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1. ÇEVRE-ÇEVRE SORUNLARI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Çevre denilince ne anlaşılmaktadır?
1.2. Çevre sorunları nelerdir? Neden ortaya çıkmaktadır?
1.3. Dünyada ve Türkiye’de çevre sorunları nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çevre diye bir kavram ne zaman ortaya çıkmıştır? Kaç tür çevre vardır?
2) Çevre sorunu deyince akla ne gelmelidir ve neden çevre sorunu ortaya çıkar?
3) Dünyada ve Türkiye’de çevre sorunları nelerdir?
4) Çevre sorunlarıyla nasıl mücedele edilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Çevre kavramı
açıklamalar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
hakkında Öğrenciler artık belli kapalı bir Okuyarak ve
ortamda yaşadıklarını ve her
deneyimleyerek
türlü hareketlerinin doğa
üzerinde bir sonuç
doğurduğunu öğreneceklerdir.

Çevre sorunu tanımlaması ve Hangi küresel gelişmelerin ve Kaynakları okuyarak
çevre sorununa yol açan faaliyetlerin çevre sorununa
Medya takibi
nedenler
yol açtığını bilecekler.
Gözlem yolu ile
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Anahtar Kavramlar


Çevre kavramı



Çevre sorunu



Çevre sorunlarının nedenleri ve çeşitleri
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Giriş
İnsanlar dünya ekosisteminin bir parçasıdırlar ve diğer ekosistemler üzerinde gittikçe
büyüyen bir tesire sahiptirler. İnsanların artan sayısı, faaliyet alanlarının gelişip çeşitlenmesi ve
yeni teknolojik buluşlar bütün dünyada ekosistemleri değiştirmektedir. Oysa içinde
yaşadığımız çevre sistemi tüm canlılara hayat veren ve devamını sağlayan unsurlar
barındırmaktadır. Ekosistem dediğimiz bu yapı oldukça kompleks ve bir ağ gibi örülmüş
ilişkilerden oluşmaktadır. İnsanlık 17.yy.’da başlayan ve aydınlanma çağı adını verdiğimiz
zihni-entelektüel dönüşümden bu yana tabiattaki bu ağın sırlarını keşfettiğini ve onu rahatlıkla
çözebileceği gibi bir yanlış yanılgıya kapılmış, bu nedenle dünya üzerinde çevre sistemine ciddi
zararlar verebilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal pek çok değişikliği hiç
çekinmeden ve düşünmeden gerçekleştirmiştir.
Dünya üzerinde insan eylemi gerçi binlerce yıldır çevre sistemini değiştirmektedir.
Buna karşılık aydınlanma çağının kainat tasarımı, doğanın kanunlarını bulmak ve bu yolla
doğayı kontrol etmek suretiyle gelişme ve ilerleme fikri öylesine güçlüdür ki bu düşünce
yapısının yol açtığı negatif etkilere kimse dönüp de bakmamıştır bile. Ancak üzerinden üç
yüzyıl geçtikten sonra, geçmişte gerçekleşen hiçbir faaliyetin böylesine etkili ve yıkıcı olmadığı
görülecektir. Özellikle 20. yy.’ın ortalarında, toplumlar, çevreleriyle olan ilişkilerinde bir küme
sorun ile karşılaştıklarını fark etmek suretiyle insanla doğa arasında var olan ilişki biçimini
yeniden sorgulamak ve kurmak zorunda olduklarını ne yazık ki acı tecrübeler ile öğrenmek
zorunda kalacaklardır. Pek çok canlı türü yok olduğunda ormanlar, ırmaklar ve göller
kuruduğunda içme suları kirlendiğinde tarım toprakları kentlere dönüştüğünde ya da
kimyasallarla kaplandığında ozon tabakası delindiğinde ve en kötüsü küresel iklim değiştiğinde
çevre ve toplum arasındaki ilişkiler sorgulanmaya başlayacaktır.
Çevre sorunu insanlık sorunudur. Bu sorunun yaratıcısı da egemen kalkınma anlayışını
biçimlendiren sınai, teknolojik ve ekonomik yapılardır. Bu yapılar 21. yy.’da dahi doğanın
kaynaklarını fütursuzca kullanmaya ve kirletmeye devam etmektedir. Bir örnek vermek
gerekirse insanlar ekosistemlerin %12’sini doğrudan tahrip etmişlerdir. Bunun yanında
%27’sini de doğrudan kullanmaktadırlar. Yani insan doğal yiyecek arzının %40’ını kendine
almakta geri kalanını ise karada yaşayan tüm canlılar ve bitkiler paylaşmaktadır. Bu bile insanın
ne kadar ben merkezli olduğunu kanıtlar.
Dünyanın pek çok yerinde yaşam koşulları ve kalitesi bozulmuştur ve bozulmaya da
devam etmektedir. Öte yandan dünyada küçük bir azınlık bu bozulmaya neden olan israfçı
yaşam ve üretim biçimini sürdürmektedir.
Bu noktada insanlık bir karar vermek zorundadır. Doğayla olan bu tek yanlı ve
sömürüye dayalı ilişki biçimini devam ettirip bunun sonucunda başta yoksul ülkelerin
toplumları olmak üzere tüm toplumlara ve gelecek kuşaklara yaşanamaz bir dünya mı
bırakacaklardır, yoksa doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir ilişki biçimi geliştirmek için
bilinçlenip harekete mi geçeceklerdir?
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Bu soruya yanıt 70’li yılların başında başta Almanya olmak üzere Avrupa’da yerleşik
toplumlardan gelmiş ve doğayla mevcut ilişkileri değiştirme yolunda sonu isyana varan
toplumsal hareketler ortaya çıkmıştır. Bu hareketler hem mevcut devletlerin insan çevre
ilişkilerine daha fazla odaklanmalarına ve hukuki ve teknik tedbir almalarına neden olacak, hem
de çevreci akımların siyasallaşıp parlamentolara girerek sistemi doğrudan değiştirmeye yönelik
çalışmalarda bulunmalarına yol açacaktır.
Bunun neticesinde 21. yy.’da daha duyarlı, bilinçli ve kaygılı insanların yaşadığı ve
çevrenin korunması için mücadele eden toplumlarla duyarsız, bilinçsiz ve çevreden bihaber
insanların yaşadığı toplumlar ve son olarak çevresel tehditleri ve sorunları tek başlarına üreten
toplumların bir arada yaşadığı bir dünyada tüm canlılar var olma ve sağlıklı dengeli bir ortamda
yaşama mücadelesi vermektedirler.
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1.1. Bir Kavram Olarak Çevre
Çevre kavramı ne çok açık ne de kolay anlaşılabilir bir kavramdır. Kavramın kapsamı
geniş ve sınırlarını çizmek de bir hayli güçtür. Buna karşılık bu kavramı tanımlamak da bir o
kadar gereklidir. Çünkü mücadele ve savunma bu kavrama atfettiğimiz yorumlara bakarak
geliştirilecektir. Bu nedenle muhtelif tanımlar geliştirilmiştir. Bunlardan en bilineni çevre
sorunları literatürünü ülkemize kazandıran ilk kişi Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından geliştirilen
çevre kavramıdır. Buna göre “çevre en genel anlamıyla insan etkinlikleri ve canlı varlıklar
üzerinde hemen ya da uzunca bir süre içinde dolaylı ya da dolaysız bir etkide bulunabilecek
fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamıdır”.
Başka tanımlar da vardır. Prof. Dr. Kemal Görmez’in en isabetli tanım dediği çevre
tanımı şudur: “canlı varlıkların, hayati bağlarla bağlı oldukları, etkiledikleri ve etkilendikleri
mekân birimlerine o canlının veya canlılar topluluğunun yaşam ortamı veya çevre denir”.
Toplumbilimciler ise çevreyi “bir bireyin, bir toplumsal kümenin ya da bir toplumun
biyolojik, toplumsal, kültürel yaşamını etkileyecek dış şartların tamamı” şeklinde
tanımlamaktadırlar.
Çevre başlıca, doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmektedir. Doğal çevre,
insan müdahalesi olmadığı için değişikliğe uğramamış çevre olarak tanımlanırken -ki artık
yeryüzünde insan eli değmemiş alanlar kalmamıştır- yapay çevre, insanlığın varoluşundan beri
gelişen bir süreç içinde müdahalesi ile oluşturduğu kentsel yerleşim birimlerinden oluşan yapılı
çevreye denilmektedir.
Bu ayırımlar dışında fiziki çevre, tarihi çevre, psikolojik çevre, toplumsal çevre gibi
tanımlar da yapılmaktadır.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Çevre, dünya yüzeyinde yaşayan canlılar ile yaşam
için gerekli hava, toprak ve sudan oluşan bir sistemdir. Çevre sistemi olarak
tanımlayabileceğimiz bu sistem doğal bir gelişimin ürünlerini oluşturan varlıklar ile dünya
yüzeyinin kimyasal ve fiziksel bileşiklerinden oluşur. İçinde yaşadığımız bu sistemde gelişim
aslında çok ağır yürüyen ancak dönüşü olmayan bir olgudur. Çevre sistemi kendini
yenileyemediğinden oluşumun duraklaması ve geri dönmesi olanaksızdır. Bu nedenle içinde
yaşadığımız sistem yok edilecek ya da yok edilmenin eşiğine getirilecek olursa hiçbir şekilde
yeni baştan doğal ya da yapay olarak kendini eski haline dönecek biçimde yenileyemez. Bu
nedenle çevreye büyük özen göstermek ve korumak gerekir.
Çevre konusunda yapılan ilk bilimsel çalışmalar 1866 yılında Alman biyolog Ernst
Haeckel tarafından başlatılmıştır. Canlı varlıkların diğer canlılar yanında yaşam ortamlarıyla
da ilişkileri olduğunu fark eden Haeckel, Biyoloji bilim dalının yanında Ekoloji adını vereceği
yeni bir bilim dalı tanımlamıştır. Ekoloji sözcüğünü de Yunancada yaşanılan yer, yurt, ev
anlamına gelen oikos ile bilim, söz ya da söylem anlamlarına gelen logos sözcüklerini bir araya
getirmek suretiyle oluşturmuştur. Bu sözcük 60’lı yıllardan sonra doğa korumacılarına,
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80’lerden sonra da bu korumacılığı politik eylemlere dönüştürenlere ilham kaynağı olmuş ve
kendilerine Ekolojist adını vermişlerdir.
19. ve 20. yüzyılın en tanınmış ekolojistleri John Muir, Aldo Leopold, Barry
Commoner, Arne Naess, Garett Hardin, Paul Ehrlich, Murray Bookchin, Joel Kovel, Michael
Lövy, John Belamy Foster, Rudolf Bahro, Petra Kelly ve Jonathan Porritt’dir. Günümüzde
bunlara özellikle iklim değişikliği konusunda çalışan yüzlercesi katılmıştır1

1.2. Çevre Sorunlarının Nedenleri ve Türleri
Çevre sorunlarının bütün çevre kitaplarında tek tek sıralanan nedenlerini ortaya
koymadan önce kısaca çevre insan ilişkilerine değinmek gerekir. Yaşadığımız yerkürenin
oluşumu milyonlarca yılı içine alan bir evrim süreci sonucudur ve çevre-insan etkileşimi,
başlangıçta çevre karşısında güçsüzdür ve ona bağlıdır (Özerkmen, 2002;170). Bu nedenle doğa
koşullarına uygun bir yaşam biçimi geliştirmiştir. İnsanların göçebelik tarzı yaşamı terk edip
yerleşik yaşama geçmesi ve tarım toplumunu geliştirmeleriyle bu ilişki insan çevre dengesini
bozacaktır. İnsan doğa üzerinde denetim kuracak ve egemenlik tesis edecektir. Bu dönemden
itibaren çevre insan ilişkisi günümüze kadar değişmeden kalacaktır. Çevresel varlıklar insanın
emrine verilmiş dilediklerince tasarrufta bulunabilecekleri birer kaynaktır. İnsanlar da doğa ve
çevresel varlıklar üzerinde sınırsız egemenliğe sahip efendilerdir. Gerek tek tanrılı dinler ve
gerekse de o dönemin fen-teknoloji ve sosyal bilimleri ile siyasi yaklaşımları sadece doğal
varlıkları değil, kendini savunamayacak kadar zayıf insanları ve ülkeler ile bölgeleri de
dilediğince kullanmalarının hiçbir etik ve dini kısıtı olmadığını vurguladığından, bu gün
sömürgecilik dediğimiz doğaya da insanlara da tamiri imkânsız zararlar veren yeni bir gelişme
ortaya çıkmıştır. İnsan da dâhil olmak üzere yeryüzünde bulunan ve iktisadi olarak
kullanılabilecek hava, su, yeşil örtü, ormanlar, yaban hayatı, dağlar, madenler, mineraller,
kıyılar, göller hepsi sahipsiz maldır ve üretim sürecinde dilediğince kullanılabileceği gibi,
istenmeyen her şeye de katlanmaları gerekir. (Avlanmak, yakılmak, koparılmak, kesilmek,
ezilmek, parçalanmak, elden ele dolaştırılmak, üzerine pislik bırakmak vs. gibi)
Bu yaklaşımla girişilen her toplumsal ve iktisadi eylem 14. yüzyıldan yani coğrafi
keşiflerden başlayarak aslında sonuçlarını göstermekle beraber yaygın değildir. Newton, Bacon
ve Descartes öncülüğünde dünyanın mekanik sırlarının olduğu, insanın ve diğer canlıların
mekanik olarak işleyen birer mekanizma olduklarının tasvir edilmesiyle yeryüzü, kutsal,
bilinmeyen, korkulan, koşullarına göre yaşanan ve insan-çevre dengesine dayalı bir yer
olmaktan çıkacaktır.
Bu düşünürlerle birlikte organik dünya görüşü, mekanik dünya görüşüyle yer
değiştirecek; dünyanın sırları yavaş yavaş çözüldükçe bu sırlara eren insan kendisini istisnai ve
doğadaki diğer canlılardan üstün bir varlık olarak telakki etmeye başlayacaktır. Bunun
sosyolojik literatürdeki karşılığı insanın istisnailiği (üstünlüğü) paradigmasıdır. (Özerkmen,
2002;176) Bu istisnai insan da tüm doğal mekanizmayı çözerek ve doğayı kendi çıkarları
İklim değişikliği konusunda en önemli isimler Billy Mc Kibben, Naomi Chambel, Vandana Şiva, David
Hansen, Al Gore’dur.
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doğrultusunda dilediğince kullanabilme kapasitesine sahiptir. Bu istisnai insanın ihtiyaçları
sonsuz ve onun ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklar da aynı oranda sonsuzdur. Tabii bu her ülke
ve insan için geçerli değildir. İhtiyaçlarının sonsuz olduğunu ve bu ihtiyaçları gidermek için
insanın aklını ve teknolojisini geliştirmesini, bu nedenle de gelişme ve ilerleme düşüncesinin
insan var oldukça devam edeceğini kabul eden “Egemen Batı Dünya Görüşü” esas itibarıyla bu
gün yaşadığımız çevresel sorunların temel nedenidir. Egemen Batı Dünya Görüşü, insanların
diğer canlılardan üstün, insanın kendi kaderini kendi belirleyebilme kapasitesine haiz,
Dünyanın sonsuz kaynaklarını bulup çıkartabilecek yetenekleri olan bir varlık olduğunu ileri
süren, bu özellikleri nedeniyle insanlık tarihini ilerleme tarihi olarak niteleyen ve ilerlemenin
asla bitmeyeceğini iddia eden bir görüştür.
19. yüzyılda sanayi devriminin tamamlanmasıyla ve 20. yüzyılın başında endüstriye
dayalı kapitalist ekonomi modelinin dünyada hâkim olmasıyla yaygın hale gelen bu görüşün
sonucunda, büyüme ve aşırı kar elde etme amacı ile hareket eden sermaye grupları ABD’de
“Fordist Üretim Biçimi” adını verdiğimiz palet üretim biçimini bulmuşlar ve sınai üretimde bu
tekniğin kullanılmasıyla işçi verimliliğini çok artırmış, üretim hacmini de olağanüstü boyutlara
ulaştırmışlardır. Kaynakları sorumsuzca seri mal üretmek için savurganca kullananlar
yüzünden dünyanın dört bir tarafına yollanabilecek kadar çok ihtiyaç fazlası mal üretilmiştir.
Ancak bu kadar fazla sayıda malı tüketecek piyasalar kurulamayınca seri üretime dayalı
ekonomik sistem iflas etmiş ve 1929 iktisadi bunalımı yaşanmıştır. Bu bunalıma rağmen
kapitalist ekonomi sistemi adını verdiğimiz bu üretim biçimi değiştirilmemiş, bunun yerine
üretilen bu malları satın alacak bireyler ve toplumlar yaratmak için kollar sıvanmıştır. Başarılı
da olunmuştur. Bu gün küreselleşmeden bahsedildiğinde anlamamız gereken şey, Egemen Batı
Dünya Görüşü’ne dayalı olarak üretilen malları ve hizmetleri satın alacak piyasaların çoktan
gerçekleşmiş olmasıdır.
Nitekim sınai üretimde istediği verime ve büyüklüğe erişebilme ve de bunu
pazarlayabilme başarısı, tarım üretiminde de benzerinin yapılmasını tetiklemiştir. 1915 Birinci
ve 1939 İkinci Dünya Savaşları sırasında kimya sektörü çok büyük gelişme göstermiş ancak
savaşların sona ermesiyle atıl kalmışlardı. 1960’lı yıllara gelindiğinde kimya sektörü tarım
alanları üzerinde çalışmalar başlatmış ve üretimi artırmayı başarmıştır. Tarım alanlarında
verimi artırmak için kimyasal gübre üretimi gerçekleştirilmiş, bunun yanında Herbisid ve
Pestisid adını verdiğimiz yabani bitkileri ve zararlı böcekleri öldürücüler devreye sokulmuş ve
yeşil devrim adını hak edecek şekilde tarım alanlarında olağanüstü üretim artışı
sağlanabilmiştir. Ancak kimyasalların tarım sektöründe kullanılması sonucu akarsulara,
denizlere ve toprağa karışan pek çok kimyevi madde doğal suların ve toprağın kirlenmesine ve
canlı hayvanların ölmesine neden olmuştur.
Başta ABD olmak üzere, tarımda benzer yöntemleri kullanan her ülkede su ve toprak
kirlilikleri ile balık ve kuş ölümleri ortaya çıkmış, ABD’li bir gazeteci olan Rachel Carson’un
bu olayı Sessiz Bahar (Slient Spring) adlı kitabında neşretmesiyle de hem ABD’de hem
İngiltere ve Fransa’da kirleticilerin yasaklanması ve daha yaşanılabilir bir çevrenin
oluşturulmasının insanların en doğal hakları olduğu görüşünde birleşen çevreci hareketler
ortaya çıkmaya başlamıştır.
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Bugün baktığımızda küresel piyasalarda hem tarımsal hem de sınai alanda çok fazla ve
çok yeni ürün vardır. Bunun yanında bu yeni ve çok çeşitli ürünleri ihtiyacı olsun olmasın
tüketmeye hazır milyonlarca da insan yaratılmıştır. Buna rağmen örneğin Çin ve Hindistan gibi
nüfusu 1 milyarın üzerinde olan ülkelerde yaşayan insanların tüketim algıları da değiştirilmeye
çalışılmaktadır. Çevrecilerin en çok korktukları ihtiyacı olmadığı halde üretilen her yeni malı
almaya hazır bu toplumların ortaya çıkartılmasının çevre sistemi üzerinde yaratacağı korkunç
baskıyla nasıl mücadele edilebileceğidir. Kapitalist tüketim yapısının Çin’de egemen olması
halinde dünyamız gibi altı dünyaya daha ihtiyaç olabileceği iddia edilmektedir. Toplumların
doğanın fiziksel unsurlarını ve doğal varlıklarını aşırı istismarı, doğal çevre sistemlerinde
önemli dengesizliklerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Ekonomik, toplumsal ve teknolojik
gelişmeler doğal çevre aleyhine işleyen yeni bir insan-doğa ilişkisi sürecine zemin
hazırlamaktadır ve günümüzde çevre sorunları olarak adlandırılan bir dizi sorunun ortaya
çıkmasına neden olmaktadır.

Çin’de kış aylarında hava kirliliği olağanüstü boyutlardadır.
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Tarım alanlarında kullanılan kimyasal gübreler suya karıştığında ötrifikasyon denilen yosun oluşumu
meydana gelir. Bu olay sucul ortamın oksijensiz kalmasına ve canlı ölümlerine neden olur.

Günümüz çağdaş çevreci düşüncesi bu çevre sorunu yaratan düşünceye alternatif olarak
“Yeni, Ekolojik Paradigma” adını verdikleri yeni bir görüş geliştirmişlerdir. Bu görüş çevre
sorunları ile mücadelede başlangıç aşamasını oluşturacaktır. (Özerkmen, 2006; 179). Bu
görüşün bazı unsurları daha sonra derin ekolojistler tarafından da benimsenip geliştirilecektir.
Şöyle ki insanın istisnailiği ya da üstünlüğü tezini değil, insanın diğer birbirine bağlı türlerden
biri olduğunu kabul eden bu görüşün en çarpıcı yaklaşımı insan toplumlarının büyümelerin
sürekli ilerleme yaklaşımına değil, büyümenin bir sınırı olduğunu yaklaşımına dayanmasıdır.
Bu yaklaşıma insan merkezli değil, doğa merkezli yaklaşım demek daha doğrudur.
19. yüzyılda etkili olan insanın istisnailiği paradigmasının 20. yüzyılın ikinci yarısında
çevre sorunlarının uluslararası sorun olarak değerlendirilmesiyle beraber önemli ölçüde yerini
yeni ekolojik paradigmaya bıraktığı görülür. Buna karşılık iklim değişikliği gibi küresel çevre
sorunları karşısında, 20. yüzyılda yükselişe geçen ekolojik paradigmanın özellikle gelişmiş
ülkeler nezdinde yine inişe geçtiği söylenebilir. Küresel ekonomik krizler, küresel çevresel
krizler karşısında öncelik kazanmış görünmektedir. Ancak küresel çevresel krizlerin küresel
ekonomik krizleri tetiklediği de unutulmamalıdır.

1.3. Dünya’da Çevre Sorunları
Günümüzde doğal çevreye ilişkin olarak dünya çapında yaşanan çevre sorunlarını en
tehditkâr olanından başlayarak şöyle sıralayabiliriz:


İklim değişikliği ve küresel ısınma



Hızlı nüfus artışının doğal sistemler üzerinde yarattığı baskı



Dünyada kentleşme oranının artışı sonucu kır’ın ortadan kalkması



Dünyayı radyasyondan koruyan atmosferin ozon tabakasının incelmesi
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Dünyanın tropik ormanlarının tahribi



Biyolojik çeşitliliğin azalması ve türlerin yok olması

 Doğal kaynakların (içilebilir nitelikte su, verimli tarım toprakları, denizler,
akarsular, kıyılar, vahşi yaşam, doğal ormanlar, maden ve mineraller) kirlenmesi ve tükenmesi


Asit yağmurları sonucu orman varlığın kuruması



Erozyon ve çölleşme



Zehirli ve tehlikeli kimyasalların ve bu kimyasalların atıklarının birikmesi



Açık denizlerin petrolle kirlenmesi,

 Nükleer bombalar, nükleer santraller ve nükleer tıbbın yol açtığı radyasyon
kirlenmesi
 GDO denilen organizmaların dünya piyasalarına sürülmesi sonucu yerli türlerin
ortadan kalkması
Tüm bu çevresel sorunlar ekolojik sistem bütünlüğüne sahip dünyamızın dengesini
bozmakta dünya ekosistemindeki bu bozulmanın yarattığı ekolojik gerilimler “ekolojik kriz”
olarak ifade edilmektedir (Ertürk; ). n
Ekolojik krizin getirdiği ekonomik ve siyasal nitelikli pek çok ek sorun da çevre
sorunlarıyla beraber yaşanmaktadır. Şöyle ki bir kez ekolojik bir krize sebebiyet verdiğinizde
Dünya pazarları ve ticaret sistemleri bundan ciddi şekilde etkilenmektedirler. Tarımda ya da
sulamada ortaya çıkan bir kriz tarım ürünleri üretiminde dalgalanmalara ya da fiyat artışlarına
neden olabilmektedir. Keza ekolojik kriz uluslararası seviyede işbirliği ve maliyetlerin
paylaşılması gibi ilave tedbirler alınmasını gerektirmektedir. Fakat bu tedbirleri kim alacaktır
ve maliyetler nasıl paylaştırılacaktır noktasında, iklim değişikliği ve küresel ısınma
tartışmalarında da yakından izlediğimiz gibi pek çok uzlaşmazlık noktası ortaya çıkacaktır.
Yine bazı ülkeler çevresel sorunlar karşısında tamamen duyarsız davrandıklarında da
rekabet avantajı elde etmiş olmakta bu da çevreye duyarlı politikalar ve yönetsel eylemler
geliştirmiş ülkelerin uluslararası ticarette dezavantajlı konuma düşmesine neden olmaktadır.
Bu paradokslar çevresel sorunların ya siyasallaşmasına ve uluslararası alanda bir
çatışma kaynağı haline gelmesine neden olmaktadır ya da daha kötüsü dezavantajlı konuma
düşen ülkeler ve şirketler çevre sorununu görmezden gelme ya da ihmal etme davranışı
geliştirme yoluna gitmektedirler. Bu da ulusal alanda çevre politikalarının gözden düşmesine
ve uluslararası ilişkilerde ise tali konular arasında yer almasına neden olabilecektir.
Oysa yukarıda saydığımız küresel çevresel sorunlar aşağıdaki temel sorunlara ilaveler
yapacaktır:
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1.

Ekonomik büyümede ve gelirde düşüş

2.

İşsizlikte artış

3.

Fiyatlarda kararsızlık

4.

Yatırımlar için belirsiz ortamlar

Bu temel sorunlar yanında,
1.

Açlık ve beslenme yetersizliği

2.

Ekolojik Mültecilik

3.

Su savaşları gibi ülkeler arasında çatışmalar

4.

Yerelde toplumsal direnişler doğabilecektir.

1.4. Türkiye’de Çevre Sorunları
Türkiye’de çevre sorunları yukarıda saydığımız sorunlardan bağımsız değildir. İklim
değişikliğinin yol açtığı kuraklık başta olmak üzere erozyon, verimli tarım topraklarının yok
olması, içilebilir nitelikli suyun azalması ve kirlenmesi, yaban hayatı ve orman tahribi,
kimyasalların ve tehlikeli atıkların artışı, deniz kirliliği, çöp dağları, aşırı kentleşme ve nüfus
artışı ve enerji bunalımı gibi pek çok çevre sorunu ve kirliliği ülkemizi tehdit etmektedir.
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Karadeniz’de HES Projeleri yanında Trakya bölgemizdeki Ergene nehri ile İzmit
Dilovası’ndan akan derelerin sanayi atıklarıyla olağanüstü kirlenmesi karşısında yerel halk
eylemlere girişmiştir.

Neden dünya ve ülkemiz bu tür sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır?
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de üretim ve tüketim etkinlikleri hızlı kalkınma adına
çevreyi dikkate almadan yapılmaktadır. Toplumsal etkinliklerimiz doğanın taşıma kapasitesini
zorlamakta ve hatta aşmaktadır. Bir ülkenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ile çevresel
kirlilikleri ve bozulmaları arasında ilişki vardır. Gelişmiş ülkeler bolluk kirlenmesi dediğimiz
aşırı ve çeşidi bol üretim ve tüketim yaparlar. Bu nedenle örneğin kentlerde ortaya çıkan çöp
dağları ile gelişmiş sanayilerinin kullandığı kimyasallarla kirlenmiş sular ve yoğun motorlu taşıt
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kullanımından kaynaklanan hava kirliliği bolluk kirlenmesinin bir sonucudur. Buna karşılık
gelişmesi geri bıraktırılmış olan ülkeler yoksulluk kirlenmesi adını verdiğimiz bir başka
çevresel kirlenme yaşarlar. Örneğin kendileri üretmediği halde bu ülkelere ihraç edilen
elektronik atıklar ile nükleer atıkların yarattığı kirlenme, yoksulluk kirlenmesidir. Yine
düzensiz kentleşme ve aşırı nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan ve hijyen koşullardan uzak,
salgın hastalıklara yol açabilecek ölçüde kirlenmiş içme suyu kaynakları, kanalizasyon
sularının şehrin ortasından akması, kötü kaliteli yakıtların ısınmada kullanılması sonucu ortaya
çıkan hava kirlilikleri ile kırsal yaşamın ve ormanların yaban hayatı ile birlikte tahrip edilmesi
yoksulluk kirlenmesine güzel örneklerdir.
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Gerek dünyada gerekse ülkemizde çevresel bozulma ve kirlenmelerin başlıca
sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:
 Hızlı nüfus artışı (21. yüzyıl sonunda 6 milyardan 9 milyara ulaşması beklenen) bu
nüfusun modern yaşam talepleri ve çöp dağları
 Kapitalist ekonomik modelin tüm dünyaya egemen olmasıyla başlayan süreç:
üretim, tüketim ve yaban hayatı ile doğal kaynakların kullanımında sınır tanımama


Kırdan kopuş ve hızlı kentleşme (Dünya nüfusunun %70 ‘i kentlerde yaşıyor)



Motorlu araç, petrol ve elektrik enerjisinin kullanımının yaygınlaşması



Tarımın modernleşmesi ve makineleşmesi

 Endüstri Devrimi ve çevresel değerleri dikkate almayan teknolojik gelişmeler
(Endüstriyalizm)
 Tehlikeli ve zehirli kimyasalların çeşitlenmesi ve artışı ve buna mukabil tehlikeli
atıkların artışı
 Nükleer enerjinin yaygın kullanımı ve teşviki ve nükleer atık meselesinin
çözülememesi
 GDO dediğimiz genetiği ile oynanmış (bitki, hayvan ve insan) organizmaların
dünya piyasalarına sunulması
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GDO üretimi giderek çok daha yaygınlaşmaktadır.

Kanada’da yavru fok avı serbest bırakıldığında ortaya çıkan manzara tüyler ürperticidir.

Bütün bu olumsuz gelişmeler çevre sorunları ve kirlilikle mücadelede çevresel
eylemlere girişilmesine ve ülkeler ve küresel seviyesinde çevresel politikalar ve hukuki çareler
üretilmesine neden olmuştur.
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Uygulamalar
1) Yaşadığınız şehirde kıyı, dere, kumsal, orman, yaban hayatı gibi ortamlara geziler
yapınız.
2) Yaşadığınız şehrin çöplük alanlarını, kanalizasyonların boşaltıldığı dere ya da deniz
kıyılarını görüntüleyin.
3) Ron Fricke’in Samsara ve Baraka filmlerini internetten izleyin.
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Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız şehirdeki çevre sorunlarını saptayınız. Sizce hangisi daha rahatsızlık
vericidir?
2) Yaşadığınız şehirde çevresel kirliliklerden hangisine daha çok rastlıyorsunuz?
Şehirden köyünüze gittiğinizde bu kirliklerden hangileri ortadan kalkmış görünüyor?
3) Türkiye’nin en temel çevre sorunu hangisidir?
4) Dünya’da yaşanan en yıkıcı çevre sorunu hangisidir?
5) Çevre sorununun yoklukla ilgisi nedir?
6) Çevre Sorununun bollukla ilgisi nedir?
7) En tehlikeli çevre kirliliği hangisidir?
8) Nüfus artışı hangi tür çevresel sorunlara neden olur?
9) Aşırı avlanma ne tür çevre sorunu yaratır?
10) Çevre kirlenmesinin başlıca nedenleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevre sorunlarının tanımlarını, ortaya çıkış tarihlerini, buna yol açan düşünce biçimini,
sorunun kaynaklarını, dünyada ortaya çıkan çevre sorunlarının neler olduğunu ve bu sorunlar
karşısında ne tür tepkiler ortaya çıktığını öğrenmiş olduk.
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2. ÇEVRE KİRLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Çevre kirlenmesi nedir?
2.2. Çevre kirlenmesi türleri nelerdir?
2.3. Türkiye’de kirlenme ne zaman ortaya çıkmıştır?
2.4. Türkiye’deki çevre mücadeleleri nelerdir?

23

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çevre kirlenmesi nedir? Kaç çeşit çevre kirlenmesi vardır?
2) Dünyada ve Türkiye’de çevre kirlenmesi nelerdir?
3) Çevre kirlenmesiyle kimler mücadele etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çevre kirlenmesi türleri
ve nedenleri

Çevre kirlenme türleri
hakkında bilgi edinecekler ve
kirlenmenin sebeplerini
öğrenecekler

Çevre kirlenmesi ve
bozulmamalarla
mücadele yöntemleri

Hiçbir birey çevresel
kirlenmelerden kendini
soyutlayamaz; bu nedenle
aktif olarak mücedele
edilmeli ve başarı
sağlanmalıdır.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak gözlemleyerek dernek
ve vakıf faaliyetlerine gönüllü
olarak katılarak

Okuyarak gözlemleyerek medya
ve sosyal medyayı takip ederek
STK’lara üye olarak seminer ve
konferanslara katılarak
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Anahtar Kavramlar


Çevre kirlenmesi



Çevre koruma mücadeleleri



Çevre akımları
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Giriş
İnsanların iktisadi faaliyetleri (tarım, sanayi, turizm, ulaştırma, enerji, konut inşası gibi)
sonucunda toprakta, havada ve suda ortaya çıkan niteliksel değişmelerle ekolojik dengenin
bozulmasına çevre kirlenmesi diyoruz. Çevre kirlenmesi önemli çevre sorunlarından biridir.
Bugün artık üzerinde tartışma yapılmayan konulardan biri çevre kirlenmesi olayında insan
etkisinin olduğudur. Çünkü insan doğayı egemenliği altına almak için değiştirmekte örneğin
daha fazla üretim yapabilmek için toprağı kimyasallarla zehirlemektedir. Ormanları ortadan
kaldırıp tarla, yazlık konut veya yollar, havaalanları yapmaktadır. Kanalizasyon sularını
derelere, göllere, denizlere arıtmadan boşaltmaktadır. Çöplerini verimli tarım arazilerinin
üzerinde biriktirmekte, kullandığı petrol türevi fosil yakıtlarla hava kalitesini bozmaktadır. Kıyı
alanlarına yat limanları, bol yıldızlı turistik tesisler yaparak kıyıların fiziksel ve kimyasal
yapısını bozmaktadır.
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2.1. Çevre Kirliliği ve Türleri
Çevre bilimleri açısından kirlenme, çeşitli insan etkinlikleri yoluyla çevresel döngülerin
bozulması ve bu bağlamda doğal çevre sistemlerinin, ortaya çıkan kirlenmeyi kendiliğinden
giderme yeteneğinin ortadan kalkması sonucu havada, suda ve toprakta bulunan ve canlı
yaşamını destekleyen fiziki, kimyasal ve biyolojik niteliklerin ortadan kalkması olayıdır.
Kirlenme sadece insan yaşamını değil diğer canlı organizmaların da yaşamını ciddi biçimde
etkiler ve hatta olanaksız kılabilir. Çevre kirlenmesi türlerine baktığımızda bilinen en eski çevre
kirliliği su kirliliğidir. Bunu hava ve toprak kirliliği, daha sonra katı atıklardan kaynaklanan
kirlilikler ve gürültü kirliliği takip etmiştir. Şehirlerin ve turizm alanlarının kötü inşa
edilmesiyle peyzaj kirlenmesi ve nükleer yakıtların bulunması ve nükleer reaktörlerin inşa
edilmesiyle de nükleer kirlenmeler ortaya çıkmıştır. Son olarak da organik gıdalar kirlenerek
ve bozularak yerine genetiği değiştirilmiş organizmalar geçirilmiştir.

2.2. Dünya’da Çevre Kirlenmesi
Çevre kirlenmesi yaratan insan etkinlikleridir ve bu konuda artık ayrık bir görüş
bulunmamaktadır. Özellikle sanayileşme sonrası dönemde gittikçe yoğunlaşan insan
etkinlikleri kirlenmenin temel nedenidir. Çevresel kirlenme çevre sorunundan daha dar
kapsamlıdır ve çevre sorunu deyince dünyadaki canlı ve cansız ortamların niceliksel (yani
sayısal) yanlarında bir azalma meydana gelirken kirlenme dediğimiz olayda aynı ortamların
niteliksel ( yani kalitesine ilişkin) yanlarında önemli değişmeler görülmektedir.
Çevre kirlenmesi dediğimizde fiziksel, kimyasal, nükleer ve gürültü çıkaran etkinlikler
anlaşılmalıdır.
Kirletici maddeler de kendi içinde üçe ayrılmaktadır.
1. Biyolojik olarak ayrışabilen kirletici maddeler (Kanalizasyon suları, Kağıt, Ölü
hayvan kanı ve iskeleti gibi )
2. Doğada çözülmeyen kirletici maddeler (Deterjanlar, Metaller, Plastikler ve Cam)
3. Zehirli kirletici maddeler ( Ağır metaller -Civa, Kurşun, Kadmiyum, Arsenik,
Siyanür- ve gazlar -Flor, Klor, Kükürtdioksit, Azotoksit-, Pestisidler-DDT- ve Radyoaktif
maddeler) Özellikle zehirli kirletici maddeler aynı zamanda besin zinciri yoluyla canlılardan
canlılara geçebilmekte ve birikimli (kümülatif) kirlilik dediğimiz bir olay ortaya çıkmaktadır.
Dünyada ortaya çıkan çevresel kirlenmeleri küresel etkisi olanlar, bölgesel etkisi olanlar, ulusal
karakter taşıyanlar ve yerel nitelikli kirlenmeler olarak ayırmak çevre politikasının da
kirlenmenin bu özelliklerine bağlı olarak tasarlanmasını gerektirmiştir.
Bugün Dünyanın küresel nitelikli kirlenmesine yol açan en büyük felaketler nükleer
kazalardır. Bunu bölgesel kirlenmeler izler. Özellikle açık denizlerde meydana gelen petrol
tankeri ve petrol platformu kazaları, birden fazla ülkenin kıyılarında çok ciddi ve temizlenmesi
oldukça maliyetli kirlenmelere neden olmaktadır. Ulusal çapta meydana gelen endüstriyel
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kazalar da bir ülkenin cari harcamalarını olağanüstü artırabilir. Aşağıda bu kirlenme tiplerinden
en önemlilerine yer verilmiştir.

Japonya’nın Minimata bölgesinde ortaya çıkan birikimli cıva zehirlenmesi. Japonya’nın sanayisinden Minimata
gölüne dökülen cıva atıkları önce göldeki balıklara oradan kedilere ve insanlara geçerek birikimli kirlenmeye ve
zehirlenmeye yol açmıştır. Sinir sistemini etkileyen cıva kedilerin ve çocukların istemsiz hareketlerine ve sonra da
ölümlerine neden olan ve literatüre giren çevresel kirlenmeden sadece biridir.

1986 yılında SSCB yönetimi altındaki bugünkü Ukrayna’nın Çernobil nükleer reaktöründe meydana gelen kaza,
zehirli radyoaktif partiküllerin atmosfere yayılmasına neden olmuş, üzerinden yıllar geçmiş olsa da o dönemde
radyasyona maruz kalan hamile kadınların çocuklarında birikimli zehirlenmelere bağlı anomaliler ortaya
çıkmıştır.
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(Mart 1989) bugüne kadar insan eliyle gerçekleşmiş en büyük çevre felaketlerinden biridir. Felakette Exxon
Valdez isimli petrol tankerinden resmî verilere göre 10.8 milyon galon petrol denize akmıştır. Bölgedeki doğal
yaşam bundan yoğun şekilde etkilenmiş; deniz kuşlarından katil balinalara kadar bölgede yaşayan birçok türden
hayvan ölmüştür. Temizleme çalışmaları gerek bölgenin konumu gerekse bu çapta bir kazanın daha önce
yaşanmamış olması sebebiyle pek etkili olmamıştır. Gemi kaptanının alkolik olduğu iddiasıyla şirket ve gemi
kaptanı suçlamalarla karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca geminin tek cidarlı oluşu da tartışma konusu olmuştur.
Felâket sonrasında petrol taşımacılığına ilişkin birçok yeni yasa ortaya atılmış, dünya çapında olası çevre
felaketlerine müdahale tekniklerinden tankerlerin çift cidarlı olmasına kadar birçok konuda gelişmeler
kaydedilmiştir.(Wikipedia)

BP Deepwater Horizon petrol sızıntısı, ABD tarihindeki en büyük petrol kazasıdır. Meksika Körfezi'nde meydana
gelen kazadan Mississippi Nehri deltası da etkilenmiştir. 20 Nisan 2010 tarihinde meydana gelen patlamada 11
işçi öldü ve 17 işçi yaralandı ve bu patlamadan sonra uzun bir süre kapatılamayan petrol
kuyusundan varillerce petrol Meksika Körfezi'ne sızdı.BP petrol şirketi sebebiyet verdiği bu çevre felaketi için
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davalılarla tazminat konusunda anlaştı. Buna göre BP, aralarında balıkçılar, çevre sakinleri ve temizleme
görevlilerinin de yer aldığı kesimlere toplamda 7.8 milyar dolar ödeyecek. [2] Bu tazminat ABD eyalet yönetimini
ve sondaj şirketlerini kapsamayacaktı. 2016 yılına gelindiğinde ise ABD'li bir federal mahkeme, BP'ye verilen 20
milyar dolarlık tazminat davasını onaylamıştır. BP'nin ödemesi gereken 20 milyar dolarlık cezayı ABD'nin 5
eyaletine 16 yıl gibi bir sürede ödeyecek. (Wikipedia)

2.3. Türkiye’de Çevre Kirlenmesi
Türkiye’de çevre sorunlarının esas itibarıyla 60’lı yıllarda başlatılan hızlı sanayileşme,
kentleşme ve yeni teknolojik gelişmelere adapte olma çabaları sonucu başladığını
söyleyebiliriz. Bundan önce de lokal kirlilikler ve bozulmalar olmakla birlikte, sanayileşme ve
teknoloji o kadar hızlı bir şekilde gelişme göstermiş ve bazı bölgelerde yerleşmiştir ki bu süreçte
pek çok yapılması gereken analiz ve değerlendirme ya gözden kaçmış ya da üzerinde
durulmamış, bunun sonucu olarak on yıl gibi kısa bir sürede hava, su ve toprak kirliliği kronik
bir hal almıştır. 70’li yıllara ilişkin olarak ortaya çıkan ve bugün dahi kapsamlı bir şekilde
çözüme kavuşturulmamış çevresel sorunlar ve kirlilikler vardır. Bunlar Başta Erozyon sorunu
olmak üzere, İstanbul’da Haliç’in kirliliği, İzmit ve İzmir Körfezlerinin kirliliği, İstanbul’da
başlıca Kazlıçeşme deri sanayinden kaynaklanan Marmara Denizi kirliliği, Ankara, Samsun,
Bursa ve Artvin Murgul’da ortaya çıkan hava kirlilikleri, Trakya’da Ergene nehri kirliliği,
Eskişehir’de Porsuk Çayı Kirliliği, İstanbul’da Kurbağalı Dere kirliliği, aşırı ve usule uygun
olmayan avlanma yöntemleri nedeniyle Karadeniz ve Akdeniz’de azalan balık çeşitliliği,
Kelaynakların, Akdeniz Foklarının, Bozayıların soylarının tükenmesi gibi sorunlardır.
Bugün bu sorunlara daha pek çokları eklenmiştir. Bunlar içinde en trajik olanları İzmit
Dilovası Sanayi Bölgesinden kaynaklanan hava, su ve toprak kombine kirlilikleri, Marmara
Denizi’nin ve Akdeniz’in kıyı ve deniz kirlilikleri, Ergene nehrinden kaynaklanan su kirliliği,
İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesinden kaynaklanan hava, su, deniz ve toprak kombine
kirlilikleri, İskenderun limanı ve petrol boru hatlarından kaynaklanan körfez ve deniz kirliliği,
binlerce irili ufaklı dereler üzerine inşa edilen HES’lerden kaynaklanan kirlilik ve sorunlar, Kaz
Dağları, Küre Dağları, Munzur Vadisi, Bergama Ovacık Köyü, Artvin Cerattepe, Eşme Soma
gibi doğa harikaları üzerinde başta altın olmak üzere değerli maden ve kömür aramaları,
taşocakları kurmaları, Konya’da açılan binlerce izinsiz yeraltı suyu kuyuları, üçüncü köprü ve
üçüncü havalimanı için İstanbul’da kesilen milyonlarca ağaç ve yok olan orman varlığımız
nedeniyle yaşanan kuraklık, enerji elde etmek için Yatağan da, Gökova Körfezi’nde Konya
Karapınar’da inşa edilen termik santraller ve Yırca Köyünde bir gecede kesilen 6000 zeytin
ağacı ve daha binlercesi bize bu sorunların ne kadar genişlediğini göstermektedir.
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Aliağa ve İzmit Dilovası’nda sıradan bir gün

Karadeniz’de Hes’ler (dere tipi hidroelektrik santralleri)Karadeniz insanını protestoya sevk etti

Maden ve Kömür çıkartılması amacıyla başlatılan çalışmalar Artvin Cerattepe ve Manisa Yırca
Köylüsünü de Jandarmayla karşı karşıya bıraktı.

Bu sorunlarımıza bir de komşularımızın ve diğer ülkelerin yarattığı çevresel kirlenme
ve bozulmaları da eklemek gerekmektedir. 1986 yılında Ukrayna’da meydana gelen Çernobil
nükleer kazası, Macaristan’da Baia Mare’da meydana gelen ve binlerce ton arsenikli, siyanürlü
suyun Tuna nehrine oradan da Karadeniz’e karışmasına neden olan madencilik kazası, Meriç
nehrine boşaltılan Bulgaristan’ın kanalizasyon suları, Tuzla ve Aliağa tersanelerine sökülmek
üzere uluslararası hukuka aykırı olarak gönderilen Asbestli gemiler (Otopan ve Kuito Vakası),
İtalya’nın Karadeniz’e boşalttığı zehirli variller ve İskenderun açıklarında batırılan tehlikeli atık
yüklü gemiler Türkiye’deki kamu yöneticilerine her zaman uyanık ve donanımlı olmak
konusunda büyük sorumluluk yüklemektedir.
32

Çernobil Nükleer Reaktörü ve Baia Mare maden kazası sonrası

Kuito II.Vakası olarak çevre literatürüne giren asbestli gemi İzmir Aliağa’da söküldü.
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2.4. Türkiye’de Çevre Mücadeleleri
Türkiye’de çevre mücadeleleri tarihi 1969 yılında Ankara’da Hava Kirlenmesiyle Savaş
Derneği’nin kurulmasıyla başlar. Bunu 75 yılında Samsun Bakır İzole Tesislerinde çıkan zehirli
gazlardan zarar gören 21 köy ve mahalle halkının iki kilometre kortej oluşturarak yaptıkları
sessiz yürüyüş izlemiştir. 1978 yılında ise İzmit balıkçılarının körfezde yüzlerce tekne ve
kayıkla düzenlediği gösteriyi daha binlercesi izleyecektir. Erozyonla mücadelede TEMA Vakfı,
doğa değerlerinin korunmasında DOĞA derneği ile Doğal Hayatı Koruma Derneği, Yeşil Barış
Akdeniz Ofisi, Yeşil Adımlar, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği gibi
geleneksel sivil çevre koruma örgütleri yanında, günümüzde daha yerel ama daha radikal sivil
toplum kuruluşları ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında 2000’li yıllardan başlayarak akıllardan
çıkmayan en önemlileri ve en orjinalleri şunlardır: Muğla Gökova Körfezine kurulmak istenen
termik santral karşısında gösterilen tepkiler, Dalyan’da soyu tükenmekte olan Caretta Caretta
deniz kaplumbağalarının kurtarılması için yapılan mücadeleler, Bergama Ovacık’ta Koza
Şirketi tarafından çıkartılmak istenen altın madenine karşı Bergamalı Köylülerince girişilen
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mücadele, Akkuyu nükleer santrali yapımına karşı oluşturulan insan zinciri, Rize Fırtına
Deresi’nde, Manisa Yırca’da, Artvin Cerattepe’de orman katliamlarına karşı başlatılan direniş
ve nihayet üçüncü köprü ve üçüncü havaalanı projesi için Kuzey Ormanları aktivistlerinin
direnişi.
Bu mücadelelerin arkasında sayıları yüzleri bulan sivil inisiyatifler, platformlar,
Direnişler ile hemşeri dernek ve vakıfları ile partiler vardır. En bilinenleri TEMA, Doğal Hayatı
Koruma Vakfı WWF, Türkiye Çevre Vakfı, Doğa Derneği, TÜRÇEK, SOS Çevre, Derelerin
Kardeşliği Platformu, Yeşil Gerze Çevre Platformu, GDO’ya hayır Platformu, Nükleer Karşıtı
Platform’dur. Türkiye’de merkezi İstanbul’da bulunan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi de
parlamentoya girmek isteyen bir parti olarak değil ekolojik mücadelelere, çevre politikalarına
ve hukuka yön ve destek veren sivil inisiyatifler gibi faaliyet göstermektedir.

Bunları günümüzde HES’lere ve Altın madenciliğine karşı Karadeniz ve
Kazdağları’nda başlatılan mücadeleler, Mersin Akkuyu ve Sinop Gerze’de yapılması planlanan
nükleer santrallere karşı başlatılan mücadeleler izlemektedir.
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Resim 4. Türkiye’deki çevre eylemlerinden görüntüler
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaya çıkan çevre sorunları ve kirlenmeler karşısında
80’li yıllardan itibaren kamusal çevre örgütlenmesini gerçekleştirmiş, politikalar kurgulamış ve
bunları hukuki düzenlemeler takip etmiştir.
Bu konudaki en önemli gelişmeler 1982 Anayasası’nda çevrenin korunmasının bir insan
hakkı olduğuna ilişkin 56. Madde düzenlemesidir. Bunu 1983 yılında 2872 sayılı Çevre
Kanunu’nun çıkarılması izleyecek ve bunu 1991 yılında Çevre Bakanlığının kurulması
izleyecektir. Günümüzde bu bakanlık ikiye ayrılmış, kentsel çevresel sorunlardan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, kırsal çevre sorunlarından Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkili ve sorumlu
kılınmıştır. 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006 yılında köklü bir revizyona tabi tutularak kapsamı
genişletilmiştir. Bakanlıkların merkez ve il teşkilatları personeli ile bütçesi güçlendirilmiş buna
karşılık çevre sorunları ve kirlenme ile mücadelede başarı düşük seviyede kalmıştır. Buradaki
paradoks Türkiye’nin doğal değerlerini dünya ekonomisiyle kalkınma yarışında geri kalmamak
adına feda etmesinden ileri gelmektedir.
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Uygulamalar
1) Yaşadığınız şehrin belediye başkanı ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Teşkilatı
yetkilileriyle şehrin çevresel sorunları hakkında görüşmeler yapın.
2) Medyadan Türkiye’nin çevresel sorunlarını takip edip çevre ile ilgili dernek, vakıf
ya da varsa Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin temsilcileriyle çözüm yolları konusunda
görüşmeler gerçekleştirin ve isterseniz bu örgütlere üye veya gönüllü olun.
3) Dünyada ve Türkiye’de çevre kirliliği ile mücadeleye ilişkin YouTube videolarını
izleyin.

38

Uygulama Soruları
1) Şehrinizde hangi tip çevresel kirlenmelerle karşılaşıyorsunuz? Bu kirliliklerle
mücadele eden yerel sivil toplum kuruluşları var mı?
2) Bu sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinden haberdar mısınız?
3) Tema Vakfının logosu( amblemi) nedir?
4) Ulusal STK’lar kirlilikle mücadelede etkin midirler?
5) Türkiye’de en çok hangi bölgeler kirlenmektedirler?
6) Komşularımız ve diğer yabancı devletler ülkemizde hangi çevresel kirlenmelere
neden oluyorlar?
7) Efemçukuru, Çaldağı ve Cerattepe deyince aklınıza gelen çevre sorunu hangisidir?
8) HES ne demektir?
9) RES ne demektir?
10) Dünyada en yaygın görülen çevre kirliliği hangisidir?

39

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevre kirliliğinin tanımını, sorunun kaynaklarını ve dünyada ve Türkiye’de ortaya
çıkan başlıca çevre kirlenmelerinin neler olduğunu ve bu sorunlar karşısında ne tür tepkiler
ortaya çıktığını öğrenmiş olduk.

40

3. ÇEVRE KORUMACI VE EKOLOJİST AKIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Geleneksel çevre korumacı akımlar ile ekolojist akımlar arasındaki fark nedir?
3.2. Çevre korumacı akımlar ne zaman ortaya çıkmıştır ve özellikleri nelerdir?
3.3. Ekolojist akımlar ne zaman ortaya çıkmışlardır ve karakteristik özellikleri nelerdir?
3.4. ABD ve Avrupa ülkelerinde çevreci akımların gelişimi nasıl olmuştur? Bugün
durum nedir?
3.5. Türkiye’de çevreci akımların gelişimi nasıl olmuştur? Bugün durum nedir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çevreci ve ekolojist akımlar neden birbirlerini ayrı tanımlıyorlar?
2) Çevreci akımlar ne zaman yükselişe geçti ve şimdi iktidarlar karşısındaki pozsyonları
hala güçlü mü?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çevreci akımlar hakkında Öğrenciler Dünyada ve
açıklamalar
Türkiye’de çevreci akımları
ve öğretilerini
öğreneceklerdir.
Çevreci akımların yükselişi
ve çöküşündeki, iktidarlar
karşısında tehlikeli ya da
tehlikesiz olup olmadıkları
hakkındaki soruları
akademik olarak analiz edip
cevaplandırabilecek aynı
zamanda bu mücadelelerin
tarihi ve başarı şanslarını
değerlendirebileceklerdir.

Hangi küresel gelişmelerin
ve sınai faaliyetlerin çevreci
akımların gelişmesine yol
açtığını , mücadele tarihini,
bu
hareketlerin
eylem
biçimlerini, katılan sınıfları
ve
başarı
şanslarını
öğrenecekler.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Kaynakları okuyarak
Örgütlerin web sayfalarını
takip ederek ya da bizzat
ziyaret ederek
Medyada çevreci akımların
eylemlerini ve direnme
noktalarını, başarı
haberlerini takip ederek
Çevreci Akımlara
videoları izleyerek

ilişkin
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Anahtar Kavramlar


Çevreci akımlar



Ekolojistler



Ekolojizm
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Giriş
Çevreci hareketler, yüzyıldan fazla bir geçmişe sahip olmakla birlikte gönüllü bir
faaliyet olmaktan çıkıp kitlesel hareketlere dönüşmek suretiyle 21. yüzyılın yeni sosyal
hareketleri içerisinde yer almaya hak kazanmış bir harekettir. Bu nedenle incelenmesi ve analiz
edilmesi gerekmektedir. Sosyal hareketler en geniş anlamda belli bir hedefe ulaşmak amacıyla
sosyal ve siyasal kurumlarda değişimi veya değişime direnmeyi öngören kolektif çaba olarak
tanımlanmaktadır (Öz, 1989: 28). Sosyal hareketlerin genelde var olan yaşama biçiminden
hoşnutsuzluk, tatminsizlik ile yeni bir yaşam biçimi özlemi ve onu gerçekleştirme isteği gibi
iki kaynaktan beslendiğini ifade eden Öz, sosyal hareketlerin başlangıçta dağınık, şekilsiz ve
kötü örgütlendiğini, akım geliştikçe örgütsel yapı ve biçim kazanmaya başladığını ifade
etmektedir. Sosyal hareketlerden işçi hareketi bu anlatılanlara güzel örnektir. Ancak çevre
hareketi için bu özelliklerin farklı geliştiğini söylemek mümkündür. Her şeyden önce çok ağır
bir seyir izlemiş 19. yüzyılın ortalarında görülmesine rağmen 20. yüzyılın ortalarına kadar yani
70’li yıllara kadar canlılık kazanamamıştır. Yine çevreci hareketler kendilerini diğer sosyal
hareketlerden ya da sınıf hareketlerinden ayırma yoluna gitmişler ve yeni sosyal hareket olarak
tanımlamışlar; mevcut değerler sistemini yıkmak yerine ona alternatif yeni düşünceler üretmek
amacıyla bir araya geldiklerini vurgulamışlardır. Yine ilginç olarak bu hareketler refah
toplumları dediğimiz Almanya ve İsviçre başta olmak üzere batılı ülkelerde ortaya çıkmıştır.
Kılıç, bu hareketleri şu şekilde tanımlamaktadır (Kılıç, 2002:96):
1.

Bu hareket yeni bir harekettir.

2.

Yerel nitelikli sorunlar nedeniyle ortaya çıkıp tüm ülkeye hatta küreye yayılmıştır.

3.

Alternatif bir yaşam biçimi oluşturmayı amaçlamaktadır.

