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Ş
ANGHAY’DA çevre korumasıyla ilgili
görüştüğümüz herkes beş yıl önce ger-
çekleştirilen EXPO’nun bu alanda bir
milat olduğunu söyledi. EXPO’nun çev-
re koruma alanına getirdiği değişiklikler
hız kesmeden devam ediyor. Şanghay’ın
yerel yöneticileri, sürdürülebilir gelişme-
yi bir çalışma modeli olarak benimsemiş
durumda. Bu yöneticilerden biri olan
Şanghay Belediyesi Çevre Koruma Mü-
dürlüğü Planlama Bölümü Başkanı
Wang Qiang, vatandaşları yakından ilgi-
lendiren hava kirliliği sorunlarını çöz-
mek için uğraştıklarını belirterek,
“1990'lı yıllarda Çevre Koruma Yasası
çıkarıldı. Ardından bazı önemli değişik-
likler yaşandı. Nüfus 15 yıl öncesine gö-
re yüzde 50 arttı. Ekonomi dört kat bü-
yüdü. Bunca yük karşısında çalışmaları-
mız önem kazanıyor. Örneğin yaptığımız
çalışmalar sonunda atmosfer kirliliği ve
kükürt salımı yüzde 60 azaldı. Yeni bir
reform yaptık. Hava temizliğinin 2020 yı-
lına kadar daha da artacağına inanıyo-
ruz” diyor. 

Çevre bilinci gelişiyor
Eskiden inşaatlar yapılırken bütün

malzemelerin etrafa yayıldığını hatırla-
tan Wang, günümüzde malzemelerin dı-
şarıdan sadece inşaatın bulunduğu alana
getirilip burada monte edilmeye başlan-
dığını söylüyor. Vatandaşların hava ko-
şulları hakkında sürekli bilgilendirildiği-
ni vurgulayan Wang bu konuda şunları
söylüyor: “Hava durumuna ilişkin ra-
porlar hazırlanıyor. 2014 yılına ait
rapor haziran ayında açıklandı.
Raporlarla halk hava
koşulları hakkında
bilgilendirilip, çev-
re bilincinin geliş-
mesine de katkı sağla-
nıyor.” 

Şanghay’ın yüzölçümü-
nün 6 bin kilometrekare,
nüfusunun ise
24 milyon ol-
duğunu dile

getiren Wang Qiang çevre korumayla il-
gili olarak şu bilgileri veriyor: “Şanghay
sanayinin geliştiği bir şehir. Bu yüzden
burada çevre kirliliği büyük bir sorun.
Belediye olarak çevre koruma çalışmala-
rına çok büyük önem veriyoruz. Şang-
hay’da çevre koruma çalışmaları üç aşa-
madan geçiyor. Çevre koruma bilincinin
geliştiği birinci aşama 1977-1990 yıllarını
kapsıyor. Sonra ikinci aşamaya geçildi,
bu aşamada fabrikalar ıslah edildi.
Üçüncü aşamada ise daha kapsamlı ça-
lışmalara başlandı.”

Çalışmalar meyvelerini veriyor
Pudong Nehri ve havayı temizlemek

için 20 yıllık bir çalışma yaptıklarını
anımsatan Wang, “Nehir temizlendi ve
içinde artık balıklar yüzüyor. Şanghay
Belediyesi Çevre Koruma Yasası çıkar-
dı. Çalışmalar bu yasa çerçevesinde yü-

rütülüyor. Pudong Nehri’nin
dışında küçük nehirle-

rin ıslahına da baş-
ladık. Son 15 yıl-
da yeni bir döne-
me girdik. Bu
dönemdeki çev-
re koruma çalış-

