
Vazgeçemedi¤imiz cep telefonlar›,

güzelleflmek u¤runa kulland›¤›m›z

kozmetikler, hastal›k çaresi ilaçlar, te-

mizlik sa¤layan her türlü deterjan ve

ev kozmeti¤i, bilgisayarlar ve daha ak-

l›m›za gelmeyen ama kullanmaktan

kaç›nmad›¤›m›z binlerce ürün. Kulla-

n›rken, genellikle her f›rsatta memnu-

niyetimizi dile getirdi¤imiz bu ürünle-

rin ortaya ç›k›fl›n›n arkas›nda çok ge-

nifl bir yelpazeye yay›lan, kocaman bir

sanayiler toplulu¤u var. Baflka bir de-

yiflle sanayiler, gereksinimlerimizin

karfl›lanmas›ndaki ya da yeni gereksi-

nimlerin yarat›lmas›ndaki bafl aktör-

ler. Ancak severek, vazgeçemeden kul-

land›¤›m›z ço¤u ürünün üretim afla-

mas›nda, ortaya ç›kan baz› yan ürün-

ler de var. Bunlar›n bir k›sm› öyle

özelliklere sahip ki, bulunduklar› or-

tamlar›n canl› yaflam koflullar›n› ba-

zen çok k›sa sürede, bazen de y›llara

yay›lan uzun sürelerde çok olumsuz

etkiliyor. ‹flte canl›lar ya da çevre için

tehlike oluflturan at›klara, tehlikeli

at›k deniyor. Bu at›klar, “tehlikeli”

s›fat›n› kimyasal etkinlik ya da zehirli-

lik nedeniyle al›yor. Patlay›c›l›k, çürü-

tücülük ya da zehirlilik gibi özellikler,

at›klar›n tek bafllar›na ya da baflka bir

at›kla birlefltiklerinde sa¤l›¤›m›za ya

da çevreye zarar vermelerine yol aç›-

yor. Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO),

Dünya Bankas› ve Birleflmifl Milletler

Çevre Koruma Grubu (UNEP) taraf›n-

dan kullan›lan tehlikeli at›k gruplan-

d›rmas›nda, asidik ve bazik at›klar, si-

yanürlü at›klar, a¤›r metal içeren at›k-

lar ve asbest kal›nt›lar› gibi inorganik
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Tehlikeli
At›klar

ÇANLAR K‹M‹N ‹Ç‹N ÇALIYOR?

Nisan ay›nda, Tuzla’da ve baflka baz› kumsallarda ortaya ç›kar›lan varillerle ülkemiz, bilinen
ama pek de umursanmayan  tehlikeli at›klarla beklenmedik bir biçimde yüzyüze geldi. Ernest
Hemingway’in meflhur sözünü bu duruma uyarlarsak, “tehlike çanlar› kimin için çal›yor diye
sormay›n, çünkü çanlar hepimiz için çal›yor”. Bu nedenle, toplumca hepimizi endifleye sürükle-
yen tehlikeli at›klar hakk›nda ne biliyoruz; bunlar sa¤l›¤›m›z› nas›l etkiliyor; at›klar nas›l ç›k›-
yor; kim sorumlu tutuluyor; at›k yönetimi nedir; bu çal›flmalar› kimler yürütüyor; denetimler na-
s›l yap›l›yor; STK’lar at›klara nas›l bak›yor; bireysel sorumluluklar›m›z›n fark›nda m›y›z gibi akl›-
m›za gelen pek çok sorunun yan›t›n› sizler için arad›k. 

Onur Kurulu üyesi Ethem Toruno¤lu
TMMOB-ÇMO’nun görüfllerini floyle dile getirdi:

Türkiye AB’ye girsin ya da girmesin sanayici-
lerimizin önümüzdeki y›llarda çok ciddi çevre
problemleri olaca¤› çok aç›k. Romanya AB uyum
süreci çerçevesinde en son çevre dosyas›n› kapata-
bildi. AB uyum sürecinin sanayiciler taraf›ndan
özellikle çevreyle ilgili konularda çok iyi alg›lanma-
s› laz›m. Türkiye sanayii bu süreçte yeni bir tak›m
krizlerle karfl› karfl›ya kalabilir. Çünkü AB’nin ge-
tirdi¤i normlar “beflikten mezara” diye tarif edi-
len, at›klar›n kontrolü üzerine iflleyen bir süreç.
Sanayide, tümüyle çevre dostu teknolojilerin ve
çevre dostu bir üretim band›n›n egemen olmas› is-
teniyor. Uyum sürecinin bir di¤er aflamas› da son
ürünün yani mal›n ekoetiketlenmesi. Bu etiketle-
me, bu mal›n çevreye en az zarar vererek ya da hiç

zarar vermeden üretildi¤inin göstergesi. Dolay›s›y-
la Avrupa pazar›nda ekoetiket sahibi olmayan
ürünler tercih edilmiyor; belirlenmifl normlara ya
da standartlara uyan mallar kabul görüyor... 

...Bir de baflka bir boyut var. AB topraklar›
içinde faaliyet alan› bulamayan kirli sektörler
Türkiye gibi arka bahçe ülkelere transfer edili-
yor. Teknoloji transferi ad› alt›nda baz› kirli sek-
tör ya da sanayilerin, herhangi bir önlem almak-
s›z›n Türkiye’de yat›r›m yapmas› söz konusu. Av-
rupa’dan kaynakl› ikinci bir husus da tehlikeli
at›klar›n arka bahçe ülkelere gönderilmesi. Çün-
kü bunlar›n yok edilmesi, o ülkelere de o sana-
yicilere de çok büyük maliyetler getiriyor. So-
nuçta zaman zaman Karadeniz’de variller fleklin-
de ya da ‹skenderun’da gemilerin batmas› flek-
linde tezahür eden olaylarla karfl›lafl›yoruz...