4. Hareketin üyeleri veya sempatizanları ortak sorun etrafında bir araya gelip protesto
vb. yöntemlerle kamu yönetimlerini ve politikacıları baskı altına almaya çalışmaktadırlar.
Buna bir de çevre davaları açmak ve çevreye zarar vereceğini düşündükleri kamusal
kararları iptal ettirmek gibi yöntemleri ilave etmek gerekir. Bu yolla kamu yönetimleri
mahkemeler tarafından yürütmeyi durdurma kararları karşısında eli kolu bağlı hale
getirilmektedir. Çevreci akımlar aynı zamanda yoğun eğitim ve öğretim programları,
kampanyalar ve sloganlar yolu ile toplumsal bilincin oluşumuna da katkıda bulunma yöntemini
seçmektedirler. Silahlanma, entrika çevirme, suikast düzenleme, komplo kurma, şantaj yapma
gibi yöntemlere başvurmak bu hareketin özüne aykırı görülmektedir. Yani amaca ulaşmada her
yol mubahtır anlayışı çevreci hareketin bileşenleri açısından kabul görmez. Demokratik ve
anayasal hakların kullanılması yöntemi, bu yöntemlere karşın cevap üretmeyen kamu yönetimi
karşısında, zaman içerisinde sivil itaatsizliğe doğru evrildiyse de silahlı mücadele yöntemine
şimdiye kadar müracaat edilmemiştir. Bu nedenle çevreci hareketler hem Dünyada hem de
Türkiye’de uzun zaman tehlikesiz sosyal hareketler olarak görülmüş ve müdahale edilmemiştir.
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İklim Değişikliği için İstanbul Kadıköy’de yapılan ve kamu otoritelerinin müdahale etmediği bir çevre
eylemi

Mersin Akkuyu, Sinop Gerze’de yapımı planlanan Nükleer Reaktörlere karşı İstanbul Beyoğlu’nda
yapılan bir protesto eylemi

Çevreci hareketlerin ortaya çıkması esas itibariyle 60’lı yılların sonlarına rastlar. Bu
hareketlerin oluşmasında etkili olan olaylardan biri Roma Kulübü adı verilen ve içinde
sermayedar gruplarından akademisyenlere, tacirlerden öğrencilere çok geniş bir grubu
barındıran bu örgütün ABD’de MIT‘e hazırlattırdığı “Büyümenin Sınırları” isimli rapor etkili
olmuştur. Rapor iktisadi büyüme hızı ve kaynak tüketimi bu hızla devam ederse yüz yıl
içerisinde insanlığın tüketecek kaynak bulamayacağı tezini işlemekte ve sıfır büyüme
önermektedir. Bu raporun yayımından sonra çevreci hareketler çok hızlı bir şekilde gelişme
gösterecektir. Rapora yönelik pek çok eleştiri yapıldıysa da bugün dahi güncelliğini
sürdürmektedir. Rapor, daha sonra ilaveler ve düzeltmeler yapılmak suretiyle muhtelif
yazarlarca yeniden yayımlanmıştır.
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İktisadi Büyümenin Sınırları Raporu ve 2052 yılı için güncelleştirilmiş yeni yaklaşımlar

Bu konudaki son yayın Norveçli akademisyen Jorgen Randers, tarafından hazırlanan
‘2052’ adlı raporudur. Yazar insanlık ve dünya için daha da karanlık bir tablo çizmektedir.
Randers, gelecek 40 yıl zarfında doğanın birçok sınırının ihlal edileceği ve küresel ısınmanın
çok sayıda afete yol açarak 2052’den sonra daha da güçleneceği öngörüsünde bulunmaktadır.
Çevreci hareketlerin artmasında etkili olan bir başka gelişme Birleşmiş Milletlerin 1972
yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlediği “İnsan ve Çevresi” konulu konferanstır. Bu
konferansta alınan kararlar daha sonra Stockholm Deklarasyonu olarak dünya kamuoyuna
sunulacak ve bu bildiride ilk kez çevrenin korunmasının bir insan hakkı olduğu bunun yanında
kişilerin ve devletlerin çevrenin korunması konusunda sorumlulukları olduğu da kabul
görecektir.
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3.1. Çevreci Hareketlerin Temel Özellikleri
Çevreci hareketlerin temel özelliklerine baktığımızda şöyle bir tablo ile karşılaşırız:
Her şeyden önce insan doğasına ve sosyo-ekonomik faaliyetlere ilişkin olarak çok
eleştirel bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Şöyle ki, insanların doğayı çok bencilce kullandıkları,
çılgın bir kalkınma anlayışı içerisinde çevreye duyarsız üretim ve tüketim kalıpları ile hareket
ettikleri, teknolojiyi de işin içine katarak barışa değil savaşa daha eğilimli insanların ve sistemin
inşa edildiği ve bunun da insanlığın sonunu getireceği söylemleri vardır. Bu dönemde yazılan
kitaplara baktığınızda özellikle Paul Ehrlich, Barry Commoner ve Rene Dumond gibi önemli
ekolojistlerin eserlerinin başlıkları bunu gözler önüne sermektedir.

Bunun yanında doğrudan demokrasiye ve görüşlerinin doğrudan doğruya ifade
edilmesine inanan ve bu şekilde de davranan üye profiline sahiptir.
Bu hareket içerisinde yer alan kişi ve gruplar son derece aktiftirler. Çok çabuk
örgütlenebilirler. Buna karşılık hareket sonuca ulaştığında ise çok çabuk dağılabilen bir yapıya
sahiptirler.
Hareketin amacı başlangıçta toplumda rahatsızlık duyulan bir konunun iyileştirilmesi
ya da kaldırılması için devlet ya da toplumda yapısal bir değişime yol açabilmektir. Bütün bir
sistemin değiştirilmesini değil, sınırlı bir sosyal değişimi istemektedirler. Ancak çevreci hareket
daha sonra ikiye bölündüğünde sistem karşıtlığı ve yeni bir ekolojik düzen talepleri de gelmeye
başlayacaktır.
Bu hareket bir sınıf hareketi değildir. Bu nedenle oldukça geniş kesimlerin oluşturduğu
karmaşık ve heterojen bir tabanı içerisinde barındırabilmektedir. Şöyle ki işadamları, liberaller,
feministler, barış hareketi taraftarları, LGBT hareketi, çocuk hakları hareketi ile insan ve
hayvan hakları hareketi içerisinde faaliyette bulunan kişi ve gruplar çevre protestoları içerisinde
de yer alabilmektedirler. Bu nedenle hareketin düşünsel yapısı dağınıklık arz etmekte, somut
sorunların çözümü için liberal yaklaşımlardan tutun feminist yaklaşıma oradan da 68
hareketinin yaklaşımlarını barındıran radikal yaklaşımlara varan çok geniş bir çözüm yelpazesi
sunulmaktadır. Bu yaklaşım karmaşası 21. yüzyılda hareketin ikiye bölünmesine kadar devam
edecektir.
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Bu nedenle her bir hareketin orijinal yaklaşımları çevreci hareket içerisinde görünmek
suretiyle ortaya son derece renkli ve mizah yüklü bir o kadar da toplum ve iktidar nezdinde
akılda kalıcı kareler çıkmaktadır. Aşağıda iklim değişikliği ile mücadele ve nükleer karşıtlığını
konu alan iki farklı meselede çevreci akımların ilginç tepkiselliğini gösteren resimler yer
almaktadır. Özellikle insanların başlarını kuma gömen devekuşu misali tepkisizliğini konu alan
kareler çok ses getirmiştir.

Bu canlılık ve renklilik bu gün dahi devam etmekle birlikte, Dünyada Küreselleşme
Karşıtı Hareket’in ve Türkiye’de de Gezi Hareketi’nin ortaya çıkmasından sonra çevrenin
korunmasına yönelik talepler, artık iktidarlar karşısında tehlikesiz ve orijinal hareket olma
vasfını kaybetmiştir.
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Küreselleşme karşıtı hareketten kareler

Gezi Hareketinin iktidar tarafından nasıl algılandığını gösterir kareler

3.2. Çevreci Hareketin Tarihsel Gelişimi
Dünyada çevreci hareketlerin gelişimine baktığımızda bir yüzyıl geriye gittiğini
görmekteyiz. Bu nedenle hareketin izlerini 19. yüzyıldan itibaren aramak ve ilk hareketlerden
bu yana nelerin değiştiğini analiz etmek yerinde olacaktır.

3.2.1. 19.Yüzyılda Çevre Hareketleri ve Temel Felsefeleri
E. Hobsbawm (2)’ın sanayi devrimi ve buna bağlı gelişmelerin insan yaşamı üzerindeki
olağanüstü etkisini analiz ettiği kitabını okuduğumuzda çevreci hareketlerin neden 19. yüzyılda
başladığına neden daha eskilere gitmediğine daha fazla ikna oluruz. Şöyle ki 18. yüzyılın
ortalarında başlayıp 19. yüzyılın başlarında olgunlaşan sanayileşme, insan ve doğa ilişkilerinde
2

E.J.Hobsbawm: Sanayi ve İmparatorluk, Ankara 1987
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şimdiye kadar olmadığı ölçüde çevrenin aleyhine büyük değişiklikler yaratmaya başlamıştır.
Bu da bu yüzyılda yaşayan ve sanayileşmenin yarattığı zenginleşme ile çevrenin bozulması
arasında sıkışıp kalmış toplumlar bakımından etki tepki mekanizmalarını devreye sokacak,
kirlenmeden fayda sağlayan ile kirlenmeden etkilenen iki farklı insan toplulukları karşı karşıya
kalacaklardır. Ancak buna bakıp da çevreci hareketlerin 19. yüzyılda toplumsal bir muhalefete
dönüştüğü kanaatine varılmamalıdır. Bu yüzyılda çevreci hareketler kendilerini daha çok bir
elit, bir aristokrat hareketi olarak gösterecektir. Söyle ki iktidarlar karşısındaki tavırları bugün
onlara romantikler adını vermemize neden olabilecek kadar felsefi alanda gelişme
gösterecektir. Romantik çevrecilerin temel kaygısı bozulan doğa değerleri, olağanüstü manzara,
muhteşem ormanlar ve yaban hayatı ile özellikle büyüleyici nitelikli kuş yaşamlarıdır. İnsan
doğa ilişkisinin bozulmaya başladığını ve insan sağlığının ciddi tehdit altında olduğunu
eserlerinde işleyen ABD’li yazarlar, bugün çevre politikası ve politik-ekoloji derslerinde sıkça
kullandığımız şehir hijyeni ve planlaması, konutlar için teknik şartnamelerin hazırlanması gibi,
geniş bir çevre terminolojisinin de oluşmasına katkıda bulunacaklardır. Yine bu yüzyılda
kurulan pek çok çevreci örgüt doğal güzellikleri tanıma ve bilimsel araştırmaları çevrenin
korunması üzerine kaydırma konusunda başarılı olmuşlardır. (Öz, 1989: 28-29)
Bu dönemde İngiltere ve ABD’de kurulan Alpçilik Kulübü(1857), Açık Alanları
Koruma Derneği (1865), Kraliyet Kuşları Koruma Deneği, Audubon Derneği(1885), ve Sierra
Kulüp öncü çevreci örgütlerdendir. Bu noktada özellikle Sierra Kulüp ve kurucusu John Muir,
geliştirdiği çevre felsefesiyle günümüz çevre örgütlerine esin kaynağı ve yol gösterici
olmuştur(3). Sıra dışı bir yaşamı olan Muir’in çevreci harekete katkısı dünyada örneği az
bulunur vahşi ve doğal güzelliklerin koruma altına alınmasını sağlayacak ilk “milli park”
denemesini ABD’de başlatmış olmasıdır. Kalforniya’nın Sierra Nevada dağlarını ve binlerce
yıllık Sekoya ağaçlarını korumak için dönemin Amerikan Başkanı Theodore Roosvelt’i ikna
etmesi, Yosemite Milli Parkı’nı ilan ettirmesi ve günümüzün en büyük çevre örgütü olan Sierra
Klubü kurması büyük bir başarıdır. Ancak daha 19. yüzyılda John Muir’in geliştirdiği çevrecilik
akımı dava arkadaşı Gifford Pinchot tarafından sekteye uğratılacaktır. Pinchot’un doğal
kaynakların akılcı ve etkin kullanımına dayalı olarak geliştirdiği çevrecilik yaklaşımı, ana akım
çevreciliğin korumacılık (preservationism) ve muhafazacılık (conservationism) olarak
ayrılmasına ve çevreci hareket ve akımların da bu ayrım doğrultusunda iki ayrı kanat ve
felsefede gelişmesine yol açacaktır. John Muir’in çevreciğini ormanlar üzerine geliştirdiği
yaklaşım üzerinden anlayabiliriz. Muir’e göre ormanlar kendi değerleri ve güzellikleri
bakımından korunmayı hak ederler. Buna karşılık Pinchot ise ormanları ticari bir kereste deposu
olarak görmekte ve korunmasını istemektedir. Doğal değerlerin -ki Pinchot doğal kaynak
terimini kullanmaktadır- insan menfaatini daimi olarak tatmin edecek şekilde korunması
gereğini tarif eden ve literatüre “wise use” (akılcı kaynak kullanımı yaklaşımı) olarak giren
Pinchot’un yaklaşımı iki doğa korumacı arkadaşın yollarını ayıracaktır. İnsan merkezci
(antroposentrik) yaklaşıma dayalı çevrecilik bu koldan gelişecek ve günümüzün liberal
çevreciliğini oluşturacaktır. Muir’in romantik çevreciliği ise doğa merkezli (ekosentrik)
yaklaşım olarak gelişecek ve daha sonra derin ekolojik yaklaşımla birleşerek çağdaş ve radikal
çevreciliğin esaslarını oluşturacaktır. Bu iki yaklaşım farkı Yosemite milli parkının bir parçası
Bu örgütün Türkiye’deki karşılığı TEMA VAKFI ve kurucusu Hayrettin Karaca’dır. Sierra Kulübün bu gün
800.000 den fazla üyesi vardır. TEMA Vakfı da 500.000 üyeye ulaşmıştır.
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olan Hetch Hetchy vadisinin baraj suları altında kalmasına yol açacaktır. San Francisco kentinin
su ihtiyacı karşısında Muir’in Sierra vadisi kaybedecek ve Muir 1914 yılında milli parkını
koruyamamanın verdiği üzüntü ile vefat edecektir. İlginç olan ise yol arkadaşı Pinchot’un
yaklaşımı kendisine ABD Orman İdaresinin yöneticiliğini getirecektir. Time dergisine kapak
olan ve desteklenen Pinchot’un adı birçok milli parka verilerek, geliştirdiği yaklaşım Amerikan
yönetimi tarafından kabul görecektir.

Gifford Pinchot’un kaleme aldığı kitabı ve dünya ve doğa varlıkları üzerine düşüncesini
yansıttığı ifadesi

John Muir’in Sierra Vadisindeki dağ yürüyüşlerindeki izlenimlerini kaleme aldığı kitabı,
kendisi ve çok sevdiği Sekoya Ağaçları

19. yüzyılın çevre korumacıları arasında cereyan eden bu kırılma günümüz çevreci
akımlarını ve hareketlerini de derinden etkileyecektir.

3.2.2. 20. Yüzyılda Çevre Hareketleri
19. yüzyılın doğa korumacılarını 20. yüzyılın çevreci akımlarından ayıran unsur
doğanın güzelliğine ve doğa sevgisine yaptığı atıflardır. Şehirleri terk edip, doğada yaşama
denemeleri (4), doğa gezileri ya da dağcılık ve kuş gözlemciliği gibi sportif faaliyetler sonucu
gelişen doğanın vahşiliğine, çeşitliliğine, ilkelliğine ve özgürlüğüne duyulan tutku 19. yüzyıl
çevreci hareketinin belkemiğini oluştururken, 20.yüzyılın çevreciliğini biçimlendiren olaylar
İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan soğuk savaş ortamında özellikle Avrupa ülkelerinin
aşırı silahlanması, kapitalist ekonomi modelinin yaygınlaşması suretiyle insanların giderek
daha kalabalık metropol denilen şehirlerde yaşamaya başlaması, yönetimlerin ve ekonomilerin
4

Henry David Thoroe ve Muir gibi
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daha da merkezileşmesi, sanayi devriminin farklı bir boyuta geçmesi ile yeni kimyasalların ve
nükleer enerjinin hayatımıza girmesi, bunun şehirlerde ve gündelik hayatımızda yarattığı yıkıcı
etki ile gelecekte karşılaşabileceğimiz, gezegenimizi ve yaşam koşullarımızı tehdit eden yeni
tehlikeler ve zararların olma olasılığının artmış olmasıdır (5).
Bu nedenle 20.yüzyıl çevreciliğinin kökleri tüm bu gelişen olaylar karşısında gençliğin
ve orta sınıfların tepkisi, özellikle de 68 hareketinde yer almış olanların bu harekete
eklemlenmesi ile karşımıza çıkacaktır. Silahlanmaya, sanayileşerek aşırı üretme ve tüketmeye,
nüfus artışına, kapitalist sistemin empoze ettiği ekonomik büyümeye, nükleer enerjinin yaygın
kullanımı ve nükleer santrallerin kurulmasına, metropolleşmeye, otomobil kullanılmasına ve
otoban yapımlarına, yüksek enerji tüketimine ve üretim araçlarının özel mülkiyetine karşı duran
bir çevreci hareket söz konusudur.
Burada çevreci düşüncenin ve hareketin unsurları da ortaya çıkmaktadır:
1. Endüstrileşmeye ve endüstrileşmenin getirdiği yaşam ve düşünce biçimine
(endüstriyalizm) karşıdırlar.(Modernite Eleştirisi)
2.

Ekonomik büyümenin sınırlandırılması gereğine inanırlar. (Yeşil Ekonomi)

3.

Teknoloji mutlaka sorgulanmalıdır.(Ekolojik Teknoloji)

4.

İnsan nüfusunu azaltacak tedbirler alınmalıdır. (Küçük Güzeldir)

5.

Doğa ve toplum ilişkisi sorgulanmalıdır.(Yeşil Partiler)

6.

Ekoloji her türlü tartışmanın merkezine oturtulmalıdır. (Yeşil Politika)

7.

Ekolojik toplum kurulmalıdır. (Yeşil Toplum)

Çevreci hareketlerin özelliklerine baktığımızda bir sınıf hareketi özelliği taşımadığını
görmekteyiz. Her şeyden önce 20.yüzyıl çevreciliği,
1.

Geniş kapsamlı

2.

Karmaşık

3.

Heterojen yapılı

4.

Çabuk örgütlenebilen karakterli

5.

Aynı şekilde çabuk dağılabilen bir takım özellikler taşımaktadır.

Ulrich Beck bu gelişmeleri Risk Toplumu adlı kitabında tüm açıklığıyla dile getirmiş, nükleer enerjinin ve
GDO’ların kullanımındaki artışın olası risklerine değinmiştir.
5
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3.2.3. 21. Yüzyılda Ekolojik Düşünce
21.yüzyılda çevreci hareketlerin ve çevreci düşüncenin ana prensibi “ekoloji” olmakla
birlikte, tek unsuru çevrenin korunması değildir. Günümüz ekolojistleri bilimsel ekoloji
biliminin de gelişmesiyle doğal dünya ve içindeki insanların yeri konusunda radikal fikirler ileri
sürmektedirler. 1866’da Alman zoolog Ernst Haeckel tarafından bir bilim dalı haline getirilen
ekoloji bilimi ve bunun siyasal düşünceye evrilmiş biçimi olan Yeşil Düşünce (ekolojism)
insanın doğanın sahibi olduğu, diğer canlılardan üstün olduğu, diğer canlıların ve cansız
varlıkların insanoğlunun emrine verildiği (Hristiyanlıkta ve Musevilikte çok yaygındır) gibi
mistik fikirlerle de çatışma halindedir. Bu anlayışın çevre felaketleri getirdiğini iddia etmekte
ve insan yaşamı ve çevre koruma anlayışında köklü değişiklikler önermektedirler. Yeşil
düşüncenin yaklaşımları insan merkezli değil, doğa merkezli bir çevre etiğine dayalıdır.
Dünyadaki yaşamı sadece zenginlik ve refah üretimi ve bunu koruma üzerine inşa etmemek
gerektiğini vurgular. Yeşil düşüncenin amacı ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel yaşamın
çeşitli boyutlarına dair sorunları ele almak, bunlarla ilgili çözümler sunmak ve bütünlüğe sahip
siyasal bir proje ortaya çıkarmaktır. Buna ekolojik toplum modeli demektedirler. Bu nedenle
Yeşil Düşünce içerisinde bu projeye yardım edecek gaianizm (yeryüzü ana hareketi), derin
ekolojizm, ekolojik ütopyacılık, evrimci eko-natüralizm, yeşil tüketimcilik, eko anarşizm, eko
sosyalizm, eko marksizm, ekofeminizm vs. olmak üzere çok çeşitli ideolojilerle
karşılaşılmaktadır. Yeşil düşünce aynı zamanda hâkim ekonomik sisteme de karşı çıkmakta ve
kapitalizmin yerine yeşil ekonomi, iktisadi büyüme yerine küçülme (degrowth) önermektedir.
Buna karşın bugün literatürde çevrecilik ve çevreci hareketler ideolojilerine bakılmak
suretiyle birbirine zıt ikili bir ayrıştırmaya tabi tutulup incelenmektedir (Tanıl Boradan naklen).
1.

Sığ çevreci hareket- derin ekoloji hareketi

2.

Açık ve koyu yeşil çevrecilik

3.

Reformcu (liberal) – radikal çevrecilik

4.

Ekomerkezci- insan merkezci çevrecilik

5.

Çevrecilik (environmentalizm)-ekolojistlik (ekolojizm)

Günümüz çevreci hareketlerinin amacı daha yeşil bir toplum projesi oluşturmaktır. Bu
nedenle çevreci hareketler 21. yüzyılda şiddete başvurmayan, özgüveni yüksek, kendi kendine
yeterli, katılımcı, dayanışmacı ve özgürlükçü bireylerin katıldığı hareketlerdir.
Başlangıçta,
1.

Alternatif hareket

2.

Yurttaş inisiyatifi

3.

Anti nükleer hareket
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olarak karşımıza çıkan bu hareketlerin yerini iklimin, tropik ormanların, tatlı suların,
yaban ve evcil hayvan haklarının, biyolojik çeşitliliğin, çöllerin, kutupların, yeryüzünün, kutup
ayılarının, fok balıklarının, balinaların, kıyılar ve açık denizlerin korunması, ekonominin
yeşilleşmesi ve küçülmesi (degrowth hareketi) yönünde faaliyet gösteren, eylemler ve
kampanyalar düzenleyen hareketler almıştır. 70’li yıllardan başlayıp 90’lı yıllarda zirveye
ulaşan, pek çok ülkede partileşen ve hatta Almanya’da hükümet ortağı dahi olan (Bundes
Grünen) hareket, geleneksel partilerin yeşil argümanları kendi parti programları ile hükümet
programlarına alması ve icra etmeye başlamasıyla, 80’li ve 90’lı yıllardaki gücünü ve toplumsal
desteğini 21. yüzyılda önemli ölçüde kaybettiyse de iktidarlar nezdinde yine de dikkate
alınmaktadırlar. Buna karşılık liberal ve reformcu, iktisadi sistemi reddetmeyen ama
kapitalizmin yeşilleşmesi sonucu çevresel ve iklimsel sorunlarımızın çözülebileceğine vurgu
yapan çevreci hareketler de varlıklarını sürdürmektedirler. 80’li yılların ortalarında kabul gören
ve “Sürdürülebilir Kalkınma” tezini işleyen liberal çevreci kanattan kendilerini ayırmak isteyen
Yeşil Düşünce, kendisine ekolojist demektedir.

Suların ve iklimin korunmasına ilişkin hareket ve eylemlerden kareler. Paris’teki Saldırısı sonrası Paris
İklim Zirvesine yönelik eylemlere Fransız polisi izin vermeyince, iklim aktivistleri Republik
(Cumhuriyet) meydanına ayakkabılarını bırakarak, zirveyi ve yasaklamaları protesto etmişlerdi.

3.3. Türkiye’de Çevreci Hareketin Gelişimi
Ülkemizde çevre sorunlarının hissedilmeye, bu konuda tedbirler alınmaya ve
kamuoyunda tartışılmaya başlanması Batıda olduğu gibi 19. yüzyıla kadar uzanır.
19. yüzyılda Osmanlı sanayisinin yaklaşık yarısı İstanbul’dadır ve Haliç çevresinde
150’ye yakın irili ufaklı sanayi tesisi inşa edilmiştir. Keza Boğaz kıyılarında Beykoz ve
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Paşabahçe’de, Yedikule, Bakırköy ve Küçükçekmece’de sanayileşme devlet eliyle
başlatılmıştır. Öyle ki 1912-1919 yılları arasında bu fabrikaların yarattığı sorunlara işaret etmek
amacıyla bu mahallelerde yaşayanlar binlerce dilekçe ile o dönemin belediye başkanı Cemil
Topuzlu’ya müracaat dahi edecektir (Baykan, 2015: 8).
Ormanlardan tarla açma, yanlış otlatma sonrası meraların bakımsızlaşması, gemi yapımı
ve yangın gibi sebeplerle orman alanlarının tahrip olması Osmanlı döneminde de ciddiye alınan
sorunlarının başında geliyordu. Bu sebeple hatta daha 1869 yılında “Orman Nizamnamesi”
çıkartılacaktı. Yine tersane ve deri fabrikalarının kıyılarına yerleşmesi nedeniyle Haliç’in
kirlenmesi ve kokması -ki şiirlere dahi konu olmuştur- 19. yüzyılın bir ürünüydü. Keza çevre
sağlığı, hayvan refahı ve korunması, yerleşim planlaması, doğal ve kültürel varlıkların koruma
altına alınması da bu dönemde başlatılacaktı. İlk kurumsal çalışmalar yanında ilk sivil
örgütlenmeler de bu dönemde gerçekleşecekti. 1869 tarihli “Asar-ı Atika Nizamnamesi”nin
yayımlanmasında dönemin aydınlarının eski eserlere duyduğu ilginin artışı etkili olacaktı. Eski
eserleri korumanın önemine işaret eden bilimsel nitelikli yazıların yayımlanması yanında 1911
yılında İstanbul Asar-ı Atika Muhipler Cemiyeti kurulacak ve I. Dünya Savaşına kadar
İstanbul’daki pek çok kültür varlığının kurtarılması ve restorasyonunu gerçekleştirecekti (Öz,
1989: 30).
Bu dönemin çevreci örgütlenmesini 19. yüzyılda batılı ülkelerde gelişen romantik
çevreci hareketlere benzetebiliriz. Modernleşmenin doğal çevre ve Osmanlı kentleri üzerindeki
tahribatının iktisadi sistem ve kültürel dönüşüm analiz edilmeden ve eleştirilmeden
giderilmesinin çok zor olduğu o yıllarda, dönemin aristokratları, bürokratları, aydınları ve
mimarları tarafından koruma eylemlerine girişilmesi ancak romantik ve noktasal iyileştirmeler
sağlayabilirdi. Bu dönemin çevre hareketini başlatanların “Romantik Osmanlı Elitleri”
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Benzer sorunlar Cumhuriyet Türkiye’sine de miras olarak bırakılacaktı. İmar ve
kentleşme sorunları yanında ormansızlaşma, tarım topraklarının sanayiye ve imara açılması,
erozyon, hava kirliliği ve orman yangınları ile Cumhuriyet yönetimi de karşı karşıya kalacaktı.
Bu dönemin en önemli çalışması olan İzmir İktisat Kongresi’nde Türkiye ormanlarının
artırılması amacıyla ağaç bayramı ilan edilmesi, bayram sürecinde ise halkın en az bir ağaç
dikmeye mecbur tutulması kararlaştırılacaktı. Cumhuriyet yönetimine sivil halktan destek de
gelecektir. 1924 yılında Türkiye Ormancılar Derneği, 1928 yılında Himaye-i Eşcar Cemiyeti
(Ağaçları Koruma Derneği) kurulacaktır. İstanbul’un Adalar, Çamlıca ve Boğaziçi gibi nadir
güzelliklerinin korunması amacıyla birçok semt derneği kurulacaktır. Hayvanları Koruma
Derneği de bu dönemin sivil örgütlerindendir. Baykan bu dernekler her ne kadar sivil
örgütlenme gibi görünseler de devlet denetiminde, seçkin ve mesleki temelli örgütlerdir
demektedir (Baykan, 2015:8). Bu tespitten yola çıkarak Cumhuriyetin ilk yıllarındaki ilk
gönüllü çevreci hareketlerin elitist, devlet kontrolüne tabi ya da bir grup milletvekili ve
bürokratın önderliğinde kurulduğu için yarı resmi ve bu nedenle uzlaşmacı ve kısmen mesleki
nitelikli olduğunu söyleyebiliriz. Çevre hareketinin tek partili dönemin hüküm sürdüğü yıllarda
devletten bağımsız bir baskı grubu gibi hareket etmesi mümkün olmadığından ne hareketin
özerkliğinden ne de siyasal iktidar üzerindeki etkisinden bahsetmek mümkündür. Bu nedenle

57

Batıda olduğu gibi çevreci hareketlerin taleplerine dayalı bir çevre politikası inşası bu dönemde
mümkün olmamıştır.
Bunun için 50’li yıllara kadar beklemek gerekecektir. Liberal ekonomik modelin
uygulanmasıyla nüfus artışı, tarımda modernleşme ve akabinde yaşanan göç dalgalarının ortaya
çıkardığı gecekondulu şehirleşme Türkiye’nin büyük şehirlerinde ciddi çevresel sorunların
yaşanmasına neden olacaktır. Buna 70’li yıllarda başlayan endüstrileşmenin yarattığı çevresel
kirlenmeler de eklenince çevresel hareketlerde önemli değişiklik ve artış görülecektir. İlginç
olan 50’lerden itibaren faaliyet gösteren çevreci hareketlerde daha çok meslek grupları ve eski
bürokratlar aktif olurken 70’li yıllardan sonra ortaya çıkan hareketler vatandaş inisiyatifi ya da
köylü hareketi şeklinde karşımıza çıkacaktır. Bu tür hareketlere taban hareketi denilmektedir
ve elitist hareketlerden farklıdır ve ilginç protestolar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu
hareketlerden bazıları 1975 ve 1978 yıllarında Murgul Etibank Bakır İşletmeleri’ne, diğeri de
İzmit Körfezi’nin kirlenmesine karşı yapılmıştır. Bu yıllarda sözü edilmesi gereken bir başka
ilginç örnek Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan (ki hâlihazırda yapımına başlanmıştır)
nükleer santrale karşı Silifke Taşucu Balıkçı Kooperatifi tarafından girişilen, Türkiye’nin her
köşesinden çevreci hareketin katıldığı ve insan zinciri oluşturduğu bir harekettir. Bu hareket
2011 yılında 150 km uzunluğunda bir başka insan zinciri protestosu da gerçekleştirecektir.

1978 ve 2011 yıllarında Akkuyu’daki Nükleer Santral Projesine Karşı yapılan insan zinciri
protestosu

70’li yıllardan başlayıp 90’lı yıllara kadar önemli ve hızlı bir gelişme gösteren çevre
hareketlerini Atauz şöyle analiz etmektedir:
“Önceleri ortam yaşlı ve pek sesi soluğu duyulmayan eski çevre örgütleri ile genç,
hareketli, örgütsüz, oldukça atılgan ve gözü pek, kararlı gibi gözüken “başıbozuk
topluluklardan oluşan bir çeşitlenme gösteriyordu… Canlanma sürmedi ve çoğalma oldu ama
başka yönlere doğru akmaya başladı. Çevreci hareketler, daha çok, retorikin gelişmesine
yönelik, eylemsiz ve oldukça pasif, yakınan ve direnen çalışmaları çoğalttılar. Politika
yapmanın egemen olan kavramları, çevreci hareketleri de kuşattı. Politikada yerelleşme, yerel
somut çevre sorunlarına yönelik uygun ölçekli, uygun teknolojili yerel politika arayışları
biçiminde bir politikleşme, yani çevreci hareketin kendine özgü politika yapma biçimleri
yaratılamadı. Böyleye adım adım gelişen bir tıkanma çıktı ortaya” (Atauz, 1989:21)
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Tabiidir ki bu tıkanma sonrası ortaya çıkan boşluk bir şekilde doldurulacaktı. Atauz’a
göre “Resmi sektör, başta bütün organlarıyla devletin kendisi, yerel yönetimler, meslek odaları,
yarı resmi örgütler, kitle haberleşme araçları TV, bu alana öylesine sahip çıktı ki, başlangıçta
umut vadeden başıbozuk hareketlerin etkisi, neredeyse büsbütün silindi gitti. Çevre sorunları
alanı büyük ölçüde resmileşti. Çevre Bakanlığı kuruldu. Bütün belediyeler çevre birimleri
oluşturdular. “Önce Çevre” diyen afişlerle seçim propagandaları yaptılar. Üniversiteler hızla
eski inşaat fakültelerinin bir bölümünü kırpıp kırpıp çevre bölümleri kurdular (Şu andaki Orman
ve Su İşleri Bakanı da bu çevre bölümünde öğretim üyesiydi). Okul müfredatlarına çevre sorunu
girdi. Bütün siyasi partiler bir de çevre programı hazırladı… Gazeteler dergiler ya sayfa
ayırdılar çevreye ya da bu konuyla ilgili gazeteler çıkmaya başladı.” (Atauz, 1989:21)
Fakat tüm bu gelişmeler “çevrecilik” denilen yeni bir pazar yaratacak ve bu çevreci
hareket uslu, kurallı, terbiye edilmiş bir biçimde, izin verilmiş bir kulvarda faaliyet
gösterecektir. Bu hareketler 80-90 yıllarda resmi çevre politikasının oluşturulmasına kısmen de
olsa katkıda bulunacaklardır. Ancak buna karşılık hareket asi ruhunu, kural tanımazlığını ve
gençlik dinamizmini kaybedecekti. Sonuç olarak on yıllık bir süreçte bir çevre hareketi ve bir
Türk çevre politikası var gibi göründü ama ne Devlet ne belediyeler ne de çevreyi kirleten
kurum ve kuruluşlar sorunu ciddi bir biçimde ele almadılar ve 20. Yüzyılın son çeyreği, çevreci
hareketlerin söndüğü, çevre sorunlarının alevlendiği bir dönem olarak tarihe geçti.
21. yüzyıl başları ise Türkiye’nin neo-liberal ekonomi politikasını tam olarak
uygulamaya soktuğu bir döneme işaret eder. Neo-liberal politikalar, 80’li yıllarla birlikte
başlayan kamusal ve çevresel tüm varlıklarımızı “Özelleştirme” adı altında gerek ulusal
gerekse uluslararası piyasalara altın bir tabakta sunduğumuz ve bunu da kalkınma söylemi
içerisinde kamu yararı kılıfına geçirdiğimiz politikalardır. Kamusal araziler, işletmeler,
ormanlar, sular, yeşil alanlar, kıyılar, kültür varlıkları, biyolojik çeşitlilik, milli parklar ve
meralar tek tek koruma yasalarına konu olacak ancak bu koruma yasaları ne gariptir ki korumak
yerine bu varlıkların piyasalaşmasına yardımcı olacaktır.
2000’li yıllar piyasalaşan kamusal çevresel varlıklarımızın ciddi tahribata uğradığı ve
geri döndürülemez kirlenmelerin ortaya çıktığı yıllardır. Bir önceki on yılda gelişen çevrecilik
akımının ve onun desteğiyle oluşturulan liberal çevre politikasının, neo-liberalizmin getirdiği
koşullar altında ortaya çıkan yeni bin yılın (milenyum da diyoruz) çevre sorunlarını ortadan
kaldırmasının -kaldırma isteğinin de olmaması hasebiyle- mümkün olmadığı görüldüğünde
yerelde kökten başlayan yeni bir ekolojik mücadele tüm gücüyle ortaya çıkacaktır. HES
Hareketi, GDO Karşıtı Hareket, İklim Hareketi, Nükleer Karşıtı Hareket, Altın Arama
Madenciliğine Karşı Hareket olmak üzere beş büyük çevre hareketi yeni ekolojik mücadelenin
bel kemiğini oluşturmaktadır. Bunun yanında İstanbul’un kuzey ormanlarının korunmasına
yönelik başlatılan ve üçüncü köprü, üçüncü havaalanı ve bağlantı yollarına yönelik olarak
söylem ve eylem geliştiren Kuzey Ormanları İnisiyatifi, Termik santral yapımı için kesilen
6000 zeytin ağacı karşısında tepki gösteren Yırca Köyü Hareketi, 2B olarak literatüre giren
orman vasfını kaybetmiş alanların satışını meşrulaştırarak orman alanlarının daralmasına yol
açan kararlara karşı başlatılan hareketler, Hasankeyf’in, Allianoi harabeleri ile Zeugma’nın
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sular altında kalmasına yol açacak projelere karşı başlatılan mücadelelerin de yeni çevre daha
doğrusu yeşil hareketlerden sayılması gerekmektedir.

Bülent Duru tüm bu mücadeleleri analiz ederken dikkat etmemiz gereken tarafları
olduğunu ifade etmektedir. Duru’ya göre “ son dönemde artan çevre sorunlarına karşı tepki
eylemlerinin çoğaldığını, nükleer santral projelerinin, maden arama faaliyetlerinin, kentsel
dönüşüm uygulamalarının ve HES yapımının çevreci bir hareket yarattığını görüyoruz. İlk
bakışta bu durum yeşil hareket için önemli bir olanak sağlıyor ve büyümek için elverişli bir alan
bulunduğu kanısına varmamıza yol açıyor olsa da ortaya çıkan resmin biraz daha ayrıntısına
inildiğinde, aslında söz konusu canlanmanın harekete sanıldığı kadar olumlu etkilerde
bulunmadığı anlaşılacak” demektedir.
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Uygulamalar
1) Yaşadığınız şehirde çevreci örgütleri, platformları, dernekleri ziyaret ediniz.
2) Ziyaret ettiğiniz örgütlerin dernek tüzüklerini isteyiniz ve okuyunuz. Çevreci
akımların web sitelerini düzenli olarak takip ediniz.
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Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız şehirdeki çevreci sivil örgütler hangileridir? Hangi çevre sorununa
yönelik olarak örgütlenmişlerdir?
2) Yaşadığınız şehirde çevresel akımların çevre kirliliğiyle mücadele yöntemi ve
başarısı nedir?
3) Ekolojizm nedir? Temsilcileri kimlerdir?
4) 19. Yüzyıl çevrecileri kimlerdir?
5) 20. Yüzyıl çevrecileri kimlerdir
6) Çevreci hareketlerin temel özellikleri nelerdir?
7) Türkiye’de en aktif çevreci örgüt hangisidir?
8) Türkiye’de kendine yeşil diyen çevre örgütleri hangileridir?
9) Çevre akımları hangi bileşenlerden oluşur?
10) Çevre hareketlerinin gelişiminde etkili olan çalışmalar ya da raporlar hangileri
olmuştur?

62

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevreci akımları, tarihi gelişimlerini, mücadele yöntemlerini ve başarı şanslarını,
yükseliş ve çöküşlerindeki neden sonuç ilişkilerini öğrenmiş olduk.
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4. ÇEVRE POLİTİKASININ AMAÇ VE İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Çevre politikasının amacı nedir?
4.2. Çevre politikası ilkeleri nelerdir ve nasıl geliştirilmiştir?
4.3. Çevre politikası ilkelerinin taşıdığı eksiklikler nelerdir ve nasıl giderilmeye
çalışılmaktadır?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çevre politikası nasıl bir koruma getirmektedir?
2) Çevre politikasının temel amacı nedir? 21. Yüzyıla girdiğimizde Bu amaçta sapmalar
meydana geldi mi?
3) Çevre sorunlarını ortadan kaldırmak için izlenmesi gereken ilkeler nasıl geliştirilmiştir?
4) Asli ve tali ilkeler nasıl bir koruma yaklaşımı içermektedir ve başarı şansları nedir?
5) Türkiye’de çevre politikası ne zaman geliştirilmiştir ve amacı nedir? Bu amaç
günümüzde sapma göstermiş midir?
6) Çevre politikası ilkelerinden hangileri Türk çevre politikası tarafından benimsenmiştir?
7) Türk çevre politikasının çevresel varlıkları korumadaki başarı şansı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Öğrenciler çevre
politikasının tarihi geçmişi,
Çevre
politikası amacı hedefi ve ilkeleri
hakkında açıklamalar
hakkında analitik bilgileri
öğreneceklerdir.

Çevre
politikasının
dünyada ve Türkiye’de
başarı şansına ilişkin
değerlendirme
ve
eleştiriler

Çevre sorunlarından
korunmanın yolunun sadece
politika üretmekten
geçmediğini bunun için çok
daha fazla gayret
sarfedilmesi gerektiğini
öğrenecekler

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Okuyarak ve deneyimleyerek

Medya takibi ve aktif gözlem yolu
ile
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Anahtar Kavramlar


Çevre politikası



Çevre koruma amacı ve hedefi



Çevre koruma ilkeleri
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Giriş
Politika, bir devletin ortaya çıkan bir ihtiyaca ya da soruna cevap verme yeteneğidir. Bir
ülkenin çevre koruma konusundaki tercih ve hedeflerinin belirlenmesine çevre politikası adı
verilmektedir. Genel olarak bakıldığında çevre koruma konusundaki liberal esaslı politikaların:
1.

Toplumlara sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının sağlanması

2.

Toplumsal çevre değerlerinin korunması

3. Uygulanan çevresel politikaların toplumsal adalet ilkelerine uygun olması temel
hedeflerini taşıdıkları görülmektedir.
Burada önemli nokta toplumca ulaşılmak istenen çevre kalitesi düzeyinin ne olduğunun
belirlenmesidir.
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4.1 Çevre Politikasının Temel İlkeleri
Sürdürülebilir kalkınma, ihtiyat ilkesi, kirleten öder ilkesi, entegrasyon ilkesi, önleme
ilkesi ve katılım ilkesi çevre hukukunun temel ilkelerini oluşturmaktadır. Çevre hukukuna temel
oluşturan bu ilkeler, çevre hukukunun bağımsız bir dal olarak gelişmesinde ve kendine özgü bir
karakter kazanmasında önemli bir rol üstelenmektedir. Bu ilkeler bir bütünlük ilişkisi içinde
yer almakta olup birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Bu ilkeler, gerek ulusal gerek bölgesel
gerekse de uluslararası birçok metne yansıtılmıştır. Çevrenin korunmasını konu edinen
yasaların hazırlanması sürecinde bu ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu
ilkeler ayrıca, yargı organları dâhil olmak üzere tüm kamu makamları için bir kılavuz işlevi
görmektedir. Modern çevre politikasının olmazsa olmaz ilkelerine kısaca değinmek gerekir.

4.1.1. Sürdürülebilir Kalkınma
Çevre ve doğa ile barışık bir kalkınma modelini öngören sürdürülebilir kalkınma,
geleneksel kalkınma yöntemlerinin doğa ve çevre üzerinde yarattığı tahribata bir tepki olarak
ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir kalkınma kavramına ilk defa BM Dünya Doğa Şartı’nda (1982)
yer verilmiş, BM’nin Ortak Geleceğimiz raporunda (1987) ise bu ilke ayrıntılı bir şekilde ele
alınmıştır. Ortak Geleceğimiz raporunda, çevre sorunlarının insan refahını ve dünyadaki yaşamı
tehdit ettiği, bu bakımdan sürekli ve dengeli bir kalkınmaya ihtiyaç duyulduğu, ancak bu
kalkınma politikasında bugünün ihtiyaçları karşılanırken gelecek nesillerin ihtiyaçlarından
taviz verilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. Bunun için ise sürdürülebilir kalkınmaya dayanan
bir adalet anlayışı gerekli olduğuna vurgu yapılmıştır. Genel olarak ekonomik büyüme ile doğal
kaynakların korunması arasında bir denge kurulmasını öngören sürdürülebilir kalkınma ilkesi,
şimdiki kuşakların ihtiyaçlarının gelecek kuşakların kendi gereksinim ve beklentilerini
karşılayabilme yeteneğini tehlikeye düşürmeden karşılanması düşüncesine dayanmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma ilkesi bu bağlamda, ekosistemlerin taşıma kapasitesini dikkate alan bir
ekonomik büyüme modelini hedeflemektedir. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi ekonomik,
ekolojik ve sosyal gelişmenin ayrılmaz bir şekilde bir bütün oluşturduğu noktasından hareket
etmektedir. Petrol gibi yenilenemeyen enerji kaynakları yerine, güneş, rüzgâr ve su gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi sürdürülebilir kalkınma ilkesinin hayata
geçirilmesini sağlayan yöntemlere örnek teşkil etmektedir.

4.1.2. Kirleten Öder İlkesi
Almanya’da illiyet ilkesi olarak adlandırılan kirleten öder ilkesi genel olarak, çevresel
zararlara neden olan kişilere sebep oldukları zararlarla mücadelenin bedelinin ödettirilmesini
amaçlamaktadır. Kirleten öder ilkesi bu bağlamda, çevresel kirlenmeden kimin sorumlu
tutulacağını ve bu sorumluluğun nasıl gerçekleştirileceğini açıklamaya çalışmaktadır. Bu ilke,
ilk defa 1972 yılında OECD tarafından kabul edilmiş ve çevre kirliliğinin önlenmesinin
yollarından biri olarak ileri sürülmüştür. Kirleten öder ilkesi başka bir deyişle, piyasa
ekonomisinin ilkelerinin çevresel zararlara neden olan faaliyetlere uygulanarak çevresel
kirliliğin mali bedelinin zarara yol açan taraf tarafından karşılanmasına yönelik bir araçtır.
Kirleten öder ilkesi, kirletenlere sebep oldukları kirlilikle mücadelenin bedelinin
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ödettirilmesinin yanı sıra, çevresel zararlara neden olan kişileri bu zararları azaltmaya ve daha
az zararlara neden olacak yöntemler bulmaya da teşvik etmektedir. Kirleten öder ilkesinin
karşıtı ise, kirlilikle mücadele nedeniyle oluşan bedellerin toplum tarafından karşılanmasını
öngören toplum öder ilkesidir. Kirleten öder ilkesine yöneltilen başlıca iki eleştiri vardır: a)
Parası olan kişiler kirlilikle mücadelenin maliyetini tüketiciye yansıtarak kirletme hakkını satın
almış olurlar, bu durum çevrenin zarar görmesinin engellenmesi amacı ile bağdaşmamaktadır.
b) Bu ilke kirlenmenin önlenmesi, sınırlanması ve kirlenme ile mücadelenin masraflarının
kirletene yüklenmesine dayanmakta ise, fiyatı belirlenemeyen çevresel unsurların fiyatı nasıl
belirlenecek? Kirleten öder ilkesinin hayata geçirilmesine yönelik yöntemlerin en önemlileri
ise, kirlilik ücretleri, çevre vergileri, kirlilik sigortası ve teşviklerdir.

4.1.3. İhtiyat İlkesi
İhtiyat ilkesi, 1970’lerde ilk defa Almanya’da uygulamaya aktarılmış bir ilkedir. İhtiyat
ilkesi, bir faaliyetin çevre açısından olumsuz neticeler doğuracağı hususunda ciddi bir şüphenin
var olması halinde bilimsel bir kanıtın ortaya çıkışı beklenmeden önleyici tedbirlerin alınmasını
öngörmektedir. İhtiyat ilkesinin ortaya çıkmasındaki en önemli etken bilimsel belirsizliktir.
Elde kesin bir delil bulunmadığından dolayı çevreye zararlı olduğu ispatlanana kadar bir
faaliyetin zararsız olduğunu kabul etmek, çevrenin korunması hususunda alınması gereken
tedbirler bakımından ciddi bir engel teşkil edecektir. Zira bir faaliyetin veya maddenin çevreye
zararlı olduğunun ispatlanmasından sonra tedbir alınması, bu konuda geç kalınmış olması
sonucunu doğurabilecektir. İhtiyat ilkesi, bilimsel belirsizliğin ihtiyat ile risk arasında bir tercih
yapılmasını gerektirdiği hallerde devreye girmekte bilimsel belirsizliğin getirdiği riskin yüksek
olduğu ve zarar tehdidinin giderilmez olduğu durumlarda, çevresel değerlere öncelik tanınarak
çevresel riski oluşturan faaliyetlere söz konusu zarar ortaya çıkmadan önce engel olunmasını
amaçlamaktadır. İhtiyat ilkesi bu bağlamda, bilimsel belirsizlik olgusunun çevreyi korumak
için girişimlerde bulunmamanın bir gerekçesi olarak kullanılmasının önüne geçmeyi
amaçlamaktadır. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, zarar tehdidi, bilimsel belirsizlik ve
koruma tedbirleri ihtiyat ilkesinin içeriğini belirleyen temel öğelerdir. İhtiyat ilkesinin
uygulamaya aktarılmasına yönelik başlıca araçlar, a) Yasaklama, b) sıkı koşullara bağlanmış
izin sistemi, c) ispat yükün tersine çevrilmesi ve d) karar alma usullerinde değişikliktir. İhtiyat
ilkesi, günümüzde bilhassa Nükleer Enerji ile çalışan tesislere, GDO’lu ürünlere izin verilmesi
ve baz istasyonlarına ruhsat verilmesine ilişkin karar süreçlerinde önem kazanmaktadır.

4.1.4. Önleme İlkesi
Korumak tedavi etmekten iyidir şeklinde özetlenebilecek düşünceye dayanan bu ilke,
çevre üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilecek faaliyetlerin olabilecek en erken aşamada
engellenmesini amaçlamaktadır. Koruyucu hekim mantığına dayanan bu ilke uyarınca ilgili
makamlar, henüz çevresel sorunlar ortaya çıkmadan harekete geçerek, çevresel tehditleri
bertaraf etmelidir. Önleme ilkesi bu bağlamda, mevcut çevresel sorunların giderilmesi ile değil,
aksine bu sorunlar henüz ortaya çıkmadan evvel öncelikle engellenmesi ile ilgilidir. Önleme
ilkesi, çevre sorunlarının ortaya çıkmasından önce alınacak tedbirler bu sorunların ortaya
çıkmasından sonra tedbir alınmasından daha akılcı ve ekonomiktir anlayışı üzerine kuruludur.
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Önleme ilkesi, bir bakıma ihtiyat ilkesinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Bununla birlikte,
önleme ilkesinin etkisi ihtiyat ilkesine göre daha düşüktür. Zira önleme ilkesi, mevcut bir
çevresel tehlikenin söz konusu olması halinde uygulama alanı bulurken, ihtiyat ilkesinde
çevresel bir tehlikenin olması önemli olmayıp, potansiyel bir zarar riskinin öngörülebilmesi
yeterlidir.

4.1.5. Entegrasyon İlkesi
Bütünleyicilik ilkesi olarak da adlandırılan entegrasyon ilkesi, iki başlık altında ele
alınabilir. Dış entegrasyon çevre koruma gereklerinin diğer politika alanlarının şekillenmesi ve
yürütülmesinde dikkate alınmasını öngörmekte iken, iç entegrasyon bir madde veya bir
faaliyetin yalnızca belli bir çevresel öğe üzerinde değil bir bütün olarak çevre bağlamında
doğuracağı etkilerin göz önünde tutulmasını gerekli kılmaktadır. Dış entegrasyon bu bağlamda,
diğer politikaların saptanmasında ve sektörel faaliyetlerin yürütülmesinde çevrenin
korunmasının da dikkate alınmasını ve bu politika ve faaliyetlerde (tarım, ticaret, ulaştırma vs.)
çevre politikası ile ilgili uyumlulaştırma ve değişikliklerin yapılmasını öngörmektedir. İç
entegrasyon ise, sadece belli çevresel öğelerin diğer öğelerden yalıtık bir şekilde korunmasını
öngören sektörel yaklaşımın terk edilerek çevrenin bütüncül bir şekilde korunmasını
benimseyen bir bütüncül yaklaşımın uygulanmasını gerektirmektedir.

4.1.6. Katılım İlkesi
Çevre hukukunun dayandığı diğer bir ilke olan katılım ilkesi, bireylerin çevresel
yönetim sürecinde rol oynamaları, etkide bulunmaları ve böylece kendi yaşamlarını
şekillendirecek bu süreci yönlendirmelerini öngörmektedir. Katılım, çevresel kararların
demokratik meşruiyetini ve etkililiğini artırmanın yanı sıra, halka idari kararların alınması ve
yürütülmesi sürecinde denetleme imkânı sağlamakta devlet idaresinde şeffaflığı artırmakta,
ayrıca ilgili idari birime kararlarına temel oluşturacak sağlam bilgilere erişme olanağı
sağlamakta ve idari kararların yerel koşulların da göz önünde bulundurularak alınmasını
sağlamaktadır. Katılım, halkın karar alım sürecine katılımı, planlama sürecine katılımı,
yürütme ve uygulama sürecine katılımı, izleme sürecime katılımı, kontrol ve denetleme sürecine
katılımı şeklinde gerçekleşebilir. Halkın katılımının hayata geçirilmesi ise, kişilere çevresel
bilgiye erişim olanağının tanınması ile mümkündür. Çevresel bilgilere erişim hakkı, bu
bağlamda katılım hakkının ön koşuludur. Aarhus Sözleşmesi, çevresel katılım bağlamında
önem arz eden en önemli uluslararası antlaşmadır. Ülkemiz bu antlaşmaya henüz taraf değildir.
ÇED Yönetmeliği, halkın katılımına ilişkin ayrıntılı hükümlere yer veren ulusal bir
düzenlemedir. Bu bağlamda önem arz eden diğer bir düzenleme 2004 yılında yürürlüğe giren
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’dur.
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Uygulamalar
1) Yaşadığınız şehirde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü var mı? Nerede ve
ne tür bir politika takip ediyor? Web sitesinden tespit ediniz.
2) Yaşadığınız şehirdeki parti binalarını gezip çevre politikası konusundaki
duruşlarını ve hangi ilke ve esasları kabul ettiklerini saptamaya çalışınız.

74

Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız şehirde uygulanan çevre politikasını saptayınız. Sizce hangi
handikapları içermektedir?
2) Sizce nasıl bir çevre politikası izlenseydi bu sorunlar yaşanmazdı?
3) Çevre sorunlarını ortadan kaldırmak için izlenmesi gereken ilkeler nasıl
geliştirilmiştir?
4) Asli ve tali ilkeler nasıl bir koruma yaklaşımı içermektedir ve başarı şansları nedir?
5) Türkiye’de çevre politikası ne zaman geliştirilmiştir ve amacı nedir? Bu amaç
günümüzde sapma göstermiş midir?
6) Çevre politikası ilkelerinden hangileri Türk çevre politikası tarafından
benimsenmiştir?
7) Türk çevre politikasının çevresel varlıkları korumadaki başarı şansı nedir?
8) Çevreyi korumada öncelikle yasalarda yer alması gereken ilke hangisi olmalıdır?
9) Liberal devletler hangi çevre koruma ilkesine yasalarında yer verirler?
10) Kirleten Öder İlkesi çevreyi korumada hangi aşamada devreye girmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevre sorunları karşısında gelişmiş ülkelerce oluşturulan çevre politikalarının amaç ve
ilkelerine ilişkin bilgi edindik.
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5. ÇEVRE POLİTİKASININ MODEL VE ARAÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Çevre politikasının modelleri nelerdir ve dünyada hangi model yaygın
kullanılmaktadır?
5.2. Çevre politikası hangi araçları kullanır?
5.3. Dünyada sıklıkla kullanılan çevre politikası araçları nelerdir?
5.4. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) deyince ne anlaşılır ve ÇED süreci nasıl işler?
5.5. Türkiye’de hangi çevre politikası modeli ve araçları kullanılmaktadır?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çevre koruma modeli denilince ne anlaşılır? Kaç tür model vardır?
2) Çevre politikası yaklaşımı hangi araçları sıklıkla kullanır?
3) Dünyada ve Türkiye’de çevre politikası modeli ve araçlarını kullanmak bakımından ne
tür farklar vardır?
4) Modern bir çevre politikası hangi tür modeli ve araçları kullanmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Öğrenciler çevre politikası
modellerini ve modern bir
Çevre politikası modelleri devlette uygun modelin
hakkında açıklamalar
hangisi olduğunu
öğreneceklerdir.
Her çevre koruma aracının
elde ettiği olumlu sonuçlar
olduğu gibi eksik kalan
yanları da vardır.
Çevre koruma araçları
Kamu yönetimi aygıtı bu
hakkında açıklamalar
araçları uygun bir
kombinasyonla kullanırsa
buna göre başarı şansı da
yükselecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, medyayı talip ederek
ve çevre STK’larıyla bağlantıya
geçerek.