maları ekonomik
büyümeye de hiz-
met ediyor. Şang-

h a y ’ d a

Bundan beş yıl önce
gerçekleşen EXPO,
Şanghay’da çevre

konusunda ezberleri
bozup yeni bir

dönemi başlattı.
2010’da başlatılan

çevreci mühendislik
ve ulaşım çalışmaları

ilk hızıyla devam
ediyor. Şanghay

Belediyesi Çevre
Danışmanı Wang

Qiang, kentin
yükünün sürekli

arttığını, buna
rağmen çevre

reformları sayesinde,
hava ve su temizliği

konusunda 2020 için
belirlenen hedeflerin

birkaç yıl içinde
yakalanacağını

söylüyor…

‘Çevre 2020’ hedefleri
yakalanacak

KEREM KÖFTEOĞLU

Şanghay Belediyesi Çevre Koruma 
Müdürlüğü Planlama Bölümü Başkanı Wang Qiang
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gayrisafi milli hasıla kişi başına 16 bin
yuan’a ulaştı. 2020’ye kadar Şanghay
uluslararası ekonomi, finans, deniz ve
ticaret merkezi olacak. Bu amaca ulaş-
mak için çevre koruması düzenlemele-
rini de güçlendiriyoruz. Vatandaşları
çok yakından ilgilendiren hava kirliliği
sorunlarını çözmek için uğraşıyoruz”
diyor.

Çin’de çevre sorunu sadece büyük şe-
hirleri ilgilendirmiyor, artık civardaki
diğer şehirleri de etkiliyor. Ekonomik
gelişmeye öncülük eden Şanghay, çevre
koruma konusunda da öncü gibi çalışı-
yor. Şanghay’da belediyenin koruma
dairesi ile halkın yanı sıra, şimdi şirket
ve dernekler de çevre koruma çalışma-
larına destek veriyor. Hükümetin öncü-
lüğünde bütün çevre kuruluşlarının ka-
tıldığı üç yıllık bir eylem planı var. Bu
çalışmalara Şanghay belediye başkanı
öncülük ediyor. 

Kirlilik miktarının azaltılması için
2006 yılında Çin genelinde başlatılan
uygulama geliştirilerek devam ettirili-
yor. Uygulama çerçevesinde her yıl bir
kirlilik endeksi belirlendiğine dikkat çe-
ken Wang, “Hedefler belirliyoruz. Yılın
sonunda bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadı-
ğının bir değerlendirmesini yapıyoruz.
10 yıl öncesine göre kirlilik yarı yarıya
azaltıldı” diye ekliyor. 

Her gün Şanghay’da 20 bin tondan
fazla atık dönüştürülecek. 15 yıl önce
şehir merkezindeki yeşil alanların oranı

yüzde 20 iken, şimdi yüzde 38’e çıktı.
Yaklaşık 6 bin sanayi kuruluşu çevreye
duyarlı hale geldi. Şanghay’ın üç yıllık
eylem planı diğer şehirlere göre daha
erken başlatılıyor. Çin’deki iki toprak
ıslah merkezinin biri Pekin diğeri Şang-
hay’da bulunuyor. Fabrikaların bir kıs-
mı şehir merkezinden uzak yerlere ta-
şındı.

Çevreyi koruyana ödül
Çevre korumada başarı yakalayan

Şanghay Belediyesi, çevre korumada
sürekliliği inşa etmek için eğitime bü-
yük önem veriyor. Eğitimler üç aşama-
da gerçekleştiriliyor. 

Birinci aşamada, okullardaki çocuk-
lar eğitiliyor. İkinci aşamada, mahalle-
deki yaşlılar eğitilip, çöpleri nasıl ayrış-
tıracakları anlatılıyor. Üçüncü aşamada
ise web sitesi üzerinden eğitim verili-
yor. Bu aşamada halka kullandıkları
elektronik çöpleri (e-atıkları) ne yapa-
cakları anlatılıyor. 

