj ve Dezavantajlar<
— En güncel veri olarak, Ekim 2007 itibariyle BM taraf ndan yay nlanan ve 1990–
2005 dönemi için Ek–1 ülkelerinin toplam sera gaz emisyonlar n konu alan rapor
(UNFCC, 2007: 10); ülkemiz aç s ndan son derece vahim bir tabloyu ortaya koymaktad r.
Söz konusu dönemde, toplam sera gaz sal m en h zl artan ülke %75,9’luk oran ile
Türkiye’dir. Raporda dikkat çeken bir di er nokta ise Fngiltere, Almanya, Fransa, Norveç,
Fsveç, Hollanda, Danimarka gibi AB ülkeleri yan nda; Letonya (- %161,5 ile en yüksek
negatif orana sahiptir), Estonya, Romanya, Bulgaristan, Slovenya, Macaristan, Polonya,
Çek Cumhuriyeti, Belarus ve Rusya Federasyonu gibi Do u Avrupa ülkelerinde toplam
sera gaz sal m n n, “ azalmakta” olmas d r.
1990–2004 döneminde Türkiye
art n de erlendiren S. Karakaya, bu
Türkiye’de geli en sanayi sektörünün
ba ml l n devam etmesi ve ula
(NTVMSNBC, 2007a: 1).

için %72,6 olarak ölçülen toplam sera gaz sal m
sonuca yol açan unsurlar , 1990’l y llardan sonra
ilkel teknolojileri kullanmas ; fosil yak tlara olan
mdaki yanl
politikalar olarak s ralamaktad r

