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• Bilgi şeffaflığı, halkın hükumete duyduğu güveni artırır.
• Yatırımcıların kirliliğin az olduğu alanlara yatırım yapmayı tercih etmesi sebebiyle 

yatırımı teşvik ederek kirliliğin azalmasına yol açar.
• Uyumlaştırılmış mevzuat, AB katılım sürecini destekler. Çevre müzakerelerini teşvik 

eder.
• Şeffaf çevre yönetimi ve erişilebilir bilgiler farklı paydaşlar arasındaki diyaloğu 

kolaylaştırır.
• Avrupa-KSTK verileri gelecekteki kalkınma projelerinde kullanılabilir.
• Uluslararası arenada prestij artar.
• Şeffaf bir yönetimin göstergesi.

Türk Devletine Faydaları
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• Endüstri sektörünün çevre konusundaki bilgi düzeyinin artmasını sağlar.
• Rakip şirketlerin emisyon seviyeleri hakkında verilere erişim.
• Endüstriyel tesisler saldıkları kirleticiler ve farkına varamayabilecekleri süreçler 

hakkında bilgi edinebilir ve bu bilgileri imajlarını iyileştirmek ve maddi kazanç 
sağlamak için kullanabilirler.

• Endüstrinin sağladığı veriler, doğrulama ve yayma aracılığıyla devlet desteği alır.
• Çevre kavramı, tesisler arasındaki rekabet sonucunda öncelik kazanmaya başlar ve 

böylelikle kirlilik azaltılabilir. 
• Hava kirliliğine ve suların kirlenmesine yönelik bilgiler, yeni projelere aktarılarak 

maliyetli çevre sorunlarının önüne geçilebilir.

Endüstriye Faydaları
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• Halkın tesislerle ilgili bilgilere erişebilmesi, sanayinin çevreye karşı daha hassas bir 
yaklaşım benimsemesine ve dolayısıyla kirliliği önlemek için önlem almalarına yol 
açar.

• Sanayicilerin çevreye olan taahhütleri somut bir şekilde izlenebilir ve 
doğrulanabilir.

• Avrupa-KSTK verileri işletmecilerin mevcut en iyi teknolojileri ve uygulamaları 
benimsemesine ihtiyaç olup olmadığını öğrenmelerine yardımcı olur.

• Güvenilir Avrupa-KSTK verileri uluslararası piyasalarda adil rekabet fırsatını 
güçlendirir.

• Avrupa-KSTK, tesis çevresinde yaşayan sakinlerin tesisi kabullenmelerini 
kolaylaştırabilir

Endüstriye Diğer Faydaları
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• Kirlilik verilerinin bütünsel ve entegre bir şekilde toplanması. Tek sistem – geniş 
kapsamlı bütünleşmiş bilgi.

• Çevresel politika belirlemede diğer devletlerle veri karşılaştırma imkanı.
• Emisyonların ülkeyi tehdit eder bir seviyede olup olmadığına dair bilgi edinme.
• Sanayinin performansındaki iyileşmeleri veya kötüleşmeleri izleme imkanı.
• Kirlilik hakkında daha iyi bilgiye sahip olmak, kirliliğin önüne geçilmesine yardımcı 

olur.
• Çevre yönetim stratejilerinin, kıyı planlarının ve çevre planlarının geliştirilmesine 

yönelik deneysel veri üretimi.
• Sektörler ve tesisler arasında karşılaştırma yapma fırsatı sunar.
• Yaygın kirleticilere ek olarak yaygın olmayanlar da görünür.

Çevresel makamlara faydaları
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Çevresel makamlara diğer faydaları

• Çevresel inceleme ve denetimleri kolaylaştırır, devlet görevlilerine zaman kazandırır.
• Somut, kirleticiye ve tesise özel verilerle çevresel problemlerin üstesinden gelmek daha 

kolay olur.
• Temel kirlilik verilerinin yıllık takip gözlemleriyle karşılaştırılması gizli eğilimleri ortaya 

çıkarır ve erken uyarı sistemi görevi görür.
• Avrupa-KSTK verilerinin toplanması ve kullanılması çevresel makamların kendilerini 

teknik açıdan geliştirmesine destek olur.
• Çevre kirliliği haritaları oluşturulabilir.
• Avrupa-KSTK, çevre yönetimine yönelik etkili bir araç olabilir.
• Avrupa-KSTK, gerekli mevzuat değişiklerinin yasallaştırılmasına destek olabilir ve 

bununla kalmayıp gerekli olmayan yasal değişikliklerin önüne geçebilir.
• Çevre kirliliği, çıkış noktasında önlenmelidir. Kirleticilerin çıkış noktalarında 

tanımlanması, Hükumetin ve sanayinin etkin bir şekilde müdahale etmesine olanak tanır.
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• Endüstriyel ve çevresel politikaların bölgesel ve bölgelerarası seviyede 
uyumlaştırılmasına destek olur.