Kaynakları okuyarak
Medya takibi yoluyla
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
Belediyelerin
ilgili
yöneticileriyle
yüz
yüze
mülakatlar yaparak.
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Anahtar Kavramlar


Çevre politikası modelleri



Çevre politikası araçları



Çevresel etki değerlendirmesi ve uygulama örnekleri
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Giriş
Bir ülkede uygulanacak çevre politikası modeli o ülkenin ekonomisi, siyasi, hukuki ve
mali yapısıyla paralel şekilde gelişme göstermektedir. Şöyle ki bir devletin çevreyi nasıl
koruyacağına dair yapacağı tercih politikanın devletçe geliştirilecek vasıtalarla mı yoksa piyasa
vasıtalarıyla mı çözüleceğini öncelikle saptayacaktır.
Günümüzde çevre kirliliğinin önlenmesinde gelişmekte olan ve gelişmiş ülke
piyasalarında çok farklı iktisadi araçlar var olmakla birlikte, söz konusu iktisadi araçların
odağında kamu kesiminin vergi, sübvansiyon ve teşvik gibi mali mekanizmaları bulunmaktadır.
Çevresel sorunlarla mücadelede ekonomik yönden gözlenen diğer bir durum ise, piyasanın
kendi haline bırakıldığında çevre kirliliği ile mücadelede son derece yetersiz kalması ve
devletin vergi ve harcamalar yoluyla aktif bir müdahale ile çevrenin korunmasında birincil rol
oynamasıdır. ( Yalçın,A.; Gök, M.:2015, 66) Buradaki hakim görüş çevresel kirlenme ve
bozulmaların odağında bizzat serbest piyasa mekanizmasının kendisinin olması, üretim ve
tüketim faaliyetlerinin olağanüstü arttığı dünya ekonomisinde serbest piyasa araçlarının
çevresel sorunları önlemede rasyonel bir çözümleyici akıl geliştirmesinin beklenmemesidir.
Piyasa mekanizmasının çevresel kirlenmeleri fiyat mekanizmaları yoluyla çözmesi mümkün
olmamıştır. Çünkü çevresel kirlenmeler piyasa mekanizmasının yarattığı dışsal maliyetler
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu olayda üretim ya da tüketim faaliyetinin başkalarına, topluma ya
da çevreye yüklediği fiyatlandırılmayan maliyetlerdir. Bunlara negatif dışsallıklar
denilmektedir ki çevresel zararlar olarak karşımıza çıkarlar ve bu tür çevresel zararları önlemek
için kamu ekonomisi düzenlemeleri ve hizmetleri devreye girmek zorunda kalır.
Bir kez çevresel zararların ortadan kaldırılması için devlet müdahalesi yöntemini
seçtiğinizde artık bundan sonra sıra onarımcı mı yoksa önleyici çevresel politikalar mı
seçilecektir aşamasına gelecektir. Bu da saptandıktan sonra nasıl bir bileşimle soruna
yaklaşılacaktır aşamasına gelinecektir. Devletin bu alanı piyasaya bırakmak yerine kendisinin
üstlenmesi halinde de emirlerle mi, yasaklarla mı, dolaylı ya da doğrudan teşviklerle mi
yapacağı da iki konuya odaklanacaktır: Hukuk ve mali güç. Devletler çevrenin korunması
konusunda hukuki araçlar yöntemini tercih ederse karşımıza güçlü bir çevre mevzuatı
çıkacaktır. Bununla birlikte mali gücü yeterliyse eğer mali araçlar geliştirecek ve çevre
vergileri, teşvikleri ve sübvansiyonları gibi yeni yönetsel araçlarla karşılaşılacaktır. Ya da
serbest piyasa ekonomisinin hâkim olduğu Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi
sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde çevrenin korunması bazı mali tedbirlerle birlikte
piyasa koşullarına bırakılacak ve görünmez el kaynak dağılımını en etkin şekilde düzenleyerek
negatif dışsallıklar olarak nitelediği çevre sorununu piyasanın en güçlü aktörü eko tüketicilerin
piyasadaki davranış biçimlerine bağlı olarak ortadan kaldıracaktır. Aşağıda çevre kirliliği ile
mücadelede gelişmiş ülkelerin hangi modelleri geliştirdiği açıklanacaktır.
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5.1. Çevre Politikası Modelleri
5.1.1. Onarımcı (curative) Politikalar
Devletlerin çevresel zararlarla ve kirlenmelerle mücadelede ilk uyguladığı yöntem
onarımcı model olmuştur. Onarımcı modelin en önemli özelliği, uygulamaya girebilmesi için
çevresel kirlenmelerin ve zararların ortaya çıkmasının beklenmek zorunda olunmasıdır. Şöyle
ki ancak sonuçlar ortaya çıktıktan sonra devletin mücadele araçları devreye girebilmektedir.
Onarımcı çevre politikası modelinin temel ilkesi “kirleten öder” ilkesi mantığıyla çalışır
ve bu modelin devreye girmesiyle birlikte
1.

Tazminat kurumu

2.

Kirlilik denetimi

3.

Eski Hale İade

4.

Etkisizleştirme

5.

Ek Çevre Teknolojileri uygulamasına başlanır.

Ergene nehrinden bir görüntü

Türkiye’de olduğu gibi pek çok gelişmekte olan ülkede de başlangıçta çevresel
zararların ortaya çıkmasını bekleyen ve sonradan devlet müdahalesiyle bu zararları ortadan
kaldırmayı tercih eden bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu ise tazmin edilemeyecek ölçüde büyük
çevresel zararların ortaya çıkmasına yol açacaktır. Ülkemizden buna güzel örnek Trakya’da
oldukça temiz bir nehir olan Ergene nehrinin son 20 yıldır temizlenemeyecek ve hiçbir sanayi
kuruluşunun da ödemeyeceği miktarda bir çevresel zarar ortaya çıkarmış olmasıdır. Bu zararlar
bu gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın topluma yüklediği vergilerle geliştirdiği arıtma
teknolojileriyle ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bu olay ve başkaları hem bize hem de pek
çok başka ülkeye onarımcı politikaların adil olmayan ve aynı zamanda çevresel zararın bir kez
oluşmasına izin verildiğinde tamamıyla ortadan kaldırılamayacağına da güzel bir örnek
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olmuştur. Bu nedenlerle onarımcı model ancak B planı olarak devreye sokulmalı esas itibarıyla
başka modeller geliştirilmelidir.

5.1.2. Önleyici (preventive) Politikalar
Onarımcı modelin getirdiği olumsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi için devletlerin
piyasaya zararlı sonuçlar ortaya çıkmadan hatta iktisadi faaliyete girişilmeden önce müdahalesi
daha doğru bir yaklaşım olmuştur. Bu modelin en önemli ilkeleri önleme, ihtiyat ve kaynakta
önleme ilkeleridir. Önleyici modeli tercih eden kamu yönetimlerinin
1.Teknolojik yeniliklere açık olmak yani çevre teknolojilerini ülkeye ithal etmek,
2. Atıksız ya da az atıklı sanayilerin kurulmasını teşvik etmek,
3. Yeniden kullanma yeniden dönüştürme sistemlerini devreye sokmak konularında
serbest bırakılmaları gerekir. Oysa yaklaşık 30 yıldır ülkemizin artık gelişmiş ülkelerin
istemediği zehirli kimyasalları ithal ettiğini ya da bizzat ürettiğini, asbestli gemileri söktüğünü,
güneş enerjisini desteklemediğini medyadan görmekteyiz. Buna karşın termik ve nükleer
santrallerin ihaleleri yapılmakta ve yapımına başlanmakta, otobanlar açılmakta, köprüler,
barajlar ve havaalanları gibi büyük ölçekli projeler hayata geçirilmektedir. Buna yine gelişmiş
ülkelerin terk ettikleri madencilik faaliyetlerini de eklediğimizde olan bitenler önleyici
politikaların gelişme ve kalkınma adına terk edildiğini bize göstermektedir. Buna karşın
uygulamada çevresel zararlara yol açabilecek projeler birbiri ardına gerçekleşirken, 2872 sayılı
Çevre Yasamızda 2006 yılında yapılan değişikle çevresel politikamızın önleyici politikaya
öncelik vereceğini gösteren düzenlemelerle de karşılaşmaktayız. Avrupa Birliği ile uyum
sürecinde önemli ölçüde değişen çevresel mevzuatımız, uygulamaların aksine önleyici modeli
baz almıştır ve kamu yönetimi aygıtının bu modeli doğru uygulamasıyla sorunlar ortaya
çıkmadan çözebilmek mümkün görünmektedir.
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Onarımcı çevre politikasının çözmekle yükümlü olduğu çevresel zararlara örnekler
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Yeni çevre teknolojilerinden yeni enerji kaynakları
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5.2. Çevre Politikasının Uygulama Araçları
Çevre politikası uygulama araçları denilince bu konuyu üç alt başlık altında
değerlendirmek anlamayı kolaylaştıracaktır. Devlet aygıtı çevre politikasını saptadıktan sonra
farklı aygıtları kombine şekilde kullanacağı gibi bunlardan bazılarını tercih etmeyerek
uygulama dışı bırakabilir. Bilinen en klasik ayrım üçlü ayrımdır. Buna göre uygulama araçları
1.

Hukuki Araçlar

2.

Mali Araçlar

3.

Destekleyici Araçlar olarak belirlenebilir.

5.2.1. Hukuki Araçlar
Hukuki araçlar devletlerin anayasaları çerçevesinde oluşturulan, doğrudan çevre
yasaları ya da dolaylı olarak çıkartılan diğer yasalarda yer alan çevrenin korunmasına ilişkin
hükümlerde bulunan araçlardır. Hukuki araçlar kapsamında en sık karşımıza çıkan
düzenlemeler standartlar ya da sınır değerler getiren düzenlemelerdir. En çok bilinen çevre
standardı ISO tarafından hazırlanan ISO 14001 standardıdır. Buna ilave olarak CE, Eco-Text
gibi DIN 2000, BS standartları da vardır. Çevre standartlarıyla ile ilgili gelişmeler oldukça eski
tarihçeye sahiptir. Önce kamu sağlığı ile ilgili standartlar getirilmiştir. Örneğin suların taşıması
gereken standartlarla ilgili düzenlemeler bunlardandır. ABD ‘de su kalite standartlarını
sağlamak için 1899 yılında Çöp Kanunu çıkartılarak sulara atık boşaltılması engellenmiştir.
Hava kalitesiyle ilgili ilk standart 1955 ve 1963 yıllarında ABD’de geliştirilmiştir. (Temiz Hava
Yasası)Bu standartları katı atıkların depolanmasına ilişkin standartlar daha sonra gıda
üretimindeki standartlar, tarımda kullanılacak tarımsal mücadele araçlarına ilişkin standartlar
izlemiştir. Standartlar sınır değerler getirme bakımından üzerinde durulması gereken husus eşik
değeri kavramıdır. Yani aşılmaması gereken madde miktarı olarak tanımlanan bu değer
bakımından söylenebilecek şey çok küçük miktarlarda da olsa bir kimyasal zarar doğuruyorsa
bu maddenin yasaklanmasıdır. İki tür standart üretmek söz konusudur. Kalite standardı ve
çevresel ortam standardı. Kalite standardında hava kalitesi, su kalitesi, gürültü kalitesi
standartları gibi doğrudan çevre bileşenlerinin niteliğini hedef alan standartlar olduğu gibi,
çevresel ortam standardında yalnızca bir çevre bileşeni hesaba katılmaz, o çevre bileşeninin
oluşturduğu ortamın kalitesine de bakılır. Örneğin bir su ekosistemi yani bir gölün yalnızca su
kalitesi hesaplanmaz. Gölün genel durumu da hesaplara katılır ya da bir göle kirli su bırakan
tek bir tesisisin su standartlarına değil, o göle kirli su bırakan tüm işletmelerin göl
ekosisteminde yarattığı zararlara dayanarak standart oluşturulur. Yani kümülatif su kirleticileri
birlikte değerlendirilmek suretiyle standartlar oluşturulur.
Bir de üretim standartları söz konusudur. Burada atık miktarını azaltmayı hedefleyen
yaklaşımlar söz konusudur. Emisyon standartları bu tür standartlara örnek oluşturur. Ölçüm
yapılan yerlere ve uzaklıklara göre de standartlar saptanmaktadır. Örneğin baz istasyonlarının
yaydığı elektromanyetik alan kirliliği ile gürültü kirliliği ölçümlerinde bu standartlar
uygulanmaktadır. Kamu Yönetimlerine düşen vazife bu miktarı saptayıp standarda bağlamak
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ve bu standardın aşılmamasını temin etmektir. Bu standardı aşanlar için de yasaklama
rejimleriyle beraber cezalandırma da getirmektir. Standartlar yoluyla bilim kabul edilebilir risk
düzeyini saptamaya çalışır. Tabi bu noktada devreye fayda maliyet analizleri de girecektir.
Standartlar üreticiler için maliyet anlamına geldiğinden standartlar saptanırken kalkınma ve
çevresel değerlerin korunması arasında optimal bir denge kurulmaya da sağlanmaya
çalışılacağından, standartlar ulaşılması gereken değil ulaşılması istenen değerleri taşıma
ihtimali de barındırabilmektedir. Bu nedenle başka çevre koruma araçlarına da ihtiyaç vardır.

Hukuki çevre koruma araçları içerisinde kamu yönetimlerinin en sık kullandığı araç
kirletme yasakları getirme ya da başka bir deyişle kirletmeme emri vermedir. Türk Çevre
Kanunu örneğin kirletme yasağı getiren pek çok hükme sahip bir yasadır. Gürültü çıkartmayı
yasaklar, katı atıkların düzensiz depolanmasını yasaklar, yurt dışından ithal çöp getirilmesini
yasaklar, ruhsatsız işyeri açma ve çalıştırmayı yasaklar vs.
Hukuki araçlardan bir diğeri bildirme yükümlülüğü getirilmesidir. Çevreye zararlı bir
faaliyette bulunacak bir işyeri bu faaliyetini kamu makamlarına bildirmek yükümlülüğündedir.
Bildirim yükümlüğü genelde tehlikeli ve zararlı kimyasalları taşıyan, depolayan ya da
üretiminde kullanan işyerleri bakımından sıklıkla kullanılan bir araçtır. Bu işyerleri ellerindeki
kimyasalları olduğu gibi kimyasal ve tehlikeli atıklarını da, depolama alanlarını da ve bu
atıklarını nasıl bertaraf edeceklerini de idareye bildirme yükümlülüğü altındadırlar. Bunun
yanında taşıma şirketleri de kimyasalları nasıl, hangi tür araçla ve ne zaman, hangi istikametler
arasında taşıyacakları konusunda idareye bildirimde bulunmakla yükümlüdürler. Özellikle
tehlikeli ve zararlı kimyasal madde üreticileri, taşıyıcıları ve depolayıcıları bu maddelerin
ambalajları üzerine gerekli uyarı işaretleri de yapıştırmak zorundadırlar.
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.

Hukuki araçlar içerisinde kamu makamlarının sıklıkla kullandığı bir başka araç ruhsat
vermedir. İşyeri açmak ve çalıştırmak için verilecek ruhsatlar insan ve çevre sağlığına ilişkin
pek çok kriterin yerine getirilip getirilmediğini denetleme için idareye imkân sunmaktadır.
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Tüm bu hukuki araçlar içerisinde en önemlileri Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
raporu hazırlanmasını ve çevresel planlama yapılmasını emreden hukuki düzenlemelerdir.
ÇED yani çevresel etki değerlendirmesi raporu ve süreci bir sonraki konuda ayrıntılı
olarak anlatılacağından bu aracın gelişmiş batı ülkelerinde ve özellikle de Avrupa Birliği
ülkelerinde kullanılan ve en etkili araç olduğunu belirtmek gerekmektedir. Gerçekleştirmeyi
planladıkları faaliyetleri işyeri sahibinin kamu makamlarına bildirmesi ve olumlu görüşünü
aldıktan sonra faaliyete girişmesi olarak adlandırdığımız süreçte, faaliyet sahibi çevreye
vereceği zararları ve bu zararları ortadan kaldırma yöntemlerini idareye bildirmek ve izin almak
mecburiyetindedir. Bunu yaparken kapsamlı bir rapor hazırlattırmak ve her şeyden önemlisi
faaliyete girişeceği alandaki yerli halka kapsamlı bilgi vermek ve olumlu görüşlerini almak;
işlemlerini zarar ortaya çıkmadan, çevre kirlenmeden yapmak zorundadır.

Çevre düzeni planları yapmak, çevresel planlama aracının en önemli yansımasıdır. Bir
ülkenin en üst düzeyde yönlendirici ve bağlayıcı nitelikteki fiziksel planı çevre düzeni planıdır.
Bu plan sayesinde bir ülkenin çevresel varlıkları koruma altına alınabilir ve planda işaretli olan
ülke parçaları yerleşime, sanayiye, tarıma, turizme ve ulaşıma açılmama kararı alınabilir. Yine
aynı planla ülke bölgelere ayrılarak her bir parçaya belirli işlevler verilerek koruma halkaları
oluşturulabilir. Tanım itibariyle çevre düzeni planları planlama amaçlarına uygun olarak
saptanan veya çevresel bütünlüğe sahip alanlarda farklı kullanım (kentsel, kırsal, tarımsal,
konut, sanayi, turizm, ulaşım gibi) türlerine ait yer seçimi kararlarını, doğal kaynakların, tarihi
değerlerin ve toplum yararının korunmasına ilişkin ilkelerle koruma-kullanma dengesi içinde
bütünleştiren daha alt ölçekli planlara yol gösterici ve plancı, yatırımcı, uygulamacı sektörler
ve kişiler için bağlayıcı planlardır. Türkiye’de çevre düzeni planlarının kim tarafından ve hangi
ölçekle yapılması gerektiği noktasında bir dizi sorunla karşılaşılmış olsa da sorun çevre düzeni
planlarının ölçeğinin 1/50.000 ila 1/100.000 ölçeklerinde olması gerektiği, kendinden daha
detaylı planlara yol gösterici ve bağlayıcı olması gerektiği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından gerçekleştirileceği konusunda uzlaşmaya varılmıştır.
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Hukuki araçlar devletlerin piyasaları kontrol ettiği, emir ve yasaklar getirdiği,
uymayanlar için ise idari ve adli para cezaları ile hürriyeti bağlayıcı cezalar yanında bir işyerinin
faaliyetinin durdurulmasına kadar giden bir süreci başlatan araçlardır. Bu nedenle literatürde
bu araçlara devletin komuta kontrol felsefesini yansıtan araçları adı da verilmektedir. Ancak
Avrupa Birliği ülkelerinde en sık kullanılan araç tüketicilere hitap eden ve bu suretle ekolojik
olmayan ürünlerin pazarda satılmasını yasaklamak ya da sınırlamak yerine tüketici üzerinden
üreticiyi malını almamak suretiyle cezalandırma yöntemi geliştiren ekolojik etiketleme aracı
kullanılmaktadır. Bu da AB ülkelerinin devlet aygıtını ve hukukunu kullanarak değil daha çok
piyasayı ve serbest piyasa araçlarını kullanarak çevresel kirlenmeyi ve bozulmayı durdurmak
yönünde, özellikle 2000’li yıllardan itibaren bir yaklaşım değişikliğine gittiğini göstermektedir.
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5.2.2. Mali Araçlar
Hukuki araçların her zaman ve her ülkede işletilmesi sorun oluşturabilmektedir. Ülkeler
istihdam yaratan sanayi kollarını çevresel kirlenmeler yaratsalar dahi kalkınmaya katkıda
bulundukları ve katma değer yarattıkları için sık cezalandırmak istememektedir. Küresel
ekonomik rekabet koşullarında özellikle gelişmekte olan ülkeler çevresel dampingler yaparak
kendi sanayi kuruluşlarını maliyet avantajlı bir pozisyona getirmeyi amaç edinebilmektedirler.
Burada ortaya çıkan negatif dışsallıkları firmaların içsel maliyetleri haline getirmek ancak mali
araçlar denilen araçları kullanmak suretiyle olabilir ve hukuki araçların ortaya çıkardığı denetim
boşluğunu doldurabilirler. Şöyle ki mali araçların başında gelen çevre vergileri, kirletme
harçları, kirletme sertifikaları ve zorunlu depozito ödemeleri yolu ile topluma ve çevreye
yüklenen maliyetler, firmaya geri döndürülmektedir. Pek çok Avrupa Birliği ülkesinde çevre
vergileri adı altında vergi ödemeleri yaptırılmaktadır. Bunlar Emisyon Vergileri, Ürün Temelli
Vergiler, Kullanım Temelli Vergiler ve Vergisel Avantajlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Ülkemizde de çöp vergisi olarak bilinen Çevre Temizlik Vergisi buna örnek teşkil etmektedir.
Yine ülkemizde harç olarak kullanılmış su uzaklaştırma bedeli (KUSUB) ile kirliliği önleme
payı (KÖP) adı verilen mali araçlar kullanılmaktadır.
Mali araçlar denildiğinde sadece mali açıdan ek maliyetler getiren düzenlemeler
anlaşılmamalıdır. Ülkeler mali güçleri oranında çevre duyarlı ürün ve üretim süreçlerine sahip
işletmeleri teşvik etmek için bir takım teşvik programları uygulayabilmektedirler. Bu kapsamda
örneğin su arıtma sistemlerini kurup çalıştıran işletmelere örneğin su veya elektrik birim
kilowatt/ha üzerinden indirimler yapılabileceği gibi vergi indirimleri de uygulanabilmektedir.
Yine sübvansiyonlar ve çevre fonlarından mali aktarımlar gerçekleşebilmektedir.

5.2.3. Destekleyici Araçlar
Destekleyici araçlar esas itibarıyla serbest piyasada hareket eden üreticileri, tüketiciler
üzerinden kısıtlamayı ve denetlettirmeyi amaçlayan araçlardır. En önemli destekleyici araç
çevresel eğitimdir. İlköğretimden başlayarak evrensel eğitime varacak süreçte çevresel
bilinçlendirme getiren eğitim programları bireylerin günlük yaşamlarında ve pazardaki
davranışlarında, tercih ve eğilimlerinde bir değişimin başlamasına yol açacaktır. Avrupa
Birliği’nin bu konuda geliştirdiği düstur “Geleceğimizi Tercihlerimiz Belirleyecektir”
yaklaşımıdır.
Sürecin kesintisiz işleyişi için çevre eğitiminden geçirilen vatandaşların kamusal
kararlar hakkında bilgilendirilmesi ve kararlara katılımının sağlanması da gerekmektedir.
Danimarka’nın Aarhus kentinde imzalan Çevresel Bilgiye Erişim, Kararlara Katılım ve
Yargıya Ulaşma hakkındaki Milletlerarası Sözleşme tüm Avrupa Birliği ülkeleri tarafından
olduğu gibi pek çok gelişmiş ülke tarafından da imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye henüz
bu sözleşmeyi imzalamamak suretiyle vatandaşların gerek bireyler gerekse de tüketiciler olarak
çevreyi bozan ya da kirleten bir yatırım karşısında doğrudan bilgi edinmeleri ve harekete
geçmeleri yolundaki önemli bir imkânı ellerinden almıştır.
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Uygulamalar
1) Türkiye’de çevre vergisi türlerini araştırın
2) KSUB kullanılmış su uzaklaştırma bedelini araştırın.
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Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız ülkede hangi çevre politikası modeli uygulanıyor? Basından takip
ederek değerlendiriniz?
2) ÇED sürecinin Türkiye’deki uygulamalarının aksayan yanlarını medyadan takip
edin. Sizce hangi Devlet kurumu bu aksaklıkları telafi etmeye çalışmaktadır araştırınız.
3) Çevre STK’larıyla iletişime geçerek uygulanan çevre politikası modeli ile araçlarını
özellikle de ÇED sürecinin işleyişini değerlendirin.
4) ÇED sürecinde katılım deyince ne anlıyorsunuz?
5) Onarımcı modelin uygulama araçları nelerdir?
6) Önleyici modelin uygulama araçları nelerdir?
7) Çevresel Bilgiye Ulaşma Hakkındaki Sözleşmenin kısa adı nedir?
8) Çevre eğitimi nasıl bir çevre politikası aracıdır?
9) Ekolojik etiketleme deyince ne anlıyorsunuz?
10) ÇED olumlu belgesi ne işe yarar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevrenin ve doğal kaynakların korunması, dengeli kullanımı, tahribatının engellenmesi
ve gelecek kuşaklara hasarsız bırakılabilmesi için yönetsel manada uygulanabilecek yöntemler
araçlar ve bu araçları kullanırken dikkat edilmesi gereken ilke ve hedeflerin neler olması
gerektiği konusunda bilgi sahibi olunmuştur.
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6. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Çevresel denilince ne anlaşılmaktadır?
6.2. Çevresel etki değerlendirme süreci nasıl işlemektedir? Aktörleri ve unsurları
nelerdir?
6.3. Avrupa Birliği ve Türkiye’de çevresel etki değerlendirme süreci nasıldır?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çevresel etki değerlendirmesi diye bir politika aracı ne zaman uygulamaya sokulmuştur.
Amacı nedir?
2) Çevresel etki değerlendirmesi süreci başarılı bir önleme aracı mıdır? Etkinliği nedir ve
nasıl ölçülür?
3) Dünyada ve Türkiye’de çevresel etki değerlendirmesi aracı aynı etkinlikte mi
kullanılmaktadır?
4) ÇED Süreci nasıl daha işler hale getirilebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çevresel etki
değerlendirmesi ÇED Aracı
hakkında açıklamalar ve
kamu makamlarının ÇED’ i
kullanma biçimleri hakkında
değerlendirmeler

Öğrenciler çevresel etki
değerlendirmesi sürecini ve
bu aracın yanlış
kullanımından kaynaklanan
sorunları öğreneceklerdir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Okuyarak ve
deneyimleyerek

Çevresel
etki Süreç nasıl işler ve süreci Kaynakları okuyarak
değerlendirmesi süreci ve bu etkileyen olay ve olgular
Medya takibi
sürecin
handikapları nelerdir bilgi sahibi olur.
hakkında bilgiler
Gözlem yolu ile
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Anahtar Kavramlar


Çevresel etki değerlendirme



Halkın katılımı ilkesi



ÇED olumlu ya da olumsuz kararları
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Giriş
Çevrenin kalkınma uğruna kirletilmesi ve tahrip edilmesinin sadece çevreye değil aynı
zamanda doğrudan insan sağlığına ve dolaylı olarak kalkınmaya ve ekonomik gelişmeye
etkilerinin de olumsuz olduğunun anlaşıldığından beri insanoğlu; kalkınmadan feragat etmeden
çevreyi koruyarak yatırımlara devam edebilmenin yollarını aramıştır. Çevre sorunlarının ortaya
çıktığı veya çıkabilmesi muhtemel zamanda geri döndürülemez sorunlara neden olacağının ve
bu sorunun ortadan kaldırılmasının maliyetinin fazla olma olasılığı gibi durumların da bilinmesi
“önlemek, tedavi etmekten iyidir”” sloganının bu bağlamda pratikte kullanımını
yaygınlaştırmıştır. Çevre sorunlarının çözümüne yönelik daha akılcı bir yaklaşım olan önleme
ilkesinin en önemli uygulama aracı ise Çevresel Etki Değerlendirmesi (kısaca ÇED)’tir.
ÇED, ulusal düzeyde ilk kez 1969 yılında ABD’de Ulusal Çevre Politikası Kanunu
(National Environmental Policy Act) kapsamında uygulanmış ve federal projeler için bir
zorunluluk haline getirilmiştir. Ulusal düzeyde ortaya atılmakla birlikte, çevre sorunlarının
evrenselliği ve sınır tanımazlığı ÇED’in uluslararası düzeyde de sahiplenilmesinin en büyük
nedeni olmuştur. Şöyle ki, Avrupa Birliği’nde Roma Antlaşması’nın 100. ve 235. maddelerine
dayanılarak hazırlanan 1985 tarih ve 85/337/EEC sayılı ÇED Direktifi, yatırıma onay
verilmeden önce ulusal otoriteler tarafından çevre üzerinde etkileri olabilecek belli projelere
uygulanan bir değerlendirme olarak uygulamaya girmiştir. 1992 yılında Rio’da toplanan BM
Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda kabul edilen Rio Deklarasyonu’nun 17. İlkesine göre de
ÇED, yetkili ulusal bir otoritenin kararına konu olacak ve çevre üzerinde önemli olumsuz
etkilere sahip olması olası faaliyetlerde kullanılacak ulusal bir araçtır.
Ülkemizde ise ÇED 1983 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10.
maddesiyle yasal statüye oturmuştur. Bu açıdan bakıldığında ülkemizde ÇED’e verilen önemin
AB ÇED Direktifinden ve Rio Deklarasyonu’ndan önce olduğu görülmektedir. Ancak Kanunun
yürürlük maddesinde belirtilen ve 6 ay içinde yayımlanması gereken ÇED Yönetmeliği, aradan
10 yıl geçtikten sonra 7 Şubat 1993 tarihinde 21489 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. 1993’ten günümüze kadar geçen 20 yıl zarfında ise hem faaliyet
sahiplerinden gelen şikâyetler, hem tarafı olmaya çalıştığımız AB’den gelen öneriler hem de
yargı tarafından verilen kararları uygulamak ve/veya uygulamamak bakımından 1997, 2002,
2003, 2008 ve 2013 yıllarında ÇED Yönetmelikleri tamamıyla değişerek bugünkü halini
almıştır. Şu an yürürlükte bulunan 2013 ÇED Yönetmeliği’nin de AB’ye uyum sürecine paralel
olarak her yıl gelen ilerleme raporları doğrultusunda veya hala taraf olunmayan Aarhus ve
Espoo Sözleşmeleri’ ne taraf olunduğunda kısmen veya tamamen değişikliğe uğraması da
ihtimal dâhilindedir
ÇED, planlanan bir faaliyetin çevre üzerinde yapacağı etkilerin incelenmesi için
kullanılan bir yöntemler silsilesidir ve çevrenin olası faaliyetten olumsuz etkilenmemesi ya da
zararın en aza indirilmesi üzerine kuruludur. Buna rağmen uygulamada ülkemiz de dâhil birçok
ülkede formaliteye dönüşmüş veya dönüştürülme çabası içindedir. Çünkü ÇED kararı
gerektiren faaliyetler genellikle büyük çapta ve büyük sermaye gerektiren faaliyetlerdir ve
sermaye çevrelerince ÇED, kalkınmanın önüne konulan bürokratik bir engel olarak
görülmektedir. Siyasi idare ise sermayeden yana tavır sergileyerek ÇED’in gücünü
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zayıflatmaktadır. Hatta tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda “Siz optimum olun, ben
önünüzdeki engelleri kaldırırım”6 diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının, Maden
Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucu taş ocaklarının ÇED sürecinden muaf tutulmasının
sinyalini bir yıl evvelden verdiğini görürüz.
Esasen ÇED, kalkınmadan yana bir tavrın devamı için değil, kalkınmanın
sürdürülebilirliğini sağlamak için ortaya atılmış bir araçtır. (Saygılı, 2007: 91 vd.) Kalkınma
kaygısı devam ettiği sürece, ÇED’in çevre sorunlarının çözümünde etkili bir yöntem olması
düşünülemez.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, 2003’te 3. Madencilik Platformunda madencilere bu şekilde
seslenmiştir.
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6.1. Çevresel Etki Değerlendirmesi Kavramı
Bu kavram altında tanımlanan çevre ve etki kavramları yirmi yıllık süreçte kapsamlı ve
detaylı tanımlamalardan başlayarak, idarenin takdir yetkisini daha da genişletecek şekilde dar
tanımlamalara doğru değişiklik göstermiştir. İlk ÇED Yönetmeliğinden günümüze ÇED’in
tanımı temelde şu şekilde yapılmaktadır: Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyet ya da
projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz
yöndeki etkilerin önlenmesi ya da zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak
önlemlerin, seçilen yer ve teknoloji alternatiflerinin tespit edilerek değerlendirilmesinde ve
faaliyetlerin uygulamada izlenmesi ve denetlenmesinde sürdürülecek çalışmalar. Tanım bu
şekilde yapılmakla beraber süreç içinde bu tanımın içini dolduran iki önemli kavramda -çevre
ve etki- değişimler yaşanmıştır.
Bunlardan en önemlisi kuşkusuz “çevre” tanımında yaşanan daraltmadır. Çevre en geniş
ve bütüncül şekilde sadece 1993 yılındaki ÇED Yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre
çevre “canlıların yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü ortam olup; bu ortamdaki hava, su,
toprak gibi tabii çevrenin fiziksel unsurlarını, üreticiler (bitkiler), tüketiciler (hayvanlar),
ayrıştırıcılar (bakteri ve mantarlar) gibi biyolojik unsurlarını, insanların tabii, beşeri, parasal
ve maddesel kaynakları kullanım ve işletmelerinden doğan ekonomik çevre unsurlarını,
insan topluluklarının demografik yapısı, barınma, sağlık, eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını
temin biçimleri ile tarihi ve kültürel değerlerin oluşturduğu sosyal çevre unsurları kapsar.”
Diğer Yönetmeliklerde ise çevresel unsurları tek tek sıralamak yerine kısaca “canlıların
hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları
biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam” tanımıyla yetinilmiştir.
“Etki” kavramı açısından da benzer bir durum söz konusudur. 1993 Yönetmeliğinde en
geniş şekilde “Planlanan bir faaliyetin; hazırlanması, inşaat ve işletme sürecinde ya da
işletmenin faaliyetinin sona ermesi halinde, fiziksel, biyolojik, sosyal ve ekonomik çevre
unsurlarında doğrudan ya da dolaylı olarak, kısa veya uzun dönemde, geçici ya da kalıcı
olarak, olumlu veya olumsuz yönde ortaya çıkması muhtemel değişiklikler” olarak
tanımlanmışken devam eden Yönetmeliklerde “çevresel unsurlar” çeşitlendirilmeden sadece
kelime olarak geçmiştir. Temel terimleri detaylandırmadan kısa şekilde açıklama tercihi,
uygulamada idareye ve yatırımcıya bu kavramların içini doldurmakta geniş takdir alanı
yaratmaktadır.

6.2. Süreç Kavramı
Bu kavram ilk defa iç hukuku AB ÇED Direktifiyle uyumlaştırma temel amacı güden 6
Haziran 2002 tarihli Yönetmelikte tanımlanmıştır. Buna göre ÇED süreci, gerçekleştirilmesi
planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için (…) maddelerde belirtilen
başvuru ile başlayan ve işletme sonrası çalışmaların uygun hale geldiğinin belirlenmesi ile
sona eren süreç olarak tanımlanmıştır. Bu tanım, ÇED sürecini yapay bir sürece indirgemeyen,
faaliyetin hazırlık aşamasından faaliyetin sonlandırılmasından sonraki dönemi de kapsayan
geniş bir aralığı ifade etmektedir. Bu geniş yaklaşımlı tanımlama Yönetmeliğin devamında yer
alan faaliyetin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yükümlülüklerde de etkisini göstermektedir.
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Süreklilik, ÇED’ in ortaya çıkış nedeni açısından zorunludur, çünkü gerçekleştirilen
faaliyetlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri devamlılık gösterir. Ayrıca faaliyet
sahibinin verdiği taahhütleri yerine getirmeme ihtimali de her zaman vardır.
3 Ekim 2013 tarihli son Yönetmelik ise süreci, “gerçekleştirilmesi planlanan projenin
çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başvuru ile başlayan ve Bakanlık tarafından
kararın verilmesi ile sona eren ” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanım, süreci, ÇED olumlu belgesi
almayla tamamlanan, idarenin bundan sonraki rolü ve yetkisini sürecin dışına çıkartan, ÇED’i
yapay ve zorunlu bir bürokratik işleme indirgeyen ve kendinden önceki yönetmeliklerin
getirdiği kazanımları geriye götüren yeni bir yaklaşımla hazırlanmış görünmektedir.

6.3. Faaliyet Sahibi-Proje Sahibi-Yetkili Kurum Kuruluş Kavramları
7 Şubat 1993 tarihinde yürürlüğe giren ilk ÇED Yönetmeliğine göre, Yönetmelikte
geçen faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlayan ve bu faaliyetlerle ilgili “ÇED Raporunu
hazırlamakla veya hazırlatmakla yükümlü olan kurum, kuruluş ve kişiler” faaliyet sahibi olarak
tanımlanmıştır. 23 Haziran 1997 tarihli Yönetmelik bu tanımı biraz geliştirmiş ve “ÇED veya
ÇED Ön Araştırma Raporunu hazırlamakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler” şeklinde
düzenlemiştir. İkinci ÇED Yönetmeliği gerek ÇED ve gerekse de Ön ÇED sürecinin önemli
aktörlerinden olan faaliyet sahibini, her iki süreci de kapsayacak şekilde tanımlamıştır. “Kurum,
kuruluş ve kişiler” yerine “gerçek ve tüzel kişiler” kavramlarının tercih edilmesi
yönetmeliklerin “amaç” başlıklı ilk maddeleriyle de paralellik içermektedir. ÇED
Yönetmeliklerinin yasal dayanağı olan Çevre Kanunu’nun 10. maddesi faaliyet sahibini
çevresel sorunlara yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler olarak tanımlamışken, “işletme”
kavramının gerçek kişileri de kapsayacak şekilde geniş anlamda kullanıldığı bu nedenle 1997
yılındaki düzenlemenin yasaya aykırı bir durum oluşturmadığı belirtilmiştir.(Saygılı, 2007:
258-259)
6 Haziran 2002 tarihli ÇED Yönetmeliğiyle birlikte terminoloji değişmiş ve faaliyet
sahibi artık “Yönetmeliğe tabi bir projenin her aşamada yürütülmesini üstlenen gerçek ya da
tüzel kişi” anlamındaki proje sahibi olarak tanımlanmıştır. 2002’den itibaren ÇED sürecinde
yeni bir terminoloji gelişmiş, planlanan faaliyet, yatırım kararı kavramları yerini projeye
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bırakmıştır. “Proje”7 kavramının kullanılması, Türkiye’deki ÇED düzenlemelerinin AB ÇED
Direktifleriyle uyumlaştırılmasının bir sonucudur. (Turgut, 2003: 163 vd.)
Nitekim AB ÇED düzenlemesi proje düzeyindeki faaliyetleri kapsayacak şekilde
öngörülmüştür. AB’nin proje ile sınırlı bir ÇED uygulaması öngörmesinin sebebi, daha üst
ölçekli olan politika, plan ve programların gerçekleştirilmesindekümülatif, sinerjik, geri
dönülmez ve geniş çaplı etkilerin değerlendirmesini sağlayan bütüncül bir yönetim aracı olan
“Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifini” yayımlamış olmasıdır. Bu nedenle
normal ÇED sürecinde değerlendirmeye alınan yatırım kararı değildir. O karar zaten
denetimden geçerek projeye dönüşmüştür.
Oysa Türkiye düzenlemesinde stratejik ÇED süreci AB’ye verilen sözler içerisinde orta
vadede gerçekleştirmeyi düşündüğümüz düzenlemelerden olduğundan henüz yürürlüğe
girmemiştir.
Öte yandan Ekim 2013’te çıkartılan son ÇED Yönetmeliği proje sahibi dışında yeni bir
aktör olarak “Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşları” tanımlamıştır. Bunlar “ÇED
Başvuru Dosyası, ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak ve sunmak, ÇED Olumlu
Kararı alan projelerin inşaat dönemine ilişkin izleme ve kontrolü raporlama çalışmalarını
yapabilmek için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşlardır.” ÇED sürecini doğrudan
yürütmekle görevlendirilen yetkili kurum ve kuruluşların tanımı, aynı Yönetmelikle bürokratik
bir işleme indirgenen ÇED süreci kurgusuyla uyumludur. Aynı zamanda ÇED sürecinin gerçek
sorumlusunu da gizlemektedir.

6.4. Hassas Yöreler-Duyarlı Yöreler Kavramları
İlk ÇED Yönetmeliği hassas yöreler kavramını “çevresel etkilere karşı fiziksel,
biyolojik, ekonomik ve sosyal unsurları itibariyle hassas veya mevcut kirlilik yükü çevre ve halk
sağlığını bozucu düzeylere ulaşmış yöreler ile ülkemiz mevzuatı ve taraf olduğunuz uluslararası
sözleşmeler uyarınca koruması gerekli görülen alanlar” şeklinde tanımlamış ve bu alanlarda
yapılacak tüm faaliyetler için istisnasız zorunlu ÇED uygulaması öngörmüştür. Yine aynı
yönetmelikte bu alanlar EK’ lerde tek tek sayılarak herhangi bir ihtilafa düşülmemesi temin
edilmiştir. Ancak başta madencilik ve enerji sektörleri olmak üzere pek çok yatırımın önünde
hukuki bir engel olarak görülen hassas yöreler kavramı ve EK’ leri 1997 yılındaki düzenlemede
toptan çıkartılmıştır. Buradan şu sonuca varabiliriz:
1997 yılı Türkiye’nin küreselleşmeyi kabul ettiği ve küresel ekonominin gereklerine
toptan teslim olduğu yıllardır. İster yerli ister yabancı yatırımcılar için çevrenin korunması ve
özelde de hassas yörelerin korunması engel teşkil etmemelidir. Süreç bu şekilde devam etmiş
olsaydı bugün pek çok çevre değerimizi kaybedebilirdik. Burada imdadımıza Avrupa Birliği
uyum süreci yetişmiştir. AB çevre mevzuatıyla uyum amacıyla çıkartılan 2002 Yönetmeliğiyle
beraber kültürel hassasiyetleri de kapsayan “duyarlı yöreler” kavramı yeniden düzenleme alanı
2002 Yönetmeliğine göre proje, “gerçekleştirilmesi planlanan yatırıma ait inşaat çalışmaları, diğer tesisat ya da
planların uygulanması veya yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi işlemidir.” 2008 yılındaki değişiklikten
itibaren proje tanımı “gerçekleştirilmesi planlanan yatırım” ile sınırlı tutulmuştur.
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bulmuştur. 2002 yılındaki düzenleme sadece kavram değişikliği de değildir. Nitekim duyarlı
yörelerin taşıdığı önem ve riskler ÇED Raporu hazırlanırken göz önünde bulundurulması
gereken kriterler olarak da öngörülmüştür. 2002 yılında AB sürecine uyum amacıyla yeniden
hazırlanan ÇED Yönetmeliği o yıllar için oldukça ileri düzenlemeler getirdiğinden onu izleyen
yıllarda yapılan değişiklikler Avrupa Birliği adaylığı ile elde edilen tüm kazanımları yavaş
yavaş geri almakta vakit kaybetmemiştir.

6.5. Çevresel Etki Değerlendirme Sürecindeki Köklü Değişikler
Çevresel etki değerlendirmesi, çevre politikası ve hukukunun en temel ilkelerinden
önleme ve katılım ilkelerinin uygulamaya aktarıldığı en önemli araçlardandır. Ülkemizde 20
yıllık süreçte yaşanan değişikliklerin bir kısmı bu ilkeleri kuvvetlendirecek nitelikte olmakla
birlikte büyük bir kısmı tam tersi yaklaşıma sahiptir. Yaşadığımız dönemde siyasi kararların
ekonomik boyutu daha ön plana çıkarken ÇED uygulamalarındaki kırılganlıklar ve toplumdaki
hassasiyetler ve isyanlar da artış göstermiştir. Bu yaklaşımları karşılaştırmalı olarak incelerken
ÇED Yönetmeliklerini üç ana dönemde ele almakta fayda vardır:
Ön-ÇED süreci, ÇED Raporu süreci, ÇED sonrası faaliyet süreci.

6.5.1. Ön-ÇED Raporu Sürecinin Karşılaştırmalı Analizi
Ön-ÇED sürecinin nasıl kurgulandığına ilişkin bir karşılaştırma yapmak gerekirse, ilk
Yönetmelik sürecin yetki genişliği ilkesine8 göre yürütülmesini öngörmektedir. Süreç
Bakanlığın Taşra Teşkilatı tarafından yönetilmekte olup Valiliğe bağlı Mahalli Çevre Kurulları
çevresel etkilerin önemli olup olmadığına dair karar vermekle yetkilendirilmişlerdir. Yerel
yönetimler ise ancak Taşra Teşkilatı’nın gerekli görürse oluşturacağı ihtisas komisyonunda yer
almak suretiyle sürece katkı sağlama imkânına sahip kılınmıştır. 1997’de yürürlüğe giren ikinci
Yönetmelikte sürecin yönlendiricisi Valilik olarak belirlenmiş, yerel yönetimlerin dâhil olduğu
Ön İnceleme-Değerlendirme Komisyonunun kurulması zorunlu tutulmuş ve halkın sürece
katılımı öngörülmüştür.
Haziran 2002 Yönetmeliği ise yetkilerin Valilik ve Bakanlık arasında paylaştırıldığı,
yerel yönetimlerin ise süreçte hiç yer almadığı bir süreç öngörmüştür. Bu yönetmelikte süreç
Valilik kontrolünde yürütülürken son kararı vermede Bakanlık yetkilendirilmiştir. 2003 tarihli
dördüncü Yönetmelikten itibaren de Ön-ÇED sürecinde yetkilerin tek elde yani merkezde
toplandığı görülmektedir. Bu o dönemde ÇED sürecinin demokratik, katılımcı, bilgilendirici,
“subsidiarity” yani hizmette yerellik olarak bilinen ilke çerçevesinde ve AB süreci ile paralel
olarak inşa edilmediğini göstermektedir. Aşağıdaki tabloda her yönetmelik değişikliğinde ÇED
sürecinin nasıl esnetildiği ve merkezileştirildiği gösterilmeye çalışılmıştır.

8

Kamu hizmetlerinin hızlanmasını ve etkinliğini sağlamak için öngörülen anayasal bir ilkedir.
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1993

1997

2002

2003

2008

2013

Başvuru:
Faaliyet sahibi

Başvuru:
Faaliyet sahibi

Başvuru:
Proje sahibi

Başvuru:
Proje sahibi

Başvuru:
Proje sahibi

Başvuru:
Yetkili kurumkuruluş

Şekli
İnceleme:
Taşra Teşkilatı
İçerik
İncelemesi:
Taşra Teşkilatı
(gerekli
görürse
Komisyonla)

Şekli İnceleme:
Valilik

Şekli İnceleme:
Valilik

Şekli İnceleme:
Bakanlık

Şekli İnceleme:
Bakanlık

İçerik İncelemesi:
Halkın katılımı
sonrası Ön
İncelemeDeğerlendirme
Komisyonu

İçerik İncelemesi:
Halkın katılımı
sonrası Bakanlık

İçerik İncelemesi:
Bakanlık

Şekli
İnceleme:
Bakanlık
İçerik
İncelemesi:
Bakanlık

Karar:
Mahalli Çevre
Kurulu

Karar:
Mahalli Çevre
Kurulu

Karar:
Bakanlık

Karar:
Bakanlık

Karar:
Bakanlık

Karar:
Bakanlık

İçerik
İncelemesi:
Bakanlık

Yönetim kurgusuna paralel olarak halkın Ön-ÇED sürecindeki rolü üzerine bir
karşılaştırma yapmak gerekirse, ilk Yönetmelikte ihtiyari, ikinci Yönetmelikte ise
oluşturulması zorunlu tutulan ve nihai kararı verirken görüşleri göz önünde bulundurulacak
olan Ön İnceleme-Değerlendirme Komisyonunda gerçek kişilerin de bulunabileceği
belirtilmektedir. Dar kapsamlı kalmakla birlikte halkın bir kısmının sürecin karar aşamalarında
bulunabilmesinin önünü açan bu düzenleme yerindedir. Komisyonda yer almanın dışında, daha
geniş kapsamlı olarak, halkın süreçte doğrudan rol aldığı çeşitli düzenlemeler de mevcuttur.
Örneğin, Haziran 1997 tarihli ikinci Yönetmelik, Ön İnceleme-Değerlendirme Komisyonunun
ilk toplantısından sonra halkın katılımı toplantısını öngörmüş ve nihai kararda görüşlerin
dikkate alınması düzenlenmiştir. Haziran 2002 Yönetmeliği ise halkın sürece katılımı
konusunda proje sahibine halkı bilgilendirme, görüşlerini alma ve bu görüşleri Valiliğe bildirme
yükümlülüğü yüklemiştir. Bu iki Yönetmelik dışında halkın Ön-ÇED sürecine görüşlerini
aktarabildiği bir katılım mekanizması düzenlenmemiştir.
Ön-ÇED sürecinde kırılganlıklar bakımından irdelenmesi gereken en önemli husus,
sürecin sonunda yetkili kurumun vermiş olduğu ÇED Gerekli Değildir kararlarının9 sayısının
çok fazla olmasıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verilerine göre 1993 yılından 2012 yılının
sonuna kadar verilen ÇED Gerekli Değildir kararının sayısı 39.649olup bunlardan 34.494’ü
2002’den beri AKP iktidarı döneminde verilmiştir.
Bu karar, Ön-ÇED sürecine tabi projelerin önemli çevresel etkilerinin olmadığını ve bu
nedenle projelerle ilgili ÇED Raporu hazırlanmasına gerek olmadığını ifade etmektedir.
Bakanlığın verilerine göre bu kararın en çok verildiği üç sektör sırasıyla madenler (%51), tarımgıda (%13) ve sanayi (%12) olmuştur.
Madenler (daha doğrusu taş ocakları) özelinde konuya yaklaşmak gerekirse, ilk ÇED
Yönetmeliği, günümüzde pek çok çevre mücadelesine sahne olan milli parklar, koruma alanları,
1993 ve 1997 yıllarında çıkartılan Yönetmeliklerde ÖN-ÇED süreci sonunda Mahalli Çevre Kurulları
“Çevresel Etkileri Önemlidir / Önemli Değildir” kararı vererek süreci sonlandırırlardı. 2002 yılından itibaren
sürecin sonunda nihai karar verme yetkisi Bakanlığa geçmiştir. Bakanlık “ÇED Gereklidir / Gerekli Değildir”
kararı vererek süreci tamamlar.
9
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sit alanları, ormanlar vb. hassas yörelerde yapılması planlanan tüm faaliyetler için ÇED sürecini
zorunlu tutmuştu. Kalkınma faaliyetlerinin ve yatırımcının önünde önemli bir engel olarak
görülen zorunlu ÇED uygulaması 1997’den itibaren kaldırılmıştır. (Yalçın Akkaş, 2012:42)
Her ne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1993-1998 yılları arası verilen ÇED Gerekli
Değildir kararı sayısının 2989 tane olduğunu duyursa da bu rakam beş yıllık süreyi toplu bir
şekilde vermektedir. Bu sayının önemli bir kısmının 1997’den itibaren zorunlu ÇED
uygulamasının kaldırılması sonrası verildiği tahmin edilmektedir. Şu halde Ön-ÇED sürecinin
özellikle maden arama ve işletme faaliyeti bakımından kısmi bir muafiyet uygulamasına
dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz.
Ön-ÇED sürecine ilişkin değinilmesi gereken diğer bir nokta, bu sürece tabi
faaliyetlerden genişletme projelerine ilişkin düzenlemelerdir. Kapsamı genişletilen ya da
proses değişikliği öngörülen faaliyetler bakımından Temmuz 2008’e kadar istisnasız sadece
Ön-ÇED süreci işletilmiştir10 Bu durum iki açıdan eleştiriye açıktır. İlk olarak yaşanan
değişiklik ya da kapasite artışı faaliyet sürecinin bir parçası olarak görülüp bütüncül bir bakış
açısıyla değil tekil olarak değerlendirilmektedir. Hâlbuki yaşanan değişim ya da genişleme
sonrası faaliyet bir bütün olarak çevresel değerler ve insan sağlığı üzerinde daha kuvvetli etkiler
doğurmaktadır. İkinci olarak, değişiklik ya da genişleme sonrası ilgili faaliyetin Yönetmelikte
yer verildiği kategoriye bakılmaksızın doğrudan Ön-ÇED sürecine tabi olmasının yaratacağı
eşitsizlikler ve yatırımcı lehine sağladığı kolaylıklara ilişkindir. Örneğin faaliyet sahibince
gerçekleştirilmek istenen bir projenin ÇED sürecine tabi faaliyetler arasında olması halinde,
faaliyet sahibi süreç içerisinde ayrı bir yatırım yapmaktansa, kapasite artırımı yolunu seçerek
hem ÇED sürecinden muaf olabilme imkânına kavuşmakta hem de dilediği faaliyete kısa süre
ve az masrafla başlayabilmektedir.
Bu şekilde dolaylı olarak ilgili projenin ÇED sürecinden muaf tutulabilme ihtimaline
getirilen eleştiriler sonuç vermiş ve 2008 ‘deki düzenleme ile çevre lehine önemli bir gelişme
yaşanmıştır. 2008’den itibaren faaliyetlerdeki genişlemenin, kapasite artış sonrası toplam
üzerinden bütüncül bir değerlendirmeye tabi tutulacağı ve bu artış sonrası faaliyetin
gerçekleşmesi için Yönetmeliğe göre hangi kategoriye giriyorsa ona dair sürecin uygulanacağı
belirtilmiştir.
İdarenin Ön-ÇED uygulamasıyla çevresel değerlerin korunmasına ne kadar önem
verdiğini anlamak için süreç için öngörülen sürelere bakmak yeterlidir.1993 yılındaki
Yönetmelik süreleri hafta olarak düzenlemişti. Ancak süre hesaplamalarında hataların ve
karışıklıkların yaşanması nedeniyle gün-işgünü şeklinde değiştirilmiştir.
Yönetmelikler arasında en detaylı süreler Haziran 2002’de yürürlüğe giren ve AB ÇED
Direktifini içselleştirmeyi hedefleyen Yönetmelikte yer almıştır. Süreler bakımından çevre
lehine olan düzenlemenin AB’ye uyum kapsamında öngörülmesi Birlik üyesi ülkelerdeki ve
Türkiye’deki siyasi aktörlerin önceliklerini ortaya koyması açısından önemlidir. Hem Valiliğin,
hem de Bakanlığın yetkilendirildiği, proje sahibine aktif rol verilen ve halkın bilgisi ve
7 Şubat 1993 Yönetmeliği Geçici madde 4 ile bu tür faaliyetler için 1 yıl süreyle geleceğe dönük Ön-ÇED
süreci muafiyeti de öngörmüştür.
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katılımını öngören 2002 düzenlemesinde 82 işgünü olarak kurgulanan Ön-ÇED süreci, aradan
bir buçuk yıl gibi kısa bir zaman geçtikten sonra,16 Aralık 2003’te çıkartılan yeni Yönetmelikle
25 işgününe düşürülmüştür.11
Bu Yönetmelik çevre aleyhine yatırımcı lehine süreleri hem Ön-ÇED hem ÇED
süreçleri için önemli oranda düşürerek AB’nin ve Türkiye’nin çevresel etki değerlendirmesi
sürecine olan bakışındaki önemli farklılığı ortaya koyması açısından dikkat çekicidir. Nitekim
2003 Yönetmeliğiyle ÇED sürecini, tamamlanması gereken zorunlu bürokratik işlemler bütünü
olarak gören yatırımcıların süre uzunluğuna dair eleştirilerin, Bakanlık tarafından kabul
gördüğü anlaşılmaktadır.

6.5.2. Çevresel Etki Değerlendirme Süreci ve Aktörler
Önleme ilkesi ve katılım hakkının bir aracı olmanın dışında ÇED aynı zamanda
merkeziyetçi yönetim anlayışının hayat bulduğu önemli bir yönetim aracıdır. Tüm
düzenlemelerde ÇED sürecinin temel aktörü bakanlıktır. Proje sahibi ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının oluşturduğu Komisyonun dahi süreçte yer almasına karşılık, halkın katılımı
ilkesinin göz ardı edilmesi karşısında artan tepkiler kararların demokratikliğini
güçlendireceğine merkezin süreçte daha da kuvvetlendirilmesine yaramıştır. Nitekim 3 Ekim
2013’te çıkartılan son ÇED Yönetmeliği ile Bakanlık, Bakanlığın yetkilendirdiği kurumkuruluşlar, Bakanlığın belirlediği Komisyon sürecin ana aktörleri olarak belirlenmiş, halkın
katılımı toplantısında ise Bakanlığın etkisi artırılmıştır.
Aktörler içinde Komisyon’un önemli bir yeri bulunmaktadır. 2002 yılından önce sadece
hazırlanan ÇED Raporunu inceleme fonksiyonuna sahip olan Komisyon, ÇED sürecindeki
değişimle iki ayrı fonksiyona sahip olmuştur: ÇED süreci başvurusu yapılıp şeklen Bakanlık
tarafından uygun bulunduktan sonra, proje sahibinin hazırlaması gereken ÇED Raporu özel
formatını ve raporu hazırlayacak çalışma grubunu belirlemeye ilişkin “Kapsam Belirleme”
görevi ve aynı Komisyonun ÇED raporu hazırlandıktan sonraki “İnceleme-Denetleme” görevi.
Komisyon faaliyetin türü, konusu, öngörüldüğü yere uygun olarak Bakanlık temsilcileri,
yerel yönetim temsilcileri, faaliyet sahibi/temsilcisi, ÇED Raporunu hazırlayan kurum-kuruluş
temsilcisi, merkezi kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. Bakanlığın gerekli görmesi
halinde gerçek-tüzel kişiler, üniversite, enstitü, araştırma ve ihtisas kuruluşları, meslek odaları
temsilcileri ve 2002’den beri de sendikalar, birlikler ve sivil toplum örgütleri temsilcileri
Komisyona üye olabilmektedir. Faaliyete ilişkin teknik bilgiye sahip kişilerin katkısı ve karar
verme aşamasında işbirliğinin sağlanabilmesi önemli olmakla birlikte merkezi yönetimi
anlayışının gittikçe kuvvetlendiği ÇED yönetimi sürecinde bu işbirliğinin ne kadar etkin şekilde
uygulanabildiği de şüphelidir. Komisyonun sekretarya hizmetleri dahi Bakanlıkça
yürütülmekte ve kurul kararları üzerinde bakanlığın gölgesi dolaşmaktadır.