Şehrin belli yerlerine yerleştirilen ki-
oskları kullanan vatandaşlar, ilgili web
sitesine girip doldurulması gereken bil-
gileri yazdıktan sonra eski cep telefonu
gibi materyalleri e-atık bölümüne ko-
yunca kendisine bir kart veriliyor. Ver-
diği her atık için kartına puan işleniyor.
Sonra biriken puanları karşılığında pa-
ra alıyor. Bu ve benzer teşvik yöntemle-
riyle vatandaşların çevre bilinci gelişti-
riliyor.

Halkın elektronik atıklarını değerlendirmesi
için Şanghay’ın belli noktalarına ne
yapacaklarını da anlatan kiosklar konulmuş.

Suzhou Nehri’nin temizlenmesi, emlak sektörünün canlanmasına da neden oldu.
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KEREM KÖFTEOĞLU

ŞANGHAY dış ticarete açılan bir liman
şehri olmasından dolayı tarihinde sürekli
yabancı saldırılara maruz kaldı. Bir dö-
nem yabancı saldırganlar için bir ‘serü-
ven cenneti’ olan Şanghay, günümüzde
‘sulak alan ve yeşil alan cenneti’ olarak
karşımıza çıkıyor. Çevre konusuna veri-
len önemin somut sonuçlarını kente bağ-
lı Chongming Adası’nda çok net olarak
görmek mümkün.

Chongming Adası, Doğu Çin Denizi
ile Yangtze Nehri’nin ağzında alüvyon
(kumdan oluşan) bir ada. Hikâyesi ‘bir
kum tanesinden oluşan bir dünya’ şeklin-
de anlatılan Chongming, etrafındaki iki
küçük adayla birlikte toplam 1.441 kilo-
metrekare alana ve 700 bin kişilik nüfusa
sahip. Ada, ekoloji müzesi, kuş cenneti,
ekolojik tarımının yanı sıra, dünyadaki
13 büyük sulak alandan biri olma gibi
özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bize bilgi veren Chongming Enfor-
masyon Ofisi Başkan Yardımcısı Zhu
Xiaoping, “Ekonomiyi geliştirirken çev-
re korumaya çok önem veriyoruz “dedik-
ten sonra şunları söylüyor: “Çevre koru-
masında yakaladığımız başarının altında,
başta çocuklar olmak üzere adada yaşa-
yanlara verilen eğitimin ciddi bir katkısı
oldu.” 

Aylık ziyaretçi sayısı 3 bine ulaşan eko-
loji müzesini gezerken, su tasarrufu sağ-
lama ve havanın kalitesini korumaya yö-
nelik bilinci artırmak için örneklerle de-
neylemeyi içeren bölümler dikkatimizi
çekti. Örneğin, bu bölümlerden birinde
küvette yıkanmada ve duş almada harca-
nan su miktarları arasındaki fark gösteri-
liyor. Aradaki farkı gören ziyaretçilerin
müzenin bu bölümünden sonra artık su-
yu daha dikkatli harcamaya başlayacağı-
nı söyleyebiliriz. 

Chongming Çevre Koruma Merkezi bir
laboratuvar gibi çalışıyor. Burada ses yalı-
tımı, güneş enerjisinden daha fazla yarar-
lanma ve enerji tasarrufu gibi konularda

sürekli yeni teknikler deneniyor. Chong-
ming Çevre Koruma Dairesi Başkan Yar-
dımcısı Shi Bin, çevreyi korumak için sivil
toplum kuruluşlarıyla çalışmaya önem
verdiklerini hatırlattıktan sonra, “2005’te
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın
(UNEP) uzmanları, kimseye haber ver-
meden adayı gezip dolaştı. Uzmanlar, ha-
zırladıkları raporlarda bazı önerilere yer
verdi. Biz de bu öneriler ışığında çalışma
başlattık. Şimdi de tüm çalışmalarımızı,
önümüze koyduğumuz 2020 hedefleri
çerçevesinde yürütüyoruz” diyor.

