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ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNDA ÇEVRESEL BİLGİ 

Arzu ÖZBUDUN 

 

ÖZ 

 

Bu çalışmanın amacı, çevresel bilgi kavramının kapsamını, önemini ve 

uluslararası çevre hukukundaki yerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda tezin 

konusu, uluslararası çevre hukukunda çevresel bilgi olarak belirlenmiştir.  

 

Çevresel bilginin uluslararası çevre hukukundaki yerinin incelenmesi, 

uluslararası çevre hukukunun doğuş ve gelişim süreçlerini incelemeyi de gerekli 

kılmıştır. Bu bağlamda, uluslararası çevre hukukunun önde gelen kaynakları temel 

alınarak çevre hukukunun temel ilkeleri incelenmiş ve çevresel bilgi toplama ve 

yayma teknikleri belirlenerek çevresel bilgi kavramının yeri ve önemi araştırılmıştır.  

 

 

ENVIRONMENTAL INFORMATION 

IN INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW 

ABSTRACT 

 

 The aim of this study is to analyze the scope and importance of environmental 

information and its role in terms of development of international environmental law. 

In accordance with this aim, the subject of the thesis has been determined as 

environmental information in international environmental law. 

 

 The analysis of environmental information in international environmental law 

has required to analyze the birth and development process of  international 

environmental law. In this context, the scope and role of environmental information 

has been studied in terms of the comparison of the most leading international 

environmental treaties and the basic principles and identification the techniques for 

collecting and disseminating environmental information.  
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ÖNSÖZ 

 

Bu çalışma, çevre hukukunun uluslararası düzeydeki genel ilke ve 

kurallarının doğuş ve gelişim sürecini ve çevresel bilginin bu süreçteki önemini, 

yerini ve katkısını irdeleme amacıyla ortaya çıkmıştır.  

 

Öncelikle uluslararası çevre hukukunun ana kaynakları olan uluslararası çevre 

sözleşmeleri ve mahkeme kararlarının belirlenmesi ve incelenmesi suretiyle 

uluslararası çevre hukukunun temel ilkelerinden bir çerçeve oluşturulmuştur.  

Çevresel bilginin farklı boyutları bu çerçeve kapsamında hem uluslararası, hem de 

ulusal hukuk bağlamında değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

 

Uluslararası çevre hukukunun kodifiye edilmemiş olması ve kaynaklarının 

dağınıklığı, çalışmanın hazırlanması sürecinde karşılaşılan bir güçlük olmuştur. 

Karşılaşılan diğer bir güçlük ise, uluslararası hukukun henüz gelişmekte olan bir dalı 

olan uluslararası çevre hukukuna ilişkin akademik kaynak bulma aşamasında 

yaşanmıştır; zira çevre hukuku alanında ülkemizde çeşitli ve yeterli araştırma 

yapılmamaktadır. Çalışmanın uluslararası boyutuna ilişkin sözleşme, mahkeme 

kararları ve Avrupa Birliği mevzuatı gibi yabancı kaynaklar çoğunlukla internetten 

edinilmiş olup, dilimize çevirileri tarafımdan yapılmıştır. 

 

Eğitim hayatımın her aşamasında beni yüreklendiren ve maddi, manevi 

desteklerini benden esirgemeyen aileme ve değerli görüşleri ile çalışmaya yön veren 

saygıdeğer hocam Prof. Dr. Aydın Gülan’a şükranlarımı sunarım. 
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GİRİŞ 

 

Günümüzde çevre sorunlarının yerel bir sorun olmadığı; aksine bütün 

toplumları etkileyen küresel bir sorun olduğu gerçeği anlaşılmıştır. Ancak bu noktaya 

gelene kadar, çevreye ilişkin sorunlar, ülkelerin tek başlarına çözemeyecekleri kadar 

büyümüş ve oldukça karmaşık bir hale gelmiştir. Sorunların büyüklüğü ve 

karmaşıklığı, uluslararası çapta yeniden yapılanma ve işbirliğini zorunlu kılmaktadır. 

Bu zorunlulukların sonucunda, uluslararası alanda örgütlenmelere ve hukuki 

düzenlemelere ilişkin çalışmaların ağırlığı giderek daha çok hissedilmektedir. Çevre 

için uluslararası alanda en önemli gelişmelerden birisi, hiç kuşkusuz çevre 

sorunlarına yönelik çözümleri hukuksal bir tabana oturtma çalışmalarıdır. Nitekim 

uluslararası alanda devletler, uluslararası örgütler ve gönüllü kuruluşların yapmış 

olduğu çalışmalar sonucunda, bugün uluslararası çevre hukuku adını verdiğimiz 

yepyeni bir dal oluşmuştur.1 

 

Birleşmiş Milletler’in 1972 yılında Stokholm’de düzenlediği ‘İnsan Çevresi 

Konferansı’, çevre konusundaki uluslararası ve bölgesel düzenlemelerin başlangıcı 

olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten önce, uluslararası çevre hukukunun 

uluslararası hukuktan bağımsız bir dal olduğu söylenemez. Stokholm Konferansı ile 

birlikte uluslararası çevre hukukunun ortaya çıkması için gerekli olan süreç 

başlamıştır. Bu süreç ile çevre alanında uluslararası nitelikte pek çok sözleşme 

hayata geçirilmiştir. Genel olarak sınır aşan kirlenmeler nedeni ile hava, deniz, 

toprak gibi değerleri korumayı, kirlenmeyi denetim altına almayı amaçlayan 

uluslararası çevre andlaşmaları uluslararası çevre hukukunun gelişmesine katkı 

sağlayan en önemli kaynaktır. Uluslararası çevre hukukunun diğer temel kaynakları 

ise; uluslararası hukukun örf ve adet kuralları, uluslararası hakemler ve mahkeme 

kararlarıdır. Tüm bu kaynaklar birlikte ele alınarak yapılan değerlendirme 

neticesinde kabul edilmiş ve türetilmiş ilkeler de, uluslararası çevre hukukunun temel 

ilkeleri olarak kabul görmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde, uluslararası çevre 

                                                 
1 Selim Kılıç, “Uluslararası Çevre Hukukunun  Gelişimi Üzerine Bir İnceleme”, C.Ü. İktisadi ve 

İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, s. 1232 
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hukukunun temel taşı olan devletlerin doğal kaynakları üzerindeki egemenlik hakkı 

ve komşu ülkenin çevresine zarar vermeme yükümlülüğü başta olmak üzere, 

çevreye zarar vermeyi önleme veya zarara neden olan faaliyetleri azaltma, sınırlama 

veya kontrol altında tutma yükümlülüğünü içeren önleme ilkesi; uluslararası 

hukukun temel ilkelerinden biri olan ‘iyi komşuluk’ ilkesinin bir uzantısı olan 

işbirliği ilkesi;  ulusal ve uluslararası ölçekteki çevre koruma politikalarının temel 

kavramı olarak geniş destek bulmuş olan sürdürülebilir kalkınma ilkesi; uluslararası 

çevre hukukunun bilimsel belirsizlik bulunan durumlarda gelişmesinde ve 

uygulanmasında yol gösterici olan ihtiyatlılık ilkesi ve kirliliğin masraflarının, 

kirliliğe sebep olmaktan sorumlu şahıs tarafından yüklenilmesi gerektiği anlamına 

gelen kirleten öder ilkesi; Stokholm ve Rio Bildirileri, İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi, Trail Smelter Tahkimi ve Mox Tesisi Davası gibi uluslararası çevre 

hukukunun önde gelen kaynakları temel alınarak incelenmiştir. 

 

Uluslararası çevre hukukunun temel hedeflerinden biri, çevre ve zararlı 

etkiler doğuran faaliyetlere ilişkin bilgilere erişilebilirliği artırmaktır. Bilgi, etkili 

ulusal ve uluslararası çevre yönetiminin, çevre korumasının ve işbirliğinin ön 

şartlarından biridir. Bilginin mevcut ve erişilebilir olması, önleyici ve azaltıcı 

tedbirlerin alınmasını ve vatandaşların ulusal karar verme sürecine katılmalarını 

sağlar ve bireylerin, tüketicilerin ve şirketlerin davranış biçimlerini etkiler. Bilgi 

ayrıca uluslararası toplumun, devletlerin yasal yükümlülüklerine uyup uymadığı 

hakkında karar vermesini sağlar. 1976 yılında İtalya’da bir fabrikada meydana gelen 

kaza sonucu ortaya çıkan endüstriyel kirlilik (Seveso Kazası) ve 1986 yılında 

Ukrayna’nın Çernobil bölgesinde meydana gelen nükleer felaket göstermiştir ki, ne 

şekilde oluşursa oluşsun çevre kirlilikleri sınır tanımamaktadır ve çevrenin 

korunması mutlak surette devletler arasında paylaşımları ve yeni bir hukuki düzenini 

gerekli kılmaktadır. Uluslararası çevre hukukunun yukarıda sayılan temel ilkelerinin 

uygulanabilmesi ve hayata geçirilmesinde çevresel bilginin yeri büyüktür. 

Uluslararası çevre andlaşmalarında ve devlet uygulamalarında kabul edildiği üzere, 

çevresel bilgiyi toplama ve yayma teknikleri mevcuttur. Bu tekniklerin en bilineni 

ve artık çevresel konuların, sosyoekonomik kalkınmaya ve karar verme süreçlerine 

entegre edilmesi için kabul edilmiş uluslararası ve ulusal bir teknik haline gelmiş 
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olan Çevresel Etki Değerlendirmesi tekniğidir. Diğer teknikler ise, bilgi alışverişi, 

raporlama, danışma, izleme, bilgi toplama gibi daha çok devletlerin uluslararası 

yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini denetlemeye yarayan sözleşmesel 

teknikler; bir kaza veya olay sonrası tehlikeli atıkların salımının diğer bir devletin 

çevresine veya kendi ulusal yetki alanının dışına verebileceği olası zararlara ilişkin 

erken bildirimde bulunmayı gerektiren acil durumların bildirimi; belki de çevreyi 

korumanın ana çözümü olan ve bireylerin çevresel bilinçlerinin ve farkındalıklarının 

artmasını amaçlayan kamunun eğitimi ve bilinçlendirilmesi; şirketlerin 

faaliyetlerinin ve endüstriyel alanların çevresel etkilerini tanımlayabilmek için 

çevresel konuları düzenleyici veya gönüllü planlarla biçimlendirmesi anlamına 

gelen ve şirketlerin ve tüketicilerin davranış biçimlerini etkileyebilen eko-denetim ve 

eko-etiketlemedir. İşte çalışmanın ikinci bölümünde de, bu çevresel bilgiyi toplama 

ve yayma teknikleri, uluslararası düzenlemeler ışığında tanımlanacak ve Türk Çevre 

Hukuku’ndaki yerleri son gelişmeler çerçevesinde incelenecektir. 

 

Çevre sorunlarının yalnızca belli kişileri ya da yöreleri değil herkesi ve her 

yeri etkilediği, evrensel bir boyut taşıdığı ve birbirlerine bağlılıklarının ötesinde 

diğer toplumsal sorunlardan da soyutlanamadıkları günümüzde açıkça bilinmektedir. 

İnsanların sağlıklı bireyler olarak varlıklarını sürdürebilmeleri yaşadıkları doğal 

çevreyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Bu anlamda bir insan hakkı olarak çevre hakkı 

özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra ulusal ve uluslararası belgelerde yer almaya 

başlamıştır. Bilimsel ve teknik ilerlemenin yarattığı sorunlar dayanışma hakları 

olarak da anılan üçüncü kuşak hakları doğurmuştur. Bu hakların en iyi bilinen 

dördü, çevre hakkı, insanlığın ortak mirasına saygı hakkı, gelişme hakkı ve barış 

hakkıdır. Uluslararası alanda çevre hakkının varlığı konusunda geçmişte önemli 

tartışmalar yapılmış olsa da,  1998 tarihli Aarhus Sözleşmesi ile başlayan süreçten 

itibaren çevre hakkı bir insan hakkı olarak tanınmaktadır. Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nde sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı henüz yer almamakta ise de, 

gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları gerekse Avrupa 

Parlamenterler Meclisi’nin Avrupa Komisyonu’na yakın bir zamanda sunduğu 

teklif, çok yakın bir gelecekte sağlıklı bir çevre hakkının, Sözleşme kapsamına dahil 

edileceğini göstermektedir.  
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Çevre hakkının korumacılığına hak bakış açısıyla yaklaşılabilmesi; çevre 

korumasının açıkça hak olarak formüle edilmesinin yanında, bu hakkı güvenceleyen 

hakların da tanınmasına bağlıdır. Çevre hakkını hayata geçirecek usuli hakların 

kabulü ve kullanılması konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde önemli adımlar 

atılmıştır. Bilgi edinme hakkı, katılım hakkı ve başvuru hakkı olan bu usuli haklar 

çevre hakkını gerçekleştirme araçlarıdır. Bireylere çevresel bilgiye erişim hakkını 

sağlamaları, uluslararası çevre hukukunun devletlere yüklediği bir yükümlülük 

olmaya başlamıştır. Çevre sorunlarının gitgide artması ve karmaşıklaşması, çevreyi 

kullanan herkesin yani toplumun her üyesinin bu sorunların çözümüne katılmasını 

gerektirmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, bu usuli haklarından biri olan 

çevresel bilgi edinme hakkı incelenmiştir. İncelemeyi yaparken izlenen yöntem 

çevresel bilgi edinme hakkını, çevre hakkı ve bilgi edinme hakkı olarak iki temel 

ögeye ayırmak suretiyle bu ögelerin gelişim süreçlerini ve güncel durumlarını, başta 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları olmak üzere uluslararası kaynaklar 

ışığında incelemek oldu. Bu incelemeden sonra çevresel bilgi edinme hakkının 

doğumu ve gelişimi, Avrupa Birliği Direktifleri ve Arhus Sözleşmesi eksen alınarak 

incelenmiştir. 

 

Türkiye’nin Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında 

2872 sayılı Çevre Kanunu’na 2006 yılında 5491 sayılı Kanunla önemli değişiklikler 

getirilmiştir. Bu değişikliklerden biri, çevresel bilgi edinme hakkının kanun dahiline 

sokulmasıdır. Ancak Türkiye hala Arhus Sözleşmesi’ne henüz taraf olmamıştır. 

Çalışmanın son bölümünde çevresel bilgi edinme hakkının Türk Çevre 

Hukuku’ndaki yeri, bilgi edinme hakkı eksen alınarak incelenmiştir.  

 

 

 

 

 



 5

I. ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 

A. Genel Açıklama 

 

Çevre sorunlarının sınır ötesi etkiler göstererek küresel boyut kazanması bu 

konuda çok yönlü işbirliğini ve uluslararası eşgüdümü zorunlu kılmaktadır. İkinci 

Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda teknolojideki baş döndürücü gelişme ve buna 

paralel olarak artan sanayileşme 1960'lı yılların başlarından itibaren ciddi bölgesel ve 

küresel çevre problemlerini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, uluslararası hukukun bu 

problemlere çözüm getirecek şekilde ayrı bir bölüme sahip olması bu tarihten 

sonralara rastlar.  

 

Uluslararası çevre hukukunun kuralları henüz kodifiye hale getirilmemiştir.  

Uluslararası çevre andlaşmaları, konferanslar sonucunda kabul edilen ve devletlerin 

siyasi iradelerini yansıtan bildiriler, uluslararası mahkemelerin verdiği kararlar 

uluslararası çevre hukukunun temel kaynaklarıdır. Bu bölümde uluslararası çevre 

hukukunun genel ilkeleri, bu hukuk dalının gelişim sürecinde en çok rol oynamış 

kaynaklar ışığında incelenecektir. İlkelerin incelemesine geçmeden önce,  söz konusu 

kaynaklardan çalışmada sıklıkla değinilecek sözleşmelere ve bildirilere, okuyucuya 

kolaylık sağlayacağı düşüncesi ile genel hatlarıyla aşağıda yer verilecektir. Hemen 

belirtmek gerekir ki, çalışmada yararlanılan kaynaklar bunlarla sınırlı değildir. 

Uluslararası mahkeme kararları, bölgesel ve ulusal mevzuat gibi diğer kaynaklar 

çalışma içinde ilgili yerlerde açıklanacaktır. 

 

Ön Bilgilendirme-Uluslararası Çevre Andlaşmaları 

 

Uluslararası andlaşmalar, ortak çevre değerlerini korumak amacıyla olduğu 

gibi, çevresel kaynakları korumak ya da sınır tanımayan çevre kirlenmelerini 

önlemek amacıyla da başvurulan bir yöntem olmuştur.1 Çevreye ilişkin uluslararası 

                                                 
1 Ruşen Keleş, Birol Ertan, Çevre Hukukuna Giriş, 1. Baskı, Ankara, Ocak 2002, s.95 
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andlaşmaların birçoğu çevresel bilgiye ilişkin hüküm barındırır ancak bu 

andlaşmaların sayılarının çokluğu çalışmada hepsine değinmeyi imkansız 

kılmaktadır. Bu bölümde uluslararası çevre hukukunun gelişiminde en çok rol 

oynamış belgelere yer verilmiştir. 

 

Uluslararası çevre hukukunun ana kaynağı uluslararası çevre andlaşmaları ve 

Birleşmiş Milletler (“BM”) ya da Avrupa Birliği (“AB”) ve Ekonomik Kalkınma ve 

işbirliği Örgütü (“OECD”) gibi bölgesel örgütlerin aldıkları kararlar ve çeşitli 

uluslararası toplantı ve konferanslarda kabul edilmiş belgelerdir. Genel olarak sınır 

aşan kirlenmeler nedeni ile hava, deniz, toprak gibi değerleri korumayı, kirlenmeyi 

denetim altına almayı amaçlayan uluslararası çevre antlaşmaları, uluslararası çevre 

hukukunun gelişmesine katkı sağlayan en önemli kaynaklardır. Uluslararası çevre 

andlaşmalarının nicelik olarak fazlalığı, hepsine değinmeyi imkânsız kıldığından bu 

bölümde, önde gelen ve çalışmanın ilerleyen bölümlerinde de sıklıkla atıfta 

bulunulacak olan belgelerin genel özellikleri belirtilmek suretiyle, uluslararası çevre 

hukukunun gelişim sürecinin genel tarihsel çerçevesi çizilecektir.  

 

a. İnsan Çevresi Bildirisi (Stokholm Bildirisi) (1972) 

 

Uluslararası çevre örgütlenmesi yolunda çevresel sorunları esaslı 

değerlendirmeye bağlı kılan Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı 

Stockholm’de 114 ülke, BM uzmanlık örgütleri ve Uluslararası Atom Enerjisi 

Kurumu katılımı ile gerçekleşmiştir. Çevre sorunlarının ilk kez uluslararası zeminde 

konu edilmesini sağlayan bu konferans ile birlikte uluslararası çevre hukukunun 

ortaya çıkması için gerekli olan süreç başlamıştır.2 Dayanışmanın geliştirilmesinin 

uluslararasındaki ilk yansıması olmuştur. Bu konferansın yeni açılımlarda bulunduğu 

konular şunlardır: (1) Uluslararası konuların tekrar tanımlanması, (2) İşbirliğinin 

                                                 
2 Kılıç, ag.e., s. 133 
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mantıksal temeli, (3) Uluslararası sorumluluğa yaklaşım, (4) Uluslararası örgütsel 

ilişkilerin kavramcılığı3 

 

Konferans sonunda aşağıdaki dört önemli sonuç elde edilmiştir: 

 

1. 106 maddeden oluşan bir Çevre Eylem Planı’nın kabulü, 

2. Çevre Fonu’nun yaratılması, 

3. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (“BMÇP”) kurulması, 

4. İnsan Çevresi Bildirisi’nin (Stokholm Bildirisi) kabulü. 

 

Bu belgeler yasal olarak bağlayıcı değildir. Buna rağmen Stockholm 

Konferansı, çevrenin uluslararası boyutuna ilişkin endişelerin arttığını göstermiştir. 

Konferansın sonuç belgeleri, uluslararası çevre hukukunun gelişimine yönelik bir 

çerçeve kurmuş ve ileriye dönük ilk adımı atmıştır.4 

 

 Çalışmamız açısından en önemli sonuç, genellikle Stokholm Bildirisi olarak 

anılan İnsan Çevresi Bildirisi’dir. Bu belgede, tüm insanların uygun bir çevrede 

yaşama hakkına sahip olduğu, ‘yenilenebilir’ ve ‘yenilenemez’ kaynakların dikkatli 

kullanılması, dahası çevrenin taşıma kapasitesine uygun kalkınma politikalarının 

geliştirilmesi, nüfus artışı ve çevre taşıma kapasitesinin uyumlu olmasının 

gözetilmesi dahil olmak üzere toplam 26 ilke yer almaktadır. Bildirinin kabul 

edilmesinde, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde olduğu gibi uluslararası hukukun 

gelecekte kabul edilecek bağlayıcı kuralları için bir merkez ve temel oluşturma amacı 

da vardır.5 

 

 

                                                 
3 Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, second edition, Cambridge 

University Press, 2003, s. 36 
4 Ferhunde Hayırsever Topçu, Küreselleşme ve Uluslararası Çevre Politikaları: Yönetimden 

Yönetişime Geçiş Sorunu, Turhan Kitabevi, 2008, s. 34 
5 Tim Hillier, Sourcebook on Public International Law, Cavendish Publishing Limited, 1998, s. 796 
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b. Dünya Doğa Şartı (1982) 

 

 1982 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Dünya 

Doğa Şartı uluslararası çevre hukukuna kaynaklık eden önemli belgelerden biridir. 

Uygarlığın köklerinin doğada olduğuna değinilen bildiride, doğa ile uyum içinde 

yaşamanın, insanlara yaratıcılıklarını geliştirme, dinlenme ve eğlenme olanağı 

vermek açısından en güzel fırsatı sağladığına dikkat çekilmektedir. 

 

c. Rio Bildirisi (1992) 

 

Dünya Zirvesi olarak da bilinen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 

Konferansı (“BMÇKK”), Stokholm Konferansı’ndan yirmi yıl sonra 3-4 Haziran 

1992 tarihinde Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde 178 ülkenin, elliden fazla 

hükümetler arası organizasyonun ve binlerce birliğin katılımıyla gerçekleşmiştir. 

Konferansın odak noktası sürdürülebilir kalkınmadır ve bağlayıcı olmayan 5 sonuç 

belgesi üretmiştir:  

 

1- Rio Bildirisi 

2- Gündem 21 

3- İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

4- Biyolojik çeşitliliğin Korunması Sözleşmesi 

5-Orman Varlığının Yönetimi, Korunması ve Sürdürülebilirliğine dair Bildiri.  

 

Rio Bildirisi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında çevre koruması ve 

ekonomik kalkınma amaçları arasında uzlaşma ve bir dengeyi içerir. Devletlerin ve 

insanların sürdürülebilir kalkınma bağlamında uluslararası hukuku nasıl 

geliştireceklerinin temellerini ortaya koyan 27 ilke içerir. Her ne kadar bağlayıcı bir 

belge olmasa da ilkelerden bazıları yapılageliş hukukunu, bazıları gelişmekte olan 

kuralları ve geriye kalanları da gelecekteki yasal gelişmelere işaret edici niteliktedir. 
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d. Gündem 21 (1992) 

 

Gündem 21 de yukarıda belirtildiği üzere, Rio Bildirisi gibi Rio 

Konferansı’nın sonuç belgelerinden biridir. Gündem 21, sürdürülebilir kalkınma için 

küresel bir işbirliği eylem planını kapsar. Bu belge de bağlayıcı değildir ve çevre ve 

ekonomiyi etkileyici bütün alanlarda ilgili aktörlerin üstlenmesi gereken faaliyetleri 

yansıtan bir eylem planı olarak değerlendirilebilir. Giriş ve 4 bölümden oluşur. 

Bölüm 1, uluslararası işbirliği, yoksulluk, nüfus gibi konulara değinen ‘Sosyal ve 

Ekonomik Ölçüler’ e işaret eder. Bölüm 2, ‘Kalkınma İçin Gerekli Kaynakların 

Korunması ve Yönetimi’ ile ilgilidir. Bölüm 3, ‘Ana Grupların Rolünün 

Güçlendirilmesi’ ne ilişkindir ve son olarak Bölüm 4 de ‘Uygulama Araçları’ na 

ilişkindir.  

 

Gündem 21’in 4. bölümünde bulunan ‘Karar Verme için Bilgi’ başlıklı 40. 

kısmı, iki program alanı yaratır. Birincisi ‘bilgi boşluğunu doldurmak’ başlığını 

taşır ve daha etkili ve uygun bilgi toplamayı ve değerlendirmeyi, karar verme 

sürecinde ulusal ve uluslararası bilgi kullanma ve toplama kapasitesini 

güçlendirmeyi, sürdürülebilir kalkınma planlamasının güncel, güvenilir ve elverişli 

bilgi üzerine yapılmasını ve bilgiye zamanında ve doğru olarak erişilebilmesini 

amaçlar.6 İkincisi ise ‘bilginin erişilebilirliğini arttırmak’ başlığını taşır ve bilginin 

mevcut ulusal ve uluslararası değişim mekanizmalarının güçlendirilerek 

elverişliliğini artırmayı amaçlar.  

 

e. Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü (1987) 

 

1987 yılında imzaya açılan ve 1989 yılında yürürlüğe konulan Montreal 

Protokolü’nün asıl amacı, ozon tabakası varlığını incelten maddelerin üretimini-

tüketimini denetime sokmak ve bu maddeleri giderek bir azaltma takvimine 

                                                 
6 Birleşmiş Milletler Gündem 21, 1992, § 40.5 
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bağlamaktır.7 Protokol, ülkemizde 6 Haziran 1990 tarihli ve 3656 sayılı Kanunla 

onaylanarak, 8 Eylül 1990 tarih ve 20629 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.  
 

f. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (1992) 

 

 1992 Rio Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya sunulan bu sözleşme, 

1994’te yürürlüğe konulmuştur. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne 

Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (4990 sayılı Kanun) TBMM Genel 

Kurulu’nda 21 Ekim 2003 tarihinde kabul edilmiş, anılan sözleşmeye taraf olmamıza 

ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ise 18 Aralık 2003 tarihli ve 25320 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihinde Sözleşme’ye 189. ülke 

olarak taraf olmuştur. Sözleşmenin ana amacı, başta karbondioksit olmak üzere 

dünyanın gaz emisyonlarının oluşturduğu ‘sera etkisi’ sonunda oluşan ve istenmeyen 

bir olgu olan ‘küresel ısınma’ dolayısıyla oluşabilecek iklim değişikliklerinin 

durdurulmasını sağlamaktır. 

 

 İklim Değişikliği Sözleşmesi, tüm tarafların düzenli olarak dökümlerinin 

antropojenik (insan merkezli) salımlarını geliştirmeleri ve güncellemeleri ve sera 

gazı salıcıların kaldırılması ve sistematik izleme şeklinde işbirliğinde bulunmaları 

şartını getirmiştir.8 Organ, her tarafın sera gazı salımlarının devredilmiş miktarının 

hesabını ve tarafın çeşitli salınım kredilerinin gözden geçirilmesini ve her tarafın 

ulusal kaydının gözden geçirilmesinin yürütülmesini sağlayacak bir uzman 

takımıdır. 

 

g. Kyoto Protokolü (1997) 

 

Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi’ne ek niteliğinde bir uluslararası çevre andlaşmasıdır. Protokol, 11 Aralık 
                                                 
7 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 1987, m. 1 
8 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi., m. 4(1)(a) ve (g) ve 5 
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1997 tarihinde imzalanmış, 16 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde 

ise 5 Şubat 2009 tarihinde kabul edilen 5836 sayılı kanun ile Protokole katılmamız 

uygun bulunmuştur9 ve 26 Ağustos 2009`da Protokol`e resmen taraf olmuştur. 

Kyoto Protokolü, sera gazı salımının azaltılması yönünde bağlayıcı hedefler 

koyan tek uluslararası andlaşmadır. Öyle ki, günümüzde hükümetlerin iklim 

değişikliği alanında kullanabileceği tek araçtır. Protokol temelde, gelişmiş ülkelerin 

2008–2012 yılları arasında, 1990 yılındaki toplam salım değerlerinin %5 altında 

salım yapmasını hedeflemektedir. Bu toplam hedefe ulaşmak için ise her ülkenin 

bireysel bir hedefi vardır: Avrupa Birliği % 8, Japonya % 6 vb.. Bu bireysel hedefler, 

geçmişteki sera gazı salımları göz önünde tutularak hesaplanmıştır.10 

1997 Kyoto Protokolü’nün Temiz Kalkınma Mekanizması’na katılanlar, 

temiz kalkınma projelerine ilişkin olarak sera gazı salınım seviyelerini izlemekle 

yükümlüdürler.  

 

h. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1992) 

 

 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 5 Haziran 1992 tarihinde imzaya açılmış 29 

Aralık 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde Sözleşme 29 Ağustos 1996 

tarih ve 4177 sayılı Kanun ile onaylanmış ve 27.12.1996 tarih ve 22860 sayılı RG’de 

yayınlanarak, 14 Mayıs 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin 3 ana amacı 

vardır: biyolojik çeşitliliği korumak, biyolojik çeşitliliği sürdürülebilir bir şekilde 

kullanmak ve biyolojik çeşitliliğin yararlarını eşit ve adil bir şekilde paylaşmak. 

