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Dünyada ve ülkemizde çok sayıda resmi ve sivil toplum

kuruluşları, çevre sorunlarının çözümü hakkında

çalışmalar yürütmekte ve projeler üretmektedir.

Üretilen bu projelerin başarılarının gözlenmesinde, 

yapılmış projelerin etkinliğinin ölçülmesi ve 

değerlendirilmesini gerektirmektedir. 



ÇEVRE YÖNETİMİ AMACI

 Çevre kalitesini artırmak,

 Çevre politikaları ile halk sağlığını korumak,

 Doğal ekolojik dengeyi korumak,

 Sürdürülebilir bir çevreye ulaşmayı kolaylaştırmak,

 Çevresel bozulmayı ve kirliliği önleyebilmek,

 Geliştirilen çevre politikaların uygulanmasını ve çevre 
boyutlarının yönetilmesini sağlamak,



ÇEVRE YÖNETİMİ

Ülkemiz yasalarına göre de;

İdari, teknik, hukuki, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel

araçları kullanarak, hem doğal hem yapay çevre

unsurlarının gelişmesini sağlamak,

Yerel, bölgesel, küresel ve ulusal düzeyde belirlenen

politika ve stratejilerin uygulanması olarak

tanımlanmaktadır.



ÇALIŞMANIN AMACI

Çalışmada, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya,
Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan
ülkelerinin on yıllık bir dönemde çevre kalitesi
ve çevre yönetimi açısından karşılaştırması
yapılmıştır.

TOPSIS yöntemi kullanılarak ülkelerin çevresel
kaliteyi sağlayıp sağlamadığı, ülkeler arasındaki
farklar ortaya konmaya çalışılmıştır.



GELİŞMİŞ ÜLKELER

FRANSA İTALYA

ALMANYA İNGİLTERE



GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER

POLONYA MACARİSTAN

ROMANYA BULGARİSTAN



TOPSİS YÖNTEMİ  
(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)

Ülkeler arası karşılaştırmanın yapılabilmesi için
farklı yıllardan alınan veriler değerlendirilmiştir.

2004-2013 yıllarına ait verilerin TOPSIS
modelinin kurulmasına en uygun yıllar olduğuna
karar verilmiştir.
Bu iki yıla ait veriler kullanılarak çevre kalitesi
açısından yapılan sıralamada hangi ülkelerin daha
başarılı olduğunun görülmesi hedeflenmiştir.



TOPSİS YÖNTEMİ NEDİR ?

 Çok kriterli karar verme yöntemidir.

 Ana prensibi, karar noktalarının ideal çözüme yakınlığıdır.

6 adımdan oluşan bir çözüm sürecini içermektedir ;

 Adım 1 : Karar matrisinin oluşturulması

 Adım 2 : Standart karar matrisinin oluşturulması

 Adım 3 : Ağırlıklı standart karar matrisinin oluşturulması

 Adım 4 : İdeal ve Negatif ideal çözümlerin oluşturulması

 Adım 5 : Ayırım ölçülerinin hesaplanması

 Adım 6 : İdeal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması



ÇEVRE KALİTESİ  GÖSTERGELERİ

Topsis modelinin kullanılabilmesi amacıyla, hem çevreyi
temsil etmesi açısından hem de verilere ulaşma kolaylığı
açısından sekiz gösterge ele alınmıştır. Bu kriterler;

Toplam orman alanı (1000 ha),  

Toplam enerji tüketimi içinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarının yüzdesi, 

Toplam atık bertarafı (kişi başına kg), 

Çevresel kamu harcamaları (kişi başına Euro), 

Belediye atıksu arıtma tesisleri (adet), 

Çekilen toplam su miktarı (109 m3/yıl), 

Nüfusun PM2.5’a ortalama maruz kalma oranı, 

CO2 salınımıdır  (kişi başına metrik ton).



KULLANILAN VERİLER

Çevre kalitesi göstergesi olarak seçilen veriler;

Eurostat, Aquastat, Faostat, Dünya Bankası, 
OECD ve UN Water istatistik veri tabanları 
kullanılarak elde edilmiştir.