— Tüketilen enerji miktar n n, ülke GSMH de erine oran olarak tan mlanan “enerji
yo unlu u” enerji verimlili i için uygun bir gösterge olarak kabul edilmekte olup; OECD
ülkeleri ortalamas olarak %19 olan bu oran, Türkiye için %38 gibi son derece yüksek
düzeydedir. Bu veri, ülkemizde enerjinin –AB üyesi ülkeleri de kapsayan OECD ülkelerine
k yasla- iki kat daha verimsiz kullan ld n ortaya koymaktad r (Kad o lu, 2007: 78).
Enerjinin üretim, da t m ve tüketim a amalar nda daha verimli kullan lmas n
desteklemek üzere ubat 2007’de kabul edilen 5584 say l Enerji Verimlili i Yasas ise
“sanayi alanlar nda i letme ve üretim faaliyetlerinin yürütüldü ü binalar , tar msal binalar
ve toplam kullan m alan 50 metrekarenin alt ndaki binalar ” kanun kapsam d nda
tutarak; önemli istisnalar getirmektedir. Bu noktada, tüketim a amas ndaki enerji
verimlili i hedefinin, a rl kl olarak konutlarla s n rl tutuldu u ifade edilebilir.
— Türkiye, at k yönetimine ili kin bir ulusal mevzuata sahip olmad
için, 1994
y l nda Bazel Sözle mesine taraf oluncaya dek, özellikle karasular na b rak lan tehlikeli
at klar konusunda ciddi s k nt larla kar la m ; ancak 1995 y l nda Tehlikeli At klar n
Kontrolü Yönetmeli i çerçevesinde olu turulan ulusal mevzuat, her türlü at k ithalat n
yasaklam t r. Bununla birlikte, söz konusu yönetmelikte önemli bir istisnai hüküm yer
almaktad r: Ekonomik de ere sahip, (metal hurdas gibi) yüksek oranda geri
kazan labilen baz at klara, Fthalat Tebli leri do rultusunda kontrollü olarak izin
verilmektedir (Genç, 1997: 2). Fskenderun Körfezi’ne 2000 y l nda demir atan ve Eylül
2004 itibariyle yakla k 2 bin tonluk tehlikeli at k yüküyle batan M/V Ulla gemisi, bu
konuda ortaya ç kan yasal bo lu a en güncel örne i te kil etmektedir.
— Türkiye’de erozyonla kaybedilen y ll k toprak miktar 1,1 – 1,4 milyar ton olarak
ölçülmektedir. Dünya ortalamas için bu de er, y lda 368 ton ve Avrupa için sadece 90
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tondur. Buna göre, ülkemizde erozyonla kaybedilen toprak miktar yakla k olarak dünya
ortalamas n n 2, Avrupa ortalamas n n ise 7–8 kat d r (Çepel, 2007: 1).
— AB’de ki i ba na günlük su tüketimi 125 litre iken, ülkemizde sadece Fstanbul
için bu rakam, 250 litreye ula maktad r. Hava kalitesiyle ilgili olarak yap lan 24 saatlik
ölçümlerde, kükürt dioksit de eri AB’de 125 mikrogram iken; ülkemizde 400 mikrogram
olarak, AB de erinin yakla k üç kat d r. AB ülkelerinde ki i ba na kat at k miktar ,
sadece 0,3 kilogram iken; Türkiye için bu miktar 1,5 kilogram olarak, be kat daha
yüksektir (Öztürk, 2005: 1).
— Türkiye, üç k ta aras nda do al bir köprü olmas dolay s yla sahip oldu u iklim
çe itlili i sayesinde; dünyada benzerine az rastlanan bir biyolojik çe itlili e sahiptir.
Ülkemiz, dünyan n sadece belli bir bölgesinde yeti en (anavatan belirli bir bölge olan)
endemik bitkiler aç s ndan ise dünyadaki önemli merkezlerden biridir. Türkiye’de 3 bini
endemik, 9 binden fazla bitki türü bulunurken; Avrupa k tas n n tamam nda yakla k 2 bin
500’ü endemik olmak üzere, 12 bin bitki türü bulunmaktad r9. Ancak, Do a Derne i’nin
öncülü ünde yap lan bir ara t rma, Anadolu’da ya ayan -550 bitki ve 11 hayvan türünden
olu an- 561 canl türünün nesillerinin tükenme tehlikesi bulundu unu ortaya koymaktad r
(CNN Türk, 2005: 1).
— Türkiye’de fosil yak tlar n toplam enerji tüketimi içindeki pay , (2002 y l
itibariyle) % 87,3 gibi son derece yüksek bir düzeyde bulunmaktad r. Oysa güne ,
rüzgâr, su, (tar msal at klardan elde edilen) biokütle ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji
kaynaklar aç s ndan, ülkemiz önemli bir potansiyeli bar nd rmaktad r. Buna kar l k, söz
konusu temiz enerji kaynaklar aras nda halen en yayg n kullan m alan na sahip
oldu umuz su gücü için dahi; mevcut potansiyelin sadece %25’i de erlendirilmektedir
(Peker Say ve Yücel, 2005: 3871–3872). Türkiye, jeotermal enerji potansiyeli aç s ndan
dünya yedincisi konumunda olup; dünya su gücü enerji potansiyelinin ise yakla k %1’ine
sahiptir (Yüksel, 2007: 9).Bu yüzden, Türkiye sahip oldu u do al kaynaklarla tam bir
hidrojen cenneti olarak de erlendirilebilir. Ay ca, hidrojenin depolanmas , güvenli
kullan m ve dü ük maliyetle nakledilmesinde önemli bir fonksiyonu yerine getiren bor
türevleri konusunda da; dünya rezervlerinin %60’ Türkiye’de bulunmaktad r (Ultav,
2007: 1).
— Oysa ülkemizde kullan lan enerji kaynaklar n n toplam birincil enerji tüketimi
içindeki paylar na bak ld nda, yenilenebilir enerjinin; sadece %1,5 oran nda –en dü ükpaya sahip oldu u görülür (DPT, 2006: 135): S ras yla, petrol ürünleri yakla k %35;
do algaz % 27,5; ta kömürü %16; linyit %10,7; hidrolik enerji % 3,8 paya sahiptir.
Burada dikkat çeken, Türkiye enerji tüketiminin yakla k %65’ini olu turan petrol ve
do algaz n; ba l ca iki enerji kayna olarak, ithalat yoluyla kar land d r. Fosil yak tlar
olmalar dolay s yla çevre bozulmas na sebep olmalar yan nda, söz konusu enerji
kaynaklar ndaki d a ba ml l k; arz güvenli i sorununu ve artan dünya fiyatlar na paralel
olarak yükselen maliyetleri sebebiyle cari i lemler aç
art lar n da beraberinde
getirmektedir.
— AB aday ülkeleri içinde, sadece Türkiye ve Slovakya enerjide %60’ n üzerinde
d a ba ml l a sahipken; Macaristan, Lituanya, Letonya ve Slovenya ise bu oran;
%50’den yüksektir (Reich, 2004: 367).
— Halen dünya toplam birincil enerji arz n n yakla k %14’ünü olu turan
yenilenebilir enerji kaynaklar n n, yap lan kestirimler çerçevesinde; 2050 y l na
gelindi inde küresel enerji talebinin neredeyse yar s n kar layabilece i tahmin
edilmektedir (Bilen ve di , 2006: 6). Yenilenebilir enerjilerin üstünlü ü, ülkenin karbon
9