  

ı. Biyogüvenlik Protokolü (Kartagena Protokolü) (2000) 

 

                                                 
9 RG, 17 Şubat 2009, Sayı:27144 
10 (Çevrimiçi) http://www.greenpeace.org/turkey/campaigns/enerji/huekuemetler/kyoto, 20 Haziran 

2009 
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Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne ek niteliğindeki 

Biyogüvenliğe ilişkin Kartagena Protokolü 29 Ocak 2000 tarihinde kabul edilerek 

2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde, onay kanunu 17 Haziran 2003 tarihinde 

kabul edilmiştir.11 İlgili Bakanlar Kurulu kararının 11 Ağustos 2003 tarihinde 

yayımlanmasıyla protokol yürürlüğe girmiştir.12 

 

Protokolün amacı, insan sağlığı üzerindeki riskler göz önünde bulundurularak 

ve özellikle sınır ötesi hareketler üzerinde odaklanarak, biyolojik çeşitliliğin 

korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek ve 

çağdaş biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş olan değiştirilmiş canlı organizmaların 

güvenli nakli, muamelesi ve kullanımı alanında yeterli bir koruma düzeyinin 

sağlanmasına katkıda bulunmaktır.13  

 

j. Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirisi (2002) 

 

1992 Rio Konferansı, daha sonra düzenlenen tüm büyük Birleşmiş Milletler 

(BM) toplantılarının gündemini etkilemiştir. 1994 Kahire-Dünya Nüfus ve Kalkınma 

Konferansı, 1995 Kopenhag-Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi, 1996 İstanbul-

HABITATII İkinci İnsan Yerleşimleri Konferansı, ve 2000 New York- Binyıl 

Zirvesi, bu konferansların başlıcalarını oluşturmaktadır. Gündem 21 ve Rio 

Konferansı’nın diğer sonuç belgelerinin uygulanması ve değerlendirilmesi amacıyla 

BM bünyesinde Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu kurulmuştur. Bu çerçevede, 

Rio Konferansı’nın son on yıllık değerlendirmesinin ve ileriye dönük somut 

stratejilerin geliştirilmesinin 26 Ağustos - 4 Eylül 2002 tarihleri arasında Güney 

Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde yapılması kararlaştırılmıştır. 

26 Ağustos–4 Eylül tarihleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 

Johannesburg kentinde Birleşmiş Milletler Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 
                                                 
11 RG, 24 Haziran 2003, Sayı:25148 
12 RG, 11 Ağustos 2003, Sayı: 25196 
13 Birleşmiş Milletler Biyogüvenlik Protokolü, 2000, m. 1 
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Zirvesi düzenlenmiştir. 1992 yılında düzenlenen ve BM Rio Konferansı’ndan 10 yıl 

sonra düzenlendiği için “Rio+10” olarak da adlandırılan Zirveye, ülkemizden 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığında bir heyet, dünyanın dört bir 

tarafından, sayıları 60 bine ulaşan Devlet ve Hükümet Başkanları, teknokratlar, 

hükümet-dışı örgüt yetkilileri, sanayiciler ve toplumun tüm kesimlerini temsil eden 

gruplar katılmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, 1992 yılında Rio Dünya 

Zirvesi’nde kabul edilen sürdürülebilir Kalkınma uygulama planı olan Gündem 

21’in daha iyi uygulanması yolunda somut adımlar atabilmek için düzenlenmiştir.14 

Johannesburg Zirvesi sonucunda Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Bildirisi ve 

Uygulama Planı kabul edilmiştir.  

4 Eylül 2002 tarihinde kabul edilmiş olup toplam 37 maddeden oluşan 

Johannesburg Bildirisi siyasi iradeyi yansıtmakta olup ülkelerin yerel, bölgesel ve 

küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için ortak sorumluluklarını 

vurgulamakta, Uygulama Planı konusundaki kararlılıklarını teyid etmekte ve 

çevrenin korunması için yükümlülüklerinin altını çizmektedir. Johannesburg 

Bildirisi'ne heyetimizin girişimleriyle doğal afetler konusunun da dahil edilmesi 

sağlanmıştır.15 

 

k. Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama Planı (2002) 

Uygulama Planı taslağı 24-25 Ağustos 2002 tarihlerinde gayrı resmi olarak 

tartışmaya açılmış, 26 Ağustos 2002 tarihinde ise alt-çalışma grupları çerçevesinde 

çalışmalar sürdürülmüştür. Üzerinde anlaşmaya varılamayan konular ile ilgili 

tartışmalar ise Bakanlar düzeyindeki toplantılarda ele alınmıştır. Uygulama Planı on 

iki gün süren yoğun görüşmelerden sonra yenilenebilir enerji, kimyasallar, doğal 

kaynaklar, iklim gibi hususların Bakanlar düzeyinde görüşülmesiyle sonuçlandırılmış 

ve 4 Eylül 2002 tarihinde Genel Kurul'da kabul edilmiştir. 

                                                 
14 (çevrimiçi) http://www.un.org/jsummit/html/basic_info/basicinfo.html, Nisan 2009 
15(çevrimiçi)http://www.mfa.gov.tr/dunya-surdurulebilir-kalkinma-zirvesi_johannesburg_-26-agustos-

--4-eylul-2002_.tr.mfa, Mayıs 2009 
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153 maddelik bir metne indirgenen Uygulama Planı’nın ana başlıkları 

şunlardır: Yoksulluğun ortadan kaldırılması; sürdürülebilir olmayan tüketim ve 

üretim kalıplarının değiştirilmesi; ekonomik ve sosyal kalkınmanın doğal kaynak 

temeline göre korunması ve yönetilmesi; küreselleşen dünyada sürdürülebilir 

kalkınma; sağlık ve sürdürülebilir kalkınma; gelişmekte olan küçük ada devletlerinin 

sürdürülebilir kalkınması; Afrika için sürdürülebilir kalkınma; diğer bölgesel 

insiyatifler; uygulama araçları; sürdürülebilir kalkınma için kurumsal yapı.  

 

B. Temel İlkeler 

 

Bu bölümde; uluslararası çevre hukukunun andlaşmalar, devlet uygulamaları 

ve uluslararası organizasyonların kararlarınca kabul edilmiş temel ilkeleri ve 

kuralları anlatılacaktır. Bu ilkeler; devletlerin egemenliği ilkesi, önleme ilkesi, 

işbirliği ilkesi, sürdürülebilir kalkınma ilkesi, ihtiyatlılık ilkesi ve kirleten öder 

ilkesidir. İlkelerin tanımları yapılmaya çalışılırken, üstte kısaca tanıtılan uluslararası 

sözleşmelere ve uluslararası mahkeme kararlarına sıkça atıfta bulunmakla birlikte, 

konuyla ilgili olan ama yukarıda anlatılmayan bazı önemli andlaşmalar ve kararlara 

da değinilecektir. 

 

1. Devletlerin doğal kaynakları üzerindeki egemenlik hakkı ve 

komşu ülkenin çevresine zarar vermeme yükümlülüğü 

 

Uluslararası çevre hukukunun kuralları birbirine zıt iki temel amaç 

bağlamında gelişmiştir: devletler doğal kaynakları üzerinde egemenlik hakkına 

sahiptir ve devletler çevreye zarar vermemelilerdir.16 Bu amaçlar Stockholm 

Bildirisi’nin 21. ilkesinde de belirtilmiştir. Buna göre; 

 

 
                                                 
16 Sands, ag.e., s. 236 
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Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk prensiplerine göre, kendi 

kaynaklarını kendi çevre politikalarına uygun olarak kullanma hakkına sahiptirler. Aynı 

zamanda kendi iç hukukları ve kontrollerindeki faaliyetlerin çevreye ve diğer ülkelere 

veya ulusal hükümranlık sınırları dışındaki alanlara zarar vermemesi konusunda 

sorumlulukları vardır. 

 

 

21. İlke uluslararası çevre hukukunun temel taşıdır ve kabulünden 20 yıl sonra 

dahi, Rio Deklarasyonunu kabul eden devletler bu ilkeyi daha çok 

geliştirememişlerdir. Rio Konferansı’nda, bu temel ilkeye sadece iki kelime daha 

eklenerek, devletlerin kendi çevresel ve kalkınma politikalarını sürdürme hakları 

vardır denilmiştir. Söz konusu iki ilke de birbirine sıkı sıkıya bağlı iki unsuru içerir: 

devletlerin kendi doğal kaynaklarını tüketme egemenliği ve ulusal yargılama 

sınırlarının ötesindeki devletlerin veya alanların çevresine zarar vermeme 

sorumluluğu veya yükümlülüğü. Birlikte ele alınan bu ilkeler uluslararası çevre 

hukukunun ve sonradan detaylı bir şekilde düzenlenen kuralların temelindeki 

yükümlülüğü oluşturur.  

 

a. Doğal Kaynaklar Üzerindeki Egemenlik Hakları 

 

Devletlerin egemenlik ilkesi gereğince belli bir devletin ülkesi üzerinde 

yalnızca bu devlet egemenlik yetkilerine sahip bulunmaktadır. Böylece, belli bir 

devlet ülkesinde kamu gücü bu devlet dışında ilke olarak başka bir otorite tarafından 

uygulanamaz.17 Bu temel ilke, yukarıda sözü edilen ilkelerin de esasını oluşturur. 

Egemenlik ilkesinin çevresel konulara yansıması Stokholm Konferansı’ndan 

öncelere denk gelir ve BM Genel Kurulu’nun 1952’den itibaren düzenli olarak aldığı 

çeşitli kararlarda formüle edildiği üzere doğal kaynaklar üzerinde daimi egemenlik 

ilkesinden kaynaklanmıştır. Bu kararlar, devletler ve yabancı özel şirketler arasındaki 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde petrol ve mineral tüketmesine ilişkin ilişkilerle 

                                                 
17 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 7. bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008, s. 150 
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ilgilidir.18 Egemen devletin kaynakları üzerindeki hakları ile yabancı şirketlerin 

yatırımının istikrarının yasallığının sağlanması arasında bir dengenin sağlanması 

ihtiyacını işaret etmiştir. BM Genel Kurulu 1962’de dönüm noktası niteliğinde bir 

karar almıştır. Kurulun 1803 sayılı Doğal Kaynaklar Üzerinde Daimi Egemenlik 

Kararı’na göre halkların ve ulusların doğal zenginlikler ve kaynaklar üzerindeki 

daimi egemenlik hakkı, ilgili devlet halkının refahının gelişmesi yönünde 

kullanılmalıdır.19 Karar ulusal kaynaklar üzerindeki daimi egemenlik hakkını 

uluslararası yasal bir hak olarak nitelendirmiştir. 

 

1972 yılında Stockholm Konferansı’ndan önce, BM Genel Kurulu 2849 

sayılı ve Kalkınma ve Çevre başlıklı kararında ‘her ülke kendi özel durumu ve 

ulusal egemenliği tasarruf hakkı çerçevesinde, insan çevresine ilişkin ulusal 

politikalar düzenleme hakkına sahiptir’ hükmüne varmıştır.20 Doğal kaynaklar 

üzerinde daimi egemenlik ve çevreye karşı sorumluluklar arasındaki ilişki resmi 

olarak 21. İlke ile tanınmıştır.  

 

Devletlerin doğal kaynakları üzerindeki daimi egemenliği ilkesine 

uluslararası çevresel sözleşmelerde ve onların onaylanma safhalarında da sıklıkla 

atıfta bulunulmuştur. Son dönemlerdeki önemli çevre andlaşmalarından örnek 

verecek olursak, 1989 tarihli Basel Konvansiyonu’nun giriş bölümünde devletler, 

yabancı tehlikeli atıkların veya diğer atıkların, ülkelerine girişini veya boşaltımını 

yasaklayacak şekilde egemenlik haklarını kullanabilirler denilmiştir. 1992 tarihli 

İklim Değişikliği Sözleşmesi’nin giriş bölümünde de devletlerin, Birleşmiş Milletler 

Şartı ve uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca, kendi çevre ve kalkınma politikalarına 

uygun olarak kendi kaynaklarını kullanma hakkına sahip olduğunu ve kendi yetki 

alanı ya da kontrolü altındaki faaliyetlerin diğer devletler ya da ulusal yetki alanı 

                                                 
18 A.e., s. 152 
19 UN Res. 1803 (XVIII), 1962, (Çevrimiçi) http://www2.ohchr.org/english/law/resources.htm, Nisan 

2009 
20 UNGA Res 2849 (XXVI), 1971 
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dışında kalan bölgelerdeki çevreye zarar vermemesini sağlama sorumluluğu da 

hatırlatılmıştır. 

 

b. Çevresel Zarara Yol Açmama Sorumluluğu 

 

21. İlkede yer alan ikinci unsur, devletlerin doğal kaynaklarını üzerindeki 

mutlak egemenlik hakkını kullanırken çevresel sınırlamalara tabi olduğudur. Diğer 

devletlerin çevresine veya ulusal yargılamanın dışındaki alanlarda çevresel zarara yol 

açmama yükümlülüğü bütün devletlerce kabul edilmiş bir yükümlülüktür.  

 

Devletlerin kendi yargılama alanları dışında çevresel zarara yol açmama 

yükümlülükleri Stockholm Konferansı’ndan öncesine denk gelir ve Trail Smelter 

Tahkimi’nde de önemle belirtilmiştir:  Uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca, hiçbir 

devletin başka bir devletin ülkesini dumanlarla zarara uğratmaya hakkı yoktur.21 

 

Milletlerarası çevre hukuku ile ilgili olarak üzerinde en çok durulan dava, 

Trail Smelter Tahkimi’dir. Sorun, Kanada’da faaliyette bulunan özel bir işletme olan 

Trail Smelter’in maden eritme tesisinde çıkan dumanların, A.B.D ülkesinde meydana 

getirdiği zararın giderilmesidir. Hakem mahkemesi, söz konusu zarardan, 

Kanada’nın “Hiçbir Devletin ülkesinin başka bir devletin ülkesine veya buradaki 

kişilere ve mallara dumanlarla zarar verecek şekilde –eğer bu ciddi sonuçlara yol 

açıyorsa ve zarar açık ve inandırıcı kanıtlarla saptanmışsa- kullanamayacağı ve 

kullanılmasına izin veremeyeceği” gerekçesi ile sorumlu olduğuna karar vermiştir.”22 

  

Trail Smelter davasının dayandığı temel ilke iyi komşuluktur. BM Şartı 

açıkça çevresel sorunları işaret etmese de, Şart’ın 74. maddesine göre Birleşmiş 

Milletler üyeleri anavatan topraklarındaki politikaları kadar, bu Bölüm'ün konusunu 
                                                 
21 Trail Smelter Case, USA v. Canada, 1941, UN Reports of International Arbitral Awards, Volume 

III, p.1965, (çevrimiçi) http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf, Aralık 2008 
22 Ayşe Nur Tütüncü, Gemi Kaynaklı Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi, Azaltılması ve Kontrol 

Altına Alınmasında Devletin Yetkisi, Beta Yayınevi, 3. Bası, Mayıs 2004, İstanbul, s. 15 
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oluşturan bölgelerdeki politikaların da, dünyanın geri kalan kesiminin çıkarları ve 

refahı göz önünde tutulmak koşuluyla, sosyal, ekonomik ve ticari alanlarda iyi 

komşuluk genel ilkesine dayanmaları gerektiği konusunda da anlaşmaya 

varmışlardır.  

 

Bu noktada Lanoux Gölü Tahkimi’ne de değinmek gereklidir. “Karara konu 

olan olay, Fransa hükümetinin Lanoux Gölü’nü akaçlayan Carol Nehri sularının 

doğal akışını, bir hidroelektrik barajı projesinin gerçekleştirilmesi için 

saptırmasından doğmuştur. Bu konuya ilişkin olarak, taraflar arasında, sınır sularının 

akışına dair bir andlaşma olan 1866 tarihli Bayonne Andlaşması bulunmaktadır. 

Nehrin aşağı kesimindeki devlet olan İspanya, baraj projesine karşı çıkmıştır. 

İspanya, projenin, Fransa’dan İspanya’ya akan suların kirlenmesine ve doğal akışın 

değişimine ya da daha başka bir şekilde değişime yol açacağını iddia ederek, söz 

konusu andlaşmanın Fransa tarafından ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Böylelikle 

ortaya çıkan uyuşmazlığın halli için taraflar, Hakem Mahkemesine başvurmuştur. 

Mahkeme, andlaşmanın, Fransa tarafından projeden önceki su miktarı aynen temin 

edileceği için ihlal edilmediğine karar vermiş ve bu projenin, İspanya tarafından ileri 

sürülen değişime yol açtığı iddiaları ispatlanamadığı için kararını, Fransa lehine 

sonuçlandırmıştır.”23 

 

Lac Lanoux Tahkimi’nde, Tahkim Kurulu, bir devletin haklarını kullanırken 

diğer devletin haklarını kullanmasını yok saymama yükümlülüğü olduğunu 

doğrulamıştır: 

 

 
Fransa (yukarı akıntı devleti) haklarını kullanırken İspanya’nın menfaatlerini göz ardı 

edemez, yok sayamaz. İspanya (aşağı akıntı devleti) haklarına saygı duyulmasını ve 

menfaatlerinin dikkate alınmasını talep etmeye yetkilidir.24  

 

                                                 
23 A.e, s. 16 
24 (Çevrimiçi) http://www.unep.org/Padelia/publications/Jud.dec.%20pre(Int%20.pdf, Mart 2009 
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1992 tarihli Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nde de, Birleşmiş Milletler Şartı ve 

uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca Devletler, kaynaklarını kendi çevre politikaları 

doğrultusunda kullanma egemenliği hakkına sahiptirler ve kendi yargı yetkileri veya 

kontrolleri dâhilindeki faaliyetlerin, diğer Devletlerin çevrelerine veya ulusal yargı 

yetkilerinin sınırları dışındaki alanların çevrelerine zarar vermemesini de 

sağlamakla yükümlüdürler hükmünü içeren 3. maddesinde ilkeye açıkça yer 

verilmiştir. 

UAD Nükleer Silahların Kullanımının Meşruluğu’na dair Tavsiye 

niteliğindeki kararında şuna hükmetmiştir: Devletlerin kendi yetki ve kontrol 

alanlardaki faaliyetlerinin diğer devletlerin çevresine veya ulusal yetki alanı 

dışındaki çevreye saygı duymaları yükümlülüğü, artık çevreye ilişkin uluslararası 

hukukun gövdesini oluşturmaktadır.25 

 

2. Önleme İlkesi  

 

Önleme ilkesi (prevention principle), çevreye zarar vermeyi önleme veya 

zarara neden olan faaliyetleri azaltma, sınırlama veya kontrol altında tutma 

yükümlülüğünü içerir. Bu yükümlülük bazen ‘önleyici hareket ilkesi’ veya ‘önleyici 

ilke’ olarak da anılır. Önleme ilkesinin asıl amacı çevresel zararı en aza 

indirmektir.26  

 

Önleme ilkesi çevre hukuku ilkelerinin en başta gelenidir; diğer tüm ilkeler 

onu gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu kadar önemli olmasında, kirliliğin beraberinde 

getirdiği sonuçların giderilememesi veya giderilmesinin çok zor olması yatar.27 

Önleme ilkesi erken bir dönemde ve eğer mümkünse fiilen zarar oluşmadan önce 

harekete geçmeyi gerektirir. Bu ilke, uluslararası hukuk kurallarınca belirlenmiş 
                                                 
25 (Çevrimiçi), http://www.unep.org/Padelia/publications/Jud.dec.%20pre(Int%20.pdf, Mart 2009 
26 Sands, a.g.e., s. 247 
27 Nükhet Turgut, “Çevre Hukukunun Temel Kavram ve İlkeleri”, Çevre Hukuku Sempozyumu, Ed. 

by. Emel Badur, Ankara, Yetkin Basımevi, 2006, s. 29 
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standartları ihlal ederek çevreye zarar veren veya zarar verebilecek olan faaliyetleri 

yasaklar.28 İlke, çevreyi koruyacak hareketin önceden yapılmasını gerektirdiğinden, 

her etkili çevre politikasının önemli taşlarından biri olarak kabul edilir. Amaç, zararı 

oluştuktan sonra telafi etmek değildir. Gereken önlemlerin alınması zorunluluğu, 

çevreyi bozabilecek faaliyetlerin ne kadar erken aşamasında getirilirse olumsuz 

sonuçların ortaya çıkması da o kadar çok engellenebilecektir.29  

 

Önleme ilkesi, UAD huzurunda görülen Gabcikovo-Nagymoros davasında 

da fark edilir. Bu dava, 16 Eylül 1977 tarihinde Macaristan Halkı Cumhuriyet ve 

Çekoslavak Halk Cumhuriyeti arasında, Tuna Nehri üzerinde Gabçikovo-

Nagymoros adı verilen bir yükseltme havuz sistemi inşa ve işletimine dair olarak 

yapılan andlaşmanın ertelenmesi ve nihai olarak sona erdirilmesinden doğmuştur.30 

Macaristan’ın, Gabcikovo-Nagymoros davasına ilişkin olarak UAD’ye; uluslararası 

çevre hukukunun temel ilkesi, çevrenin bozulmasınıın önlenmesi gerekliliğidir. 

Bütün çevre hukukunun temelini oluşturan önleme ilkesi erga omnes bir yükümlülük 

olarak düşünülmelidir.31  

 

Önleme ilkesinin yaşama geçirilmesinin yolları; ruhsatlandırma yöntemleri, 

planlama, çevresel bilgiye erişim ve çevresel etki değerlendirmesi gibi çevre 

hukukunun maddi ya da usuli normlarıdır. Çevreyi tehlikeye sokma riski bulunan 

veya bozacak nitelikte olan program ve projelerin kamuoyuna duyurulması, bunların 

olumlu veya olumsuz yönleriyle tartışılmasını, alternatif görüşlerin ortaya 

konmasını ve gerekirse önleyici önlemlerin ortaya konulmasını sağlar.32 Dolayısıyla 

önleme ilkesinin uygulanmasını sağlayacak temel araçlardan biri çevresel bilgiye 

                                                 
28 Sands, a.g.e., s. 247  
29 Nükhet Turgut, Çevre Hukuku (Karşılaştırmalı İnceleme), İkinci Bası, Savaş Kitabevi, Ankara, 

2001, s. 204 
30 Tütüncü, a.g.e., s. 17 
31 Memorial of the Republic of Hungary, 1994, § 6.62, (çevrimiçi)  http://www.icj-

cij.org/docket/files/92/10921.pdf, Mayıs 2009 
32 İbrahim Özden Kaboğlu, Çevre Hakkı, İmge Kitabevi Yayınları, 3. baskı, 1993, s. 94 
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erişimdir. Çevresel bilgiye erişim hakkı çalışmanın üçüncü bölümünde 

inceleneceğinden burada incelenmeyecektir. 

Önleme ilkesi 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun da baskın ilkelerinden biridir. 

Kanunun İlkeler başlıklı 3. maddesine göre, başta idare, meslek odaları, birlikler ve 

sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkes kirliliğin önlenmesi herkesin görevi olup 

bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdür. Kanunun 

‘Tanımlar’ bölümünde çevrenin korunması, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin 

tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, 

çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların 

bütünü olarak tanımlanmıştır. Kanunun ‘Çevre Korunmasına ilişkin Önlemler ve 

Yasaklar’ başlıklı 3. bölümünde bulunan ‘Kirletme Yasağı’ başlıklı 8. maddeye göre 

de, ‘Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde 

belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde 

alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde 

bulunmak yasaktır’. Aynı maddenin devamında, ‘Kirlenme ihtimalinin bulunduğu 

durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde 

kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için 

gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler’ hükmü getirilmiştir. Bilindiği gibi Çevre 

Kanunu çerçeve kanun niteliğindedir ve elliden fazla yönetmelikle desteklenmiştir. 

Aynı bölümde bulunan 9. maddeye göre de doğal kaynakların ve varlıkların 

korunması, kirliliğinin ve tahribatının önlenmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi için 

gerekli idarî, hukukî ve teknik esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.  

 

 Yukarıda da belirtildiği gibi, önleme ilkesinin hayata geçirilmesi için 

ruhsatlandırma yöntemleri ve idari izinler gibi çevre hukuku normlarına gerek vardır. 

Çevre Kanunun 11. maddesine göre, üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda 

oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen 

tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen 

standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve 

öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler.  
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 Bu maddeye dayanılarak hazırlanan ‘Çevre Kanununca Alınması Gereken 

İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’ 29 Nisan 2009 tarihinden Resmi 

Gazete’de yayımlanmış ve yönetmeliğin 17. maddesine göre yürürlük tarihi 1 Ocak 

2010 belirlenmiştir. Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve 

lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre; a) Çevreye kirletici etkisi yüksek 

düzeyde olan işletmeler, b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler olarak 

sınıflandırılmıştır. Bu işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması 

zorunludur. Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmelere Bakanlık, 

çevreye kirletici etkisi olan işletmelere İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından 

10 yıllık süreyle verilir.  

 

3. İşbirliği İlkesi  

 

İşbirliği ilkesi (cooperation principle) uluslararası çevre hukuku metinlerinin 

çoğunda yer almıştır. Evrensel metinlerde işbirliğinin öneminin vurgulanmasının ve 

özellikle Rio Konferansı’nda konuya geniş bir yer verilmesinin nedeni 1970’lerden 

beri yaşanan gelişmelerin işbirliğinin öneminin açığa çıkarmasında yatar. Stockholm 

Bildirisi’nin 24. maddesi de çevrenin korunmasına ilişkin durumlarda uluslararası 

işbirliğine ilişkin genel politik bir taahhüdü yansıtıcı niteliktedir. Rio Bildirisi’nin 7. 

ve 27. ilkelerinde konu farklı açılardan vurgulanmıştır. Bildirinin 7. maddesinde, 

“Devletler Dünya’nın ekosisteminin sağlık ve bütünlüğünü korumak, kollamak ve 

iyileştirmek için evrensel ortaklık ruhunda işbirliği içinde olmalıdırlar.” cümlesine 

yer verilmiştir. 27. maddesinde ise daha özlü bir şekilde “ devletler ve vatandaşlar 

bu bildiride belirlenen ilkelerin yerine getirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın 

gelişimi için ortaklık ruhuyla ve iyi niyetle işbirliğinde bulunacaklardır” denilmiştir.  

 

BM Şartı’nın 74. maddesinde vurgulanan ‘iyi komşuluk” ilkesi uluslararası 

çevresel işbirliğini geliştirmek ve sürdürmek için kullanılmıştır. İşbirliği ilkesinin 

pratik önemi, iyi komşuluk, karşılıklılık, iyi niyet ve ayrımcılık yapmama gibi 
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uluslararası hukukun temel ilkelerinin altını çizen bütün tek taraflı ve çok taraflı 

uluslararası çevresel andlaşmada ve küresel araçlarla da doğrulanmıştır.33  

Macaristan ve Slovakya arasında cereyan eden Gabcikovo-Nagymaros 

projesi davasının da ana konusu, en azından Macaristan’ın başta iddia ettiği üzere 

işbirliğidir. Macaristan, Çekoslovakya ve Slovakya’nın sınır aşırı kaynakları 

etkileyen ilkelerin uygulanmasında iyi niyetle işbirliğinde bulunmadığını, iyi niyetle 

ve işbirliği ruhunun gereği olarak uzlaşmada bulunma, uyuşmazlıkları giderme 

yükümlülüklerini yerine getirmediklerini iddia etmiştir.34  

 

İşbirliğinde bulunma şartı, Mox Davası’nın da ana konusudur. “Uyuşmazlık, 

Birleşik Krallık’ın batısında yer alan Sellafield’da yeni bir tesis açmak için izin 

vermesinden kaynaklanır. Bu tesis, kullanılmış nükleer yakıtın karışık oksit yakıt 

denilen yeni bir yakıta dönüştürülmesi için tasarlanmış olan bir tesistir. İrlanda 

Hükümeti, tesisin işletiminin, İrlanda Denizi’ni kirleteceğini ve tesise işlenmek üzere 

gemilerle nükleer madde getirilip götürülürken yapılan seyirin, potansiyel risk 

içerdiğini iddia etmiştir.  

  

Birleşik Krallık ve İrlanda 25 Ekim 2001 tarihli bir bildiriyle, aralarına çıkan 

bu sorunu BM Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bir Hakem Mahkemesine 

götürerek çözmeyi istemişlerdir. 9 Kasım 2001’de ise, İrlanda, Hakem Mahkemesi 

kuruluncaya kadar, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nden ihtiyati tedbir 

kararı almasını istemiştir.  

  

Mahkeme, öncelikle Birleşik Krallık’ın, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi 282. 

madde uyarınca, uyuşmazlığın ana unsurlarının bölgesel andlaşmalarla idare edilmesi 

sebebiyle, Mahkeme’nin ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olmadığı iddiasını 

incelemiştir. Mahkeme, uyuşmazlığın başka bir andlaşmanın değil, Konvansiyon’un 

uygulanması ve yorumlanmasıyla ilgili olduğu görüşünü taşır. Birleşik Krallık aynı 

                                                 
33 Sands, a.g.e., s. 250 
34 Hungary’s original Application, 1992, §. 27, 28, 29, (Çevrimiçi) http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=8d&case=92&code=hs&p3=1, 20 Haziran 2009 
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zamanda, sorun mahkemeye getirilmezden evvel taraflar arasında görüş teatisi 

yapılmadığı için m. 283’de aranan şartların yerine getirilmediğini iddia etmiştir. 

Mahkeme, bu iddiaya cevap olarak, tarafların andlaşmaya varma imkanını tüketirse, 

görüş teatisinin zorlanamayacağı kararına varır. Dolayısıyla, mahkemenin bu olayda 

prima facie yetkiyi haiz olduğunu kararlaştırır. Ondan sonra, ihtiyati tedbir gerekip 

gerekmediğini tartışır. 

  

Mahkeme, Birleşik Krallık’ın, 2002 yazına kadar Mox tesisinin işletilmesine 

izin verilmesi sonucunda Sellafield’ten veya oraya nükleer madde taşınması 

esnasınnda ek deniz ulaşımı olmayacağına dair garanti verdiğini not eder. Mahkeme, 

İrlanda’nın talep ettiği gibi ihtiyati tedbir alınmasını gerektirecek acil bir durum 

görmez. 