Beflikten Mezara Kirlilik Önleme
.
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at›klar, madeni at›klar, kirlenmifl klor-

lu çözücüler, PCB’ler, boya ve reçine

at›klar›, böcek öldürücüler gibi kimya-

sal kökenli organik at›klar, biyolojik

kökenli organik at›klar ve enfekte

at›klar listenin üst s›ralar›nda yer al›-

yor. Bu at›klardan baz›lar›ysa, özellik-

le de çevre bilincinin yeterince gelifl-

medi¤i toplumlarda, bazen topra¤›n

alt›ndan ç›kan zehirli variller, bazen

denizde batan bir geminin tafl›d›¤›

mal, bazen de bir fabrika bacas›ndan

ç›kan kül ya da duman biçiminde ha-

yat›m›za kar›fl›yorlar. ‹flte geçmiflten

bir örnek: ABD’de Niagara fielalesi’ne

yak›n, Aflk Kanal› diye romantik bir

adla bilinen eski bir kanal varm›fl. Bu

kanal, 1950’li y›llara kadar yak›n›nda-

ki büyük bir kimya fabrikas›n›n at›kla-

r›na ev sahipli¤i yapm›fl. Kanal dolun-

ca, fabrika sahibi flirket, oluflturdu¤u

kimyasal çöplü¤ün üstünü kapat›p be-

lediyeye hibe etmifl. Zamanla, eski çöp-

lü¤ün üstüne bir mahalle kurulmufl,

bir de okul infla edilmifl. 1970’li y›llara

gelindi¤inde, mahallelilerin bodrum

katlar›nda esrarengiz kimyasal s›z›nt›-

lar bafllam›fl. Önce çocuklarda, sonra

da yetiflkinlerde birbiri ard›na ç›kan

sa¤l›k sorunlar› mahalle sakinlerini

dehflete düflürmüfl. Bunlar›n nedeniy-

se, y›llarca süren bir dizi iz kovalama-

ca sonunda ancak ortaya ç›kart›labil-

mifl. Benzer olaylar Amerika’n›n, Av-

rupa’n›n pek çok yerinde geçmiflte iz-

lenmifl; hâlâ izlenenler de var. ‹leri

kimya sanayiine sahip ülkelerde, s›z›n-

t› yapt›¤› ancak son y›llarda keflfedilen

yüzlerce sanayi çöplü¤ü bulunuyor.

Ancak, bu tür sorunlar ortaya ç›kt›¤›n-

da çok geç oluyor. Çünkü topra¤a ve

yeralt› sular›na kar›flm›fl bu kimyasal

zehirleri yeniden varillere koymak,

olanaks›z.

Tehlikeli at›klardan nas›l etkilendi-

¤imizi anlamak için flu iki örnek yeter-

li: Yanmazl›k kalitesi, yal›t›m gücü ve

kimyasal olarak nötr oluflu nedeniyle

ço¤u gemide asbest kullan›l›yor. As-

best, derli toplu durdu¤unda hiçbir

zarar› olmayan bir madde. Ancak gemi

hurda haline geldi¤inde tehlike bafll›-

yor. Hurda gemilerin kesim ve söküm

ifllemleri s›ras›nda çevreye yay›lan as-

best lifleri, akci¤erde yara benzeri do-

kular›n oluflmas›na ve sürekli nefes al-

ma zorluklar›na yol aç›yor. Uzun dö-

nemdeyse, akci¤er kanseri ya da solu-

num organlar›n› çevreleyen tabakalar-

da görülen kanserlerle sonuçlan›yor.

‹kinci örne¤imizse, özellikle deniz kir-

liliklerinde karfl›m›za ç›kan civa. Kim-

yasal reaksiyonlara kolay girmeyen,

termometremizde uslu uslu oturan ci-

va, do¤ada bakteriler arac›l›¤›yla kim-

yasal de¤iflimlere u¤ruyor ve ekosis-

temlerde biriken, zehirli bir maddeye

dönüflüyor. Bafll›ca zehirli civa türevi,

metilli civa. Sinir sistemini zehirleye-

rek, insanlar ya da öteki canl›lar için

tehlikeli oluyor. Nörotoksik özellikte-

ki metilli civa, önce dokunma duyusu-

nu, sonra görme duyusunu etkiliyor.

Daha sonraysa merkezi sinir sistemini

zehirleyerek felç ve ölüme yol aç›yor.
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Yaflam› bu denli etkileyen tehlikeli

at›klarla ilgili, bugüne dek edinilen

deneyimler, önemli sorunlar ç›k›nca-

ya kadar, hiçbir ülkenin bu at›klar›

ciddi bir denetim alt›na alamad›¤›n›

gösteriyor. Bunun ana nedeniyse, at›k

etkilerinin geç ortaya ç›kmas›. Genel-

likle, at›klar en kolay yoldan çelik va-

riller içinde çeflitli yerlerdeki çöplük-

lere at›l›yor ya da gömülüyor. Sorun-

lar›n ortaya ç›kmas›, 20-30 y›l aradan

sonra, bu varillerin çürüyüp delinme-

siyle bafll›yor. Yani, variller çürüyün-

ceye dek, ya “flimdilik her fley yolun-

da” rahatl›¤›yla bekliyoruz; ya da za-

ten tehlikenin fark›nda bile olam›yo-

ruz, çünkü bilmiyoruz. Sonra, günün

birinde gerçek yakam›za yap›fl›yor.

