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ÇEVRE KİRLİLİGİ SORUNU ÇALIŞMALARI
Yrd. Ooç. Dr. Tlğinçe ÖZKİPER OKTAR(*)

Çevre kirliliği sorununun çok geniş alanlara yayılması ve ulusal sınır
lardan öteye taşması nedeniyle, uluslararası nitelikte yoğun çahşmaları, bilgi
- alışverişini ve karşılıklı yardımlaşmayı gerektiren çok boyutlu bir sorundurumundadır. Yakın çevrenin kirliliğinin ötesinde, kirletici maddelerin etkinlik ve yayılma durumlarına göre kilometrelerce uzaklarda bile kirlilik ortaya
çıkabilmekte ve aynı ölçülerde de önem taşımaktadır.
Dünya kamu-oyunu günlerce ilgilendiren ve etkileri hala duyulan ve
gelecekte de duyulacak olan Çernobil nükleer enerji santralinde 1986 yılı
nın Nisan ayında meydana gelen ve Kasım ayında Basel'de Sandoz tesisindeki yangın sonucu 30 tona yaklaşan 34 çeşit zehirli madde ve birkaç
miligramı bile insanın ölümüne neden olabilecek 200 kg. civa bileşikleri Avrupa'nın merkezinde yer alan Ren nehrinin yapısını bozmuş, özellikle bu
nehrin yukarı kısımları daha önce hiç karşılaşılmamış bir felakete uğramıştır.
Yine, deniz ulaştırması ve özellikle petrol taşımacılığı denizlerin kirletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Gemilerin ve tankerlerin sintine sularının ve depolarının sığ sularda, körfezlerde temizlenmesi buralarda önemli bir kirlenme nedeni olmaktadır. Petrol taşıyan büyük tonajlı tankerlerin
neden olduğu kazalar sonucu da yaygın ve çok boyutlu bir çevre kirliliği
sorunu ortaya çıkmaktadır. Örneğin; 1976 yılında İngiltere'nin güney-batı
kıyılarında meydana gelen bir deniz kazası sonucunda, petrol yüklü TorreyCanyon tankerinden kaza anında yaklaşık 30.000 ton, hemen hemen on
gün sonra d~ 118.000 ton petrol denize dökülmüş, bunun zararlı etkileri
ise günlerce lngiltere kıyılarından giderilemediği gibi, Fransa kıyılarında da
tehlikeli boyutlard~ deniz kirliliği sorununun ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Yine 1976 yılında ltalya'da Seveso'da kimyasal madde patlamasının sonucunda oluşan kirlilik ancak 8 yılda temizlenebilmiştir.
· Çevre kirliliği sorununa ilgi 1970 yılına kadar ·sorunun gerektirdiği öf~üde uyanmamış olduğu için bu konudaki uluslararası çalışmaların, diğer
ilgili çalışmalarda olduğu gibi bu tarihten itibaren- başladığı görülme~edir.
Ozellikle, 1972 yılındaStockholm'de düzenlenmiş bulunan "DUNYA
ÇEVR~ SORUNLAR! KONFERANS!" bu konuda yapılmış başlıca çalış
ma olarak nitenlenmektedir. Bu konferansın en önemli sonucu ise Birlesmiş Milletler bünyesinde oluşturulmuş bulunan BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
ÇEVRE PROGRAM! "UNEP" dir. Çalışma merkezi Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunar:ı söz konusu.uluslararası çevre kuruluşunun çalışma proğ
ramı; "Yerleşme ve Sağlık", "Okyanuslar", "Çevre ve Kalkınma", "Enerji", "Tabii afetlern ve "Ekosistem" olmak üzere altı bölüme ayrılmış-ola
rak yürütülmektedir.
Birleşmiş Milletler Çevre Proğramı dışında, yine Birleşmiş Milletler ya~·) Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri İktisat Bölümü.
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pısında çevre sorunları ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek üzere birkaÇ
ruluş daha bulunmaktadır. Bu kuruluşların dolaylı olarak çevre ile ilgili
lışmaları başlıca şu konularda yoğunlaşma göstermektedir.

kuça-

DÜNYA SAGLIK TEŞKİLATI (World Health Organization, WHO)
Merkezi Cenevre'de bulunan bu kuruluşun ''Tüm dünya insanlarını en
olan amacının paralelinde bir de çevre
"Çevre sağlığı" bölümü bulunmaktadır. Bu bölümün özellikle, tarım koruma ilaçları artıkları ve gıda maddelirindeki zararlılarla ilgili çalışmaları çevre sorunlarına yaklaşımı bakımından
büyük önem taşımaktadır.

