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Y
ıl 1983. 12 Eylül darbesinden yeni çıkmış 
ülkemiz. 

44. Cumhuriyet Hükümeti dönemi.

Tekelin Bakanlığı var. 

Aile ve Çevrenin henüz Bakanlıkları 
yok. 

11 Ağustos 1983 Perşembe günü 
yayınlanır Çevre Kanunu 2872 Sayı ile.  

Amacı uzun uzun yazılır. Aynen 
aktarıyorum:

“Bütün vatandaşların ortak varlığı olan 
çevrenin korunması, iyileştirilmesi kırsal ve 
kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların 
en uygun şekilde kullanılması ve korunması; 
su, toprak ve hava kirlenmesinin ön-
lenmesi, ülkenin bitki ve hayvan varlığı 
ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin 
korunarak, bugün ve gelecek kuşakların 
sağlık, uygarlık ve yaşam düzeylerinin 
geliştirilmesi ve güvence altına alınması için 
yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlem-
leri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri 
ile uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik 
esaslara göre düzenlemektir.” 

Sonra dokunuşlar başlar 1984, 1986, 
1988, 1990, 2001, 2006, 2018, 2019 
yıllarında.

Kaplama lastiğe döner kanunumuz.

En son 2006 yılında yeni bir amacı 
olur.  

“Bütün canlıların ortak varlığı 
olan çevrenin, sürdürülebilir çevre 
ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.” 
şeklinde. 

Her dokunuşun gerekçeleri çok kuv-
vetlidir.  

Çevreye kötü kalpli insanların zarar 
vermesini önlemektir. 

Zarar verenlerin en sert bir şekilde 
cezalandırılmasıdır.

Kirliliğe sebep olan malzemeyi 
üretenden toplanan kaynağın çevreye 
aktarılmasıdır.

Ancak ne zarar verenin peşine düşecek 
ekip, ne de toplanan kaynağı çevreye aktara-
cak yapı oluşmaz bir türlü.

23 hükümet geçmiştir üstünden 
Kanunun yayınlandığı zamandan günü-
müze.

Ömrü vardır tüm canlıların ve 
cansızların.

İnsan için 80, kedi ve köpekler için 15 
yıldır ortalama ömür. 

Hayvan dostlarımız için yaşını yedi ile 
çarparlar insan yaşı ile kıyaslamak için.

Kanunun ömrü yok mudur gelmiş 37 
yaşına?  

Çarpanı kaçtır acaba hukukçular bilir 
insan yaşına kıyasla.

En güncel sorunumuzun atıklar ve 
çözümümüzün de atıklar olduğu ortada 
iken, atıklar stratejik, ucuz ve en millî ve 
kıymetli ham maddemiz iken, neden yeni 
nesil bir Çevre ve Atık Kanunu gündeme 
gelmez.

Bakanlığın adı yokken kanunu varmış. 

Şimdi adı da var gücü de var. 

Bu ortamda kanun çıksa yer yerinden 
oynar.

TAYRAŞ Genel Müdürü
AYDIN ÖZBEY

www.recyclingindustrydergisi.com

KR
İT

İK

20

RECYCLING
I N D U S T R Y  M A G A Z I N E

Kendi YoK iKen 
Kanunu Varmış 

a.ozbey@tayras.com