Bu tür sorunlar›n oluflmamas› için ya-

p›lan çal›flmalarda ve karfl›lafl›lan güç-

lüklerin afl›m›nda da, ülkemizin çok

yol alm›fl ülkeler aras›nda olmad›¤› bi-

liniyor. “Nereden, ne kadar, hangi

tehlikeli at›k ç›k›yor?” sorusuna veri-

len yan›tlar birbirinden oldukça fark-

l›. Baz› sivil toplum kurulufllar› at›k

miktar›n›n 2 milyon ton oldu¤unu

öne sürüyorlar. Resmi rakamlarsa da-

ha farkl›.

Yetkililer Ne Diyor?

Görüfltü¤ümüz Çevre ve Orman

Bakanl›¤› yetkililerine göre, Türki-

ye’deki sanayi kurulufllar›nda ne ka-

dar at›k üretildi¤i; ne kadar›n›n tehli-

keli at›k oldu¤u; hangi yöntemlerle

nas›l yok edildi¤ine iliflkin gerçekçi

verilere ulaflmak çok zor. Çünkü bu

bilgiler sanayicinin beyan›na dayan›-

yor. Bakanl›k, verilerini Türkiye ‹sta-

tistik Kurumu - TÜ‹K arac›l›¤›yla elde

ediyor. TÜ‹K’in en son 2004 y›l›nda

yapt›¤› envanter çal›flmas›na göre teh-

likeli at›k miktar› yaklafl›k 1,2 milyon

ton. Bu çal›flmaya maden ve tar›m

sektörü dahil edilmemifl. Yetkililer, o

sektörlerden gelecek at›k miktarlar›-

n›n, bu rakam› büyütece¤ini söylü-
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Do¤a Derne¤i Genel Müdürü Güven Eken de-
di ki: 

“...Do¤ada insandan baflka hiçbir canl› çöp
üretmez. ‹nsan d›fl›ndaki her canl›, do¤adan ald›-
¤›n›, öldü¤ünde kendi bedeni de dahil olmak
üzere do¤ada baflka bir fleye dönüfltürür. Asl›nda
insan›n dünyan›n her yerinde yaflam sürmüfl eski
kültürlerinin yaflam flekline bak›ld›¤›nda, çöpü
oralarda da bulamazs›n›z. Çöp teknolojik yaflam-
la birlikte ortaya ç›km›fl ve o zamandan beri de
afl›r› miktarlarda çöp üretiyoruz. Çöp ne demek?
Çevreden, do¤adan bir fley al›yorsunuz, yerine
koymuyorsunuz. E¤er dünya kaynaklar› s›n›rs›z,
sonsuz olsayd›, bu yaflam fleklini sürdürebilirdik.
Ancak, do¤al kaynaklar› k›s›tl› bu gezegenden
sürekli bir fley al›p, yerine koymazsan›z, bir süre
sonra elinizde avucunuzda hiçbir fley kalmaz. ‹a-
de etmedi¤iniz sürece, çevre felaketleri yak›n bir
zaman›n en büyük sorunu olacak. Türkiye’de de
böyle giderse, bu tür sorunlar› daha s›k yaflaya-
biliriz...

...Tuzla’da bulunan zehirli variller, asl›nda
Türkiye’de iki ayr› konudaki sorunu gündeme ge-
tirdi: Çevreyle ilgili mevzuat›n eksikli¤i ve varo-
lan mevzuat›n da denetlenmesi. Çevreyle ilgili
suçlar dünyan›n heryerinde oldu¤u gibi, ülkemiz-
de de ifllenebilir, ifllenmekte. Ancak cayd›r›c› ol-
mas› ve bu suçlar›n tekrar edilmemesi için, ciddi
önlemlerin al›nmas› laz›m. Türkiye’nin önünde
iki tane ödev var. Bunlardan biri, çevre mevzuat›-
n›n daha güçlü, cezalar›n daha a¤›r ve içeri¤inin
daha ayr›nt›l› hale getirilmesi ifli. Bu da yetmez!
Mevzuatta yazar, ama onu denetleyecek meka-
nizmay›, örgütlenmeyi kurmam›flsan›z ya da yok-
sa yine mevzuat› iflletemezsiniz. Suç vard›r, ama
gözlemlenmedi¤i, ihbar edilmedi¤i için, suç ya-
pan›n yan›na kâr kal›r. ‹flte bu iki mekanizman›n
Türkiye’de net bir flekilde oturtulmas› laz›m. Do-

¤a Derne¤i olarak kurumsal görüflümüz bu do¤-
rultuda…

...Çevre ve Orman ‹l Müdürlükleri, Çevre ve
Orman Bakanl›¤›’n›n alt›ndaki çevreyle ilgili her
türlü mevzuat›n içerdi¤i her konuyu denetlemek-
ten sorumlu. Sorumlu derken ve flu anda denet-
lenmiyor derken, buradaki insanlar görevlerini
kötüye kullan›yorlar da denetlenmiyor diye bir-
fley yok. Güçleri yetmiyor. Çok basit bir matema-
tiksel hesap bu. Çevre mevzuat› çok büyük bir
mevzuat. AB ile birlikte daha da büyüyecek. Her
ilde, özellikle nüfusun kalabal›k oldu¤u flehirler-
de, tabii ki  çevreyle ilgili suç oranlar› daha faz-
la olacakt›r. Çevre ve Orman Bakanl›¤› il teflkilat-
lar› bunu takip edebilecek kadar elemana ve uz-
mana sahip de¤iller. Ferdi olarak, gerçekten bü-
rokratlar, teknik uzmanlar çok iyi ve düzenli ça-
l›flmalar yap›yorlar, ama bu yeterli olmuyor. Pe-
kâla Türkiye’nin Çevre ve Orman Bakanl›¤› teflki-
latlanmas› daha büyük, daha stabil, a¤›r ve güç-
lü bir kurum haline getirilebilir. Dünyada bunun
çok güzel örnekleri var. AB ülkelerinin büyük bir
k›sm› ve ABD yap›lanma sorunlar›n› çok iyi çöz-
müfl ülkeler. Bizim yapmam›z gereken de Türki-
ye’nin gerçeklerine göre planlama yapmak... 