 

Ancak, işbirliği yükümü, Konvansiyonu’nun XII Kısmı ve genel uluslararası 

hukuk altında deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesinin temel bir ilke olduğu 

kabul edilerek, İrlanda ve Birleşik Krallık’ın, Mox tesisinin işleyişinin risk ve 

etkilerine ilişkin olarak işbirliği yapması ve buna dair yolların tasarlanması için 

basiret ve ihtiyatla temas etmeleri gerekli görülür. Mahkeme, bu sebepler aşağıdaki 

ihtiyati tedbirlerin alınmasına karar verir: 

  

İrlanda ve Birleşik Krallık, işbirliğine ve şu hususlarda danışmaya gireceklerdir. 

a. Mox tesisine izin verilmesinden kaynaklanan irlanda Denizi’ndeki muhtemel 

sonuçlara ilişkin daha fazla bilgi değişimi yapılması, 

b. Mox tesisinin işleyişinin İrlanda Denizi için risk ve sonuçlarını izleme, 

c. Mox tesisinin işleyişinden sonuçlanabilecek deniz çevresinin kirlenmesinin 

önlenmesi için, uygun olduğunda, önlemler tasarlanması 

 

Mahkeme, bu çerçevede, her iki tarafın 17 Aralık 2001’den daha geç olmamak 

üzere ihtiyati tedbirlere uygun olarak bir ilk rapor teslim etmelerine ve bu 
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tarihten sonra, Mahkeme Başkanı uygun görürse, başka raporlar da 

istenebileceğine hükmetmiştir.”35 

 

İrlanda, Birleşik Krallık’ın yazışmalara ve bilgi taleplerine cevap vermediğini; 

talep ettiği çevresel bilgiyi elinde tuttuğunu ve çevresel duruma ilişkin bir rapor 

hazırlamayı reddettiğini dolayısıyla da BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 123 ve 

197. maddeleri kapsamındaki işbirliğinde bulunma yükümlülüğüne aykırı 

davrandığını iddia ederek Birleşik Krallık’a karşı tahkim sürecini başlatmıştır.36 

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararında “İşbirliğinde 

bulunma görevi, genel uluslararası hukuktaki ve Konvansiyonun 290. maddesi 

kapsamındaki deniz çevresinin kirliliğinin önlenmesi için ana ilkedir” hükmüne 

varmıştır.37  
 

Sözcüklerin de çağrıştırdığı gibi işbirliği karşılıklı görüş alışverişi, bilgi, 

belge, teknolojinin paylaşılması kısaca dayanışma sağlanması ve bunun için ortak 

çaba gösterilmesi anlamına gelmektedir. Ortak çaba hem çevre ile ilgili politika, 

plan, programların ve hukuk kurallarının oluşturulmasında hem bunların 

uygulanmasında, hem de ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında 

gereklidir. Bu gerekliliği doğuran neden ise çevre sorunsalındaki evrensellik, çok 

yönlülük ve karmaşıklık ile disiplinlerarası niteliktir.38  

 

Devletlerin birbirlerine çevresel bilgi sağlaması, işbirliği ilkesinin 

uygulanabilmesinin en önemli araçlarından biridir. Komşu devletlerin gerekli 

bilgileri almasını sağlama en çok acil durumlarda gereklidir. Acil durumların 

bildirimi, çevresel bilgi toplama tekniklerinden biridir ve çalışmanın ikinci 

bölümünde anlatılacaktır. 

                                                 
35 Tütüncü, a.g.e., s. 20 
36 Application, 2001, § 33, aktaran Hillier, Sourcebook on…, s. 237 
37 The Mox Plant Case, Ireland v. United Kingdom, 3 December 2001, § 82, (çevirimiçi) 

http://www.itlos.org/case_documents/2001/document_en_197.pdf, Ocak 2009 
38 Turgut, Çevre Hukuku, s. 207 
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4. Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi  

 

Sürdürülebilir kalkınma (sustainable development) günümüzün ulusal ve 

uluslararası ölçekteki çevre koruma politikalarının temel kavramı olarak geniş 

destek bulmuştur. Hatta çevreyi korumak için başvurulan araçlar ve kabul edilen 

ilkelerle ilişkisi dikkate alınırsa bu kavramın çevre koruma politikasının hareket 

noktası durumuna getirildiği söylenebilir. Terim artık birçok çevresel, ekonomik ve 

sosyal yapıdaki uluslararası araçta görülmektedir ve birçok uluslararası mahkeme 

tarafından da başvurulmuştur ve artık günümüzde uluslararası yasal bir kavram 

haline gelmiştir. Ne var ki, bu denli önemli görülmesine karşın bu kavramın 

doyurucu bir tanımı bulunmadığı gibi gerçekte ne anlama geldiği konusunda, 

üzerinde anlaşma sağlanmış net ve belirgin bir açıklaması da henüz yapılabilmiş 

değildir.39 

 

Sürdürülebilir kalkınma terimine ilk defa 1987 tarihli Brundtland 

Raporu’nda40 yer verilmiştir. Raporda sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa 

arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin 

ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını 

ve kalkınmasını programlama olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre sürdürülebilir 

kalkınmanın iki ana kavramı vardır: 

 

(1) ‘ihtiyaçlar’ kavramı; özellikle de dünyanın fakir bölümünün esaslı 

ihtiyaçları, 

 

                                                 
39 Turgut, Çevre Hukuku, s. 175 
40 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından ‘Ortak Geleceğimiz’ adıyla 

1987 yılında yayımlanan rapor, WCED Komisyon başkanı Norveçli kadın politikacı ve fizikçi Gro 

Harlem Brundtland’ın adıyla anılmaya başlanmıştır. Komisyon çevrenin ve doğal kaynakların artan 

bir hızla bozulması ve bu bozulmanın ekonomik ve sosyal kalkınma açısından sonuçlarına dair 

giderek çoğalan endişeleri ortaya koymayı hedeflemektedir. 
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(2) ‘sınırlama’ fikri; çevrenin günümüz ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 

karşılayabilmesi için teknoloji ve sosyal organizasyonlar tarafından 

yapılacak olan sınırlama41 

 

 ‘Sürdürülebilirlik’ kavramı aslında 1893 yılından beri farkında olunan bir 

kavramdır. Bu tarihte Birleşik Devletler, insanoğlunun yararı için fokların düzgün 

kullanımı ve korunmasının meşruluğunu sağlamaya ilişkin bir hak ileri sürmüştür. 

(Pasifik Fokları Davası) Bundan itibaren birçok andlaşma, uluslararası araç ve 

uluslararası mahkeme kararlarında sürdürülebilir kalkınma kavramı ve devletlerin, 

doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlama sorumluluğu doğrudan veya 

dolaylı olarak desteklenmiştir.42 Sürdürülebilir kalkınma kavramının uluslararası 

andlaşmalarda sık sık karşılaşılan dört unsuru şunlardır: 

 

1. Doğal kaynakları gelecek nesiller için koruma ihtiyacı (nesiller arası adalet 

ilkesi) 

 

2. Doğal kaynakları, ‘sürdürülebilir’, ‘ihtiyatlı’, ‘rasyonel’ veya ‘uygun’ 

şekilde tüketme amacı (sürdürülebilir kullanma ilkesi) 

 

3. Doğal kaynakları adil kullanma; bir devletin kaynakları kullanırken diğer 

devletlerin ihtiyaçlarını hesaba katması (adil kullanım veya nesiller arası 

adalet ilkesi) 

 

4. Çevresel konuların ekonomik ve diğer kalkınma planlarına, programlarına ve 

projelerine entegre edilmesinin sağlanması ihtiyacı ve bu kalkınma 

ihtiyaçlarının, çevresel amaçları yerine getirirken hesaba katılması 

(entegrasyon ilkesi) 

 

                                                 
41 The Report of the Brundtland Commission, Our Common Future, Oxford University Pres, 

1987, prg. 47 (Çevrimiçi) http://www.un-documents.net/ocf-01.htm, Mayıs 2009 
42 Sands, a.g.e., s. 253 
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Bu dört unsur birbiriyle yakından ilgilidir ve sık sık birbirlerinin yerlerine 

kullanırlar ki bu da unsurların kabul edilmiş net bir yasal tanımlarının veya 

statülerinin olmadığını gösterir.43  

 

Gabcikovo-Nagymaros davasında, UAD, taraflarca gelecekte kurulacak olan 

bir düzenle ilgili olarak ilkeye başvurmuştur. UAD şu karara varmıştır: 
 

 

İnsanoğlu çağlar boyunca ekonomik veya diğer nedenlerle devamlı doğayla iç içe 

olmuştur. Geçmişte bu, çevreye olan etkiler düşünülmeden yapılmaktaydı. Yeni bilimsel 

bilgiler ve böyle bir karışmanın giderek düşüncesizce ve artarak insanoğlunun risklerinin 

giderek fark edilmesi sayesinde, son yirmi yıl içinde yeni normlar ve standartlar 

geliştirilmiş ve birçok hukuki belgede yer almıştır. Bu yeni normlar dikkate alınmalı ve 

yeni standartlar da sadece devletler yeni faaliyetler tasarlandığında değil, geçmişte 

başlatılmış faaliyetler devam ettirildiğinde de dikkate alınmalıdır. Ekonomik kalkınma ile 

çevrenin korunmasının bağdaştırılması ihtiyacı sürdürülebilir kalkınma kavramı içinde 

ifade edilmiştir. Söz konusu dava açısından bakacak olursak, taraflar Gabcikovo 

santralinin işletilmesinin çevreye olan etkilerine tekrar bakmalıdırlar. Özellikle de 

Danube’nin eski yatağına salınacak suyun hacmi için tatmin edici bir çözüm 

bulmalıdırlar.44 

 

 

a. Gelecek Nesiller (Nesiller Arası Adalet İlkesi) 

 

Şimdiki nesiller olarak dünyayı gelecek nesillerden emanet aldığımız fikri, 

1893 tarihli Pasifik Foklar Tahkimi’nde Birleşik Devletler tarafından 

dayanıldığından beri uluslararası hukukta bilinir hale gelmiştir. O tarihten itibaren 

de birçok çevre andlaşmasında yer almıştır. 

 

                                                 
43 Sands, a.g.e.,  s. 254 
44 Gabcikovo-Nagymaros (Hungary v Slovakia) Icj reports 78, § 140 (Çevrimiçi) http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=hs&case=92&k=8d, Haziran 2009 
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‘Nesiller arası adalet” kavramını bulan Edith Brown Weiss’e göre, tüm 

nesiller Dünya’nın kullanılması ve korunması konusunda ortaklardır. Her nesil, 

Dünya’yı ve kültürel ve doğal kaynakları diğer nesillere en iyi şekilde sunmalıdır. 

Buna göre nesiller arası adalet ilkesinin üç ilkesi vardır: seçenekler, kalite ve erişim. 

Birinci ilke olan karşılaştırılabilir seçenekler ilkesi, doğal kaynakların çeşitliliğini 

korumaktır ki gelecek nesiller kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilsin. 

İkinci ilke olan karşılaştırılabilir kalite ilkesi, çevrenin kalitesinin nesiller arasında 

dengede olmasının sağlanmasıdır. Üçüncü ilke olan erişim ilkesi ise, nesiller 

arasında ayrımcılık olmadan doğaya ve kaynaklarına erişimin sağlanmasıdır.45 

 

1972 Stockholm Bildirisi ‘sürdürülebilir kalkınma’ yı kabul etmemiş olsa da, 

doğal kaynakların tüketilmemesi ve dünyanın kapasitesini canlı yenilenebilir 

kaynaklar üretmek için geliştirmek gerektiğini kabul etmiştir.46 1972 Stockholm 

Bildirisi’nin 1. ilkesine göre, insanoğlu, bugünün ve gelecek nesillerin çevresini 

korumak ve geliştirmek için çok ciddi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. BM’in 1980 

tarihli ve 35/8 sayılı Genel Kurul Kararı’nda da, doğayı korumanın şimdiki ve 

gelecek nesiller için tarihi bir sorumululuk olduğu doğrulanmıştır. Rio Bildirisi’nin 

4. maddesinde de kalkınma hakkının bugünün ve gelecek nesillerin çevreye ve 

kalkınmaya ilişkin ihtiyaçlarını karşılayacak adilane bir şekilde yerine getirilmesi 

öngörülerek, kalkınma hakkıyla nesiller arası adalet birleştirilmiştir.  

 

2002 tarihli Sürdürülebilir Kalkınma Bildirisi’nin ilk bölümü de 

“Köklerimizden Geleceğe” başlıklıdır ve de 7 maddeden oluşmaktadır. Bu bölümde, 

geleceğin, şimdinin çocuklarına ait olduğu anlayışı ve onlara karşı müştereken 

sorumlu olduğumuz anlayışı vurgulanmıştır. Bildirinin 5. maddesine göre, söz 

konusu müşterek sorumluluk, sürdürülebilir kalkınmanın birbirinden bağımsız olan 

ama birbirini destekleyen ekonomik kalkınma, bölgesel kalkınma ve çevresel 

koruma sütunlarının bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerde altından kalkılması ve 

                                                 
45 Edith Brown Weiss, “Climate Change, Intergenerational Equity and International Law”, The 

Vermont Journal of Environmental Law, Vol. 9, Nisan 2008, s. 616  
46 Birleşmiş Milletler Stokholm Bildirisi, 1972, giriş § 2 
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güçlendirilmesidir. 2002 Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nin sonuç belgeleri olan 

Sürdürülebilir Kalkınma Bildirisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama Planı ile 

gelecek nesillere karşı sorumluluk taahhüt edilmiştir. 

 

b. Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı 

Andlaşmalarda ‘sürdürülebilir’ yaklaşımı kabul eden ikinci yaklaşım, doğal 

kaynakları gelecek nesiller için korumaktansa, bu kaynakları tüketme derecesini 

düzenleyen standartları kabul etmeye odaklanmaktır. Örneğin İklim Değişikliği 

Sözleşmesi’nin 3. maddesine göre, taraflar sürdürülebilir kalkınmayı destekleme 

hakkına sahiptir ve de desteklemelidirler. İklim sistemini insanların neden olduğu 

değişikliğe karşı koruma politika ve önlemleri, Tarafların her birinin özel 

koşullarına uygun olmalı ve iklim değişikliğine cevap verecek önlemleri almak için 

ekonomik gelişmenin gerekli olduğu dikkate alınarak, bu politika ve önlemler ulusal 

kalkınma programlarına entegre edilmelidir. 2000 tarihli Biyogüvenlik 

Protokolü’nün 1. maddesinde de aynı anlayış benimsenmiştir. Buna göre, Protokolün 

amacı insan sağlığı üzerindeki riskler göz önünde bulundurularak ve özellikle sınır 

ötesi hareketler üzerinde odaklanarak, biyolojik çeşitliliğin korunması ve 

sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek ve modern 

biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş olan değiştirilmiş canlı organizmaların 

güvenli nakli, muamelesi ve kullanımı alanında yeterli bir koruma düzeyinin 

sağlanmasına katkıda bulunmaktır.  

 Stokholm Bildirisi’nde ‘sürdürülebilir kalkınma’ kabul edilmemiş olsa da, 

dünyanın hayati yenilebilir kaynaklarını üretme kapasitesi sürdürülmesi ve mümkün 

olduğu hallerde yenilenmesi gerektiği kabul edilmiştir.47 1982 tarihli Doğa için 

Dünya Şartı’nda kaynakların optimum sürdürülebilir üretkenliğinin devam 

ettirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Rio Bildirisi’nde de devletlerin ve insanların 

                                                 
47 Stokholm Bildirisi, md 3–5 
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sürdürülebilir kalkınma alanında uluslararası hukukun daha fazla geliştirilmesinde 

işbirliği yapmaları gerekliliği vurgulanmıştır.48 

 

 Sürdürülebilir Kalkınma Bildirisi’nin “Karşılaştığımız Zorluklar” başlıklı 

bölümünde yer alan 11. maddeye göre de, ekonomik ve sosyal kalkınma için doğal 

kaynakları korumak ve yönetmek, sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarından ve 

şartlarından biridir. 

 

c. Doğal Kaynakların Adilane Kullanımı 

 

 Eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine uluslararası çevre metinlerinde sıklıkla 

başvurulmuştur. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferası (“BMÇKK”) 

birçok açıdan eşitlik kavramıyla ilgilidir; farklı ekonomik kalkınma seviyelerinde 

olan devletler arasında çevresel korumaya ilişkin gelecek sorumluluklar nasıl tahsis 

edilir, belli problemlere hangi devletler hangi oranlarda katkıda bulunmuştur ve 

hangileri değişik çevresel ve kalkınmasal ihtiyaçlara ve önceliklere sahiptir. Bunların 

hepsi her BMÇKK sonuç metnine yansımıştır. Rio Bildirisi’nin 3. maddesi eşitlik 

vasıtasıyla ‘kalkınma hakkı’na başvurur. İklim Değişikliği Sözleşmesi’ne göre 

taraflar, iklim sistemini, eşitlik temelinde ve ortak fakat farklılaşmış 

sorumluluklarına ve güçlerine uygun olarak insanoğlunun günümüz ve gelecek 

kuşaklarının yararı için korumalıdır. Dolayısıyla, taraflardan gelişmiş ülkeler, iklim 

değişikliği ve onun zararlı etkileri ile savaşımda öncülük etmelidir. 1992 tarihli 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin amaçları arasında, genetik kaynakların 

kullanımından doğan yararların ‘adil ve eşit’ paylaşımı sayılmıştır.49 1987 tarihli 

Montreal Konvansiyonu’nun giriş bölümünde de ozon tabakasını tüketen maddelerin 

dünya üzerindeki yayılımlarını adil bir şekilde kontrol edebilmek için gerekli 

tedbirlerin alınması öngörülmüştür. 

 
                                                 
48 Rio Bildirisi, md. 27 
49 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Md 1-15(7) 
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Ortak doğal kaynakların tahsis edilmesinde adaletin önemli bir rol 

oynayacağı, UAD nezdinde görülen Gabcikovo-Nagymaros davasında da konu 

edilmiştir. UAD bu davada, Çekoslovakya’nın, ortak bir kaynağı tek taraflı olarak 

kontrol edebileceğini sanarak ve Macaristan’ı Danube’nin doğal kaynaklarını adil ve 

makul bir şekilde paylaşmaktan mahrum ederek, uluslararası hukuka aykırı 

davrandığının altını çizmiştir.50 

 

d. Çevre ve Kalkınmanın Entegrasyonu 

 

Sürdürülebilir kalkınmanın dördüncü ve belki de en önemli unsuru, çevresel 

konuların ekonomik veya diğer kalkınmaya entegre etme ve çevresel 

yükümlülükleri uygularken veya yorumlarken ekonomik ve sosyal kalkınma 

ihtiyaçlarını hesaba katma taahhüdüdür. Bu unsur sürdürülebilir kalkınmanın en 

önemli unsurudur ve düzgün uygulanabilmesi için çevresel bilginin toplanması ve 

yayılması ve çevresel etki değerlendirmelerinin yürütülmesi gerekir.51  

  

Çevresel koruma ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişki uluslararası toplum 

tarafından yalnızca BMÇKK’den beri tamamen tanınmaktadır. BMÇKK süreci ve 

sonuç belgeleri çevre ve kalkınmayı bütünleştirme ihtiyacını yansıtır. 52 

 

Rio Bildirisi’nin 4. ilkesine göre, sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için, 

çevresel koruma kalkınma sürecinin ayrılmaz bir parçası haline getirilmeli ve ondan 

ayrı düşünülemez olmalıdır. Bu bütünleştirici yaklaşımın, bilhassa da çevresel 

konuların gitgide uluslararası ekonomi politikasının ve hukukunun bir parçası 

olması gibi, belli pratik sonuçları vardır. Bu sonuç 1980’lerin sonlarından itibaren 

meydana gelen değişikliklerden çıkarılabilir. Örneğin, AT Andlaşması’na çevreye 

ilişkin dili ekleyen ve geliştiren değişiklikler yapılması, Dünya Bankası’nda Çevre 
                                                 
50 Gabcikovo-Nagymaros, ICJ Reports 7 § 56, (Çevrimiçi) http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=cobe&case=121&k=36, Haziran 2009 
51 Sands, a.g.e., s. 263 
52 Sands, a.g.e., 259 
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Bölümü kurulması, Dünya Ticaret Örgütü Andlaşması’nda sürdürülebilir 

kalkınmaya ilişkin dilin dikkatle düzenlenmesi. 

  

Stockholm Bildirisi’nin 13. ilkesinde de devletlere, kalkınma planlarını 

entegre ve koordine bir yaklaşımla kabul etmeleri gerektiği çağrısı yapılmıştır. 

Dünya Doğa Şartı’nda da planlamada ve ekonomik ve sosyal kalkınma 

faaliyetlerinin uygulanmasında doğanın korunmasının hesaba katılması gerektiği 

vurgulanmıştır.53 

 

Çevrenin ve kalkınmanın entegrasyonu, ‘kalkınma hakkı’ tartışmalarını 

gündeme getirmiştir. Rio Bildirisi’nin 3. ilkesi zımnen kalkınma hakkını kabul 

etmiştir. Buna göre, kalkınma hakkı şimdiki ve gelecek nesillerin çevresel ve 

kalkınma gereksinimlerini adil olarak karşılayacak şekilde yerine getirilmelidir. 

 

Sürdürülebilir kalkınma uzun vadeli ve kapsamlı bir politika, hedef, strateji 

daha doğrusu bir çerçeve olduğundan bunun yaşama geçirilebilmesinde tek bir 

yöntem ya da araç bulunmamaktadır. Bu yöntemleri işleyen en içerikli belge Rio 

Konferansı’nın sonuç belgelerinden olan Gündem 21’dir. Çevresel bilgi sağlama ve 

edinme bu yöntemlerden biridir. Gündem 21’in Bölüm 4’te bulunan ‘Karar Verme 

için Bilgi’ başlıklı 40. kısmı, iki program alanı yaratır. Birincisi ‘bilgi boşluğunu 

doldurmak’ başlığını taşır ve daha etkili ve uygun bilgi toplamayı ve 

değerlendirmeyi, karar verme sürecinde ulusal ve uluslararası bilgi kullanma 

toplama kapasitesini güçlendirmeyi, sürdürülebilir kalkınma planlamasının güncel, 

güvenilir ve elverişli bilgi üzerine yapılmasını ve bilgiye zamanında ve doğru olarak 

erişilebilmesini amaçlar.54 İkincisi ise ‘bilginin erişilebilirliğini arttırmak’ başlığını 

taşır ve bilginin mevcut ulusal ve uluslararası değişim mekanizmalarının 

güçlendirilerek elverişliliğini artırmayı amaçlar.  

 

                                                 
53 Dünya Doğa Şartı, § 7, 8 
54 Gündem 21, Bölüm 40, m. 5 
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2002 tarihli Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama Planı’nın 139. maddesine 

göre de, sürdürülebilir kalkınmayı her düzeyde kurumsallaştırabilmek için, Gündem 

21’e de bağlı kalarak, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel 

boyutları, dengeli bir şekilde bütünleştirilmesi gerekir. 

Anayasa Mahkemesi’nin 15 Ocak 2009 tarihli Kararı 

 

1983 yılında kabul edilen 2872 sayılı Çevre Kanunumuz 2006 yılında 5491 

sayılı kanunla köklü değişikliklere uğramıştır. Kanuna 2006 yılında getirilen 

değişikliklerden en önemlisi kuşkusuz sürdürülebilir kalkınma kavramının kanuna 

dâhil edilmesidir. Kanunun, kanunun amacını belirten 1. maddesinin değişiklikten 

önceki hali şu şekildedir: 

 

 
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 tarihsel 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. 

 

 

 2006 yılında getirilen değişikle kanunun amacı şu hale getirilmiştir: Bu 

Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre 

ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. 
 

 Bu değişiklikten anlaşılabileceği üzere, kanun koyucu ‘sürdürülebilir 

kalkınma’ ve ‘sürdürülebilir çevre’ kavramlarını üst kavram olarak değerlendirip, 

maddenin eski amacını bu üst kavramlara dâhil etmekte ve daha sade bir dil 

kullanmaktadır. 
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 Kanunun tanımlar bölümünde sürdürülebilir kalkınma, bugünkü ve gelecek 

kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan çevresel, ekonomik 

ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve gelişme 

şeklinde tanımlanmıştır ki bu da ilkenin uluslararası düzeyde yapılan tanımına 

uygundur. 

İlke ayrıca yeni kanunun 3. maddesine göre, çevrenin korunmasına, 

iyileştirilmesine ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin benimsenen ilkeler arasındadır. 

Bu noktada, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği güncel bir kararın üzerinde 

durmak lazımdır. İkiyüzelli milletvekili tarafından 2006 yılında, 5491 sayılı kanunla 

değişik Çevre Kanunu’nun 1., 3., 10., 12., 15., ve geçici 2., 3., 4. maddelerinin, 

Anayasa’nın 2., 6., 7., 8., 11., 13., 17., 56., 63., 90. ve 168. maddelerine aykırılığı 

savıyla iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle 

Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştır. İptal edilmesi talep edilen 1. ve 3. 

maddeler sürdürülebilir kalkınma ilkesi ile ilgilidir. Davacılar, kanunun yukarıda 

belirtilen amacının Anayasa’nın 56. maddesine aykırı olduğunu ileri sürmüşlerdir.55 

Anayasanın 56. maddesinde, çevre hakkı bir sosyal ve ekonomik hak ve ödev olarak 

düzenlenmiş ve 56. maddede herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 

hakkına sahip olduğu; çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre 

kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşın ödevi olduğu ifade edilmiştir. 

Davacılar, Anayasa’nın 56. maddesinde çevre hakkının gerçekleştirilmesi konusunda 

devlete ve vatandaşlara düşen görevler konusunda “sürdürülebilir çevre ve 

sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda” şeklinde herhangi bir sınırlamaya 

veya yönlendirmeye yer verilmediğini, yani söz konusu ilkeler çevre hakkının norm 

alanının belirlenmesinde esas alınmadığını ileri sürmüşlerdir.  

 Anayasa Mahkemesi davacıların bu iddiasına karşı yaptığı ilk incelemede, 

sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre kavramlarının Çevre Kanunu’nda ve 

uluslararası çevre hukukunda yapılan tanımlamalarına atıfta bulunmuş ve 

“sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin içeriği itibarıyla hem 

                                                 
55 Resmi Gazete, 8 Temmuz 2009, Sayı: 27282  
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bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her 

alanda ıslahı, korunması ve geliştirilmesi ile sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence 

altına aldığı açıktır” kararına vararak ve iptal istemini reddetmiştir.56  

 

5. İhtiyatlılık İlkesi  

 

Önleme ilkesinin 1930’lardan itibaren uluslararası çevre andlaşmalarında ve 

diğer uluslararası andlaşmalarda izine rastlansa da, ihtiyatlılık ilkesi uluslararası 

hukuki araçlarda 1980’lerin ortalarından itibaren görülmeye başlanmıştır. İhtiyatlılık 

ilkesi (precautionary principle) , uluslararası çevre hukukunun bilimsel belirsizlik 

bulunan durumlarda gelişmesinde ve uygulanmasında yol göstericidir. Özellikle 

devletlerin görüşlerinde ve uluslararası yargısal uygulamalarda görüldüğü üzere 

ilke, anlamı ve etkisi açısından anlaşmazlık yaratmaya devam etmektedir. Bir 

tarafta, bazıları ilkenin ozon tüketimi ve iklim değişikliği gibi tehdit edici çevresel 

konuları hedef alan ivedi uluslararası yasal hareket için temel sağladığını savunur. 

Diğer taraftan, karşıt görüştekiler, ilkenin düzenleme patlaması yaratma ve insan 

faaliyetlerini kısıtlama potansiyeli olduğunu öne sürerek ilkeyi kötülemişlerdir. 57   

 

Özü hala gelişmekte olan ilke, Rio Bildirisi’nin 15. ilkesinde yer almıştır. 

Buna göre; ciddi ve geri alınamaz zarar tehdidi olduğunda, bilimsel kesinlikten 

yoksunluk, çevresel bozulmayı önleyecek olan maliyet etkinliğini erteleyecek bir 

neden olarak öne sürülemeyecektir.  İlke ayrıca, ihtiyatlılık yaklaşımının devletlerce 

kendi yeterlikleri oranında uygulanacağını da belirtmiştir. 

 

İhtiyatlılık ilkesi (veya Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıldığı gibi 

ihtiyatlılık yaklaşımı) 1989 yılından beri çeşitli uluslararası çevresel andlaşmaya 

uyarlanmıştır. Her ne kadar tam düzenlemesi birebir her araçta aynı olmasa da, Rio 

Bildirisi’nin 15. ilkesinin lafzı artık tam destek görmektedir. İlkenin kökleri, 

                                                 
56 Anayasa Mahkemesi Kararı, E:2006/99, K: 2009/9, 15 Ocak 2009 
57 Sands, a.g.e., s. 267 
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taraflara veya onların kurdukları kuruluşlara, ‘bilimsel buluşlar’ veya ‘metotlar’ 

veya ‘mevcut zamanda bulunan bilgiler ışığında’ gibi ibarelere dayanılarak alınan 

kararlara uyma yükümlülüğü yükleyen daha geleneksel çevresel andlaşmalardadır. 

Bu standartlar, harekete sadece belli çevresel zararın oluştuğuna dair bilimsel delilin 

olduğu zaman geçileceğini ve böyle bir bilimsel delilin olmaması durumunda hiçbir 

hareketin gerekli olmadığını öne sürer.  

