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GÖC VE SAVAS

CEVRE VE SAĞLIK
Sağlığın tanımında bedensel, ruhsal ve sosyal hatta
ekonomik olarak tam iyilik halinden bahsedilir. Sağlıklı
olmak için bedenen iyiliğin yanında sosyal çevreninde
sağlıklı olması gerekmektedir. Son yıllarda çevremizdeki
ülkelerdeki iç savaş ve istikrarsızlık göç ve çevre sorunlarına
yol açmaktadır. Sosyolojinin ilgilendiği bir konu, olayların
insanlara etkisinden bahseder. Sosyolojinin bir başka ilgi
alanı ise kirlilik, atık ve kaynakların azaltılması da içinde
olmak üzere çevremize yönelik önemli tehditlerdir.

Çevre bize verilmiş bir emanettir. En iyi koruma kirletmemektir. Çevreyi koruyalım. En önemlisi koruyucu önlemlerdir.
Tıpta en ucuzu hastalığı önleyici tedbirlerdir, hastayı tedavi
etmekten daha ucuza mal edildiği söylenir. Çevreyi bozunca
düzeltmekte aynı şekilde zordur. Huzurlu ve barış içinde
yaşamak hedef olmalıdır. İslam adıyla barış selamet
manalarını barındıran dinimiz sulhu emretmektedir. Barış
çevre tahribatını önlemek açısından savaşa göre hiç şüphesiz
daha üstündür.
Dr. Hüseyin Budak / ÇEKUD YK Üyesi

CED NE DEMEKTİR?
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi
planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz
etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin
önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza
indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji
alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesi ve projelerin
uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek
çalışmalardır.

Göç inanların bir bölge ya da toplumdan diğerine
yerleşmek üzere hareket etmesidir. Tarih boyunca insanların çeşitli sebeplerle göçler yaptıkları görülmektedir.
Türklerin Orta Asya’dan Anadolu'ya göçü ve Avrupa'daki
kavimler göçü büyük göçlerdendir. Bu gün yaklaşık 175
milyon insanın doğduğu ülkeden başka bir ülkede ikamet
ettiği hesaplanmaktadır. Bir ülke içinde yerleşmek üzere
yer değiştirme iç göç, bir ülkeyi terk ederek başka ülkeye
yerleşme süreci de dış göç adını almaktadır.
Göçü etkileyen başlıca eski kuramlar itme ve çekme
etmenlerinden bahseder. İtme etmenlerinden savaş, kıtlık,
siyasi baskı ya da nüfuz baskıları gibi insanları göçe
zorlayan kaynak ülke içerisindeki dinamiklere atıfta
bulunur. Bunun tersine çekme etmenler; gidilen ülkede
göçmenleri çeken özelliklerdir. Örneğin gelişen emek
pazarı, daha iyi yaşama koşulları ve düşük nüfus yoğunluğu
başka bölgelerdeki göçmenleri çekebilmektedir. Bazen
savaşlar bunun yaşanmasını zorunlu hale getirmektedir.
Balkan savaşlarında Balkanlardan birçok Osmanlı topraklarından insan Anadolu'ya göç etmiştir. Yine doğu
cephesinde Osmanlı-İran ve Osmanlı-Rus savaşları bu
bölgelerden Anadolu içlerine göçlere sebep olmaktadır
1989’da Berlin duvarının yıkılmasından ve eski Sovyetler
Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerinden ortaya çıkan dönüşümlerden beri Avrupa yeni göç olarak adlandırılan şeye tanık
oldu. Bu yeni göçe iki olay damgasını vurdu. Birincisi doğu
ile batı arasındaki sınırların açılması 1989-1994 yıllarında
Avrupa'da beş milyona yakın insanın göç etmesine neden
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ÇED, ülkemizde 7 Şubat 1993 tarihinden beri uygulanmaktadır. İlk ÇED Yönetmeliği 07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
yönetmelik çeşitli yıllarda revize edilmiştir. Türkiye’de
ÇED’in uygulanmasında yetkili merci Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğü’dür.