... Türkiye’nin tehlikeli at›k yok etme strate-
jisinin bir kere ne kadar tehlikeli at›k üretildi¤i-
nin, noktasal olarak nerede üretildi¤inin ve her
bir at›¤›n nas›l elimine edilmesinin gerekti¤ini
hesaplayan, planlayan bir ulusal stratejisi olmal›.
Temiz üretim yaklafl›m› Türkiye’nin uzun vadeli
plan› olmal›. Sanayiciler ya da üreticiler de bu
plan›n merkezinde olmak zorundalar. Çünkü za-
ten sorunun kökü burada. Türkiye’de çok güçlü
bir mevzuat›m›z yok, denetim mekanizmalar›m›z
henüz çok yeterli de¤il, ama olanlar›n hiçbiri de,
flirketlerin sadece at›k üretmeleri ve bunlar› geli-
fligüzel bir flekilde, insan sa¤l›¤›na ve çevreye za-

rar verecek flekilde atmalar›n› özendirecek bir
düzenlemeyi de içermiyor. Zaten her akl›-selim
vatandafl, kanun ne yazarsa yazs›n, denetim me-
kanizmas› ne olursa olsun, çevre ve kamu sa¤l›-
¤›na bu kadar zararl› olabilecek bir hareketi, çok
basit ahlaki kurallar gere¤i yapmamas› gerekti¤i-
ni bilir. Ama baz› flirketler, çevreye yönelik olum-
suz davran›fllar› çok yayg›n olarak yap›yorlar.
Çünkü çevre hakk›, çevrenin de¤eri flirketler ta-
raf›ndan görülmüyor. Çevrenin verdi¤i hizmetler
bedava ve gözden ç›kar›labilir hizmetler olarak
görülüyor ki, durum hiç böyle de¤il. En basit ifl-
letmeden en büyük bir fabrikaya kadar havay›,
topra¤›, suyu do¤rudan ya da dolayl› olarak kul-
lan›yor. Yani her fabrikan›n, her iflletmenin do¤a
üzerinde b›rakt›¤› bir ayakizi var. Çevreyi bu ka-
dar kullanman›n karfl›l›¤›nda ço¤u için, çevrenin
küçücük bir t›rnak kadar bile de¤eri yok. Halbu-
ki bir çimento fabrikas› nas›l hammaddeyi paray-
la al›yorsa, art›k flirketlerin de, çevreyi kullan›r-
ken bir bedel ödemek gerekti¤ini benimsemeleri
gerekiyor. fiirketler çevreden ald›klar›n› maddi
aç›dan gerçekten ödeselerdi, bugünden yar›na
büyük olas›l›kla %90’› iflas etmifl olurdu. Çal›-
flanlar›n soludu¤u havan›n YTL ya da USD baz›n-
da flirkete olan maliyetini hesaplasan›z, gider ka-
lemlerinde inan›lmaz bir art›fl görürüsünüz. Do¤a
Derne¤i olarak elbette bunu beklemiyoruz, ama
en az›ndan her flirket kâr›n›n binde biri oran›nda
bir miktar› do¤aya geri verilebilir bir fley haline
getirse, do¤aya yat›r›m yapsa, o zaman çevrede
gördü¤ümüz bozulma bu kadar fliddetli ve bu ka-
dar h›zl› olmayacakt›. Böyle bir uygulama hem
çevre hem de flirketler için çok iyi olur. S›k s›k
söylenen sürdürülebilirlik bu iflte...Sonuç olarak,
geliflmifl ülklerin d›fl›nda, bütün dünyada çevre
yat›r›mlar› çok da gerekli görülmeyen, mevzuat
gere¤i yap›lan fleyler durumunda çevre yat›r›m
ve faaliyetler. Bu mant›k de¤iflmedikçe, zararlar
katlanarak artacak.

Çöp Üreten Tek Canl›: ‹nsan
.
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yor. Bakanl›k, tehlikeli at›kla ilgili

mücadelesinde, Çevre Kanunu ve

Tehlikeli At›klar›n Kontrolü Yönet-

meli¤i’ne dayanan bir mevzuat› ifllet-

meye çal›fl›yor. 

Yönetmeli¤e göre sanayici ciddi bir

yükümlülük alt›nda. Sanayici, üretimi

s›ras›nda ortaya ç›kan tehlikeli at›kla-

r› kendisi yok ettirmek zorunda. Tür-

kiye’de henüz tek bir tehlikeli at›k

yok etme tesisi bulunuyor; Kocaeli’de

faaliyet gösteren ‹ZAYDAfi’›n y›ll›k 35

bin ton kapasiteli bir yakma ünitesi,

bir de düzenli depolama ünitesi var.

Toplam tehlikeli at›k miktarlar›yla

karfl›laflt›r›l›nca, at›k yok etmede bu

tesis çok yetersiz. Ancak bu yönetme-

li¤e göre tesis yok diye sanayici at›¤›-

n› sa¤a sola atamaz. Sanayici at›¤›n›

yok etmekte s›k›nt› çekiyorsa, sanayi-

ciye, yine ayn› yönetmelikle, tek tek ya

da biraraya gelerek kendi tesislerini

kendileri kurma görevi verilmifl. Sana-

yicilerin üretim s›ras›nda at›k miktar›-
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MADDE YILLIK ÜRET‹M TEHD‹T ÖLÇE⁄‹ KULLANIM
çal›flanlar tüketiciler çevredeki çevre 

insanlar
1,4 diklorobenzen : Avrupa : 35 000 t • • • • sanayi için boya ve pigment üretimi güve ilac›