 

Ozon tabakasının delinmesine ilişkin 1980’lerdeki gelişmeler, ihtiyatlılık 

ilkesine büyüyen bir destek yaratmıştır. Terimin ilk kullanıldığı andlaşma 1985 

tarihli Ozon Tabakasının Korunmasına İlişkin Viyana Konvansiyonu’dur.58 Burada 

tarafların ulusal ve ulusalararası seviyelerde alınacak olan ihtiyatlılık ölçülerini 

tanımasına yer verilmiştir.59 
 

1992 tarihli Biyolojik Çeşitlilik Andlaşması ihtiyatlılık ilkesine özel olarak 

değinmese de giriş kısmında, biyolojik çeşitliliğin önemli ölçüde azalması veya yok 

olması tehdidi söz konusu olduğunda, tam bir bilimsel kesinlik bulunmamasının, bu 

tehdidi önleyecek veya en aza indirgeyecek tedbirleri ertelemek için bir gerekçe 

olarak kullanılmaması gerektiğini kaydedilmiştir.60 2000 tarihli Biyogüvenlik 

Protokolü büyük ölçüde ihtiyatlılık ilkesine dayanmaktadır. Zira, genetiği 

değiştirilmiş organizmaların potansiyel riskleri üzerindeki tartışmaların devam 

etmesi ve bu konudaki bilimsel verilerin kesin ve yeterli olmaması, ilkeye uygun 

olarak bu organizmaların sınır ötesi hareketlerinin önceden bildirimini ve ülke 

sınırları içinde kullanımının da kontrol edilmesini gerektirmektedir. 

 

İhtiyatlılık ilkesi artık çok geniş ölçüde uluslararası çevrelerce kabul 

görmüştür. İlkenin çok açık ve tek tip bir anlamı yoktur. İlke genel olarak, 

devletlerin çevreye olumsuz etkileri olabilecek faaliyetlere ilişkin karar alırken 

dikkatli ve öngörülü karar almayı kabul etmeleri anlamına gelir. Daha odaklı bir 

                                                 
58 Sands, a.g.e., s. 268 
59 Ozon Tabakasının Korunmasına İlişkin Viyana Konvansyionu, 1985, Giriş, § 6  
60 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, 1992, Giriş, § 9 
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yoruma göre ise ilke, çevreye zararlı olabilecek faaliyetlerin ve maddelerin, çevreye 

verecekleri zararın veya muhtemel zararın çok kuvvetli ve kesin delilleri olmasa 

dahi düzenlenmesi ve büyük ihtimalle yasaklanması anlamına gelir.61  

 

İhtiyatlılık ilkesinin yorumlanmasında temelden bir değişiklik ispat yükünün 

değiştirilmesinden doğabilir. Geleneksel yaklaşımlara göre ispat yükü, bir faaliyetin 

çevresel zarara yol açtığını veya açacağını iddia edendedir. İhtiyatlılık ilkesiyle 

desteklenen yeni bir yaklaşım, ispat yükünü değiştirerek faaliyeti yürütmek isteyen 

kişiye faaliyetin çevreye zarar vermeyeceğini ispat etmesi yükümlülüğünü 

yüklemektedir. Bu yorum kirletenlerin ve kirleten devletlerin, planlanan faaliyetler 

ve potansiyel kirletici maddeler için ilgili hakları elde etmelerinden önce 

faaliyetlerinin ve belli maddelerin serbest bırakılmasının çevreye önemli ölçüde 

zarar vermediğini kabul ettirmeleri gerektiğini belirtir.62  

 

Uluslararası mahkemelerin ve devletlerin bu mahkemeler önündeki 

uygulamaları, ihtiyatlılık ilkesinin anlamını ve etkisini açıklar. İlke, UAD önünde 

ilk kez 1995 yılında Yeni Zelanda tarafından Fransa’nın Pasifik Okyanusu’nda 

yaptığı nükleer denemelere ilişkin olarak ileri sürülmüştür.63 Yeni Zelanda, 

‘uluslararası hukukun makbul ve etkin bir kuralı’ olarak açıkladığı ilkeye dayanmış 

ve söz konusu testlerin çevresel zarara yol açmadığını ispatlaması için ispat yükünü 

Fransa’nın üstüne yıkmıştır.64 Beş ‘müdahil’ ülke (Avustralya, Mikronezya, 

Marshall Adaları, Samoa ve Solomon Adaları) da ilkeye başvurmuştur. Fransa bu 

iddialara, ilkenin uluslararası hukuktaki yerinin ‘tout a fait incertain’ olduğu ve 

                                                 
61NükhetTurgut, İhtiyatlılık İlkesi (Çevrimiçi) http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/297/2735.pdf, 

8 Mayıs 2009 
62 Turgut, a.g.e., s. 89 
63 Fransa, 1966 ile 1996 yılları arasında önce Cezayir’de sonra da Fransız Polinezyası’nda iki yüzden 

fazla nükleer deneme gerçekleştirmiştir. Bu denemelere katılan 150 binden fazla sivil ve askeri 

personelden birçoğunun kanser olduğu bilinmektedir. (çevrimiçi; www.euractiv.com. , Nisan 2009) 
64 France v New Zeland, Application of New Zeland, 1995, § 105 (Çevrimiçi) 

http://www.icjcij.org/docket/files/97/7187.pdf, Haziran 2009 
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çevre hukukundaki ispat yükünün uluslararası hukukun diğer kurallarından farklı 

olmadığı şeklinde cevap vermiştir.65  

 

Yukarıda sözünü ettiğimiz evrensel ve ulusal metinleri esas aldığımızda 

ihtiyat ilkesinde iki ana öğenin bulunduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, bilimsel 

belirsizlik olgusu, ikincisi ise potansiyel çevresel zarar riskidir. Bunlardan riskin 

varlığı bir kez saptandıktan sonra, çevre üzerinde oluşabilecek zararlarla bunlara 

sebep olarak gösterilen etkinlikler (veya kirleticiler) arasındaki sebep-sonuç ilişkisini 

gösterecek açık ve belirgin verilerin olmamasına karşın, sonucun gerçekleşmesi 

olasılığını önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır. Bir başka deyişle, bilimsel 

açıdan belirgin sonuçların elde edilmesini beklemektense, potansiyel zararın 

oluşmaması için ilk planda (çok geç olmadan) tedbirli hareket edilecektir. Kısacası 

risk ile ihtiyat arasında bir seçim yapılması söz konusudur. Riskin yeğlenmesinin 

sonucu çevrede geri döndürülemez büyük bir zarar ya da umulandan daha küçük bir 

zarar ortaya çıkabilir. Tercihin ihtiyattan yana yapılması halinde ise, zararın ortaya 

çıkması önlenebilir ya da beklenenden çok düşük olması sağlanabilir. Bunun maliyeti 

ihtiyat için alınacak önlemin niteliğine göre değişik olacaktır.66 

 

 İhtiyatlılık ilkesi, bir taraftan hızla ilerleyen teknoloji karşısında, hakkında 

tamamlanmış ya da kesinleşmiş bilimsel verilerin henüz bulunmadığı durumlarda ne 

tür bir yaklaşım benimsenmesi ve nasıl bir politika izlenmesi gerektiği konusunda 

yol gösterirken diğer taraftan da kamuoyu, riski değerlendirenler ile riski yönetenler 

arasında iletişimi ve karar alma sürecini kolaylaştırmaktadır. 

 

6. Kirleten Öder İlkesi 

 

Kirleten öder ilkesi (polluter pays principle), kirliliğin masraflarının, 

kirliliğe sebep olmaktan sorumlu şahıs tarafından yüklenilmesi gerektiği anlamına 

                                                 
65 Sands, a.g.e., s. 290 
66 Turgut, İhtiyatlılık İlkesi, s. 75 
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gelir. İlke, çevrenin korunmasında sorumluluğun ve çevrenin korunmasına bağlı 

ilave masrafların kirleticiye yani çevreye zarar veren kişi yahut kuruluşa 

yükletilmesine bağlıdır. İlke esas olarak kirlenen çevreyi rehabilite etmek için 

yapılacak masrafların ve çabaların kimin üzerine yükleneceğini belirten bir ilke olup 

zararı ortadan kaldırma ve tazmin etme yükümlülüğüne ilişkin yasal düzenlemelerle 

somut hale gelmektedir.67 

 

Kirleten öder ilkesine ilk defa açıkça atıfta bulunan uluslararası belge 1972 

tarihli OECD Çevresel Politikaların Uluslararası Ekonomik Etkileri Hakkında 

Konsey Tavsiye Kararı’dır.68 Bu belge kirleten öder ilkesini, ekonomik kaynakların 

rasyonel kullanımının teşvik edilmesi için kirliliği önleme ve kontrol altında tutma 

masraflarını tahsis etmek ve uluslararası ticaret ve yatırımdaki çarpıklıkları 

engellemek için kabul edilmiştir. Kirleten öder ilkesi, kirletenin çevrenin kabul 

edilebilir bir durumda olmasını sağlamak için kamu otoritelerince belirlenen 

kirliliğin önleme ve kontrol önlemlerinin masraflarına katlanmasıdır.69 

 

İlkenin hala, AT, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi ve OECD 

dâhilindeki devletler dışında, uluslararası yapılageliş hukukunun genel olarak 

uygulanan bir kuralı olup olmadığı tartışmalıdır. Bazı devletlerin, kirleten öder 

ilkesinin giderek güçlenmesine karşı çıkmaları, Rio Bildirisi’nin 16. maddesindeki 

uzlaşmacı dilden de bellidir. Buna göre, ulusal yetkililer çevresel maliyetlerin ve 

ekonomik vasıtaların uluslararası hale getirilmesine kirletenin prensipte kirliliğin 

maliyetini halk çıkarına gerekli ilgiyi göstererek ve uluslararası ticaret ve yatırıma 

zarar vermeden karşılaması yaklaşımını değerlendirerek çaba sarf etmelidir. 

 

Kirleten öder ilkesi, AT hukukunda da yer almaktadır. AT ilkeyi ilk defa 

1973 yılında düzenlediği Birinci Çevre Eylem Planı’nda kabul etmiştir. İki yıl sonra, 

AT Konseyi, çevresel meselelerde kamu otoritelerince tahsis edilen masraf ve 

                                                 
67 Sevim Budak, Avrupa Birliği ve Çevre Politikası, Büke Yayınları, Aralık 2000, s. 32 
68 (çevrimiçi) http://www.eoearth.org/article/polluter_pays_principle, Mart 2009 
69 Nükhet Turgut, “Kirleten Öder İlkesi ve Çevre Hukuku”, yy, ty 
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eylemlere ilişkin bir Tavsiye Kararı kabul etmiştir. Karara göre, AT, topluluk 

nezdinde ve üye devletler nezdinde kirleten öder ilkesini uygulayacaktır. Şöyle ki; 

Kirlenmeden sorumlu kamu hukuku veya özel hukuk kapsamındaki özel veya gerçek 

kişiler, kirliliği yok etmek veya azaltmak için gerekli olan tedbirlerin masraflarını, 

kamu otoritelerince belirlenen ölçülere uygun olacak şekilde ödeyeceklerdir.70 Bu 

karar OECD kararından, ilkenin kapsadığı masraflar açısından daha kapsamlıdır. AT 

Komisyonu’nun yasal olarak bağlayıcı olmayan bu kararı, kamu otoritelerinin 

kirliliği engellemek için gerekli temel standartları ve harçları belirlemekte, ilkeye 

belli sınırlamalar koymakta ve ilkeye aykırı olmayan davranışları belirtmektedir. 

1989 yılında, AET Andlaşması, AT’nin çevreye ilişkin eylemlerinin ‘kirleten 

ödeyecektir’ ilkesi temelli olması için değiştirilmiştir.71  

 

Kirleten öder ilkesi veya ilkenin OECD veya AT belgelerinde yer verilen 

türevleri, 1992 OSPAR Konvansiyonu, 1992 Baltık Denizi Konvansiyonu, 1994 

Enerji Şartı Andlaşması ve birçok AT yönergesinde kabul edilmiştir. 1990 Petrol 

Kirliliği Acil Yardım Konvansiyonu ve 1992 Endüstriyel Kazalar Konvansiyonu 

kirleten öder ilkesini, uluslararası çevre hukukunun genel bir ilkesi olarak 

tanımlamıştır.  

 

Kirleten öder ilkesine giderek artan ilginin nedeni, çevresel koruma ve 

ekonomik kalkınma arasındaki ilişkinin fazlalaşması ve çevre koruma hukuku ve 

politikalarında ekonomik araçların kullanımının artmasıdır. Bu durum kirleten öder 

ilkesinin, özellikle iki konuda daha fazla aydınlatılması ve açıklanması gerektiğini 

gösterir. İlki, kirleten tarafından ödenecek olan kirliliği kontrol etme masraflarının 

kapsamıdır. İlkenin, kirliliği önlemek ve kontrol altına almak için kamu 

otoritelerince gerekli görülen tedbirlerin masraflarını içerdiği açık olsa da, 

temizleme ve eski hale getirme masraflarının buna dâhil olup olmadığı açık değildir. 

Devlet uygulamaları tüm masrafların kirleten tarafından uygulanması gerektiği 

                                                 
70 (çevrimiçi) http://www.eoearth.org/article/polluter_pays_principle, Mart 2009 
71 (çevrimiçi) http://www.eoearth.org/article/polluter_pays_principle, Mart 2009 
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görüşünü desteklememektedir. İkinci konu, özellikle devlet yardımları olmak üzere 

ilkenin istisnalarına ilişkindir.  

 

Çevre Kanunumuzun ilkelerini içeren 3. maddesinin (g) fıkrasına göre, 

Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin 

iyileştirilmesi için yapılan harcamalar kirleten veya bozulmaya neden olan 

tarafından karşılanır. Maddenin devamında, kirletenin kirlenmeyi veya bozulmayı 

durdurmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu 

önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve 

kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kirletenden tahsil edilir. Kirletenin kim 

olduğu da Kanunun tanımlar bölümde açıklanmıştır. Buna göre, kirleten, faaliyetleri 

sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik 

dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. 

Çevre kirliliği ise çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri 

ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi ifade eder. 
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II. ÇEVRESEL BİLGİ TOPLAMA VE YAYMA TEKNİKLERİ  

A. Çevresel Etki Değerlendirmesi 

 

Çevresel etki değerlendirmeleri (“ÇED”) uluslararası olarak 1972 Stockholm 

Konferansı’ndan sonra doğmuştur ve artık çevresel konuların, sosyoekonomik 

kalkınmaya ve karar verme süreçlerine entegre edilmesi için kabul edilmiş 

uluslararası ve ulusal bir teknik haline gelmiştir. Bir çevresel etki değerlendirmesi, 

karar verme mekanizmasına yol gösterici nitelikte yazılı bir beyanı yaratan bir 

süreçtir. ÇED öncelikle, karar veren mercilere, yapılması planlanan faaliyetlerin, 

programların veya politikaların çevresel sonuçlarına ilişkin bilgi sağlamalıdır. İkinci 

olarak, bu bilgiden etkilenecek olanlarla ilgili karar gerektirir. Üçüncü olarak, 

potansiyel olarak etkilenecek kişilerin karar verme sürecine katılmalarını sağlayacak 

bir mekanizma kurulmasını sağlamalıdır. 

 

ÇED, 1972 yılında Ulusal Çevre Koruma Yasası ile Amerika Birleşik 

Devletleri’nde kabul edilmesinden itibaren, hızla birçok ulusal hukuk sisteminde 

kabul edilmeye başlanmıştır. Uluslararası açıdan ÇED, birçok uluslararası 

andlaşmada, AT hukukunda, birçok çok taraflı kalkınma bankasının şartlarında ve 

birçok ulusal ve küresel seviyede bağlayıcı olmayan araçlarda şart koşulmuştur.  

 

Stokholm Bildirisi’nde çevresel etki değerlendirmesini açıkça ulusal veya 

uluslararası politikanın bir aracı olarak kabul edilmemiş olsa da çevresel etki 

değerlendirmesinin altında yatan temel mantık, Bildirinin 14. ve 15. ilkelerinden 

çıkarılabilir. Bildirinin 14. ilkesinde, kalkınma ve çevresel ihtiyaçları bağdaştırmak 

için en gerekli aracın rasyonel planlama yapmak olduğu belirtilmiş ve 15. ilkesinde 

de planlamanın, kötü çevresel etkileri önleyerek ve herkes için maksimum sosyal, 

ekonomik ve çevresel fayda sağlayarak şehirleşmeye uygulanması gerektiği 

belirtilmiştir.  

 

Rio Konferansı’nın sonuç metinlerinde ÇED açıkça yer almaktadır. Özellikle 

Rio Bildirisi ve Gündem 21 bunun en başta gelen örnekleridir. Rio Bildirisi’nin 17. 
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maddesinde şu şekilde yer almıştır; Ulusal bir araç olarak ÇED, çevre üzerine 

önemli olumsuz etkisi olması muhtemel ve ehil bir ulusal yetkilinin kararına konu 

olacakı faaliyetler için uygulanacaktır. 17. ilkenin bağlayıcı lafzı, ÇED lerin artık 

özellikle de çevreye zararlı faaliyetlerin sınır ötesi etkileri olacaksa, genel 

uluslararası hukukun bir parçası olduğu görüşünü onaylar niteliktedir. 17. ilkenin 

lafzı aynı zamanda çok geneldir ve devletlerin karşılaması gereken minimum şartlar 

belirtilmemiştir. 17. ilkenin kabul edilmesinden itibaren, genel yaklaşıma ilişkin 

detaylar bazı belgelerde ve uluslararası davalarda belirtilmiştir: Gündem 21’de ise, 

ÇED, neredeyse her baslık altında uygulanması gereken bir usul olarak 

gösterilmiştir. Bundan başka, 1992 tarihli Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nde 14. 

madde 1 (a)’da ÇED’e yer verilmiş; bu “1. Akit tarafların her biri, mümkün olduğu 

ölçüde ve uygun biçimde, (a) [b]biyolojik çeşitlilik için önemli olumsuz etkiler 

doğurabilecek mevcut proje önerilerinin, bu olumsuz etkileri önlemeye ya da en aza 

indirmeye yönelik bir çevresel etki değerlendirmesine tabi tutulmasını öngören 

uygun isleyişleri yürürlüğe koyacak ve elverdiğince halkın da bu isleyişlere 

katılmasını sağlayacaktır” seklinde hükme bağlanmıştır. 

 

Avrupa Konseyi’nin 85/337/EEC sayılı Direktifi, çevresel değerlendirmenin 

yapısına ve kapsamına, kullanımına ve süreçteki katılım haklarına ilişkin detayları 

düzenleyen ilk uluslararası belgedir. 1988 yılında ilk yürürlüğe girmesinden itibaren 

fark edilen sınırlamalarına rağmen, Yönerge, kendinden sonraki yasal araçlar için bir 

örnek oluşturmuştur. Yönerge, 10 üye ülke tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

1997 yılında Yönerge 97/11/EC sayılı Konsey Yönergesiyle önemli ölçüde 

değiştirilmiştir ve 1999 yılında yürürlüğe konulmuştur. AB, 2001 yılında çevre 

üzerindeki belli plan ve programların etkilerinin değerlendirilmesi hakkında 2001/42 

EC sayılı Yönergeyi kabul etmiştir.1 

 

1985 Yönergesi’nin uzun bir gelişme süreci vardır. Kökleri, belli faaliyetlerin 

çevresel etkilerinin mümkün olan en erken aşamada değerlendirilmesi için gerekli 

yöntemlerin uygulanması gerektiğini vurgulayan AET’nin 1973 tarihli ilk Çevre 
                                                 
1 (Çevrimiçi) http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm, Mayıs 2009 
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Eylem Planı’nda yatar. AT Komisyonu ilk teklifini 1980 yılında yapmıştır ancak 

Avrupa Parlamentosu ve Ekonomik ve Sosyal Komite’deki uzun tartışmalardan 

sonra 1985 yılında teklif kabul edilmiştir. Bu dönemde AET Andlaşması’nda 

çevresel mevzuatın kabul edilmesine ilişkin açık hiçbir hüküm bulunmadığından, 

Yönerge 100. ve 235. maddelere dayandırılmıştır ve dolayısıyla temel amacı çevresel 

olmaktan çok ekonomik olmuştur. Buna karşılık, değiştiren 97/11 EC Yönergesi, 

çevresel amaçlara ulaşmak için ihtiyatlılık kapsamında temellendirilmiştir. 

 

Türk Hukuku 

 

ÇED’in anayasal temeli çevre hakkıdır.2 Çevre sorunlarının algılanması ve bu 

algının yarattığı muhalefetin çevrenin korunmasını sağlayacak bir araç olarak hukuku 

görmesinin bir sonucu olan çevre hakkı aşağıda detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

Çevre hakkı, Anayasa’nın 56. maddesinin ilk iki fıkrasında düzenlenmiştir. Birinci 

fıkrada, çevre hakkı, “herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yasama hakkına sahiptir” 

seklinde yer almıştır. İfadeden de anlaşılacağı üzere çevre hakkı doğrudan 

düzenlenmemiş; klasik bir hak olan yasam hakkıyla bağlantı kurularak dolaylı bir 

biçimde düzenlenmiştir.3 Çevre hakkı ikinci fıkrayla güvence altına alınmakta, 

devlete ve yurttaşlara ödevler yüklemektedir. Anayasanın 56. maddesinin ikinci 

fıkrasına göre, “çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 

önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” Görüleceği üzere, burada devlet, yani 

idare, kirliliği önlemekle mükelleftir ve bu mükellefiyet de hem kanunlara uygun 

davranma seklinde pasif bir ödev, hem de çevreyi koruyacak önlemleri almak 

biçimindeki aktif bir ödev olarak düzenlenmiştir. Aynı şekilde yurttaşlar, devletin 

çevrenin korunması için aldığı önlemlere uyarak pasif bir ödevi ifa edecekler ve 

                                                 
2 Abdurrahman Saygılı, “Çevre Hukuku Açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi”, Doktora tezi, 

A.Ü.S.B.E, Ankara, 2007, s. 253 
3 A.e., s. 255 
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ayrıca çevreye zarar veren ya da vermesi muhtemel fiilleri engellemek-önlemek için 

harekete geçerek aktif bir ödevi de gerçekleştireceklerdir.4 

 

Anayasanın devlete yüklediği ödevi uygulamaya geçirecek olan düzenleme 

Çevre Kanunu’dur. Sıklıkla tekrarlandığı üzere Çevre Kanunu 5491 sayılı Kanun ile 

2006 yılında köklü değişikliklere uğramıştır. Kanunun ÇED ile ilgili olan 10. 

maddesi de değiştirilmiştir.  

 

2872 sayılı Kanun’un 10. maddesi hükmü söyledir: 

 
Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum 

kuruluş ve isletmeler bir ‘Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’ hazırlarlar. Bu raporda 

çevreye yapılabilecek tüm etkiler göz önünde bulundurularak çevre kirlenmesine sebep 

olabilecek atık ve artıkların ne şekilde zararsız hale getirilebileceği ve bu hususta 

alınacak önlemler belirtilir. 

 

Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’ nun hangi tip projelerde isteneceği, ihtiva edeceği 

hususlar ve hangi makamca onaylanacağına dair esaslar yönetmelikle belirlenir. 

(Ek fıkra: 26/5/2004-5177/28 md.) Petrol, jeotermal kaynak ve maden arama 

faaliyetleri,çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kapsamı dışındadır. 

 

(Ek fıkra: 26/5/2004-5177/28 md.) Madenlerin isletilmesi ile ilgili hususlar Maden 

Kanununun 7 nci maddesine göre yürütülür. 

 

 

5491 sayılı Kanunun 7. maddesiyle, 10. madde hükmü su hale getirilmiştir: 

 

 
Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, 

Kuruluş ve isletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası 

hazırlamakla yükümlüdürler. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel 

Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, 

tesvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale 

                                                 
4 Turgut, Çevre Hukuku, s. 164-165 
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edilemez. Petrol, jeotermal kaynaklar ve maden arama faaliyetleri, Çevresel Etki 

Değerlendirmesi kapsamı dışındadır. Çevresel Etki Değerlendirmesine tâbi projeler ve 

Stratejik Çevresel Değerlendirmeye tâbi plân ve programlar ve konuya ilişkin usul ve 

esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. 

 

 

Bu iki madde karsılaştırıldığında göze çarpan en önemli değişiklik söyle izah 

edilebilir: 5491 sayılı Kanunun 7. maddesinin 2. fıkrası incelendiğinde, ÇED 

kararlarına özel bir önem verildiği hemen dikkati çekmektedir. Buna göre, ÇED’e 

tabi faaliyetler için ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı 

alındıktan sonra, idare, faaliyetin icra edilebilmesi için, mevzuat gereği, başka bir 

idari işlem (onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı gibi) tesis etmekle yükümlü 

kılınmışsa; bu halde, yetkili idare, ÇED sürecinde tekemmül edilen bu kararlar 

olmadan mevzuatın gerekli kıldığı idari işlemi tesis edemeyecektir. Çünkü ÇED 

Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı, onay, izin, teşvik, yapı ve 

kullanım ruhsatı gibi idari işlemlerin sebep unsurunu teşkil etmektedir. Dolayısıyla, 

ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı alınmadan idare bir işlem 

tesis ederse, söz konusu bu idari işlem sebep unsuru yönünden hukuka aykırı 

olacaktır. İste 5491 sayılı Kanunun getirdiği değişiklikle bu hükme bağlanmış, 

böylece hiçbir yoruma olanak bırakmayacak güvenceli bir durum sağlanmak 

istenmiştir. Ayrıca son fıkrada, Stratejik ÇED’ ten bahsedilerek, faaliyetlerin 

kapsamı sadece projeleri kapsayacak düzeyde değil, plan, program ve politikaları da 

içine alacak bir kapsamda olması hedeflenmiş ve bu doğrultuda ilgili düzenlemenin 

yapılması gerekliliği hükme bağlanmıştır.5 

 

 Çevre Kanunu’nun 5491 sayılı Kanunla değişik 10. maddesinin yukarıda altı 

çizilmiş olan “Petrol, jeotermal kaynaklar ve maden arama faaliyetleri ÇED 

kapsamı dışındadır” cümlesi Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda değinilmiş olan 

2009/9 K. Sayılı kararı ile 8 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 

iptal edilmiştir. Dava dilekçesinde, petrol, jeotermal kaynak ve maden arama 

faaliyetlerinin ÇED kapsamı dışında tutulmasının çevrenin kirlenmesine ve ekolojik 
                                                 
5 Saygılı, a.g.e., s. 261 
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dengenin bozulmasına neden olacağı, maden arama faaliyetlerinde sondaj 

yapılmasının, yarma, galeri ve kuyu açılmasının, ruhsat sahasında geri dönüşü 

olmayan çevre tahribatına, dolayısıyla insan sağlığına ve canlı yaşamına büyük risk 

oluşturacağı, bu durumun Birleşmiş Milletler Dünya Doğa Şartı ve 1972 Çevre 

Konferansı sonucu yayımlanan Stockholm Bildirgesindeki çevre hakkıyla 

bağdaşmadığı gibi, arama faaliyetlerinin ÇED kapsamı dışında tutulmasının 2872 

sayılı Yasa’nın amaçlarından olan sürdürülebilir kalkınma ilkesini de gözetmediği, 

bu nedenlerle kuralın, Anayasa’nın 2., 11., 17., 56., 90. ve 168. maddelerine aykırı 

olduğu ileri sürülmüştür. 

 

Anayasa Mahkemesi, ÇED kapsamı dışında tutulan arama faaliyetlerinin 

biyolojik çeşitlilik üzerinde ya da doğada değişiklikler meydana getirebileceğini, bu 

değişikliklerin uzun dönemli etkilerinin olabileceğini, bu nedenle çevre için riskler 

taşıdığını dolayısıyla arama faaliyetlerinin çevresel etki değerlendirilmesi kapsamı 

dışında tutulmasının Anayasa’nın 56. maddesine aykırı olduğu sonucuna varmıştır. 

 

Hakimler Haşim Kılıç, Sacit Adalı, Serdar Özgüldür ile Serruh Kaleli bu 

görüşe katılmamışlardır. Karşı oy gerekçesi dikkat çekicidir. Buna göre; 
 

 

 “Sosyal ve ekonomik hakların sınırı” başlıklı Anayasa’nın 65. maddesi ise “Devlet, 

sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın 

korunmasını gözeterek, mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.” hükmünü 

öngörmektedir. Bu maddenin gerekçesinde de “…Madde hiç kimseye Devletten sosyal 

ve ekonomik hakları gerçekleştirmesini isteme hakkı vermediğini, bu hakların 

devlete yüklenen ödevlerden ibaret olduğunu belirlemektedir…” denilmektedir. 

Belirtilen bu Anayasal normlardan, “çevre hakkı” nın bir “sosyal hak” olarak Anayasa 

koyucu tarafından benimsendiği, ancak bu hakkın Devletin mali kaynaklarının yeterliliği 

ile sınırlı ve isteme hakkı teşkil etmeyen, bu çerçevede Devlete yüklenen bir ödev teşkil 

eden bir mahiyet taşıdığı açıkça anlaşılmaktadır. ……Devletin kendisine Anayasa ile 

verilen, insanın maddi ve manevi varlığını geliştirmek için gerekli şartları hazırlamaya 

çalışması; ancak ekonomisinin güçlü olması, gelir kaynaklarının artması, refahın artması 

ve gayrisafi milli hasılasının yükselmesi gibi etkenlerle doğrudan ilişkilidir. Ülke 

toprağında bulunan tabii servetler ve kaynaklarda bu amaca hizmet yolunda bir gelir 
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kalemi durumundadır. …Şu halde, çevren-insan-insanın maddi ve manevi varlığını 

geliştirme-ekonomik güç kriterleri birlikte dikkate alınmalı ve bu harmanlama ve yorum 

ışığında bir yasal düzenlemeye gidilmelidir. 