Çevre ve insan
Çevre korumada önceliği insanlara

verdiklerini vurgulayan Shi açıklamala-

rını, “Burada ekolojik tarım ortamı ile
suyun kaynak kalitesini artırmak için
2005’ten beri çalışmalar yapıyoruz. Su-
yun kaynak kalitesini birinci, ikinci ve
üçüncü seviye şeklinde değerlendiren
endeksler oluşturduk. Günümüzde bu-
radaki suyun kalitesi üçüncü seviyede.
Sanayi işletmelerinin tarımı kirletme-
mesi için önlemler aldık. Hava ve ses
kirliliğini gösteren endekslerimiz var.
Adada yaklaşık 70 denetim noktası var.
Bu noktalardan aldığımız veriler
Chongming’in sessiz ve temiz olduğunu
gösteriyor. Çöp dönüştürme tesisleri-
miz var. Çevre korumada ‘tehlikeli çöp’
diye tanımlanan bir konu var. Önümüz-
deki günlerde bu ‘tehlikeli çöpleri’ de
ayrıştıracak bir sistemi devreye sokaca-
ğız” şeklinde sürdürüyor. Ada, çevre
konusunda öne çıkan özelliklerinden
dolayı yaşlılar tarafından çok tercih edi-
liyor. Adada yaşlılar için bakım mahal-
leleri kuruluyor. Ada’da yaşamak için
bir kısıtlama yok, isteyen herkes burada
yaşayabiliyor. 

Kuş cenneti
Chongming Adası Milli Parkı, ulusal

sürdürülebilir kalkınma konusunda de-
neysel bir alan olarak kullanılıyor.
Ada’daki nehir suyunun kalitesi Şang-
hay’ın en iyisi olarak kabul edilen üçün-
cü seviye standartlarında. Ada’nın yak-
laşık dörtte biri ormanla kaplı. Şanghay
Belediyesi Halk Meclisi, adayı ekolojik
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Sessiz, temiz ve yeşil bir ada: Chongming!

Chongming Enformasyon
Ofisi Başkanı Zhu Xiaoping
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yönden geliştirmek ve altyapıyı güçlen-
dirmek adına başlattığı 93 projeyi birer
birer hayata geçiriyor. 

Chongming’in düz yapısı adayı bisik-
let yarışları için ideal bir mekân haline
getiriyor. Ada, 2010 yılından beri her yıl
ulusal ve uluslararası birçok bisiklet ya-
rışına ev sahipliği yaptı. Yarışlara katı-
lanlar güzel manzaralar eşliğinde pedal
çevirmenin keyfini sürüyor. Dünyanın
en büyük 13 sulak alanından birine sa-
hip olan Chongming’de 312 kuş türü
yaşıyor. Ada aynı zamanda dünyada en
fazla kuş türünün örneklerinin sergilen-
diği bir müzeye de sahip. Şanghay Bele-
diyesi öncülüğünde yapılan girişimlerle,
Chongming Adası’nda uluslararası eko-
lojik kavramların benimsenip hayata
geçirilmesi, adayı doğa dostu, ekolojik
kalkınmaya daha duyarlı hale getiriyor.

Ada’ya Şanghay’dan günübirlik turlar
düzenleniyor. Bu turlara katılanlar bir
anlamda modern Şanghay’ın boşalttığı
‘akü’lerini sessiz, kuş cıvıltıları arasında
yeşilin her tonunun görülebildiği hoş or-
tamda yeniden doldurup işlerinin başına
dönüyorlar.