hidrojen florür  Avrupa : 245 000 t • • • • organikflorür ve katalizler (petrokimya sanayii)
yüzey ifllemleri

di-n-bütilfitelat  Avrupa : 26 000 t civar›nda • • • • PCV ve ka¤›t-karton üretimi
ahflap ve otomotiv sanayii, çözücüler

dietilenglikolbutileter Avrupa : 20 000’den 80 000 t’a kadar • • • • çözücüler, temizlik ve y›kama malzemeleri, 
dezenfektan  

dietilenglikolmetileter Avrupa : 20 000 t • • • • sanayi için çözücüler yak›t için antifriz

asetonitril    Avrupa : 3 000’den 15 000 t’a kadar • • • • ilaç sanayii, böcek/bitki öldürücüler, çözücüler
foto¤rafç›l›k malzemeleri

dizopropilbenzen     Avrupa : 850 000’den 4,1 Mt’a kadar • • • • fenol ve aseton üretimi
esans ve çözücülerde katk› maddesi

4,4 metilendianilin  Avrupa : 430 000 t • • • • poliüretan ve epoxy reçine üretimi

lineer alkilbenzen  Avrupa : 450 000 t • • • • kimya sanayiinde ara madde

Kloralkenler    Avrupa : 15 000 t civar›nda • • • • Metalurji ve atefle dayan›kl› malzeme (kauçuk)

Akrilamit    Avrupa : 80 000’den 100 000 t’a kadar• • • • poliakrilamit imalat›

Dietilasetoasetat  Avrupa : 5 000’den 20 000 t’a kadar • • • • ilaç sanayii Pigment, boya

Pentabromodifenileter  Avrupa : Üretim yok • • • • atefle dayan›kl› malzeme (sandalye, ambalaj, 
aletlerin plastik kab›)

Propilenoksit  Dünya : 3,5 Mt • • • • otomotiv, tekstil, inflaat, kimya sanayi
Avrupa : 580 000’den 2,7 Mt’a kadar ‹laç ve kozmetik sanayi

Fenol ve izomerleri Avrupa : 77 000 t • • • • reçine ve plastik üretimi

Trikloroetilen  Avrupa : 115 000 t • • • • metal temizleyici ve temizlik malzemeleri

1,3 butadien  Dünya : 1,2’den 4,9 Mt’a kadar • • • • sentetik kauçuk sanayii, termoplastik 
Bat› Avrupa : 1,7 Mt reçine üretimi, neopren, kufle ka¤›t

Naftalin   Avrupa : 100 000’den 500 000 t’a kadar• • • • böcek öldürücüler, inflaat malzemeleri, boya üretimi

4-kloro-2-metilfenol  Avrupa : Belki 15 000 t • • • • zararl› bitki böcek öldürücüler

metilmetakrilat Avrupa : 5 000 t • • • • polimer imalat›

anisidin Dünya : 15 000 t • • • • sar›, k›rm›z›, mavi pigmentler, emprime 
(Bunun yar›s› Çin’e ait) kumafllar, otomobil d›fl ve iç 

boyalar›, renkli keçe kalemler

2-butin-1,4-diol Avrupa : 200 000 t • • • • sulu çözeltilerin hidrojenasyonu›, ya¤ sentezi 
ilaç ürünleri, boya/böcek öldürücüler

akrilaldehit  Avrupa : 20 000’den 100 000 t’a kadar • • • • kimya sanayii

akrilikasit  Avrupa : 830 000 t • • • • boya ve yap›flt›r›c› üretimi

akrilonitril  Avrupa : 1,2 Mt • • • • stiren plasti¤i ve akrilik elyaf üretimi

dimetilsülfat Bat› Avrupa : 30 000 t • • • • organik kimya

metakrilikasit Avrupa : 1 000 t • • • • boya için polimer ve monomerlerin üretimi
yap›fl›t›r›c› ve tekstil

dioktildimetilamonyumklorür Avrupa : 5 600 t • • • • oto temizlik malzemeleri flampuan

1,4 dioksan    Bat› Avrupa : 2 500 t • • • • böcek ilac›, deodorant, kozmetik, manyetik bantlar,
deterjan vernik, zararl› otlar› öldürücü ilaç

3,4 dikloroanilin Avrupa : 15 000 t civar›nda • • • • bitki böcek öldürücüler

•Gri : bilgi eksikli¤i •Yeflil : güncel (günlük) kullan›mlar için sorun yok •K›rm›z› : tehlikeli maddeler, risk azalt›c› önlemler gerekmekte

Yaflam›m›z› Etkileyen Baz› Tehlikeli At›klar
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n› azaltacak yöntemler konusunda Ba-

kanl›k’la iflbirli¤i yapmalar› da gerçek-

ten çok önemli. Yetkililer, bunun bir

bilinç meselesi oldu¤unu, bilinçli sa-

nayici say›s›n›n çok az oldu¤unu, ama

bilinçlenmenin giderek yayg›nlaflt›¤›n›

belirtiyorlar. Bu konuda ‹ZAYDAfi’›n

çok etkili oldu¤unu, çünkü at›k yok

etmenin yüksek maliyetlerinin, sanayi-

ciyi, maliyeti düflürecek baflka planlar

yapmaya zorlad›¤›n› da dile getiriyor-

lar. Yetkililere göre, Türkiye’de at›kla-

r›n ço¤u ikinci elden geçiyor. Baz›

at›klar›n ekonomik de¤eri olabilir.

At›k ya¤, solvent, boya çamuru, demir

çelik sektöründen ç›kan baca külü gi-

bi maddeler de tehlikeli at›k, ama bun-

lar do¤rudan yok etme tesisine gitmi-

yor. Lisansl› bir geri kazan›m tesisin-

de geri kazan›m yap›labiliyor. At›k ya¤

enerji geri kazan›m› amac›yla, Bakan-

l›k’tan lisans alm›fl, özel yakma f›r›n›

olan tesisler kullan›l›yor. Bu özelli¤e

en uygun olanlar çimento fabrikalar›.