 

Bu çerçevede; Yasakoyucunun maden çıkarma faaliyetleri ÇED yapılmasını öngördüğü, 

bu tür faaliyetin yaratacağı ekonomik değer ne ölçüde büyük olursa olsun çevre-insan 

dengesinde çevreye öncelik tanıdığı, bunda da bu faaliyetin toprak, bitki, ağaç ve çevre 

sağlığı gibi faktörler üzerindeki olumsuz etkisinin dikkate alındığı, ancak sadece sondaja 

ve delmeye yönelik olan ve bu niteliği itibariyle çevre üzerinde en az olumsuz etki 

yaratıcı jeotermal ve petrol çıkarma gibi doğal kaynaklar yönünden ve maden çıkarmayı 

kapsamayan; salt etüt, analiz ve toprak üzerinde basit işlemleri kapsayan “maden arama 

faaliyetleri” bakımından ÇED incelemesi öngörmemesinde, yukarıda açıklanan Anayasal 

ilkeleri dikkate alarak ve sahip olduğu takdir hakkını yine insan-çevre dengesini 

gözeterek kullandığı, ülkenin doğal kaynaklarının salt çevre değerleri gözetilerek hiç 

değerlendirilmemesi gibi bir önceliğin Anayasa’da yer almadığı, aksine iptali istenen 

kuralda çevrenin korunmasına azami dikkat ve özenin gösterildiği, dolayısıyla kuralın 

Anayasa’ya aykırı bir yönünün bulunmadığı ve iptal isteminin reddi gerektiği kanaatine 

varılmıştır. 

 

 

Hakim Serdar Özgüldür ise karşıoy gerekçesinde Anayasa’nın 5., 56. 65. 

ve 168. maddelerine atıfta bulunarak, 
 

 

Devletin kendisine Anayasa ile verilen, insanın maddi ve manevi varlığını geliştirmek 

için gerekli şartları hazırlamaya çalışması; ancak ekonomisinin güçlü olması, gelir 

kaynaklarının artması, refahın artması ve gayrisafi milli hâsılasının yükselmesi gibi 

etkenlerle doğrudan ilişkilidir. Ülke toprağında bulunan tabii servetler ve kaynaklarda bu 

amaca hizmet yolunda bir gelir kalemi durumundadır. Dolayısıyla bu kalemin de Devlete 

yüklenen Anayasal görevler bakımından çok iyi ve verimli bir biçimde değerlendirilmesi 

gerekir. Ne var ki, salt gelir sağlama amacıyla, çevre ve insan faktörlerini ikinci plâna 

iten bir yasal düzenlemenin de işaret edilen Anayasal ilkelerle bağdaşmayacağı açıktır. 

Şu halde, çevren-insan-insanın maddi ve manevi varlığını geliştirme-ekonomik güç 

kriterleri birlikte dikkate alınmalı ve bu harmanlama ve yorum ışığında bir yasal 

düzenlemeye gidilmelidir. Çevre Kanunu’nun 10. maddesinin bu çerçevede 

değerlendirilmesinde; Yasakoyucunun maden çıkarma faaliyetleri bakımından Çevresel 

Etki Değerlendirmesi (ÇED) yapılmasını öngördüğü, bu tür faaliyetin yaratacağı 

ekonomik değer ne ölçüde büyük olursa olsun çevre-insan dengesinde çevreye öncelik 
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tanıdığı, bunda da bu faaliyetin toprak, bitki, ağaç ve çevre sağlığı gibi faktörler 

üzerindeki olumsuz etkisinin dikkate alındığı, ancak sadece sondaja ve delmeye yönelik 

olan ve bu niteliği itibariyle çevre üzerinde en az olumsuz etki yaratıcı jeotermal ve petrol 

çıkarma gibi doğal kaynaklar yönünden ve maden çıkarmayı kapsamayan; salt etüt, analiz 

ve toprak üzerinde basit işlemleri kapsayan “maden arama faaliyetleri” bakımından ÇED 

incelemesi öngörmemesinde, yukarıda açıklanan Anayasal ilkeleri dikkate alarak ve sahip 

olduğu takdir hakkını yine insan-çevre dengesini gözeterek kullandığı, ülkenin doğal 

kaynaklarının salt çevre değerleri gözetilerek hiç değerlendirilmemesi gibi bir önceliğin 

Anayasa’da yer almadığı, aksine iptali istenen kuralda çevrenin korunmasına azami 

dikkat ve özenin gösterildiği, dolayısıyla kuralın Anayasa’ya aykırı bir yönünün 

bulunmadığı ve iptal isteminin reddi gerektiği kanaatine varılmıştır. 

 

 

Hakimler, görüldüğü üzere, çevrenin korunmasının kalkınmayı engelleyeceği 

görüşünden yana olmuşlardır. Bu aslında çevre hukukunun en temel tartışmalarından 

biridir ve sürdürülebilir kalkınma kavramı, tam da bu tartışmaya bir çözüm 

getirebilmek amacıyla ortaya atılmıştır. 

 

5491 sayılı Kanunla değişikliğe uğramış Çevre Kanunu’ndaki ÇED’e ilişkin 

başka bir düzenleme, 15. maddede yer almaktadır. Kanunun 15. maddesi, Çevre 

Kanununa ve bu kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklere aykırı bir fiil işleyenlere, 

hukuka aykırı faaliyetlerini düzeltmeleri için yetkili idari birimlerce süre verilmesini 

hükme bağlamıştır. Ancak son fıkra, bu kuralın ÇED ile ilgili olarak bir istisnasına yer 

vermektedir. Buna göre; “Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi yapılmaksızın 

başlanan faaliyetler Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan 

faaliyetler ise mahallin en büyük mülkî amiri tarafından süre verilmeksizin 

durdurulur.” Demek ki, ÇED usulü uygulanmadan, yani ÇED Olumlu kararı alınmadan 

bir faaliyete başlanırsa, bu faaliyet, fıkrada gösterilen şartlara göre Bakanlık ya da 

mahallin en büyük mülkü amiri tarafından hiçbir şekilde süre verilmeden 

durdurulacaktır. Ayrıca faaliyetin durdurulmuş olması, Çevre Kanunda belirlenen idari 

yaptırımların uygulanmasını da engellemeyecektir. Bu idari yaptırımların niteliği, 15. 

maddenin son fıkrası gereğince faaliyetin durdurulması ve idari para cezasıdır. 
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ÇED sürecini çerçeve şekilde düzenleyen Çevre Kanunu, bu konudaki 

ayrıntıların yönetmelikle düzenleneceğini hükme bağlamış ve nihayetinde ilgili 

yönetmelik on yıllık bir gecikmeyle, 7 Şubat 1993’te yürürlüğe girmiştir. Bu ilk 

yönetmelikten bu yana, Avrupa Birliğiyle uyum çabalarına paralel olarak yönetmelik 

23.06.1997, 06.06.2002, 16.12.2003 ve son olarak 17.07.2008 tarihinde revize 

edilerek bugünkü şeklini almıştır.  

 

B. Bilgi Alışverişi, Raporlama ve Bilgi Sağlama, İzleme 

1. Bilgi Alışverişi 

 

Uluslararası çevre andlaşmalarını genel olarak değerlendirdiğimizde, bu 

andlaşmalarda devletlerin çevresel bilgiyi paylaşmaları için öngörülen tekniklere de 

değinmek gerekir. Andlaşmalarda çevresel bilgiyi paylaşma tekniklerinden en çok 

kullanılmış olanı “bilgi alışverişi” (information exchange) tekniğidir. Bilgi 

alışverişi, değişik şekillerde neredeyse her uluslararası çevre andlaşmasında genel 

bir yükümlülük olarak yer almıştır. Bilgi alışverişi, bir devletin bir veya birden fazla 

konu hakkında, özellikle bilimsel ve teknik bilgilere ilişkin olarak diğer bir devlete 

ad hoc bilgi sağlaması anlamına gelir.6  

 

Çevre andlaşmaları uyarınca bilgi alışverişi yükümlülüğü, devletler arasında, 

devletler ve uluslararası organizasyonlar arasında ve uluslararası organizasyonlar ve 

devlet dışı aktörler arasında gerçekleşeceği hükme bağlanmış olabilir. Bilgi 

alışverişi genellikle; bilimsel ve teknik meselelerde, araştırma sonuçları ve bilimsel 

programlarda, ilgili ulusal kayıtlar, uygulamalar ve mevzuat için gerekir. 

 

Stokholm Bildirisi’nin 20. ilkesinde çevresel bilginin alışverişi konu 

edilmiştir. Buna göre; 
 

                                                 
6 Sands, a.g.e., s. 829 
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Özellikle gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere tüm ülkelerde, ulusal ve uluslararası 

çevre sorunlarının sebepleri ve sonuçları hakkında bilimsel araştırmalar ve geliştirmeler 

teşvik edilmelidir. Bu bağlamda, çevre problemlerinin çözümünü kolaylaştırmak için 

güncel ve bilimsel bilginin serbest akışı ve tecrübenin transferi desteklenmelidir. Çevre 

teknolojileri, gelişmekte olan ülkelere bu teknolojilerin yayılmasını teşvik edecek ve 

ekonomik yük getirmeyecek koşullarda sağlanmalıdır. 

 

  

Rio Bildirisi’nin 9. ilkesinde çevresel bilgiye şu şekilde yer verilmiştir: 

“Devletler, teknolojinin gelişmesini, transferini, adaptasyonunu ve yayılmasını yeni 

ve yenilik getirici teknolojileri de içerecek şekilde arttırarak ve bilimsel ve 

teknolojik bilgi alışverişi yoluyla bilimsel anlayışı geliştirerek endojenöz (içsel, 

sistem içi) kapasite inşasını güçlendirmek için işbirliği yapmalıdırlar.” Görüldüğü 

gibi ilke Stokholm Bildirisi’nin 20. ilkesi ile benzerlik göstermekte ve aynı o ilkede 

olduğu bilgi alışverişi tekniğini içermektedir. 

 

1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi 61., 143. ve 200. maddelerinde, 

balık stoklarının korunması, bilimsel deniz araştırmaları ve deniz kirliliğine ilişkin 

bilgi alışverişinde bulunulması öngörülmüştür.  

 

1987 tarihli Montreal Protokolü’nün ‘Araştırma, Geliştirme, Halkın 

Bilinçlendirilmesi ve Bilgi Değişimi’ başlıklı 9. maddesine göre de; 
 

 

1. Tarafların, kendi ulusal politikaları, düzenlemeleri ve uygulamaları ile uyumlu 

olarak ve gelişme yolunda ülkelerin ihtiyaçlarını özellikle gözönünde bulundurarak, 

aşağıdaki hususlarda araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve bilgi alışverişinin 

hızlandırılması için doğrudan ya da uzman uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla işbirliğine 

gideceklerdir. 

a) Kontrol altındaki maddelerin muhafazası, geri kazanılması, yeniden işlenmesi veya 

bertaraf edilmesi hususlarında iyileştirme sağlayabilecek veya bu maddelerin emisyonlarını 

azaltan en iyi teknolojiler,  

b) Kontrol altında tutulan maddeler, bu maddeleri içeren ürünler ya da bu maddeler 

kullanılarak üretilen ürünler için sunulabilecek alternatifler; ve  

c) İlgili kontrol stratejilerinin faydaları ve maliyetleri. 
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2. Taraflar, kontrol altında tutulan maddelerin veya ozon tabakasını tüketen diğer 

maddelerin yayılmalarının çevresel etkileri konusunda halkın bilinçlendirilmesini 

hızlandırılması için tek tek, ortaklaşa ya da uzman uluslararası kuruluşlar aracılığı ile 

işbirliğine gideceklerdir. 

3. Her Taraf Devlet bu Protokolün yürürlüğe girmesinden sonraki iki yıl içerisinde ve 

bundan sonraki her iki yılda bir Sekreterya'ya bu madde uyarınca yürüttüğü faaliyetlerin bir 

özetini sunacaktır. 

 

 

1992 tarihli İklim Değişikliği Sözleşmesi’nin 4. maddesinin 1. fıkrasının 

(g) bendi de bilgi alışverişine ilişkindir. Buna göre; “İklim sistemi ile ilgili olarak, 

bilimsel, teknolojik, teknik, sosyoekonomik, sistematik gözlem ve çeşitli karşı 

stratejilerin ekonomik ve sosyal sonuçların ve iklim değişikliğinin nedenleri, 

etkileri, önemi ve zamanlaması konusunda mevcut belirsizlikleri daha iyi anlamak, 

azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla veri arşivlerinin geliştirilmesine 

destek verecek, işbirliği yapacaklardır.” 

 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin ‘Bilgi Değişimi’ başlıklı 17. maddesi 

uyarınca,  

 

 
Akit Taraflar, gelişmekte olan ülkelerin özel ihtiyaçlarını dikkate alarak biyolojik 

çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili olan herkese açık tüm 

kaynaklardan bilgi alışverişini kolaylaştıracaklardır. Bu bilgi alışverişi, teknik, bilimsel 

ve sosyo-ekonomik araştırma sonuçları, eğitim ve araştırma programları ile ilgili bilgiler, 

ihtisaslaşmış bilgi, bu türden yerli ve geleneksel bilgilerle birlikte 16 ıncı Maddenin 1 

inci paragrafında anılan teknoloji alışverişini kapsayacaktır. Ayrıca, gerçekleştirilebilir 

olduğunda, bilgilerin ilgili ülkeye geri getirilmesi de bu kapsamda olacaktır. 

 

 

Kartagena Protokol’ün ‘Bilgi Değişimi ve Biyogüvenlik Takas Mekanizması’ 

başlıklı 20. maddesi uyarınca da, 
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1. İşbu belge ile, Sözleşmede aşağıdaki amaçlar için bir Biyogüvenlik Takas 

Mekanizması kurulmuştur: 

(a) Değiştirilmiş canlı organizmalarla ilgili bilimsel, teknik, çevresel ve yasal 

bilgilerin ve bu organizmalara ilişkin deneyimlerin alışverişinin kolaylaştırılması; 

(b) Gelişmekte olan ülke Tarafların, özellikle de bunlar arasındaki en az gelişmiş olan 

Devletlerin ve gelişmekte olan küçük ada Devletlerinin ve orijin merkezi ve genetik 

çeşitliliğin merkezi durumunda olan ülkelerin ve de ekonomik geçiş yaşayan 

ülkelerin özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, Taraflara Protokolün 

uygulanması konusunda yardımcı olunması. 

2. Biyogüvenlik Takas Mekanizması, yukarıda, paragraf 1’de belirtilmiş olan amaçlar 

dahilinde bilginin kullanılabilir hale getirileceği bir araç olarak görev yapacaktır. Bu 

mekanizma Taraflarca Protokolün uygulanmasına ilişkin olarak sağlanmış olan 

bilgilere erişim sağlayacaktır. Aynı zamanda, mümkün olan hallerde, diğer 

uluslararası biyogüvenlik bilgi değişimi mekanizmalarına da erişim temin edecektir. 

3. Gizli bilgilerin korunması hakkı saklı tutulmak şartıyla, her bir Taraf Biyogüvenlik 

Takas Mekanizmasına bu protokol altında sağlanması gerekli olan her türlü bilgiyi, 

ve bu bilgilerin yanı sıra aşağıdakileri sağlayacaktır: 

(a) Protokolün uygulanmasına ilişkin olarak mevcut bulunan herhangi bir yasa, 

yönetmelik ve kılavuz ve bunların yanısıra Taraflarca Ön Bildirim Andlaşması 

işlemleri için gerek duyulan bilgiler; 

(b) Tüm ikili, bölgesel ve çok taraflı andlaşmalar ve düzenlemeler; 

(c) Kendi yasal süreçleriyle ve Madde 15’e göre değiştirilmiş canlı organizmalara 

ilişkin olarak gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinin ya da çevresel incelemelerin, 

mümkün olan hallerde, bunların ürünlerine yani değiştirilmiş canlı organizma 

kaynaklı, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilmiş olan çoğalabilir genetik 

malzemenin yeni kombinasyonlarını içeren işlenmiş materyallere ilişkin bilgileri de 

kapsayan özetleri; 

(d) Değiştirilmiş canlı organizmaların ithaline ya da serbest bırakılmasına ilişkin 

nihai kararları; ve 

(e) Kendisi tarafından Madde 33’e göre sunulmuş olan ve Ön Bildirim Andlaşması 

işlemlerinin uygulanmasını da içeren raporlar. 

4. Biyogüvenlik Takas Mekanizmasının çalışma biçimleri, faaliyetlerine ilişkin 

raporlar da dahil olmak üzere, Taraflar toplantısı olarak görev yapan Taraflar 

Konferansı tarafından ilk toplantısında değerlendirilecek ve daha sonra inceleme 

altında tutulacaktır. 
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Yukarıda da görülebileceği üzere bilgi alışverişi tekniği, andlaşmalarda 

gitgide daha detaylı kurallarla hüküm altına alınmaya başlanmıştır. Bunun nedeni, 

gelişen teknoloji neticesinde çevresel bilginin giderek karmaşık hale gelmesidir. 

 

2. Raporlama ve Bilgi Sağlama 

 

Uluslararası çevre andlaşmalarında çevresel bilginin kullanılmasına ilişkin 

kabul edilen diğer bir teknik “raporlama ve bilgi sağlama” (reporting and 

provision of information) dır. Acil bir durum veya belli bir olay veya faaliyetin 

dışında, düzenli ve periyodik bir şekilde belli bilgileri raporlama ve bildirme 

yükümlülüğü uluslararası çevre andlaşmalarının genel bir özelliğidir. Uluslararası 

çevre andlaşmalarında en azından üç tip raporlama ve bilgi sağlama şartı 

kullanılmıştır.7  

 

Bunlardan ilki, uluslararası bir organizasyon tarafından andlaşmanın 

taraflarına sağlanan periyodik raporlama yükümlülüğüdür. Bazı çevre andlaşmaları, 

bir veya birden çok kurumsal organın taraflara düzenli rapor sağlamasını öngörür. 

Bu teknik, tüm tarafları andlaşma kapsamında alınan tedbirlerden haberdar etmek 

için kullanılır.  

 

İkinci tip raporlama yükümlülüğü, bir andlaşma tarafının söz konusu 

andlaşma uyarınca kurulan kurumlara veya andlaşmanın diğer taraflarına sağlaması 

gereken periyodik raporlardır. Örneğin, BM Sürdürülebilir Kalkınma 

Komisyonu’nun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için devletler, Gündem 21’i 

uygulamak için üstlendikleri faaliyetlere ilişkin bilgi sağlamakla yükümlüdürler.8 

 

                                                 
7 A.e., s. 832 
8 A.e, s. 833 
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Raporlama şartları da gitgide daha detaylı ve ivazlı hale getirilmektedir. Bu 

durumun en açıklayıcı örnekleri 1992 İklim Değişikliği Sözleşmesi ve 1997 Kyoto 

Protokolü’dür. Raporlama tekniği, İklim Değişikliği Sözleşmesi’nin uygulanmasının 

temel tekniklerinden biridir ve “uygulamaya ilişkin bilgi iletişimi” olarak 

tanımlanmıştır.9 Kyoto Protokolün çevresel bilgiye ilişkin birçok maddesi vardır. 

Örneğin 2. maddesinin 1(b) bendinde, tarafların protokolde belirtilen politika ve 

önlemlere ilişkin deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmak için uyumluluk, şeffaflık 

ve etkinlik yolları geliştirmek de buna dahil olmak kaydıyla adımlar atacakları 

belirtilmiştir. Protokolün 7. maddesi uyarınca her bir taraf, antropojenik (insan 

kaynaklı) emisyonlar ile sera gazlarının sinkler kullanılarak kaldırılmasına ilişkin 

bilgi ve deneyimleri yıllık olarak paylaşacaktır. 7. madde periyodik olarak protokol 

kapsamında istenilen bilgilerin hazırlanmasına yönelik detaylı bir hükümdür. 

Protokolün 8. maddesi de, 7. madde kapsamında toplanan bilgilerin uzman revizyon 

ekipler aracılığıyla incelenmesine ilişkin detaylı bir maddedir. Uzman revizyon 

ekipleri tarafların taahhütlerine ilişkin uygulamaları değerlendirecek, taahhütlerin 

gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan herhangi bir potansiyel sorunu ve etkili 

faktörleri tespit edecektir. 

Üçüncü tip raporlama yükümlülüğü, acil olmayan bir durum meydana 

geldiğinde ortaya çıkar. Bunun en yaygın örnekleri, bir tesisin kurulumu veya 

çevresel risk taşıyan faaliyetlerin önceden bildirimidir. Bu gibi durumlarda 

faaliyetin yer aldığı ülkenin devleti, faaliyetten etkilenebilecek olan devletlere veya 

ilgili uluslararası organizasyona bilgi sağlamalıdır. Bu tip bilginin sağlanması 

ihtiyacı uluslararası toplumda 1970’lerin ortalarından beri kabul görmektedir ve 

birçok çevre andlaşmasında yerini almıştır.10 Rio Bildirisi’nin 19. maddesi yeterli 

bir örnektir. Buna göre; 

 

 

                                                 
9 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 1992, m. 4, 12 
10 Sands, a.g.e., s. 837 
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Devletler önemli olumsuz sınırlar arası çevresel etkiye sahip olabilecek faaliyetler 

üzerine muhtemelen etkilenmiş devletlere önceden ve tam zamanında haber ve ilgili 

bilgiyi sağlayacak ve bu devletlere erken bir aşamada ve güvenle başvuracaktır. 

 

3. İzleme ve Bilgi Toplama 

 

Son zamanlardaki uluslararası çevre andlaşmaları belli veya genel çevresel 

yükümlülüklerle ilgili bilgilerin toplanması şartını öngörmektedir. Bu şartı açıklayan 

terim genellikle ‘izleme’ (monitoring) olsa da ‘sistematik inceleme’, ‘nezaret’, 

‘inceleme’ ve ‘doğrulama’ gibi terimler de kullanılmaktadır. İzleme, en çok bir 

devletin çevreye dair eğilimlerini araştırmak ve tanımlamak olmak üzere çok çeşitli 

amaçlar için yapılabilir.11 

 

İzleme tekniğinin yer aldığı başlıca önemli çevre andlaşmalarına değinmek 

gerekirse, 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 204. maddesi uyarınca 

devletler, deniz çevresi kirliliğinin etkilerini ve risklerini gözlemlemeli, ölçmeli, 

değerlendirmeli ve analiz etmelidirler ve izin verdikleri faaliyetlerin etkilerini 

izlemelidirler. İklim Değişikliği Sözleşmesi’nin 4. (g) maddesi uyarınca, devletler, 

iklim sistemi ile ilgili olarak, bilimsel, teknolojik, teknik, sosyoekonomik, sistematik 

gözlem ve çeşitli karşı stratejilerin ekonomik ve sosyal sonuçlarını ve iklim 

değişikliklerinin nedenleri, etkileri, önemi ve zamanlaması konusunda mevcut 

belirsizlikleri daha iyi anlamak, azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla veri 

arşivlerinin geliştirilmesine destek verecek, işbirliği yapacaklardır.  

 

İzleme ve bilgi toplama ayrıca biyolojik çeşitlilik için de gereklidir. 1992 

tarihli Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi de taraf devletlerin, acil koruma tedbirleri 

gerektiren ve sürdürülebilir kullanım için en büyük potansiyeli taşıyan unsurları 

özellikle dikkate alarak, biyolojik çeşitliliğin unsurlarını örnekleme ve diğer 

teknikleri kullanarak izlemelerini ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir 

                                                 
11 A.e., s. 848 
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kullanımı üzerinde önemli olumsuz etkileri olan veya olabilecek işlemleri ve faaliyet 

kategorilerini belirlemelerini, örnekleme ve diğer teknikleri kullanarak bunların 

etkilerini izlemelerini şart koşmuştur. 

 

C. Acil Durumların Bildirimi 

 

Bir kaza veya olay sonrası oluşabilecek tehlikeli atıkların salımının, diğer bir 

devletin çevresine veya kendi ulusal yetki alanının dışına zarar verebileceğine dair 

erken bildirimde bulunmak, diğer devletlerin ve uluslararası toplum üyelerinin, 

zararı en aza indirmek için gerekli tedbirleri almalarını sağlamak için gereklidir. Rio 

Bildirisi’nin 18. ilkesinde de bu ihtiyaç tanınmıştır ve şu şekilde ifade edilmiştir: 

 

 
Devletler diğer devletlerin çevresine ani zararlı etkiler doğurması muhtemel doğal 

felaketlerden veya diğer acil durumlardan, bu devletleri derhal haberdar etmelidirler. 

Etkilenen ülkelere uluslararası toplum tarafından her türlü yardım sağlanmalıdır.  

 

 

Çernobil kazasından sonraki gelişmeler ve diğer acil durumların bir sonucu 

olarak, 18. ilkede yardımlaşma kavramı geniş bir şekilde ele alınmıştır. 

 

Birçok eski andlaşma, çok tehlikeli hastalıkların salgınında veya petrol 

kirliliği acil durumlarında bilgi sağlama şartına yer vermiştir.12 1982 tarihli BM 

Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 198. maddesine göre, bir devlet, deniz çevresi ciddi 

bir kirlilik tehdidi altındaysa veya kirlilikten zarar görmüşse, etkilenmesi muhtemel 

diğer devletlere veya yetkili uluslararası organizasyonlara derhal bildirimde 

bulunmalıdır. 1992 Biyolojik Çeşitlilik Andlaşması’na göre de; 

 

 

                                                 
12 A.e., s. 843 
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Her bir taraf, kendi yetki ve kontrolü altında meydana gelen ve diğer devletlerin yetki 

alanındaki biyolojik çeşitliliğe yakın ve ağır bir tehlike ve zarar oluşturan durumları, 

böyle bir zarar veya tehlikeden potansiyel olarak etkilenen devletlere derhal bildirimde 

bulunmalıdır ve söz konusu zararı veya tehlikeyi önlemek veya en aza indirmek için 

harekete geçmelidir. 13 

 

 

Benzer şekilde 2000 tarihli Biyogüvenlik Protokolü’ne göre ise; 
 

 

Her bir Taraf, etkilenen ya da potansiyel olarak etkilenebilecek olan devletleri, 

Biyogüvenlik Takas Mekanizmasını ve uygun olan durumlarda uluslararası kuruluşları, 

bu Devletlerde insan sağlığı üzerindeki riskler de göz önünde bulundurularak, biyolojik 

çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde önemli olumsuz etkilere 

sahip olması muhtemel bir değiştirilmiş canlı organizmanın istem dışı sınır ötesi 

hareketine yol açan ya da açabilecek olan, kendi sınırları içinde çevreye salımla 

sonuçlanmış bir olay hakkında bilgi sahibi olması durumunda haberdar etmek için 

gerekli olan tedbirleri alacaktır. Bildirim söz konusu Tarafın yukarıda açıklanan durum 

hakkında bilgi sahibi olmasının hemen ardından yapılacaktır.14 

 

 Ülkemizde, Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle 

Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına 

Dair 5312 sayılı Kanun 2005 yılında kabul edilmiştir. Kanunun 1. maddesine göre 

amaç, deniz emniyetinin sağlanması ve deniz kirliliğinin önlenmesi konusundaki 

uluslararası hukuk ve iç hukuktan doğan hak ve yükümlülükler göz önünde 

bulundurularak;  

a) Acil durumlarda gemilerden ve kıyı tesislerindeki faaliyetlerden kaynaklanan 

kirlenme tehlikesini ortadan kaldırmak veya kirlenmeyi azaltmak, sınırlamak ve 

gidermek üzere uygulanacak müdahale ve hazırlıklı olma esaslarını,  

b) Olay sonucu ortaya çıkan zararların tespit ve tazmin esaslarını,  
                                                 
13 Biyogüvenlik Protokolü, m. 14(1) (d) 
14 Biyogüvenlik Protokolü, m. 17(1) 
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c) Uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi esaslarını,  

d) Kanun kapsamına giren kişilerle kurum, kuruluş, gemi ve tesislerin Kanunda 

belirtilen ilgililerinin yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektir. 

Bu Kanun, uygulama alanlarında bulunan veya herhangi bir nedenle 

uygulama alanlarına girmek isteyen, beşyüz groston ve daha büyük petrol ve diğer 

zararlı maddeleri taşıyan gemiler ile petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmeye 

neden olabilecek faaliyetleri icra eden kıyı tesislerinin sorumlu taraflarının, 

bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının yetki, görev ve sorumluluklarını 

kapsar. 

 

Kanunun 13. maddesine göre olaya karışan, olayı gören, duyan veya olaydan 

haberdar olan herkes, kirlenme veya kirlenme tehlikesini ilgili makam ve acil 

müdahale birimlerine bildirmekle yükümlüdür. Bakanlık, bir olay sonucu meydana 

gelen kirlenmenin türü, kapsamı, miktarı, yayılma yönü ve hızı, muhtemel sonuçları 

ve bertaraf yöntemleri konularında gerekli çalışmaları yapar veya yaptırır ve ilgili 

acil müdahale birimine bildirir. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 

bu çerçevede hazırlanmış acil müdahale plânlarında belirtilen uluslararası işbirliği 

hükümlerine göre, Türkiye'ye yabancı acil müdahale unsurlarını davet etmeye veya 

yabancı ülkelere Türk acil müdahale ekibi göndermeye ve bunlara ait harcamaları 

ödemeye veya talep etmeye, Bakanlığın ve Dışişleri Bakanlığının görüşlerini alarak, 

Müsteşarlık yetkilidir.  

Deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerden kirlenmesinde acil 

durumlarda müdahaleye ilişkin faaliyetleri ve uluslararası işbirliğine ilişkin esasları 

içeren ulusal acil müdahale plânı, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü 

ve ilgili kuruluşların görüşü alınmak suretiyle Müsteşarlıkla koordinasyon sağlanarak 

Bakanlıkça hazırlanır. Ulusal acil müdahale plânı ile bölgesel ve yerel düzeydeki acil 

müdahale plânlarının hazırlanmasına ilişkin usûl ve esaslar, 2006 tarihli Deniz 

Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda 

Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Uygulama Yönetmeliği ile 

belirlenmiştir. 
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Söz konusu yönetmeliğin 9. bölümü Bilgi Sistemleri başlığını taşır. Buna 

göre Bakanlık ve Müsteşarlık, deniz kirliliğine hazırlıklı olma ve müdahale 

konusunda çokuluslu bölgesel acil müdahale planlarına katılan ülkeler başta olmak 

üzere, ülkeler arasında işbirliği çerçevesinde bilgi alışverişinde bulunmak ve ilgili 

kurum/kuruluşları bilgilendirmek amacıyla bir ulusal bilgi sistemi oluşturur. Bu 

bilgiler, Bakanlığın ve Müsteşarlığın internet sitelerinde yayımlanır. Ulusal bilgi 

sistemi, modern ve otomatik bir bilgi işleme sisteminden oluşur. Bu sistem, diğer 

uluslararası ve bölgesel sistemlerle karşılıklı bağlantı sağlayacak bir tarzda tasarlanır. 

Ayrıca sistemin basılı bir sureti, sayfaları çıkarılıp takılabilen bir kitapçık şeklinde 

hazırlanır. Bu ulusal bilgi sistemi, Uluslararası, bölgesel ve ulusal seviyedeki genel 

tarihsel bilgiler ile Türkiye'deki acil müdahale sistemi ve ulusal müdahale 

kaynaklarına ilişkin bilgileri kapsar. Sistem; bir olay sonucu meydana gelen deniz 

kirlenmesi alanında ulusal yapıların ve ulusal yetkililer arasındaki koordinasyonun 

tanımlanmasını, acil müdahale için mevcut olan personel ve ekipman hakkındaki 

bilgileri, yardım teklifi koşullarını, temel konularda ilave bilgileri, acil müdahale için 

mevcut olan personel ve ekipman hakkındaki genel bilgileri, denizden müdahale 

imkan ve kabiliyetlerini, petrol tankerlerinin yükünün azaltılması ile ilgili sistemler 

de dahil olmak üzere, deniz kirliliği ile mücadele ve kıyıların temizlenmesi için 

gerekli diğer mekanik, kimyasal ve biyolojik araçları, izleme yöntemleri ile izleme 

sistemine ilişkin bilgileri, malzeme ve ekipman stoklarının yerlerini, acil müdahale 

faaliyetleri esnasında gemilerin yedekte çekilme kapasitesini, olaya ilişkin bildirim 

yapılabilecek kurum/kuruluşlara ait iletişim bilgilerini içerir. Yönetmeliğin 10. 

bölümü Uluslararası İşbirliği başlığını taşır. Buna göre Bakanlık ve Müsteşarlık 

müdahale için, araştırma ve geliştirme konusunda ve sorumlu kişilerin tespiti 

amacıyla diğer devletlerle ve uluslararası organizasyonlarla işbirliğinde bulunur. 

 

1. Nükleer Kazalar 

 

Birçok ülke, nükleer bir kaza durumunda acilen bilgi sağlanması şartını 

içeren iki taraflı andlaşmalara taraftır. Bir devletin sınır aşan radyoaktif zarara yol 
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açan bir nükleer kazadan etkilenen veya etkilenebilecek diğer tüm devletleri 

uyarması gerekliliği Çernobil Nükleer Felaketi’nin temel yasal meselesidir.15  

 

Çernobil kazasından sonra birçok devlet, acil durum bilgisi sağlamanın 

uluslararası hukukun bir kuralı olduğu konusunda mutabık kalmıştır. Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (“SSCB”) eleştirilmesindeki en büyük 

nedenlerden biri, kazadan hemen sonra gerekli ve yeterli bilgi sağlamamasıdır. 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (“UAEA”) Genel Müdürü, Sovyet sisteminin 

kendi vatandaşlarını ve komşu ülkeleri zamanında uyarmadığını belirtmiştir. 1986 

tarihli Bildirim Konvansiyonu’nun müzakerelerinde, yapılageliş hukukundan 

kaynaklanan bir bilgi sağlama yükümlülüğü olduğu şeklinde bir yasal yükümlük 

olduğu fikri destek görmüştür. İnsancıl hukuk kuralları da, nükleer veya başka bir 

kazadan etkilenmesi muhtemel olan insanların bilgilendirilmesini gerektirir.16  

 

Nükleer enerjiye ilişkin imzalanan birçok çok taraflı ve iki taraflı uluslararası 

andlaşma bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerinden bazıları Nükleer Kazaların 

Erken Bildirim Konvansiyonu (1986), Nükleer Kaza veya Radyolojik Acil 

Durumlar İçin Yardımlaşma Sözleşmesi (1986), Nükleer Güvenlik Konvansiyonu 

(1994), Nükleer maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesi’dir (1979). Çalışmanın 

konusu açısından, Nükleer Kazaların Erken Bildirim Konvansiyonu ve Nükleer 

Kaza veya Radyolojik Acil Durumlar İçin Yardımlaşma Sözleşmesi’ne 

değinilecektir. 

 

SSCB’nin Çernobil Kazası’ndan sonra zamanında ve yeterli bilgi 

sağlayamaması, kazadan itibaren altı ay içinde imzaya açılan Nükleer Kazaların 

Erken Bildirim Konvansiyonu’nu (1986) doğurmuştur. Bir kaza durumunda 

devletler, doğrudan veya UAEA aracılığıyla fiziksel olarak etkilenen veya 

etkilenebilecek olan devletlere, kazaya, kazanın yapısına, zamanına ve kesin 

mahalline ilişkin detayları bildirimde bulunmalıdırlar. Devletler ayrıca diğer 

                                                 
15 (çevrimiçi) http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cenna.html, 11 Nisan 2009 
16 Hillier, Sourcebook on.., s. 339  
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devletlere ve UAEA’ya mümkün olan bilgileri sağlamalıdır ki, radyolojik sonuçlar 

en aza indirilebilsin. Buna, kazanın nedeni ve öngörülebilir gelişmeleri, radyoaktif 

salımın genel özellikleri, mevcut ve gelecek meteorolojik ve hidrolojik durumlar, 

alınan veya alınması planlanan koruma tedbirleri ve salımın zamanla gelebileceği 

tahmin edilen hali dâhildir. Devletler ayrıca etkilenen devletlerden gelen daha çok 

bilgi alma veya danışma taleplerine de derhal cevap vermelidirler. Konvansiyon acil 

durumlarda bilgi sağlamaya ilişkin olarak detaylı bilgi içeren ilk çok taraflı 

andlaşmadır ve taraf devletlerin yetkili otoritelerine ve UAEA ve bağlayıcı 

uyuşmazlık çözen bir mekanizmaya yer vermiştir.17 

Sözleşmenin 3. maddesine göre Taraf ülkeler eğer isterlerse 1. madde tanımı 

dışında kalan tesisler ve aktiviteler içinde bildirimde bulunabilirler. Nükleer silaha 

sahip olan 5 ülke (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin) nükleer silah ya da nükleer 

silah denemeleri ile ilgili kazaları da bu Sözleşme çerçevesinde bildireceklerini 

açıklamışlardır. Türkiye, Sözleşmeyi 28 Eylül 1986 yılında imzalamış ve 3 Eylül 

1990 tarih ve 20624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurul Kararı ile 

onaylamıştır. Sözleşmeye taraf 101 ülke bulunmaktadır. 

Bu Sözleşmeye komşularımız veya nükleer santralleri bize yakın ülkelerden 

Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Ermenistan, İran, Irak, Romanya, 

Rusya ve Ukrayna taraftır. 18 

Konvansiyonun eksik ve tartışmaya açık tarafları da vardır. Öncelikle 

konvansiyon, nükleer silahlardan ve onların denemesinden oluşan kazalara 

uygulanabilir görünmemektedir. İkinci olarak, birçok devlet konvansiyonun 

uygulanmasına çekince koymuştur. Çoğu uyuşmazlık çözümü hükmüne 

dayanmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti Konvansiyon’un ‘ağır ihmal’den kaynaklanan 

                                                 
17 (çevrimiçi) http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cenna.html, 11 Nisan 2009 
18 (çevrimiçi) http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-andlasmalar/137-erken-bildirim.html, 12 

Ağustos 2009 
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durumlarda uygulanmadığını belirtmiştir. Ayrıca Konvansiyon, devletlere alınan ve 

verilen bilgileri kamu üyelerinin erişimine açma yükümlülüğü yüklememiştir.19  

Nükleer kazalara ilişkin bir diğer önemli sözleşmesi ise Nükleer Kaza veya 

Radyolojik Acil Durumlar İçin Yardımlaşma Sözleşmesi’dir. Bu Sözleşme 

Nükleer Kazaların Erken Bildirimi Sözleşmesi ile eş zamanlı ve paralel bir şekilde 

gelişmiştir. Bir nükleer kaza ya da radyolojik acil durumda mümkün olduğunca 

çabuk destek ve yardım için, Taraf ülkeler arasında UAEA ile birlikte uluslararası bir 

işbirliği yapılanması bu Sözleşme ile vücut bulmuştur. Bu Sözleşme, Taraf ülkelere 

yardım ve destek için kullanılabilecek uzman, ekipman ve diğer malzemelerini 

bildirim zorunluluğu getirmektedir. Yardım talebi durumunda, Taraf ülke yardım 

edip etmeyeceği ve eğer edecekse miktarı ve kapsamının ne olacağı konusunda karar 

verme hakkına sahiptir. Yardım, yardım yapılacak ülkenin gelişmişlik düzeyine ve 

nükleer tesise sahip olup olmamasına bakılarak ücretsiz olarak da yapılabilir. Bu 

Sözleşme kapsamında; UAEA bilgiyi, yardımı ve kendi servislerini yönlendirme 

merkezi olarak hareket eder. Ülkemiz bu Sözleşmeyi 28 Eylül 1986 yılında 

imzalamış ve 3 Eylül 1990 tarih ve 20624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

Bakanlar Kurul Kararı ile onaylamıştır. Sözleşmeye taraf 99 ülke bulunmaktadır. 

Bu Sözleşmeye komşularımız veya nükleer santralleri bize yakın ülkelerden 

Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Ermenistan, İran, Irak, Romanya, 

Rusya ve Ukrayna taraftır.20 

 

2. Nükleer Enerji ve Türkiye 

 

 “Türkiye’de, 1955 yılında ‘Atom Enerjisinin Barışçıl Amaçlarla 

Kullanılması’ amacıyla toplanan 1. Cenevre Konferansı’nı takiben, 1956 yılında 

                                                 
19 Nükleer Bir Kazanın Erken Bildirimi Konvansiyonu, 1986, m. 2, 5, 6 
20 (çevrimiçi) http://www.taek.gov.tr/uluslararasi/cok-tarafli-andlasmalar/137-erken-bildirim.html, 

Nisan 2009 
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Başbakanlığa bağlı bir ‘Atom Enerjisi Komisyonu’ kurulmuştur. 5 Mayıs 1955’te 

Türkiye ve ABD arasında bir ikili işbirliği andlaşması imzalanmıştır. Türkiye 

1957’de BM’nin bir kuruluşu olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın bir üyesi 

olmuştur. 1962 yılında Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezince 1 MW 

gücünde TR-1 adında bir deney reaktörü işletmeye alınmıştır. 1970 yılında Türkiye 

Elektrik Kurumu kurulmuş ve TEK’e bağlı olarak kurulan Nükleer Enerji Dairesi 

1972 yılı başında çalışmaya başlamıştır. Nükleer Enerji Dairesi’nin kurulmasının 

ardından nükleer santral kuruluşuyla ilgili çalışmaları yönlendirecek ve yürütecek 

bir kadro oluşturularak 1970’lerin başlarında nükleer santral sahası için fizibilite ve 

yer araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde, nükleer santralin 

maliyet/fayda açısından kurulabileceği en uygun yerler olarak; Mersin-Akkuyu, 

Sinop-İnceburun ve Kırklareli-İğneada sahaları belirlenmiştir. İlk nükleer santral 

yeri olarak Mersin-Akkuyu uygun görülmüştür. 1976 yılında Akkuyu için yer lisansı 

verilmiş ve santralin projelendirilmesi için gerekli olan son derece ayrıntılı yer 

araştırmalarına devam edilmiş ve bu araştırmalara paralel olarak altyapıları da 

tamamlanmıştır. Türkiye Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşması 

Olan NPT’yi 1980 yılında imzalayıp onaylayarak nükleer silah imal etmeyeceğini 

ve bunların yayılmasına da aracı olmayacağını taahhüt etmiştir. 1986 yılında 

meydana gelen Çernobil faciasının yarattığı olumsuz ortam sonrasında nükleer 

enerji ile ilgili faaliyetler askıya alınmıştır. 1996 yılında Akkuyu Santralı 

uluslararası ihaleye açılmıştır. Bu ihale çeşitli sebeplerle 8 kez ertelendikten sonra, 

25 Temmuz 2000 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile iptal edilmiştir. 2002 yılı 

sonlarında, Başbakanlığa bağlı lisanslama otoritesi olarak görev yapmakta olan 

‘Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 

bağlanmıştır. 2006 yılı başlarında, TAEK, nükleer santralin nereye yapılacağı 

konusunda Türkiye genelinde detaylı teknik incelemelerde bulunduğunu, kırk üç 

kriteri dikkate alarak, santral kuruluş yeri olarak 8 yer belirlendiğini açıklamıştır. 

2006 Nisan ayında Türkiye’nin ilk nükleer santral sahası olarak Sinop’un seçildiği 

açıklanmıştır. Kasım 2006’da ‘Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi 

ile Enerji Satışına ilişkin Kanun Tasarısı’ Meclis’e sunulmuştur. Cumhurbaşkanı 
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Ahmet Necdet Sezer’in 3 maddeyi veto etmesi üzerine bazı değişikliklerle 2007’de 

Yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.” 21 

 

Türkiye’nin nükleer enerji ve nükleer kazalarla ilgili taraf olduğu birçok 

uluslararası sözleşme vardır. Bunlardan en önemlileri yukarıda değinilen Nükleer 

Kazaların Erken Bildirim Konvansiyonu,Nükleer Kaza veya Radyolojik Acil 

Durumlar İçin Yardımlaşma Sözleşmesi Nükleer Denemelerin Yasaklanması 

Sözleşmesi’dir. Buların dışında Rusya Federasyonu, Ukrayna, ABD, Güney Kore, 

Fransa ve Arjantin ile nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına ilişkin ikili 

işbirliği andlaşmaları mevcuttur.22 

 

Nükleer santrallerin güvenliğine ilişkin kurallar ve standartlar son birkaç yıl 

içinde ardı ardına çıkarılan yönetmeliklerle belirlenmeye çalışılmıştır. Bu 

yönetmelikler; 2007 tarihli Nükleer Tesislerin Güvenliği için Kalite Yönetimi Temel 

Gerekleri Yönetmeliği, 2007 tarihli Nükleer Güvenlik Denetimleri ve Yaptırımları 

Yönetmeliği, 2008 tarihli Nükleer Güç Santrallerinin Güvenliği için Tasarım İlkeleri 

Yönetmeliği, 2008 tarihli Nükleer Güç Santrallerinin Güvenliği için Özel İlkeler 

Yönetmeliği ve 2009 tarihli Nükleer Güç Santrali Sahalarına ilişkin Yönetmelik’tir. 

 

D. Kamunun Eğitimi ve Bilinçlendirilmesi 

 

Kamunun eğitimi ve bilinçlendirilmesi, uluslararası çevre hukukunda yer 

alan diğer bir çevresel bilgi yayma yoludur. Eğitimin amacı, çevrelerinin ve onu 

koruma sorumluluklarının bilincinde olan bilgili ve etken bireyler yetiştirmektir. Bu 

amaca ulaşmak için eğitim, herkesi kapsayacak şekilde ve çevrenin fiziki, sosyal, 

                                                 
21 (Çevirimiçi)  http://www.nukleer.web.tr/, Ağustos 2009 
22 (çevrimiçi) http://www.taek.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-isbirligi-anlasmalari.html, Ağustos 2009 
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ekonomik ve kültürel boyutları arasındaki ilişkilerle, çevre ile toplumsal ve iktisadi 

gelişme arasındaki karmaşık ilişkilerin kavranmasına yönelik olmalıdır.23 

 

Birçok uluslararası çevre andlaşması devletlere, çevresel konularda kamu 

eğitimini ve bilinçlendirilmesinin artırılması ve çevresel açıdan önemli olan 

konuların aleniyet kazanmasına ilişkin pozitif yükümlülük yüklemektedir. Stokholm 

Bildirisi’nin 19. maddesine göre,  çevrenin korunmasının temeli olan çevre eğitimi, 

tüm gençler ve yetişkinler için gereklidir. Rio Bildirisi’nin 10. ilkesi de birkaç 

uluslararası sözleşmede kabul edilen taahhütleri birleştirmiştir. İlkede, kamu 

eğitiminin önemini kabul ederek ‘devletler, bilgiyi yaygın hale getirerek kamunun 

bilinçlenmesini kolaylaştırmalı ve cesaretlendirmelidir’ hükmüne yer verilmiştir. 

Gündem 21’in ‘Kamu bilincini ve eğitimi sürdürme’ başlıklı 36. bölümü, 10. ilkeyi 

detaylı olarak düzenleyerek üç program alanı yaratmıştır: 1) eğitimin şeklini 

sürdürülebilir kalkınmaya göre değiştirmek, 2) kamu bilincini artırmak ve 3) eğitimi 

sürdürmek.  

 

Birçok çevre andlaşması kamunun bilinçlenmesi, eğitimi ve aleniyete ilişkin 

hüküm içermektedir. Bunlardan en eskilerinden biri olan 1987 tarihli Montreal 

Protokolü’nün 9. maddesine göre, Taraflar, kontrol altında tutulan maddelerin veya 

ozon tabakasını tüketen diğer maddelerin yayılmalarının çevresel etkileri konusunda 

halkın bilinçlendirilmesini hızlandırılması için tek tek, ortaklaşa ya da uzman 

uluslararası kuruluşlar aracılığı ile işbirliğine gideceklerdir hükmüne yer 

verilmiştir. 

Benzer hükümler sonraki belgelerde tekrar edilmiştir. Eğitim ve öğretim sık 

sık özellikle de işçilerin korunmasına ilişkin sözleşmelerde tekrar edilmiştir. 1989 

tarihli Çocuk Hakları Konvansiyonu’nun 29. maddesinde, eğitimin, doğal çevreye 

saygının gelişmesini içermesi gerektiğini kabul etmiştir. 1998 tarihli Aarhus 

Sözleşmesi’nin 3. maddesinin 2. fıkrasına göre, taraflar, kamuyu öncelikle çevresel 

konularda bilgiye erişim, karar verme sürecine katılım ve adalete erişim konularında 

                                                 
23 Kaboğlu, a.g.e., s. 101 
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olmak üzere eğitecek ve çevresel farkındalıklarını artıracaklardır. 2000 tarihli 

Biyogüvenlik Protokolü’nün ‘Kamunun Bilinci ve Katılımı’ başlıklı 23. maddesinin 

1. fıkrasına göre de, taraflar, insan sağlığı üzerindeki riskler de göz önüne alınarak, 

değiştirilmiş canlı organizmaların biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir 

kullanımı ile ilgili olarak güvenli nakli, muamelesi ve kullanımı ile ilgili kamu 

bilincini, eğitimini ve katılımını teşvik edecek ve kolaylaştıracaktır.  

Sürdürülebilir Kalkınma için Uygulama Planı’nda da, sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanabilmesi için eğitimin şart olduğu ve özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde çevreye ve kamu sağlığına ilişkin eğitme önem verilmesi gerektiğine karar 

verişmiştir.24 

Ulusal mevzuatımızda çevre konusunda kamunun eğitimi ve 

bilinçlendirilmesinin yerine değinmek gerekirse, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na 2006 

yılında eklenen hükümlerden biri de bu konuya ilişkindir. Kanunun ‘Çevrenin 

Korunması’ başlıklı 9. maddesine göre; 

 

Çevrenin korunması ve kamuoyunda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla, okul 

öncesi eğitimden başlanarak Çevrenin korunması ve kamuoyunda çevre bilincinin 

geliştirilmesi amacıyla, okul öncesi eğitimden başlanarak Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı örgün eğitim kurumlarının öğretim programlarında çevre ile ilgili konulara 

yer verilmesi esastır. 

Yaygın eğitime yönelik olarak, radyo ve televizyon programlarında da çevrenin 

önemine ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik programlara yer verilmesi 

esastır. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile özel televizyon kanallarına ait 

televizyon programlarında ayda en az iki saat, özel radyo kanallarının 

programlarında ise ayda en az yarım saat eğitici yayınların yapılması zorunludur. 

Bu yayınların %20'sinin izlenme ve dinlenme oranı en yüksek saatlerde yapılması 

esastır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, görev alanına giren hususlarda bu 

maddenin takibi ile yükümlüdür. 

 
                                                 
24 Sürdürülebilir Kalkınma için Uygulama Planı, UNEP, 2002, m. 116 
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2003 yılında kabul edilen Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında 4856 sayılı kanunun 16. maddesine göre Eğitim ve Yayın 

Dairesi Başkanlığı’nın görevleri arasında çevre ve orman ile ilgili konularda plan ve 

programların hazırlanmasında, uygulanmasında ve halkın eğitilmesinde Milli Eğitim 

Bakanlığı ile bilimsel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak; yaygın ve örgün 

eğitim programlarında çevre ve orman konularının yer alması için Millİ Eğitim 

Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütmek; çevre ve orman eğitiminde kullanılacak 

film, video, slayt ve benzeri eğitim malzeme ve araçlarının hazırlanması konusunda 

çalışmalar yapmak. Ülkemizin çeve ve orman değerlerini ortaya çıkarmak ve 

tanıtmak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, çevre ve orman eğitimi konusunda; 

uluslararası kuruluşların program, proje ve faaliyetlerini izlemek, uluslararası ve 

kurumlar arası enformasyon hizmetlerini yerine getirmek sayılmıştır. 

Toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, 

olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların çözümünde 

fertlerin aktif katılımlarını sağlamak çevre eğitiminin temel hedefidir. Çevre ile ilgili 

konularda aktif katılım sağlayacak, olumsuzluklara karşı tepki oluşturacak, bireysel 

çıkarların toplumsal çıkarlardan ayrı düşünülemeyeceği gerçeğini kavratacak bir 

eğitim yöntemi uygulanmalıdır. Çevre eğitimi yalnız bilgi vermek ve sorumluluk 

hissi oluşturmakla kalmamalı, insan davranışını da etkilemelidir. Çevrenin 

korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların amacı, 

insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. Bunu 

sağlayacak olan da insanın kendisidir. Çünkü çevreye zarar veren de, çevreyi 

koruyan ve geliştiren de insandır. Çevre eğitiminin ana hedefi ise, yeni bir insan 

tipini, ahlak anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmak, ihtiyacı kadar 

tüketen, gelecek nesillere karşı sorumluluk hisseden, çevre sorunlarına karşı duyarlı 

ve bilinçli bir insan modeli yetiştirmektir. 

E. Çevresel Denetim (Eko-Denetleme) 

 

Çevresel denetleme veya ‘eko-denetleme’, bir şirketin veya devletin çevreye 

ilişkin faaliyetlerinin etkisinin, dâhili bir danışman veya bağımsız üçüncü bir kişi 
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tarafından yapılan geleneksel mali denetimi de kapsayacak şekilde 

değerlendirilmesidir. Çevresel denetleme ve hesap verilebilirliğe ilişkin en önemli 

gelişmeler ulusal düzeyde alınmıştır.  

 

Çevresel hesap verilebilirliğin ayrılmaz bir parçası olan çevresel denetime 

ilişkin uluslararası yasal gelişmeler 1993 AT Regülâsyonu ile başlamıştır. Söz 

konusu yönetmelik 2001 yılında revize edilmiştir.25  

 

AT’nin eko-yönetim ve denetim projesi (Eco- management and Audit 

Scheme/EMAS), şirketlerin ve diğer organizasyonların çevresel performansını 

değerlendirmek, raporlamak ve artırmak için tasarlanan bir işletme aracıdır ve 

incelemeye değerdir. 2001 yılından itibaren EMAS, kamu ve özel servisler dâhil 

olmak üzere ekonomik tüm sektörlere açıktır.26 

 

EMAS’a katılmak gönüllülük esasına bağlıdır ve AB ve AET’ndeki tüm 

kamusal ve özel organizasyonlara açıktır. Organizasyondan kastedilen, fonksiyonu 

ve yönetimi olan her türlü şirket, işletme, otorite veya kurumdur.27 EMAS’da 

akreditasyon sistemi geçerlidir ve üye devletler bağımsız çevre denetimcilerinden 

oluşan akreditasyon sistemi kurmalıdırlar.28 

 

Bir organizasyonun EMAS’a kaydolabilmesi için aşağıdaki aşamaları yerine 

getirmelidir: 

 

1. Organizasyonun faaliyetlerinin, ürünlerinin ve servislerinin çevresel 

görünümlerinin, yasal ve idari çerçevesinin, mevcut çevresel yönetim 

uygulamaları ve yöntemlerinin göz önünde bulundurularak yürütülen 

çevresel tetkik, 

                                                 
25 Sands, a.g.e., s. 866 
26 Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council ,19 Mart 2001 
27 761/2001/EC, md 2 
28 Reg 761/2001,   md 4 
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2. Tetkikin sonuçları ışığında, organizasyonun üst yönetimince belirlenen 

çevresel yönetim sistemini kurmak. Yönetim sistemi, sorumlulukları, 

amaçları, işletim yöntemlerini, eğitim ihtiyaçlarını, izleme ve iletişim 

sistemlerini belirlemelidir. Organizasyonların üst yönetimi çevresel 

politikayı belirlemeli ve bu politikayı kamuya açık hale getirmelidir.29 

 

3. Mevcut yönetim sistemini ve ilgili çevresel idari gereklere ve 

organizasyonun politikası ve programına uygunluğunu denetleyen 

çevresel denetimi yürütmek. 

 

4. Çevresel amaçlar karşısında gerçekleştirilebilen sonuçları ve çevresel 

performansı artırabilecek gelecekteki adımları içeren bir beyanname 

(bildiri) hazırlamak.30 

 

Konumuz açısından EMAS’ın en önemli aşaması beyanname aşamasıdır. 

Organizasyon, ilk kaydının üzerine çevre denetimcisi tarafından onaylanan 

“çevresel beyanname”yi düzenleyecektir. Bu beyannamede yer alan çevresel 

bilgiler, eksiksiz ve aldatıcı olmayan, doğrulanmış ve onaylanabilir, ilgili, 

organizasyonun tüm çevresel performansını temsil edici nitelikte ve yanlış yoruma 

mahal vermeyici nitelikte olmalıdır.31 Çevresel beyannamenin amacı, kamuya 

veya diğer ilgili taraflara organizasyonun çevresel etkisi, performansı ve çevresel 

performansının süregelen gelişimine ilişkin çevresel bilgi sağlamaktır.32 

Organizasyon çevresel beyannameyi yazarken ve tasarlarken kamunun ve ilgili 

diğer tarafların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracaktır.33 

 

                                                 
29 Reg 761/2001, Annex a, IA2 
30 (çevirimiçi) http://ec.europa.eu/environment/emas/about/summary_en.htm, Mayıs 2009 
31Reg 761/2001,  Md 3.5 
32 Reg 761/2001,  Annex 3, 3.1 
33 Reg 761/2001, Annex 3, 3.2 
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Çevresel beyannamede yer alacak olan çevresel bilgilerin minimum şartları 

şunlardır; 

 

(a) Organizasyonun açık ve sarih tanımı ve faaliyetlerinin, 

hizmetlerinin ve ürünlerinin özeti, 

(b) Organizasyonun çevresel politikası ve çevresel yönetim sisteminin 

kısa bir tanımı, 

(c) Organizasyonun dolaylı ve doğrudan olabilecek tüm çevresel 

hallerinin etkileri, 

(d) Belli çevresel etkiler açısından organizasyonun çevresel 

amaçlarının tanımı, 

(e) Organizasyonun çevresel amaçlarına aykırı olan her türlü 

performansa ilişkin bilgilerin özeti, 

(f) Yasal hükümlere aykırılık da dâhil olmak üzere, organizasyonun 

çevresel performansının diğer faktörleri, 

(g) Çevre denetimcisinin adı, akreditasyon numarası ve geçerlilik 

tarihi. 34 

 

Organizasyon bu bilgileri yıllık olarak güncellemeli ve kontrol ettirmelidir. 