6 Haziran 2002 Yönetmeliğine göre Valilik başvuruyu 10 işgünü içinde inceler, proje sahibi 20 işgünü içinde
halkı bilgilendirir, Valilik bilgi-belgeyi 7 işgünü içinde Bakanlığa bildirir ve Bakanlık 45 işgünü içinde karar
verir. 16 Aralık 2003 Yönetmeliğinde ise Valiliğin rolü ile proje sahibine yüklenen halkı bilgilendirme,
görüşlerini alma ödevi kaldırılmış, Bakanlığın karar verme süresini 15 işgününe çekmiştir.
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Halkın süreçteki rolü açısından Yönetmelikler karşılaştırıldığında bunu iki ana başlıkta
incelemek mümkündür: halkın bilgilendirilmesi ve halkın katılımı.

Halkın bilgilendirilmesi bakımından konuyu ele aldığımızda 1982 Anayasasının ancak
2010 tarihinde yapılan değişiklikle bilgi edinme hakkını düzenleme konusu edebildiğini
görüyoruz. Buna karşılık Çevre Kanunu 1983 yılında kabul edildiğinde herkesin çevresel
bilgiye erişim hakkı olduğunu 30. maddesi ile hükme bağlıyordu. Bunun yanında halkın bilgi
edinmesi hakkı 93 tarihli ÇED yönetmeliğinden günümüze gelinceye kadar mevcudiyetini
korumuşken, Türkiye’nin içine girdiği yeni iktisadi düzenin sonucu olarak gelişen rekabet
koşulları, artan ticari ve endüstriyel sırlar ya da devletin ekonomik faaliyetleri devlet sırrı
kapsamında gören tutumu neticesinde, halkın bilgi edinme hakkı yatırımcıların girişim
özgürlükleri karşısında değer kaybetmiştir.

Diğer bir ifade ile devlet ve idarenin, halkın anayasal dayanağı da olan bilgi edinme
hakkı ile girişimcinin özgürlüğü arasındaki tercihini ikinciden yana kullanma eğiliminde
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belirgin bir artışla karşılaşılmıştır. Bu da ÇED yönetmeliğinin neden on sekiz kez
değiştirildiğini ve halkın buna olan tepkisini açıklamaktadır.
“Önlemek tedavi etmekten iyidir” sloganıyla açıklanan önleme ilkesinin tam anlamıyla
uygulanabilmesi için yapılması düşünülen faaliyetin çevresel değerlere olumsuz etkide
bulunmayacak şekilde kurgulanması gerekmektedir. Ancak bu ilkeyi araçsallaştıran çevresel
etki değerlendirmesi uygulaması, kalkınmanın önünde engel oluşturmayacak ve doğal
kaynakların devamlılığını zedelemeyecek şekilde kurgulanmıştır. Nitekim tüm yönetmeliklerde
çevresel etki değerlendirmesinin, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin olumsuz etkilerin
çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemleri de içerdiği
belirtilmiştir. Yönetmeliklerde hangi durumda olumsuz etkilerin önlenmesi hangi hallerde ise
daha az koruyucu nitelikte olan etkilerin azaltılması yönteminin tercih edileceği objektif
kriterlerle belirlenmemiş ve süreçteki aktörlere geniş bir takdir marjı tanınmıştır.
İnceleme ve değerlendirme süresinin kısa ya da uzun tutulması ÇED uygulamasının
etkinliğiyle doğrudan ilgilidir. Süreç ne kadar uzun tutulursa çevresel etkilerin bütüncül ve
detaylı bir inceleme-değerlendirmeye tabi tutulması, öngörülen önlemlerin yeterliliğinin tam
anlamıyla araştırılması mümkün olabilmektedir. Yürürlüğe girdiği andan itibaren gerek
faaliyeti gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar tarafından gerekse hızlı kalkınmadan yana olan
devlet için aşılması gereken bürokratik bir süreç ve hatta “ayak bağı” olarak algılanan (buna
karşılık AB ile uyumu yakalamak için de bir gereklilik olan) çevresel etki değerlendirmesi
hazırlık süreleri ile sürekli oynanmıştır ve çevresel değerlerin korunması aleyhine olacak
şekilde kısaltılmıştır. ÇED süreci toplam 147 işgününden 38 işgününe kadar düşürülmüştür.
Çevre aleyhine sürelerin kısaltılması söz konusu iken diğer tarafta günün çevresel
koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda verilen “ÇED Olumlu Kararı” geçerlilik süresi ise
yatırımcının lehine olacak şekilde sürekli artış göstermiştir. Sürekli değişim gösteren ve gelişen
teknolojiyle birlikte risklerin de değiştiği bir dünyada ÇED olumlu kararının sıklıkla gözden
geçirilmesi gerekirken aksine geçerlilik süresi başlangıçta 2 yıl iken 7 yıla kadar uzamıştır.
Son olarak değinilmesi gereken husus muafiyetler meselesidir.1993 yılında çıkan ilk
Yönetmelik Çevre Kanunundan on sene sonra yürürlüğe girerek dolaylı bir şekilde uygulamada
muafiyet yaratmıştır. Hukuka güven ve kazanılmış hakların korunması sebebiyle
Yönetmelikten önce usulüne göre alınan izin ve(ya) onaylar geçerliliğini koruyacaktır. 1997
Yönetmeliğiyle birlikte ise ÇED sürecinde doğrudan muafiyet getiren istisna hükümleri yer
almaya başlamıştır. Bu hükümler şunlardır:
7 Şubat 1993 tarihinden önce uygulama projeleri onaylanmış veya çevre mevzuatı ve
diğer ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma
kararı alınmış veya ilgili mevzuat gereğince yer secimi yapılmış veya yatırım programına
alınmış veya mevzi imar planları onaylanmış faaliyetler ÇED süreci dışındadır.
Bu hüküm tüm Yönetmeliklerde hatta Çevre Kanununda da yer alan genel bir
muafiyettir. 2008’den itibaren hükme şu ifadeler de eklenmiştir:
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-1993 Yönetmeliğinden önce “üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projeler”
- Yönetmeliğin yayımlanmasından önce güzergâhı belirlenen veya yatırım programına
alınan petrol ve gaz boru hatları, enerji nakil hatları, otoyollar, ekspres yollar, devlet yolları
ve il yolları
Bu dönem Türkiye’de BAKÜ-TİFLİS CEYHAN (BTC) petrol boru hatlarının
yapımının öne çıktığı ve hiçbir ayak bağının da kabul edilmediği bir döneme işaret etmektedir.
Eylül 2000’de yapılan bir değişiklikle muafiyet kapsamı maden ve petrol arama
faaliyetleri ile mobil ve yüzer elektrik santralları ve bu santralların enterkonnekte şebekeye
bağlantısını sağlayacak enerji iletim hatları, santrallarda kullanılacak petrol, petrokimyasal
veya kimyasal ürün depoları ile limanlar, iskeleler ve rıhtımlara ilişkin faaliyetleri kapsayacak
şekilde genişletilmiştir.
Aralık 2003 tarihli Yönetmelik döneminde bu muafiyetlere yenileri eklenmiştir. ÇED
sürecine tabi olan taşocağı faaliyetleri kapsam dışına çıkartılmış; duble yol ve demiryolu
projeleri için de muafiyet getirilmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin en önemli yatırımları duble
yollardır.
2013 yılında yayımlanan son yönetmelik ise günümüzde yeni isyan dalgasının
yükselmesine neden olan iki muafiyet düzenlenmiştir:
1-1997 tarihinden önce yatırım programına alınmış olup 5/4/2013 tarihi itibarıyla
planlama aşaması geçmiş olan veya ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletmeye başlamış
olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesislere, Çevre Kanunu
ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz
2-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk yayım tarihi olan 7/2/1993
tarihinden önce üretime ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projeler Çevresel Etki
Değerlendirmesi kapsamı dışındadır.
Burada İstanbul’un Kuzey Ormanlarına yapılması planlanan ve bu nedenle büyük
eleştirilere maruz kalan üç önemli proje-Üçüncü Köprü, Üçüncü Hava Alanı ve bu ikisini
birbirine ve Avrupa’ya bağlayan otoyol projesi- tarif edilmektedir. Burada ÇED Yönetmeliği
değişikliğinin Danıştay’ca iptali ihtimaline karşılık aynı hüküm Çevre Kanunu’nun geçici
3’üncü maddesinin c bendine de eklenmek suretiyle garantiye alınmıştır. Ancak ilgili geçici
madde bu sefer de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

6.5.3. ÇED Sonrası Faaliyet Sürecinin Handikapları
Tüm ÇED Yönetmelikleri ÇED “olumlu” kararı olmayan bir proje için teşvik, onay,
izin, ruhsat verilmeyeceğine ilişkin düzenleme getirmişlerdir. Dolayısıyla ÇED kendisinden
sonra gelen idari işlemlerin geçerliliğini sağlayan ön koşul işlem niteliğindedir. (Saygılı, 2007:
302) Dolayısıyla faaliyetin hukuka uygun şekilde gerçekleşebilmesi için ÇED
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Yönetmeliğindeki süreçlerin tamamlanması gerekmektedir. Ancak toplamda on sekiz
değişiklik maalesef sürecin tamamlanmasını kesintiye uğratacaktır.
Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan ÇED sürecinde faaliyet sahibi her an idare
karşısında tetikte ve hesap verebilir konumda olmak zorundadır. ÇED yönetmeliğinde yapılan
düzenleme ile faaliyet sahibinin bu aşamadaki sorumluluğu kaldırılmıştır. Buna karşılık bu
sorumluluğun idareye geçtiğine dair bir hükme de rastlanılmamaktadır.
İkinci olarak da üstünde durulması gereken nokta şudur: ÇED sürecindeki taahhütlerine
ileriki yıllarda uymayan faaliyet sahibine ek süre verilecektir. Faaliyet sahibi verilen süre içinde
faaliyetini ÇED raporundaki taahhütlerine uygun hale getirmezse o zaman faaliyetinin
durdurulacağı hükme bağlanmıştır. Çevre Kanunu’nda dahi faaliyetin durdurulması kararının
hemen verilmediğini, ek sürelerle sürecin uzatıldığını hesaba katarsak, bir şekilde inşaatını
tamamlayıp faaliyete geçen yatırımcılar için ÇED, artık önleyicilik vasfını kaybetmiş bir hukuki
araç haline gelmiştir saptamasını yapmak yanıltıcı olmayacaktır.
Ülkemizde ÇED’e ilişkin bu denli değişikliklerin yapılmasının tek nedeni hiç kuşkusuz
sadece yatırımcılara yardımcı olmak değildir. 1999 yılında AB’ye aday ülke statüsünün
kazanılması ile birlikte ülkemizde başlayan mevzuatı uyumlaştırma çalışmaları 21.12.2009
tarihinde en zor ve en uzun fasıllardan biri olan Çevre Faslı’nın açılmasıyla devam etmektedir.
Ülkemizdeki ÇED Yönetmelikleri gerek 1997’de gerek 2002’de gerekse 2008’de revize
edilmesi mevzuatımızın AB mevzuatına yaklaştırılması ve AB ÇED Direktifleri ile uyumun
sağlanması içindi. Ülkemiz, mevzuatının AB mevzuatı ile ne denli uyumlaştırdığını AB
İlerleme Raporlarına bakarak değerlendirmektedir. Konumuz olan ÇED süreci açısından son
ilerleme raporuna bakıldığında tablo iç karartıcıdır.
Raporda, ülkemizde uygulanan ÇED’e ilave muafiyetler getirmek suretiyle AB ÇED
Direktifinin gerekliliklerinin yerine getirilmediği; Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki nükleer
santraller, mikro ölçekli hidroelektrik santraller, İstanbul’daki üçüncü köprü ve yeni havaalanı
da dâhil olmak üzere büyük çaplı birçok altyapı projelerinin ÇED kapsamı dışında bırakıldığı;
ÇED konusunda sınır ötesi işbirliği için henüz bir çaba gösterilmediği hususlarına dikkat
çekilerek, ülkemiz adeta ÇED sürecinde sınıfta bırakılmıştır. (Avrupa Birliği, 2013: 71)
ÇED uygulamalarında AB’nin de belirttiği muafiyetlerin hacminin giderek artması
toplumsal hassasiyette de aynı oranda artmaya neden olmuştur. 1982 Anayasası’nın 56.
maddesinin ikinci fıkrası çevreyi geliştirmeyi, çevre sağlığını korumayı ve çevre kirlenmesini
önlemeyi devletin ve vatandaşların ödevi olarak belirtmiş; devlet kadar vatandaşa da çevreyi
korumada sorumluluk yüklemiştir. ÇED sürecindeki yasal olarak öngörülen toplantılar bir
anlamda bu ödevin yerine getirilmesidir. Ancak günümüzde toplantılar işlevini yitirmiştir ve
formaliteden yapılmaktadır. Bu nedenledir ki artık ülkemizin çeşitli yerlerinde yapılan
hidroelektrik santral ve termik santral projelerine karşı yerel halk bu toplantıları protesto
etmekte ve toplantının yapılmasını istememektedir. Hatta halkın idari yargıya başvurarak
projelerin iptali için dava açtığı ve davayı kazandığı da ülkemiz uygulamalarında
görülmektedir.
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ÇED’e ilişkin yargı kararlarında yargının ÇED uygulamalarını desteklediğini ve karar
vericilere oranla daha çevreci davrandığını söylemek mümkündür. Buna, gerek idari
mahkemelerin gerekse Danıştay’ın ÇED muafiyetleri hakkında verdiği birçok karar örnek
gösterilebilir. Şu anda gündemi meşgul eden ÇED kararını incelemek bu bağlamda yerinde
olacaktır. Şöyle ki, yatırımcıların ve uluslararası şirketlerin çevresel maliyetleri üstlenmekten
kaçındıkları için kapsamı sürekli genişletilen muafiyetlerin sık sık Danıştay engeline
takılmasının yatırımcılara verdiği hoşnutsuzluk, siyasilerin muafiyetleri 29.05.2013 itibariyle
kanun kapsamına alarak Danıştay’ın yetki alanından çıkarması ile sonuçlanmıştır. Ancak bu
tarihten kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru ile değişiklik Anayasa
Mahkemesi’ne taşınmış ve Anayasa Mahkemesi ÇED muafiyeti getiren yasa değişikliği
hakkında iptal kararı vermiştir.
Yeni olmasına karşın yaygın bir kullanım alanı bulan ÇED, kamu sektöründen
yatırımcılara, vatandaşlardan yargıya kadar pek çok paydaşın içerisinde yer aldığı bir süreçtir.
Sürecin doğru yönetimi, çevre ve kalkınma arasında dengenin kurulmasına ve herhangi birinden
feragat etmeden ikisinin de aynı zamanda korunması ve gözetimiyle olur ki bu oldukça zordur.
Tespitleri ülkemiz açısından değerlendirecek olursak, büyümenin kalkınma ile
gerçekleşeceğine ve ÇED’in kalkınmayı engelleyeceğine dair kanı hemen hemen tüm siyasi
çevrelerde ve sermaye sahiplerinde mevcuttur. Bu nedenledir ki kamu kurumları aldığı kararları
halk ile paylaşmakta isteksiz; halk ise sürece katılmada yaşanan aksaklıklar nedeniyle isyana
eğilimli olmaktadır. ÇED’in gerçek amacına ulaşması ancak ve ancak paydaşlar arası güçlü bir
etkileşim ile olabilir. Sürece tarafların katılımı ise karşılıklı isteklerin açıklanmasıyla;
görüşlerin dikkatle dinlenerek kararların alınması aşamasında yönlendirici olmasıyla anlam
ifade eder. Paydaşların çevreyi koruyarak kalkınmayı hedeflemesi üzerinde sağlayacakları
uzlaşı ÇED sürecinin başarısının anahtarıdır.
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Uygulamalar
1) Çevre davalarını takip edip ÇED süreci nedeniyle idare mahkemelerinin iptal kararı
verdiği davaları okuyun.
2) Çevresel etki değerlendirmesi nedeniyle kamu yönetimleri ve halkı karşı karşıya
getiren olayları inceleyin.
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Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız şehirde ÇED sürecine tabi olmuş ve ÇED olumlu belgesi almış
kamusal ya da özel yatırımlar var mı?
2) Yaşadığınız şehirde çevresel etki değerlendirmesi nedeniyle dava edilmiş yatırımlar
var mı? Varsa süreç nasıl işlemiştir ve hali hazırda yatırımın akıbeti ne olmuştur?
3) ÇED Süreci nasıl işlemektedir?
4) ÇED Sürecinde halkın katılımı ne zaman söz konusu olur?
5) ÇED nasıl bir çevre koruma aracıdır?
6) ÇED ’e tabi faaliyetler hangileridir?
7) ÇED olumlu belgesi alamayan işletmeler nasıl bir kurtuluş yolu izlerler?
8) ÇED olumlu belgesini hangi kamu örgütü verir?
9) ÇED ’i kim yaptırır?
10) ÇED Yönetmeliği’nin geçirdiği değişiklikler ne anlama gelmektedir?

118

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevresel etki değerlendirmesi aracını ve etkinliğini araştırdık. Türkiye’deki uygulama
sorunlarına değindik; çevre kirliliğini önlemede etkin bir araç olan ÇED sürecinin kötüye
kullanılabileceğini, bu nedenle de ÇED sürecine her zaman güvenmemek bu aracın yanında
çevre politikasının geliştirdiği başka araçlara da müracaat etmek gerektiğini öğrendik.
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7. ULUSLARARASI ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Çevre sorunları uluslararası plana ne şekilde yansımaktadır ve uluslararası çevre
sorunları nelerdir?
7.2. Çevre Sorunları neden uluslararası seviyede de ele alınmaktadır
7.3. Çevre konusunda uluslararası hangi gelişmeler yaşanmıştır?
7.4. Uluslararası çevre örgütleri hangileridir ve çevreyi nasıl korumaktadırlar?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Çevre sorunları neden uluslararasılaştı ve uluslararası hukukun düzenleme alanına
girdi? Sonra nasıl küresel hale geldi?
2)

Uluslararası çevre sorunları ya da küresel çevre sorunları nelerdir?

3)
Uluslararası çevre sorunlarıyla nasıl mücadele edilmektedir? Küresel boyutta
olanlar bakımından neler yapılabilir?
4)
Uluslararası çevre örgütleri var mıdır? Bu örgütlerin yanında küresel çevre
politikası ve hukukunun oluşumuna hangi aktörler katkıda bulunmaktadır?
5)

Uluslararası çevre politikası denilince ne anlaşılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çevre sorunları bir milli
devletin düzenleme alanında
kalmayarak uluslararası hale
gelmektedir ve milli
devletler bu sorunları tek
başlarına çözemezler. Bu
nedenle uluslararası çevre
politikasının ve hukukunun
gelişmesine ihtiyaç vardır
Küresel çevre sorunlarının
çözümü küreseldir ve
küresel çevre anlaşmalarının
ve politikalarının
geliştirilmesi gerekmektedir.

Öğrenciler çevresel
sorunların giderek küresel
bir hale geldiğini ve ulus
devletlerin bu sorunları tek
başlarına çözemeyeceklerini
ve çözmek de
istemediklerini
öğreneceklerdir.
Küresel çevre aktörleri nasıl
ortaya çıkmışlardır ve
küresel politikalar ve çevre
hukuku ile çevre anlaşmaları
nelerdir bilgi sahibi olurlar

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Resmi Gazete okuyarak ve
ilgili Web sayfalarından
araştırarak

Okuyarak
Medya takibi yoluyla
Web kaynakları
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Anahtar Kavramlar


Uluslararası çevre politikaları



Küresel çevre örgütleri



Küresel çevre anlaşmaları
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Giriş
Çevre sorunları giderek bir milli devletin ulusal sınırlarını aşmakta, müdahale
edebileceği alanın dışına çıkmaktadır. Yine aynı zamanda çevresel sorunlar milli sınırları
dinlemeksizin bir ülkeyi aşıp bir başka ülkeye zarar verebilecek özellikler taşımaktadır. İş bu
olunca tek tek devletlerin kendi çabalarının sorunu çözme başarısı düşecek ve ülkeler çevre
sorunlarının çözümünde ortak hareket etme ihtiyacı duyacaklardır. Yalnız tek dünyamız var
sloganıyla başlayan süreç on yıl arayla tekrarlanacak ve dünyanın durumu ve yapılması
gerekenler ulus devletlerce Birleşmiş Milletler misafirliğinde müzakere edilecektir. Aşağıda ilk
çevre konferansı olarak literatüre giren Stockholm Konferansına ilişkin bir kitabın kapağını
görmektesiniz.
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7.1. Çevre Meselelerinin Uluslararası Düzeyde Önem Kazanmasına
Yol Açan Etkenler
Bu etkenler literatürde üç ana başlık altında toplanmaktadır.
1.

Ekolojik Etkenler

Bu etkenlerin başında çevre sorunlarının ulusal sınır tanımaması gelmektedir. Sorunlar
uluslararası nitelik kazandıkça çözümlerinin de uluslararası alanda faaliyet göstermeyi gerekli
kılması kaçınılmaz olmaktadır. Uluslararası nitelikli çevresel meseleler arasında bu gün en
bilineni küresel iklim değişikliğidir. Ama esas itibarıyla çevresel sorunların uluslararası arenaya
çıkmasının ilk ve tek sebebi değildir. İlk ulus aşan çevresel meseleler hava ve su kirlilikleriyle
kendisini gösterecektir. Sınır aşan suların memba ülkesini oluşturan ülke, suları korumaya
yönelik faaliyetler gerçekleştirmiyorsa aşağı havzadaki mansap ülkelerin suları koruma
gayretleri boşa çıkacaktır. Bu kapsamda ortak gölleri ve akarsuları paylaş ülkeler işbirliği
geliştireceklerdir. Bu işbirlikleri içerisinde Kanada ve ABD arasında paylaşılan göllere ilişkin
anlaşmalar iki taraflı anlaşmalara güzel bir örnektir.
Asit yağmuruna bağlı çevre kirliliğinin gözle görülür etkileri ilk kez Almanya'da,
1970'lerin başında gözlenmiştir. Bugün bütün dünya ülkelerinde kaygı verici boyutlara ulaşan
bu sorunun en önemli yanı, rüzgârların asitli dumanları yüzlerce kilometre öteye
sürükleyebilmesidir. Bu yüzden çevre kirliliği çoğu kez asit yağmurlarının düştüğü bölgede
değil, rüzgâra açık başka yerlerde görülür. İngiltere'nin sanayi merkezlerinden (Manchester)
yükselen dumanlar, bu bölgede sürekli olarak kuzeydoğu yönünde esen rüzgârların etkisiyle
İskoçya ve İskandinavya'ya sürüklenerek buralardaki ormanlara büyük zararlar vermiştir. Aynı
nedenle, ABD'nin yakıt tüketimi arttıkça yalnız bu ülkede değil, Avrupa'nın birçok yerinde,
Güney Amerika ve Avustralya'da çevre kirliliğinden etkilenen alanlar giderek genişlemektedir.
Başka ülkelerin hava kirliliklerinin Almanya’nın Schwarzwald (kara ormanlar bölgesi)
üzerinde yarattığı asit yağmurları etkilenen ülke dışındaki diğer ülkeleri de içine alacak bir
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uluslararası sözleşmenin (Uzun menzilli Hava Kirliliği Sözleşmesi) imzalanmasına yol açtığı
bilinmektedir.

Bu gün Kara Ormanlar Bölgesindeki Asit Yağmurlarına Örnek

Yine okyanuslarda yapılan petrol taşımacılığı sırasında ortaya çıkan kazalar da açık
denizlerin sahipsiz alanların ve yaban hayatının kim tarafından korunacağı ve nasıl korunacağı
sorusunun ortaya atılmasına neden olacaktır. Aşağıda sahipsiz açık denizlerde meydana gelen
tanker kazaları ve denize akıttıkları petrol miktarına ilişkin CCN Türk’ün web sayfasından
alınan bir liste göreceksiniz. Bir damla petrolün 1 teneke içme suyunu kirlettiği ve kullanılamaz
hale getirdiği düşünülürse milyonlarca ton ham petrolün okyanus tabanına verdiği zarar tahmin
edilebilir. Bu kazalar arasında Exxon Valdez, Torey Kanyon ve Amaco Cadiz kazaları çevresel
etkileri dolayısıyla uluslararası çevre hukuku literatürüne girmiş ve tanker kazaları ile ilgili
çevresel sorumluluk hukukunun ve sözleşmelerin doğmasına yol açmıştır. İleriki bölümlerde
bu konuya yeniden dönülecektir.
Yıl
1991
1979
1983
1979
1983
1978
1972
1980
1976
1977
1979

Gemi ismi
Kaza yeri
Ton petrol
Gulfkriken
İran Körfezi
910.000
Ixtoc 1
Meksika Körfezi
531.000
Nowruz
İran Körfezi
303.000
Atlantic Empress
Tobago
300.000
Castillo de Belver
Güney Afrika
260.000
Amoco Cadiz
Fransa
230.000
Sea Star
Umman Körfezi
115.000
Irene's Serenade
Yunanistan
102.000
Urquiola
İspanya
100.000
Hawaian Parrot
Honolulu
99.000
Indipendenta
İstanbul Boğazı
95.000
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1993
1975
1992
1995
1989
1967
1977
1994

Braer
Jacob Maersk
Agean Sea
Sea Empress
Exxon Valdez
Torey Canyon
Bravo
Nassia

Shetland Adaları
Portekiz
İspanya
Galler
Alaska
Manş Denizi
Norveç
İstanbul Boğazı

85.000
84.000
80.000
70.000
40.000
30.000
20.000
20.000

Amaco Cadis Kazası

Torrey Canyon Kazası

Kazalar sonrası gerek Fransa kıyıları ve gerekse İngiltere kıyıları petrole bulanmış
15.000 deniz ve kıyı canlısı hayatını kaybetmiş, ciddi maddi kayıplar yaşanmıştır.

Bu örneklere günümüzde pek çok uluslararası çevresel meseleler eklenebilir. Bu
örnekler literatürde aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:
A. Küresel Nitelikli Uluslararası Çevresel Sorunlar
1.

İklim değişikliği

2.

Ozon tabakasının incelmesi

3.

Tropik ormanların tahribi

4.

Biyolojik çeşitliliğin azalması
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5.

İçme suyu kaynaklarının azalması

6.

Nüfus artışı

7.

GDO’ ların yaygın kullanımı

C. Bölgesel Nitelikli Uluslarararası Çevresel Sorunlar
1.

Asit yağmurları

2.

Çölleşme

3.

Toksik-zehirli (radyoaktif ve kimyasal) atıkların dünyanın dört bir yanına ihracı

4.

Açık deniz kirliliği

2.

Ekonomik Etkenler

Ülkelerin uluslararası çevresel politikalar geliştirmelerinin bir diğer sebebi de
maliyetlerle ilgilidir. Küresel çevresel sorunların çözülebilmesi için yüksek maliyetler
gerekmektedir. Bu nedenle ortak sorumluluk almak ve küresel çevresel sorunların çözümünde
fedakârlığı denkleştirmek gerekmektedir. Bunun yanında teknoloji transferi ve ortak çevre
fonlarına katılım da ayrıca yapılması gerekenler arasındadır. Mali konularda çözüm üretmeye
çalışan OECD Çevre Komitesi, ülkelerin farklı çevresel politikalar geliştirmesi halinde bunun
ekonomik ve ticari ilişkilerde yaratacağı olumsuz durumlara işaret eden bir açıklamada
bulunmuş ve bu açıklama da Global Ortak Ticaret Anlaşması kapsamına çevrenin korunması
konusunun girmesine ve bu suretle küreselleşmesine vesile olmuştur. Ama burada görülen odur
ki çevresel meselelerin küreselleşmesi, dünya çevresinin değil küresel rekabetin korunması için
yapılmıştır.

3.

Siyasal Etkenler

Küresel çevre sorunları, ulus devletlerin bir araya toplanarak sorunu çözmelerine olan
ihtiyacı artırırken, aynı zamanda çevreyi koruyan devletlerin, çevreyi önemsemeyip vahşi
kalkınma saikiyle hareket eden devletleri eleştirmek için gereksindiği ortamı da kurmaktadır.
Yani uluslararası arenada çevrenin korunması meselesi bir siyaset ortamı da yaratmaktadır. Bu
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ortamda uluslararası çevre sorunlarını çözmek için izlenecek stratejiler ve programlar
belirlenmekte, uymayan veya imzalamayı reddeden devletler ise eleştiri oklarına hedef
olmaktadırlar. Ancak bu siyasallaşan ortamdan uzaklaşmak ya da ortama dâhil olmamak gibi
bir strateji izlemek de gelişmiş olsun az gelişmiş olsun ülkelerin kendi kamuoyları karşısındaki
pozisyonunu zora sokacağından, pek olası değildir. Nitekim küresel ısınma meselesinde ABD
uzun dönemli olarak ilgili siyasetin dışında kalamamış ve Paris İklim Değişikliği
Anlaşmalarının müzakerelerine katılarak ilgili sözleşmeyi imzalamıştır. Bu siyasi etkenler
ülkelerin çevre konusunda uluslararası siyasi ortamlara katılmasını ve ona göre davranmasını
zorunlu kılmaktadır. İsteseler de istemeseler de!

7.2. Çevrenin Korunması Konusunda Uluslararası Düzeydeki
Gelişmeler
Çevre sorunlarının uluslararası bir mesele haline gelmesinde 1970’li yıllarda Avrupa
Konseyi’nce düzenlenen “Avrupa Koruma Yılı Konferansı” nın önemli katkıları olmuştur. Bu
konferansın sonucunda a) OECD örgütü bünyesinde bir “çevre komitesi” nin kurulmasına karar
verilecek; b) o zamanki adı AET olan Avrupa Birliği “çevre eylem programları”nı yürürlüğe
sokacaktır. Esas itibarıyla en önemli gelişme 1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de
Birleşmiş Milletlerin Çevre ve İnsan konulu bir uluslararası zirve konferansı toplanmasını
kabul etmiş olmasıdır. Bu ilk çevre zirvesinin birbirinden bağımsız önemli sonuçları olacaktır:
1.Birleşmiş Milletler Örgütü altında Çevre Eylem Programı (UNEP) adında bir örgüt
kurulacaktır. Bu örgütün merkezi Nairobi’dedir. UNEP, Birleşmiş Milletler’ de çevre
konusunun eşgüdümünü, çevrenin durumunun küresel düzeyde sürekli gözden geçirilmesini,
çevre sorunları hakkında uluslararası toplumun dikkatinin çekilmesini ve uluslararası ve ulusal
çevre politikasının ve hukukunun gelişiminin sağlanmasını amaçlamaktadır Ancak o yıllarda
çok etkin çalışmadığı ileri sürülerek eleştirilmiştir. Bu nedenle örgüt günümüzde çok daha aktif
olarak çevrenin uluslararası alanda korunmasına çalışmaktadır.
UNEP’in gelişiminde ve güçlenmesinde, 1992 yılında Rio de Janeiro’da gerçekleştirilen
BM Çevre ve Kalkınma Konferansı, 2002 yılında Johannesburg’ da düzenlenen Dünya
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi ve son olarak 2005 yılındaki Dünya Zirvesi gibi uluslararası
çevre politikasına yön veren konferanslar çerçevesinde edindiği görevler etkili olmuştur.
UNEP, kurulduğu günden bugüne kadar çok sayıda çok taraflı çevre sözleşmesinin
gelişiminde kilit rol oynamıştır. UNEP’e yeni sorumluluklar getiren bu sözleşmeler arasında,
Nesli Tehlike Altındaki Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin CITES
Sözleşmesi (1973), Vahşi Hayvanların Göçmen Türlerinin Korunmasına ilişkin Bonn
Sözleşmesi (1979), Ozon Tabakasının Korunmasına ilişkin Viyana Sözleşmesi (1985), Ozon
Tabakasını İncelten Maddelere ilişkin Montreal Protokolü (1987), Tehlikeli Atıkların Sınırötesi
Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne ilişkin Basel Sözleşmesi (1989), Biyoçeşitlilik
Sözleşmesi (1992), Belirli Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön
Bildirime ilişkin Rotterdam Sözleşmesi (1998), Biyogüvenlik Kartagena Protokolü (2000),
Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesi (2001) yer almaktadır.
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2.1975 yılında Barselona’da Akdeniz’in korunması amacıyla Akdeniz Eylem Planı
hazırlanacak ve bu planın ertesi yıl 16 ülke tarafından Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması
Sözleşmesi ve 4 Protokolü imzalanacaktır. Sözleşmeye ülkemiz de taraf olacak ve sözleşme
kapsamında Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde Özel Çevre Koruma Bölgeleri ilan edilip, aynı
zamanda bu bölgelerin yapı koşullarını ve yasaklarını getirecek olan idari, mali ve personel
bakımından merkezden tamamen özerk Özel Çevre Koruma Kurumu oluşturulacaktır. Bu
kurum daha sonra lağvedilecektir.

3.Habitat Konferansları adında İnsan yerleşimlerini ve barınma hakkını konu alan uluslararası
konferans serilerinin ilki 1976 yılında Kanada’nın Vancouver kentinde yapılacaktır. İkincisi
1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Habitat III Konferansı, 17-20 Ekim 2016 tarihleri
arasında Quito, Ekvador’da gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir
Kentsel Gelişme Konferansı’dır. Birleşmiş Milletler III. Habitat Konferansı'na, 167 ülkeden
yaklaşık 30 bin kişi katılır. Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda katılım
sağlamıştır. Kentsel çevrenin sürdürülebilirliği nasıl sağlanacaktır noktasında ülkeler
şehirlerinde yaşadıkları deneyimleri bu uluslararası platformlarda paylaşacaklardır. Bu
toplantılara, merkezi idarenin olduğu gibi yerel ve bölgesel yönetimlerin ve kalkınma
ajanslarının katılımları da söz konusudur.

Habitat III Konferansı, 17-20 Ekim 2016 tarihleri arasında Quito, Ekvador’da
gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme
Konferansı’dır.
4.Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu (UNCED) kurulacaktır. Bu
gelişme de şöyle olacaktır: UNEP’ in 1982 yılındaki II. Yönetim Konseyi toplantısında
bağımsız yeni bir komisyonun kurulması teklif edilecek bu teklif BM Genel Kurulunda kabul
edilince 1983 yılında kısa adı UNCED olan Komisyon, Norveç Başbakanı Brundtland’ ın
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başkanlığında kurulacaktır. Bu komisyonun görevi kalkınma ile çevrenin korunması arasındaki
çıkar çatışmasını önlemektir. Bu amaçla Komisyon 1987 yılında “Ortak Geleceğimiz” (Our
Common Future) adlı bir rapor hazırlamak suretiyle ortak bir kavram etrafında örgütlenmeyi
ve yeni bir söylem geliştirmeyi hedeflemiştir. Bugün Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable
Development) retoriği olarak çevre politikası literatürüne giren kavram bu Komisyon tarafından
üretilmiştir. Çevre koruma ile vahşi kalkınmayı bağdaştırmak için ara formül olarak kullanılan
bu kavram bugün tüm uluslararası çevre politikası ve hukuku literatürüne girdiği gibi, ulus
devletlerin ve ülkemizin çevre kanununun da baş ilkelerinden biri haline gelmiştir. Bugünün
kalkınma çabalarını gelecek kuşakların refahından ödün vermeksizin gerçekleştirme ideali
taşıyan bu kavram, doğal kaynakların rasyonel kullanımını önermekte ve yaşamın çevresel
kaynakların sınırları dâhilinde sürdürülmesi gereğini vurgulamaktadır.
Aşağıda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin neler olduğunu vurgulayan logoyu ve
temel ilkeleri görmektesiniz.

5.Birleşmiş Milletler 1992 Rio, 1997 Rio+5, 2002 Johannesburg, Rio+20 Çevre ve
Kalkınma Zirveleri. 1972 yılında başlatılan Birleşmiş Milletler çevre zirveleri önce beşer yıllık
daha sonra onar yıllık periyotlarla tekrarlanır ve çevrenin uluslararası politikalar aracılığıyla
korunması adına oldukça önemli gelişmeler yaşanır. İlk zirveden itibaren uluslararası çevresel
varlıkların korunması bakımından ulus devletler ortak sorumluluk almayı, kirlenmeyi önlemeyi
ve uluslararası çevresel varlıkları geliştirmeyi taahhüt etmelerine karşın bu konularda önemli
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bir gelişme sağlanamamıştır. 1992 yılında Brezilya’nın başkenti Rio’ da yapılan “Çevre ve
Kalkınma Zirvesi” uluslararası çevre politikaları ve hukukunun oluşturulmasında önemli birer
aktör olan devletler ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilmiş ve
devletler ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk ilkesi çerçevesinde koruma önlemleri
getireceklerini kabul etmişlerdir. Gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkelerin Kuzey-Güney olarak
ayrılmasıyla ortaya çıkan bu yeni gelişme sonucu, çevresel dampingler uygulayarak
gelişmelerini tamamlamış ülkelerin biyosferin korunması için daha fazla sorumluluk almaları
gereği vurgulanmıştır. Bu amaçla oluşturulacak uluslararası çevre fonuna (GEF) gelişmiş
ülkelerin yüksek oranda katkıda bulunmaları beklenirken, daha sonraki değerlendirmelerde bu
katkının gerçekleşmemiş olduğu görülecektir. Nitekim periyodik olarak yapılan diğer çevre
zirvelerinde de gerek çevre sözcüğü ortadan kalktığı gibi (ilk çevre zirvesinin adı İnsan ve
Çevresi idi. Rio zirvesinde konferans teması Çevre ve Kalkınma oldu. Johannesburg zirvesinde
çevre terimi kalktı ve Sürdürülebilir Kalkınma oldu. Rio+20 zirvesinde ise Yeşil Ekonomi
vurgusu yapıldı) başlığı gerekse de taahhüt edilen meblağlar görülmeyecektir. Rio+20
zirvesinde bu olumsuz gelişmeler karşısında dünya ekonomilerinin yeşil ekonomi modeline
geçmeleri ve oluşturulacak yeşil fondan kalkınmakta olan ülkelere çevresel varlıklarını
koruyabilmeleri için mali destek sağlanması karara bağlanacaktır. Bu kararda Brezilya’nın
Yağmur Ormanları’nın (Rain Forest) kalkınma uğruna bizzat Brezilya tarafından tahrip ediliyor
olmasının da katkısı büyüktür. Brezilya hükümeti tüm eko-sistemi ve küresel ısınmayı kontrol
eden yağmur ormanlarının ulusal kalkınma adına kesilmemesi için ulus devletlerin Brezilya’ya
mali destek sağlaması gerektiğini dile getirmiştir. Rio+20 zirvesinin, 2009 Küresel Finansal
Krizi’nden hemen sonra 2012 yılında yapılması vahşi kalkınmanın çevre üzerindeki etkisinin
daha dikkatli şekilde tartışılmasına ve yeşil ekonomi, yeşil büyüme ve yeşil istihdam gibi
vurgularının daha fazla yapılmasına ve tek kurtuluş çaresinin kapitalizmin yeşil hale getirilmesi
olduğu söyleminin yaratılmasına neden olmuştur. (Greenning of Machiavelli). Kapitalizmin
yeşillenmesi ve yeşil büyüme yaklaşımına yapılan eleştiriler, degrowth (küçülme) hareketinin
yeniden canlanıp gelişmesine yol açacaktır.
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7.3. Uluslararası Örgütler ve Çevrenin Korunması
Dünyada kapsamlı çevre koruma çalışmalarını başlatan başlıca iki örgüt vardır.
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği. Bu iki örgütün yanında Avrupa Konseyi, GATT, OECD,
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi örgütler de çevre koruma alanında faaliyetlerde
bulunmaktadır. Çalışma sahamızı dar tutmak amacıyla sadece Birleşmiş Milletler ve Avrupa
Birliği tarafından başlatılan ve yürütülen çalışmalar inceleme konusu yapılmıştır.

7.3.1. Birleşmiş Milletler ve UNEP
Uluslararası düzeyde çevreye ilişkin en önemli gelişme, konunun Birleşmiş Milletler
tarafından ele alınmasıdır. Bu aşamaya gelinceye kadar çevrenin küresel seviyede korunması
gereğinden söz eden pek çok çalışma yapılmış ve milletlerarası anlaşmalar imzalanmıştır.
Ancak bunlardan hiç biri Birleşmiş Milletler Örgütünün başlattığı çalışmalar gibi uluslararası
alanda istenilen etkiyi yaratamamış ve istenilen faydayı (ki burada kastedilen hem ulusal hem
de uluslararası çevre koruma bilincinin uyarılması, uluslararası çevre hukukunun doğuşu ve
uluslararası çevre koruma fonlarının tesis edilmesi başarısıdır) sağlayamamıştır. Birleşmiş
Milletler Örgütünü, çevrenin uluslararası alanda koruma altına alınması gerektiği yolunda
harekete geçiren belli bazı gelişmeler olmuştur. Her şeyden önce Örgütün kurulma amaçları
arasında doğrudan doğruya uluslararası çevrenin korunmasına imkân verecek açık bir
düzenleme yoktur. Ancak dolaylı olarak tek başına uluslararası barış ve güvenliği korumak,
sürdürmek ve ekonomik, sosyal, kültürel ve insani karakter arz eden uluslararası meseleleri
çözmede milletlerarası işbirliğine ulaşmayı sağlamak görevi ile donatılmış Birleşmiş
Milletlerin, cins ve cinsiyet, ırk, zengin ve yoksul ayırımı yapmaksızın yerküre üzerinde
yaşayan her organizmanın varlığını ve güvenliğini tıpkı savaş gibi etkileyen çevre sorunları
karşısında ciddi çalışmalar yapmaktan geri durması beklenmemelidir.
Nitekim BM’nin çevrenin korunmasıyla ilgili çalışmaları 1960’lı yılların ikinci
yarısında kendi iç örgütleri eliyle başlatılmıştır. BM sistemi içerisinde Avrupa Ekonomik
Komisyonu, Uluslararası Çalışma Örgütü, Tarım ve Gıda Örgütü, Eğitim Bilim ve Kültür
Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü, Milletlerarası Denizcilik Örgütü ve
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, örgütün kurulduğu yıldan itibaren insan çevresi konusunda
çalışmalarda bulunmuşlardır. Bu çalışmalardan en önemlileri BM Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütünün (kısa adı UNESCO) 1968 yılında Paris’te düzenlediği İnsan ve Çevresi konulu
konferanstır. Aynı örgüt, 1970 yılında İnsan ve Biyosfer konulu özel araştırma programı
başlatacak, uluslararası düzeyde sulak alanların korunmasıyla ilgili RAMSAR Sözleşmesi ile
kültürel ve doğal varlıkların korunmasıyla ilgili PARİS Sözleşmesinin imzalanmasını
sağlayacaktır.
Birleşmiş Milletlerin çevrenin uluslararası manada korunması için başlattığı
çalışmaların en önemlisi, Genel Kurulu’nun 3 Aralık 1968 yılında yaptığı 23. toplantısında
aldığı 2398 no’lu karar ile dünya milletlerini çevrenin korunması ile ilgili bir uluslararası
konferansın yapılmasına davet etmesidir (Kararın İngilizce metni için Barros ve Johnston,
1974: 294-298). İlgili kararında Genel Kurul, insan çevresi ile ilgili sorunların önemine ve
aciliyetine hükümetlerin ve sivil toplumun dikkatinin çekilmesi için konuyu Birleşmiş Milletler
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nezdinde kapsamlı şekilde gözden geçirmekte yarar olduğunu vurgulamış, bunun için
konferansın BM sistemi içerisinde organize edilecek bir konferans olmasını ve 1972 yılında
yapılmasını istemiştir. Konferansın konusu “İnsan Çevresi”dir. Genel Kurul 2581 no’lu ikinci
kararında konferansın hazırlanmasına Örgütün yanında milli devletler, diğer milletlerarası
örgütler ve sivil toplum örgütlerinin de iştirak etmelerini istemiştir. Konferansın temel amacının
hükümetler ve uluslararası örgütler tarafından insan çevresini korumak, geliştirmek, bozulan
çevreyi tedavi etmek ve kollamak için gereken tedbirlerin alınmasında rehber olması gerektiğini
duyurmuştur. Yapılacak konferansta çevre sorunlarının hallinde uluslararası işbirliğinin
gerekliliğine değinilmeli ve böyle sorunların oluşmasının önüne geçmek için kalkınmakta olan
ülkelere destek sağlamanın önemi vurgulanmalıdır.
Genel Kurul’un kararında üzerinde üstü örtülü bir şekilde vurgulanan bir konu daha
vardır. O da insan çevresi üzerinde tahribat yapan sorunları sınırlandırmak ve mümkünse de
ortadan tamamen kaldırmak için sosyal ve ekonomik kalkınmanın yavaşlatılması gerektiği
gerçeğidir. Bu, Kurulun kararında açıkça ifade edilmemekle birlikte 1987 yılında yayınlanacak
olan Brundtland Raporu ile gün ışığına çıkacak olan “Sürdürülebilir Kalkınma”12 istemlerinin
ilk nüvesidir. Nitekim 1971 yılında Founex’te toplanan çevre ve kalkınma alanında çalışan
uzmanlar grubu bu gerçeği daha açıklıkla dile getirecek ve çevresel meselelerin kalkınma ile
ilgili yanına daha fazla dikkat sarf edilmesi gerektiğini ileri süren bir rapor da
yayınlayacaklardır.
Birleşmiş Milletlerin çağrısına ulus devletler cevap verecekler ve 1972 yılının 5 Haziran
günü konferans İsveç’in başkenti Stockholm’de toplanacaktır. Stockholm Konferansı içinde
insan çevresinin korunmasına hizmet edecek 26 ilkeli (bunların 8’den 14’e kadar olanları
gelişmekte olan ülkelerin menfaatlerine ilişkindir) bir deklarasyonla son bulacak, Birleşmiş
Millet çatısı altında çevrenin korunmasında dünya insanlarına rehber olacak ve telkinlerde
bulunacak yeni bir mekanizma (UNEP: Birleşmiş Milletler Çevre Programı)13 geliştirilecektir.
Birleşmiş Milletler, uluslararası alanda çevrenin korunması konusuna ilk kalkış
ivmesini vermekle kalmamış, her on yılda bir yaptığı milletlerarası konferanslar yoluyla dünya
çevresinin genel durumu ve verilen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini de
sorgulamıştır.
Stockholm Konferansından tam on yıl sonra 1982 yılında ve daha sonra onar yıl ara ile
iki dünya konferansı daha yapılmıştır ki üçü –Rio (1992) ve Johannesburg (2002) Rio+20)artık “Dünya Zirvesi” olarak anılmaktadır. Ancak bu tarihler arasında da bazılarını bizzat
UNEP’ in başlattığı ve çoğuna da diğer uluslararası örgütlerle birlikte iştirak ettiği bir dizi
stratejik konferans düzenlenmiştir. Bu konferansların en önemlileri artan nüfus meselesi, içme
suyu kıtlığı, gıda temini, habitat ve çölleşme ile mücadele konularında olmuş ancak onlar da
hukuki bağlayıcılık getiren bir sonuç doğurmamışlar, çoğunlukla politik ifadeler taşıyan, hedef
saptayan ve niyet gösteren ifadelerle yüklü deklarasyon ya da kararlar ile sona ermişlerdir

12
13

Yıldırım,Gençtürk ve Taş, 2000, s.107-119.
12 Aralık 1972 tarihinde 2997 no’lu Birleşmiş Milletler Kararı ile teşkil ettirilmiştir. (Algan, 1995: 214)
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı (kısa adı UNEP) 1973 yılında kurulur. Merkezi
Kenya’nın başkenti Nairobi’dedir. Program BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi ile Genel
Kurul’un gözetiminde sınırlı bir özerklikle çalışmaktadır. Oluşturulduğu yıllarda Programın
temel işlevi, koordine edici ve katalitik bir rol oynamak ve BM sistemi içerisinde gerçekleşecek
çevresel faaliyetler bakımından bir toplanma noktası olarak hizmet vermekti. Bunun yanında
Stockholm Deklarasyonu hükümleri gereğince UNEP çeşitli araştırmaların gerçekleşmesinde
ve izleme sistemlerinin oluşturulmasında da öncü olacaktı. Ayrıca UNEP, uluslararası çevre
koruma çabalarında eşgüdüm sağlayacak küresel çevre sorunlarının izlenmesi, ortaya çıkan
meselelerin kontrol altına alınmaya çalışılması ve bunu yaparken de çözümün uluslararası
seviyede aranması görevlerini yerine getirecekti.
UNEP, Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde hareket eden diğer örgütlerle de işbirliği
geliştirecek ve ilgili örgütlerin her birinin tek başına geliştirdiği çevresel politikalar arasında
koordinasyon sağlayacaktı. İlave olarak UNEP üyesi ülkelerde çevre koruma çabalarına ilişkin
deneyimlerin paylaşılmasına çalışacak, gelişmekte olan ülkelere çevre danışmanlığı yapacak ve
onların BM ile işbirliği geliştirmelerine aracılık edecektir. Bununla da kalmayacak aynı ülkelere
personel ve mali yardımlarda da bulunabilecektir.
UNEP’ in bu sayılanlar dışında en önemli görevi çevreye zarar veren tehlikeli
kimyasalların uluslararası kataloğunu yapması ve çevreye ilişkin tüm bilgilerin toplandığı
milletlerarası çevre bilgi bankası oluşturmasıdır14.
UNEP’ in görev alanı yeni bir takım çevresel meselelerin açığa çıkması ile birlikte
genişlemekle birlikte15 UNEP’ in BM çatısı altında faaliyet gösteren diğer uzmanlık örgütleri
gibi değil de, bir “program” olarak vücuda getirilmesi, kuruluşun etkinliğini zayıflatan bir unsur
olarak takdir edilmektedir. Ayrıca Programın görev alanındaki genişleme ve ilerlemenin
nispeten kolay ve fazla mücadele gerektirmeyen izleme, bilgi değiş-tokuşu, araştırma ve bilinç
geliştirme gibi alanlarda gerçekleştiği; buna karşın iktisadi menfaatleri yahut kalkınmaya
yönelik çalışmaları önemli ölçüde ilgilendiren, politika ve yönetim alanında büyük değişiklikler
gerektiren sahalara müdahale etmediği söylenmektedir. Bu eksikliklerine karşın Program yine
de BM sistemi içerisinde diğer kuruluş ve organlara etkide bulunmak16 ve çevre konusunda
uluslararası hukuk kurallarının yaratılmasını sağlamak için mücadelesini sürdürmektedir.

Ayrıntılı bilgi için. www.unep.org. İlgili sitede dünyanın çevresel açıdan değerlendirilmesi, dünya sularının
durumu, dünya türlerinin durumu gibi konularda da bilgi bankaları mevcuttur.
15
1972 yılında UNEP kurulurken, programın kalkış noktası çevre konularında meseleleri teşhis edici ve katalitik
bir rol oynaması üzerine inşa edilmişti. Ancak bu gün UNEP’ in çalışma sahası çok genişlemiştir. Biyolojik
çeşitlilik, kentsel meseleler, sürdürülebilir tüketim, sivil toplum, iş dünyası ve sanayi sektörü ile ilişkiler,
uluslararası çevre sözleşmelerinin hazırlanması, çevrenin korunmasında yönetişim mekanizmalarının
oluşturulması ve yönetimde kapasite artırımı için devletler ile işbirliği çalışmaları bunlar arasındadır.
16
Brenton’a göre UNEP diğer BM örgütlerine (FAO ve UNESCO) kıyasla küçük ve ikinci derece bir rol
üstlenmiştir. Bu fikrini “piranha dolu BM gölünde bir küçük Golyan balığı” benzetmesi ile ifade eder. Örneğin
FAO ve UNESCO’nun yılık bütçeleri 200 Milyon doların üzerinde seyrederken ve UNDP’ nin yıllık harcama
programı 800 milyon doların üzerinde çıkarken, UNEP, sadece bu büyük örgütlerin çevresel aktivitelerini
koordine etmekle yetinen bir örgüte dönüşmüştür (Brenton,1995: 50)
14
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7.3.2. Avrupa Birliği
Avrupa Birliği’nin çevre sorunlarıyla ilgilenmeye başlamasının kalkış noktasında
ekonomik, ekolojik ve politik pek çok etken vardır. Ekonomik etkenlerin başında 1960’lı
yılların sonlarına gelindiğinde Avrupa'da, çevre meseleleri ve bu meseleleri çözmek için üye
devletler tarafından geliştirilen tedbirlerin, Birliğin Ortak Pazarı’nın düzenli işleyişini de bozar
hale gelmesi yatmaktadır. Ancak bir başka gerçek daha vardı ki, o da Birlik çapında büyük
çevre sorunlarının çevre bileşenlerinin her birinde boy göstermeye başlamış olmasıdır. Bunun
yanında bir üye ülkeden kaynaklanan kirlilik diğer üye ülkeleri hiç de sınır tanımaksızın
etkileyebilmektedir. Çevresel konular, diğer AB ilgi alanları olan ortak pazar, tarım, ulaştırma,
enerji, sanayi ve toplum politikalarıyla da yakından bağlantıdır.

AB’nin çevre konusunda üye devlet ulusal düzenlemelerini ilk harmonize etme
çalışmaları tamamen iktisadi gaye ile başlar. Ancak, çevresel konulara 70’li yıllardan
başlayarak hem dünya kamuoyunun, hem de Avrupa halkının ilgisinin artması ve Avrupa
düzeyinde ortak eylemin olabilirliğine ve etkinliğine olan inancın gelişmesi, üye devletleri,
Avrupa'nın çevresinin korunmasında AB’ye merkezi bir rol biçmeleriyle sonuçlanmış ve
böylece, zaman içinde, Birlik bu alandaki rolünü zaman zaman yetki meseleleri üzerinde
alevlenen tartışmalara rağmen artırmıştır.
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Üye devletler, AB bütününde çözülmesi zaruri olan meseleleri Birliğin yapmasının,
bunun dışındaki alanlarda da uygulamada etkinlik gözetilmek şartıyla (ki buna “subsidiarity”
yetki ikamesi ilkesi adı verilmektedir) üye devletler ve yerel idareler arasında yarışan yetkilere
göre düzenlenmesini karara bağlamışlardır. Fakat bütün bu aşamaların kolayca aşıldığını
söylemek yanlıştır. 1987 yılında Avrupa Tek Senedi’ nin kabulüne kadar çevrenin korunması
için Birliğe üye devlet hükümetlerince açık hukuki ve siyasi destek verilmemiştir17. Bu çevre
alanında AB yetkilerinin ne olduğu noktasında yaşanan sıkı tartışmalardan da anlaşılmaktadır.
Tek Senet’ in düzenlemesinden sonradır ki Birlik, organları arasında mevzuat teklifleri
geliştirirken, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma ilkesinin tam olarak dikkate
alınmasını talep edebilir hale gelmiştir. Örneğin, tarım ve ulaştırma konusunda yasa tasarıları
üye ülkelerin onayına sunulmadan önce, çevresel etkileri açısından değerlendirilmek
zorundadır. Avrupa Birliği tarım politikasının 'yeşilleşmesi' ve trans-Avrupa ulaşım sisteminde
özellikle demiryollarına ağırlık verilmesi, Birliğin çevre mesajının yerine ulaşmış olduğunun
kanıtlarıdır.
Bundan sonra Avrupa Birliği çevre politikası, Maastricht, Amsterdam ve nihayet Nice
Anlaşmalarıyla daha da şekillenecek, piyasa güçlerinin dizginlenmesi yoluyla ve üreticilerin ve
tüketicilerin davranış kalıplarının değiştirilmesinin hedeflenmesi biçiminde, Avrupa hayatının
esas mecrasına da girecektir.
Birliğin geliştirdiği çevre politikasının, ekonomik gelişmenin insan sağlığı ve ekosistem
üzerindeki olumsuz etkilerini karşılamada yetersiz olduğu iddiasında olanlar da vardır.
Sürdürülebilir gelişmeyi hedef alan bir çevre politikasının etkili olması için, sadece bir
ekonomik eklenti olarak değil, fakat kendi başına bir ilke olarak, Birliğin ulaşmaya çalıştığı bir
amaç olarak ele alınması gerekir. Avrupa Komisyonu, bu noktayı, Aralık 1993 tarihli
“Büyüme, Rekabet Gücü ve İstihdam” başlıklı Beyaz Kitap’ında kabul etmiştir. Bu Beyaz
Kitap'ta Komisyon, durgunluğu ve işsizliği aşmaya yönelik kısa ve uzun vadeli tavsiyelerin,
doğal kaynakların verimsiz ve aşırı kullanılmasını düzeltmeye de yönelik olması gerektiğini
kabul etmiştir.
Yine de, çevre mevzuatı, Avrupa Birliği alanında eşit bir biçimde Üye Devlet iç
hukuklarına aktarılmalı ve icra edilmelidir. Burada AB mevzuatının üye devletlerin iç
hukuklarına aktarılmasında ve bizzat uygulamasında önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yine,
aynı kaynaklar farklı ulusal mevzuatların, ulusal sanayileri kurnazca korumak için
kullanıldığını ve bunun da tek pazarda ticareti bozduğunu söylemektedir.
İkinci olarak, sosyal ve ekonomik baskıların bir sonucu olarak, çevre politikası, bazı üye
ülkelerde değersizleşme tehlikesi içindedir. Pek çok üye ülkede işsizlik ile mücadele ihtiyacı
da çevre sorunları ile mücadele karşısında siyasi bir öncelik haline gelmiştir.

