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 Türkiye su politikaları ile ilgili bir çerçeve yasa hazırlamalıdır. 

Su, bütün dünyada ve Türkiye’de, giderek azalan bir kaynak. Eğer önlem alınmazsa, 

ileride, gerek Türkiye’de gerekse dünyada kullanılabilir su kaynakları giderek daha 

azalacaktır. Türkiye’deki su varlığına, su kullanım miktarlarına baktığımızda, gerçekte, 

Türkiye’nin, sanıldığı gibi su yönünden zengin bir ülke olmadığı ortaya çıkmaktadır. Kişi 

başına tüketilen su miktarına baktığımızda, Türkiye’de bunun miktarının yıllık 1 400 metreküp 

civarında olduğunu görüyoruz. Dünya ortalaması 7 600 metreküptür. Su zengini 

sayılabilmesi için bir ülkenin, kişi başına düşen yıllık su miktarının en az 8-10 bin metreküp 

arasında olması gerekmektedir. Kişi başına tüketim miktarı bin metreküpten az olan ülkeler 

su fakiri ülkelere grubuna giriyor. Bin ie 2 bin metreküp arasında olan ülkeler ise su azlığı 

yaşayan ülkeler kategorisindedir. Bu çerçevede, Türkiye’nin su zengini değil, su azlığı 

yaşayan bir ülke konumunda olduğu görülmektedir. Bu nedenle, Türkiye’de, suyun 

korunması ve kullanımı son derece önem arz etmektedir. Türkiye’nin, su konusundaki ulusal 

ve uluslararası politikaların oluşturulması ve izlenmesindeki koordinasyon da dahil olmak 

üzere  suyun kullanımına ilişkin bütün alanları kapsayacak bir çerçeve yasaya ihtiyacı vardır. 

Çıkarılacak bir su çerçeve yasasıyla birlikte, Çevre ve Orman Bakanlığının bu konuda etkin 

bir rol üstlenmesi gerekmektedir. 

 Biyodizelin Özel Tüketim Vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. 

Maliye Bakanlığının sevk edip yasalaştırdığı bir düzenlemeyle biyodizele Özel 

Tüketim Vergisi getirildi. Doğal olarak, motorin yerine ikame olan biyodizelin de, vergi 

açısından değerlendirildiğinde bir vergiye tabi olması gerekir. Maliye Bakanlığı, ilgili yasa ve 

Bakanlar Kurulu, litrede 65 kuruşluk bir vergi tespit etmek suretiyle, diğer motorinden daha 

düşük bir vergi belirlemişti. Bu vergiyle, yine, bu alanı kendince teşvik etmek istemiştir. 

Ancak, belirlenmiş olan bu rakam, özellikle atık yağları, atık yağlardan elde edilen biyodizeli 

cezalandırmaktadır ve bu cezalandırma, maalesef, çevre açısından olağanüstü sakıncalı 

sonuçlar yaratmaktadır.  

Türkiye’de atık su kirliliğinin kaynaklarına baktığımızda, bunun bitkisel ve hayvansal 

yağlardan kaynaklanan bölümünün yüzde 25 olduğunu görüyoruz. Yani, evlerden, 

işyerlerinden, kanalizasyon sistemine atılan bitkisel ve hayvansal yağlar nedeniyle atık su 

kirliliğinin meydana geldiğini düşünürsek, toplam atık sudaki kirliliğin yüzde 25’inin bu 

kaynaktan geldiği bilimsel çalışmalarda ortaya konmuş. 

Eğer, önlem alınmazsa -zaten şu an bunun sakıncaların yaşıyoruz- bu atık bitkisel ve 

hayvansal yağlar kanalizasyon sistemini, atık su arıtma sistemlerini olağanüstü ölçüde 
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kirletmekte ve çok büyük zararlara neden olmaktadır. Gelişmiş ülkeler, çevre konusunda 

daha duyarlı bir kamuoyuna sahip olan ülkeler atık yağların toplanmasını teşvik ediyor, ilave 

yatırımlara giriyorlar, ilave teşvikler veriyorlar ve böylece, atık su sistemlerinin ve arıtma 

tesislerinin zarar görmesini önlüyorlar. Aynı zamanda, çevre kirliliğini de önleyen bir 

uygulama yapmış oluyorlar.  

Çevre açısından, atık bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilen biyodizelin Özel 

Tüketim Vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. Biyodizelin vergiden istisna edilmesi ile 

toplam vergi kayıbı 130 milyon YTL’dir. Bütçe dengeleri, bu 130 milyon YTL’nin çok başka 

şekillerde telafi edilmesine izin verecek ölçüdedir. Türkiye, çevre açısından, bu maliyeti göze 

almalıdır. Başlangıçta maliyet gibi gözüken bu unsur, aslında, gerçekte, uzun vadeli 

bakıldığında, karşılaşılacak çok daha büyük maliyetlerin önlenmesini sağlayacaktır.  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