AB ülkeleri aras nda en fazla endemik bitkiye sahip olan Yunanistan’da, 800’ü endemik olmak üzere toplam 5
bin bitki çe idi bulunurken; ikinci s rada yer alan Ftalya’da, 712’si endemik olmak üzere 5600 bitki türü
bulunmakt r.
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sal mlar n azaltarak çevre korumaya hizmet etmeleri yan nda; enerji ithalat na olan
azaltarak, döviz tasarrufu ve istihdam art n mümkün k lmalar d r. Ülkemizde
ba ml l
enerji sektörünün fosil yak tlara (petrol, do algaz ve kömür) yüksek düzeyde ba ml
olmas ; sadece çevresel zararlara de il, ayn zamanda enerji arz güvenli i gibi politik
risklere ve ekonomik olumsuzluklara da sebep olmaktad r. Dolay s yla, yenilenebilir enerji
kaynaklar aç s ndan önemli bir çe itlili e ve zenginli e sahip olan ülkemizin bu avantaj ,
do ru politikalarla de erlendirilmeye ihtiyaç göstermektedir.
— Türkiye’de enerji, ula m ve sanayi sektörlerinde yap lan hatal tercihlerin; iklim
de i iminin sonuçlar yla birle erek yeni sorunlar yaratmas söz konusu olabilir. Örne in,
sanayide enerji verimlili i program n n uygulanmamas ; demiryollar yerine karayollar na
yat r m yap lmas ; kentsel ula mda toplu ta mac l k yerine, bireysel ula m arac olarak
otomobillerin yayg n ekilde kullan lmas ; ülkemizdeki sera gaz sal m art e iliminin
devam edece ine yönelik i aretlerdir (Kad o lu, 2007: 66).
— Türkiye’de 1000 hektar ba na dü en enerji kullan m , 2005 y l itibariyle 75,24
olarak; Meksika (23,82) ve Brezilya (27,04) gibi geli mekte olan ülkelerden önemli
ölçüde daha yüksektir (Karkacier ve di , 2005: 3798). Bu gösterge, büyük ölçüde,
enerjinin verimsiz kullan m na i aret etmektedir. Di er taraftan, ülkemizde k sa dönemde
verim art
sa lamak ad na, bilinçsiz ekilde gübreleme uyguland
görülmektedir.
Gübrelemenin en ideal biçimi –topra n fiziksel, kimyasal ve biyolojik yap s n iyile tirmesi
ve çevreye zarar vermemesi sebebiyle- do al gübreleme olmas na kar n; ülkemizde
do al gübrenin önemli bir bölümü k rsal kesimde yakacak olarak kullan lmakta, tar msal
destek politikalar n n bir parças olarak yapay (ticari) gübre kullan m ön plana
ç kmaktad r. 1995–1999 döneminde, toplam gübre kullan m nda %20’lik bir art
ya and
görülmektedir (Çevre Bakanl , 2002: 94). Bu durum, ekonomik ve çevresel
kay plar da beraberinde getiren önemli bir olumsuzluk olarak kar m za ç kmaktad r.
— Türkiye’de GSYFH’ dan çevre yat r mlar na ayr lan pay, 1999–2000 y llar nda
binde 7 iken; 2001 ve 2002 y llar nda binde 10 oran na “yükselebilmi ”; ancak 2003’te
tekrar azalarak, binde 6 oran na gerilemi tir. 2004 y l gerçekle me tahmini ise, çok daha
dü üktür: binde 5 (Çevre ve Orman Bakanl , 2006: 66).
— 1982 Anayasas n n çevre ile ilgili 56. maddesi “Herkes sa l kl ve dengeli bir
çevrede ya ama hakk na sahiptir” der dolayl bir anlat mla da olsa, çevre hakk na yer
verir. Ancak, 56. maddenin Anayasan n Ekonomik ve Sosyal Hak ve Ödevler bölümü
ba l
alt nda bulunmas nedeniyle; di er sosyal ve ekonomik hak ve ödevler gibi, ancak
“ekonomik istikrar n korunmas gözetilerek, mali kaynaklar n yeterlili i ölçüsünde” yerine
getirilmesi söz konusudur. Dolay s yla, vatanda lar n sa l kl ve dengeli bir çevrede
ya ama hakk n n yerine getirilmesi; cari ekonomik ko ullarla s n rlanmaktad r (Özkaya,
2007: 1).
Son dönemde tart lan yeni anayasa tasla nda ise, çevresel düzenlemeler,
Çevrenin Korunmas ve Milli Servetlere Fli kin Hükümler ba l n ta yan be inci k s mda
yer almaktad r. Burada Çevre Koruma ba l kl 129. maddeye göre “Devlet herkesin,
insani geli imini mümkün k lan sa l kl bir çevrede ya amas için gerekli tedbirleri al r.
Çevrenin en üst düzeyde korunmas ve çevre kalitesinin iyile tirilmesi, sürdürülebilir
kalk nma ilkesiyle uyumlu olarak; herkesin ve devletin görevidir”. Böylece, anayasa
tasla nda bir taraftan “çevre hakk ”ndan söz edilmeyerek, çevre koruma devletin ve
vatanda lar n kontrolü alt nda bulunan bir “görev”e indirgenmekte; di er taraftan,
vatanda lar n sa l kl bir çevrede ya amalar “insani geli imi mümkün k lma” gibi, içeri i
ve s n rlar son derece belirsiz ve de i ken bir ölçüte ba l k l nmaktad r (Özkaya Özlüer,
2007: 1–2).