At›k solventi dam›tma yoluyla geri ka-

zanan tesisler de var, ürünleri TSE

belgeli olmak kayd›yla piyasaya sürü-

lüyor. Boya çamuru da geri kazan›la-

rak, yine TSE belgeli olmak kayd›yla

astar boya olarak piyasaya geri dönü-

yor. Baca külündense çinkoasit üreti-

mi yap›labiliyor. Sanayiciler için en

önemli olan›n at›¤› en aza indirmek ol-

du¤unu belirten yetkililer, at›k konu-

sundaki s›k›nt›n›n temelinde sanayici-

nin ortaya ç›kacak at›¤›ndan nas›l kur-

tulaca¤›n›n plan›n›, tesisi kurarken

yapmamas›ndan kaynakland›¤›n›, at›k

sorununun hep ikinci planda kald›¤›-

n›, üstelik genellikle de ötelendi¤ini

söyleyip, yeni yönetmelik ve mevzuat-

larla sanayicinin özellikle öteleme du-

rumunun art›k kesinlikle ortadan

kalkt›¤›n› belirtiyorlar.

Bakanl›k’ta, tehlikeli at›kla ilgili bir

masterplan çal›flmas› yap›lm›fl. Yetkili-

lere göre, ç›kan at›k kabaca belli. Ya-

k›labilir nitelikte olanlar da belli. Bu

plan, öncelikle ‹ZAYDAfi’›n kapasitesi-

nin güçlendirilmesini, geniflletilmesini

öngörüyor. Ayr›ca, Trakya, Ege ve Ak-

deniz Bölgeleri’nde birer tane, ‹ç Ana-

dolu Bölgesi’nde daha küçük ölçekli

olmak üzere Eskiflehir ve Kayseri’ye

birer tane tesise gereksinim oldu¤u

saptanm›fl. Mersin’de tesisin yeri belir-

lenmifl; çevresel etki de¤erlendirme

süreci iflliyormufl. Trakya bölgesi için

de çal›flma bafllat›lm›fl. ‹zmir için bir

tesis çal›flmas› henüz bafllama aflama-

s›ndaym›fl. ‹ç Anadolu’da sanayicilerin

harekete geçmesini bekleniyormufl.

Di¤er bölgelerdeyse yok etme tesisi

yerine “ara depolama tesisleri” kurul-

mas› düflünülüyormufl. Tehlikeli at›k-

lar bu tesislerde depolan›p, uygun

miktarda biriktiklerindeyse yok etme

tesisilerine gönderileceklermifl.

Tehlikeli at›klar›n denetimi tümüy-

le ve yaln›zca Çevre ve Orman Bakan-

l›¤›, Çevre ‹l Müdürlükleri’nce yap›l›-

yor. Yetkililer, sa¤l›kl› bir denetim

için, özellikle sanayinin çok yo¤un ol-
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Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ve bir Çevre
Teflvik Ödülü sahibi olan Eczac›bafl› ‹laç Sanayii
yetkililerine, tehlikeli at›klar›yla nas›l bafledebil-
diklerini sorduk. 

‹‹llaaçç  üürreettiimmiinnddee  hhaannggii  ttüürrddee  tteehhlliikkeellii  aatt››kkllaarr  oorr--
ttaayyaa  çç››kk››yyoorr??

Hammadde üretim fabrikas›yla ilaç fabrikas›n›
ayr› de¤erlendirmek gerekir. ‹laç fabrikas›nda
tehlikeli at›k olarak, miyad› dolmufl numuneler,
geri kazan›lmayan ürünler, filtrelerde toplanan
tozlar ve kontamine olmufl (ürünle temas etmifl)
her türlü ambalaj at›¤›, örne¤in; kullan›lm›fl ham-
madde ambalajlar›, fire ürünler, laboratuar at›kla-
r› gibi at›klardan söz edilebilir. 

BBuunnllaarr››nn,,  yy››llll››kk  oorrttaallaammaa  mmiikkttaarrllaarr››  nneeddiirr??
Y›ll›k ortalama olarak, ilaç at›¤› 20 ton, filtre-

ler ve filrelerde tutulan tozlar 10 ton, di¤er en-
düstriyel at›klar 10 ton civar›nda.

AAtt››kkllaarr››nn  yyookkeeddiillmmeessiinnddee nnee  ttüürr  yyöönntteemmlleerr
kkuullllaann››ll››yyoorr??

Tehlikeli at›k s›n›f›na girenler, Türkiye’de tek
imha tesisi olan ‹ZAYDAfi’a gönderiliyor. Konta-
mine olmam›fl ka¤›t, naylon gibi ambalaj malze-
meleriyse ay›klanarak geri kazan›l›yor.

EEcczzaacc››bbaaflfl››  ‹‹llaaçç  SSaannaayyiiii’’nniinn  ““tteemmiizz  üürreettiimm””  yyaa
ddaa  ““ggeerrii  kkaazzaann››mm””  kkoonnuullaarr››nnddaa  ççaall››flflmmaallaarr››  vvaarr
mm››? 

Üretim sürecinde toz ve gaz emisyonu kontrol
alt›nda tutulmaktad›r. Solvent bazl› üretim teknik-
leri yerine, su bazl› tekniklere yönelmek üzere
araflt›rma ve yat›r›m yap›l›yor.