 

 Çevresel beyanname kamuya açık hale getirilecektir. Bunun için var olan her 

yol geçerlidir; elektronik yayın, kütüphaneler vs. Organizasyonlar çevresel 

denetimciye, organizasyonun çevresel performansına ilgi duyan her kişinin kolayca 

ve serbestçe bilgiye ulaşmasının sağlandığını gösterebilecek durumda olmalıdır. 35 

 

 EMAS altındaki organizasyonlar, değişik birden fazla coğrafi bölgeyi 

kapsayan tek bir kurumsal çevresel beyanname düzenlemeyi isteyebilirler ancak 

EMAS’ın amacı yerel hesap verilebilirliği sağlamaktır dolayısıyla organizasyonlar 

                                                 
34 Reg 761/2001, Annex 3, 3.2 
35 Reg 761/2001, Annex3, 3.6 
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her bölgenin belli çevresel etkilerinin ayrı ayrı tanımlanmasını ve raporlanması 

sağlamalıdır.36 

 

Çevresel durumlar, gitgide artan kamu baskısı ve düzenleyici önlemler, tüm 

dünyada insanların iş yapma şekillerini değiştirmektedir. Tüketiciler ve hissedarlar 

giderek, sosyal sorumluluk sahibi şirketlerce sağlanan çevreyle dost ürünleri ve 

hizmetleri talep etmektedirler. Artık organizasyonlar için önemli olan sadece 

felsefelerinin değil, yatırım stratejilerinin ve günlük işlerinin de sürdürülebilir 

olduğunu gösterebilmektir. Bir organizasyonun EMAS gibi bir sisteme dahil olmak 

istemesi boşuna değildir. EMAS’ın faydaları; 

• Kaliteli çevresel yönetim  

• Organizasyonun çevresel risk yönetimine katkı 

• Organizasyonun ihtiyaçlarına göre kaynak tasarrufu ve az masraf, 

• İyileştirme, temizleme ve kanuna aykırılıktan doğan cezalar gibi reaktif 

yönetim stratejilerinden doğan mali yüklerin azalımı, 

• İşletimlerin daha iyi kontrolü yoluyla mali faydalar, 

• Eko-yaratıcı süreçler için teşvik, 

• EMAS doğrulayıcısı ile çevresel mevzuata uyumun kontrolü 

• Diğer firmaların ve organizasyonların iyi örneklerinden ders çıkarma, 

• Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu piyasalarda yeni ş olanakları, 

• Kamu otoriteleri, diğer işler ve tüketiciler ve vatandaşlarla aradaki güvenin 

artması, 

• Yerel halk ile ilerlemiş ilişkiler, 

• İşyerlerinin, işçilerin morallerinin kalitesinin artması, 

• Pazar avantajı ve firmanın imajının değişmesidir. 

7 Eylül 2001 tarihinde, Avrupa Komisyonu 2001/2591 sayılı kararı kabul ederek, 

politik faaliyetlerinde EMAS Regülâsyonunu uygulamak suretiyle politik bir taahhüt 

altına girmiştir. Bu kararı kabul ederek Komisyon, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir 

                                                 
36 Reg 761/2001, Annex 3, 3.7 
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kalkınma ilkelerine uygun olarak kaynaklarını ve süreçlerini daha iyi bir çevresel 

yönetim çerçevesinde yürütmek için örnek olmuştur.  

 

Türk Çevre Hukukunda Çevresel Denetimin Yeri 

2872 sayılı Çevre Kanunumuza 2006 yılında önemli değişiklikler getirilmiştir. 

Çevre denetimiyle ilgili hüküm de bunlardan biridir. Kanunun ‘Denetim’ başlıklı 12. 

maddesi şu şekilde idi; 

 

Atık, artık ve yakıtların arıtılması, zararsız hale getirilmesi ve ithali ile ilgili denetimler 

Çevre Genel Müdürlüğünce yapılır. Denetimlerin nasıl yapılacağı denetleme 

elemanlarının nitelikleri yönetmelikle belirlenir. Kuruluş ve işletmeler faaliyetlerinin 

denetlenmesi için kullandıkları yakıtın ve çıkardıkları atık ve artıkların özellik ve 

miktarına ilişkin bilgileri sürekli ve düzenli olarak belirlemek, bu hususu belgelemekle ve 

bunları Çevre Genel Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler. 

 

Kanuna 2006 yılında getirilen değişiklik ile maddenin başlığı “Denetim, bilgi 

verme ve Bildirim Yükümlülüğü” olarak değiştirilmiş ve maddenin içeriği şu hale 

getirilmiştir; 

 

Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. 

Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran 

belediye başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, 

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme 

görevlilerine veya Bakanlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlara devredilir. 

Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim usûl ve esasları çerçevesinde yapılır. 

Askerî işyerleri, askerî bölgeler ve tatbikatların bu Kanun çerçevesindeki denetimi ve 

neticelerine ait işlemler; Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı ve Bakanlık tarafından müştereken hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür. 
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İlgililer, Bakanlığın veya denetimle yetkili diğer mercilerin isteyecekleri bilgi ve 

belgeleri vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini karşılamak, 

denetim esnasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar.  

İlgililer, çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetleri ile ilgili olarak, kullandıkları 

hammadde, yakıt, çıkardıkları ürün ve atıklar ile üretim şemalarını, acil durum plânlarını, 

izleme sistemleri ve kirlilik raporları ile diğer bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde 

Bakanlığa veya yetkili denetim birimine vermek zorundadırlar.  

Denetim, bilgi verme ve bildirim yükümlülüğüne ilişkin usûl ve esaslar Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

 

 Görülebileceği üzere denetime ilişkin hüküm genişletilmiştir. İlgili 

yönetmeliklere değinmeden önce üzerinde durulması gereken bir husus vardır. 

Yukarıdaki maddede altılı çizili “Bakanlıkça uygun görülen diğer kurum ve 

kuruluşlara” ibaresi Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda da değinilen 2009/9 sayılı 

kararı ile 8 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde iptal edilmiştir. Dava 

dilekçesinde iptali istenilen ibarenin, idarenin kanuniliği ilkesine aykırı olduğu, 

Bakanlığın denetleme yetkisini devredeceği kurum ve kuruluşların hangileri olduğu 

hususuna ilişkin nesnel bir belirleme yapılmadığı, bu hususun idarenin takdirine 

bırakıldığı ve keyfi uygulamalara zemin hazırlandığı, bu nedenlerle Anayasa'nın 2., 

6., 7., 8. ve 11. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 

Hakkında Kanun'un 29. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi yasaların, kanun 

hükmünde kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğü'nün Anayasa'ya aykırılığı konusunda 

ilgililer tarafından ileri sürülen gerekçelere dayanmak zorunda değildir. İstemle bağlı 

kalmak koşuluyla başka gerekçe ile de Anayasa'ya aykırılık kararı verilebilir. İptali 

istenen kural, konuyla ilgili görülen Anayasa'nın 123. maddesi yönünden de 

incelenmiştir. 

Anayasa'nın 7. maddesinde "Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük 

Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez"; 123. maddesinde, "İdare, kuruluş ve 
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görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri, 

merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzelkişiliği, 

ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur" 

denilmektedir. 

İdarenin kanuniliği ilkesi, idarenin ve organlarının görev ve yetkilerinin 

hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde yasayla düzenlenmesini gerekli kılar. 

Anayasa Mahkemesi, “12. maddede, 2872 sayılı Yasa hükümlerine uyulup 

uyulmadığını denetleme yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığına verilmiş, Bakanlığın 

gerektiğinde bu yetkiyi devredebileceği kamu kurum ve kuruluşları tek tek sayıldıktan 

sonra, iptali istenilen ibareyle, Yasa'da belirtilen kurum ve kuruşlar dışında 

Bakanlığın uygun göreceği diğer kurum ve kuruluşlara da anılan denetleme 

yetkisinin devredilebilmesi öngörülmüştür. Denetleme yetkisinin hangi kurum ve 

kuruluşa devredileceğinin Yasa'da açıkça belirtilmeksizin Bakanlığın takdirine 

bırakılmıştır.” kararına vararak ibareyi Anayasa'nın 7. ve 123. maddelerine aykırı 

görerek iptal etmiştir. 

Hâkim Haşim Kılıç bu görüşe katılmamıştır. Kılıç’a göre, denetleme 

yetkisinin öncelikle Bakanlığa sonra Bakanlığın bu yetkisini gerektiğinde il özel 

idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, Denizcilik 

Müsteşarlığına, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Karayolları Trafik Kanunu'na göre 

belirlenen denetleme görevlilerine aittir. Eğer bu kuruluşlardan hiçbiri yoksa o 

takdirde çoğunlukça iptal edilen "Veya Bakanlıkça uygun görülen diğer kurum ve 

kuruluşlara" ibaresi gereğince başka kurumlara denetim yetkisini devredebilecektir. 

Kılıç’a göre bu devri "yasama yetkisinin" devri niteliğinde görmek mümkün değildir. 

Bu nedenle ibarenin belirli olmadığı ve yasama yetkisinin devredildiği görüşü 

isabetli görülmediğinden çoğunluk görüşüne katılmamıştır. 
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F. Eko-Etiketleme 

 

Gelişen teknoloji ve sanayileşme, dünya pazarına oldukça değişik ürünler ve 

bu ürünlerin elde edilmesindeki süreçte farklı yöntemler ortaya koymaktadır. Bu 

kapsamda sürdürülebilir çevre politikası için bir ürünün hammadde seçiminden, 

imalâtına, dağıtımına, tüketimine ve kullanımı bittiğinde geri dönüşümüne kadar 

çevreye duyarlı bir süreci takip etmesi son yıllarda önem kazanmaktadır. 

Günümüzde artık pek çok büyük market organik ürünler için özel stantlar 

bulundurmakta, birçok ürün için yapılan reklamlarda ürünün çevreye duyarlılığı 

konusunda sloganlar üretilmekte, tüketiciler ürün ambalajları üzerinde yer alan geri-

dönüşüm gibi çevre dostu logolara özen göstermektedir. 

AT’nin topluluğun eko-etiketlemesine ilişkin 1992 tarihli Regülâsyonu, bir 

eko-etiketleme planı kabul eden ilk uluslararası belgedir ve 2000 yılında revize 

edilmesine kadar yıllarca yürürlükte kalmıştır. 2000 Regülasyonu topluluğun eko-

etiketleme planını gözden geçirerek değiştirmiştir. Regulasyona göre eko-etiket 

programının amacı, tüketicilere ürünlerin çevresel etkileri hakkında doğru, aldatıcı 

olmayan ve bilimsel bilgi sağlamaktır. Aynı ürün grubundaki diğer ürünlere oranla 

negatif çevresel etkilerini azaltacak potansiyeli olan ürünleri teşvik etmek dolayısıyla 

kaynakların etkili kullanımlarını sağlamak ve yüksek düzeyde çevresel koruma 

sağlamaktır.37  

Eko-etiket programı, gıda, içecek, farmasötik ve tıbbi ürünlere 

uygulanamaz.38 Eko-etiket başvurusunda bulunabilecek olanlar, üreticiler, 

ithalatçılar, servis sağlayıcılar, tacirler ve perakendecilerdir.39 Her ürün grubunun 

eko-etiket alma kriterleri farklıdır ve bu kriterleri Avrupa Birliği Eko-Etiket Kurulu 

                                                 
37 Regu 1980/2000, md 1 
38 Regu 1980/2000, md 3 
39 Regu 1980/2000, md. 7/1 
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belirler.40 Bu kriterlerin oluşturulmasında göz önüne alınan çevresel görünümler ise 

hava ve su kalitesi, toprağın korunması, atık azaltımı, enerji tasarrufu, doğal kaynak 

yönetimi, küresel ısınmayı önleme, ozon tabakasını koruma, çevresel güvenlik, 

gürültü ve biyolojik çeşitliliktir.41 Hangi çevresel görünümün tanımlanıp seçileceği 

ise fizibilite ve pazar araştırması, yaşam döngüsü çalışmaları, artırma analizleri ve 

kriterin teklifi aşamlarından sonra belirlenir.42  

Eko-etiket, (a) yüksek düzeyde şeffaflığı ve bilimsel güvenilirliği garanti 

eder, (b) ürünün kendi sınıfında çevreye en dost ürün olduğunu belgeler, (c) ürünün 

pazarda görünebilirliğini artırır, (d) tüm Avrupa’daki milyonlarca tüketici tarafından 

tanınan bir logo ile büyüyen uluslararası bir pazarı temsil eder.43 

Eko-etiketin tüketiciye sağladığı çevresel bilgilere ilişkin somut örnekler 

vermek yerinde olacaktır. Bir kişisel bilgisayar üzerindeki eko-etiket tüketiciye 

bilgisayarın kullanma esnasında ve bekleme süresinde daha az enerji harcadığı, çevre 

ve sağlık için zararlı olan maddelerden daha az içerdiği, ürün kullanıldıktan sonra 

ücretsiz olarak üretici tarafından alınabilir olduğu, çevreye uygun kullanım için 

talimatlar verdiği, çok daha fazla dayanıklı ve geri dönüşüme uygun olduğu 

bilgilerini verir. Eko-etikete sahip bir turizm yerleştirme servisinin eko-etiketi, bu 

hizmet yerine getirilirken enerji ve su tüketiminin kısıtlandığı, atık üretiminin 

azaltıldığı, yenilenebilir kaynakların ve çevreye daha az zararlı maddelerin 

kullanılmasının tercih edildiği ve çevresel eğitimin ilerletildiği bilgilerini verir. 44  

Aşağıda detaylı bir şekilde incelenecek olan Aarhus Sözleşmesi’nin 5. 

maddesinin 6. fıkrasında “Sözleşmeye taraf olan devletler, faaliyetleri ve ürünleri 

çevre üzerinde etki yapacak işletmecilerin gönüllü eko-etiketleme veya eko-
                                                 
40 Regu 1980/2000, md. 6 
41 Regu, 1980/2000, Annex 1 
42 Regu 1980/2000, Annex 3 
43(çevrimiçi)http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/pdf/howtoapply_review.p

df , Nisan 2009 
44(çevrimiçi)http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/pdf/howtoapply_review.p

df, Nisan 2009 
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denetleme veya diğer yollarla kamuyu bilgilendirmelerini teşvik etmelidirler” hükmü 

yer almıştır. 5. maddesinde de Sözleşme’ye taraf olan devletlerin, tüketicilerin 

bilinçli çevresel tercihler yapmalarını mümkün kılmak için, yeterli ürün bilgisini 

sağlayan mekanizmalar geliştirmeleri gerektiği vurgulanmıştır. 

Eko-etiketler tüketicilere çevresel olarak tercih edilebilir ürünleri seçme 

imkânı vereceklerdir. Eko-etiketler çevre bilinci yüksek tüketicilerin çevre dostu 

ürün taleplerini karşılamaktadır. Ancak diğer yandan bunlar şirketlerin faaliyetlerinin 

devlet eliyle kontrol edilmesi gereğini ortadan kaldırmaktadırlar. Çünkü devletin 

düzenleme fonksiyonunun yerini tüketicilerin ürün bilgilerine dayanan tüketici 

davranışları almaktadır. Şirketlerin söz konusu tüketici davranışlarına göre 

davranmaya zorlanacakları, aksi takdirde pazar paylarını kaybedecekleri 

öngörülmektedir. Ancak sadece tüketici bilincinin yüksek olduğu yerlerde mümkün 

olabilecek bu uygulama dar ölçekli ve parçacıl kalmaktadır. Çevre bilincinin daha 

düşük olduğu piyasalarda değişen tüketici davranışları açısından da büyük ölçüde 

etkisizdirler. Devlet düzenlemesinin ikamesi olarak görülmekle birlikte, düzenleme 

fonksiyonunun devletten tüketicilere geçmesi ile aslında düzenlemenin kendisi 

zayıflamaktadır.45

                                                 
45 Topçu, Yönetimden Yönetişime Geçiş Sorunu, s. 434 
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III. ÇEVRESEL BİLGİ EDİNME HAKKI 

 

İnsanların sağlıklı bireyler olarak varlıklarını sürdürebilmeleri yaşadıkları 

doğal çevreyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Bu anlamda bir insan hakkı olarak çevre hakkı 

özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra ulusal ve uluslararası belgelerde yer almaya 

başlamıştır.  

 

Stokholm Konferansı’nda kabul edilen “insan, onurlu ve iyi bir yaşam 

sürmeye olanak veren nitelikli bir çevresel özgürlük, eşitlik ve yeterli yaşam 

koşulları hakkına sahiptir” ilkesi ile çevre hakkı ilk kez kabul edilmiştir.  

 

“Bir insan hakkı olarak çevre hakkında, hak ve ödev birliktelik gösterir. 

Bireyin, çevrenin korunması yönünden hem bir hakkı hem bir ödevi vardır. Hak 

boyutu çerçevesinde birey devletten talepte bulunabilir ve çevreyi bozucu davranışta 

bulunanlara karşı bazı yolları harekete geçirebilir. Ödev boyutunda ise bireyin hem 

kendisinin çevreyi bozmaması hem de onu korumak için harekete geçmesi vardır. 

Böylece ödev hem pasif hem aktif tutumları içeren geniş bir kapsama sahiptir. Pasif 

ödevde bireyler çevreyi korumak için devletçe alınmış kurallara uyarak çevreyi 

bozucu davranışlardan kaçınacaklardır. Kişilerin bu ödev çerçevesinde çevreyi 

bozucu davranışlardan kaçınmaları onların mülkiyet hakkı ve yerleşme özgürlüğü 

gibi varolan bazı haklarına getirilebilecek sınırlamalara katlanmalarını da kapsamına 

alır. Aktif ödev bakımından ise, bireylerin hakkın kollektif yönü nedeniyle biraraya 

gelerek, özellikle örgütler aracılığıyla çevrenin korunup geliştirilmesine fiilen katılıp 

katkıda bulunmaları, çevreyi bozucu politika, plan ve kararlarla faaliyetleri 

engellemek için harekete geçmeleri söz konusudur. Bireylerin çevrenin 

korunmasındaki asıl rolü de bu noktada başlamaktadır.  

 

 Bu harekete geçme olgusunda hak ve ödev çakışmakta ya da içiçe 

geçmektedir. Çünkü birey çevreyi korumak ödevi doğrultusunda gelebilecek 

engellere karşı hak boyutunu öne sürecek ve bu çerçevede kendisine tanınan 

olanakları kullanacaktır. Devlet de bu nedenle bireylere ve örgütlere gerekli 
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olanakları tanımak durumundadır. Böylece kişiler hem devleti hem özel kişileri 

gözetleyerek çevreyi bozucu faaliyetlerden alıkoymak hem de çevreyi geliştirmek 

için yönetim sürecinde rol almak durumundadırlar.” 1  

 

 Işte ödev boyutunun kapsamındaki gerekliliklerin yerine getirilmesi için, 

bireylere bir takım usule ilişkin hakların tanınması kaçınılmazdır. Çevre hakkını 

hayata geçirecek usuli hakların kabulü ve kullanılması konusunda ulusal ve 

uluslararası düzeyde önemli adımlar atılmıştır. Çevre hakkının, esasa ilişkin bir hak 

olarak, en başında yeraldığı bu kavramın kapsadığı diğer haklar usule ilişkin olup 

bunlar; 

 

- Bilgi ve belgelere erişim (bilgi ve belgeleri edinme) hakkı 

- Katılım hakkı 

- Yargıya (ve yetkili kılınmış idari birimlere) başvurma hakkı2 

 

Bu üç hak, çevre hakkını gerçekleştirme araçlarıdır. Bu usuli (prosedürel) 

hakların işlevi, çevrenin önleyici önlemlerle, işişten geçmeden önce korunmasıdır.3 

Bilgi ve belgelere erişim hakkı veya bilgi edinme hakkı bu bölümün konusu 

olduğundan aşağıda ayrıntılı olarak incelenektir. Katılım hakkı ve başvuru hakkı ise 

genel olarak açıklanacaktır.  

 

Katılım hakkı, en genel tanımıyla bireylerin çevresel yönetim sürecinde rol 

oynamaları, bu süreci kendi görüş ve tercihleri doğrultusunda yönlendirmeleridir.4 

Çevresel varlıklar herkesindir, çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki suç 

herkesindir ve bu sorunlardan herkes etkilenmektedir. Dolayısıyla herkes çevresel 

varlıkları korumak, ortaya çıkmış sorunları çözmek, yeni sorunların doğmasını 

önlemek zorundadır. Bunun için de katılım gereklidir. Çevre Kanunumuzun İlkeler 

                                                 
1 Kaboğlu, a.g.e, s. 24 
2 Nükhet Turgut, Çevre Hakkı ve Katılım, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 2000, s. 9 
3 Kaboğlu, a.g.e, s. 93 
4 Turgut, Çevre Hakkı ve Katılım, s. 14 
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başlıklı 3. maddesine göre, çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır. 

Bakanlık ve yerel yönetimler; meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve 

vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür.  

 

Katılım hakkının en somut halinin ÇED sürecinde ortaya çıktığını söylemek 

yanlış olmayacaktır. ÇED Yönetmeliği’ne göre, kapsam ve özel format belirleme 

toplantısından önce halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve 

önerilerini almak üzere halkın katılımı toplantısı yapılır. 

 

Başvuru hakkı, hak arama özgürlüğünün çevre hakkı yönünden 

kullanılmasıdır. Bireye tek başına veya grup halinde, çevreye zararı önlemek, 

durdurmak ya da verilen zararların giderilmesi amacıyla şikayette bulunma olanağı 

veren-yürütmenin durdurulması gibi acil durumlara ilişkin usulleri de kapsayan- 

özgül idari ve yargısal başvuru yollarının tanınması esastır. Çevre değerleri 

karşısında yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ve çevreye zarar verenlere karşı 

başvuru yoluyla sorumlular ortaya çıkarılarak, idari, hukuki ve cezai yaptırımlar 

uygulanamazsa, çevre hakkının normatif değerinden, bağlayıcı özelliğinden 

bahsedilemez.5 Çevre Kanunumuzun ‘Bilgi Edinme ve Başvuru Hakkı’ başlıklı 30. 

maddesine göre çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya 

haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin 

alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir. 

 

Çevresel bilgi edinme hakkı, katılım hakkı ve başvuru hakkı birbiriyle sıkı 

sıkıya bağlantılı olan haklardır. Her biri çevre hakkına ulaşmada ayrı bir basamağı 

oluşturur. Bu haklardan bir tanesi eksik olduğu zaman çevre hakkının uygulamaya 

konabilmesi mümkün değildir.6 Katılım hakkının kullanılması, öncül olarak bilgi 

edinme hakkını gerektirir. Bilgilenme hakkı tanınmadan bilinçli bir katılımın 

                                                 
5 Kaboğlu, a.g.e., s.115 
6 Jonass Ebbesson, “Participatory and Procedural Rights in Environmental Matters: State of Play”, 

High Level Expert Meeting on the New Future of Human Rights and Environment-UNEP Press, 

Ekim 2009, s. 3 
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gerçekleştirilmesi söz konusu olamaz. Bunun yanında katılım hakkı tanınmadan tek 

başına bilgilenme hakkının tanınması da bir anlam ifade etmeyecektir. Başvuru 

hakkının tanınmaması veya eksik bir biçimde tanınması ise hem çevre hakkını hem 

de diğer iki usuli hakkı güvenceden yoksun bırakacaktır.7  

 

Bu genel çerçeveden yola çıkarak çevresel bilgi edinme hakkını incelemek 

için öncelikle, kavramı oluşturan iki ana bileşen olan çevre hakkı ve bilgi edinme 

hakkı son gelişmeler ışığında incelenecektir. 

 

A. Çevre Hakkı  

1. Çevre Hakkının Gelişimi 

 

 Çevre hakkının korunması ve geliştirilmesinde ulusal çabaların yanı sıra, 

uluslararası toplumun çabaları ve uluslararası alanda ortaya çıkan çevreye ilişkin 

yeni sorun ve çözümlerin büyük önemi bulunmaktadır. Çevre hakkının uluslararası 

gelişmelere bağımlılığı ve çevre sorunlarının sınır tanımayan niteliği nedeniyle 

uluslararası güvenceler, çevre hakkının gerçekleşmesinde gereksinim duyulan ciddi 

kaynaklar arasında yer almaktadır.8  

 

Çevre sorunlarının sınırötesi etkileri nedeniyle konu, uluslararası ve bölgesel 

nitelikteki metinlerde yer bulmuştur. Her hukuk kuralının ön aşamasını hak istemi 

oluşturur. Bu hak istemi, uyumsuzluğu ve çıkarlar çelişkisinin varlığını anlatır. 

Çelişkilerin derinleşmesiyle birlikte sorun topluma mal olmaya başlar. Böylece hak 

istemi değişikliğe uğrayarak hukuk aracılığıyla norm halini alır.9 Çevresel 

                                                 
7 Nihan Yancı, Çevresel Bilgilenme Hakkı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Ü SBE, İstanbul 

2004, s. 50 
8 Ruşen Keleş, Birol Ertan, Çevre Hukukuna Giriş, İmge Kitabevi, Ocak 2002, s. 93 
9 Kaboğlu, a.g.e., s. 20-21 
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bozulmalar yeni talepleri gündeme getirmektedir. Bu yeni talepler de hukuken ilan 

edilen bir hakka dönüşerek hukuksal süreci başlatmıştır.10 

 

 Uluslararası çevre hukukunun dünya ölçeğinde sağlıklı ve dengeli bir çevre 

yaratabilmesi amacıyla geliştirdiği hukuk kuralları, çevre hakkının uluslararası 

alandaki güvencelerini oluşturmaktadır. Gelişim aşamasındaki uluslararası çevre 

hukukunun kaynakları arasında insan hakları sözleşmelerindeki çevreye ilişkin 

hükümler, çevre koruma konusunda kabul edilmiş uluslararası andlaşma ve 

sözleşmeler, uluslararası hukuktaki örf ve adetler, uluslararası hakemler ve 

mahkemelerin kararları, bölgesel ve uluslararası örgütlerin çevre eylem programları 

ve ilkeleri sayılabilir. Bütün bu kaynaklar tek tek olsun, bir arada olsun, çevreye 

ilişkin hüküm ve ilkeleriyle ya da uygulamaya ilişkin yaklaşımlarıyla çevre hakkının 

uluslararası boyutlarını oluşturmaktadırlar.11 Çevresel haklar uluslararası hukuk ve 

ulusal hukuk için yeni sayılabilecek bir konudur. Çevre korumacılığına hak bakış 

açısıyla yaklaşılabilmesi; çevre korumasının açıkça hak olarak formüle edilmesinin 

yanında, bu hakkı güvenceleyen hakların da tanınmasına bağlıdır. Bu bağlamda 

uluslararası alanda bugüne kadar devletlerin yükümlülüğü bilinciyle ve daha esnek 

bir şekilde yaklaşılan çevre korumacılığı, Aarhus Sözleşmesi ile hak kimliğine 

bürünmüştür. Bu sözleşme ile ilk kez uluslararası bir belgede insan hakları ile 

çevresel haklar arasındaki bağlantı açıkça kurulmaktadır.12 

 

 1970’li yıllara kadar çevre hakkı, sağlık hakkının bir unsuru olarak ele 

alınmıştır. 1966 yılında kabul edilen Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar 

Uluslararası Paktı 12. maddesi ile sağlık hakkını düzenleme konusu yapmıştır. 

Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı ile doğrudan ilgili olan ikinci 

fıkrasında, bu hakların gerçekleştirilebilmesi için yapılacak girişimler arasına, çevre 

                                                 
10 Kaboğlu, ag.e., s 24-28 
11 A.e., s. 94 
12 Yancı, a.g.e., s. 38 
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ve endüstri sağlığının tüm yönlerden iyileştirilmesi hükmü de konulmuştur. Böylece 

bu hüküm ile çevre hakkı, sağlık hakkı kapsamında değerlendirilmiştir.13 

  

Bir diğer görüşe göre de çevre hakkı, yaşam hakkının bir uzantısıdır. Çevre 

koruma düşüncesinin hukuksal boyutu olan çevre hakkı, insanın yaşamının 

sürekliliğini sağlamaya yöneldiğinden yaşam hakkının bir türevi olarak 

görülmüştür.14 

 

 Bilimsel ve teknik ilerlemenin yarattığı sorunlar dayanışma hakları olarak da 

anılan üçüncü kuşak hakları doğurmuştur. Bu hakların en iyi bilinen dördü, çevre 

hakkı, insanlığın ortak mirasına saygı hakkı, gelişme hakkı ve barış hakkıdır. Bu 

hakların gerçekleşebilmeleri için kişilerin, kurumların ve devletlerin ortak çabası 

gerekir.15 Dayanışma haklarının bireye, devletin karışamayacağı bir alan yaratma ya 

da bireyi devlet yönetimine ortak etme amacında olmadığı gibi, belli dengesizliklerin 

giderilmesi ya da gereksinimlerin karşılanması için devletten bir edim bekleyen 

nitelikte haklar olmadığı savunulmaktadır. Dayanışma hakları, bireyi ve devleti aynı 

sorumluluğun altına sokan, gelecek kuşakları ve devletleri ilgilendiren haklardır.16 

 

 Sağlıklı çevre hakkının tanınması yolundaki ilk dönüm noktası, 1972 tarihli 

Stockholm Bildirisi’dir. Söz konusu bildirinin 1. maddesine göre, “ Hürriyet, eşitlik 

ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşamak, 

insanın temel hakkıdır.” Bildirinin girişinde de insan çevresinin korunmasının 

halkların refahı için bir önkoşul ve tüm hükümetler için de bir görev olduğu 

bildirilmektedir. Bu ilke siyasal bir ilke niteliğindedir. İlke dolaylı olarak sağlık bir 

çevrede yaşama hakkını kabul ederek, ‘geleneksel’ insan hakları ile çevrenin kalitesi 

arasında bir bağ kurmuştur. Bildiri devletlere bağlayıcı hukuki yükümlülükler 

                                                 
13 Keleş, Ertan, a.g.e., s. 77 
14 Bkz. Mehmet Semih Gemalmaz, “Çevre Hakkı – Çevre Yasası ve Düşündürdükleri” Yargıtay 

Dergisi, C:14, No: 3, Temmuz 1988, s. 313. 
15 Oktay Uygun, “İnsan Hakları Kuramı” İnsan Hakları, Yapı Kredi Yayınları, Aralık 2000, s. 25. 
16 Keleş, a.g.e., s. 75 



 86

getirmemekle beraber çevresel korumanın önemli noktaları üzerinde kesin bir 

konsensusu ifade etmektedir. Bu ilkenin kabulünden itibaren birçok belge ve 

bildiride bu fikre belli derecelerde açıklıkla değinilmiş olsa da, BM nezdinde hala 

bağlayıcı yasal bir yükümlülük getirilmemiştir.  