4.2. AB Üyeli6i Perspektifinde Çevre Politikalar<
1992 y l nda Maastricth Anla mas ile sürdürülebilir kalk nma kavram n olu turan
AB, Kyoto Protokolü kapsam nda, 2010 y l na dek sera gaz emisyonlar n -1990 y l ndaki

2. Ulusal ktisat Kongresi / 20–22

ubat 2008 / DEÜ

BF ktisat Bölümü / zmir-Türkiye

düzeylerine k yasla- %8 oran nda azaltmay hedeflemi ve öncelikli olarak, enerji
kaynaklar n n rasyonel ve verimli kullan m ile yenilenebilir enerji kaynaklar n n
geli tirilmesini te vik etmi tir. Yenilenebilir enerji kaynaklar n n AB toplam enerji tüketimi
içindeki pay n n, 2010 y l na kadar %15’e yükselmesi amaçlanmaktad r (Avrupa
Komisyonu Türkiye Temsilcili i, 2000: 8).
Türkiye’nin, AB üyelik sürecinde üstlenece i çevresel yükümlülükler ve
uygulamaya koyaca düzenlemeler için; mevzuat uyumu, uygulama ve yat r m olmak
üzere üç a ama belirlenmi tir. Henüz mevzuat uyum çal malar n n devam etti i bu
a amada, mevzuat uyumunun 2010 y l sonuna kadar tamamlanmas hedeflenmektedir.
Nisan 2006 itibariyle yasala an 5491 say l Çevre Kanunu, AB çevre politikalar na uyum
ko ullar n yerine getirecek mekanizmalar n güçlendirilmesini amaçlasa da; özellikle
ekolojistler taraf ndan tatmin edici bulunmayarak ele tirilmektedir (Talu, 2006: 83–86).
AB ile çevresel politikalar n uyumla t r lmas , önemli bir maliyet ve dolay s yla
finansman ihtiyac n da beraberinde getirmektedir. AB çevre mevzuat na uyum için,
sadece özel sektörün 20 milyar Euro dolay nda teknolojik ve altyap yat r m yapmas
gerekece i tahmin edilmektedir10. Bu yat r m harcamas na ek olarak, irketlerin kurumsal
yap lanmas ndaki yönetsel de i iklikler ve buna ba l personel e itimi, raporlama, uzman
istihdam gibi ilave maliyetlerin de ortaya ç kmas söz konusudur (Ilgaz, 2006: 1). Bu
noktada belirtilmesi gereken, gerekli altyap yat r mlar ve teknoloji yenilenmesi için
ihtiyaç duyulacak olan finansman n, yakla k %80 oran nda yerli kaynaklardan
kar lanacak olmas (merkezi idare %13, yerel idareler %37, KFT’ler %2, özel sektör %22
olmak üzere) ve AB fonlar ndan do rudan hibe deste inin sadece %22 ile s n rl
kalaca n n öngörülmesidir. (Çevre ve Orman Bakanl , 2006: 68) AB çevre politikalar na
uyumun getirece i ek maliyetlerin, özel sektör firmalar n n öz sermayelerinden ya da
ulusal/uluslararas finans kurumlar ndan yap lacak borçlanma ile kar lanacak olmas
sebebiyle; AB ile yürütülen tam üyelik görü melerinde, çevre zorlu bir müzakere ba l
olarak kabul edilmektedir (Ilgaz, 2006: 1). Yüksek maliyetli yat r mlar zorunlu k lan ve
ülkemizin öncelikle uyum sa lamas gereken AB Çevre Direktifleri ise; hava kalitesi
kontrolü, endüstriyel kirlilik kontrolü, su kalitesi ve at k yönetimi olmak üzere, ba l ca
dört ba l k alt nda toplanmaktad r (Talu, 2006: 99).
Halen devam eden müzakere sürecinde, AB çevre politikalar na uyumun
sa lanmas na yönelik olarak, Çevre ve Orman Bakanl
taraf ndan haz rlanan ve
sektörel11 yat r mlar ile finansman planlar n içeren “Türkiye Cumhuriyeti AB Entegre
Çevre Uyum Stratejisi (2007–2023)” üyelik sürecinde bir yol haritas i levine sahiptir. Bu
çerçevede, ülkemizde çevresel uyum için yap lacak toplam harcaman n, yakla k %60
oran nda su ve at k su sektörüne; %15 oran nda kat at k sektörüne; % 25 oran nda