Üretim sürecinde oluflan ka¤›t, naylon ve cam

malzemelerin kontamine olmayanlar›  tesis içeri-
sinde türlerine ayr›flt›r›larak geri kazan›m› sa¤la-
n›yor. Bunun d›fl›nda ilaç üreten firmalar piyasaya
verilen kontamine olmam›fl ambalajlar›n geri ka-
zan›m›ndan da sorumlu olduklar›ndan (Ambalaj
At›klar› Kontrolü Yönetmeli¤i), bunlar›n ÇEVKO
vas›tas›yla geri kazan›m›n› sa¤l›yoruz.

TTeehhlliikkeellii  aatt››kkllaarr››nn  yyookk  eeddiillmmeessiinnddee,,  EEcczzaacc››bbaaflfl››
‹‹llaaçç  SSaannaayyiiii  oollaarraakk  nnee  ttüürr  ssoorruunnllaarrllaa  kkaarrflfl››llaaflfl››ll››yyoorr??

At›k yok etmede tek tesis olan ‹ZAYDAfi ye-
terli olamamaktad›r. Özellikle at›k kabulünde ile-
ri tarihlere gün vermesi, at›klar›n iflletmede sak-
lanmas› ve depolanmas›nda sorun yarat›yor. Ayr›-
ca tesisin uzak olmas›, nakliyede risk ve maliyet
getiriyor.  

BBuu  aallaannddaa  hhiizzmmeett  vveerreenn  ssaannaayyiicciilleerriinn,,  ssoorruunnllaa--
rr››nn  ggiiddeerriillmmeessii  kkoonnuussuunnddaa  yyeennii  öönneerriilleerrii  oollaabbiilliiyyoorr
mmuu??

Mutlaka Türkiye’nin belirli bölgelerine yay›l›
imha tesislerinin kurulmas› gerekiyor. At›k nakli-
ye firmalar› s›k› denetlenmeli ve say›lar›n›n art›r›l-
mas› için gerekli teflvikler sa¤lanmal›. Tabii, bu
iyilefltirmelere paralel olarak üreticiler, çevreye
olan sorumluluklar› ve  rekabette eflitli¤in sa¤lan-
mas› yönünden sa¤l›kl› denetlenmeli. 

BBuu  aallaannddaa  ffaaaalliiyyeett  ggöösstteerreenn  ssaannaayyiilleerr  aarraass››nn--
ddaa,,  tteehhlliikkeellii  aatt››kkllaarr››nn  yyookk  eeddiillmmeessiinnddee,,  ssaannaayyiicciilleerr
aarraass››nnddaa  iiflflbbiirrllii¤¤ii  yyaa  ddaa  oorrttaakk  bbiirr  öörrggüüttlleennmmee  vvaarr
mm››??  VVaarrssaa  iiflfllleeyyiiflfl  nnaass››ll  ggeerrççeekklleeflfliiyyoorr??

Bildi¤imiz kadar›yla ilaç endüstrisinde bir at›k
borsas› yok, zaten sa¤l›k aç›s›ndan da olas›l›¤›
yok gibi. 

Onlar Nas›l Baflediyor?
.
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du¤u bölgelerde, teflkilat›n çok güçlü

olmas› gerekti¤inin alt›n› çiziyorlar.

Orman teflkilat›yla birlefltikten sonra

eleman say›s›n›n artmas›na karfl›n çev-

reyle ilgili bölümlerin, pek çok ilde ye-

tersiz oldu¤unu dile getiriyorlar: Ele-

man say›s› Anadolu illerinde 4-6’yi ge-

çemiyormufl. Sanayiinin yo¤un oldu¤u

illerde say›n›n biraz daha artmas›na ve

sürekli fazla çal›flma yap›lmas›na kar-

fl›n yine de yeterli olmuyormufl. “En

büyük yard›mc›m›z vatandafl” diyen

yetkililer, yasal olmayan bir at›k trafi-

¤i ya da sa¤l›k d›fl› bir uygulama göz-

lemlenmesi halinde, bunun ‹l Çevre

Müdürlüklerine ya da do¤rudan Ba-

kanl›¤a iletilmesinin de önemli oldu-

¤unu belirtiyorlar.

Yetkililer, Türkiye’de özellikle at›k

analizi yapabilecek akredite olmufl la-

boratuvarlar›n say›s›n›n azl›¤›ndan ya-

k›n›yorlar: “Genellikle TÜB‹TAK’la ça-

l›fl›yoruz. Ama yetmiyor tabii. Üniver-

sitelerimizin kimya ve çevre laboratu-

varlar› da girdiler bu konuya. Kapasi-

telerini gelifltiriyorlar, ço¤u da akredi-

te olmufl durumda. Ama yine de labo-

ratuvar say›s›n›n yeterli oldu¤u söyle-

nemez. Adana’da ç›kan bir at›¤›n

TÜB‹TAK’ta analiz edilmesi çok an-

laml› de¤il. Akredite laboratuvarlar›n

Türkiye’de her bölgede bulunacak fle-

kilde yayg›nlaflt›r›lmas› gerekiyor.”

Yetkililer, at›¤› en aza indirme

yani “minimizasyon” çal›flmalar›n›n

da sanayicinin kendi bütçesiyle ilgi-

li oldu¤unu, ama yap›lacak küçük

bir yat›r›mla orta veya uzun dönemde

yok etme masraf›ndan kurtulabiline-

ce¤ini an›msat›p, bu konudaki sanayi-

ci yaklafl›mlar›n› flöyle örnekliyorlar:

“Büyük sanayicilerimiz bu bilince erifl-

mifl durumda; yurtd›fl›ndaki benzer te-

sislerin uygulamalar›n› da izleyerek,

belli bir at›k minimizasyon çal›flmas›n›

yürütüyorlar. Kulland›¤› hammaddeyi

bile de¤ifltiren sanayiciler var. Tehlike-

li özellik gösteren kimyasal madde ye-

rine biraz fazla para vererek ald›¤› da-

ha az tehlikeli ya da tehlikesiz malze-

meleri kullanarak, yok etme aya¤›n-

dan kâr etmifl oluyorlar.