• Endüstriyel tesislerin sebep olduğu zararı azaltmak amacıyla tesisler, yerel 
makamlar ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini kolaylaştırır.

• Tesislerin, STK’ların ve halkın çevre bilincinin geliştirilmesi açısından faydalı olur.
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi farklı bakanlıklar 

arasındaki çalışmalarda koordinasyon sağlar.
• Avrupa-KSTK, altyapı ve şehircilik hakkındaki çalışmalarda öngörüde bulunulmasına 

destek olur.

Farklı kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar arasında iş 
birliğinin faydaları
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• Avrupa-KSTK düzenlemesi, halkın çevresel bilgiye erişim hakkını kullanmasını 
sağlar.

• İçinde bulundukları çevredeki aşırı emisyonlar hakkında bilgi talep edebilirler ve 
böyle durumlarda şirketlere veya karar mercilerine baskı uygulayabilirler.

• Sağlıkla ilgili muhtemel sorunların önüne geçilebilir.
• Avrupa-KSTK, halkın şikayette bulunma, hukuki yollara başvurma vb. gibi çevresel 

haklarını kullanmasına yardımcı olabilir. 
• Çevresel bilgilere erişebilme, halkta yerel ve merkezi hükumet makamlarına ve 

tesislere karşı bir güven oluşturur ve bu güveni artırır.
• Avrupa-KSTK veri tabanının yüksek ölçüde görünürlüğe sahip olması, halkta çevre 

bilinci oluşturur.

Topluma ve vatandaşlara faydaları
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• Vatandaşlar Avrupa-KSTK verilerine erişerek yaşadıkları ve çalıştıkları çevrede 
kirlilik olup olmadığını öğrenebilir.

• Emlak satın alma veya başka bir yere taşınma konusundaki kararlar, iyi çevresel 
bilgilere göre verilecektir. İyi piyasa kararları verebilmek, maddi kazançlara 
dönüştürülebilen toplumsal bir değerdir.

• Avrupa-KSTK, tüketici ve çevresel bilinç arasında halihazırda bulunan mevcut 
boşluğun kapanmasına yardımcı olur.

• Ön yargıların önüne geçilebilir ve bunlar, mantıksal ve gerçeklere dayanan savlarla 
çürütülebilir.

• Toplu veriye erişerek vatandaşlar karar verme süreçlerine katılım gösterebilir.

Topluma ve vatandaşlara sağladığı diğer faydalar
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Çevre danışmanlarına, laboratuvarlara ve diğer hizmet 
sağlayıcılara faydaları

• Laboratuvarların ölçümleri/analizlerinin kalitesi ayrı bir sistem tarafından kontrol 
edileceği için, laboratuvarlar doğruluğu daha kesin olan bilgilere ulaşma çabasıyla 
ölçümlerinin kalitesini iyileştirebilir.

STK’lara faydaları
• İyi bir kirlilik veri tabanı, lobi faaliyetlerini mantıksal ve deneysel (gerçeğe dayanan) 

bir çerçeveye oturtur, tartışmaların kalitesini ve çıkar temsili ile çıkar uzlaşmasını 
daha iyi bir seviyeye taşır. 

• STK’lar daha kaliteli raporlar oluşturma kabiliyeti edinir.
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• Başka ölçümlerle ve veri tabanlarıyla çapraz kontrole olanak tanır.
• Tesisler hakkında ayrıntılı bilgiler ve tesislerin emisyonları hakkında tutarlı bilgiler, 

ilerideki kalkınma projelerine ve bilimsel çalışmalara destek sağlar. 
• Çevre araştırmacıları ilgili verilere toplu olarak erişebilir.
• Üniversiteler ve enstitüler bu verilere ölçüm modelleme vb. gibi alanlarda ilave 

masraf olmaksızın ulaşabilir.
•

Bilime ve Kalkınmaya Faydaları
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• Küresel sürdürülebilirliğe ulaşmaya yardımcı olur
• Güvenilir ve erişimi kolay bir Avrupa-KSTK veri tabanı, şirketleri temiz 

teknolojilere yatırım yapmaya teşvik eder ve dolaylı olarak hava, su ve 
toprak kalitesinin iyileştirilmesini sağlar.

Çevreye yönelik dolaylı faydaları