endüstriyel kirlilik ve önleme ve kontrol sektörüne; %1 oran nda ise hava ve do a
koruma sektörüne yönelmesi planlanmaktad r (Talu, 2006: 100–101).
Bununla birlikte, çevre politikalar n n -enerji, sanayi, tar m ve turizm gibi- di er
sektörlerle kurdu u ileri-geri ba lant lar dolay s yla; çevrenin ba l ba na (ayr ya da
ba ms z) bir alan olarak ele al nmamas gerekti i belirtilerek; çevre politikalar n n
uyumla t r lmas nda, söz konusu sektörel etkile imleri dikkate alan bir yakla m n
benimsenmesine ihtiyaç duyuldu u dile getirilmektedir. Ayr ca, çevre hizmetlerinin büyük
ölçüde yerel yönetimlere devredilmesi e ilimi de; yayg n olarak ele tiriye konu olan bir
tercih olarak de erlendirilmektedir (Talu, 2006: 113–114).
Di er taraftan, AB ülkeleri ile Türkiye aras nda, politika öncelikleri konusundaki
farkl l a dikkat çekilmekte ve örne in, AB ülkelerinin önemli bir bölümü için, su
10

AB çevre politikalar na tam uyumun sa lanaca
öngörülen 2023 y l na dek (2007–2023 dönemi için)
çevresel uyum maliyetlerinin toplam de eri, 60 milyar Euro olarak tahmin edilmektedir.
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Çevre Uyum Stratejisi’nde -Su, At k, Hava, Endüstriyel Kirlilik Kontrolü, Gürültü, Kimyasallar ve Genetik
Olarak De i tirilmi Organizmalar, Do a, Çevresel Etki De erlendirmesi sektörleri olmak üzere- sekiz sektörel
ayr m yap lm t r.
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kaynaklar geli tirme projelerinin tamamlanarak; kaynaklar n etkinli i, talep yönetimi ve
çevresel etkilerin giderilmesi a amalar na geçildi i; oysa Türkiye’de halen su kaynaklar
geli tirme projelerinin yürütüldü ü belirtilmektedir. Bu sebeple, AB Su Çerçeve
Direktifi’ndeki su kaynaklar yönetimi anlay n n; ülkemizin su kaynaklar yönetimindeki
önceliklerle tam olarak örtü medi i ve bu farkl l n, müzakereler s ras nda üstlenilecek
yükümlülükler ile politika belirlemede dikkate al nmas gerekti i ifade edilmektedir
(TMMOB, 2007: 2).
AB ülkelerinde 2005 y l ndan itibaren –Kyoto Protokolü çerçevesindeki
yükümlülükler kapsam nda- yürürlü e giren Avrupa Emisyon Ticaret
emas
uygulamalar , 2008’den itibaren yayg nl k kazanacak olup; ülkemizde de sal m ölçme ve
izleme, sertifikaland rma ve emisyon ticaretine ili kin kurumsal ve teknik altyap n n
geli tirilmesi gere i ortaya ç kmaktad r (Kumbaro lu, 2007: 4).
Ülkemizin enerji politikalar ile ba lant l bulunan bir di er konu ise, Türkiye’de
nükleer enerji üretimine ba lanmas ile ilgili olarak sergilenen, a rt c srar ve
kararl l kt r. AB bünyesindeki nükleer güç üretiminin, yenilenebilir enerji kaynaklar lehine
azalt lmaya çal ld
günümüzde; zengin yenilenebilir kaynaklara sahip ve halen nükleer
santrali bulunmayan –yak n geçmi e dek aday statüsündeki- üç ülkeden12 biri
konumunda olan ülkemiz için, bu tercihin anla labilmesi oldukça güçtür.
Avusturya, Belçika, Almanya, Ftalya, Lituanya, Hollanda, Fsveç, Bulgaristan ve
Slovakya; halen AB’de nükleer güç üretimini azaltmaya yönelen dokuz ülkedir. Bu
çerçevede, yenilenebilir enerji kaynaklar na yap lacak yat r mlar e li inde, mevcut nükleer
güç üretiminin azalt lmas planlanmaktad r (Reiche, 2004: 371–372).