Tek Senet’in kabulüne kadar geçen dönem içerisinde çevrenin korunmasına ilişkin mevzuat geliştirmeye
çalışan o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu organlarından Komisyon, taslaklarını AET Anlaşmasının
100 ve 235’inci maddelerine dayandırdığında sadece Üye Devlet hükümetlerince eleştirilmekle kalmamış,
Avrupa Adalet Divanı önüne dahi çıkarılmıştır. (Budak, 2000: 268).
17
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Birliğin çevre politikası, 70’lerin ortalarından başlayarak, 'çevresel eylem programları'
yoluyla geliştirilmiştir. İlk programlar, tatlı sudaki ve deniz suyundaki kirlenme düzeylerinin
azaltılması, yakıttaki azami kurşun miktarının veya sülfür ve nitrojen dioksit emisyonlarının
düzenlenmesi gibi düzeltici tedbirler üzerinde yoğunlaşmıştı. O zamandan bu yana, daha az
zarar veren enerji kaynakları kullanımının teşvik edilmesi ve atıkların dönüştürülmesi
uygulamalarının güçlendirilmesi, doğal kaynakları korumanın öneminin vurgulanması ve
ormanlar, turbalıklar, sulak alanlar ve kumluklar gibi doğal yaşama ortamlarının korunması için
özel bölgeler oluşturulması dâhil, daha önleyici bir yaklaşım benimsenmiştir
Buna ek olarak, Birlik çevre politikası, Anlaşmalar tarafından geliştirilmiş bir dizi temel
ilkeyle uyumlu olmak zorundadır. Bu ilkeler şunlardır: çevresel zararların önlenmesi ilkesi
(protection better than cure), ihtiyat ilkesi, kirleten öder (polluter pays) ve kaynakta önleme
ilkeleri. Birlik çevre mevzuatında merkezi bir yeri olan bu ilkeler, Topluluk eylem programları
çerçevesinde kabul edilen bir dizi direktife-ki bunlar çevre bileşenleri dediğimiz hava, su ve
toprağın korunması ile yabani bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarının tahrip edilmesinin
önlenmesine yönelik olarak çıkarılmışlardır- temel oluşturmuştur.
1990 başlarına kadar Birlik, hemen tümüyle, hükümeti ve sanayi sektörünü içeren
mevzuat ve denetimlere dayanmıştır. Buna "komuta kontrol yaklaşımı” denmektedir. Ancak,
"sürdürülebilirliğe doğru" isimli 5. Çevre Eylem Programı çerçevesinde bu vurgu, kamu
makamları, kamu ve özel işletmeler ve halk arasında sorumluluk paylaşımına doğru (ortak
sorumluluk ilkesi 82 T.C. Anayasasının da işlediği bir konudur) kaymıştır. Buradaki düşünce,
piyasa mekanizmalarının daha fazla kullanılması ve bu yolla çevresel tahriplerin önüne
geçilmesidir. Amaç, çevre konularına Avrupa Birliği vatandaşlarının çok daha geniş ve aktif
katılımını sağlamaktır. Bu yönüyle Birlik çevre politikası, “komuta ve kontrol” felsefesi
yanında “teşvik ve ikna etmek yaklaşımına” da yer vermektedir.
Gelinen son aşama bakımından Avrupa Birliği 6. ve 7. Çevre Eylem Programları
çevresel meselelerde alınacak kararların yönetim değil, yönetişim mekanizması içerisinde
geliştirilmesi gereğine atıflarda bulunmaktadır. AB Komisyonu “Tercihimiz Geleceğimiz”
başlıklı 6. Programı hazırlarken, Birlik vatandaşlarının tercihlerinin ve kararlara katılımlarının,
Birliğin gelecekteki çevresini belirleyeceğinin altını çizmekte ve vatandaşı hem aktif katılıma
hem de tüketim tercihlerini önemli ölçüde değiştirmeye davet etmektedir.
Avrupa Birliği çevre politikasının etkinliği meselesine gelince, burada önce ekonomik
büyüme ve sürdürülebilir kalkınma arasında, sonra iş dünyasına olan maliyetler ile çevreye
verilen zararlar arasında optimum bir denge kurulması gerekmiştir. Bu denge, uluslararası
ticarete tarife dışı görünmez ulusal engeller konulmamasını, yüksek ulusal çevre standartlarının
geliştirilmemesini beraberinde getirirken aynı zamanda tek pazarın düzgün işleyişini de
sağlamıştır. Etkinlik meselesinde, Birliğin geliştirdiği çevre mevzuatının uygulanması ve
izlenmesini sıkılaştırma, bunun yanında yapılacak düzenlemelerin mümkün olduğu kadar az
bürokratik olmasını sağlama gereği açıkça görülmüştür. Aynı şekilde, Avrupa
Parlamentosu'nun Birliğin çevre işlerine daha aktif katılımıyla ve Avrupa Komisyonu'nun, yeni
yasa teklifleri hazırlamaktan ziyade, izleme konusu üzerinde giderek daha fazla
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yoğunlaşmasıyla, uygulama ve izleme, çevre korumanın temel politik vasıtaları haline
getirilmek istenmektedir.
Avrupa Birliği aynı zamanda, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularında ABD ve
Japonya karşısında uluslararası rolünü güçlendirme ve gelişmekte olan ülkelere örnek olma
çabası içerisine girmiştir. 1998'den itibaren tehlikeli atıkların sınır ötesine, özellikle de
gelişmekte olan ülkelere ihracı tehlikesine karşı yasaklama rejimi geliştirmiş, ozon tabakasının
incelmesi karşısında Montreal Protokolü ile belirlenen CFC gazlarının aşamalı olarak
endüstriyel üretimden kaldırılması yönündeki hedefi konulan tarihten daha önce, 1996'ya kadar
tutturacağı yönünde taahhütlerde bulunmuş, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin
gerekleri yerine getirilmeye çalışılırken, bunu reddeden ABD’ye karşı baskı oluşturulmaya
çalışılmıştır.
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Uygulama Soruları
1) En son imzalanan iklimle ilgili Paris Anlaşmasını inceleyiniz. ABD ve Türkiye’nin
bu anlaşmayı imzalayıp imzalamadığını ve ne tür taahhütlerde bulunduğunu öğreniniz.
2) Bir uluslararası çevre örgütünün (örneğin Avrupa Birliği’nin) WEB sayfasına
giriniz ve en son hangi küresel çevre sorunu ile meşgul olduklarını tespit ediniz.
3) Uluslararası çevre anlaşmaları neden imzalanmıştır?
4) Tehlikeli Atıkların uluslararası ticareti ile ilgili uluslararası çevre anlaşması
hangisidir?
5) Uluslararası yatay çevre sözleşmeleri hangileridir?
6) En son yapılan çevre zirvesi hangisidir?
7) Degrowth (ekonomik küçülme) hareketi nedir? Neden böyle bir harekete ihtiyaç
olmuştur?
8) Çevre sorunlarının uluslararasılaşması ne demektir?
9) Çevre zirvelerinin birincisi hangisidir?
10) Devletlerin ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluğuna işaret eden çevre zirvesi
hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küresel çevresel sorunları hakkında bilgi edindik. Çevre sorunlarının neden uluslararası
alana kaydığını ve uluslararası örgütlerin bu konuyu nasıl düzenlemeye çalıştıklarını öğrendik.
Uluslararası çevre politikası ve hukuku ile uluslararası çevre sözleşmelerinin nasıl bir gelişim
çizgisinden geçtiğini de öğrendik. Aynı zamanda milli devletlerin küresel çevre sorunları
karşısında politika geliştirmemek ve hukuki kurallara bağlı olmamak için nasıl direnç
gösterdiğini de örnek olaylar üzerinden saptadık.
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8. ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU VE SÖZLEŞMELERİ

143

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Uluslararası çevre hukukunun gelişim süreci nedir?
2) Uluslararası çevre sözleşmeleri nasıl yapılıyor?
3) Uluslararası çevre sözleşmeleri hangi konuları hükme bağlıyorlar?
4) Uluslararası çevre hukukunda devletlerin sorumlulukları nelerdir?
5) Dünyada ve ülkemizde imzalanan ve yürürlüğe giren çevre sözleşmeleri
hangileridir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Uluslararası çevre hukukuna niye ihtiyaç duyulmuştur?
2)

Çevre sözleşmeleri uluslararası çevresel sorunları çözer mi?

3) Dünyada ve Türkiye’de karşımıza çıkan uluslararası çevre sorunları nelerdir ve hangi
çevre sözleşmeleri bu nedenle imzalanmıştır?
4) En önemli ve işe yarar çevre sözleşmeleri hangileridir ve nasıl bir koruma getirmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Uluslararası Çevre Hukuku
hakkında açıklamalar

Öğrenciler çevresel
sorunlara yalnızca milli
hukuk yoluyla müdahale
edilemediğini
öğreneceklerdir.

Çevre Sözleşmeleri
hakkında bilgi edinmek

Hangi küresel çevre sorunu
hangi uluslararası sözleşme
ile çözülmeye çalışılıyor ve
başarı şansı nedir
öğrenecekler

Türkiye’nin İmzaladığı
Çevre Sözleşmelerini
Tanımak

Türkiye’nin uluslararası
hukukutan doğan
sorumlulukları hakkında
bilgi edinmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Okuyarak ve
deneyimleyerek

Kaynakları okuyarak
Medya takibi
Gözlem yolu ile
Kaynakları Okuyarak
Web sayfalarını tarayarak
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Anahtar Kavramlar


Uluslararası Çevre Hukuku



Çevre Sözleşmeleri
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Giriş
Bugün çevre sorunları, sadece ulusal sınırlar içinde kalmamakta bundan çok daha fazla
sınır-ötesi ya da bölgesel olarak, giderek de küresel bir soruna dönüşerek ülkelerin karşısına
çıkmaktadır. Dışarıdan gelecek çevresel tehlike ve zararları önlemede ulus devletlerin kendi
egemenlik alanları içinde tedbirler geliştirmeleri önemini yitirmektedir. İşte bu noktada ulusal
devletlerin sınır-ötesi çevresel sorunlarla mücadele alanını ulusal seviyeden uluslararası
seviyeye taşıdıkları ve uluslararası tedbirler geliştirdikleri görülmektedir.
Bu zorunluluk sadece de facto olarak devletlerin karşısına çıkmakla kalmamış, bunun
yanında uluslararası örgütlerin yaptıkları toplantılarda ulus devletlere sınır-ötesi karakter arz
eden çevresel sorunlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine yönelik telkinlerde de
bulunulmuş, bir faaliyet çerçevesi çizilmiştir. Bunlardan en önemlisi 1972 tarihli İnsan ve
Çevresi hakkında Stockholm Konferansı ve bu konferansı takip eden diğer çevre zirveleri 18 ile
kabul edilen deklarasyon ve raporlardır19. Bu belgelerde özellikle bireylerin, kurumların ve
devletlerin uluslararası çevresel sorumluluklarına vurgu yapılmakta ve bu sorumlulukların
gereğinin yerine getirilmesi talep edilmekte ve bunun gereği için belli ilkeler geliştirilmektedir.
Birleşmiş Milletler gibi bir takım uluslararası örgütler ve bu örgütlerin çevrenin
korunması ile yükümlü UNEP, UNDP UNECE gibi alt birimleri küresel, bölgesel ya da sınırötesi20 çevre sorunları ve kirlilikler ile mücadelede yeni yöntemler, projeler geliştirmek
yanında, klasik yöntemleri kullanmaya da devam etmektedir. Bu klasik yöntemlerden biri ve
belki de en eskisi, sınır-ötesi kirlenmelerden etkilenen devletler ile bu kirlilikleri yaratan
devletleri bir araya getirecek uluslararası ortamlar yaratmak ve bunun akabinde uluslararası
anlaşmalar üzerinde uzlaşmaya varılmasını temin etmektir.
Anılan örgütler 60’lı yıllardan bu yana devletlere uluslararası anlaşmalar imzalatmak
konusunda önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Bugün uluslararası çevre anlaşmaları
kapsamında sayabileceğimiz yüzlerce anlaşma vardır21.

1992 tarihli Rio ve 2002 tarihli Johannesburg ve Rio+20 Çevre ve Kalkınma konferansları
Konferanslar hakkında bilgi edinmek ve çıkarılan deklarasyonların Türkçe metinlerine ulaşmak için bkz. Necmi
Sönmez: “Ortak Geleceğimiz Stockholm 1972-Rio 1992 ve Sonrası” Yeni Türkiye Dergisi Çevre Özel
Sayısı,1(5), ss.194-209; Johannesburg Zirvesi için bkz. Ayşegül Mengi, Nesrin Algan: Küreselleşme ve
Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme, AB ve Türkiye Örneği, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2003,
ss.56-72; Türkiye Açısından Johannesburg Zirvesi’nin Getirdikleri -Tartışma Toplantısı-, 18 Aralık 2003,
Türkiye Çevre Vakfı Yay., Ankara, 2004
20
Birden fazla sınırdaş ülkeyi ilgilendiren...
21
Uluslararası çevre anlaşmalarının birçoğunun metnini içeren bir derleme için bkz. Lakshman D.Guruswamy, Sir
Geoffrey W.R.Palmer ve diğerleri: International Environmental Law and World Order, Second Ed., American
Casebook Series,West Group, St.Paul, Minn., 1999
18
19
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8.1. Uluslararası Çevre Hukukunun Gelişim Aşamaları
Uluslararası örgütler ve uluslararası çevre zirveleri uluslararası çevre hukukunun
doğmasına neden olmuştur ancak uluslararası çevre hukuku yine de “devletlerin egemen
eşitliği” ilkesi üzerine inşa edilmiştir. Yani uluslararası hukukun temel aktörü devletlerdir ve
bu devletlerin temel ekonomik çıkarları ana metne yansıdığı gibi aynı zamanda eğer devletler
çıkarlarına aykırı bir sözleşmeyi imzalamak zorunda kalacaklarsa “çekince” dediğimiz bir
takım ek hükümleri de sözleşme metnine ya da eklerine ekleterek sorumluluktan kurtulmanın
bir yolunu bulmuşlardır. Yine uluslararası hukukun kaynağını teşkil eden kurallar taraf ülkeler
tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmekte ve tarafları bağlamaktadır. Burada da
devletlerin ellerini güçlendiren bir başka mekanizma karşımıza çıkmaktadır. Çevre
sözleşmesini imzalayan bir devlet uzun yıllar ilgili sözleşmeyi parlamentolarına sunmayıp,
onay sürecini (buna uluslararası hukukta ratification denilmektedir) geciktirmekte ve ya da hiç
meclise sunmayıp imza aşamasında bırakarak sözleşmenin icrasını imkânsız hale getirmektedir.
Uluslararası hukukun oluşumda bir diğer aktör uluslararası örgütlerdir. Özellikle
Birleşmiş Milletler ve alt örgütleri uluslararası çevre anlaşmalarının hazırlanması, imzaya
açılması ve takibinde önemli roller üstlenirler. Günümüzde devletler tek başlarına kontrol
edemeyecekleri çevresel bozulma ve kirlenmelerle mücadele edebilmek için ya da bu tür
çevresel sorunların ortaya çıkması ihtimali karşısında egemenliklerini uluslararası örgütlerle
paylaşma yoluna gitmektedirler. Bu da uluslararası örgütlerin bu konuları hukuk normları
haline getirmesini kolaylaştırmaktadır. Yine ortaya çıkan küresel ekolojik krizler de uluslararası
çevre sözleşmelerinin ilke ve kurallarının sert hükümler mi yoksa yumuşak ve esnek hükümler
mi ihtiva edeceğini belirlemektedir. Bunun yanında çevresel krizin küresel niteliği, hâlihazırda
vuku bulmuş olması ya da gelecekte ortaya çıkacak olması, yüksek maliyetli ya da düşük
maliyetli olup olmaması da çevre sözleşmelerinin “çerçeve sözleşmeler” ya da “maddi nitelikli
sözleşmeler” olarak düzenlenip düzenlenmeyeceğini belirlemektedir.
Örneğin 82 Anayasasına göre usulünce onaylanarak yürürlüğe giren tüm uluslararası
sözleşmeler kanun niteliğindedir ve kamu makamları için bağlayıcıdır. Uluslararası sözleşmeler
aynı zamanda Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi değildir.
Bu değerlendirmeden sonra uluslararası çevre sözleşmelerinin nasıl bir gelişme
geçirdiğine bir bakmak gereklidir.

8.2. Uluslararası Çevre Sözleşmeleri ve İmza Süreci
Uluslararası çevre sözleşmeleri iki taraflı ya da çok taraflı olmak üzere karşımıza
çıkarlar. İki devletin kendi aralarında anlaşarak imzaladıkları anlaşmalar olduğu gibi küresel
nitelikli çevresel meselelerde devletlerin davranışlarını sınırlayarak ve ya ortak davranışlar
geliştirmelerini temin ederek çözüm üretmeyi amaçlayan ikiden fazla devletin onayladığı
anlaşmalar da vardır. İkili anlaşmalar yoluyla koruma genelde sınır aşan akarsular ya da
paylaşılan iç denizlerin korunmasında etkin bir yöntemdir. Çok taraflı anlaşmalar ise hiçbir
devletin himayesinde olmayan açık denizlerde meydana gelen kirlenmeler bakımından etkin bir
yöntemdir. Çevre sözleşmeleri bölgesel nitelikli olarak da karşımıza çıkabilir. Bunlar aynı
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coğrafyayı paylaşmaktan doğan komşuluk ilişkilerine dayanmaktadırlar. Akdeniz’in ve
Karadeniz’in kirlilikten korunmasına yönelik anlaşmalar bu sözleşmelere örnek teşkil eder. Ya
da çevre sözleşmesi evrensel nitelikli olabilir. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Sözleşmesi ile
Paris İklim Anlaşmasında olduğu gibi. Çevre sözleşmeleri aynı zamanda kirlenmenin
önlenmesine yönelik anlaşmalar olduğu gibi kirlenmeyi yasaklayan ve uluslararası sorumluluk
getiren anlaşmalar olarak da karşımıza çıkarlar. Bu tür anlaşmalarda devletlerin kesin
sorumluluğu prensibi söz konusudur ve sözleşmelerin tanımladığı örneğin kara liste gri liste
gibi listelerde devletlerin açık denizlere kesinlikle boşaltmaması gereken maddeler ile özel
izinle boşaltabileceği maddeler sıralanır. Bu gün bu nitelikte 700’ün üzerinde çevre sözleşmesi
tespit edilmektedir Her bir uluslararası nitelikli çevre sözleşmesine hâkim olan bir takım ilke
ve kurallar bulunmaktadır:
1. Devletler kendi sınırları içerisindeki doğal kaynaklar üzerinde egemenlik hakkına
sahiptirler ancak bu haklarını başka devletlerin çevresel kaynaklarına ya da ortak alanlara zarar
verecek şekilde kullanamazlar
2. Devletler iyi komşuluk prensibi içerisinde hareket etmeli ve aralarında işbirliği tesis
etmelidirler.
3. Devletler ekonomik kalkınmalarını çevresel sorumluluklarını hesaba katarak
gerçekleştirmeyi esas almalıdırlar. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi olarak literatüre giren bu ilke,
ülkelerin kalkınırken sadece bugünkü kuşakları değil gelecek kuşakları da hesaba katmasını ve
hakkaniyete uygun hareket etmesini gerektirmektedir.
4. Devletler dünyanın çevresel kaynaklarını korurken ortak sorumluluk
yüklenmelidirler. Buna karşılık her devletin çevresel sorunlara katkısı ve çözüm kapasitesi
birbirinden farklıdır. Uluslararası hukukta eşitlik ilkesinin de gereği olan bu yaklaşım “ortak
fakat farklılaştırılmış sorumluluk” ilkesinin çevre sözleşmelerine girmesine neden olmuştur.
5. Devletler ciddi ve kaçınılmaz çevresel zarar tehlikesinin olduğu durumlarda ve
bilimsel gelişmelerin de tam ve kesin bilgiyi verememesinden kaynaklanan hallerde ihtiyat
ilkesini devreye sokmaktan kaçınmamalıdırlar.
6. Devletler kirliliğe ve zarara neden olan kişi ve kuruluşların neden oldukları zararın
veya kirlenmenin maliyetlerine katlanmasını temin edecek mekanizmalar ve örgütlenmeler
geliştirmelidirler. Ulusal çevre yasalarına kirleten öder ilkesi olarak giren bu ilkenin uluslararası
çevre hukukundaki karşılığı kirleten devlet öder olarak yeniden yazılmalıdır. Buna benzer bir
ilkeyi zımnen de olsa Paris İklim Değişikliği Anlaşması getirmeye çalışmaktadır.
Uluslararası çevre sözleşmeleriyle ilgili olarak şunlar da söylenebilir. Uluslararası çevre
sözleşmelerini sadece uluslararası hukukun süjesi olan devletler imzalarlar. Hükümet dışı
örgütler (NGO) ya da devlet dışı aktörlerin bu sürece doğrudan dâhil olmadıkları görülmektedir.
Buna karşılık ilk çevre zirvesinden bu yana BM’ in de desteğiyle NGO’ lar devlet oturumlarıyla
paralel oturumlar yapmak suretiyle sözleşme müzakerelerine dışarıdan müdahale etmeye
çalışmaktadırlar. İkincisi çevre sözleşmelerinin devletler tarafından uygulanmaması ya da

150

kasten ihlal edilmesi halinde çevre hakkını kurumsallaştıracak yani denetleyecek ve
cezalandıracak bir küresel çevre örgütü ya da mahkemesi gibi bir yapının olmamasıdır. Yine de
çevre sözleşmelerinin varlığı ulusal ve uluslararası kamuoyunun çevresel sorunların
çözümünde hükümetleri zorlayacağı önemli birer argümandır ve sıklıkla da kullanıldığı
görülmektedir.

Çok taraflı çevre sözleşmeleri imzalanırken ele aldığı konu, sözleşmeyi imzalayan
devletlerin sayısı, bölgesel ya da küresel nitelikli olup olmadığı, sözleşmenin kurduğu kurumsal
yapı ve bağlayıcılığı gibi konularda birbirine benzemeyen pek çok çevre sözleşmelerinin ortaya
çıktığı görülmektedir. Buna rağmen esas itibarıyla iki temel sorun alanı bakımından çevre
sözleşmelerinin ortaklaştığı görülmektedir. Birinci ortak yön bu sözleşmelerin devletlerin
egemenlik alanları dışındaki ortak çevresel varlıkları ve alanları korumaya çalışmasıdır. İkincisi
devletlerin kendi milli sınırları içerisindeki çevresel varlıkları ( özellikle de küreyi ilgilendiren
endemik yani nadir bulunan ya da nesli tehdit altında olan varlıkları) korumayı ve ilgili
devletlerin iktisadi faaliyetlerinin sınır ötesinde etki doğurmasının önüne geçmeyi
amaçlamasıdır.

8.3. Devletlerin Çevre Sözleşmelerinden Doğan Sorumlulukları
Uluslararası örf ve adet hukukunda “her ülke, hiçbir devlet, komşu devletlere zarara
verecek şekilde ülkesinin kullanılmasına izin veremez” ilkesi vardır. Bu kaideye uymayan
devlet, zarardan sorumlu olur. Uluslararası çevre hukukunda devletlerin sorumluluğu kasıt
aranmasından kusur aranmasına oradan da kusursuz sorumluluğa uzanan bir seyir izlemiştir.
Geleneksel görüşe göre bir devletin bir işlem ya da eyleminden uluslararası sorumluluğunun
doğabilmesi için bu eylem ya da işlemin 1. Bilinçli 2. Kasıtlı yapılmış olması gerekir. Oysa
fertlerin sorumluluğu bakımından kesin sorumluluk prensibi kabul edilmiştir ve kurtuluş
imkânları da sunulmuştur. Bu kişilerden alınacak tazminat miktarları da sınırlanmıştır. Bu
nedenle zararın geriye kalan kısmını ya sigorta şirketleri ödemektedir ya da oluşturulan ortak
bir fondan karşılanmaktadır. Ancak çok kapsamlı çevresel zararlar bakımından artık fertlerin
sorumluluğundan devletlerin sorumluluğuna bir geçiş olmuştur. Bu manada bir dönüşümün
yaşanmasında Trail Smelter davasının önemli etkisi olmuştur. Bu dava Kanada /ABD sınırına
yakın bir noktada (Trail’de) inşa edilmiş Kanada menşeili bir kurşun ve çinko ergitme
tesisinden kaynaklanan hava kirliliğinin ABD ve Kanada’lı çiftçilerin ve vatandaşların zarar
görmesine neden olması sırasında ortaya çıkan çatışmaya ilişkindir. Bir dizi uluslararası soruna
neden olan bu dava zarar gören taraflara kurulan hakem mahkemesi tarafından tazminat
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ödenmesiyle ve firmanın da ekolojik modernleşme yöntemiyle firmasını yenilemesiyle
giderilmiştir.

Bu dava aynı zamanda geleneksel görüşten uzaklaşılmasına ve uluslararası çevre
hukukuna yenilikler getirilmesine neden olmuştur. Artık çevresel zarar özel bir iktisadi
faaliyetten kaynaklansa dahi kişiler değil devletler sorumlu tutulmaktadır. Buradaki sorumluluk
kusursuz sorumluluktur.
I. Aşama Kasıt aranmasından kusur aranmasına geçiştir. Burada subjektif
değerlendirmeler yapılmakta ihmal söz konusu mu, alınması gereken önlemler alınmış mı, zarar
doğmuş mu gibi sorulara yanıt aranır. Buna bağlı olarak uluslararası sorumluluk doğmaktadır.
II. Aşama uluslararası hukuka aykırı her davranış uluslararası sorumluluk doğurur
aşamasına geçiştir. Burada objektif değerlendirme vardır. Var olan çevre koruma kuralları ihlal
edilmiş mi edilmemiş mi buna bakılır. İhlal söz konusu ise uluslararası sorumluluk
doğmaktadır.
III. Aşama uluslararası sorumluluğun doğabilmesi için devletin kusurlu bir fiilinin
aranmasının tersine, bir faaliyeti dolayısıyla fayda sağlayanın bunun olumsuz sonuçlarına da
katlanması gerektiği ileri sürülmektedir. Kusursuz sorumluluk ya da risk teorisi. Bu sorumluluk
tipinin oluşmasına neden olan meselelerden bir diğeri de nükleer yakıtla çalışan gemilerin yol
açtığı risklerin önlenmesine ilişkindir. Nitekim 1962 tarihli Brüksel Sözleşmesi bu tür riskleri
bertaraf etmek için imzalanacaktır.

8.4. Küresel Çevre Sözleşmeleri ve Uygulama Rejimleri
Çok taraflı ya da kısa adıyla küresel çevre sözleşmeleri öncelikle çevreyi korumayı,
doğal kaynaklar üzerindeki insan etkisini yönetmeyi ve zararlarını engellemeyi amaçlayan,
yasal açıdan bağlayıcı nitelikteki hükümetler arası belgelerdir (Ertürk; 2011, 200) İlk ve önemli
çevre sözleşmelerinden biri 1975 tarihli Nesli Tehlike Altında olan Yabani Hayvan ve Bitki
Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin kısa adı CITES olan çevre sözleşmesidir. Yasaklama
ithalat ve ihracat süreçlerini kontrol etmeye yönelik bir rejim geliştirmiştir.
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Bu sözleşme sayesinde 30 binden fazla tür koruma altına alınabilmiştir. Benzer bir
yasaklama ve azaltma rejimini de 2000 tarihli Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile 1992 tarihli
Tehlikeli Atıkların Sınır ötesi Ticaretine dair BASEL sözleşmesi ve Tehlikeli Kimyasalların ve
Pestisidlerin Uluslararası Ticaretini kontrol etmeye çalışan Rotterdam Sözleşmesi de
getirmektedir. Bu sözleşmelerin yanında kirliliği denetlemeyi amaç edinen sözleşmeler de
vardır. Örneğin Açık denizlerin gemiler tarafından kasten ya da kazayla kirletilmesini önlemeye
yönelik 1973 tarihli MARPOL sözleşmesi bu kapsamdadır. Burada da görüldüğü gibi getirilen
çok taraflı uluslararası sözleşmelerin kurduğu rejimlerin devletlerin komuta ve kontrol rollerini
önemli oranda referans aldığı görülmektedir. Bu noktada anlaşmaların zayıf yönü de ortaya
çıkmaktadır. Devletlerden kirliliğe en fazla katkıda bulunanı yasaklama ve kontrol işlevini
gereği gibi yerine getirmeze sözleşme hükümleri kadük yani uygulanamaz hale gelebilecektir.
Bu nedenle son dönem küresel çevre anlaşmaları devletlerin komuta kontrol işlevleri yanında
piyasa araçlarını da devreye sokan karma yaklaşımlar benimseyerek, uluslararası piyasaların,
çevre sözleşmelerine uymayan devletleri bu konuda önlem almaya zorlamalarını sağlamaya
çalışmaktadır. Buna güzel örnek Rio Zirvesinde imzalanan İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesidir.

Dünya çapında emisyon ticareti getirmesiyle piyasa bazlı uluslararası mekanizmaları ilk
kez inşa etmiştir. Çevrenin korunmasını belli bir çevresel kaynaktan hareketle doğrudan
doğruya kontrol etmek yaklaşımları yanında tüm çevresel kaynakları yatay şekilde keserek
korumayı amaçlayan Çevre Sözleşmeleri de vardır. Bunlara yatay düzenlemeler adı
verilmektedir. Bu sözleşmeler doğrudan yasaklama ya da azaltma gibi devletlere düşen
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yükümlülükler getirmezler ama çok daha etkili şekilde devletler üzerinde ulusal ve uluslararası
kamuoylarının baskısını kurmayı ve bu suretle çevrenin korunmasını hedeflerler. Bu
anlaşmalara güzel iki örnek Sınır ötesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Sürecine İlişkin ESPOO
Sözleşmesi ile Çevresel Enformasyona Ulaşma, Çevresel Kararlara Katılım ve Yargıya Ulaşma
Hakkında Aarhus Sözleşmesidir.

8.5. Türkiye’nin İmzaladığı-Direndiği Uluslararası Çevre Sözleşmeleri
Ülkemiz esas itibariyle pek çok iki ve tek taraflı çevre sözleşmesini imzalamış ve
meclisten geçirmek suretiyle onaylamıştır. Bunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının web
sitesinde gururla yer almaktadırlar. Ancak çok ciddi uygulama sorunları vardır. Pek çok
anlaşma ya hiç imzalanmadığı ya da geç imzalandığı için, geç onaylandığı için, yine birçok
anlaşma çekinceler ihtiva ettiği için, birçok anlaşma da hiç icra edilmediği için istenilen sonuca
erişememektedir. Bu da ülkemize ciddi prestij kaybettirmektedir. Aşağıda Paris İklim
konferansı sırasında iklime yaptığı olumsuz katkılardan dolayı diğer ülkeler yanında günün
fosili ödülünü Türkiye’nin de almış olduğu görülmektedir.

Son yıllarda iklim, çölleşmeyle mücadele, Stocholm, Rotterdam, CITES ve RAMSAR
sözleşmeleri ile ilgili kısmi ilerlemeler sağlansa da Aarhus ve ESPOO sözleşmelerinin
imzalanması konusu hala beklemektedir. Yitirilen prestijin yeniden kazanılması için bu
anlaşmaların da imzalanması gerekmektedir. Bunun yanında Paris İklim Değişikliği
Sözleşmesinin meclisin onayına getirilmesi ve uygulamaya sokulması da önem arz etmektedir.
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Aşağıda Türkiye’nin imzaladığı Anlaşmalar listesi yer almaktadır.
1.

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (Floransa Sözleşmesi)

2. Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern
Sözleşmesi)
3. Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi (Barselona
Sözleşmesi)
4.

Balina Avcılığının Düzenlenmesi Sözleşmesi (Balina Avcılığı Sözleşmesi)

5. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Birleşmiş Milletler
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi)
6. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Sözleşmesi)
7.

Denizde Kara kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi Sözleşmesi (Paris Sözleşmesi)

8. Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Sözleşme
(Marpol 73/78)
9. Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme (Dünya
Mirası Sözleşmesi)
10. Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi (Stockholm
Sözleşmesi)
11. Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Bükreş Sözleşmesi)
12. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası
Ticareti Sözleşmesi (CITES Sözleşmesi)
13. Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Sözleşme (Viyana Sözleşmesi)
14. Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde
Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Çölleşme ile Mücadele
Sözleşmesi)
15. Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak
Alanlar Hakkında Sözleşme (Ramsar Sözleşmesi)
16. Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası
Sözleşme (Hukuki Sorumluluk Sözleşmesi)
17. Petrol Kirliliği Zararlarının Tazmini İçin Bir Fonun Kurulmasıyla İlgili
Uluslararası Sözleşme (Fon Sözleşmesi)
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18. Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin
Sözleşme (Basel Sözleşmesi)
19. Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi
20. Paris İklim Değişikliği Sözleşmesi
21. Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön
Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi
22. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Endüstriyel Kazaların
Sınıraşan Etkileri Sözleşmesi

156

Uygulama Soruları
1) Ülkemizde yaşanan uluslararası çevre sorunlarına örnekler veriniz? Türkiye
Cumhuriyeti Devleti bu sorunu çözmek için ne tür girişimlerde bulunuyor araştırınız.
2) 5. 11. 2016’da yürürlüğe giren Paris İklim Değişikliği Anlaşmasını inceleyiniz ve
getirdiği çevre koruma rejimi sizce uygulanabilecek mi değerlendiriniz.
3) Devletlerin küresel çevrenin korunması konusundaki sorumlulukları nelerdir?
4) Türkiye Cumhuriyeti hangi uluslararası çevre sözleşmelerini imzalamakta
direnmektedir?
5) Türkiye’nin imzaladığı çevre anlaşmalarından örnekler veriniz
6) Uluslararası çevre anlaşmalarının gelişiminde hangi aşamalar yaşanmıştır?
7) Hangi çevre sorunu uluslararası çevre hukukunun ve yargılama sürecinin devreye
girmesine neden olmuştur?
8) Uluslararası çevre hukukunda objektif (kusursuz) sorumluluk ilkesi hangi
anlaşmada karşımıza çıkmaktadır?
9) Uluslararası çevre hukukunun aktörleri kimlerdir?
10) Kişiler uluslararası çevre hukukunun oluşumuna katkıda bulunabilirler mi?
Cevabınız evet ise tanıdığınız isimler var mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevre sorunları küreselleştikçe hukuk da küresel hale gelmek zorundadır. Ancak
Uluslararası Hukukun bağlayıcılığı ve yaptırım gücü zayıf olduğundan küresel sorunlar
çözülememektedir. Bu da küresel sorunların daha da derinleşmesine neden olmaktadır.
Yaptırım gücü yüksek ve çok katılımlı yeni çevre sözleşmelerine ihtiyaç olduğu gibi bu
sözleşmelerin uygulamalarını denetleyecek yeni küresel karakterli örgütlere ve hatta
uluslararası kamuoyunu temsil eden STK’lara ihtiyaç vardır. Uluslararası hukuku uygulamayan
ya da bu konuda aciz kalan devletlere yaptırım uluslararası piyasalara etki edebilecek bu tür bir
kamuoyunun yaratılmasından geçecektir.
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9. ÇEVRE YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Çevre yönetimi denilince ne anlaşılmaktadır?
9.2. Çevre yönetimine neden ihtiyaç duyuldu?
9.3. Dünyada ve Türkiye’de çevre yönetimi nasıl kurgulanmıştır?
9.4. Türkiye’de çevre yönetiminin merkezileşmesi ne demektir?
9.5. Türk Çevre Yönetiminin temel meselesi nedir? Nasıl çözülebilir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çevre yönetimi diye bir örgütlenme ne zaman ortaya çıkmıştır?
2) Kaç tür çevre yönetimi vardır ve çevre yönetimini belirleyen şey nedir?
3) Türkiye’de çevre yönetimi nasıl gelişmiştir ve handikapları nelerdir?
4) Türkiye’de çevre yönetiminin geliştirilebilmesi için yapılması gerekenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kamu Yönetiminin önemli
bir bölümünü artık kaynak
yönetimi yani çevre
Çevre Yönetimi hakkında yönetimi oluşturmaktadır.
açıklamalar
Buradaki sorunlar Türk
ekonomisini ve paylaşımları
etkiler

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Okuyarak ve karşılaştırarak

tespit
edilirse
Çevre Yönetiminde sorunlar Sorunlar
Medya,
web
takibi,
ve çözüm yöntemleri neler çözüm geliştirmek daha
karşılaştırmalı
okumalar
kolay olur.
olabilir sorusuna yanıtlar
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Anahtar Kavramlar


Çevre yönetimi



Çevre yönetiminde merkezileşme
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Giriş
Çevresel varlıkların korunması ve geliştirilmesi ile kirlenmelerin önlenmesi için
devletin sorumluluk üstlenmesine ve bir yönetim aygıtı geliştirmesine olan ihtiyaç 20. yy’ın
başında açıkça kendini göstermiştir. Bu gün her gelişmiş devletin kendi çevresel kaynaklarını
korumaya yönelik bir çevre örgütü ve hukuku vardır. Bunun yanında çevre yönetimi
uluslararası işbirliğini de gerekli kılmakta ayrıca merkezi yapılı devletlerin yerel yönetimlere
yetki ve sorumluluk aktarmasını da gerektirmektedir. Keza etkin ve verimli çevre yönetim
modelinde sivil toplumun ve halkım katılımı olmazsa olmaz ilkelerden biri haline gelmiştir.
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9.1. Çevre Yönetimi
Doğal ve yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımı ve gelişimini sağlamak üzere
yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin uygulanması
sürecidir. Bunu sağlamak için idari, teknik, hukuki, politik, ekonomik, mali, sosyal ve kültürel
araçlar kullanılır. Çevre yönetimi bir yandan doğal kaynak yönetimi diğer yandan kirliliğin
bertaraf edilmesi demektir. Bunun yanında mevcut varlıkların geliştirilmesi ve rehabilitasyonu
da çevre yönetimi sisteminin çözmekle yükümlü olduğu alanı göstermektedir.

9.2. Çevre Yönetimi İhtiyacı
Artan çevresel sorunlar ve kirlenmeler ve bunların milli sınırlar ile kentsel sınırları
tanımaması etkili ve verimli bir çevre yönetimini mecbur kılmaktadır. Şayet kapitalist ekonomi
modeli değiştirilmeyecekse, liberal devlet yapıları içerisinde çevre yönetimi de liberal esaslara
göre kurgulanacaktır. Sistemin yarattığı yan etkiler yine devlet ve piyasa mekanizmasının
devreye sokulması suretiyle giderilmeye çalışılacaktır. Burada önemli olan devletin ve
piyasanın hangisine daha fazla müracaat edileceği noktasında yatmaktadır.

9.3. Çevre Yönetiminin Gelişimi: Yetki ve Sorumluluk Artışı
Sistemin yarattığı sorunlar sistemin araçlarıyla çözülecekse bu noktada gerek devlete
gerekse de piyasa araçlarına çok iş düşecektir anlamına gelir. Devletin çevresel sorunlara ve
kirliliklere müdahalesini artıracak, yeni yetki ve sorumluluklar anayasalara girecek ya da bu
konuda yeni yasal düzenleme ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Burada çevre yönetim sisteminin nasıl
kurgulanacağını belirleyen iki önemli ölçüt vardır.
1.

Devletlerin anayasal yapıları

2.

Çevre sorununun karakteri

Devletlerin anayasal yapılarının üniter ya da federatif olup olmamasına bağlı olarak
çevre yönetimi de merkezi ya da âdem-i merkezi şekilde tasarlanacaktır. Üniter yapılı
devletlerde çevre yönetimine ilişkin yetki ve sorumluluklar merkezde toplanacaktır. Buna
karşılık çevre sorunlarının karakteri sınır aşan nitelikler gösteriyorsa, devlet üniter ya da
federatif yapılı olsun, yetkilerini bölgesel ya da küresel yönetimlerle paylaşmak ya da böylesi
bir örgütlenmeye gitmek mecburiyetinde kalabilir. Örneğin ABD federal yapılı bir devlet
olmasına karşın Çevre Koruma Ajansı EPA, federal yetkilerle donatılmış bir örgütten ziyade
üniter yapılı olarak kurgulanmış ve tüm ABD’de yetkili ve sorumlu kılınmıştır.

9.4. Türkiye’de Çevre Yönetimi
Türkiye’de çevre yönetimi esas itibarıyla ya hiç yoktur ya da kentlerde çöplerin
toplanması, kirli suyun uzaklaştırılması, temiz su temini gibi bazı çevresel hizmetler ile
kirlenmelerin engellenmesi yerel yönetimlerin sorumluluk alanına bırakılmıştır. Bununla
birlikte yereldeki çevresel sorunların yereldeki örgütlenmenin personel eksikliği, bütçe
yetersizliği ve merkezin kalkınma nedeniyle çok fazla müdahalesine maruz bırakılmaları
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nedeniyle çevre sorunlarının tüm ülke sathında sonuçlar doğurması yetkilerin merkezi bir
teşkilatlanmaya geçirilmesini gerekli kılmıştır. Ancak buradaki merkezi örgütlenme de kendi
içinde 30 yıl sürecek açmazlarıyla çevre sorunlarının çözümüne değil, katmerlenmesine neden
olacaktır. Aşağıda bu konudaki gelişmeler ayrıntısıyla ele alınacaktır.

9.4.1. Çevre Korumada Türk Kamu Yönetiminin İlk Tepkileri
9.4.1.1. Başlangıç ve 70’li Yıllar
Ülkemiz açısından çevresel sorunlarla modern ve ciddi anlamda ilk karşılaşılma anı
60’lı yılların sonudur. Başkent Ankara’da kronikleşen hava kirliliği ve bu kirliliğin insan ve
çevre sağlığı üzerindeki bariz etkileri Ankara halkının ve bu amaçla kurulan sivil örgütlerin de
baskısıyla Türkiye’de hükümetleri önlem almaya zorlamıştır. Ancak önlemler kısa dönemli ve
yasaklama rejimine dayalıdır. Sorunu topyekûn gidermez. Aynı yıllarda Başkent yanında
termik santrallerin ve madencilik faaliyetlerinin yapıldığı yörelerde baş gösteren hava
kirlilikleri de göze batmaya başlar22. Bu soruna bir de İstanbul Haliç’inin giderek daha ağır
kokması ve daha pek çoğu eklenebilir23. Fakat bütün bu yaşanan kirlenmeler, Türkiye’de kamu
yönetimi aygıtının meseleyi kökten giderecek şekilde dönüştürülmesini sağlamamıştır. Mesele
çevre sorunları meselesi olmaktan ziyade yerelde tezahür eden halk sağlığı meselesi olarak
algılanacak ve yerel yöneticilerce geliştirilecek anlık tedbirlerle giderilmeye çalışılacaktır.
Takdir edilir ki sorun çözülemeyecektir. Yapılan eleştiriler ise sonuç getirmeyecek ve mesele
Valiliklerin ve Sağlık Bakanlığı’nın komuta kontrol odaklı yönetim geleneklerini
değiştirmeyecektir.
Bu döneme damgasını vuracak olan gelişmeler milletlerarası alanda yaşanan
olağanüstülüklerdir ve Türkiye bu gelişmelerden etkilenecektir. Bu olağanüstü gelişmelerden
konumuzu ilgilendiren en önemlisi Birleşmiş Milletler nezdinde 1972 yılında Stockholm’de
yapılan ilk ‘Dünya Çevre Konferansı’dır ki Türkiye bu konferansa bir bildiriyle katılmak
zorunda kalacaktır ve akabinde dünya kamuoyuna açıklanan bildirge ile yeni teşkil edilen BM
Çevre Eylem Programı (UNEP), talep ettiği pek çok uluslararası dokümanla, raporlarla ve
yarattığı uluslararası kamuoyu baskısıyla hem Dünyanın diğer devletlerini hem de Türkiye’de
Ferit Melen Hükümetini çevre koruma konusunda harekete geçirmeyi başaracaktır. Ancak
burada da sorun devlet aygıtı içerisinde çevreye ne kadar önem verilmesi gerektiği noktasında
çıkacak, bu yeni konunun kamu yönetimi teşkilatı içerisinde nereye oturtulması gerektiği
konusunda da ciddi kafa karışıklığı yaşanacaktır. Nihayetinde ise teşkilat içerisinde çevre
sorunları meselesine hafifçe kapı aralanacak, mesele örgüt içerisinde oluşturulacak
koordinasyonla giderilmeye çalışılacak, buna karşılık çevre ayrı bir teşkilatlanma için daha bir
on yıl kadar beklemek zorunda kalacaktır.

Ayrıntı için bkz. Esat Öz: “Dünya’da ve Türkiye’de Ekoloji Hareketinin Gelişimi: Çevre Koruma
Derneklerinden Siyasal Partilere”, Türkiye Günlüğü, Sayı 3, Haziran 1989.
23
Bu yıllarda baş gösteren çevre sorunlarının tespiti ve analizi için bkz. Türkiye’nin Çevre Sorunları , TÇSV
Yayını, Ankara, 1989.
22

166

9.4.1.2. Çevre Korumanın İlk Kamu Örgütü Tercihi: Koordinatörlük
ve Koordinasyon
Türkiye’de çevrenin korunması konusunda başlangıçta ilk teşekkül ettirilen kurum
12.02.1973 gün ve 7/5836 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan “Çevre Sorunları
Koordinasyon Kurulu” dur (Özgür, 2002, s.22). Bu kurulun amacı başta Ankara’nın hava
kirliliği sorunu olmak üzere Türkiye’nin çevre sorunlarının çözümlenmesi yolundaki
çalışmaları koordine etmesidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın başkanlığında altı
bakandan oluşan bu kurulun çalışmalarından verim alınamamış, yalnızca Kurula bağlı teknik
komite sadece teknik çalışmalarını sürdürebilmiştir. Bunu doğal karşılamak gerekir. Çünkü o
dönem en önemli çevre sorunu olan hava kirlenmesini kendisi de bilfiil yatırımlarıyla ve
işletmeleriyle yaratan bir devlet birimine yani Enerji Bakanlığına aynı zamanda çevre kirliliğini
kontrol etmede koordinasyon görev ve yetkisi yüklemektesinizdir ki bu sağlıklı bir çevre
yönetimi kurmanızı zaten daha başından engelleyecektir. Aynı kamu örgütü bir yandan kirletme
ama diğer yandan da temizlemek için koordinasyon sağlamak yetkisini elinde tutmaktadır ki
buna “kadı adaleti” demek yanlış olmaz.
Henüz belli bir yöreyi ya da en azından ulusal sınırları aşmamış çevresel sorunlar için
Türkiye Cumhuriyeti o dönemde yönetsel tercihini merkezden kurgulamıştır. Yerele yetki
aktarımı düşünülmemiştir. O dönemde benzer sorunları yaşayan gelişmiş ülkelerde çevre ya da
doğal kaynakların korunması için farklı yönetim modelleri kurgulanırken, Türkiye yeni bir
kurum yaratmaya da yanaşmamıştır. Meseleyi ya hafife aldığından ya da mesele olarak dahi
görmediğinden olsa gerek mevcut devlet aygıtı içerisindeki koordinasyon gibi geleneksel
mekanizmaları kullanarak geçici çözümler üretmiştir. Bu Türkiye’ye çok şey kaybettirecektir.
Birincisi, yirmi yıllık gecikme çevre sorunlarının yerelden çıkarak ülke sathına yayılmasına ve
kontrolünün güçleşmesine yol açacaktır. İkincisi sorunlar memleket sathını da aşacak, sınır aşan
bir karaktere bürünecek ya da sınır aşan kirlenmeler kendi kapısına dayanacak ve “Türk Kamu
Yönetimi Teşkilatı” gelişmelere uyum kapasitesine sahip ve donanımlı personelini yetiştirip
konuya odaklı teşkilatını kurana kadar, AB dâhil uluslararası örgütler ve uluslararası NGO’ lar
ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışılamayacak, bu da Türkiye’nin uluslararası alanda ciddi
çevresel sorunlarla ve eleştirilerle karşılaşmasına ve de itibar kaybına yol açacaktır.
Aynı tarihlerde Bakanlıklar arasında teşekkül ettirilen ve etkisizleşmiş olan
Koordinasyon Kurulu yanında meseleyi teknik olarak da takip edebilmek için DPT’ye de
“Çevre Sorunları Özel İhtisas Komisyonu” ve “Çevre Sorunları Daimi Danışma Kurulu”
kurmak ve Bakanlıklar arasında eşgüdüm kurmak görevi verilmiştir. Fakat DPT’nin
kanaatimizce en önemli görevi Türkiye’nin çevre prestijini kurtarmak olacaktır Çünkü esas
itibarıyla DPT, UNEP için Türkiye Çevre Raporu’nu hazırlamakla da görevlendirilecektir. DPT
“Çevre Sorunları Daimi Danışma Kurulu” nu 1974 yılında kuracak ve raporu hazırlayıp UNEP’
e sunarak Türkiye’nin uluslararası bir sorumluluğunu gerçekleştirmiş olacaktır.
Yine aynı yıl 7/8329 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla bu sefer İmar ve İskân Bakanlığı
başkanlığında “Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu” yeniden teşekkül ettirilecek, 1975

167

yılında ise 7/9756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Çevre Sorunları Koordinasyon Kurulu”
nun görevleri, örgütlenme biçimi ve çalışma yöntemi pekiştirilecektir.
Buraya kadar anladığımız çevrenin korunmasında yönetsel tercihimizin merkezden
yana olmasıdır. Ancak bu merkezin de parçalanmışlığı söz konusudur. Politik tercih çevrenin
korunmasını merkezin farklı aktörleri arasında yetki çatışmalarına da yol açacak şekilde
paylaştırmaktan ibarettir. Burada akla şunlar gelmektedir. Burada bilinçli bir yönetsel tercih mi
söz konusudur, yoksa çevre sorunlarının karmaşıklığı nedeniyle ortaya çıkan kafa karışıklığı mı
yönetsel yapının bu şekilde kurgulanmasına neden olmaktadır? Bunu yanıtlayabilmemiz için
gelecekteki gelişmeleri de değerlendirmek gerekir.

9.4.1.3. 1978 İlk Emekleme Dönemi ve “Başbakanlık Çevre
Müsteşarlığı”
Bir önceki paragrafta da söylediğimiz gibi Türkiye’de çevre değerlerinin korunmasına
başlangıçta bütüncül bir çevre koruma anlayışından uzak, parçacıl ve çevrenin korunmasını
sağlıkla ilişkilendiren bir anlayış egemen olmuştur. Bu doğaldır çünkü Türkiye’de çevre
korumanın kalkınma ihtiyacı karşısındaki pozisyonu netleşmemiştir. Gerçi bunun bu gün dahi
netleştiği söylenemez. Ancak mevcut ağır çevresel kirlenmelerin yarattığı sağlık sorunları
yanında Birleşmiş Milletler “İnsan ve Çevresi” konulu milletlerarası konferansın çıktıları,
dünya ülkelerindeki hükümetleri belli tavırlar almaya, harekete geçmeye ve teşkilatlanmaya
zorlamaktadır.
Bu zorlama Türkiye’de 1977 tarihinde kurulan II. Ecevit hükümeti döneminde Melen
Hükümeti döneminden farklı sonuçlar verecektir. Farkı çevrenin korunmasının hükümet
programına insan sağlığın korunması ile ilişkilendirilerek değil, kendi kimliği ile girebilmiş
olmasıdır. Bundan sonra da kurulan hükümetler bir iki cümleyle olsun “çevre” için politika
geliştirmek zorunda kalacaklardır (Erim, 1997:379). III. Ecevit hükümeti döneminde ise yani
1978 yılında, ilgili bakanlıklar arasında eşgüdümü sağlamak amacıyla 7/16041 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla Yüksek Çevre Kurulu, Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı ve Teknik İnceleme
Komisyonu’ndan oluşan “Başbakanlık Çevre Örgütü” teşekkül ettirilecektir.
(Kuzu,1997:258).24 Artık çevre konuları Başbakanlık seviyesinden yani en üst seviyeden
sahiplenilen bir politik meseledir. Çevrenin korunmasında Başbakan’ın “en yüksek yetkili”
konumuna getirilmesi “eşgüdümün” kolay sağlanması açısından olumlu, “otoriter yetki
yoğunlaşması” açısından ise “olumsuz” değerlendirilmiştir. Uygulamada ise Çevre
Müsteşarlığı bir ölçüde fikir babası olan ve Ankara’nın hava kirliliğine çözüm bulmakla
görevlendirilen Başbakan yardımcısı Faruk Sükan’a bağlanmış, Müsteşarlık görevi de, bu
görevi sadece bir yıl kadar yapacak olan eski vali Turgut Kılıçer’e verilmiştir Daha sonra
müsteşarlık bir süre vekâleten yönetilmiş sonra TÜBİTAK genel sekreteri Rafet Erim’e teklif
edilmiş, 12 Eylül sonrası dönemde, Erim Çevre Müsteşarlığı görevini yerine getirmiştir. 12
Eylül sonrası kargaşası içinde çevre sorunları ile ciddi şekilde ilgilenilememiş, kadro yetki ve
mali konularda önemli problemler yaşanmıştır. Erim o döneme ilişkin olarak çevreden sorumlu
birime sürekli “üvey evlat” muamelesi yapıldığından yakınmaktadır. Buna karşılık ilgili birimin
24
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elinden geldiğince çevreye sahip çıkmaya çalıştığı, ancak ne kadro ve yetkilerinin, ne
imkânlarının, ne de birikimlerinin yeterli olduğunu vurgulamaktadır. Bu sonuç olarak çevre
örgütünü başarısızlığa uğratacaktır. Ancak bu dönemde örgütün gönüllü çevre örgütleriyle
ortak çalışma kültürünü geliştirmesi ve 1982 Anayasası’na 56. maddeyi eklettirmesi, yani çevre
hakkının devlet tarafından korunması gereken sosyal hak ve ödevlerden biri olduğunu 12 Eylül
rejimine kabul ettirmesi, çevrenin korunmasına yaptığı en önemli katkılardan biri olarak
değerlendirilmelidir.

9.4.1.4. 1984 “Müsteşarlıktan Genel Müdürlüğe” Rütbe Tenzili
Başbakanlık Çevre Örgütü ve Müsteşarlığı Rafet Erim sonrası ciddi bir rütbe tenziline
uğrar ve genel müdürlük statüsüne indirgenir. Bu da yetmez Genel Müdürlüğün Başbakanlık
yerine Devlet Bakanlığına bağlanması tercih edilir. Genel Müdür olarak önce Doç. Dr.
Muzaffer Evirgen ve sonra Zeynep Arat tayin edilir.
Araştırdığım pek çok kaynakta Çevre Müsteşarlığının neden statü kaybettirilerek Genel
Müdürlük seviyesine çekildiğine dair açık bir bilgi bulamadım. Bu nedenle konuya ilişkin
değerlendirmelerim biraz spekülatif olacaktır. Burhan Kuzu bu değişikliği 1983 tarihinde 2872
sayılı Çevre Kanunu’nun çıkarılmasına bağlamaktaydı. Çevre Kanunu ile Yüksek Çevre Kurulu
ve Mahalli Çevre Kurulu denen iki kamusal örgütleme modeli kuruluyordu. Bu nedenle Kanun
sonrası teşkilatta zorunlu bir reorganizasyon ihtiyacı doğuyor; 2872 sayılı Çevre Kanunu’na
uyumlu bir kamusal örgütlenme gerekiyordu. 1984 tarihli 222 sayılı KHK25 ile yine
Başbakanlığa bağlı tüzel kişiliğe haiz ve katma bütçeli Çevre Genel Müdürlüğü kurulmasının
nedeni 2872 sayılı Kanunu’na uyum sağlamak olarak gösteriliyordu. Örgüt, adının
değiştirilmesine rağmen temel yapısında ve işlevlerinde bir değişiklik yaşamamıştır. Bu
nedenle olan bitenin ne anlama geldiğini açıklayabilmek güçleşmektedir. Denilebilir ki, ilgili
çevre örgütünün ülkedeki diğer örgütler içerisindeki yerinin ne olması gerektiği sorusu hala
daha netleşmediği için bu tür gidip gelmeler olağan karşılanmalı ve tekrar kafa karışıklığına
bağlanmalıdır. Ancak Başbakanlığa bağlı olarak kurgulanan Genel Müdürlüğün uygulamada
icrai yetkilerle donatılmamış Devlet Bakanlıklarına bağlı olarak çalıştırılmış olması, olan
bitenin pek de tesadüfü olmadığını ve daha dikkatli analizler gerektirdiğini göstermektedir.
Bunu destekleyen bir başka gelişme de şu olmuştur: Çevre Genel Müdürlüğü, rütbe
tenziline uğradığı 1984 yılından 1989 yılına kadar Erim’in ifadesiyle kamu kesiminde o
tarihlerde yaşanan en büyük kıyımı yaşayan örgütlerden biri olacaktır. Kadroları geliştirilmek
bir yana, deneyimli personeli yıpratılarak istifaya zorlanan, sözleşmeli personel çalıştırma
olanağı esirgenen bir örgüttür Çevre Genel Müdürlüğü. Somersan’ ın 1984-1989 yılları arasında
Çevre Genel Müdürlüğü makamını ve Müdürlüğün bağlı olduğu Devlet Bakanlığını işgal eden
kişileri ayrıntısı ile anlattığı sayfalardan26 Türkiye’nin çevresinin korunmasının 90’lı yıllara
kadar merkez sağ iktidarlara bırakıldığı ve sık sık müdür ve bakan değişikliklerinin yapıldığı
görülmektedir. Bu normal karşılanmalıdır, çünkü bu yıllar Türkiye’de serbest ekonominin

25

RG No. 18435, 18 Haziran 1984
Somersan kitabından Çevre Genel Müdürlüğü’nün ANAP ve DYP’li Devlet Bakanlıklarına bağlandığını ve
sirkülasyonun çok hızlı olduğunu anlıyoruz.
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yerleştirilmeye çalışıldığı yıllardır ve çevrenin liberal kalkınma çalışmaları önünde engel
olmasını sağlamlaştıracak başta çevre örgütü olmak üzere tüm kamusal örgütler ister icracı
isterse de koordine edici olsunlar, belki uluslararası toplumun baskısıyla
lağvedilemeyeceklerdir ama içleri boşaltılacaktır. Keza bu dönemden sadece kamusal örgütler
değil aynı zamanda direnen hükümet mensupları da de nasibini alacak ve sık sık
değişeceklerdir.