ÇED Süreci
olmuştur. İkincisi Yugoslavya'daki savaş ve etnik çatışma
yaklaşık beş milyon mültecinin Avrupa'nın diğer bölgelerine göç dalgası ile sonuçlanmıştır.
Suriye'de ki iç savaş ülkede ve çevre ülkelerde de huzursuzluğa yol açmıştır. Milyonlarca insan evini ve çevresini
bırakarak ülke içinde ve başka ülkelere göç etmiştir.
Türkiye’ye 3 milyona yakın insan göç etmiş ve ülkemizde
barındırılmaktadır. Akdeniz’den İtalya ve diğer Avrupa
ülkelerine Afrikalılar ve Güney Asya göçmenleri geçmeye
çalışmaktadır. Yine Ege denizinden Yunanistan üzerinden
plastik botlarla ve sağlıksız şartlarda iltica etmeye çalışan ve
boğulan yüzlerce insan geçtiğimiz yıllarda büyük bir dram
yaşamıştır. Avrupa birliği sınırlarında ve Belgrad gibi şehir
merkezlerinde dahi gördüğümüz sığınmacılar bu yer
değiştirmelerde sağlıksız çevresel koşullarda yaşamaya
çalışmışlardır.
21. yüzyılla bağdaşmayan bir sorun ve bunun çözümü
veya başarısızlığımız olarak nitelenebilecek bir çevresel
problem yaşadığımızı söyleyebiliriz. İnsanlık olarak
karşılaştığımız bu sınavda başarısız olduğumuzu itiraf
etmemiz gerekmektedir. Dünyanın en eski şehirlerinden
biri olan ve Osmanlı devletinin 4. büyük şehri olan Halep 2.
dünya savaşı sonundaki Berlin gibi bir yıkıma uğramıştır. Bir
deprem felaketine uğramış şehir gibi yerle bir olmuştur.
Yollar beton yığınları ile dolmuştur. Tam bir çevre felaketi
ortaya çıkmıştır. Milyonlarca ton yıkıntının ne kadar büyük
bir çevre sorunu olduğu ortadadır. İnsanların yaşadığı
kültürel çevreden uzaklaşması ve bu çevrenin yok edilmesinin oluşturduğu çevre sorunu söz konusudur. Kişilerin göç
ve zorlukları sebebiyle yaşadığı psikolojik travma ise ayrıca
gözden kaçırılmamalıdır.
İnsanların Suriye içinde ve Filistin’de abluka sebebiyle
yeterli temizlik malzemesi hatta besine ulaşamadığı sefalet
çektiği ve birçok hastalıktan öldüğü görülmektedir.
İnsanların besin kaynakları ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) besin yönünden de ülkelerin
kendi kendine yeterliğini desteklemelidir. Beslenme hakkı
temel insan haklarından bir olduğu kabul edilmeli ve
desteklenmelidir.

Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için 17.07.2008 tarih ve 26939
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. ve 16. maddelerinde
belirtilen başvuru ile başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile sona eren
süreçtir.

ÇED Raporu

Yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan veya Valilikçe
Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir kararı verilen bir
proje için Komisyonca oluşturulan özel formata göre
hazırlanan rapor Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
Raporu adını alır.
Hazırlanan ÇED Raporu yatırımcı tarafından Bakanlığa
sunulur. Bakanlıkça 3 iş günü içerisinde raporun format
uygunluğu kontrol edilir. Rapor uygun bulunmamışsa iade
edilir. Bakanlıkça uygun bulunan raporun ise, komisyon
üye sayısı kadar çoğaltılması yatırımcıya bildirilir. Çoğaltılıp
Bakanlığa sunulan rapor, komisyonca yapılacak toplantıda
değerlendirmek üzere üyelere gönderilir. Komisyon
Bakanlıkça süreci yöneten birim ve ilgili kamu kurum/kuruluşları personelinden oluşur.
Salt çoğunlukla gerçekleştirilen toplantıda yönetmeliğin
12. maddesi çerçevesinde inceleme ve değerlendirme
yapılır. Çalışmalar tamamlandığında tutanak ile rapor nihai
hale getirilir. Nihai rapor 10 iş günü halkın görüşüne açılır.
Bu süre içerisinde projeye yönelik olarak halktan gelen
görüşler de dikkate alınarak 5 iş günü içerisinde karar
verilir.