5. SONUÇ VE DE ERLEND RME
Ekonomik ve çevresel ko ullar ile bu ili kiyi konu alan önerme, teori ve politikalar
tarihsel bir geli im süreci içinde de erlendirildi inde; ekonomi ve çevrenin ancak 2000’li
y llara gelindi inde daha geni bir ortak paydada bulu abildi i görülmektedir. Kurumsal
olarak “Büyümenin Do al S n rlar ” ile ba layan ve “Sürdürülebilir Kalk nma” anlay
ile
devem eden ekonomi-çevre etkile imi; günümüzde “eko-ekonomi” olarak an lan ve
sürdürülebilir kalk nma kavram n ya ama geçirecek çe itli uygulama ve politika
önerilerini de kapsayan bir yakla ma do ru ekillenmektedir. Bu süreçte dikkat çeken,
çevre ile ekonomi üzerindeki vurgunun dengelenmesi e ilimidir. Ekonomi ile ekoloji bilim
dallar aras ndaki yak nla ma, bir taraftan giderek zenginle en ortak bir teorik ve ampirik
literatürün yarat lmas na hizmet ederken; di er taraftan politika belirleme ve uygulama
süreçlerinde, ekonomist ve ekolojistler için ortak çal ma ve uzmanl k alanlar
yaratmaktad r.
Sürdürülebilir kalk nma, ekonomistler aç s ndan genellikle “çevresel” bir kavram
olarak, çevrebilimciler aç s ndan ise daha çok “iktisadi” içeri e sahip bir yakla m olarak
alg lanmas na kar n; “ekoloji” ile “ekonomi” kelimelerinden türetilen eko-ekonomi
kavram n n -terminolojik aç dan da olsa- ekonomi ve çevre bilimleri aras nda bir denge ve
ortakl
ça r t rd
dü ünülmektedir.
Bu süreçte, ülkemizin AB üyeli i perspektifi çerçevesinde olu turulacak politika ve
uygulamalar n, ülke gerçeklerinden ba ms z olarak ele al namayaca
aç kt r. Türkiye
gerçekleri
nda, ülkemizde sadece yenilenebilir enerji kaynaklar n n de erlendirilmesi
dahi, “temiz çevre”, “temiz enerji”, “enerji maliyetlerinde azalma”, “enerjide arz
güvenli inin sa lanmas ve d a ba ml l n azalt lmas ”, “döviz tasarrufu ile cari i lemler
aç n n daralt lmas ”, “son y llarda büyük ölçüde azalan yat r m harcamalar n n ve
istihdam n artt r lmas ” gibi çok say da amaca, ayn anda hizmet edebilecektir. Bu
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Di er iki ülke, güne enerjisinin yayg n olarak kullan ld
yayg n olarak kullan ld
Letonya’d r.
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yüzden, ülkemiz çevre politikalar n n uzun dönemli ve çok yönlü bir bak
de erlendirilmesi, son derece büyük bir önem ta maktad r.

aç s yla
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