9.4.1.5. 1989 Müsteşarlığa Geri Dönüş
1989 yılının Kasım ayında Çevre Genel Müdürlüğü yine bir KHK ile yeniden
müsteşarlık statüsüne kavuşturulur27. Devlet Bakanlığından yeniden Başbakanlığa bağlanır.
Kuruluş amacı Çevre Genel Müdürlüğü’nün amacı ile aynıdır. Ancak en önemli farkı kendisine
bölge esaslı taşra teşkilatı oluşturmaya ilişkin yetki verilmiş olması ve Mahalli Çevre
Kurulları’nın bu teşkilat içerisinde sürekli kurul olarak yer almış olmasıdır (Çetin, 1995:265).
Çevre Müsteşarlığı, 9 Bölge ve bu bölgelere bağlı 26 Şube Müdürlüğünün kurulmasına
ilişkin 20.5.1990 tarih ve 90/325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı28 ile çevrenin korunmasında
etkin hale getirilmeye ve ülke içinde detaylı şekilde teşkilatlandırılmaya çalışıldı ise de fiili
teşkilatlandırma gerçekleşemeyecektir (Çetin,1995: 265). Bunun yerine Müsteşarlık yine
Devlet Bakanlığına bağlanacak, o dönemin Devlet Bakanı Ali Talip Özdemir, hazırladığı Çevre
Envanter Raporu ile Çevre Bakanlığı’nın kurulmasını temin edecekti.

9.4.2. Türk Çevre Yönetiminde Merkezileşme
9.4.2.1. 1991 ve Çevre “Bakanlığına” Kavuşur
Türk Çevre Yönetiminin 70’li yıllardan başlayarak zaten merkezi bir yaklaşımla
yapılandırıldığı ortadadır ama bu merkezi yapılanmanın anladığımız klasik merkezi
yapılaşmadan kanaatimizce bir farkı vardır. Türkiye’de klasik merkezi yapıdaki örgütler
yetkilendirildikleri konulara hâkimdirler ve konunun tüm sınırlarını da kendileri çizerler. Türk
çevre yönetiminde şimdiye kadar tesis edilen örgütlenmelere bakıldığında ise örgütün merkezi
şekilde yapılansa bile yetkilendirildikleri konuya hâkim olamadığı ve konunun sınırlarının
kendileri tarafından değil, bazen bir uluslararası örgüt, bazen başbakan ya da devlet bakanı ya
da özel sektör tercih ve baskıları sonucu üçüncü taraflar tarafından çizildiği görülmektedir. Yani
merkezi kurgulanan bir örgütün, merkezden yapılması gereken kamusal işleri, takdir yetkisi
çerçevesinde kullanması en az bir yirmi yıl engellenmiştir. Bu engellemeler karşısında
başlangıçta örgütün direndiğini tahmin ediyoruz. Bu direnç karşısında da önce yöneticileri
sirkülasyona uğratılmış daha sonra da içi boşaltılmış diye düşünüyoruz. Örgütün daha sonra
pasifize olduğunu da tahmin etmek güç değildir. Çalışanlar kabuklarına çekilmiş ve çevrenin
korunmasını bir yana bırakıp rutin işleri yapar hale gelmişlerdir diye düşünüyoruz.
Burada bu örgütü yeniden canlandırmak için bir ivme gerekmekteydi. Kanaatimizce bu
ivmeyi Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yaşanan gelişmeler verecekti. Avrupa Birliği’nin
27
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çevrenin korunması yönündeki taleplerinin karşılanması bu pasifize edilmiş ve rutinize olmuş
örgütle mümkün görülmüyor olacak ki daha dinamik ve işbitirici bir çevre teşkilatının yeniden
kurgulanması gereği hâsıl olmuştur.
Bu noktada Talu’nun bir eleştirisine de değinmeden olmaz. Talu Türkiye’de merkezi
çevre teşkilatının neden müsteşarlıktan Bakanlığa dönüştürüldüğünün nedeninin teknik değil,
politik olduğu kanaatindedir ve şunu eklemektedir: “Türkiye’de bir konuya önem vermenin
karşılığı o alanda bir Bakanlık ihdas etmek demektir” . Buraya eklenmesi gereken şey şudur:
90’lı yıllarda çevreye önem veriyorum demenin siyasi karşılığı bir Çevre Bakanlığı kuruyorum
demek olabilir ama bunu diyen siyasi iradenin aynı yıllarda Türkiye’de küresel kapitalizmin
yerleşmesi için gerekli tüm teşkilatları kuran ve yasal düzenlemeleri de değiştiren bir irade
olduğu da unutulmamalıdır. Bu nedenle Çevre Bakanlığı o koşullar altında, ekonomik ve siyasal
tercihler neticesinde oluşacaktı ve hem sivil örgütlerin hem de 1992’de yapılan Rio Çevre
Zirvesinin ardından daha da güçlenen uluslararası kamuoyu ve Avrupa Birliği’nin çevrenin
korunması yönündeki talepleriyle, küresel ekonominin ihtiyaçlarının karşılanması açmazının
tam da düğüm noktasına yerleştirilecekti. Bu nedenle örgütün kurgulanması bir kafa
karışıklığının sonucu değildir. Bakanlık istenilenin tam da bu olması nedeniyle icrai yetkilerden
uzak, var olan yetkilerini başka icracı bakanlıklarla sözde koordineli şekilde kullanan, aslında
ise sürekli yetki çatışması yaşayıp paralize olacak şekilde tasarlanmış, bölge ve taşra örgütü
kurmasına izin verilmemiş, personel almasına izin verilmemiş, var olan personelinin özlük
hakları zayıflatılmış ve her şeyden önemlisi en düşük bütçeli kamu örgütü olarak kurgulanmış
bir bakanlıktır ve bu bilinçli bir politikanın sonucudur. Bu kanaatimizi doğrulayan en ilginç
açıklama daha sonra Çevre Bakanı olacak Doğancan Akyürek tarafından yapılmıştır. Ona göre
Çevre Bakanlığı “Zurnanın son deliği” dir. Yani Kamu Yönetimi teşkilatımız içerisinde sesi en
az çıkan merkezi örgüttür. Anlaşılan odur ki o dönemde hâkim olan siyasi irade bir taşla iki kuş
vurmak istemiştir. Birincisi Bakanlığı göstererek uluslararası kamuoyuna ve özellikle de AB’ye
şirin ve çevreci görünmek, ikincisi ise küresel ekonomik taleplerin çevrenin korunması gerekçe
gösterilerek engellenmesi riski karşısında bir kolaylaştırıcı ya da günah keçisi olmak. Çünkü
dönemin gazeteleri tarandığında Türkiye’de yapılacak olan çevre kirletici yatırım kararları
örneğin Enerji Bakanlığı ya da Turizm Bakanlığı tarafından verilirken, bu bakanlıklar yerine
buna engel olmayan ya da olamayan Çevre Bakanlığı yerden yere vurulmakta, idari davaların
tek ve yegâne davalısı olarak Bakanlığın gösterildiği göze çarpmaktadır.
Bu değerlendirmelerden sonra Bakanlığın nasıl oluşturulduğuna bakalım. ANAP
hükümetinin son dönemlerinde 9 Ağustos 1991 tarihinde 443 sayılı bir KHK ile Çevre
Bakanlığı kurulmuştur. İlk çevre bakanı olarak da eski devlet bakanı Ali Talip Özdemir
atanmıştır ve nihayet çevre hem bakanına hem de “bakanlığına” kavuşmuştur. Demirer bunu
“çevre, bürokrasi içinde daha resmi bir yere oturtuldu” olarak değerlendirmektedir (Demirer;
95:267). Bu dönemde Bakanlık kuruluş KHK’sı ve diğer yasal düzenlemeler Batı Avrupa
modellerinden uyarlandığından görev alanı tanımlaması çevresel kirlenmeler üzerinden
yapılmış, kirlenmenin dışında Türkiye’ye özgü çevresel sorunların giderilmesinde Çevre
Bakanlığı’nın rolü ve yetkileri konusunda ise muğlak bir alan yaratılmıştır. Kanaatimizce bu
politik bir tercihtir. Demirer’in bu noktada bir başka eleştirisi ise şudur “Çevre Bakanlığı
Ankara’nın içinde üç kez taşınmanın, üç kez de bakan değiştirmenin, bir de yüzlerce sayfa
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yönetmelik hazırlamanın dışında olumlu bir şey yapmadı, yapamadı”. Bu eleştiriler haklıydı.
Bakanlık önce İstanbul yolu İskitler mevkiine sonra Eskişehir Yolu 8 km’ye daha sonra da
şimdiki binasına taşındı. O arada da üç bakan değiştirdi. Bu mekânsal ve yönetimsel
mobilizasyon da Bakanlığı yıprattı ve çevreye odaklanmak yerine mekâna ve Bakana
odaklanmasına neden oldu.
Buna bir de kurulduğu yıldan beri yaşadığı kimlik krizini eklemek gerekir. Bakanlık
politika ve strateji mi belirlesin, kuralları koysun ve denetlesin mi, yoksa uygulayıcı konumda
mı olsun, ya da tüm bu işlevlerin hepsini birden mi yapsın (Talu, 2003:50) sorularına o dönem
yanıt bulunamamıştı. Kanaatimizce yanıt bu karışıklığın ta kendisiydi.
90’lı yıllarda Çevre Bakanlığının diğer bakanlıklar karşısında “ikincil önemde” bir
bakanlık olarak değerlendirildiği ve bütçe ödeneklerinin buna bağlı olarak düşük tutulduğu da
gelen eleştiriler arasındaydı. Öyle ki bakanlık koalisyonlu hükümetler döneminde “bakanlık
kapma” pazarlıklarına konu bile olamamaktaydı. (Toprak, 2003:210). Hatta o yıllarda Çevre
Bakanlığı bütçesinde önemli kesintiler yapılmakta ve hatta en kısıtlı bütçenin Çevre
Bakanlığı’na ait olduğu ifade edilmekteydi. (Toprak, 2003: 210)
Çevre Bakanlığı’nın klasik teşkilatı yanında sürekli kurulları, bağlı kuruluşları ve taşra
teşkilatı da vardı. Ancak taşra teşkilatı 1992 tarihli 92/3015 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İl
Çevre Müdürlükleri şeklinde ama sadece 30 ilde kurulmuş ve örgütlenmişti. 1995 tarihli 550
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu sayı 33’e çıkarılacaktı. Ama Karar Çevre Bakanlığını ülke
sathına yaymayacağı gibi, bölge (havza) teşkilatı kurmalarına da imkân tanımayacaktı. Bağlı
kuruluşlarından Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de daha sonra Başbakanlığa
bağlanacaktı.
443 sayılı KHK’nın Çevre Bakanlığını kurgularken daha baştan pek çok sorunu da
beraberinde getirdiğine ilişkin pek çok eleştiri yapılmıştır. Aslında bu düzenleme ile 2872 sayılı
Çevre Kanunu birlikte düşünülerek hazırlanmalıydı. Çünkü 443 sayılı KHK Çevre Bakanlığına
çevrenin korunması, kalitesinin iyileştirilmesi ve çevre kirlenmelerinin önlenmesi konusunda
yetkiler verirken, Çevre Kanunu bu yetkilerin diğer örneğin Bayındırlık ve İskân, Sağlık
Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gibi ilgili Bakanlık ya da belediyeler, il özel idareleri
ya da sahil güvenlik gibi yönetimlerle birlikte kullanılması gereğini hükme bağladığından, yine
karşımıza yetki karmaşası sorunu (Ertan,1991:7-8) çıkmaktaydı.
Bu çatışmayı çözmenin yolu diğer bakanlıkların yetkilerinde çevreyle ilgili
kısıtlamalara gitmek olması gerekirken Bakanlığın kuruluşunun üzerinden daha bir on yıl
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geçmişken, hem içeriden29 hem de dışarıdan özellikle de Avrupa Birliği’nden30 Bakanlığın
çevre alanında etkinliğine yönelik ciddi eleştiriler başlatılır31. Bu eleştiriler Bakanlık örgütünün
ciddi bir reforma tabi tutulması noktasına odaklanır. Bu reform, aynı yıllarda Dünya Bankası
ve IMF örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nden talep ettiği devlet teşkilatını da
küçültecek şekilde bakanlık sayısında bir azalma gerçekleştirin uyarısından sonra yapılacak ve
bundan Kültür ve Çevre Bakanlıkları olmak üzere sadece iki bakanlık nasibini alacaktır.
Bunlardan Kültür Bakanlığı Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı da Orman Bakanlığı ile
birleştirilecektir.

9.4.3. Türk Çevre Yönetiminde Savrulmalar
9.4.3.1. 2003 Çevre Bakanlığı-Orman Bakanlığı Zoraki Nikâhı
2000’li yıllara gelindiğinde Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler yoğunlaşmış ve ciddi
ilerlemeler kaydetmiştir. Bunun neticesinde Çevre Bakanlığı’nın teşkilat sorunlarının ortadan
kaldırılması yanında Avrupa karşısında imajının da tazelenmesi gerekmiştir. Bu dönemde
Bakanlığın yoğun bir mevzuat aktarımı başlattığını, çevresel kirlenmelerle mücadeleye
giriştiğini, medyanın da konuyu yakından takip ettiğini görmekteyiz. Öyle ki o dönemin Çevre
Bakanı Osman Pepe neredeyse her gün televizyona çıkıp çevresel kirlenme ve bozulmalar
karşısında Bakanlığının nasıl bir duruş sergilediğini, Türkiye'nin çevre yönetiminin ve
mevzuatının nasıl da ‘Avrupalılaştığını’ Türk ve de Avrupa kamuoyuna duyurmaktadır. Fakat
aynı dönemlerde Bakanlık 2B arazilerinin satışı, Otopan gemisinin asbest kaplamalarının
sökülmesine izin vermesi, eski Bergama altın madeni işletmesi davasındaki tavırları, balık
çiftlikleri izinleri ve Acarkent meselesi yüzünden çok sıkıntılı günler geçirecekti.
Bakanlığın bu sıkıntılı dönemlerinde, bir başka sıkıntı yaratan konu, “Türk kamu
yönetimi teşkilatının reorganizasyonu ve tasarrufu” da gündeme gelmişti. Kısacası Türkiye’den
IMF ve Dünya Bankası kanalıyla Bakanlık sayısında bir azaltma bu yolla da kamu
harcamalarında tasarrufa gidilmesi isteniyordu. Bakanlıkların birleştirilmesine ilişkin Kanun
tasarısının başlangıç görüşmesinde Mehdi Eker bu yolla sağlanacak bürokratik tasarrufu Meclis
kürsüsünden rakamlarla şöyle açıklayacaktı32:
“Sayın milletvekilleri, bu tasarı yasalaştığı takdirde önemli ölçüde bir kadro tasarrufu
da sağlanmış olacaktır. Mevcut yapıda iki bakanlığımıza bağlı taşra teşkilatlarındaki bölge ve
Çevre Bakanlığı Müfettişi Ahmet Sandal, Çevre Bakanlığının yaşadığı sıkıntıları anlattığı çalışmasında çevre
alanında etkinlikte bulunabilen diğer bakanlıkların Çevre Bakanlığına bu yetkilerini devretmediğinden
yakınmaktadır. Bakanlık işlevsiz kalmaktadır demektedir ve bir dizi reform önerisi getirmektedir. Yerel Yönetim
ve Denetim Dergisi, Mart 2000, C.5, S.3, ss.48-52. Yine Nuran Talu, Ocak 2003 tarihli makalesinde Çevre
Bakanlığının gelecekte nasıl reforme edilebileceğine ilişkin teklifler sunmaktadır. Çevre ve Mühendis, Ocak 2003,
S.23-24, ss. 50-58
30
Helsinki Zirvesinden sonra AB Adaylığı kesinleşen Türkiye’nin önüne pek çok diğer engelden ayrı olarak çevre
müktesebatına uyum ve uygulama konusunda yaşayacağı engel de eklenince, Hükümet çareyi bu uyuma ayak
uydurabilecek yeni bir teşkilat örgütlenmesinde arayacaktır.
31
Özellikle DPT tarafından hazırlattırılan Türkiye Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı (UÇES) çevre
yönetiminin etkinleştirilmesinde kısıtlar başlıklı çalışmasında Çevre Bakanlığının yetkilerinin açık olmadığına,
başka kuruluşlara belirli düzenlemeleri yaptırtma yetkisine sahip olmadıklarına ve en önemlisi Çevre ve Orman
Bakanlıklarının arasındaki yetki paylaşımının açık olmadığına değinmektedirler. ss.20-21.
32
TBMM Tutanakları 22 Dönem 1. Yasama Yılı 74. Bileşim 1 Mayıs 2003
29
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il müdürlükleri sayısında tasarrufa gidileceği gibi, bakanlık merkezindeki yönetici kadrolarında
da önemli ölçüde azalma meydana gelecektir. Örneğin, müsteşar yardımcısı sayısı 10'dan 4'e,
genel müdürlük sayısı 6'dan 5'e, genel müdür yardımcılığı kadrosu 24'ten 15'e, daire başkanlığı
kadrosu 36'dan 28'e, bakanlık müşavirleri kadrosu 50'den 30'a indirilerek toplam 105 adet üst
düzey kadro tasarrufu sağlanmış olacaktır”.
Çevre Bakanlığı ile Kültür Bakanlıklarının, Orman ve Turizm Bakanlıklarıyla
birleştirilerek kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesi fikri ne bakanlıklar33, ne sivil toplum34
nezdinde, ne de bu alanda çalışan akademisyenler35 içerisinde hoş karşılandı. Çevre
Mühendisleri Odasının, Bakanlığın yeni isminin orman ve çevre mi yoksa çevre ve orman mı
olacağı konusundaki tartışma ve değişikliği “komik” bulması ve aslında yeni bakanlığın adının
Çevre ve Orman Bakanlığı olmasına karşılık çevreyi yutmuş bir Orman Bakanlığı ile karşı
karşıya oldukları açıklaması yapması ilginçtir36. Yine aynı açıklamaya göre yeni bakanlığın
kimi birimleri hala T.C. Orman Bakanlığı antedi ile yazışma yapıyor, dahası Bakanın kendisi
kendini kamuoyuna çoğunlukla Orman Bakanı olarak sunuyor ve yeni örgütlenmedeki çevre
perspektifi sembolik de olsa kayboluyordu. 2003 yılında 4856 sayılı yasa ile Çevre ve Orman
Bakanlıkları birleştirildikten sonra ilk Çevre ve Orman Bakanı, eskiden Orman Bakanlığı
görevini de yerine getirmiş olan Çevre Bakanı AKP’li Osman Pepe oluyordu.
Bakanlıkların birleştirilmesinin çevreye katkısını analiz etmek bu çalışmanın sınırlarını
aşacağı için, bunun yerine birleşmenin teşkilata katkısını analiz etmek amacıyla bakanlık
içerisinde mütevazı bir alan araştırması yaptık. Bu araştırmada hem Çevre Bakanlığı
teşkilatından hem de Orman bakanlığı teşkilatından gelen bir kısım üst düzey bürokrata
birleşmenin nedeni, yararları ve zararları hakkında kısa sorular sorduk ve aldığımız yanıtları
aşağıda kısaca belirttik:
Eski Çevre Bakanlığı bürokratları, birleştirmenin nedenlerini Orman Bakanlığının sahip
olduğu bütçenin avantajını yakalamaya, daha iyi bir alt yapıya sahip bakanlık binasına
taşınmaya, bilgi işlem gibi eksik tarafların Orman Bakanlığı gibi geçmişi daha güçlü bir
bakanlık tarafından tamamlanması ihtiyacına bağlamaktaydılar. Bu sayede Çevre Bakanlığı
daha güçlendi ama yine de istenilen noktaya erişemedi, birleşme eksiye eksi katmadı
kanaatindeydiler.

Çevre Bakanının kendisi dahi başlangıçta bunu eleştiren açıklamalar yapacak, bu Ömer Madra tarafından Açık
Radyo’da eleştiri konusu yapılacak, bütün bunlar daha sonra kurulan 60. hükümette diğer bazı nedenler yanında
bakanın Bakanlık koltuğundan uzaklaştırılmasına neden olacaktı. Yerine eski İSKİ ve DSİ Genel müdürlüğü
görevini de yürütmüş, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden şimdiki bakan Prof.Dr. Veysel
Eroğlu atanacaktı
34
Çevre ve Mühendis Dergisinde bakanlıkların birleştirilmesini kıyasıya eleştiren Çevre Mühendisleri Odası
konuyu 59. hükümetin en tartışmalı tasarruflarından biri olarak nitelendirmiş ve hâlihazırda donanımsız ve etkisiz
olan çevre yönetiminin kurumsallaşması iki bakanlığın birleştirilmesi suretiyle iyice kenara itilmiştir açıklaması
yapmıştır.
35
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi akademisyenleri bu olay karşısındaki tepkilerini ortak bir görüş altında
Türk kamuoyu ile paylaştılar ve Türkiye’nin çevre sorunlarının iki bakanlığın zorunlu birleşmesiyle
çözülemeyeceğini, tam tersine Orman Bakanlığının şimdiye kadarki kazanımlarını da geriye götüreceğinden
endişe duyduklarını dile getirmişlerdir. http://www.orman.istanbul.edu.tr/en/node/9498, erişim tarihi: 13.08.2009
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Çevre ve Mühendis Dergisi, 2003, S.25, s.5
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Buna karşılık eski Orman Bakanlığı bürokratları iki bakanlığın birleşmesini doğru
bulmadıklarını ifade ediyorlardı. İşlevsel açıdan Orman Bakanlığının uygulamacı bir bakanlık
olduğu, bölge teşkilatları olduğu, güçlü bir taşra teşkilatları olduğu, alanda çalıştıkları, ancak
birleşmeden sonra bölge teşkilatlarını kaybettikleri, taşra teşkilatlarının ise il valilerinin altında
organize oldukları için işleri seri yapmalarının engellendiğini belirtmekteydiler. İlave olarak
Orman Bakanlığının çok tecrübeli ve yatırımcı yönü ağır basan bir örgüt olmasına karşılık,
diğer Bakanlığın denetim yönü ağır basan, nispeten yeni bir örgüt olduğunu vurgulamakta ve
bunun çabuk karar almayı güçleştirdiğini; çabuk karar almanın da çevre ve orman kaynaklarının
korunması ve yeni yatırımların (burada orman yetiştirmeden bahsedilmektedir) bir an önce
gerçekleştirilmesi bakımından hayati olduğunu sözlerine eklemekteydiler.
İki bakanlığın birleştirilmesi sonucu kaldırılan bölge teşkilatının yokluğunun merkezle
taşra örgütü arasındaki bağı zayıflattığını, merkezdeki karar alıcıların meslekten olmamalarının
da bunda payı olduğunu vurgulayan bürokratlar, ayrıca Bakanlığın faaliyet alanının çok
büyüdüğünü ve çeşitlendiğini, böyle olunca da ayrıntıların zaman zaman göz ardı edilebilme
tehlikesine düştüğünü belirtmekteydiler.
Aynı bürokratlar eski Çevre Bakanlığının taşrada alt yapısının mevcut olmaması
nedeniyle kendi bakanlıklarının gerekli takviyeleri yaptığını, tüm bunların bu sefer de orman
teşkilatını zayıflattığını sözlerine eklemekteydiler.
Bakanlıkların birleştirilmesinin avantajları olarak da şunlar gösterilmişti: “Her şeyden
önce valilikler altında organize olan taşra örgütümüz, ağaçlandırma sahaları konusunda
valilerin gücünden daha fazla yararlanabilmektedir. Ayrıca valilikler, şehirlerin diğer
imkânlarını Bakanlık için seferber edebilmektedirler. Okullara ve kamuoyuna daha kolay
ulaşabiliyoruz. DSİ ve Devlet Meteoroloji Örgütü gibi kuruluşlarla ortak çalışmalar yapabiliyor
ve olumlu sonuçlar alabiliyoruz”.
Bu birleşmenin Orman Bakanlığı personeline de katkısı olduğunu belirten bürokratlar,
kendi personellerinin eski Çevre Bakanlığı personeline göre daha içe kapanık olduklarını,
birleşmeyle birlikte sosyal haklar konusunda daha talep kâr davranmaya başladıklarını ifade
etmektedirler.
Tüm bunlara karşılık bürokratlar, iki bakanlık personeli arasında görülen çekişmenin
ortadan kalkabilmesi için daha birkaç yıl geçmesi gerektiğini de söylemekten
çekinmemekteydiler. Bu çekişme de Bakanlığın etkinliğini zayıflatmaktaydı.
Bu araştırma yanında 2007 yılında yayımlanan Dokuzuncu 2007- 2013 yıllarını
kapsayan Kalkınma Planı Çevre Özel İhtisas Komisyonu Raporu da Çevre ve Orman
Bakanlıklarının birleştirilmesinin çevre yönetimini en çok etkileyen gelişme olduğunu
vurgulamaktadır37. Rapor, kamu yönetiminde ve çevrenin korunması, kirlenmesinin
önlenmesinde etkinliğin artırılması noktasında Bakanlıkları birleştirmek yerine, yeniden
yapılanma çalışmalarında sorunların temeline inmenin daha akılcı olacağı belirtilmektedir.
Çözüm özetle çevrenin sektörel kalkınma politikalarına entegre edilmesi ve bunun için de Çevre
37

DPT 2007-2013 Dokuzuncu Kalkınma Planı Çevre ÖİK Raporu, Ankara, 2007, s.42
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ve Orman Bakanının Yüksek Planlama Kurulu daimi üyesi olarak atanması olarak dile
getirilmiştir.
Bakanlıkların birleştirilmesi sonrasında iki önemli gelişmeden daha kısaca bahsetmek
gerekir. Bunlardan birincisi 2004 yılından başlayarak peş peşe çıkarılan yerel yönetim
yasalarıyla38, tüm yerel yönetim birimlerinin, yetki sahaları olan kentte çevre sorunları ve
kirlenmeyle mücadelede güçlü yetkilerle donatılmış olmasıdır. Bir diğeri ise 2006 yılında 2872
sayılı Çevre Kanunu’nda köklü bir revizyona gidilmek 39 suretiyle, Bakanlığın izin ve
ruhsatlama gibi merkezi yetkilerinin daha kesin tanımlanması buna karşılık, denetim ve
cezalandırma yetkilerinden bir kısmını Kanunda sayılan ya da sayılmayan diğer kamu
örgütlerine özellikle de yerel birimlere devredebilmesine imkân veren hükümler getirilmesidir.
Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Mustafa Öztürk’ ün 2005 yılının Aralık
ayında yaptığı bir sunumda40 Bakanlığın etkinliği konusunda yaptığı değerlendirme önemlidir.
Müsteşar yardımcısı her şeyden önce AB sürecinde sorumlu bakanlığın Çevre ve Orman
Bakanlığı olduğunu vurgulamaktadır. Bakanlığın diğer bakanlıklardan farklı olarak başka
kurumlar tarafından yapılması zorunlu olan yatırım ve uygulamaları düzenlemekle sorumlu
kılındığından etkisi zayıflamaktadır demektedir. Ayrıca Öztürk’ e göre Çevre ve Orman
Bakanlığının Türkiye’nin çevresinin korunmasındaki başarısı, sadece Bakanlığın değil, mahalli
idareler, sanayi ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların yatırımlarını zamanında yapmalarına da
bağlıdır. Müsteşar Yardımcısı bu ifadesiyle Bakanlığın başarısızlığının sorumluluğunu biraz da
çevreye değen kararlar veren ya da uygulamalar yapan diğer örgüt ve kurumların taşıması
gereğinin altını çizmiştir.

9.4.3.2. 2005 Çevre ve Orman Bakanlıklarının Ayrılması Üzerine
Mülahazalar
2003 yılında birleştirilen bakanlıkların 2005 yılında ayrılacakları yönünde basında
haberler çıkmaya başlar41. Çevre Bakanlığına kentlerle ilgili bir başlığın ilave edileceği ve yeni
bakanlığın adının Çevre ve Kentsel Yönetim Bakanlığı olacağı, Orman Bakanlığının ise Tarım
ve Köy İşleri Bakanlığı ile birleştirileceği yönünde çalışmalar yürütüldüğünden söz edilmeye
başlanır. Bunun nedeni de Avrupa Birliği’nin çevreye verdiği 3 milyon Euro’luk hibe fonunun
kesilmesine bağlanır. Uyum sürecinde Bakanlığın kaynağa ihtiyaç duyduğu, hibe alabilmek
için bakanlıkların tekrar ayrılmasına karar verilebileceği dile getirilir. Bu söylenenler
gerçekleşmese bile Türkiye Cumhuriyeti bakanlık teşkilatlarının AB rüzgârından ne kadar
kolaylıkla etkilendikleri ve hasta düştüklerine de güzel bir örnek teşkil etmektedir.

10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası, 22.02.2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Yasası, 3.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Yasası.
39
26.4.2006 tarihli 5491 sayılı Kanun
40
Mustafa Öztürk: AB Sürecinde Çevre, Aralık 2005, s.28
41
http://www.zaman.com.tr//?bl=ekonomi&alt=&hn=184211. Erişim tarihi 13.08.2009. Ayrıca
http://www.haber7.com/haber/20050619/Cevre-ve-Orman-Bakanlig... Erişim tarihi 13.08.2009
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9.4.3.3. 2007 Çevre ve Orman Bakanlığına Su Bakanlığının Eklenmesi
Girişimleri
Bakanlıkların ayrılacakları söylentisinin üzerinden iki yıl geçmeden yaşanan büyük
kuraklığın akabinde, Çevre ve Orman Bakanlığı teşkilatında bir kez daha yeniden yapılanma
sinyalleri yanıp sönmeye başlar. Bu sefer de Bakanlığın suların korunmasına ilişkin
örgütlenmeyi de içerecek şekilde Çevre, Orman ve Su Bakanlığı ya da Çevre ve Doğal
Kaynaklar Bakanlığı adını alması ya da Su Bakanlığı olarak ayrı bir bakanlık tesisi edilmesi
yönünde çalışmalar yapıldığı basında dillendirilmeye başlar. Neden suların yönetimini de bu
bakanlık üstlenmek istemektedir sorusunun yanıtı şöyle olabilir: Su yönetiminin tarihsel süreci
içerisinde, farklı tarihlerde çıkarılan ve birbirini dikkate almayan 44 ayrı yasal ve yönetsel
düzenleme mevcuttur ve bundan kaynaklanan çok başlı ve yetki çatışmasına yol açan bir
yönetsel model ortaya çıkmıştır. Bu üst üste binen yetkiler su kıtlığı ortaya çıktığında büyük
sorunlara yol açmakta ve önlem almayı da güçleştirmektedir. Bu nedenle 2007 yılında başlayan
ve etkilerini 2008 yılında artarak gösteren su kıtlığı Çevre ve Orman Bakanlığı ile ona bağlı
kuruluş haline getirilmiş DSİ’yi zor durumlara sokmuştur. Su yönetiminin tek bir bakanlık
çatısı altına alınarak çok başlı bir yönetim yerine; merkezi bir yönetim modeli getirilmeye
çalışılacaktır. Bu noktada sivil toplum örgütlerinin su yönetiminin havza esasına bağlanarak
daha özerk ve entegre bir yönetim modeliyle ve katılımcılığa açık olarak gerçekleştirilmesinin
daha rasyonel ve suyun korunmasına daha uygun olacağı savları da bertaraf edilecektir. Ancak
pek de gündeme gelmeyen bir iç çatışmanın su yönetiminin merkezileşmesini şimdilik
engellediği kanaatindeyiz.
Çevre ve Orman Bakanlığı ile onun bağlı kuruluşu olan DSİ arasında su yönetiminin
sahibinin kim olacağı noktasında bir uzlaşmazlık bulunduğu varsayılmaktadır. Bu nedenle de
yıllardır çıktı çıkacak denilen ve AB baskılarına karşın hala daha yasalaşamayan Su Çerçeve
Yasasının, yetkileri kime verdiğine bakmak gerekir. DSİ tarafından yıllar önce hazırlanan ve
sır gibi saklanan yasa taslağı geçen yıl Çevre ve Orman Bakanlığına sunulmuştur. Bugün ise
akıbeti meçhuldür. Taslakta su yönetimine ilişkin yetkiler DSİ ‘ne verilmektedir. Bunun
yanında suyun arzına ilişkin bir takım işlerin özel şirketler aracılığı yaptırılmasına da DSİ’nin
karar verebileceği taslakta yer almaktadır. Bu konunun duyulması Çevre ve Orman Bakanlığını
zor duruma sokmuş, 2008 yılı Mart ayında İstanbul’da gerçekleşen Dünya Su Forumu, sivil
toplum örgütlerince eleştiri yağmuruna tutulmuş ve aynı tarihlerde alternatif toplantılar
düzenlenerek, Bakanlığın suyu korumak için değil, özelleştirmek suretiyle uluslararası
pazarlara açmak için çaba gösterdiği şeklinde yorumlar yapılmıştır. Bu Bakanlığın kuruluş
felsefesine taban tabana zıt bir durumun ortaya çıkmasına yol açmıştır. 13 Mayıs 2008 tarihinde
Bakanlık bir stratejik planlama çalıştayı yapmak suretiyle teşkilatını masaya yatırmış ve
oldukça da ciddi bir swot analizi gerçekleştirmiştir42.
Bu analiz sonuçlarına göre Bakanlığın en zayıf yönleri şunlardır:
Bakanlıkta kurumsal yapılanmanın sürekli gündemde olması Bakanlığın
kurumsallaşmasını engellemektedir. Merkezde ve taşrada nitelikli personelin bulunmak güçtür.
42
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Bakanlık birimleri arasında bir yandan yetki örtüşmesi olması, diğer yandan da bazı
çalışmaların sahiplenilmemesi işlerin gereği gibi yapılmasını engellemektedir. Bakanlığın
genel bütçe içindeki payının düşüklüğü yapılacak çalışmaları kaynaksız bırakmaktadır.
Bakanlığın kamuoyuna tanıtım eksikliği vardır. Yine mevcut personel kurumun sürekli
yeniden yapılanması ya da liyakat esasına dayanmadan yapılan yükseltilme ve atamalar
nedeniyle teşkilattan ayrılması söz konusudur. Ayrılmayıp kalanların ise her an ayrılmaya
eğilimli olmaları nedeniyle kurumu ve işlerini sahiplenmemelerinden doğan verimsizlik
teşkilata zaman zaman hâkim olabilmektedir.
Bakanlık çalışanları aşağıdaki konuları da tehdit olarak algılamaktadırlar:
Bakanlık politik ve sosyal baskı altındadır. Bunun sonucu olarak sürekli olarak yeniden
yapılanma tehdidi altındadır. Bu tehditten bunalan ve diğer kamusal örgütlere göre özlük
hakları da zayıf olan uzman personeli Bakanlıkta tutmak mümkün olamamaktadır ve Bakanlık
sürekli kan kaybetmektedir. Her şeyden önemlisi ulusal çevre politikasının belirlenmesinde ve
uygulanmasında bütün bu yeni düzenlemelere rağmen birden fazla kurum söz sahibidir. Bu
kurumların amaçlarıyla Bakanlığınki çatışabilmektedir. Ve son olarak hala daha çevre koruma,
endüstriyel gelişmenin önünde bir engel olarak görülmektedir.
Bakanlığın güçlü yönleri ve elindeki fırsatlar da özetle şöyle belirtilmektedir:
Bakanlık farklı disiplinlerden gelen zengin bir uzman kaynağına sahiptir. AB uyum
süreciyle birlikte kazanılmış güçlü bir mevzuat altyapısı oluşturulmuştur. Bakanlık çevre ve
orman konusunda bilgi kaynağı ve otorite haline gelmeyi başarmıştır. Kurumsal olarak genç,
idealist ve dinamik bir kadroya sahiptir. BM gibi uluslararası örgütler ve Avrupa Birliği gibi
bölgesel örgütlerle kurdukları yoğun ilişkiler, Bakanlığı çevre konusunda odak noktası haline
getirmiştir. Her şeyden önemlisi de toplumun artan çevre ve orman bilinci, güçlü çevre
örgütlerinin varlığı ve Bakanlığın onlarla kurmuş olduğu bir takım ilişkiler, Çevre ve Orman
Bakanlığını diğer bakanlıklar karşısında üst noktalara taşımaktadır.

9.4.3.4. Çevre Yönetiminde Kentsel-Kırsal Çevre Ayrımı: Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı/Orman ve Su İşleri Bakanlığı
2011 yılında yapılan seçimlerin ardından 61. hükümet kurulurken 8 Haziran 2011 tarihli
mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 636 sayılı Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayımlanacak ve bu KHK ile
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı adı altında yeni bir bakanlık oluşturulacaktı. Bayındırlık
ve İskân Bakanlığı kapatılarak bu bakanlığa ait görevler bu yeni Bakanlığa devredilecekti.
Çevre, imar ve orman konularında yetki tek bakanın elinde toplanacaktı. Ancak daha üzerinden
bir ay kadar geçmeden 4 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazetede, 644 ve 645 sayılı iki KHK daha
yayımlanacak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı adı altında iki
ayrı bakanlık kurulacaktır. 644 sayılı KHK, 8 Haziranda yayımlanan 636 sayılı KHK'yı
bütünüyle yürürlükten kaldıracaktır. Bu iki Bakanlığa ilişkin olarak yapılan düzenlemeler, ilk
Bakanlar Kurulu üyelerinin atanması ile yürürlüğe girecektir.
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Çevre, Orman ve Bayındırlık Bakanlıklarının önce birleştirilip yetkinin merkezde
toplamasının hemen ardından Bakanlığın yeniden ikiye bölünmesi ilginçtir. Buna muhtelif
açıklamalar getirilmekte birlikte bundan böyle kentsel çevrenin korunmasından Çevre
Bakanlığı ile birleştirilen Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, kırsal çevrenin korunmasından da
Orman Bakanlığına suyun korunmasına ilişkin yetki ve sorumluluklar getirilmek suretiyle
Orman ve Su İşleri Bakanlığının yetkili ve sorumlu tutulması sağlanmıştır.
2011 tarihli 644 sayılı KHK Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, 645 sayılı KHK ise Orman
ve Su İşleri Bakanlığı’nın teşkilatını kuruyor ve görevler belirlemiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011 tarihli 644 sayılı kuruluş KHK’sında Bakanlığın
çevrenin korunmasıyla ilgili görev ve sorumlulukları şöyle sıralanmıştır:
1. Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını
hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki
hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve
ilgililerin kayıtlarını tutmak,
2. Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik
prensip ve politikalar tespit etmek, standart ve ölçütler geliştirmek, programlar hazırlamak; bu
çerçevede eğitim, araştırma, projelendirme, eylem planları ve kirlilik haritalarını oluşturmak,
bunların uygulama esaslarını tespit etmek ve izlemek, iklim değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri
yürütmek,
3. Faaliyetleri sonucu alıcı ortamlara katı, sıvı ve gaz halde atık bırakarak kirlilik
oluşturan veya oluşturması muhtemel her türlü tesis ve faaliyetin, çevresel etkilerini
değerlendirmek; alıcı ortamlar ile ilgili ölçüm ve izleme çalışmalarını yapmak; bahse konu tesis
ve faaliyetleri izlemek, izin vermek, denetlemek ve gürültünün kontrol edilmesini sağlamak,
4. Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel ilke,
strateji ve standartları belirlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak, Bakanlar Kurulunca
yetkilendirilen alanlar ile merkezi idarenin yetkisi içindeki kamu yatırımları, mülkiyeti kamuya
ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı, milli güvenliğe dair tesisler, askeri yasak
bölgeler, genel sığınak alanları, özel güvenlik bölgeleri, enerji ve telekomünikasyon tesislerine
ilişkin etütleri, harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını,
parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru
tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde resen
ruhsat ve yapı kullanma izni vermek.
5. Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle
hazırlamak ve mahalli idarelerin plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek.
6. Küresel iklim değişikliği ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için plan ve
politikaları belirlemek.
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644 sayılı KHK’da esas itibariyle Bakanlığın şehirciliğe ilişkin görevleri ayrıntılı ve
uzun uzun anlatılırken, çevrenin korunmasına ilişkin görev ve sorumlulukları sadece altı alt
başlıkta toplanabilecek kadar azdır. Buna karşın Bakanlığın şehirleşmeye ilişkin görevleri
arasında çevreyi etkileyebilecek birçok yetkisi söz konusudur. Şöyle ki;
1. Gecekondu, kıyı alanları ve tesisleri ile niteliğinin bozulması nedeniyle orman ve
mera dışına çıkarılan alanlar dâhil kentsel ve kırsal alan ve yerleşmelerde yapılacak iyileştirme,
yenileme ve dönüşüm uygulamalarında idarelerce uyulacak usul ve esasları belirlemek;
Bakanlıkça belirlenen finans ve ticaret merkezleri, fuar ve sergi alanları, eğlence merkezleri,
şehirlerin ana giriş düzenlemeleri gibi şehirlerin marka değerini artırmaya ve şehrin gelişmesine
katkı sağlayacak özel proje alanlarına dair her tür ve ölçekte etüt, harita, plan, parselasyon planı
ve yapı projelerini yapmak, yaptırmak, onaylamak, kamulaştırma, ruhsat ve yapım işlerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak, yapı kullanma izinlerini vermek ve bu alanlarda kat mülkiyeti
kurulmasını temin etmek; 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 20/7/1966
tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından
yapılan uygulamalara ilişkin her tür ve ölçekte etüt, harita, plan ve parselasyon planlarını
yapmak, yaptırmak, onaylamak, ruhsat işlerini gerçekleştirmek, yapı kullanma izinlerini
vermek ve bu alanlarda kat mülkiyetinin kurulmasını sağlamak.
2. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazineye, kamu
kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan
taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara
ilişkin olarak ilgililerince hazırlandığı veya hazırlatıldığı halde yetkili idarece üç ay içinde
onaylanmayan etüt, harita, her tür ve ölçekteki çevre düzeni, nazım ve uygulama imar
planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini ilgililerinin valilikten talep etmesi ve
valiliğin Bakanlığa teklifte bulunması üzerine bedeli mukabilinde yapmak, yaptırmak ve
onaylamak, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli
mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını
vermek.
3. Depreme karşı dayanıksız yapılar ile imar mevzuatına, plan, proje ve eklerine aykırı
yapıların ve bunların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak veya
yaptırmak.
4. 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve geliştirilmesine dair iş ve
işlemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita, altyapı ve üstyapıya ilişkin
faaliyetleri ile ilgili kent bilgi sistemlerinin kurulması, kullanılması ve Ulusal Coğrafi Bilgi
Sistemi ile entegre olmasını desteklemek.
5. Bakanlığın görev alanına giren konularda mahalli idarelerin idari ve teknik
kapasitesinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak ve bunlara teknik destek sağlamak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı olarak örgütlenmiştir.

180

Bakanlığının merkezdeki hizmet birimleri şunlardır:
a) Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü.
b) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü.
c) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü.
ç) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü.
d) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (3)
e) Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü.
f) Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü.
g) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü.
ğ) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı.
h) Strateji Geliştirme Başkanlığı.
ı) Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı.
i) Hukuk Müşavirliği.
j) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
k) Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı.
l) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı.
m) Personel Dairesi Başkanlığı.
n) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
o) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
ö) Özel Kalem Müdürlüğü.
Merkez teşkilatı bu kadar çok sayıda genel müdürlük ile daire başkanlığından oluşan
Bakanlığın çevreden sorumlu birimleri sadece üç genel müdürlüktür.
a)

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

b)

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü.

c)

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
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Bakanlık 81 ilde taşra teşkilatına sahiptir. Bunun yanında Yüksek Çevre Kurulu,
Mahalli Çevre Kurulları ve Çevre ve Şehircilik Şurası olmak üzere çevre alanında çalışmak ve
politikaların oluşmasına hizmet etmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları,
STK’lar ile özel sektör temsilcilerinden ve de uzmanlardan katılımla oluşturulan ek birimler de
vardır.
645 sayılı KHK ile kurulan Orman ve Su İşleri Bakanlığının kırsal çevrenin korunması
bakımından yetki ve sorumlulukla donatıldığı görülmektedir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görevleri ise şunlardır:
a) Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve
erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında politikalar
oluşturmak.
b) Tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek, korunan alanların tespiti,
milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve biyolojik
çeşitlilik ile av ve yaban hayatının korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve
işlettirilmesini sağlamak
c) Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair
politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek
d) Meteorolojik olayların izlenmesi ve bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına
yönelik politika ve stratejiler belirlemek
Orman ve Su İşleri Bakanlığının merkez teşkilatı içerisinde şu hizmet birimleri
bulunmaktadır:
a) Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
b)

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

c)

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

d)

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığının esas görevi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
hazırlayıp onayladığı Çevre Düzeni Planlarının kırsal alanda yürütülmesini sağlamaktır. Ancak
Bakanlığın son dönem HES kararları ile orman sınırlarına ilişkin kararları kırsal alanları
korumakla yükümlü bir kamu makamının halkla nasıl karşı karşıya geldiğini bize
göstermektedir.
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9.5. İdeal Çevre Yönetimi Nasıl Olmalı?
Çevre koruma bugün Türkiye’de kamu hizmeti olarak nitelendirilmiştir. Öncelikle
bundan kesinlikle vazgeçilmemelidir. İkinci olarak 1982 Anayasasının 56. maddesi çevrenin
korunması konusundaki sorumluluğu Devlet ve Vatandaşları arasında paylaştırmıştır. Bu
demektir ki çevrenin korunmasında sadece yönetsel örgütler değil vatandaşlar da aktif olarak
rol üstlenebilmelidirler. Bu da unutulmamalıdır. Bu anayasal düzenlemeden hareketle Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının klasik bürokratik yapısının,
vatandaşlarını da kapsayacak şekilde değiştirilmesi olanağı aranmalıdır. Gerçi 2872 saylı Çevre
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yasasında 2006 yılında yapılan değişiklikle Bakanlıkların ve yerel yönetimlerin çevre ile ilgili
kararlarına sivil toplumun aktif şekilde katılımını kolaylaştıracak mekanizmalar geliştirmeleri
konusunda hüküm ve ilkeler konulmuş olmasına rağmen, son dönem gerek enerji üretimi gerek
madencilik ve gerekse de kentsel dönüşümle ilgili kararlar bakımından halkın bilgilendirilmesi
ve kararlara aktif katılımını sağlayacak mekanizmalar kurulmadığı gibi, halkın katılımının
Jandarma ve Emniyet güçlerince engellendiği de görülmektedir.

Bu kamu yönetimi aygıtı ile halkı karşı karşıya getirmekte, özellikle yerel halk
kışkırtılmaya ve sivil itaatsizlik eylemlerine eğilimli hale gelmektedir. Bunun yerine Çevre ve
Şehircilik ile Orman ve Su işleri Bakanlıklarının teşkilat şemalarına Bakanlıkların kararlarını
etkileyebilecek kadar güçlü, daimi ve halk ve uzman katılımlarına açık bir “Çevre Danışma
Forumu” yerleştirilmesiyle demokratik ve katılımcı çevre yönetimi en başından
gerçekleştirilebilirdi. Bu sağlanamaz ise mevcut kurulların işleyişi ve sorumluluğunun
artırılmasıyla bu çatışma engellenebilirdi.
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Uygulamalar
1) Yaşadığınız şehirde kirlenme ve çevresel bozulmalara müdahale eden kurumları
araştırınız.
2) Bu kurumlardan hangisinin daha aktif ve vatandaş tarafından ulaşılabilir
olduğunu saptayınız.
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Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız şehirdeki çevre sorunları ve kirlenmelerle hangi kamu kurumları
mücadele ediyor saptayınız. Sizce hangisi daha verimli ve etkin çalışıyor?
2) Yaşadığınız şehirde çevresel kirliliklerden hangisine daha çok rastlıyorsunuz?
Bunun nedeni hangi yönetim örgütünün sorumluluğunu gerektirir? Niçin?
3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulları hangileridir?
4) Orman ve Su İşleri Bakanlığının kurulları hangileridir?
5) Her iki bakanlığın teşkilat şemaları incelendiğinde devletin hangi konuya daha fazla
ağırlık verdiği görülmektedir?
6) Çevre yönetiminde katılım nasıl olmalıdır?
7) Çevre yönetiminde bilgi edinme ve yargıya ulaşma nasıl olmalıdır?
8) Çevre yönetiminde yerellik ilkesi ne demektir?
9) Devletlerin çevre yönetimlerini belirleyen temel etkenler hangileridir?
10) Dünyada çevre yönetiminde genel eğilim hangi örgütlenmeden yanadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevre yönetiminin tanımlarını, ortaya çıkış tarihlerini, buna yol açan düşünce biçimini,
sorunun kaynaklarını, dünyada ortaya çıkan çevre yönetimlerinin neler olduğunu ve ideal çevre
yönetimi nasıl olmalı öğrenmiş olduk.
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10. ÇEVRE VE YEREL YÖNETİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Çevre koruma, kirliliği önleme ve çevreyi geliştirmede yerel yönetime bırakılan
yetkiler ve sorumluklar
2) Çevre yönetiminde yerel yönetimlerin başarı ve başarısızlıkları ve nedenleri
3) Çevre yönetiminde yerele bırakılması gereken yetki ve sorumluluklar
4) Yerel yönetimler çevreyi yönetirken etkililik, etkinlik, hesap verebilirlik, şeffaflık
ve katılım ilkesinin önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çevre koruma kirliliği önleme ve çevreyi geliştirmede yerel yönetime bırakılan yetkiler
ve sorumluklar ve bunun neo-liberalizm manasında anlamı nedir?
2) Çevre yönetiminde yerel yönetimlerin başarı ve başarısızlıkları ve nedenleri nelerdir?
3) Çevre yönetiminde yerele bırakılması gereken yetki ve sorumluluklar neler olmalıdır?
4) Yerel yönetimler çevreyi yönetirken etkililik, etkinlik, hesap verebilirlik, şeffaflık ve
katılım ilkesine neden önem verilmiyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çevrede meydana gelen
Çevre ve Yerel Yönetimler meseleler aynı zamanda
hakkında açıklamalar.
yerel meselelerdir ve yerel
yönetimlerin ve yerel
Yerele Yetki devri meselesi halkların doğrudan yetki
sorumluluk ve müdahale
Halkın katılımının önemi
alanını oluşturmaktadır.
Çevre sorunlarının ortadan
kaldırılmasında,
kirliliğin
önlenmesinde ve çevrenin
kalitesinin
artırılmasında
yerele yetki aktarmak çevre
yönetiminin
gelişimde
önemli bir aşama oluşturur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Okuyarak ve karşılaştırarak

Yerelde ortaya çıkan çevresel
sorunlar ancak yerelden
müdahale edilirse etkin,
web
takibi,
verimli, ucuz ve kökünden Medya,
çözülebilirler aksi halde karşılaştırmalı okumalar
ulusal ve hatta küresel
sorunlara yol açabilirler.
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Anahtar Kavramlar


Yerel çevre yönetimi



Yerel yönetimler ve çevre
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Giriş
21. Yüzyılı yaşadığımız şu günlerde sonuçları her geçen gün daha da vahim hale gelen
çevre sorunları ve kirlenmeleri dünyada yerel yönetimlerin ivedi ve özenle üzerinde çalıştıkları
bir konu haline gelmiştir. Bunun en önemli nedeni de çevresel sorunlar ile kirlenmelerin
öncelikle yerelde sonuçlar ortaya çıkarması, yerelde zamanında ve köklü şekilde müdahale
edilemeyen sorunların ve kirlenmelerin bölgesel alanlara oradan da ulusal alana rahatlıkla
sıçrama eğilimi gösterebilmesidir.
Yerel yönetimler, çoğu zaman ulus devletlerin ağırdan aldığı çevresel sorunlara örneğin
iklim değişikliği gibi konulara çok daha çabuk müdahale edebilmektedirler. ABD’nin uzun
yıllar imzalamada ayak direttiği Uluslararası İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesini,
Kaliforniya Eyaleti imzalayarak yürürlüğe sokmuş ve Eyalet Belediye başkanı da bu
düzenlemeye uygun olarak sera gazlarını indirmek için mücadeleye girişmiştir.

Artan nüfus, aşırı ve yoğun kentleşme ve sanayileşmeye bağlı olarak evsel ve sanayii
atıklarının nehirlerimize, göllerimize ve denizlerimize ulaşması sadece birkaç saati almaktadır.
Keza kentlerden, ulaştırmadan ve sanayi ve enerji üretim tesislerinin bacalarından atmosfere
karışan zehirli gazlar ve partiküller kaynağına bağlı olarak ulusal ve hatta küresel ısınma gibi
uluslararası sorunlara dahi neden olabilmektedir. Keza kırsal alanlar, kıyılar, dağlık alanlar ve
eşsiz güzellikteki vadi ve ovalar kentler tarafından yutulabilmektedir. Birinci sınıf tarım
toprakları, orman varlığı, kaliteli içme suları ve zeytinlikler betonlaşırken, nadir bulunan
biyoçeşitlilik, iktisadi kalkınma, enerji temini ve sermaye birikimi adına imha edilebilmektedir.
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Bunlar saniyelerle hızlı bir şekilde gerçekleşirken, merkezden olan biteni görmek ve müdahale
etmek zor olduğu gibi, çoğu zaman bu tahrip kararları merkezden verilip, ulusal kalkınma adına
yerel varlıklar feda edilebilmektedir.
Bu noktada gelişmiş bir ülke olan ABD’nin yerli halklarıyla, Türkiye’nin yerli
halklarından fedakârlık beklenmesinde (!) fark yoktur. ABD’nin Dakota Eyaleti’nden geçecek
petrol boru hatlarının temiz su kaynaklarına zarar vereceği endişesiyle sivil itaatsizlik
eylemlerine girişen Dakota halkının, bir gecede 6000 zeytin ağacı kesilen Manisa Yırca
köylüleri ile menfaatleri ve eylem biçimleri aynıdır.

Yerelin haklarını, genel menfaatler karşısında korumada merkezi yönetimlerden medet
ummak saflık olacaktır. Bu nedenle çevresel sorunların çözümünde ve merkezin yerele
müdahalesinde yerelin çıkarlarının da göz önünde bulundurulabilmesi için yerel yönetimlerin
ve yerel halkın çevresel kararlara katılımlarının güçlendirilmesi gerekir.
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10.1. Çevrenin Korunması ve Yerel Yönetimlerin Başarısı
Avrupa Birliği tarafından yaygın şekilde uygulanan subsidiarity (hizmette yerellik)
ilkesi, işte tam da bu anlama gelmektedir ve çevresel sorunların ve kirlenmelerin önlenmesinde
ve çevrenin kalitesinin artırılmasında yerel yönetimleri öne çıkartan bir ilke olarak
görülmektedir.
Bu ilkenin ve gereğinin gerek 1980’lerden itibaren tartışma konusu olan Yeni Kamu
Yönetimi Anlayışı ve gerekse de Türkiye’nin AB’ne katılımına ilişkin müzakerelerin
görüşüldüğü 2000’i yılların ortasından itibaren Türk Kamu Yönetimi anlayışını etkilediği
görülmektedir. Ancak Hizmette Yerellik İlkesi ve çevresel sorunların çözümünde yerele yetki
ve sorumluluk aktarma manasındaki yetki devri bu gün istenilen sonucu verememiştir. Bunun
yerine sadece yerel yönetimlerin anakent haline gelerek yerelin merkezileşmesi meselesini
gündeme getirmekten öte çevresel sorunlarımıza bir katkısı olamamıştır. Merkeziyetçilik ve
gizlilik denilen Türk Kamu Yönetimi geleneğine ait yapısal sorunun yeni yerel yönetim
yasalarımızdaki yetki devirleri ve yeni akçal yetkilere rağmen yerel yönetimlere de sıçradığını
ve yerelin de karar almada demokratik, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilirlik gibi çağdaş kamu
yönetimi ilkelerini bir kenara bıraktığı ve kendi içinde giderek merkezileşmekte olduğu
görülmektedir. Bu noktada yerel yönetimler çevresel sorunlar karşısında çözüm odaklı
davranmak yerine, çevresel sorunları ya görmezden gelme ya da özele devretme gibi bir
davranış geliştirdiği gözlemlenmektedir ki bu da yerel çevre yönetiminden beklentilerimizi
boşa çıkartmaktadır.