Chongming Adası’ndaki Dongtan Mil-
li Parkı, dünya ve Çin’in çeşitli bölgele-
rinden gelen kuş gözlemcileri için yeryü-
zündeki cenneti andırıyor. Buraya gelen
kuş gözlemcileri ile doğa dostları, sazlık-
ları kendilerine yurt edinmiş kalıcı veya
göçmen kuşları gözlemleyip fotoğrafları-
nı çekmekten büyük keyif alıyor. Biz de
bu keyfi yaşama şansını yakaladık…

Ekolojik tarım yapılıyor
Chongming Adası’ndaki arıtma tesis-

leri sadece insanlar için değil, tarım ve
bahçeler için de can suyu özelliği taşıyor.
Arıtılan sularla sulanan tarım arazilerin-
de buğdayın yanı sıra, çeşitli meyve ve
sebzeler yetiştiriliyor. Göletlere boşaltı-
lan, rehabilite edilmiş sular sayesinde
başta bölgeye özel yengeçler olmak üze-
re diğer su ürünlerinin de yetişmesine
uygun bir ortam yaratılıyor. 

Restoranlardan toplanan organik yağ-
lar biyodizel üretiminin bir bileşeni ola-
rak kullanılıp, yeniden dönüştürülerek
hem ekonomiye kazandırılıyor hem de
doğaya zarar vermesi önleniyor. Tarım,
bahçe ve sanayinin çeşitli bitki artıkları,
yeniden dönüştürülerek gübre üretimi-
nin bileşenleri olarak kullanılıyor. Sanayi
tesisleri ve tersanesi de bulunan adada iş-
ler, çevreyi koruma noktasında taviz ve-
rilmeden yürütülüyor.

Bilindiği gibi, hayvancılığın atıkları
çevre için yüksek risk oluşturuyor.
Chongming yönetimi bu konuyu da çöz-
müş durumda. Ada’da hayvanlardan
toplanan idrar ve diğer atıklar, organik
gübre olarak kullanılmak üzere değer-
lendiriliyor. Tavuk gübresi sığır ve balık-
ları beslemek için yem haline getiriliyor.
Ada yönetimi, tüm bu girişimlerle doğa-
yı korumak için attıkları adımları kalıcı
hale getirip, sürdürülebilirliği devam et-
tirmek adına yapıyor.  

“Su Dede”
Şanghay’ın bir ‘Su Dedesi’ Zhang
Xiaoguo’su var. Bir dönem çamur
haline gelip, etrafa son derece kötü
kokular saçan Suzhou Nehri'nin
güney kıyısında bulunan Mengqing
Park’ı ziyaret ettik. 
Eskiden bira fabrikası olan şimdiki
Çevre Koruma Merkezi’nde bizi
ağırlayan Suzhou Nehri Islah Projesi
Genel Merkezi Evrak Ofisi eski
başkan yardımcısı Zhang Xiaoguo,
1998-2008 yılları arasında yapılanları
anlatmaya başladı. Anlattıkça
gözlerinde yaptığı işin mutluluğunu

görebiliyor-
duk. Onun işine
âşık hali bizi
çok etkiledi ve
kendisine ‘Su
Dede’ lakabını
uygun gördük.
Ona
yakıştırdığımız
bu lakabı çok
seven Zhang,

11 yılda nehrin temizlenmesi için
toplam 14 milyar yuan’lık yatırım
yapıldığını söyledi. Zhang, kullanım
suyu kalitesinin beşinci seviyede
olduğunu, içme suyu kalitesinin daha
yüksek olduğunu, suyun kalitesini
daha da artırmak için çalışmalar
yaptıklarını söylüyor. “Eskiden nehir
kenarında gecekondular vardı” diyen
Zhang, yapılan planlamalarla suyun
etrafında modern binaların
yükseldiğini belirtiyor. Burayı
Şanghay’ın akciğeri haline getirmek
istediklerini vurgulayan Zhang,
“Nehri kötü koku ve çöplerden
kurtardık. Artık nehirde 43 çeşit
balık yaşıyor. Şimdiye kadar
yaptıklarımız sadece çevreyi
kurtarmakla kalmadı. Yaptığımız
işler emlak sektörünün kalkınmasına
da yol açtı” diyor.

Chongming Çevre Koruma
Dairesi Başkan Yardımcısı
Shi Bin

Zhang Xiaoguo
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