Araştırmanın amacı, ülkelerarası 
karşılaştırmanın yapılabilmesi ve farklı 
yıllardan alınan verilerin değerlendirilmesi,

çevre yönetimi ve çevre kalitesi 
performanslarının ölçülmesidir.





TOPSİS YÖNTEMİNİN SEÇİM 

GÖSTERGELERİ

Toplam enerji 
tüketiminin içinde 
yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payı

Co2 Salımı
Çevresel Kamu 

harcamaları

Nüfusun PM2.5 
maruz kalma oranı

Çekilen Toplam su 
miktarı

Toplam orman alanı

Belediye atık su 
arıtma tesisleri

Toplam atık bertarafı



DEĞERLENDİRME KRİTERİ

Anket çalışması yapılarak,

BUSKİ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

Çevre Mühendisleri  ve Çevre yönetim birimlerinde çalışan 
uzman görüşlerine başvurulmuştur.

Sonuçlar değerlendirilirken 1’e en yakın değerin ideal
çözüme en yakın değer olduğu, 1’den en uzak değerin de
idealden en uzak olduğuna dikkat edilerek değerlendirme
yapılmıştır.



ELDE EDİLEN SONUÇLAR

2004 2013

Fransa 0,61 Fransa 0,63

Almanya 0,44 Almanya 0,50

İtalya 0,41 İtalya 0,57

Türkiye 0,28 Türkiye 0,34

İngiltere 0,26 İngiltere 0,32

Romanya 0,68 Romanya 0,60

Polonya 0,44 Polonya 0,45

Macaristan 0,30 Macaristan 0,34

Bulgaristan 0,46 Bulgaristan 0,50



ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Sıralama yapıldığında 2004 yılında Romanya ideal
çözüme en yakın ülke olarak, değerlendirme yapılan
ülkeler arasında birinci sırada yer almıştır. Fransa ikinci
ülke, Bulgaristan ise üçüncü sırayı takip eden ülke
olmuştur.

2013 yılına bakıldığında ise, Fransa birinci sıraya,
Romanya ikinci sıraya, İtalya ise üçüncü sıraya
yerleşmiştir.

Türkiye açısından bakıldığında, elde edilen sonuçlar,
Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında çevreye verilen
önemin daha az olduğunu göstermektedir.



SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gelişmekte olan ülkelerde büyüme odaklı ekonomik
yapı hakimdir. Bu da yatırımların daha çok sanayi ve
hizmetler sektörüne yapılmasını ve çevreye daha az
önem verilmesine neden olmaktadır.

Gelişmiş ülkeler sanayileri ve tüketim alışkanlıkları
nedeni ile çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için
daha fazla yatırım yapmakta çevre yönetimi konusunda
daha fazla başarı sağlamaktadırlar.



SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada yer alan göstergelerde ülkemizin 
özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
ve kişi başına düşen çevresel kamu harcamaları 
kalemlerinde, 

Fosil yakıtlarının kullanımının ve katı/tehlikeli 
atıkların çevreye olan etkisini öncelikli olarak ele 
alması ve bu göstergelerde iyileşmeye gitmesi gereği 
görülmektedir.

Türkiye’de su tüketiminin diğer ülkelere oranla 
yüksek olduğu, özellikle tarımda su kullanımının 
fazla olması da dikkat çekicidir.



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çevre Politikası hedefleri,

Çevrenin korunması, çevreye sahip çıkılması ve çevre
kalitesinin artırılması,

Doğanın ve doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar
verecek metotlarla yönetilmesinden sakınılması, bu
metotların akılcı yönetilmelerinin sağlanması,

İnsan sağlığının korunması,

Yaşam çevresinin geliştirilmesine yön verilmesi,

Şehir planlaması ve toprak kullanımında olumsuz çevresel
etkilere daha çok dikkat edilmesinin sağlanması olmalıdır.

Çevre sorunlarının giderilmesinde ise Etkin bir Çevre 

Yönetimi olmalıdır.
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