10.2. Yerel Çevre Yönetimi İhtiyacı
Çevresel sorunlar ve çevresel kirlenmeler bakımından yerel bir soruna en etkili, en
verimli, zamanında, hızlı ve en ucuz şekilde müdahale edebilecek yönetim örgütleri hiç
kuşkusuz yerel yönetimlerdir. Şayet yerel yönetimlere çevreyle ilgili işlerde tam yetki, personel,
bütçe ve yönetim birimi kurma yetkisi verilmezse merkezi yönetimlerin yereldeki rolünün çevre
bozulması ve kirliliğin oluştuktan sonra ancak kolluk önlemleri almaktan öte bir anlam ifade
etmeyeceği ortadadır.
Çevre sorunlarının büyük çoğunluğu yerel odaklıdır ve yerel yönetimlerin de sorunların
kaynaklandığı odaklarda hizmet görüyor olmaları sorunların erken dönemde engellenmeleri ve
çözülmesinde onları merkezi öneme taşımaktadır.
Çevre sorunları, başta kentin ve kentlinin sorunu olarak, yerel yönetimler içerisinde en
çok belediyeleri doğrudan doğruya ilgilendirir. Yerel Yönetimler içerisinde de ülkemizde
Belediyeler önemlidir. Belediyelere verilen görevlerin çoğunluğu çevre ile doğrudan ilgili olan
insan etkinliklerine ve gereksinimlerine yönelik olduğundan, belediyelerin çevre koruma ve
geliştirme sürecinin içinde yer alması kaçınılmazdır. Belediyelerin çevre korumasındaki temel
görev ve yetkileri yönetsel kolluk hizmeti niteliğindedir. Bunun yanı sıra, yerel ortak
gereksinimleri karşılamakla görevli olan belediyenin, çevreye yönelik, gerekli tüm hizmetleri
görmesine de hukuk sistemi olanak sağlamaktadır. Çevre yönetimi ve korunmasında yerel
yönetimlerin yasal olarak önemli yetki ve görevler üstlendiği görülmektedir. Belediyelere çevre
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hizmetleri konusunda yetki veren mevzuat, bugün itibariyle yasa, tüzük ve yönetmelik olarak
150ʹnin üzerindedir. Bunların bir kısmı belediyeleri doğrudan yetkili kılarken, bir kısmı da
dolaylı yetkiler sağlamaktadır. Bunların içinde, Belediye Yasası, Belediye Ceza Yasası, Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu, Çevre Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu, İmar Kanunu,
Belediyelerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ile Kıyı Kanunu, öncelikle
sayılabilir.

10.3. Yerel Yönetimlerin Çevre Korumaya İlişkin Yetki ve
Sorumlulukları
Türkiye’de yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde yerel yönetimlere merkezden
yetkiler aktarılmadan önce, 1930 tarihli Belediye yasasının 15 ve 16. maddeleri ile çevrenin
korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevrenin geliştirilmesi konularında içerisinde «çevre»
sözcüğü geçmeden pek çok görev verilmiştir. Keza aynı yasanın 19. maddesi de belediye
yönetimlerine beldede oturanların ortak ve uygarca gereksinimlerini karşılayacak her türlü
girişimleri yürütmesine izin veren genel bir yetki normu olarak düzenlenmiştir.
2004 ve 2005 yıllarında yürürlüğe giren 5393 ve 5216 sayılı yasalar son derece ayrıntılı
hükümlerle çevrenin korunmasında belediyelere önemli yetki ve sorumluluk getirmiştir.
2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Yasası’nın 14. maddesi belediyelerin imar, su ve
kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı,
temizlik ve katı atık, zabıta…şehir içi trafik, …ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar,
konut,…turizm ve tanıtım …hizmetlerini yapar veya yaptırır hükmü vardır. Keza 15. maddenin
e, f , g, l ,o ve r fıkralarında içme ve endüstriyel su temini, atıksu ve yağmur suyunun
uzaklaştırılması, toplu taşıma, katı atıkların toplanması, ayrıştırılması geri kazanımı ve
depolanması, genel sağlığa aykırı işletmelerin ruhsatlandırılması ve denetimi, gayrısıhhi
işyerleri ile …çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplanması, hafriyat
toprağı ve moloz döküm alanlarının, LPG depolama alanlarının, inşaat malzemeleri, odun,
kömür ve hurda depolama alanlarını ve bunların taşınması sırasında çevre kirliliği oluşmaması
için gereken tedbirleri almanın belediyelerin görev alanına girdiğini ifade etmektedir. Yine
elektronik kirlenmeler bakımından elektronik haberleşmede kullanılan baz istasyonlarının
kuruluş izni verilen alanlarda kent ve yapı estetiğini bozmayacak şekilde yerleştirilmeleri için
yer seçim belgesi vermek de belediyelerin sorumluluğuna verilmiştir.
İlgili Yasanın 7. maddesi kentlerin stratejik, çevresel, nazım imar planları ile uygulama
ve ıslah planlarını yapma yetkisini büyükşehirlere vermiştir. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi
çerçevesinde çevrenin tüm unsurlarının korunması, kollanması kirliliğin önlenmesi ve çevrenin
iyileştirilmesi, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, içmesuyu temini, atıksuyun
uzaklaştırılması, katı atıkların bertarafı, toplu taşıma hizmetleri, hafriyatlar, imar izinleri,
kentsel dönüşüm izinleri, afet yönetimi, kentin ısınması, hijyeni, düzeni, gıdası, parklar vs.
hepsi büyükşehrin yetki alanına girmiştir. 7. maddedeki hükümler neredeyse yedi sayfayı
bulmaktadır.
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Ancak bu yasanın aynı maddesinde bu hizmetleri belediyelerin Danıştay’ın görüşü ve
İç İşleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla özel sektöre
devredilebileceği hükmü vardır ki bu düzenleme içme suyu, toplu taşıma, katı atıkların ve atık
suyun ve diğer çevresel varlıkları koruyabilecek yetki ve sorumlulukların belediyelerden piyasa
koşullarına kaydırıldığını bize göstermektedir. Bu yerel yönetimlere yeni kamu yönetimi
anlayışıyla yetki aktarmanın, çevresel ve kentsel hizmetlerin etkin verimli ve ucuz şekilde
yerine getirilmesi ve çevresel varlıkların korunması amacıyla değil yerel hizmetlerin ve
kaynakların daha kolay şekilde özele devredilerek piyasalaştırılmasına hizmet ettiği şeklinde
yorumlanmasına neden olmuştur. Nitekim 49 yıllığına özelleştirilen yerel çevresel kaynaklar
korunamadığı gibi bu hizmetler pahalılaşmış, bunun yanında kent yönetimleri bu işleri
yaptırmak için devrettikleri özel kuruluşlara inanılmaz şekilde borçlanmışlardır.
Bu nedenle yerel yönetimlere merkezden yetki devri, genel bütçeden kaynak aktarımı,
yerel vergileri toplama ve kendi personelini norm kadro dışında alabilme gibi imkânlar
verilmesine rağmen örneğin sadece İstanbul kenti inanılmaz borçlanmıştır.
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İBB'nin borcu iki yılda iki kat arttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son iki yılda borcunun 2 kat arttığı ortaya çıktı. İBB’nin 2017 bütçesini
değerlendiren CHP'li İBB Meclis Üyesi Süleyman Tarık Balyalı, “İBB'nin borç miktarı iki kat arttı. 4 milyar
600 milyon oldu. Bu borçlanmanın 2 milyar 834 milyon TL'si dış borçlanma olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Belediyeler dışındaki yerel yönetim birimleri olan il özel idareleri ve köy yönetimleri
ise 6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyelerinin sayısının 30’a yükselmesiyle ve il sınırları
ile belediye sınırlarının örtüştürülmesi suretiyle önemlerini giderek kaybetmektedirler. Buna
karşılık geriye kalan 51 ilimizde faaliyette olan il özel idarelerimizin çevrenin korunmasına
ilişkin görevleri 5302 sayılı yasanın 6. maddesine göre şöyle düzenlenmiştir:
 Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân,
toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi
verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini,
binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il
sınırları içinde,
 İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm,
gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin
hizmetleri belediye sınırları dışında yapmak.
Keza İlçevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir
belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı
belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. Yine Belediye sınırları dışındaki gayri
sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek
de İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluğundadır. Ayrıca il özel idaresi, hizmetleri ile ilgili
olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması
yapabilir. Bu da halkın görüşlerinin gelecekteki çevre yatırımlarını şekillendirmesine yardımcı
olur.
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10.4. Yerel Çevre Yönetimi Nasıl Olmalıdır?
TMMOB’a göre, çevre sorunlarının önlenmesi ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi
sorumluluğunu üstlenen yerel yönetimlerin taşıması gereken kimi nitelikler vardır.
Yerel yönetimler, öncelikle demokratik, özerk ve saydam bir yapıya sahip olmalıdır.
Çevre sorunlarının ulaştığı boyutlar köklü ve etkin çözümler gerektirdiğinden, yerel
halkın ve yerel yönetimlerin doğrudan katıldığı çevre koruma ve geliştirme süreçlerine elverişli
bir yerel yönetim yapısı ve ortamı yaratılmalıdır.
Çevrenin korunmasında, kirliliğin önlenmesine, çevrenin iyileştirilmesine ve
geliştirilmesine kısaca çevrenin yönetimine halkın katılımı en etkin biçimde yerel düzeyde
gerçekleşebilir. Bir beldede yaşayan halk, beldesindeki yeşil alan ve ormanlık
gereksinimini, sanayi, konut ve ticaret alanlarının dağılımının sorunlarını, tarihî ve kültürel
alanların içinde bulundukları koşulları, yeterli su kanalizasyon ve yol hizmetinin mevcut olup
olmadığını, aksayan noktaları ve bir ölçüde nedenlerini, onların sonuçlarını yaşayanlar olarak
en iyi bilenlerdir. Bu nedenle yerel yöneticiler ellerindeki bu çok önemli ve güçlü aracı
kullanabilmek için, politika oluşturma sürecinden hizmetin yürütülmesi sürecine kadar uzanan
bir çerçevede, halkın her düzeyde yönetime katılmasını sağlayacak ve kurumlaştıracak
mekanizmalara işlerlik kazandırmak durumundadır.
Kanaatimizce sadece yerel yönetimleri güçlendirmek yeterli değildir. Bugün çevresini
koruyup geliştirmek isteyen yerel yöneticiler yanında yerel kalkınmayı çevresini tahrip ederek
sağlamaya çalışan yerel yöneticiler de vardır. Bu nedenle yerel yönetimleri çevresel konularda
yeniden güçlü kılmak yanında yerel halkı da güçlendirecek aşağıdaki düzenlemelerin yapılması
yerel çevre yönetimine katkı sağlayacaktır kanaatindeyiz.

Alması

•

Çevresel Konularda Yerele Bilgi Edinme Hakkı Tanınması

•

Çevresel Konularda Yerele Katılım Hakkı Tanınması

•

Çevresel Konularda Yerele Yargıya Ulaşma Hakkı Tanınması

•

Mahkeme Kararlarına Saygılı Merkezi İdare yanında Yerel İdare de Geliştirilmesi

•

Yerel Yönetiminin ve Yöneticinin Çevresel Koşulları ve Hassasiyetleri Dikkate

• Su Toprak Yeşil Örtü ve Doğal Hayatın korunmasında Havza Esaslı Yönetime
Geçilmesi
•

Etkin Yerel Kontrol ve Cezalandırma Süreçlerinin Yeniden İnşası

• Teşvik Sistemlerinin Revizasyonu Yenilenebilir Enerjiye Yerel Yönetimlerin de
Geçmesi ve Teşvik Vermesinin Sağlanması
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•

Yerel STK’ların Güçlendirilmesi

•

Yerel Çevre Eğitiminin Etkinleştirilmesi

• Küresel Çevre Yönetimi İlkelerine (Suya Erişim, Ekosistemlerin Korunması, İklim
Adaleti Hakkı gibi yeni hak kategorilerinin yerelde kabulüne dayalı) Yerel Yönetimlerin de
Saygılı Olmasının Temini
• Çevre Koruma Hizmetlerinin Özelleştirilmesinin Önüne Geçilmesi, bu hizmetlerin
Kamu Hizmeti Olduğunun Altının Çizilmesi
•

Çevre Yönetiminde Âdem-i Merkeziyetin ve Yerelin Yeniden İnşasının Sağlanması

Bakanlık, Bozcaada'nın bakir koylarından Sulubahçe'yi ihaleyle satışa çıkardı
‘Çanakkale-Balıkesir Çevre Düzeni Planı’yla Bozcaada’nın bakir koylarını yapılaşmaya açmak isteyen Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, son olarak Sulubahçe Koyu’nu ihaleye çıkardı. Karara tepki gösteren Bozcaada Belediye
Başkanı Hakan Can Yılmaz, "Ada halkı ve belediyenin bir fikri olmadan tepeden inme bir şekilde yapılan bir işlem
ve biz bu ihaleyi ilan.gov.tr’den araştırmalarımızla bulduk. Hiç kimseye haber verilmeden yapılıyor" dedi.

Belediye başkanının ‘beton aşkı’ Antalya Kaş'ı tanınmaz hale getirdi!
Antalya’nın Kaş ilçesinde Belediye Başkanı Halil Kocaer’in, iki yıldır korunan alanlar dâhil olmak üzere pek
çok alana iş makineleriyle girilerek büyük tahribatların yaşanmasına neden olan usule ve kanunlara aykırı
uygulamaları bölge halkının ve turistlerin tepkisini çekiyor.
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Uygulamalar
1) Yaşadığınız şehirde kirlenme ve çevresel bozulmalara müdahale eden yerel
kurumları araştırınız.
2) Bu kurumlardan hangisinin daha aktif ve vatandaş tarafından ulaşılabilir
olduğunu saptayınız.
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Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız şehirdeki çevre sorunları ve kirlenmelerle hangi yerel yönetim
kuruluşları mücadele ediyor saptayınız. Sizce hangisi daha verimli ve etkin çalışıyor?
2) Yaşadığınız şehirde çevresel kirliliklerden hangisine daha çok rastlıyorsunuz?
Bunun nedeni hangi yönetim örgütünün sorumluluğunu gerektirir? Niçin?
3) Hangi yerel yönetim yasası yerel yönetimlere çevresel sorumluluk yüklemektedir?
4) Yerel yönetimlerin hangi özelliği, bu örgütü çevre korumada önemli bir aktör haline
getirmektedir?
5) Yerel özerklik çevre koruma bakımından ne anlam ifade eder?
6) Türkiye’de yerel yönetimler hangi kıstaslara göre biçimlendirilirse çevre sorunları
azaltılabilir?
7) Türkiye’de yerel yönetimlerin çevre sorunlarına yol açan işlem ve eylemlerine en
iyi hangi örnek verilebilir?
8) Çevresel planlama hangi yönetsel ölçekte yapılmaktadır?
9) İl Özel İdarelerinin çevrenin korunmasındaki yetki ve sorumluluğu nedir?
10) Büyükşehir Belediyesi yasasının çevrenin korunmasında Belediyeye verdiği en
önemli yetki hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yerel çevre yönetimini, görev ve sorumluluklarını öğrendik. Aynı zamanda yerelde
ortaya çıkan sorunlara yerel yönetimlerin müdahalesinin etkin, verimli, kaynak tasarrufu
getiren bir yaklaşım olduğunu gördük. Yerel yönetimlerin yeniden güçlendirilmesi yanında
yerel halkın da çevresel konularda bilgi edinme ve etkin katılımının önemine değindik
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11. ÇEVRE VE HUKUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) Çevrenin korunmasında hukukun rolü ve önemi
2) Çevrenin korunmasında anayasal düzenlemelerin getirdiği koruma rejimi
3) İnsan hakları rejimi içerisinde çevresel hakların yeri ve önemi
4) Çevresel haklar ve hakların çatışması ve yarışması süreçlerinde çözüme ilişkin
değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çevrenin korunmasında Hukukun rolü ve Önemi Nedir?
2. Anayasal düzenlemeler nasıl bir koruma getiriyor?
3. İnsan Hakları rejimi içerisinde Çevresel Hakların Anayasada nasıl düzenleniyor?
4. Çevresel Hakları hangi haklarla çatışıyor ya da yarışıyor?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çevre ve çevre
hukukunun gelişimi
hakkında açıklamalar

Öğrenciler çevre hakkı ve
çevre hukuku denilen yeni
bir hak kategorisi ve hukuki
yapı olduğunu
öğreneceklerdir.

Çevre Hukuku Çevre
sorunlarını çözer mi?

Çevre hakları hangi haklarla
çatışıyor ya da yarışıyor?
Çözüm nasıl olmalı?

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Okuyarak ve deneyimleyerek

Kaynakları okuyarak
Medya takibi
Gözlem yolu ile
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Anahtar Kavramlar


Çevre hakkı



Çevre hukuku



Çevresel hakların çatışması
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Giriş
60’lı yıllarda ortaya çıkan çevre hareketleri ve bu hareketlerin iktidardan talepleri, çevre
hukuku denilen yeni bir hukuk alt dalının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Ulusal seviyede
ortaya çıkan çevre hukuku (ilk ABD’de Temiz Su Yasası, Temiz Hava Yasası gibi adlarla) daha
sonra gelişmiş ülkeler ve Avrupa Birliği gibi ulus üstü örgütler yoluyla birbirlerinden
kopyalanmak suretiyle tüm dünya ülkelerine yayılacak ve çevre sorunlarının ve kirliliğinin
önlenmesinde olmazsa olmaz düzenlemeler haline gelecektir. Çevre hukuku sayesinde liberal
esaslı örgütlenmiş olsalar da devletler, kirletenin işlem ve eylemlerine izin verme ya da
yasaklama, üretimlerini sınırlama, işletmesini mali olarak teşvik etme, kısmen ya da tamamen
kapatma, tazminat ödetme, denetleme, idari ve adli cezalandırma yetkilerine kavuştuğu gibi
aynı zamanda çevrenin korunmasında sorumluluk da üstlenmek suretiyle en önemli aktör
durumuna getirilecektir.
Bundan bir aşama sonrası vatandaşların da çevre hukukundan doğan yetkilerle
donatılmaları, çevresel konularda bilgi edinme, çevre zarar verebilecek kararlara katılma ve
devletin çevreye zarar verebilecek işlem ve eylemlerine karşı dava yoluna gitme haklarının yine
çevre hukuku içerisinde düzenlenmesidir. Vatandaşlar çevre hukuku sayesinde devletlerden
sonra çevrenin korunmasında önemli birer aktör olacaklardır.
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11.1. Çevre Hakkı ve Anayasal Düzenlemeler
Çevre hukukunun ortaya çıkmasında çevre hakkına ilişkin vurguların önemi büyüktür.
İlk kez uluslararası bir ortamda 1972 yılında Stockholm’de yapılan Çevre ve İnsan konulu
zirvede devletler yayımladıkları bildirgede «herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama»
yani çevre haklarının olduğu dile getirilecek, bu açıklamadan sonra gelişmiş, az gelişmiş pek
çok devlet anayasalarına çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre kalitesinin
artırılması ve vatandaşlarının çevresel taleplerinin karşılanması amacıyla çevre hakkı adı
altında «sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamanın» herkesin hakkı olduğuna işaret eden
hükümler ilave edeceklerdir.
Bu manada Türkiye Cumhuriyeti 82 Anayasası da çevre hakkına işaret eden bir hükmü
yeni anayasa yapılırken, çevre örgütlerinin taleplerini göz ardı edemediği için düzenlemek
zorunda kalacaktır. Anayasal hükümler, yasa koyucular bakımından çevre korumacı yasal
düzenlemelerin çıkarılmasını gerekli kıldığı gibi yönlendirici bir çerçeve de oluşturur. Bunun
sonucunda devletler hatırı sayılır bir çevre mevzuatına kavuşurlar. Avrupa Birliği bu
örgütlerden kapsamlı çevre mevzuatına haiz çok önemli bir örgüttür. Aşağıda bu konuda
yapılmış önemli bir çalışmanın kapağını görüyorsunuz.
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Keza AB’ye aday ülke olarak verilen taahhütler gereği, Türk çevre mevzuatı da oldukça gelişmiştir.

11.2. Çevre Hakkını Anayasalarında Düzenleyen Devletler
Dünya üzerinde Birleşmiş Milletlere üye 197 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler çevrenin
korunması bakımından Stockholm Zirvesinden sonra anayasalarında çevre hakkı başlığı taşıyan
düzenlemeler yapmak suretiyle çevrenin korunmasını anayasal seviyeye yükseltmişlerdir.
Yunanistan, Bolivya, Türkiye, İspanya, Almanya bu ülkeler arasında başı çekmektedir. Bazı
ABD gibi eski ve klasik anayasalara sahip devletler ile yazılı anayasa geleneği olmayan
İngiltere gibi devletler anayasal düzenleme yapmak yerine yasal düzenleme yapmakla
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yetinmişler buna karşılık yasal düzenlemelerinde sıkı ve bağlayıcı hükümler getirmişlerdir.
Yeni anayasalara sahip ülkeler ise çevre hakkını üç farklı şekilde hükme bağlamışlardır:
1. Çevre hakkına anayasalarında bir hak kategorisi olarak yer veren ülkeler
2. Çevre hakkına açıkça yer vermeyip devletin ya da vatandaşların bu konudaki yetki ve
sorumluluklarına yer veren ülkeler
3. Çevre hakkına açıkça yer verdiği gibi aynı zamanda devletin ve vatandaşlarının bu
konudaki sorumluluk ve ödevlerine yer veren ülkeler
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11. 3. Çevrenin Korunması ve İnsan haklarının Gelişiminde Üçüncü
Kuşak Haklar
İnsan hakkı olarak çevre hakkından bahsetmek, korunmak istenen değer ve hakkın
konusunu insan olarak kabul etmek, çevre hakkını sınırlamak olur. Aslında amaç, sadece insanı
korumaksa, bu, mevcut insan haklarıyla sağlanabilir. Bu manada “yaşama hakkı” ve “sağlık
hakkı” ilk akla gelenlerdir. Yaşama hakkı 82 Anayasası 17. maddede kişinin yaşarken beden
bütünlüğüne dokunulamamasını ifade eder. Sonra insan bedeninin her türlü dış korkudan uzak
biçimde yaşayabilmesini içerir. Yaşama hakkı birinci kuşak haklardandır. Yaşam hakkının
güvence altına alınması ikinci kuşak hakların gelişimini de zaruri kılacaktır. Ekonomik ve
sosyal haklar insanın yaşamının onurlu bir şekilde devamını sağlayacaktır.
İnsan sağlığı, bundan da öte toplum sağlığının, hayat kalitesinin bir göstergesi olup
insanın çevresiyle yakından alakalı olduğu kuşkusuzdur. Şu halde her iki hak aracılığıyla insan
yaşamı, insan sağlığı için gerekli olacak kadar çevre korunması sağlanabilecektir. Hâlbuki çevre
hakkı çok daha kapsamlıdır. Bu hak, günümüz insanlarının olduğu kadar, gelecek kuşak
insanlarının da hakkıdır. Bugünkü ve gelecek kuşaklarla birlikte canlı ve cansız varlıkları da
katarsak; çevre hakkı sahipleri dairesine bir halka daha eklenmiş olur. Çevre hakkını sadece
antroposentrik (insan merkezli) yorumlamak ve insan dışındaki canlı ve cansız varlıkların
korunmasını ancak insanın korunmasını sağlayacak şekilde düzenleme konusu etmek liberal
anayasaların benimsediği ve hükme bağladığı bir anlayışı temsil eder. Çağdaş anayasaların
çevre hakkını daha geniş yorumlaması ve düzenleme konusu etmesi gerekir. Nitekim bu konuda
Bolivya Anayasası hükmü tüm yeni yapılacak anayasalara örnek teşkil edecek şekilde kaleme
alınmıştır.
Bolivya, dünyada doğanın yasal haklarını tanıyan ilk ülke olmuştur. İklim değişikliğini
önlemek, doğal varlıkların sömürülmesini engellemek ve Bolivya halkının yaşam kalitesini
yükseltmek adına alınan bu karar doğayı insanla eşit statüde kılmaktadır.
Tolga Şirin’e göre “Bolivya Anayasası’nda devlet örgütlenmesi ve ekonomik yapıya
ilişkin bölümlerde fosil yakıt ve minareler gibi farklı doğal kaynaklara, enerjiye ve biyoçeşitliliğin korunmasına yer verilmiş, bu konular es geçilmemiştir. Çevresel haklar geleneğine
uygun şekilde çevre koruma ödevi, devlet dışı öznelere de, örneğin tüm iktisadi kuruluşlara da
(md.312) teşmil edilmiştir. Öte yandan ısrarla gelecek kuşakların haklarından bahsediliyor
olması, geleneksel insan merkezciliğin sınırlarının belli ölçüde zorlandığını göstermektedir.
Örneğin devletin amaçlarının düzenlendiği 9. maddede “çevreyi şimdiki ve gelecek kuşakların
refahı için korumaktan” bahsedilmektedir, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını
düzenleyen 33’üncü maddede bu hakkın “şimdiki ve gelecek kuşaklara mensup bireyler ve
topluluklar ile diğer canlıların normal ve sürdürülebilir şekilde gelişmelerine uygun” olarak
kullanılabileceği, yerli haklarını düzenleyen 34’üncü maddede, yerli toplulukların sağlıklı
yaşama hakları, “uygun ve ekosistemi muhafaza eden bir çevrede yaşama” teminatıyla
düzenlenmiştir. Yine bu hakkı besleyecek şekilde su hakkı gibi doğanın unsurları da,
özelleştirmeye konu edilme yasağı gibi, dikkat çekici kayıtlarla güvence altına alınmıştır. Bu
Anayasa’da dava edilebilirlik açısından 34’üncü maddede; herkesin, bireysel olarak veya bir
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topluluk adına, çevreye yapılan saldırılar karşısında, kamu kuruluşlarına önceden başvuru
zorunluluğu da olmaksızın, re’sen çevresel hakların korunması için dava açma hakkına sahip
olduğu ifade edilmiştir. Buna uygun olarak anayasal düzeyde “tarım-çevre mahkemesi”
isminde bir organ, yüksek mahkeme olarak düzenlenmiş ve bu mahkemenin su, fauna, fora ve
ekosistemle ilgili spesifik konularda, sosyal yardım, bütünlük, doğrudanlık, sürdürülebilirlik ve
kültürlerarasılık gibi ilkelerle yönetileceği açıkça ifade edilmiştir.”
Buna karşın Ekvator Anayasası, süregelen gelenekte açılan bir gedik veya bir kopmanın
başlangıcı olarak görülebilir. Bu Anayasa’da da tıpkı Bolivya gibi çevre, çok fazla maddede
doğrudan veya dolaylı olarak kendisine yer bulmuştur. Ekvator Anayasası’nda kalkınma rejimi
ve iyi yaşam arasında bir dengeye işaret eden ve sağlıklı bir çevreyi de içeren buen vivir
haklarına yer verilmiştir. Tıpkı Bolivya gibi sağlıklı çevre hakkına değinilmiş, halkın sağlıklı
ve ekolojik olarak dengeli bir çevrede yaşama hakkı güvence altına alınmış, çevrenin korunması
ve muhafazası bir kamu yararı olarak tanınmıştır. Fakat Ekvator’u Doğanın Hakları Bağlamında
ifade eden 3’üncü kuşak hak mantığından ayrılmıştır. Doğaya hak tanıyan anayasa hükümleri,
etik açıdan insan olmayan varlıkları hak öznesi olarak meşrulaştırmakta, moral açıdan biyoçeşitliliğin korunması gibi ödevler türetmekte ve politik açıdan yasalar için antroposentrizm
dışı yeni bir çerçeve çizmektedir.
Bolivya Anayasası “doğal kaynaklardan” ve icabında onları endüstrileştirmekten
bahsederken, Ekvator Anayasası pasif değil, aktif şekilde doğadan, (bizdeki tabiat ana
kelimesine denk düşecek şekilde pachamama bahsetmektedir.
28 Eylül 2008’de referandumla kabul edilen Ekvator Anayasası’nın, 71. maddesi
hayatın gerçekleştiği doğanın ya da Pachamama’ nın (Toprak Ana) var olma hakkını
tanımakta ve anayasal koruma altına almaktadır. “Hayatın içinde yeniden ürediği ve meydana
geldiği tabiat veya toprak ana bir bütün olarak var olma, yaşam döngü ve işlevlerinin evrimsel
süreçlerinin korunması ve yeniden canlandırılması hakkına sahiptir.” Doğanın haklarının
anayasal güvence altına alınmasına Latin Amerika ülkelerinin liderlik etmesi normal
karşılanmalıdır. Barış Baykan’a göre “Tarihsel olarak sömürgeciliğe, günümüzde de neoliberalizme karşı mücadelelerinin kıtaya özgür kültürel motiflerle harmanlanması doğa ananın/toprak
ananın haklarını gündeme getirmektedir”.
Çevre hakkını da kapsayan son kuşak insan hakları, hakların gerçekleşmesinde
toplumun bütün aktörlerini (birey, devlet, kamusal ve özel kuruluşlar) göreve çağırmakta ve
hepsine ortak olarak sorumluluk yüklemektedir. Bu özellik, üçüncü kuşak haklara “dayanışma”
niteliği yüklemekte ve üçüncü kuşak haklar, ancak bütün toplumsal aktörlerin dayanışmasıyla
gerçekleştirilebileceği için diğerlerinden farklılaşmaktadır.
Üçüncü Kuşak İnsan Hakları sınıflandırması, ilk önce UNESCO tarafından yapılmıştır.
UNESCO, belli sayıda insan haklarını, üçüncü kuşak insan hakları sınıfı içine almıştır.
UNESCO’nun bu çabasının, yeni insan hakları sınıflandırmasının içeriğini belirlediği
söylenebilir. Karel VASAK, UNESCO’nun “üçüncü kuşak insan hakları” olarak adlandırdığı
bu yeni kuşağın içerdiği haklarını belirlemiş ve çevre hakkı, kalkınma hakkı, barış hakkı ve
insanlığın ortak mirasından yararlanma hakkını, yeni kuşak insan hakları olarak saymıştır.
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Üçüncü kuşak insan hakları; bireye, devletin karışamayacağı bir alan yaratma ya da onu
devlet yönetimine ortak etme kimliğinde olmadığı gibi, belli dengesizliklerin giderilmesi ya da
gereksinimlerin karşılanması için devletten bir edim bekleyen nitelikte haklar da değildir.
Üçüncü kuşak haklar, bireyi ve devleti aynı sorumluluğun altına sokan, gelecek kuşakları ve
devletleri ilgilendiren haklardır.
Çevre hakkı ile ekonomik, toplumsal ve kültürel haklar birbirine karıştırılmamalıdır.
Her ne kadar, çevre hakkının gerçekleşmesinde devletten “olumlu bir edim” beklenmesi söz
konusu ise de, “bireyler” ile “özel ve tüzel kuruluşlar” da devlet gibi sorumluluk taşımaktadır.
Bütün bu öğelerin ortak çabası ve sorumluluğuyla gerçekleşmesi beklenen çevre hakkı, ruhuna
uygun olarak dayanışma felsefesi ile ifade edilmekte ve “Dayanışma Hakları” adı altında da
sınıflandırılmaktadır Çevre hakkını da kapsayan son kuşak insan hakları ise hakların
gerçekleşmesinde toplumun bütün aktörlerini (birey, devlet, kamusal ve özel kuruluşlar) göreve
çağırmakta ve hepsine ortak olarak sorumluluk yüklemektedir. Bu özellik, üçüncü kuşak
haklara “dayanışma” niteliği yüklemekte ve üçüncü kuşak haklar, ancak bütün toplumsal
aktörlerin dayanışmasıyla gerçekleştirilebileceği için diğerlerinden farklılaşmaktadır.
“İnsan haklarının amacı olan “insanın sağlıklı ve dengeli biçimde yaşaması” na engel
olarak insancıl yaşam koşullarını tehdit eden çevre sorunlarına karşı, çevre hakkının
gerçekleşmesi, diğer insan haklarının da yaşama geçirtilmesi açısından bir zorunluluktur. Bu
hakları ihlal edilen bireylerin, diğer haklarının da yeterli ölçüde gerçekleşmesi beklenemez.

11.4. Çevre Hakkının Anayasada Yazılı Diğer Haklarla İlişkisi
Çevre hakkının diğer haklarla ilişkisi iki türlüdür. Çevre hakkı, bazen diğer haklardan
kaynaklanan bir niteliğe sahip görünmektedir. Örneğin çevre hakkını yaşam hakkının bir
uzantısı olarak gören yaklaşımlar bulunmaktadır. İnsan haklarını, insancıl yaşam koşullarının
gerçekleşmesini ve insan kişiliğinin çok yönlü gelişiminin sağlanmasını amaç edinen bir
düşünce olarak değerlendiren yaklaşıma göre, insan haklarının çıkış noktası, yaşam hakkının
gerçekleşmesidir.
Çevre hakkıyla diğer haklar arasındaki ikinci ilişki türü, diğer hakları sınırlayıcı
niteliğidir. Çevre hakkının sınırladığı haklara gün geçtikçe yenileri eklenmektedir. Çevre hakkı,
kamu yararı ilkesi gereğince mülkiyet hakkına sınırlamalar getirmektedir. 1982 Türkiye
Anayasası’nın 35. maddesi mülkiyet hakkının, kamu yararı amacıyla kanunla
sınırlandırılabileceğini öngörmüştür. Çevre hakkının gerçekleşebilmesi amacıyla kamulaştırma
da mülkiyet hakkına getirilen sınırlamalardan biridir. Çevre hakkı, temel insan hakları
kategorisindeki hakları sınırlandırabilmekte, onlara yeni anlamlar verebilmektedir.
Çevre hakkı, değişik hak ve özgürlük kategorileri arasında uzlaşma işlevi de
görebilmektedir. Diğer hak ve özgürlükler için ortak alan ve uzlaşma zemini oluşturan çevre
hakkı, yaşam hakkında olduğu gibi, tüm haklar için varlık ve geçerlilik koşulu olarak gün
geçtikçe önem kazanmaktadır.
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Çevre hakkı, birçok hak ve özgürlükle çatışmaya girebilir veya onlar üzerinde sınırlayıcı
etkiler yaratabilir. Ancak her şeyden önce, genel çıkarları özel çıkarların önüne geçirme özelliği
ile dikkati çeker. Bununla bağlantılı olarak, bireyler arasında eşitlik kurmaya veya en azından
maddi eşitsizlikleri azaltmaya katkıda bulunur; değişik özgürlük, tür ve kategorileri arasındaki
çatışmada uzlaşma görevi görür. İnsanlığın ortak malvarlığı üzerinde bir çeşit mülkiyet hakkı
yaratan dengeli ve uyumlu bir çevre hakkı, öteki özgürlükler için, ortak alan ve uzlaşma zemini
oluşturarak onların gerçekleşme ve varlık koşuluna dönüşmektedir.
Çevre koruması ile girişim özgürlüğü arasındaki ilişkiye gelince, doğal türler ve
kaynaklar, ticaret ve sanayinin konusudur. Çevre düzenlemesi, üretim sisteminin
iyileştirilmesine katkıda bulunur. Bu nedenle çevre hakkı ile girişim özgürlüğü arasında çatışma
değil aksine birbirini destekleme beklenmelidir.
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Uygulamalar
1) Yaşadığınız ülkede çevre hakkına kamu otoriteleri riayet ediyor ve saygı
duyuyorlar mı?
2) Yaşadığınız şehirde yerel otoriteler çevre hakkına saygı duyuyorlar mı?
3) Yaşadığınız ülkede herkes çevre hakkına saygı duyuyor mu?
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Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız ülkede çevre hakkına kamu, özel sektör ve STK’ larca saygı duyulup
duyulmadığını gösteren basından örnekler bulunuz?
2) Yaşadığınız şehirde çevre hakkının korunup korunmadığını gösteren örnekler
bulunuz.
3) Dayanışma hakları deyince ne anlıyorsunuz?
4) Kuşak haklar hakkında bilgi veriniz
5) Üçüncü kuşak haklar tanımlamasını hangi uluslararası örgüt gündeme getirmiştir?
6) Karel Vasak adı size neyi hatırlatıyor?
7) 82 T.C.Anayasasında çevre hakkını düzenleyen madde hangisidir?
8) Çevre hakkına anayasasında yer veren ve bu konuda devlete ve vatandaşlara
yükümlülük yükleyen ilk devlet hangisidir?
9) Çevre hakkı hangi haklarla yarışır ya da çatışır?
10) Çevre hakkı tanımı hangi uluslararası zirvede yapılmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anayasalarda çevre hakkının nasıl düzenlendiğini, çevre hukukunun gelişimini, insan
hakları arasındaki yerini ve diğer haklarla ilişkisini öğrenmiş olduk.
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12. 1982 ANAYASASI’NDA ÇEVRE HAKKI VE ÇEVRE
KANUNU’NDAKİ DÖNÜŞÜM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1) 1982 Anayasası’nda çevrenin korunmasına hizmet eden hükümler ve bunların
eleştirisi
2) 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri ve 5491 sayılı Yasa ile geçirdiği
değişiklikler ve eleştirisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 1.Türkiye Cumhuriyeti 82 Anayasası çevre hakkını ve çevrenin korunmasına ilişkin
diğer hakları nasıl düzenliyor?
2) Çevre Yasası nedir ve nasıl değişmiştir?
3) Değişiklikler çevrenin korunması için yeterli midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

TC Anayasasında
Çevre Hakkının
düzenleniş biçimi

Öğrenciler TC 82
Anayasasının çevreye ilişkin
hükümlerini okumaya
başlayacaklardır.

2872 ve 5491 sayılı
Çevre Kanunu’nun
düzenleniş biçimi ve
eleştirisi

İlgili yasalar Anayasanın
lafzına ve ruhuna uygun
olarak mı kaleme alınmış
öğretilecektir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
TC Anayasası okunacaktır

2872 sayılı Çevre Kanunu ile
onu değiştiren 5491 sayılı yasa
okunacaktır ve eleştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


82 Anayasasında çevre hakkı



2872 sayılı yasada çevre koruma



5491 sayılı yasada çevre koruma
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Giriş
Anayasalar ve yasalar çevre hakkının korunması ve geliştirilmesi bakımından en önemli
hukuki belgelerdir. Türkiye’de çevre hukukunun gelişimi bakımından en büyük ivmeyi 1982
tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası sağlamıştır. Ancak aynı anayasanın çevre hakkını
düzenleme biçimi ve çevre hakkına ilişkin hükmün anayasadaki yeri de bu gelişmenin olması
gereken yerden neden uzak düştüğünü de bize anlatmaktadır. Bu nedenle ilgili anayasa
hükümlerinin okunması ve anlaşılması bugünün çevre sorunlarının temel nedeninin nereden
kaynaklandığını anlamamıza yardımcı olacaktır. 82 tarihli Anayasamız hiç kuşkusuz 80’li
yılların liberal mantığı ile kaleme alınmıştır ve bu nedenledir ki çevre hakkının ilk sınır bu
liberal düzenin gereklerinden kaynaklanmaktadır. Önemli olan ülkenin liberal ekonomi
modeline dayalı olarak kalkınmasıdır ve çevre hakkı bu kalkınmayı engellememelidir. Diğer
sınırlar daha sonra gerek anayasal düzenlemelerdeki boşluklar gerek yasal düzenlemelerdeki
ince ayarlar ve de gerekse kamu otoritelerinin çevrenin korunmasına karşı duruşları sayesinde
arka arkaya gelecek ve sağlıksız bir çevrede yaşamamıza neden olacaktır. Aşağıda bu konular
tek tek açıklanmaya çalışılacaktır.
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12.1. 1982 Anayasası’nın Çevrenin Korunmasına İlişkin Hükümleri
ve Çevre Hakkı
Türkiye Cumhuriyeti 82 Anayasası’nda çevrenin korunmasına ilişkin doğrudan ve
dolaylı olmak üzere birçok hüküm bulunmaktadır. Doğrudan çevre hakkına değinen hüküm 56.
Maddede kaleme alınmıştır.
VIII. Sağlık, çevre ve konut
Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
MADDE 56. – Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin
ve vatandaşların ödevidir.
Anayasamız Çevre Hakkı/Çevrenin Korunması Ödevini birlikte ele alan anayasalar
içerisinde yer almaktadır. DEVLET+VATANDAŞLAR çevrenin korunması ödevini
paylaşmaktadırlar. Ancak çevre hakkı insan yaşamının uzantısı (türevi) olarak kaleme alınmış
ve insan merkezli bir çevre hakkı tasarlamıştır. Bu liberal anayasaların ruhuna uygun olmakla
birlikte gerek devleti gerekse de vatandaşları kalkınma mı, çevrenin korunması mı sorusu
karşısında tercih yapmaya zorlamaktadır. Bu da her daim çevre hakkının kaybetmesine yol
açmaktadır.
Keza çevre hakkına ilişkin 56 madde Ekonomik ve Sosyal Haklar ve Ödevler başlıklı
bölümde düzenlenmekle Anayasanın 65. Maddesindeki sınırlamalara da ayrıca takılmaktadır.
Hüküm çevre hakkının hem devletin amaçları içerisinde hangi sırada yer alacağına göre hem
de mali kaynakların yeterliliğine bağlı olarak gerçekleşeceğini bize söylemektedir.
XIII. Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları
MADDE 65. – Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini,
bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde
yerine getirir.
Anayasamızın çevrenin korunmasıyla dolaylı olarak ilgili maddeleri şöyledir:
III. Kamu yararı
A. Kıyılardan yararlanma
MADDE 43. – Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil
şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
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Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden
yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.
Bu düzenlemeye bağlı olarak çıkartılan KIYI KANUNU iki kez Anayasa Mahkemesi
tarafından iptal edildikten sonra “Kıyı kenar çizgisinden itibaren 100 mt’ lik kuşak Kamuya
aittir. İlk 50 mt’ ye hiç bir yapı yapılamaz.” hükümlerini getirmek suretiyle kıyıları korumaya
almaya çalışmıştır. Ancak bu gün gelinen noktada kıyılar tamamen işgal altındadır. Aşağıda
Antalya Lara plajları Kundu bölgesinin fotoğrafı bunu en iyi şekilde özetlemektedir. Turizm ve
ikinci konut yapımı kıyılarımızı telafisi imkânsız şekilde bozmaktadır.

Kıyı Kanununa muhalefet Otel ve Yazlık (İkinci) Konutlardan örnekler
B. Toprak mülkiyeti
MADDE 44. – Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek,
erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle
uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik
tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tespit edebilir. Topraksız olan veya yeter
toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi
ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.
Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına
devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı
halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.
Anayasamızdaki bu hükmün gereğini yerine getirebilmek için aşağıdaki kanunlar
çıkarılmıştır. Ancak çıkarıldıktan yaklaşık iki yıl sonra koruyucu hükümleri yumuşatılacak
şekilde değişikliğe uğramışlardır.
•

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM KANUNU

•

MERA KANUNU

•

MEDENİ KANUN
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Bu üç kanunda yapılan değişiklikler aşağıdaki manzaraların ortaya çıkmasına neden
olacaktır. Verimli tarım havzaları sanayi ve konuta daha sonra da enerji üretimine ayrılacak,
toprak korumaya ilişkin hükümler kadük kalacaktır.

Toprakları koruyamayan Türkiye tarımı ve köylüyü nasıl korusun?
C. Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması
MADDE 45. – Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve
tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal
üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin
ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.
Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin
üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır.
Bu amaçla aşağıdaki kanunlar çıkarılacaktır ama bu kanunların kaderi de aynı olacaktır.
•

MERA KANUNU

•

TARIM VE HAYVANCILIĞI TEŞVİK KANUNU

•

BİYOGÜVENLİK KANUNU

•

SU ÜRÜNLERİ KANUNU

•

KARA AVCILIĞI KANUNU
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Hem yaban hayatımız, hem evcil hayvanlarımız, hem de köylülerimiz bu yasaların
koruma kalkanlarından yararlanamayacaklardır. Aşırı avlanma, destekleme ve taban
fiyatlarındaki düşüklük temel nedenler arasındadır.

XI. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması

MADDE 63- Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını
sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu varlıklar ve değerlerden özel
mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak
yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.
Anayasamızın 63. Maddesi tarihi ve doğal SİT kararlarının verilmesini ve bu alanlarda
yapı yasağını getirmektedir. Ayrıca tarihi değerlerimizin nasıl bakılacağı ve onarılacağına
ilişkin ise koruma kurulu denilen bir kurum oluşturmuştur. Bu kurulun kararına bağlı olarak
tarihi ve doğal SİT bölgelerde yapı yapılması ve onarılması söz konusu edilecektir. Ancak gelin
görün ki önce bu kurulların bileşimi değiştirilecek, koruma kurulları zayıflatılacak ve en son
düzenlemeden sonra ise koruma kurulları bypass edilerek tarihi alanların korunması imar rantı
peşinde koşan belediyelerin takdirine bırakılacaktır.

Göreme Vadisi otel yapımı ve Namdar Han’ın içler acısı hali
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Üçüncü Köprü Bağlantı Yolu Projesi

Tarihi yarımada da yeni yapıya ilişkin düzenlemeler

III. Tabiî servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi
MADDE 168- Tabiî servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için,
gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabiî servet ve kaynağın arama ve işletmesinin,
Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle
yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken
şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda
gösterilir.
Anayasamız tabi servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesinde devletin söz
sahibi olduğunu vurgulamaktadır. Ancak devlet bu görevini kamu yararı prensibine bağlı olarak
yerine getirmek zorundadır. Bu madde kapsamında aşağıdaki kanunlar getirilmiştir. Ancak bu
kanunlar devletin mülkiyetinde değil, hüküm ve tasarrufu altındaki bu varlıklarımızın
işletilmesini fazlasıyla özel sektöre bırakmışlardır. Özel sektör kamu yararına değil özel
yararının artırılmasına dönük çalıştığından kaynaklarımız kirlenme ve tükenme tehlikesi ile
karşı karşıyadır.
MADEN KANUNU
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YERALTISULARI HAKKINDA KANUN
PETROL KANUNU
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR HAKKINDA
KANUN
ELEKTRİK PİYASASI KANUNU

Yukarıda doğal kaynaklarımızın nasıl tahrip edildiğine dair örnekler görüyorsunuz.

ORMANLARIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
MADDE 169. Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli
kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde
başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.
• Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre,
Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı
dışında irtifak hakkına konu olamaz.
• Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez.
Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları
için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak
amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.
• Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen,
aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31.12.1981
tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ,
meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar
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olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler
dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.
Anayasamızın bu hükmü ORMAN KANUNU’ nun çıkartılmasını gerektirmiş, Orman
Kanunu’nun 2B maddesi ormanların orman rejimi dışına çıkartılarak, hazineye devrini yapmış
sonuç olarak hazine de gelir olsun diye ormanlık alanların satışını gerçekleştirmiştir.
Görüldüğü gibi Anayasanın bu ağır koruma içeren hükümlerine rağmen ormanlarımız
giderek yok olmaktadır.

ORMAN KÖYLÜSÜNÜN KORUNMASI
MADDE 170. Ormanlar içinde veya bitişiğindeki köyler halkının kalkındırılması,
ormanların ve bütünlüğünün korunması bakımlarından, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde
Devletle bu halkın işbirliğini sağlayıcı tedbirlerle, 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen
bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş yerlerin değerlendirilmesi; bilim ve fen
bakımından orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen yerlerin tespiti ve orman sınırları
dışına çıkartılması; orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen bu yerlere
yerleştirilmesi için Devlet eliyle anılan yerlerin ihya edilerek bu halkın yararlanmasına tahsisi
kanunla düzenlenir.
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• Devlet, bu halkın işletme araç ve gereçleriyle diğer girdilerinin sağlanmasını
kolaylaştırıcı tedbirleri alır. Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı
olarak derhal ağaçlandırılır.
• Orman içinden nakledilen köyler halkına ait araziler, Devlet ormanı olarak derhal
ağaçlandırılır.
İlgili maddeye rağmen yukarıda da değinildiği gibi orman alanları orman köylüsüne
değil hazineye devredilmiştir. Hazine de gelir olsun diye bu alanların satışını gerçekleştirmiştir.
Hali hazırda tüm satışlar ve elde edilmesi düşünülen gelir ne yazık ki umulduğu gibi olmamıştır.
Bu nedenle yeni bir taslak yasa hazırlanmıştır.

Yeni durum şöyledir:
Tarım arazileri dışında kalan, üzerinde yapılaşma bulunan ve Maliye Bakanlığınca
uygun görülen taşınmazlar, Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ), büyükşehir belediyelerine ve ilçe
belediyelerine kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirmek üzere devredilebilecektir.
2-B'lerin satışını Maliye Bakanlığı koordine edecek. 2-B'leri satın almak isteyen hak
sahipleri, 1 ay içinde başvuracak. Taslakta yer alan bu süre, gerek görülmesi halinde
uzatılabilecek. Başvurular, illerde defterdarlıklara, ilçelerde ise mal müdürlüklerine
yapılacaktır.
Yeni bir yasa taslağı ile değerlendirilmesi çalışmaları süren 2-B arazileri, ülkemizde
473,5 bin hektarlık bir alanı kaplıyor.
Bu alan Lüksemburg'un 2, KKTC'nin 1,5, Hong Kong'un da 5 katı bir alanı kaplıyor.
2-B'lerden üzerinde yerleşim yeri bulunan ve hak sahiplerine satılması planlanan bölüm
de, 22 bin 254 hektar olarak hesaplanıyor. Devletin resmi verilerinde 2-B arazilerinin toplam
büyüklüğü 473 bin 419 hektar olarak yer alıyor.
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12.2. 1983 tarihli 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun Getirdiği Çevre
Koruma Hükümlerine 5491 Sayılı Yasanın Getirdiği Değişikliklerle
Karşılaştırmalı Olarak Kısa Bir Bakış
AMAÇ Maddesi
Madde1. Bu kanunun amacı, 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 önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan
varlığı ile doğal ve tarihi zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık,
uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak
düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak
belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemektir.
5491sayılı değişiklik sonrası 2872 sayılı Çevre Kanunu ne getiriyor?
AMAÇ
Bu Kanunun amacı bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre
ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.
Görüldüğü gibi çevrenin tanımı ve korunma ilkeleri 21. Yüzyıla uyum sağlamış
görünmektedir. Burada önemli nokta bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevre tanımı yerini
bütün canlıların ortak varlığına bırakacaktır. Yine ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle
uyumlu bir çevre koruma yerine sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle
korunan bir koruma anlayışına geçilecektir. Burada 2006 yılında çıkartılan 5491 sayılı yasanın
Avrupa Birliği etkisinde kaldığı görülmektedir.
Amaç hükümlerinde ne değişti?
“Sürekli ve Hızlı Kalkınma Paradigmasından, Sürdürülebilir
Sürdürülebilir Kalkınma Paradigmasına Işık Hızında Geçiş sağlandı.
I.

Çevre

-

EVRE

Çevre politikası oluşturmak zorunludur. Ancak ekonomik ve sosyal kalkınmayı
olumsuz etkilememek koşuluyla. Çevre politikamız 1972’de Çevre ve İnsan konulu Stockholm
Zirvesinin sonuç deklarasyonundan etkilenecektir.
II. EVRE
Çevre politikası bundan böyle sürdürülebilir Çevre ve Kalkınma paradigması
çerçevesinde şekillenecektir. Çevre Yasamız Türkiye’nin 2000’de AB’ye girmeye aday ülke
olarak tanımlamasıyla birlikte AB ile uyumlu hale getirilecektir. Şeklen olsa da önemli bir
gelişmedir.
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Tanımlarda ne değişti?
2872 sayılı Yasada,


Çevre Korunması



Ekolojik denge



Çevre kirliliği



Kirleten



Atık



Alıcı Ortam
olmak üzere sadece 6 tanım var

5491 sayılı Yasada
 Çevre tanımı
 Sürdürülebilir Çevre-Kalkınma
 Doğal Varlık
 Doğal Kaynak
 Ekosistem
 Sulak alan
 Biyolojik çeşitlilik
 Katı atık- Evsel katı atık-Tehlikeli atık
 Tehlikeli kimyasallar
 Kirli balat
 Stratejik çevresel değerlendirme
 Elektromanyetik alan vs. olmak üzere
Toplam 36 tanım vardır.
İlkelerde ne değişti?
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2872 sayılı Yasada
 Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi gerçek ve tüzel kişilerle vatandaşların
görevidir.
 Yetkili kuruluşlar kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilemeksizin çevreyi
korumalı; kirlenmeyi önlemelidirler.


Kirleten ödemelidir.

 Kirleten kusursuz sorumludur ancak her türlü tedbiri aldığını ispatlarsa
sorumluluktan kurtulabilir.


Kurtuluş Kanıtı vardır. Kirleten kendini ödemekten kurtarabilir.



Üretim faaliyetlerinde en elverişli teknolojiler kullanılmalıdır.



Alınacak tedbirler bir bütünlük taşımalıdır.

Kısacası İktisadi kalkınma esastır. «Kirliliği Ödeme Sorumluluğu» ndan kurtulmak
mümkündür.
5491 sayılı Yasada
 Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesinden idare, meslek odaları, STK’lar
başta olmak üzere HERKES görevlidir.
 Bakanlık ve yerel yönetimler STK’larla işbirliği yapacaklardır. Ancak “Gerekli
Hallerde”????


Katılım esastır. Kamu Yönetimlerinin katılım ortamı yaratmak yükümlülüğü vardır.

 Üretim faaliyetlerinde kaynakları ve enerjiyi verimli kullanan, atık oluşumunu
azaltan çevreyle uyumlu teknolojiler kullanılmalıdır.


Kirleten ödemelidir.

 Çevrenin korunmasında Piyasa mekanizmaları ile ekonomik araçlar ve teşvikler de
kullanılmalıdır. Karbon piyasası, çevre vergileri, vs.
 Milli çevre koruma tedbirleri yanında bölgesel ve küresel çevre sorunları ile
mücadele için de tedbir alınmalıdır.


Atom enerjisinin kullanımında yetkili kurum TAEK’tir.

Yeni Düzenlemede İhtiyat İlkesi eksiktir. Buna karşılık tehlikeli atık ithalatı
yasaklanmıştır. Kirleten ödemekten hiçbir durumda kurtulamaz.
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2872

Sayılı Yasada,



Yüksek Çevre Kurulu

Başbakan, İçişleri, sağlık, ulaştırma, tarım orman, sanayi ve teknoloji, enerji ve tabii
kaynaklar, imar iskân, köy işleri ve kooperatifler bakanlıkları DPT müsteşarı ile Başbakanlık
çevre müsteşarından oluşur. Kurul üç ayda bir toplanır


Mahalli Çevre Kurulu

Vali, belediye başkanı, Yükseköğretim kurumu temsilcisi, İl idare şube başkanları,
sanayi odası temsilcisinden oluşur. Ayda bir toplanır.
5491 sayılı Yasada kurullar ve yapısı değişmiştir.
 Yüksek Çevre Kurulu Başbakanın başkanlığında, Başbakanın bulunmadığı
zamanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanının Başkanlığında; Başbakanın belirleyeceği sayıda
bakan ile Bakanlık Müsteşarından oluşur.
 Çevre Teknik Komitesi Yüksek Çevre Kuruluna yardımcı olmak üzere, Bakanlık
Müsteşarının Başkanlığında, Dışişleri, Maliye, Kalkınma, Orman ve Su İşleri, Millî Eğitim,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji,
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının müsteşarları, Diyanet
İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı,
Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Bakanlıkça belirlenecek çevre ve şehircilik
dalında çalışma yapan toplam iki öğretim üyesinden oluşur.
 Mahalli Çevre Kurulu, her ilde Valinin veya Valinin görevlendireceği Vali
Yardımcısının başkanlığında, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Orman
ve Su İşleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
ile Diyanet İşleri Başkanlığının imza yetkisini haiz il temsilcileri, İl Jandarma Komutanlığının,
İl Emniyet Müdürü ve denize kıyısı olan illerde Sahil Güvenlik Komutanlığının imza yetkisini
haiz temsilcileri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Temsilcisi, büyük şehirlerde büyükşehir belediye
başkanlığının, diğer illerde ise belediye başkanlığının imza yetkisini haiz temsilcilerinden
oluşur.
Mahalli Çevre Kurulu üyesi bakanlıkların illerde teşkilatının bulunmaması halinde, bu
bakanlıklar, kendileri ya da bağlı veya ilgili kuruluşları aracılığı ile; birden fazla bağlı ve ilgili
kuruluşun bulunması durumunda toplantı gündemine göre konu ile ilgisi olan kuruluş aracılığı
ile temsil edilir.
Buraya kadarki gelişmeler olumludur. Ancak !!!
İlk Çatlak!
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5491 sayılı Yasanın 10. maddesinin 3. fıkrası ile getirilen ve AYM tarafından 2009
yılında iptal edilen düzenleme bu uyumu bozmuş ve devletin tercihinin enerji üretimi söz
konusu olduğunda önemli ölçüde değişeceğini göstermiştir. Nitekim sonraki gelişmeler de öyle
olmuştur.
Madde 10 / 3. Fıkra: Petrol, jeotermal kaynaklar ve maden arama faaliyetleri,
Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır.
Bunu ikinci gelişme izleyecektir:
İkinci Çatlak!
Çevre Kanunu‘na 21.5.2013 tarihinde 6486 sayılı Yasa ile eklenen Geçici 3. Madde
düzenlemesi 23.6.1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış olup, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci
başlamış olan ve üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların
gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler Çevresel Etki Değerlendirmesi
kapsamı dışıdır.
Çevre Kanunu’nun Geçici 3. maddesi 1997’den başlayarak 2013’ün 5’inci ayına kadar
çevresel kirlenmeye ve bozulmaya neden olmuş kuruluş ve işletmelere 10. maddesinin ruhuna
aykırı bir biçimde ÇED affı getiriyor. 2006’dan itibaren AB ile uyumlu olarak kurulmaya
çalışılan yeni çevre koruma anlayışında değişim başlıyordu. Sürekli ve hızlı kalkınma
paradigması geri dönüyordu. Çevre ve ekoloji hareketi avukatlarının girişimi ile Ana muhalefet
partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne götürülen yasa değişikliği 3/7/2014 tarihli kararla
Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi.
İzin alma, arıtma ve bertaraf yükümlülüğü
2872 sayılı Yasada


Arıtma tesisi kurmak mecburidir. Aksi takdirde işletme ve kullanım izni verilmez



İşletmesini büyütecek olanlar mülki amire bilgi vermek zorundadırlar.