sağlık koşullarına kavuşturmak"
sorunları ile ilgili çalışmalar yapan

iyi

GIDA VE TARIM TEŞKİLATI (Food And Agricultural Organization,
FAO); Merkezi Roma'da bulunan bu kuruluşun amacı dünya ekonomisine ·
katkıda bulunabilmek üzere hertür gıda ve tarım ürünlerinin üretim miktarlanmn çoğalmasını sağlayarak, üye ülkelerin beslenme sorunlarını çözüm~
!emektir. Bu kuruluşun da, "Çevre ve Doğal Kaynaklar" üzerinde araştır
malar yapabilmek amacıyla ~urulmuş bir bölümü bulunmaktadır. Bu bölümün çalışmaları, özellikle gıda maddelerinin içersine katılan yabancı maddeler, tarım, koruma ilaçları ve su kirliliği sorunu üzerinde yoğunlaşmıştır.
, DÜNYA METEOROLOJi TEŞKILATI (World Meteorologlcal Organization, WMO); Meteorolojik amaçlı çalışmalar yapmak üzere kurulmuş
bulunmaktadır. Merkezi Cenevre'de olup, Çevre sorunlarına yönelik Ça·
lışmaları daha çok İnsan ve Çevre İlişkilerine yöneliktir.
HÜKÜMETLERARASI DENİZCİLİK DANIŞMA TEŞKİLATI (lntergovernmental Maritime Consultative Organization,IMCO); Bu kuruluşun merkezi Londra'da olup, deniz taşımacılığıyla ilgili her tür teknik ve hukuksal
konularda uluslararasında işbirliği sağlayarak çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Kuruluşundan sonra geçen ilk 1O yıl içersinde özellikle deniz
güvenliği, ilgi alanını oluştururken, 1967 yılında "TORREY CANYON" isimli
petrol yüklü bir şilebin önemli bir deniz kazasına neden olması üzerine,
ilgi alanına ,bu kez de deniz kirliliğinin neden olduğu uluslararası hukuksal
sorunları da almıştır.
ULUSLARARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI (lnternational Laboour Organization, ILO) Amacı tüm dünya ülkelerinde yaşam ve çalışma koşulla
rını düzeltmek ve toplumsal dengeyi kurmak olan bu kuruluşun merkezi
Cenevre'dedir. Kuruluşa bağlı olarak çalışmalarını sürdüren "Kimya
Sanayi" ve "Çalışma Koşulları" ve "Çevre" komiteleri sırasıyla kimya sanayi ve çevre kirliliği, iş çevresi ve çalJşma koşulları ·iıe çevre ve kalkınma
konularında önemli çalışmalar yapmaktadırlar.
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DENİZ KİRLİLİGİNİN BİLİMSEL YÖNÜ ÜZERİNDE ÇALIŞAN UZMANLAR GRUBU (Joint Group Of Experts On The Scientific Aspects
Of Marine Pollution, GESEMP); Özellikle deniz kirliliğini önlen:ıe amacıy
la kurulmuş bulunan bu kuruluşun merkezi Londra'dadır. Kuruluşun çalış
maları oldukça ilgi çekici olup, bunlar sırasıyla kıyı sularının kalitesi, denizlere gerek gemilerden, gerekse sanayi kuruluşlarından akıtılan zehirli artıklar ile deniz kazalarının neden olduğu ve zararları milyonlarca lirayı bulan petrol artıklarının yarattığı deniz kirliliğinin boyutlarıdır.

ULUSLARARASI KANSER ARAŞTIRMALARI AJANSI (lnternational Agency For Research On .Canser, IARC); Kanser araştırmalarına uluslararası ölçüde katkıda bulunabilmek amacında olan bu kuruluşun çalış
ma merkezi "Lyon"dadır. Bu kuruluşun bünyesinde Kanser araştırmaları
nın yanısıra kansere yolaçabilecek çevre kirliliği türleri üzerinde de çalışmalar sürdürülmektedir.
oluştur
yapılarında
yanısıra
konularının
çalışma
temel
gibi
Görüldüğü
dukları komiteler aracıfığıyfa da gerek ulusaf, gerekse uluslararat;ı düzey·
de çevre kirlili~inin taşıdı{'Jı büyük önem dolayısıyla, üzerinde durulmaya
değer çalışmalar sürdürülmekte ve bunların sonuçları da kitap, mecmua
ya da bildiriler aracılığıyla kamuoyuna duyurulmakta ve elde edilen bazı
teknik ve ekonomik bulgular da uygulayıcıların emrine sunulmaktadır.
Yukarıda adı geçen tüm bu kuruluşların yanısıra "Birleşmiş Milletler
Avrupa Ekonomik Komisyonu", "Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı", Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı "Avrupa Konseyi", Avrupa Ekonomik
Topluluğu "Kuzey Konseyi", gibi önemli kuruluşlar kendi öz çalışmaları
nın yanısıra çevre kirliliği konusunda da önemli girişimler ve çalışmalar içersinde bulunmaktadırlar.
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