Bakanl›k yetkilileri “Bu yat›r›m h›-

z›yla gidebilirsek, AB üyesi ülkelerin

flu anda içinde bulundu¤u duruma

2023’lerde eriflebiliriz. Sanayileflmede

henüz yol almaya bafllad›¤›m›z› düflü-

nürek kendimizi AB’yle karfl›laflt›r›r-

sak çok kötü bir durumda olmad›¤›m›-

z›, hatta flansl› oldu¤umuzu bile söyle-

yebiliriz. Çünkü onlar›n yaflad›¤› çok

kötü tecrübeler var. Ancak bu durum-

dan çok ders alm›fllar; mevzuat ve yö-

netmeliklerin ç›tas›n› çok yükseltmifl-

ler. Yaflad›klar› ac› tecrübeleri en bafl-

tan bilebilseydik, belki bugünkü s›k›n-

t›lar›m›z olmazd› diyorlar.

S e r p i l  Y › l d › z
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Zehirin izledi¤i yol.
‹nsanlar›n çevredeki bulafl›c› mikroplara karfl›

tepkisi, beden içine çekilen ya da yutulan miktar,
zararl› maddelerin vücuda giriflinin kolayl›¤›, de¤i-
flimi ve yok olma h›z›yla do¤rudan ba¤lant›l›. Ze-
hirli maddeler, sindirim kanal› yoluyla su, besin ve
yutulan tozlarla vücuda giriyor.Yetiflkinlerde akci-
¤erler, atmosferle 8000 cm2’lik bir temas yüzeyi
olufltururlar. D›flar›dan solunum yoluna giren çö-
zünebilir gazlar ve minik parçac›klar, lenf ya da
kan dolafl›m›na kar›fl›r. Baz› zehirler deriden de
bedene girebilir. Bir kirleticinin beden içine girme-
si, kirleticinin fiziksel ve kimyasal biçimiyle ilgili.
Temas yüzeyinin fizyolojik durumu da önemli. Ço-
cuklar›n ba¤›rsak ya da solunum yolu mukozalar›

büyüklere göre daha az direnç-
li. Kirletici maddeler

özellikle karaci¤er ve
böbrekte yo¤unla-

fl›r. Kadmi-
y u m

böbrekte birikir. Ama dioksinler, ya¤l› dokuyu,
meme bezini ya da beyni tercih ederler. Kurflunsa
kemik dokusunda depolan›r. Zehirler, idrar yoluy-
la at›labilirler. Akci¤erlerden çevreye geri verilen
hava, baz› uçucu gazlar›n beden d›fl›na at›lmas›n›
sa¤lar. ‹nsan dokusu, zehirli maddelerden onlar›
de¤ifltirerek de kurtulur. Bu biyolojik de¤iflim, vü-
cudun gerçek kimya fabrikas›
karaci¤erde gerçekleflir;
ama mide, ba¤›rsak,
deri, böbrek gibi öteki
dokular da kendilerine
özgü yollarla zehir-
den kurtulabilirler.
Ancak tüm bu sü-
reçler sonunda
oluflan metabolit-
ler, bazen zehir-
lerin asl›ndan
daha etkili de
olabilirler. Hidro-
karbur aromatik
polysiklik (HAP) ailesin-
den olan benzo(a)piren, ka-
raci¤erde çok tepkili bir tü-
reve dönüflür ve bunlar hücre çekirdeklerinin mo-
lekülleriyle birleflerek kanser oluflumuna yol aça-
bilirler.

ZZeehhiirr  nnaass››ll  eettkkiilliiyyoorr??
Zehir, kendini bir dokunun hücreleri, ya da

hassas bir organizman›n içindeki hedef molekül-
lerde gösterir. Hedef moleküller, genetik bilginin
en önemli parçalar› proteinler, lipidler ya da nük-
leik asitler olabilir. Bozulmalar hücresel bölünüm
veya kal›t›m hücrelerinin oluflumu s›ras›nda akta-
r›l›rlar. Bunlar do¤ufltan bozukluklara yol açabilir.
Kanserojen genotoksikler, do¤rudan ya da meto-
bolitleri arac›l›¤›yla hücre çekirde¤inin genlerini
de¤iflime u¤rat›rlar. Genotoksik olmayan kansero-
jenler, genotoksik zehirlerin etkinli¤ini art›r›r. Bu
da, bu toksik genotoksiklerin vücuda girifl oran›n›
ya da onlar›n tepkili metabolitlerinin oluflumunu
artt›rarak gerçekleflir. Genotoksik olmayanlarsa,
zehirden kurtulma ya da kanserli hücrelerin geli-
fliminin kontrolü sistemlerini zay›flat›r. Bunlar
ayr›ca kanser potansiyeli olan hücreleri artt›r›r ve
iltihap tepkisine de neden olabilirler. 

Zararl› maddelerin baz› organlarla iliflkisi
vard›r. Dioksinler ya¤larda, meme bezinde,
beyinde; kurflun kemikte; Kadmiyum böb-
rekte; ‹yot da tiroitde depolan›r.

Özelliklerine göre bu kimyasal
moleküller hücre içinde farkl›

hedeflere yönelirler.

Zehirler organizmay› nas›l etkiliyor?

D‹OKS‹N

Beyin

‹YOD

KATM‹YUMKURfiUN
Tiroit

Meme bezi

Böbrek

Kemik

Ya¤

Bu iki glikoleter in-
san vücudunda farkl›
biçimlerde de¤iflime
u¤rarlar. Bir tanesi 
kanserojen molekül

olufltururken, 
bir di¤eri zarars›z

CO2 üretir.

Nükleik
asitler

Enzimler

Hücre
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