 Atıkları arıtmakla, uzaklaştırmakla ve zararsız hale getirmekle yükümlü kuruluşlar
genel olarak belirtilmiştir.
İlgili Yasa, endüstri işletmelerinde meydana gelebilecek kaza hallerini düzenlememiştir.
Bu nedenle endüstriyel kazalarda, kazaya müdahalede kamu makamları hatalar yapmış, maddi
ve çevresel zararlar meydana gelmiştir.
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TÜPRAŞ Yangını

5491 sayılı Yasada
 Arıtmak mecburidir. Aksi takdirde inşaat ruhsatı, işletme ve yapı kullanma ruhsatı
verilmez. Arıtması olduğu halde arıtma yapmayanların izinleri iptal edilir.


Atıkları arıtmakla ve bertaraf etmekle yükümlü kuruluşlar tek tek sayılmıştır.



Atıkların bertaraf edilmesinde geri dönüşüm ve kaynağında ayrıştırma esastır.



Katı atıkları belediyeler, tehlikeli atıkları üreticileri bertaraf edeceklerdir.



Atıkları taşımak ve bertaraf etmek için bakanlıktan lisans alınması mecburidir.

Endüstriyel kazaların olumsuz sonuçlarını baştan önlemek için acil durum planları
hazırlamak mecburidir. Böylece kamu örgütü kazaya etkin şekilde müdahale edebilecektir.
Yine Tehlikeli atıkları bertaraf etmek kirletenin sorumluluğundadır. Kirleten İzmit’te kurulu
atık yakma ve bertaraf ünitesi İZAYDAŞ’a tehlikeli atıklarını uygun vasıtalarla götürmek
zorundadır.

Tehlikeli Kimyasallar ve Atıkların İthalatı ve İhracatı bakımından 2872 sayılı Yasa
sadece zararlı kimyasal maddeleri düzenlemiş, tehlikeli atıklara ilişkin bir hüküm
getirmemiştir.
SONUÇ: Türkiye’de bu süreçte birçok tehlikeli atık ithalatı yapılmış ve de zehirli ve asbestli
gemi sökümü işi İzmir Aliağa’da gerçekleşmiştir.
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Kanserojen etkisi bilinen 'amyant' ile kaplı olan, nükleer yakıtla çalışan Fransız uçak gemisi 'Clemenceau' ve
Meksika bandıralı 'Otopan', Kuito Ula isimli pek çok gemi ya söküm için ya batırılmak için Türkiye'ye geliyor.
Gemilerin sökümü iki ayrı özel şirket tarafından Türkiye'de İzmir Aliağa Tersanesinde yapılıyor. O yıllarda
Çevre ve Orman Bakanlığı'na göre, gemilerin Türkiye'de sökülmesinde, eğer kurallara uyuluyorsa, yasal yönden
bir engel yok. Ancak çevreciler, diğer ülkelerin kabul etmediği bu gemileri Türkiye'nin kabul edebilecek
olmasına tepkilidir.

5491 sayılı Yasa
 Bu konuda oldukça ayrıntılı düzenleme getirmiş, tehlikeli atıkların Türkiye’ye
ithalini yasaklamıştır. Tehlikeli atıkların ihracı konusu ise yönetmeliğe bırakılmıştır.
 Tehlikeli kimyasallar ve atıklarla uğraşanlar bir kaza ihtimaline karşı zorunlu mali
sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Ancak Bakanlık sigorta yaptırma mecburiyetini
bir yıl erteleme yetkisine de sahip kılınmıştır.
SONUÇ: Tehlikeli atık ithalatı yasak, ihracatı ise izne bağlıdır.
Denetim Yetkisi
2872 sayılı Yasa 12. Maddede


Denetim yetkisi ve denetim elemanlarının nitelikleri yönetmeliğe bırakılmıştır.

 Denetlemeye tabi işletmeler, atıklarının özellik ve miktarına ilişkin bilgilerin
kayıtlarını tutma ve bunları güncelleme yükümlülüğü altındadır.
 Denetim yetkisini yönetmeliğe bırakmıştır ama esnek bir mekanizma getirmiştir.
İhtiyaç halinde yönetmelik değişikliğine gidilebilir.
5491 sayılı Yasada ise
 Denetim yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığındadır ama bu yetki Kanunda (diğer
kurum ve kuruluşlara ibaresi AYM tarafından iptal edilmiştir) tek tek sayılan kamu kurum ve
kuruluşlarına devredilebilir.
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 Denetime tabi olanlar bilgi ve belgeleri vermek yanında yetkililerin yaptıracakları
analiz ve ölçüm giderlerini de karşılayacaklardır. Ayrıca işletmelerine ait bilgileri vermek
konusunda kolaylık göstermek zorundadırlar.
SONUÇ: Yasa denetim yetkisini önce merkezde toplamış sonra yetki devrine
merkezin karar vermesini sağlamıştır.
Faaliyetin Durdurulması
Madde 15. Her iki yasal düzenlemede de faaliyetin durdurulması hali istisnai bir halmiş
gibi düzenlenmiştir. Esas itibarıyla yasayı ve yönetmelikleri ihlal edenler öncelikle idari para
cezasına çarptırılacaklar; faaliyetin durdurulması cezası ise girişim özgürlüğüne doğrudan
müdahale anlamına geleceğinden ancak bir yıl ek süre verilmesi sonrasında verilebilecek bir
ceza olarak değerlendirilecektir. Bu da girişim özgürlüğü ile çevrenin korunması çatıştığında
kanun koyucunun iradesinin girişim özgürlüğünden yana olduğunu göstermektedir. Ancak
tehlikeli hallerde ek süre verilmeyecek faaliyet derhal durdurulacaktır.
Çevre Katkı Payı
2872 sayılı yasadaki Çevre Fonları başlığı 2001 yılında 4629 sayılı yasa ile kaldırılmış,
yerine Çevre Katkı Payı adı altında Bakanlığa ek gelir yaratmayı amaçlayan ilgili düzenleme
getirilmiştir.
Ancak katkı payları çevrenin korunmasına, geliştirilmesine ve çevresel kirliliğin ortadan
kaldırılmasına ilişkin çalışmalara harcanmalıdır.
İdari Cezalarda Yetki Meselesi
2872 sayılı Yasanın 20. Maddesine göre,
 Kuruluş ve işletmelere verilecek cezalarla Gemilere verilecek cezaları ayrı ayrı
düzenlemiştir. İdari cezalarda genel yetkili mahallin en büyük mülki amiridir. Yani yetki taşra
teşkilatına aittir.


Fiillerin tekrarı halinde idari cezalar bir kat artırılarak verilir.



İdari cezalara itiraz süresi 7 gündür.

5491 sayılı Yasa ise,
 Kuruluş ve işletmelere verilecek cezalarla gemilere verilecek cezaları aynı madde
altında toplamıştır. Her bir kirletici parametre ve çevre bileşeni bakımından çok ayrıntılı
düzenleme yapılmıştır. Para cezası miktarları da çok artırılmıştır. İdari cezalarda genel yetkili
bakanlıktır. Yetki merkezdedir. Lüzumu halinde devredilir.
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 Fiillerin üç yıl içinde tekrarı halinde birinci tekrarında bir kat, ikinci ve müteakip
tekrarında iki kat artırılarak idari para cezası kesilmektedir. İdari cezalara itiraz süresi 30
gündür.
Adli Nitelikteki Cezalar
2872 sayılı Yasanın 26. Maddesi gereği

alırken,

Yetkili makamlara yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler altı aydan iki yıla hapis cezası



Gerçeğe aykırı belge düzenleyenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası alabilirler.



Hürriyeti bağlayıcı ceza miktarı yüksektir.

5491 sayılı Yasada ise,

alırken,

Yetkili makamlara yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler altı aydan bir yıla hapis cezası

 Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler hakkında TCK’nın belgede sahtecilik
hükümleri uygulanır.


Yargıya intikal eden ÇED’ e ilişkin ihtilaflarda ÇED süreci yargılama sonuna kadar

durur.
Hürriyeti bağlayıcı ceza miktarı düşürülmüştür.
Kirletenin Sorumluluğu
2872 sayılı Yasanın 28. maddesi
 İktisadi faaliyetlerin çevresel sonuçlarından zarar gören üçüncü şahıslar için Yasa,
kusursuz sorumluluk müessesesini getirmiştir. Ancak kirletenin “kurtuluş kanıtı” getirmek
şartıyla bu sorumluluktan sıyrılmasını da mümkün kılan hükümler getirmiştir


Yasanın zarar gören Üçüncü kişileri koruma yanı zayıftır

5491 sayılı Yasa ise,
 Kusursuz sorumluluk müessesesini korumuştur. “Kurtuluş kanıtı” getirmek şartıyla
kirletenin sorumluluktan kurtulmasını düzenleyen hükmü yürürlükten kaldırmıştır. Buna
karşılık sorumluluk bakımından beş yıllık zaman aşımı süresi getirmiştir.


Yasanın zarar gören Üçüncü kişileri koruma yanı sınırlıdır.

Bilgi Edinme
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2872 sayılı Yasanın 30. Maddesi,
 Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan gerçek
ve tüzel kişilere idari makamlara başvurarak faaliyeti durdurabilme hakkı tanımıştır. Özellikle
STK’lar bu düzenlemeyi kullanarak çevreye zarar veren faaliyetleri durdurmaya çalışmışlardır.
 İdari makamlara başvuru hakkı gerçek ve tüzel kişilere tanınmıştır. Doğrudan
faaliyeti durdurma talep edilebilir.
5491 sayılı Yasa ise,
 Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes
ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını veya faaliyetin
durdurulmasını isteyebilir.
 Herkes 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında çevreye ilişkin
bilgilere ulaşma hakkına sahiptir.
Herkese bu hak tanınmakla birlikte, faaliyeti durdurmak yerine gerekli
önlemlerin alınmasını talep etmek öncelikli olarak tercih edilmektedir.
Her iki Yasa da “çerçeve” mahiyettedir ve uygulama bulabilmesi için
yönetmeliklere ihtiyacı vardır.
2872 sayılı Yasada,


10 maddede yönetmelik çıkarma gereğinden söz edilmektedir.

5491 sayılı Yasada ise,


34 maddede yönetmelik çıkarma gereğinden söz edilmektedir
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Uygulama
1) Kendinize 82 Anayasası edinin ve yeni anayasa taslağını da web’ten indirerek
karşılaştırın.
2) Resmi gazeteden 5491 sayılı yasayı bilgisayarınıza indirin ve okuyun.
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Uygulama Soruları
1)
Yeni Anayasanın çevre hakkına ilişkin maddelerine bakın ve gördüklerinizi 82
Anayasası hükümleriyle karşılaştırın.
2)
Çevre hakkına ilişkin yeni bir Anayasa maddesi yazın. Bolivya ve Ekvator
anayasalarındaki ilkeleri bu hükme ekleyin.
3)

Çevre Kanunu’nun çıkarılma amacı nedir?

4)
Çevre Kanunu’ nunda ilkeler nasıl sıralanmıştır? En çok vurgu yapılan ilke
hangisidir?
5)

Çevre Kanunu bilgi edinme hakkını nasıl düzenlemiştir?

6)

Çevre Kanununda hangi maddeler idari para cezalarını düzenler?

7)

Çevre Kanunu’nda teşvikler nasıl düzenlenmiştir?

8)
alınmıştır?

Çevre Kanunu’nda Çevresel Etki Değerlendirmesi Hükmü nasıl kaleme

9)
Bir iktisadi işletmenin çevreyi kirlettiğinden haber aldığınızda Çevre Kanunu’na
göre bu işletmeye karşı nasıl bir önlem alabilirsiniz?
10)

Ülkemize tehlikeli atık ya da atık taşıyan araç ve vasıtalar girebilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
82 Anayasasının çevre hakkıyla doğrudan ya da dolaylı hükümlerini ve bunların eksik
yanlarını öğrendik. 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu kanunu üçte iki oranında değiştiren 5491
sayılı yasanın karşılaştırmasını ve bunun sonucunda çevrenin korunmasında nerede
olduğumuzu anladık.

247

13. ÇEVRE HUKUKUNDA SORUMLULUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Hukukta sorumluluk kavramı
13.2. Çevresel sorumluluk
13.3. Özel Hukuktan doğan çevresel sorumluluk
13.4. Çevre Kanunu’ndan Doğan Sorumluluk
13.5. Çevre hukuku yurttaş ve idari sorumluluk
13.6. Çevre davaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çevre Sorumluluğu denilince ne anlaşılmaktadır?
2) Özel ve kamu hukukunda çevresel sorumluluk nasıl düzenlenmektedir?
3) Açılan çevre davaları hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kamu ve özel hukukta
sorumluluk kavramı

Öğrenciler çevreye verilen
zararlar ile üçüncü kişilere
verilen zararlar arasındaki
farkları öğreneceklerdir.

Kusursuz sorumluluk
müessesesi
İdari sorumluluk
Çevre davaları

Ülkemizdeki çevre davaları
hakkında bilgi edinecekler

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak ve araştırarak

Kaynakları okuyarak
Medya takibi
Web’ten
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Anahtar Kavramlar


Çevresel sorumluluk



Çevre davaları
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13.1. Hukukta Sorumluluk Kavramı
Sorumluluk, bir faaliyet ya da eylem sonucunda ortaya çıkan bir zarardan kimin sorumlu
olduğunu gösteren, bu amaçla zarar görenin, zarar verene karşı zararın giderilmesini talep
hakkını düzenleyen normlar bütünüdür. Bir kişi ya da kurum (idare ya da şirket) bir karar alıyor;
bu kararla faaliyete geçiliyor ve bu faaliyet sonucu zarar ortaya çıkıyorsa bu kişi ya da kurumun
bu faaliyetinden doğan zararı giderme yükümlülüğüne sorumluluk diyoruz.
Sorumluluk hukuku ile zararı önlemek ve zararın zarar veren tarafından karşılanmasını
sağlamak temel amaçtır.

13.2. Özel Hukukta Çevrenin Kirletilmesinden Doğan Sorumluluk
Çevrenin kirletilmesinden kaynaklanan zararların giderilmesi için en makul çözüm
yolunun bulunması, özel hukuk araçlarının kullanılmaması halinde mümkün olmayacaktır. Zira
çevrenin kirletilmesinin yaptırımı, idari ve cezai sorumluluk ile sınırlı kalmayacak kadar hayati
bir önem sahiptir. Her ne kadar özel hukukun koruma çerçevesi kişiye veya malvarlığına verilen
zararların önlenmesi ve giderilmesine odaklanmışsa da, hukuki sorumluluğun çevrenin
korunmasında bir araç olarak kullanılması, çevre korunmasının vazgeçilmez iki ilkesinin;
kirleten öder ilkesi ve önleyicilik ilkesinin, hayata geçirilmesini kolaylaştıracaktır.

13.2.1. Anayasa ve Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması
1982 Anayasası’nın 35. maddesine göre, herkes mülkiyet hakkına sahiptir ve fakat
mülkiyet hakkı kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Öte yandan mülkiyet hakkının
kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

13.2.2. Medeni Kanun ve Mülkiyet Hakkının Kısıtlanması
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun düzenlemesinde taşınmaz mülkiyetine getirilen
kısıtlamalar; malikin hukuki işlemlerinden doğan ve kanundan kaynaklanan kısıtlamalar olarak
ikiye ayrılabilir. Kanundan kaynaklanan kısıtlamalar da özel hukuk kısıtlamaları ila kamu
hukukundan doğan kısıtlamalar şeklinde ikili bir ayrım oluşturur.
Mülkiyet sadece kamu yararına değil, bireysel çıkarlar (Komşuların Hakları)
uğruna da sınırlandırılabilir.
Medeni Kanun’un 737-750. maddeleri arasında düzenlenmiş olan taşınmaz mülkiyetine
dair kısıtlamalar da, komşuluk hukukundan kaynaklanmaktadır. Komşuluk ilişkisi içerisinde
olan bireylerin birbirlerine karşı birtakım sorumlulukları mevcuttur. Komşular lehine konulan
kısıtlamalar ile komşuların birbirlerini rahatsız etmemelerine, birbirlerine zarar vermemelerine
ve bilakis yardım etmelerine ilişkin ön kabullerin yer aldığı bu hükümler, hukuki sorumluluğun
da temellerini oluşturur.
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• Medeni Kanun’un “Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları” başlığı altında yer alan,
“Komşu Hakkı” kenar başlığında taşınmazın kullanımına dair kısıtlamalar ve buna ilişkin
kurallar bulunmaktadır. MK.m.737;
• “Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme
faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla
yükümlüdür.
• Özellikle, taşınmazın durumuna, niteliğine ve yerel âdete göre komşular arasında
hoş görülebilecek dereceyi aşan duman, buğu, kurum, toz, koku çıkartarak, gürültü veya
sarsıntı yaparak rahatsızlık vermek yasaktır.
• Yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan denkleştirmeye ilişkin
haklar saklıdır.” düzenlemesini getirmektedir. MK. madde 737’nin lafzından da kolayca
anlaşılabileceği gibi; birey kendi taşınmazını kullanırken ve özellikle işletme faaliyetlerini
sürdürürken komşusuna zarar verecek taşkınlıklardan kaçınmak zorundadır. Bu taşkınlıklar
yerel âdetin öngördüğü sınırlarda olmasına rağmen kaçınılmazsa, zarar görenin bundan doğan
zararlarının denkleştirilmesi taleplerine fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi uygulanacaktır.
Burada sorulması gereken soru şudur:
Taşınmaz Mülkiyeti Kısıtlanabilir mi?
Kanun koyucu MK. madde 737 ile taşınmaz malikine kaçınma ve katlanma ödevi
yüklemekle; komşuluk ilişkilerinden doğan zorunlu ekonomik ve sosyal çıkar çatışmalarını
düzenlemek ve dengelemek amacını gütmüştür. MK. Madde 737 taşınmaz malikine, klasik
düşüncenin de etkisiyle, taşınmazını kullanırken ona dilediği müdahalelerde bulunma
özgürlüğü tanımaktadır. Bu nedenledir ki komşular arasında hoş görülebilecek derecedeki
gürültü, toz, duman gibi müdahaleler taşkınlık olarak tanımlanmamaktadır. Yani «Komşular»
bu nitelikteki müdahalelere katlanmak zorundadırlar. Bu zorunluluk, komşuların birbirlerine
karşı hoşgörülü olmaları gerektiği kuralından ileri gelmektedir.
Ancak gelişen teknoloji ve değişen ekonomik parametreler; mülkiyet kavramının içeriği
hakkındaki bu klasik düşüncelerin de değişmesine yol açmıştır. Klasik mülkiyet görüşünden
uzaklaşmanın sonucunda, mülkiyetin sınırsız yetkiler sağlamadığı ve sosyal bir içeriğinin de
olduğu kabul edilmiştir. Mülkiyetin sosyal işlevinin de etkisiyle, mülkiyet hakkı üzerinde
kanunla yapılan sınırlamaların hakkın özünün kapsamında olduğu ve mülkiyet hakkının özüne
zarar vermediği kabul edilmiştir.
Medeni Kanun Madde 730
MK. Madde 737 düzenlemesi, MK. Madde 730 hükmünü tamamlayıcı bir niteliğe
sahiptir. Çevre etkilerini kapsamına alan mülkiyete getirilen sınırlandırmalara uyulmadığı
vakit, mülkiyetin aşkın kullanımı meydana gelir. Mülkiyet hakkının aşkın kullanılmasının
sonuçları ise Medeni Kanun’da açıkça düzenlenmiştir. Buna göre; taşınmaz malikinin mülkiyet
hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar
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tehlikesi ile karşılaşan kimse, durumun eski hâline getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın
giderilmesini dava edebilir.
MK. Madde 730 taşınmaz mülkiyetinin kullanılmasında, taşınmaz mülkiyetinin
sınırlarının aşılması durumunda malikin sorumluluğunu düzenlemektedir.
• Bu düzenlemeye göre malik, mülkiyet hakkını kullanırken kanun tarafından
belirlenen sınırları aşmış ise mülkiyet hakkını taşkın bir şekilde kullanmış demektir ve zarar
görenin, zarar tehlikesinin giderilmesi, zarar tehlikesinin önlenmesi, zararın tazmini ve yöresel
örfe uygun ve kaçınılmaz müdahalelerin denkleştirilmesi talepleri ile karşılaşabilecektir.
• Taşınmaz malikinin mülkiyeti taşkın kullanması çevre müdahalelerinden de
kaynaklanabileceği için, MK. Madde 730, komşuluk hukukunun bir parçası olarak, çevreyi
kirletenin sorumluluğuna gidilebilecek yöntemlerden bir tanesidir.
• Taşınmaz malikinin söz konusu sorumluluğu, kusura dayanmadığı gibi malike
sorumluluktan kurtulmak için kanıt getirilmesine de olanak vermediği için ağırlaştırılmış
objektif bir sorumluluk niteliğinde kabul edilir.
• MK. Madde 730’a dayanarak dava açabilecek olan da sadece komşulardır. Ancak
zaman içerisinde komşu kavramı, çevre etkilerinden zarar gören herkesi kapsayacak şekilde
uygulamada ve doktrinde yorumlandığı için, komşu taşınmaza yapılan müdahaleden zarar
gören malik olabileceği gibi, taşınmazı sınırlı bir ayni hakka veya kişisel bir hakka dayanarak
kullanan bir kişi de olabilir.
• MK. Madde 730 uyarınca sorumlu tutulabilecek olan sadece taşınmaz malikidir. Bu
çıkarım, taşınmaz malikinin taşınmazını kullanırken veya işletirken yardımcı kişiler kullanması
halinde de geçerlidir. Zira taşınmaz maliki, kusursuz sorumluluğun geçerli olduğu çevre etkisi
yaratan müdahalelerin varlığı halinde, yardımcı kişileri seçerken veya onlara talimat verirken
gereken özeni gösterdiğini kanıtlayarak sorumluluktan kurtulamaz.
Adliye Mahkemelerinde Hangi Davalar Açılabilir?
MK. Madde 730’nin “Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasal
kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan
kimse, durumun eski hâline getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın giderilmesini dava
edebilir. Hâkim, yerel âdete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan zararların uygun bir
bedelle denkleştirilmesine karar verebilir.” Hükmüne bağlı olarak, Taşınmazını taşkın olarak
kullanan malikin karşı karşıya kalabileceği üç dava söz konusudur:
1.

Eski hale getirme davası,

2.

Tazminat davası

3.

Tehlikenin giderilmesi davası
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13.2.3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Sorumluluk Halleri
Türk sorumluluk hukukunda kural kusur sorumluluğudur; kusursuz sorumluluk halleri
kanunda istisnai olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla çevreyi kirleten kusuru ile bir zarara
sebebiyet vermişse, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kusur sorumluluğunu düzenleyen
hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Ancak çevre kirlenmesinden doğan sorumlulukta ise
modern eğilim, sorumluluğun hiçbir kusur koşuluna bağlı olmaksızın kurulmasıdır. Bu yeni
eğilimin sonucunda, çevre zararına sebebiyet veren müdahalelerde kusur şartı aranmamaya
başlanmıştır. Bu da Alman doktrinindeki iktisadi faaliyetlerde bulunan ve bundan dolayı gelir
elde eden kişi ve kuruluşların, bunun zararlı sonuçlarını üçüncü kişilere aktaramayacaklarına
ilişkin yaklaşımından kaynaklanmaktadır.

13.2.4. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Kusursuz Sorumluluk
Halleri
13.2.4.1.Tehlike Sorumluluğu
Bazı faaliyetlerin ciddi ve ağır tehlikeler taşıması karşısında, o faaliyeti yürüten kişi
veya faaliyeti yürüten işletme sahibi ya da işleten aleyhine kabul edilen kusursuz bir sorumluluk
tipi olan tehlike sorumluluğunun düzenlemesinde iki yol izlenebilir.
Kanun koyucu, özel bir kanun çıkararak düzenleme yapmayı tercih edebileceği gibi,
tehlike sorumluluğuna dair genel bir hüküm koymayı da seçebilir. Her iki seçeneğin de kendine
has olumlu ve olumsuz yönleri olmakla birlikte, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun
yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden itibaren, Türk sorumluluk hukukunda tehlike
sorumluluğu hakkında genel bir kural kabul edilmiştir.
Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme başlığı taşıyan BK. 71. madde şöyledir:
“Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde,
bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur.
Bir işletmenin, mahiyeti veya faaliyette kullanılan malzeme, araçlar ya da güçler göz
önünde tutulduğunda, bu işlerde uzman bir kişiden beklenen tüm özenin gösterilmesi
durumunda bile sıkça veya ağır zararlar doğurmaya elverişli olduğu sonucuna varılırsa, bunun
önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletme olduğu kabul edilir. Özellikle, herhangi bir kanunda
benzeri tehlikeler arz eden işletmeler için özel bir tehlike sorumluluğu öngörülmüşse, bu
işletme de önemli ölçüde tehlike arz eden işletme sayılır.
Belirli bir tehlike hâli için öngörülen özel sorumluluk hükümleri saklıdır.
Önemli ölçüde tehlike arz eden bir işletmenin bu tür faaliyetine hukuk düzenince izin
verilmiş olsa bile, zarar görenler, bu işletmenin faaliyetinin sebep olduğu zararlarının uygun
bir bedelle denkleştirilmesini isteyebilirler. ”
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13.2.5. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na Göre Çevrenin Kirletilmesinden
Doğan Sorumluluk
Kirletenin sorumluluğu kenar başlığını taşıyan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 28.
Maddesi
• “Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve
bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar.
• Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat
sorumluluğu saklıdır.
• Zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren beş yıl
sonra zamanaşımına uğrar.” Demektedir.

13.2.5.1. Kusursuz Sorumluluğun Şartları
Çevre Kanunu m. 28 uyarınca çevreyi kirletenin hukuki sorumluluğunun varlığından
söz edebilmek için ilk olarak kusursuz sorumluluk için gerekli olan unsurların tamamlanması
gerekir. Kusursuz sorumluluk esasına dayanan haksız fiil hallerinde kusur aranmaz.
Kusur sorumluluğunda olduğu gibi hukuka aykırı bir fiil ile zararın meydana gelmesi ve
de meydana gelen zarar ile hukuka aykırı fiil arasında illiyet bağının varlığı kusursuz
sorumluluğun doğması için şarttır. Kusurlu sorumluluktan farklı olarak bu sorumluluk tipinde
sadece Kusur ve Şahsilik aranmaz. Aşağıdaki her unsurun varlığı aranır.
•

ZARARIN VARLIĞI

•

ZARAR VEREN (KİRLETEN)

•

ZARAR GÖREN

•

HUKUKA AYKIRILIK

•

İLLİYET BAĞI

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLEN ZARARLARA KARŞI DAVALAR ADLİYE
MAHKEMELERİNDE AÇILIR.

13.3. İdari Başvuru ve İdarenin Çevresel Sorumluluğu
Serbest Piyasada sadece özel kişiler ve şirketler değil aynı zamanda devletin (merkezbölgesel –yerel) kişi ve kurumları da birer aktördürler. Özel firmalar gibi üretimde bulundukları
gibi kamusal hizmetleri yerine getirebilmek için plan program yaparlar, yatırım kararı verirler,
kamu hizmetini kendi personeli eliyle gerçekleştirdiği gibi imtiyaz sözleşmeleriyle özel sektöre
de devredebilirler.
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Devletin kamu hizmetlerini görürken aldığı idari kararlardan ve yaptığı idari
eylemlerden doğan sorumluluğu da söz konusudur.
İdarenin Çevresel kirlenme ve bozulmalardan dolayı çevresel zararlara sebep olması
Hizmet Kusuru olarak görülmektedir. İdare,
•

Takdir yetkisini suiistimal ederse

•

Kanun Hükümlerine aykırılık söz konusuysa

•

Çevre Mevzuatında belirtilen standartlara uymayan kuruluşlara ruhsat ve inşaat izni

•

ÇED Raporu sonuçlarını dikkate almazsa

•

Gözetim ve Denetim görevlerini aksatırsa hizmet kusuru işlemiş olur.

verirse

BU DAVALARA İDARİ YARGIDA BAKILIR.

13.4. Çevre Kanunu’ nda Bilgi Edinme ve Başvuru Hakkı
MADDE 30 Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan
herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını veya faaliyetin
durdurulmasını isteyebilir.
Herkes, 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında
çevreye ilişkin bilgilere ulaşma hakkına sahiptir. Ancak, açıklanması halinde üreme alanları,
nadir türler gibi çevresel değerlere zarar verecek bilgilere ilişkin talepler de bu Kanun
kapsamında reddedilebilir.

13.5. Vatandaşlık Ödevi ve Çevre Davaları
Bütün Vatandaşların Ortak Varlığı olan çevrenin korunması için İYUK. Madde 10
kapsamında açılan çevre davalarının 600 tanesini Şeffaflık Derneği taramış ve en
önemlilerinden oluşan aşağıdaki haritayı yapmıştır.
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Zafer Park Davası
Güven Park Davası
Gökova Termik Santrali Davası
Yatağan Termik Santrali Davası
Bergama Ovacık Altın Madeni Davası
HES Projelerine Karşı Açılan Davalar
Fırtına Vadisi Davası
Ilısu Barajı- Hasankeyf Davası
Munzur Vadisi Davası
Akkuyu Nükleer Santrali Davası
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İzmir Efemçukuru Davası
Biga yarımadası Termik santrallerine karşı açılan davalar
Aliağa Termik Santrali Davası
BERGAMA OVACIK ALTIN MADENİ DAVASI

TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK ÇEVRE DAVASI ARTVİN CERATTEPE
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BURASI ARTVİN CERATTEPE

Yeşil Artvin Derneği 751 davacı VE 61 Avukatla Bu bölgenin madenciliğe açılmasını Engellemeye
çalışmıştır.
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Uygulamalar
1) Basından ve sosyal medya araçlarından yararlanarak çevre davalarını takip ediniz?
2) Çevre davalarının sonuçlarına Kamu Yönetimlerimiz uyuyorlar mı? Neden?
3) Hukuk Devleti kavramına işaret eden metinleri okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1) Dünya’daki çevre davalarına örnekler bulunuz.
2) Türkiye’deki en ünlü çevre davasını takip ediniz.
3) Çevre davaları hangi mahkemelerde açılır?
4) Çevre davalarının sonuçları hakkında bilgi veriniz.
5) Çevresel sorumluluğa ilişkin Çevre Kanunu’ndaki hükümler hangileridir?
6) Çevre Kanunu’na göre vatandaşların çevreyi korumak için idareye başvurma
hakları hangi maddeye dayalıdır?
7) Türk Medeni Kanunu’ndaki kusursuz sorumluluk hallerini araştırınız.
8) Borçlar Kanunu Tehlike halinde sorumluluğu hangi esaslara dayandırmaktadır?
9) Çevresel sorumluluğun dayalı olduğu ilkeler hangileridir?
10) En eski çevre davası hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevre Hukukunda sorumluluk türleri, sorumluluk halleri, Dünya’da ve Türkiye’de
açılan çevre davaları ve bunların sonuçları hakkında bilgi sahibi olduk.
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14. ÇEVRE HUKUKUNDA CEZAİ SORUMLULUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Çevrenin ceza hukuku normları yoluyla korunması ihtiyacı
14.2. Çevre Kanununda cezai sorumluluk hükümleri
14.3. Ceza Kanununda çevre suçları
14.4. Çevre suçlarının düzenleniş biçimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çevrenin Ceza Hukuku normları yoluyla korunması ihtiyacı neden ortaya çıkmıştır?
2) Çevre Kanununda cezai sorumluluk hükümleri çevre suçu teşkil eder mi?
3) Ceza Kanununda çevre suçları nasıl düzenleme konusu edilmiştir?
4) Çevre suçlarının düzenleniş biçimine yönelik eleştiriler ve sorunlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Çevrenin ceza
hukukunun koruma
hükümleri ile
korunması

Çevre Suçları ve
düzenleniş biçimi

Kazanım
Öğrenciler çevreyi kirletenin
ceza hukuku hükümlerine göre
de cezalandırılableceğini ve
bunun kamunun elindeki en
önemli araç olduğunu
öğreneceklerdir.
Çevresel suçlar ve ceza
kanunundaki cezalandırma
biçimi ve bunun eleştirileri
hakkında bilgi edinecekler.
Ülkemizde Ceza hukuku
hükümlerinin çevre suçları
bakımından nasıl uygulama
alanı bulduğuna dair örneklere
bakacaklar

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Okuyarak

Kaynakları okuyarak
Medya takibi
Gözlem yolu ile
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Anahtar Kavramlar


Çevre ceza hukuku



Çevre suçları



Çevrenin kasten kirletilmesi



Çevrenin taksirle kirletilmesi
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Giriş
Çevrenin bozulması ve kirlenmesinden mağdur olan toplumdur, toplum düzenini
korumak ve çevreye yönelik müdahaleleri önlemek için sadece özel hukukun ya da idare
hukukunun düzenleyici vasıtalarına müracaat etmek yetmez cezai yaptırımlara da ihtiyaç
vardır. Emir ve yasaklar ile müeyyideleri içeren ceza normlarının devreye girmesi iki açıdan
çevrenin korunmasına hizmet edecektir:
1. Adli para cezaları yüksektir. Tahsil edilmesi kolaydır. Bunun yanında hürriyeti
bağlayıcı cezaların yüksek olması da kişilerin çevre suçu işlemelerini engeller. Bu manada
çevre cezaları önleyici ve caydırıcıdır.
2. Çevre suçlarına verilen cezalar hürriyeti bağlayıcı cezaları da içerdiğinden kirleten
ödeyerek kirletmeye devam etme yaklaşımını terk etmek zorunda kalır. Çünkü buna fiilen
imkân kalmaz. Hürriyeti bağlayıcı cezalar hem suçun önlenmesinde hem de suçun işlenmesi
sonrasında aynı suçu bir kez daha işlememek bakımından en kuvvetli mekanizmayı teşkil eder.
Ceza hukuku çevre suçlarına ne zaman uygulanmalı?
Doktrinde iki farklı görüş vardır:
1. Görüş: Tamamlayıcı Rol
Çevrenin korunmasına yönelik iktisadi ve idari önlemler alındıktan sonra, bu önlemler
kâfi gelmezse ancak o zaman ceza hukuku önlemleri devreye girmelidir. Bu noktada iktisadi
girişim özgürlüğünün ceza hukuku normlarıyla sekteye uğratılmaması hedeflenmektedir.
2. Görüş: Asli Rol
Çevreye yönelik zararların insan hayatını ve vücudunu somut tehlikeye düşürmesi
halinde ceza normları derhal uygulanmalı, idari karar beklenmemelidir. Bu noktada girişim
özgürlüğü ile yaşam hakkının kutsallığı arasında tercih insan yaşamından yana
kullanılmaktadır.
Ceza hukukunda çevre suçları neden yer almalıdır?
• Toplum düzeni ve kamu güvenliğini sağlamak için idari kararın beklenmesi
gecikmeye sebep olabileceği gibi, tehlikenin varlığı ve önlenmesi önemli olduğundan doğrudan
ceza hükümleri uygulamak doğru bir kamusal tercih olacaktır.
• Bu nedenlerle çevre kirlenmesi ve çevreye yönelik ihlaller ceza hukuku çerçevesine
alınacak ve çevre suçları oluşturulacaktır.
• Ceza Kanunu’nun amacı kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini,
hukuk devletini, kamu sağlığı ve çevreyi, toplum barışını korumak ve suç işlenmesini
önlemektir.
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14.1. Çevre Kanunu’nda Çevresel Cezai Sorumluluğun kapsamı ve
amacı
Adlî nitelikteki cezalar
Madde 26 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/18 md. )
Bu Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne
aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
Bu Kanunun uygulanmasında yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar
hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna
ilişkin hükümleri uygulanır.
Bu maddeye göre yargıya intikal eden çevresel etki değerlendirmesine ilişkin
ihtilaflarda çevresel etki değerlendirmesi süreci yargılama sonuna kadar durur.
Madde içeriğinden de anlaşılacağı gibi bu suçlar birer çevre suçu değil, devleti ve kamu
makamlarını yanıltmakla ilgili olarak verilen bir cezadır. Yanlış ve yanıltıcı bilgi vermek ve
belgede sahtecilik yapmak çevre suçlarının engellenmesine değil, kamu makamlarının
yanıltılarak doğru kamusal kararlar almasını engellemeye ilişkin olarak oluşan suça yönelik
olarak karşımıza çıkmaktadır.
765 sayılı eski Ceza Kanunu’muzda çevre suçlarına ilişkin bir norm yoktur. Bunun için
5237 sayılı Türk Ceza Yasasının çıkartılmasını beklemek gerekmiştir.

14.2. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Çevre Suçları
• İlgili kanunun 1. maddesi kamu sağlığı ve çevrenin korunmasını amaçları arasına
almak suretiyle, çevreyi kamu sağlığı ile ilişkilendirmiştir. Yine aynı yasanın üçüncü kısmında
«topluma karşı suçlar» başlığı altında düzenleme konusu ederek, çevre suçunu, topluma karşı
işlenen suç olarak değerlendirmiştir.
• TCK 181 ve 184. maddeleri arasındaki dört madde «çevreye karşı suçlar» başlığını
taşımaktadır.
• Bu yasanın ilgili maddelerinin hazırlanmasında AB 2003/80 sayılı Çevrenin Ceza
Hukuku Yoluyla Korunması Hakkında Yönerge dikkate alınmıştır.

14.3. AB’nin Çevre Suçlarının Oluşmasına Etkisi
Avrupa Birliğinin ceza hukuku alanında üye devletlere doğrudan yükümlülük getirmesi
konusunda uzun yıllar pek aceleci davranmadığı ancak söz konusu yönerge yürürlüğe girdikten
sonra pek çok üye devletin bunu iç hukukuna geçirdiği veya iç hukukunda zaten bulunan çevre
suçları hükümlerini bununla uyumlu hale getirdiği görülmektedir. Aday ülke konumunda olan
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Türkiye’nin müktesebat uyumu kapsamında yeni ceza kanununu ele alırken çevre suçlarını
ihmal etmesi beklenemezdi ve nitekim çevre suçları AB düzenlemesine uyumlu olarak Türk
Ceza Kanunu hükümleri arasına alınmıştır.
Çevre suçlarını iç hukuklarında düzenleyen ülkelere baktığımızda giderek bu suçların
özel kanunlardan veya idari düzenlemelerden çok, ceza kanunlarına alınmakta olduğunu
görmekteyiz. Bu açıdan Türk hukukunu incelediğimizde eski ceza kanunumuzda çok az
miktarda çevreye dolaylı olarak değen hükümlerin olduğunu, bunların ise kamunun selametine
karşı suçlar arasında yer aldığını çevre suçu oluşturmadığını söyleyebiliriz.
5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunuyla, çevre suçlarının kendine özgü bir bölüm altında
düzenlenmesi çağdaş ceza hukukunun bir gereğidir. Böylece, korunan hukuksal yarar açısından
çevrenin kirletilmesi başlı başına bir haksızlık değerine kavuşmaktadır. Bunun anlamı
“kamunun selametine” veya “kamunun sağlığına” karşı işlenen suçlarda olduğunun aksine
kişilerin yani belirli insanların söz konusu eylemlerden doğrudan veya dolaylı zarar görmesi
veya tehlikeye girmeleri aranmadan, çevreye ve bunu oluşturan bitki örtüsü, hayvan ve
insanlara yönelik genel veya somut tehlikelerin suç olarak tanımlanabilmesidir.

14.4. Türk Ceza Kanunu ve Çevre Suçları
14.4.1. Çevrenin Kasten Kirletilmesi
MADDE 181 - (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye
zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan
iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
(3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi halinde,
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır.
(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi
zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin
doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili
olarak işlenmesi halinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adlî
para cezasına hükmolunur.
(5) Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fiillerden dolayı tüzel kişiler hakkında
bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Çevrenin atık ve artıklarla kirletilmesi suçunda dikkat çeken bir nokta yapısı gereği
tehlike suçu niteliğinde bulunan bu eylemler düzenlenirken ceza sorumluluğunun şahsiliği
ilkesine mümkün olduğunca bağlı kalınmış olmasıdır. Özellikle bu gibi suçlarda sıklıkla
eleştirilen istenmeyen sonuçtan sorumluluk halleri, taksirle işlenen suçlarla sınırlı tutulmuş,
sonuç nedeniyle ağırlaşmış suçların öngörülmesi yerine, ağırlaştırıcı nedenlerin, suçun işlenme
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şekline bağlanması yoluna gidilmiştir. Kanunun 181/4. maddesindeki, eylemlerin “insan veya
hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin
körelmesine, hayvan veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek
niteliklere sahip olan atık veya artıklarla işlenmesi” ağırlaştırıcı nedeni buna iyi bir örnektir.
Söz konusu maddenin 1. fıkrasında eylemlerin suç oluşturması için “ilgili kanunla
belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verebilecek şekilde” işlenmesinin
aranacağına ilişkin genel bir koşul bulunmaktadır. Bu koşul, ceza hukuku dışındaki kaynakların
suç tanımına alınması anlamına gelse de, salt çevre konusundaki düzenlemelere aykırılığın
suçun tek unsuru olarak düzenlenmemiş olması, çevrenin zarar görmesi tehlikesinin ve diğer
maddi unsurların da suç tanımının içine alınmış olmasıyla, ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi
yine ön plana çıkarılmaya çalışılmış görünmektedir.
Bu konuda yeri gelmişken böyle bir hükmün uygulamasının kanun koyucu tarafından
iki yıl ertelendiğini ve bu nedenle hapis cezası alması gereken kirletenlerin beraat ettiğini
gösteren bir olayı da anlatmak gerekir kanaatindeyiz.
İstanbul Tuzla’daki Zehirli Variller Olayı

Olay şöyle gerçekleşti: Tuzla Orhanlı mevkiinde yer alan bir boya firmasında gece
saatlerinde yapılan çalışmalardan şüphelenen Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri, olası çevre
katliamının önüne geçtiler. İş makinesi ile çukur kazılmak suretiyle kimyasal atıklar ve zehirli
varilleri gömmeye kalkışan firma çalışanları, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltına
alınanlar zehir taşıyan varilleri eski bir fabrika arazisine gömüyorlardı.
Gerçekleşen olayın zabıta ekipleri tarafından fark edilmesi olası bir çevre katliamını
önledi. Tuzla Orta Mahalle'de boya imalatı yapan firmaya ait eski fabrika binasındaki boş
arazide, zehirli variller firma çalışanlarınca toprağa gömülürken yakalandı.
İş makineleriyle yeni kapatılan çukurları tespit eden zabıta ekipleri, polisle birlikte olay
yerine baskın düzenledi. Fabrika arazisine giren ekipler iş makinesinin bir çukuru kapatmaya
çalıştığını fark etti.

273

Çukurların tekrar açılmaya başlanmasıyla korkunç manzara ile karşılaşıldı. Açılan çok
sayıda çukurun içerisinden üzerlerinde 'teması ve solunması halinde ölüme sebebiyet verebilir'
yazıları bulunan dolu variller bulundu. Ayrıca çevrede çok sayıda boş varil olduğunu da gören
ekipler, varillerin içeriğinin toprağa boşaltıldığını ve üzerlerinin toprak ile kapatıldığını
belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Çevre ve Orman Bakanlığı müfettişlerince
denetleme sonucunda; Kontamine olmuş ambalaj, ibc varil, teneke variller tespit edilirken,
varillerde insan sağlığını tehdit edecek kimyasal atıkların bulunduğu belirtildi. Olay olası bir
çevre katliamına suçüstü yapılmasıyla sonuçlandı.
Çukurlardan çıkartılan kimyasallardan alınan örnekler de incelenmek TUBİTAK' a
gönderildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çevre
konusunda ciddi denetimler yaptıklarını söyledi. Zabıta ekipleri ve emniyetle birlikte olası bir
çevre katliamının önüne geçtiklerini aktardı. Konuyla ilgili yetkililer tutanak tutarken, polis
tarafından gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi. Buraya kadar kamu makamları yereli
olsun polis teşkilatı olsun doğru ve hızlı çalıştı.
İstanbul Tuzla’daki Zehirli Varillerin Akıbeti ne oldu?
Türk Ceza Kanunu‘nun 12.10.2004 tarihli Resmi Gazete‘ de yayınlanması ile
belediyeler, organize sanayi bölgeleri ve endüstriyel tesislerin atıksu arıtma, atık bertarafı gibi
sorunlarını çözmeleri için kanun koyucu kendilerine iki yıllık ek süre verdi. 1983 yılında
yürürlüğe giren Çevre Kanunu‘na rağmen bugüne kadar yürütülen çevre politikaları dikkate
alındığında yaklaşık 3.200 belediyenin bu kadar kısa bir sürede çevresel altyapı yatırımlarını
tamamlamasını beklemek elbette gerçekçi bir beklenti değildi. Mevcut teknik ve finansal
olanaklarla bunu sağlamak da mümkün görünmüyordu. 12.10.2006 tarihinde TCK 181 ve 182.
maddelerinin nasıl uygulanacağı daha çok merak konusu olmuştu. Bu iki yıllık geri sayım süreci
devam ederken Tuzla’daki bu olay gerçekleşti.
12.10.2006 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan 181 ve 182 maddeler bakımından,
olayın 2006 yılının Nisan ayında İstanbul-Tuzla-Orhanlı Beldesi sınırları içinde vuku bulması
çevre gündemini uzun süre işgal etti. Tuzla‘nın Orhanlı beldesinde bulunan varillerle ilgili
olarak Kartal 2. Ağır Ceza Mahkemesi‘nde açılan dava 13.12.2006 tarihli ikinci celsede
sonuçlandı. 640 varil ve 2 bin torbalı atığı gömdürdükleri iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle
yargılanan Unifar Kimya‘nın 3 yetkilisi ile varilleri gömdükleri belirtilen 4 kişi, "fiilin suçun
işlendiği tarih itibariyle henüz yürürlüğe girmediği ve suç olarak tanımlanamayacağı”
gerekçesiyle beraat etti.
Bu olay toplum vicdanında büyük bir yara açtı ve yeni çevre yasası hazırlanırken bu tür
olayların önüne geçmek için çevre hukuku kapsamına çevreye karşı işlenen suçların da
eklenmesi gereğine vurgu yapıldı.
Ancak Tuzla‘da ortaya çıkan zehirli varillerin yarattığı tartışma Türk Ceza Kanunu‘nun
181 ve 182. maddelerinin yürürlülüğe girmesinin gecikmesinin nedeni üzerine yoğunlaşmak
yerine Çevre Kanunu‘nun yetersiz olduğu noktasına getirildi. Çözüm olarak sunulan Yeni
Çevre Kanunu ise 2872 Sayılı Çevre Kanunu‘nda değişiklik yapılmasından ibaretti.
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Kamuoyuna "Yeni Çevre Kanunu" olarak duyurulan 5491 Sayılı Çevre Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2872 Sayılı Çevre
Kanunu‘nda değişiklikler öngörüyordu ama çevre yönetimi açısından yeni bir yaklaşım da
taşımıyordu. Kirleten-kullanan öder ilkesinin korunduğu ve hatta daha belirgin hale getirildiği
Kanun’da sadece idari para cezalarındaki artış dikkat çekiyordu. Üstelik Kanuna eklenen Geçici
Madde 4 ile 1983 yılından beri Çevre Kanunu‘na göre suç işleyen belediye ve sanayi
kuruluşlarına ek süreler tanınıyordu. Sanki Tuzla’da gömülü bulunan variller olayı hiç
olmamışçasına kirleten yasa koyucu tarafından tekrar tekrar affediliyordu.
Kısacası Yeni Çevre yasası çevre suçlarını cezalandırmak yerine cezayı ileri tarihlere
itelemeyi uygun görüyordu. Bu da çevre suçlularının yeni suçlar işlemelerine vesile olacaktı.
Ülkemizde İşlenen Çevre Suçlarına Örnekler UŞAK

ERGENE NEHRİ ÇERKEZKÖY
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14.4.2. Çevrenin Taksirle Kirletilmesi
MADDE 182. - (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya
veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya
artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar
hapis cezasına hükmolunur.
(2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme
yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden
olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle
verilmesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Ümraniye Hekimbaşı Çöplüğü Patlaması ve Taksirle İşlenen Çevre Suçu

Ümraniye Çöplüğü Patladı (1993)
İstanbul Ümraniye’de çöplük alanı olarak kullanılan Hekimbaşı çöplüğünde biriken
metan gazı 28 Nisan 1993 tarihinde büyük bir patlamaya neden oldu. Patlama sonucu bölgede
bulunan gecekondulardan 13 tanesi çöp yığınları altında kaldı. Evlerde bulunan çoğu çocuk ve
kadın 39 kişi hayatını kaybetti.
ETİ GÜMÜŞ VAKASI
“Kütahya siyanür davasında karar: Eti Gümüş yetkililerine ödül gibi ceza” !
Taksirle işlenen çevresel suçlara güzel bir örnek oluşturan Kütahya ETİ Gümüş olayı
kirletene verilen cezaların adaletsizliği ile gündeme gelecektir. Olay şöyledir: Kütahya
Gümüşköy’ de, Eti Gümüş A.Ş.’ nin işlettiği gümüş madeninde, cevheri toprak ve kaya
tabakalarından ayırmakta kullanılan siyanür havuzlarına dayanak oluşturan setler aşırı yağış
sonrası Mayıs 2011’de çökmüş, havuzlarda tutulan siyanürün bir kısmı toprağa ve suya
karışmıştı. İhmali görmezden gelen Eti Gümüş A.Ş. , setlerin çökmesine karşın üretimi
sürdürmüş, ilerleyen aylarda tesis yakınlarındaki Dulkadir Köyünde pek çok yurttaş
zehirlenmiş, tesisten gelen suyu içen hayvanlarsa zehirlenerek ölmüştü. Siyanür zehirlenmesi
olayının ardından sendikalar ile kitle örgütlerinin oluşturduğu Gümüşköy İzleme Platformunun
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suç duyurusu sonrasında açılan davada, işletmeci Eti Gümüş A.Ş.’nin 4 yetkilisine bilinçli
taksirle çevreyi kirletmek suçundan 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi, sanıklardan biriyse beraat
etti. Buraya kadar sorun yoktur ancak; bu isimlere verilen cezaların tümü ertelendi. 4 sanık
hakkındaki bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verme iddiası
hakkındaysa Türk Ceza Kanunu 44’üncü maddesi uyarınca fikri içtima uygulanarak hüküm
oluşturulmadı. Yani, bir suç fiili için öngörülen iki ayrı cezadan daha fazla hapis cezası
öngöreni üzerinden hüküm kurulduğu için, bilinçli taksirle yaralama hakkında ayrıca hüküm
oluşturulmadı. Bu olay da bizlere çevreyi korumak ve kirlenmesini önlemek için hukukun
dışında politik iradeye de ihtiyaç olduğunu göstermiş oldu.
Çöken Siyanür Havuzu

14.4.3. Gürültüye Neden Olma
Madde 183- İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir
kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan
iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

14.4.4. İmar Kirliliğine Neden Olma
Madde 184- (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya
yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere
elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne
göre cezalandırılır.
(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına
müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel
imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.

277

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar
planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu
davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkûm olunan ceza bütün sonuçlarıyla
ortadan kalkar.
(6) (Ek: 29.6.2005 – 5377/21 md.) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004
tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.
Aşağıda basından bu suçu işleyenler ve imar kirliliği suçları önekleri sunulmuştur.
İmar Kirliliğine Neden Olma???

Hangi Eylemler İmar Kirliliği Suçudur?

Gökçeada Vakası
Gökçeada Eski Bademli Köyü’nde 5 katlı bir binanın imar yasalarına aykırı olarak sit
alanında yükseldiğini duyurmuştu. Gökçeada Gönüllüleri Derneği otelin durdurulması için hem
dava açmış hem de belediyeye defalarca inşaatın durdurulması için başvurmuştu. Ancak
belediye önce inşaatı mühürlemiş daha sonra yapı tadilat ruhsatı düzenleyerek otelin
tamamlanmasına göz yummuştu. İdari Mahkemenin yürütmeyi durdurma daha sonra da inşaata
izin veren yapı ruhsatı ve nazım imar planlarını iptal etmesine rağmen Gökçeada Belediyesi
kaçak otele müdahale etmemişti. Danıştay 14. Dairesince otelin sit alanında kaldığı
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onaylanınca geçtiğimiz 28 Aralık tarihinde Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kurulu 90 gün
içinde Gökçeada Belediyesi’nden otelin yıkılmasını istedi. Ancak otel yıkılmadığı gibi
işletmeye de devam ediyor.
3 SANIĞA DA HAPİS CEZASI
Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesi’nde mimar Harun Yılmaz, Otel İşletme Müdürü
Ahmet Balcı ve otelin sahibi Fazlı Yıldırım hakkında sit alanında, imar mevzuatına aykırı inşaat
yapmak, mühür bozmak suçlarından haklarında dava açıldı. 02 Mayıs 2016 tarihli duruşmada
mahkeme kararını verdi. 3 sanık için de imar kirliliğine neden olmak suçlamasıyla 1 yıl 15 gün
hapis cezası veren mahkeme hapis cezasının ertelenmesini isterken 2863 sayılı yasaya
muhalefet suçundan ise 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına hükmetti. Bu suçlama için de hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildi. Mahkeme ayrıca sanıkları ‘’mühür bozma
suçundan’’ da 5 ay adli para cezasına çarptırdı.
Cevahir AVM Vakası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP’li Meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Deniz
Erzincan konuya ilişkin Cevahir AVM yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Cumhuriyet'in ulaştığı Şişli Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri de AVM’nin
teras katında eklentiler olduğunu fakat düzeltildiğini belirterek AVM’nin dosyasının ilçe
belediyesi encümenine gönderildiğini belirtti. Encümenin Cevahir AVM yetkililerine yüklü bir
ceza vermesi bekleniyor.
Meclis üyeleri başvurularında AVM’de 32 bin metrekare kaçak mağaza yapıldığını
belirterek Şişli Belediyesi tarafından işlem başlatıldığını ve encümenin cezai işlem kararlarını
aldığını belirtti. AVM yetkililerinin belediyeye kaçakların çözümü olarak tadilat projesinin
sunulduğu belirtilen başvuruda kaçakların 12 yıl önce yapıldığına değinildi. Meclis üyeleri
yetkililer hakkında imar kirliliğine neden olma suçundan kamu davası açılmasını ve
cezalandırılmasını istedi. Ayrıca 12 İBB’nin CHP’li Meclis üyesi de Cevahir AVM hakkında
önerge vererek tüm sürecin belgelerini istedi.
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Uygulamalar
1. Yaşadığınız şehirde çevre ve imar suçlarına örnekler bulunuz ve akıbetini araştırınız.
2. Çevre suçu işlemiş ve ceza almış bir işletme biliyor musunuz? Bunlar nereden
öğrenilebilir araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız ilçedeki çevre suçlarını saptayınız. Kirlenme ve suçluları tespit ediniz.
2) Yaşadığınız ilçede çevre suçları mı imar suçları mı daha çok işleniyor?
3) Çevre suçu deyince siz ne anlıyorsunuz?
4) Çevre suçu deyince TCK ne anlıyor? Hangi maddeleri suçu düzenliyor?
5) Çevrenin kasten kirletilmesi ne demektir?
6) Çevrenin taksirle kirletilmesi ne demektir?
7) Çevre suçunu işleyene TCK hangi cezaları öngörmektedir?
8) Hürriyeti bağlayıcı ceza deyince ne anlıyorsunuz?
9) Çevre Sorunları mı çevre kirliliği mi çevre suçu teşkil eder?
10) Çevre cezalarından sıyrılmak mümkün mü?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çevre ve imar suçları ve bu suçların yeni Ceza Yasamızda ve Çevre Kanunumuzda
düzenleniş biçimini ve bu suçları işleyenlerin nasıl bu cezalardan sıyrıldıklarını öğrenmiş olduk.
Bu da öğrencilerimize hukuk kuralları ile çevresel kirlenme ve bozulmaları önlemenin ya da
tazmin etmenin sınırlarını göstermektedir. Çevrenin korunması için hukuku kuralları yanında,
sağlıklı çalışan bir kamu yönetimi örgütü ve siyasi iradeye ihtiyaç vardır.
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