 

 Ulusal seviyede değerlendirme yapacak olursak, birçok ulusal anayasa 

çevresel korumayı kapsayarak anayasal bir amaç veya kişisel bir hak veya her ikisi 

olarak belirler. Örneğin, Belçika, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, 

Slovenya, İspanya çevresel korumayı bireysel kişisel bir hak olarak kabul etmiştir. 

Ülkemiz de bu gruba dahildir. Avusturya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 

Hollanda, İsveç ve İsviçre’de çevresel koruma, anayasal bir amaç olarak kabul 

edilmiştir.17 

 

 Bölgesel açıdan ise, çevre hakkını tanıyan iki hukuki belge vardır. Bunlardan 

ilki İnsan Hakları Afrika Şartı’dır. Şart’ın 24. maddesi uyarınca, “Tüm insanlar 

gelişmelerini şağlayacak temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” İkincisi ise, 

İnsan Hakları Amerika Sözleşmesi’nin Ek Protokolü’nün (San Salvador Protokolü) 

‘sağlıklı bir çevre hakkı’ nı kabul eden 11. maddesidir.18 

 

 Uluslararası alanda çevre hakkının varlığı konusundaki tartışmalara son 

verecek nitelikteli belge Aarhus Sözleşmesi’dir. Sözleşme, bölgesel olmakla birlikte 

kapsamı ve etkileri bakımından uluslararası bir nitelik taşımakta, ayrıca bu konuda 

uluslararası çalışmalara da ışık tutmaktadır. Sözleşme çalışmanın üçüncü bölümünde 

ayrıntılı olarak incelenecektir.  

 

2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Çevre Hakkı 

Sağlıklı bir çevre hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde doğrudan 

düzenlenmemiş olsa da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (“AİHM”) dolaylı olarak 

                                                 
17 (Çevrimiçi) www.righttoenvironment.org, Nisan 2009. 
18 (Çevrimiçi) www.righttoenvironment.org, Nisan 2009. 
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bu hakkı kabul etmiştir. 21 Şubat 1990 tarihli Powell ve Reyner v. Birleşik Krallık 

kararında AİHM, belli şekillerdeki çevre kirliliği ile Sözleşme kapsamındaki insan 

hakları arasındaki potansiyel bağı, özellikle konuta saygı (madde 8) bağlamında 

kabul etmiştir. 9 Aralık 1994 tarihli Lopez Ostra v İspanya ve 19 Şubat 1988 tarihli 

Guerra ve diğerleri v İtalya kararlarında ise devletlerin pozitif yükümlülükleri 

teorisini kabul etmiştir. 8 Temmuz 2003 tarihli Hatton ve diğerleri v İngiltere 

kararında Büyük Daire ‘çevresel insan hakları’ terimini kabul etmiştir. 30 Kasım 

2004 tarihli Öneryıldız v Türkiye kararında ise çevresel kirlenmeyi Sözleşme’nin 2. 

maddesinde yer alan yaşam hakkı açısından ele almıştır. AİHM’nin çevre kirliliğine 

ilişkin bu en önemli kararlarını, yakından incelemekte fayda vardır. 

a. Powell ve Rayner / Birleşik Krallık Davası (1990) 

 

 Londra Hethrow uluslararası havalimanı yakınlarında yaşayan başvurucular, 

8. maddede güvence altına alınan özel hayat hakkının ihlali anlamına geldiğini 

düşündükleri kabul edilemez gürültü seviyesinden şikayetçi olmuşlar ve bundan 

dolayı devletin sorumlu olduğunu ileri sürmüşlerdir.19  

 

 Mahkeme, uçakların çıkardığı seslerin, kişilerin özel hayatlarıının kalitesini 

düşürdüğünü kabul etmiş olsa da,20 havaalanlarının ülkenin ekonomik refahı için 

gerekli olduğunu vurgulayarak21 başvuruların 8. madde kapsamında 

değerlendirilemeyeceğe karar vermiştir. 

 

b. Lopez Ostra / İspanya Davası (1994) 

  

 “Bir İspanyol olan başvurucu Bayan Lopez Ostra, deri sanayinin yoğunluk 

taşıdığı Lorca ilçesinde yaşamaktadır. SACURSA adındaki bir limited şirket çatısı 

                                                 
19 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Powell and Rayner v Birleşik Krallık, 21 Şubat 1990, No: 

9310/81(Çevrimiçi) http://ihami.anadolu.edu.tr/, Temmuz 2009 
20 AİHM, Powell and Rayner v Birleşik Krallık, § 41 
21 AİHM, Powell and Rayner v Birleşik Krallık, § 42 
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altında birleşen tabakhaneler, başvurucunun evinin 12 metre yakınındaki kamu arsası 

üzerinde katı ve sıvı atıkların işleneceği bir fabrika kurmuşlardır. Yürürlükteki 

yönetmeliğe göre yerel belediyeden ruhsat alması gereken şirket, bu koşulu yerine 

getirmeden fabrikayı çalıştırmaya başlamıştır. Fabrika, kötü işletilmesi nedeniyle 

çevreye, hastalıklara neden olacak yoğunlukta duman ve pis kokular salmaya 

başlamıştır. Özellikle başvurucunun bulunduğu bölgede yaşayan birçok kişide sağlık 

sorunlarının oluşmasına ve rahatsızlıklara yol açmıştır. Saptanan sakıncaları gözeten 

belediye, bu çevrede yaşayanların konutlarını üç ay içinde boşaltarak kent 

merkezinde ücretsiz oturabilecekleri evlere taşınmalarını sağlamıştır. Başvurucu ve 

ailesi kısa süre sonra Belediye’nin verdiği evden ayrılarak tekrar kendi konutlarına 

dönmüşlerdir. Belediyeye yönelik girişimlerin sonuç vermemesi üzerine başvurucu, 

anayasal hakları olan konuta saygı hakkına, mülkiyetini barışçıl biçimde kullanma 

hakkına aykırı davranıldığı gerekçesiyle İdare Mahkemesi’ne başvurarak, fabrikanın 

çalışmalarının durdurulmasına karar verilmesini istemiştir. Başvurucu ayrıca 

yerleşme yerini serbestçe seçme hakkının ihlal edildiğinden, maddi ve manevi 

bütünlüğünün, kişisel özgürlük ve güvenliğinin tehdit edildiğinden şikayetçi 

olmuştur. İdare Mahkemesi başvurucunun istemini, fabrikadan çıkan koku, duman ve 

gürültünün çevrede yaşayanların sağlıkları açısından ciddi bir tehlike oluşturmadığı, 

yalnızca yaşam kalitesini düşürdüğü, bunun da anayasal hakların ihlali anlamına 

gelmediği gerekçelerine dayanarak reddetmiştir. Başvurucu İdare Mahkemesi’nin bu 

kararına karşı Yüksek Mahkeme’ye itirazda bulunmuştur ancak Yüksek Mahkeme de 

başvurucunun talebini reddetmiştir. İç hukuk yollarını tüketen başvurucu, 14 Mayıs 

1990’da Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na yaptığı başvuruda, evinin birkaç metre 

ilerisinde kurulan atık işleme fabrikasının verdiği rahatsızlık konusunda yerel 

organların hareketsiz kalmaları nedeniyle AİHS’nin 3. ve 8. maddelerinin ihlal 

edildiğini ileri sürmüştür.”22 Mahkeme; 

 
Ağır çevre kirliliği kişilerin sağlığını ciddi bir biçimde tehlikeye sokmaksızın da 

bireylerin esenliğini etkileyip özel ve aile yaşamları üzerinde olumsuz sonuçlar 

                                                 
22 Güney Dinç, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Göre Çevre ve İnsan, Türkiye Barolar Birliği, 

Mayıs 2008, Ankara, s. 265 
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doğuracak şekilde konuta saygı haklarını kullanmalarını engelleyebilir. Mevcut 

olaydaki sorun ister devletin, başvurucunun 8. maddenin birinci fıkrasındaki haklarını 

korumak amacıyla makul ve gerekli tedbirleri almak şeklinde pozitif yükümlülük 

açısından, isterse ikinci fıkraya göre haklı gösterilebilecek kamu makamlarının bir 

müdahalesi açısından analiz edilsin, uygulanacak olan ilkeler büyük ölçüde aynıdır. Her 

iki bağlamda da bireyin ve kamunun yarışan menfaatleri arasında adil bir denge 

kurulmaya çalışılması gerekir. Her iki durumda da devlet belirli bir takdir marjına 

sahiptir. Ayrıca 8. maddenin birinci fıkrasından çıkan pozitif yükümlülük bakımından 

adil denge kurulurken bile ikinci fıkradaki amaçların belirli bir bağlantısı bulunabilir. İç 

hukuku yorumlamak ve uygulamak öncelikle ulusal makamların ve özellikle ulusal 

mahkemelerin işidir. Mahkeme’nin görevi ise ulusal makamlar tarafından 

başvurucunun konutuna ve özel ve aile yaşamına saygı hakkını korutan tedbirler alınıp 

alınmadığı hakkında karar vermektir. Olaylara bakıldığında davalı devletin, kentin 

ekonomik iyiliği ile başvurucunun konutuna, özel ve aile yaşamına saygı hakkını etkili 

bir şekilde kullanma hakkı arasında adil bir denge kuramadığı anlaşılmaktadır.23 

 

 

gerekçelerine dayanarak 8. maddenin ihlal edildiğine karar vermiştir.  

 

Bilindiği gibi AİHS’nin ‘Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması’ başlıklı 8. 

maddenin 1. fıkrasına göre, herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine 

saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Maddenin 2. fıkrasına göre de, bu hakkın 

kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu 

emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin 

önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 

için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak 

koşuluyla söz konusu olabilir. Görüldüğü gibi, birinci fıkrada korumaya alınan hak ve 

özgürlükler belirtilmekte, 2. fırkada da, söz konusu değerlerin mutlak olmayıp, 

meşruluk koşulları belirtilerek, müdahalelere yani sınırlamalara tabi tutulabilecekleri 

öngörülmektedir. Başka bir ifadeyle, 1. fıkrada öngörülen haklara saygı emredilmekte 

ve birey hak sahibi kılınmakta, 2. fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla, bu haklara 

resmi makamların müdahalesi yasaklanmaktadır. Ancak sözleşme, sözleşmeci 

                                                 
23 AİHM, Lopez Ostra v İspanya, 9 Aralık 1994, 16798/90, §51, 55, 58 
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taraflara yalnızca müdahale etmeme gibi negatif bir yükümlülük yüklememektedir; 

devletler aynı zamanda, koruma altına alınan hak ve özgürlüklere saygıyı sağlama, 

yani bu hakların fiilen ve gerçekten kullanılmasına imkan verecek tedbirleri alma 

yönündeki pozitif görevi de vermektedir.  

 

Özel yaşama saygı hakkına dayandırılan yukarıdaki değerlendirmeler, 8. 

maddenin koruma altına aldığı güvencelerin etkili olması yolunda AİHM’nin geniş 

yorum anlayışını benimsediği önemli bir örnektir. Bunlardan birincisi, daha sonra 

Öneryıldız kararında da yinelenecek olan devletin objektif sorumluluğudur. Diğeri de, 

“sürekli ihlal” ilkesini benimsemiş olmasıdır.24 

 

Mahkeme, başvurucunun ve ailesinin çevre kirliliği nedeniyle yıllarca 

duydukları acı ve sıkıntının, koku ve dumandan ileri gelen rahatsızlığın sözleşmenin 

3. maddesine göre aşağılayıcı davranış oluşturduğu yolundaki savlarını ise, 

uygulamanın bu yargıyı haklı kılacak en alt düzeye ulaşmamış olması bakımından 

yerinde bulmamıştır.25 

 

c. Hatton ve Diğerleri / Birleşik Krallık Davası (2003)26 

 

 Londra Heathrow Havaalanı 1997 yılında gürültü kirliliğinden kaynaklanan, 

özel yaşama saygı hakkı, kişisel bütünlük, devletlerin pozitif yükümlülüğü ve 

demokratik toplumların gereklilikleri konularında bir kez daha AİHM’nin 

gündemine taşınmıştır. Uçakların gece iniş ve kalkışlarına ilişkin sınırlamayı 

belirleyen “gürültü kotası” nın 1993 yılında değiştirilmesi, gece boyunca hava 

trafiğinde görülen yoğunluğa koşut olarak çevreye taşan gürültünün de artmasına 

neden olmuştur. Havaalanına yakın bölgelerde yaşayan sekiz İngiliz vatandaşı, artan 

gürültüden yakınarak başvuruda bulundular. AİHM’nin 3. Dairesi’nde görülüp 2 
                                                 
24 Güney Dinç, a.g.e., s. 272 
25 AİHM, Lopez Ostra v İspanya, § 59, 60 
26 Hatton ve Diğerleri v. Birleşik Krallık, 36022/97, 2003, (çevrimiçi) http://ihami.anadolu.edu.tr/, 

Temmuz 2009 
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Ekim 2001 günü sonuçlanan kararda, İngiltere, iki yönden sorumlu bulunmuştur. 

Heathrow havaalanı yakınında oturan başvuruculara, uçakların gece iniş ve 

kalkışlarına ilişkin sınırlamayı değiştiren 1993 yılındaki gürültü kotasının ardından 

gürültünün artması, bu koşulların başvurucular üzerinde yarattığı uykusuzluk, 

havaalanının kamu organları tarafından işletilmemesi nedeniyle doğrudan devletin 

özel yaşama müdahalesi olarak görülmemiştir. Ancak devletin, başvurucuların 

yakındıkları konuda pozitif yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle, 

Sözleşmenin 8. maddesinin ihlal edildiğine karar verilmiştir. AİHM ayrıca, gürültü 

kirliliği konusunda iç hukukta açılan davalarda yerel mahkemelerin sınırlı bir 

inceleme yapmaları nedeniyle özel yaşama saygı hakkı konusunda etkili bir hukuk 

yolu bulunmadığından, sözleşmenin 8. maddesiyle bağlantılı olarak 13. maddenin de 

ihlal edildiğini kararlaştırmıştır.  

 

3. Daire kararına itiraz edilmesi nedeniyle uyuşmazlık bir kez de Büyük 

Kurul’da tartışılmıştır. Büyük Kurul, yetkili organların, yeni düzenlemelerin kamu 

yararı ile bu uygulamadan etkilenen Heathrow havaalanı yakınında oturan 

başvurucuların özel yaşamlarına, konut dokunulmazlıklarına saygı hakları arasında 

adil bir denge kuramadıkları, bu nedenle de takdir yetkilerini aştıklarının yolundaki 

savların geçerlik kazanmadığı görüşüyle sözleşmenin 8. maddesinin ihlal 

edilmediğine karar vermiştir. 

 

 AİHM, pek çok aykırı oy içeren Hatton davası kararı ile yukarıda 

değindiğimiz aynı havaalanından kaynaklanan ve 1990 yılında sonuçlandırdığı 

Powell ve Rayner davasının kararı arasındaki farklı yaklaşımını, gerekçesinde 

açıklamaya çalışmıştır. Mahkeme, Hükümet’in anımsattığı daha önceki dava ile bu 

davadaki başvurucuların koşulları arasında uygun bir karşılaştırma yapmanın olanağı 

olmadığını vurgulamıştır. Bu davadaki başvurucular, öncelikle geceleri artan gürültü 

ve seslerden yakınmaktadırlar. Oysa daha önceki başvurucular genel olarak uçakların 

çıkardığı sesten şikayet etmişlerdi. Bu başvurunun konusu, Hükümet’in geceye 

ilişkin ses düzeyleriyle ilgili sınırlamaları değiştirdiği 1993 yılından sonra geceleri 
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oluşan gürültü artışlarıyla ilgilidir. Bu nedenle mahkeme, daha önceki başvuruların 

sonuçlarının bu davayla ilişkili olmadığı görüşüne varmıştır.27  

 

 Bütün bu olaylarda, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, 8. maddenin içerdiği, 

konuta ve özel yaşama saygı hakkından doğmaktadır. Mahkeme, havaalanının 

gürültüsü ve hava kirliliği altında kaldığı için özel bir konumu bulunan “kişinin 

çevresel haklarını” tanımayı reddetmiştir. 

 

 Yargıçlar Costa, Türmen, Ress, Zupancic ve Steine, çoğunluğun 8. maddenin 

ihlal edilmediği yönündeki bu kararına katılmamışlardır. Muhalefet şerhlerine göre, 

Mahkeme’nin sıkça altını çizdiği üzere, Sözleşme yaşayan bir varlıktır ve mevcut 

günün şartları ışığında yorumlanmalıdır. Mahkeme, Avrupa Kamu Düzeni’nin 

gelişmesi için Sözleşme tarafından güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri 

geniş bir yorumla korumalıdır. 1950’de bilinmeyen bir alan olan çevresel insan 

hakları konusunda Mahkeme giderek, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını 8. 

maddenin kapsamına sokmuştur. Sözleşme, idari otoritelerce gücün doğrudan 

suistimal edilmesine karşı bireyi korur. Bireylerin insan haklarının çevresel 

görünümü, devletin doğrudan eylemi ile tehdit edilemez.28  

 

 AİHM, daha önceki 57 adet kararında “çevrenin korunması” ibaresini 

kullamışken, bu kararında ilk defa “çevresel insan hakları” ibaresini kullanmıştır. 

 

d. Öneryıldız / Türkiye (2003) 

“1970’lerin ilk yıllarından bu yana, Kazım Karabekir’e bitişik bir gecekondu 

mahallesi olan Hekimbaşı’nda ev atıklarının toplandığı bir çöplük kullanılmaktadır. 

22 Ocak 1960’da Orman Komisyonu’na ait olan arazinin kullanımı, doksan dokuz 

yıllığına İstanbul Belediye Meclisi’ne verilmiştir. Vadiye yukarıdan bakan eğimli bir 

                                                 
27 Hatton ve Diğerleri v. Birleşik Krallık, § 96 
28(çevrimiçi)http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlig

ht=hatton&sessionid=42207018&skin=hudoc-en, Temmuz 2009 
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arazi üzerindeki alan 1972’den bu yana Belediye Meclisi’nin ve bakanlık 

organlarının sorumluluğu ve yetkisi altında, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye 

ilçeleri tarafından çöplük olarak kullanılmaktadır.  

28 Nisan 1993'te sabah 11 sularında çöp alanında bir metan gazı patlaması 

meydana gelmiştir. Yığma sonucu ortaya çıkan basınçtan kaynaklanan kaymanın 

ardından, atıklar çöp yığınından kopmuş ve başvurana ait konutun da içinde 

bulunduğu, çöplüğün kurulduğu vadinin tabanına yerleşmiş on civarında 

gecekondunun üzerine kaymıştır. Kazada otuz dokuz kişi hayatını kaybetmiştir. 

Başvurucunun evinin bir kısmı Belediye’ye ait çöplüğe bitişiktir. Davanın 

nedeni, Türk vatandaşları olan Ahmet Nuri Çınar ile Maşallah Öneryıldız'ın, 

sözleşmenin 34. Maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa insan 

Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvurudur. Başvuranlar, AİHS'nin 2, 8 ve 13. 

Maddeleri ile l No'lu Protokol'ün 1. Maddesi'ne dayanarak, 28 Nisan 1993'te İstanbul 

Ümraniye'deki belediyeye ait çöplükte meydana gelen metan gazı patlaması sonucu 

hayatını kaybeden yakın akrabalarının ölümlerinden ve mallarının tahribatından yerel 

makamların sorumlu olduğunu iddia etmişlerdir. Başvuranlar ayrıca, davalarıyla 

ilgili idari işlemlerin, AİHS'nin 6. Maddesinde yer alan hakkaniyet ve makul süre 

gereklerine uymadığından şikâyetçi olmuşlardır.”29 

AİHM, tarafların savları, bir bütün olarak göz önüne aldığında, 2. maddenin 

yalnızca Devleti temsil eden kişilerin kuvvet kullanması sonucunda meydana gelen 

ölümleri kapsamadığını; aynı zamanda ilk bendinin ilk cümlesi ile Devletlere, 

topraklarında yaşayan kişilerin yaşamlarını korumak için gerekli önlemleri almaya 

yönelik pozitif bir yükümlülük verdiğini vurgulamıştır. Mahkeme, bu yükümlülüğün, 

kamusal olsun ya da olmasın, yaşama hakkının tehlikeye girebileceği her türlü 

etkinlik ve afortiori olarak da doğaları gereği tehlikeli olan çöp toplama alanlarının 

işletimi gibi endüstriyel etkinlikler için de geçerli olduğu kanaatindedir. Dolayısıyla 

                                                 
29 AİHM, Öneryıldız v Türkiye, 30 Kasım 2004, 48939/99 (Çevrimiçi) http://ihami.anadolu.edu.tr/, 

Temmuz 2009 



 94

başvuranın şikâyetinin 2. maddenin ilk cümlesi kapsamında yer aldığı ve dolayısıyla 

bu maddenin söz konusu davada ihlal edildiği kanaatine varmıştır.30 

Mahkeme ayrıca çok önemli bir vurgu yaparak, Avrupa standartlarındaki 

çevreye ilişkin son gelişmelerin, çevresel alanda ulusal kamu otoritelerine düşen 

görev ve sorumlulukları arttırdığını teyit etmektedir.31 

e. Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi’nin 11 Eylül 2009 tarihli Raporu 

 

Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi çok yakın bir süre önce, Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi’ne sağlıklı bir çevre hakkını güvenceleyen ek bir protokol 

eklenmesine ilişkin teklifi de içeren, çevre hakkı ile ilgili bir rapor hazırlamıştır.32 

Parlamenterler Meclisi’nin bu raporu, çevre hakkının son durumuna ilişkin 

aydınlatıcı bir kaynaktır. Söz konusu teklifte Meclis, aşağıdaki tespitlere yer 

vermiştir: 

 

• Çevre ve insan hakları arasında sıkı bağ vardır. Çevresel koruma, başta yaşam 

hakkı, sağlık hakkı, mülkiyet hakları ve özel hayat ve aile hayatının gizliliği 

hakları başta olmak üzere tüm insan haklarının gerçekleştirilmesi için 

gereklidir. 

 

• Çevresel koruma ile bilgi edinme hakkı ve adalete erişim gibi diğer insan 

hakları arasındaki bağ da vurgulanmalıdır. 

 

• İnsan hakları ile çevrenin kalitesi arasındaki sıkı bağ, çevrenin bozulması 

yüzünden tehlike altındadır. 

 

                                                 
30 Öneryıldız v Türkiye, § 71,82, 89 
31  Öneryıldız v Türkiye,  § 64 
32(çevrimiçi)http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc09/EDOC12003.ht

m,19 Eylül 2009 
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• Tüm toplumun ve tek tek her bireyin, nesiller arası dayanışma ilkesi 

gereğince gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre bırakması şarttır. 

 

• Çevresel koruma, atılan tüm ulusal ve uluslararası düzeydeki yasal ve politik 

adımlara rağmen, hala yeterli bir şekilde güvence altına alınamamıştır. 

 

Meclis raporunda, Stockholm Bildirisi’nin yukarıda değinilen 1. ilkesine ve 

AİHM’nin içtihatlarına da atıfta bulunmuştur. Buna göre AİHM, sağlıklı çevre 

hakkını AİHS’nin 2. ve 8. maddelerine dayanarak dolaylı yoldan zaten korumaktadır. 

Sağlıklı bir çevre hakkını Sözleşme’ye dahil etmek, halihazırda varolan bir hakkı 

kurumsallaştırmak anlamına gelecektir. 

 

Bu tespitlerden yola çıkarak Meclis, üye devletlere; 

 

• AİHS’nin 2., 3. ve 8. maddelerinde öngörüldüğü üzere, yaşam, sağlık ve 

bedensel bütünlük için yeterli koruma sağlamaları, 

 

• Çevreye ilişkin bilgi sistemleri kurmaları ve mümkün olduğunca kamunun 

karar verme sürecine katılımını geliştirmeleri, 

 

• Çevrenin zarar görmesi durumunda, işbirliğinde bulunmalarını ve 

sorumluluğu paylaşmaları çağrısında bulunmuştur. 

 

Söz konusu teklifin açıklayıcı metninde raportör Mr Jose teklifin getirilme 

gerekçelerini şöyle sıralamıştır33: 

 

• Şimdiye kadar birkaç kez teklif verilmiş olsa da34, AİHS’de sağlıklı bir çevre 

hakkı yer almamaktadır. 

                                                 
33(çevrimiçi)http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc09/EDOC12003.ht

m, 19 Eylül 2009 
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• AİHS’de bu hak yer almamış olmasına rağmen, AİHM dolaylı yoldan bu 

hakkı kabul etmiştir. Ancak AİHM’nin bu tutumu sağlıklı bir çevrede yaşama 

hakkının tam bir güvencesi olarak kabul edilemez. 

 

• Sağlıklı bir çevre hakkını ayrı bir hak olarak Sözleşme’ye eklemek, 

başvurucuların Sözleşme’de yer alan diğer insan haklarına başvurmadan 

Mahkeme’ye başvurmalarını sağlayacaktır. Bu da Mahkeme’nin doğrudan bu 

hakkın ihlal edildiğini karara bağlamasına yol açacağından, koruma tam 

anlamıyla gerçekleşmiş olacaktır. Bu şekilde devletler de çevresel konuları 

daha fazla hesaba katacaklardır. 

 

• Sözleşme’ye sağlıklı bir çevre hakkını eklemek, nesillerarası dayanışma 

ilkesinin bir gereği ve gelecek kuşaklara bir borcumuzdur. 

 

B. Bilgi Edinme Hakkı 

 

 Demokratik ve hukuka bağlı yönetim anlayışında, şeffaf ve hesap verebilir, 

insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir kamu yönetiminin oluşturulması, kamu 

hizmetlerinin halka yakınlığın, dürüstlüğün, halkın denetimine açıklığın, etkinlik ve 

verimliliğin sağlanması temel ilke haline gelmiştir. Bu temel ilkenin en önemli 

araçlarından birisi de bilgi edinme hak ve özgürlüğüdür.35 Bilgi edinme hakkının 

tanınması, devlet karşısında bireyin, “yönetilen” konumundan hak sahibi bir süje 

konumuna geçişini sağlar. Yine bilgi edinme hakkı, kişilerin idareyi ve idari 

faaliyetleri sorgulayabilmesine imkan tanıyarak hikmeti hükümet anlayışına son 

verir.36 

                                                                                                                                          
34 Parlamenterler Meclisi, 1999 ve 2003 yıllarında da sağlıklı bir çevre hakkının Sözleşme kapsamına 

sokulmasına ilişkin teklif sunmuştur. (1431 ve 1614 sayılı teklifler) 
35 Cemil Çiçek, Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı Uluslararası Konferansı Tutanakları, Tesev 

Yayınları, Mart 2006, s. 14. 
36 Cemil Kaya, İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2005, s. 26. 
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 Özgürlükler açısından en önemli sorun, yönetsel faaliyetlerin hukuka 

uygunluğunun sağlanmasıdır. Bunun nedeni, özgürlüklere yönelik en ciddi 

tehditlerin genellikle yürütme organından ve yönetsel makamlardan gelmesidir. İdari 

işlem ve eylemler, hukuki ilişkileri, hak ve yükümlülükleri doğrudan etkileyen 

sonuçlar yaratmaktadır. Ayrıca idari faaliyet, devletin cebir kullanma yönünün, 

cezalandırma alanından sonra, en çok ortaya çıktığı alanı oluşturmaktadır. Böylece 

yönetim, özellikle bireylerin hak ve çıkarlarına etkide bulunan türden yönetsel 

faaliyetlerini yürütürken; yönetim karşısında bireylere belli haklar tanınması yoluyla 

bireyin güçlü hale getirilmesi bir zorunluluktur.37 

 

Bilgi edinme hakkı, idarenin karar alma mekanizmasının önceden belli bir 

usule bağlanması ve idarenin karar alma sürecinde yaptığı toplantılara isteyenin 

katılması ile birlikte “yönetimde demokrasi” ya da “ günışığında yönetim” in bir 

unsurunu oluşturur.38 İdarenin tuttuğu bilgilere ulaşabilme anlamına gelen bilgi 

edinme hakkı, idarenin keyfi davranışlarını önlemeyi ve kamu hizmetinden 

yararlananların demokratik yollarla idareden hesap sorabilmesine imkan tanır.  

 

İnsan ve çevresini ilgilendiren toplumsal, iktisadi ve siyasal olaylar 

konusunda gerekli haber ve bilgilere ulaşmak, bireyler açısından bilgi edinme 

hakkını, Devlet açısından ise saydamlık ilkesini gerekli kılar. Devletler, kamuya 

kapalı bilgi alanını elden geldiğince daralttıkları oranda demokratik 

olabilmektedirler. Saydamlık ilkesi günümüzde, sadece bireylerin kendilerini 

ilgilendiren bilgi ve belgelere kamu makamları önünde ulaşabilme hakkıyla sınırlı 

değildir. Bilgi edinme, özgürlükler hukukunda iki biçimi kapsamaktadır. Birincisi, 

herkese kendini ilgilendiren bilgilere ulaşma hakkı tanıyan bireysel özgürlük 

alanıdır; ikinci ise, halkı ilgilendiren bilgi ve belgelere girişi güvenceleyen toplu 

özgürlüktür. 

  

                                                 
37 Gürsel Özkan, Demokratik Yönetimin Birinci Adımı Bilgi Edinme Hakkı, Türkiye Kamusen, 

Ankara, 2004, s. 140 
38 İl Han Özay, Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2004 s. 3. 
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 Bilgilenme hakkının düzenlenmesinde genel ve klasik eğilim, bilgilenme 

hakkının ifade özgürlüğünün bir boyutu şeklinde öngörülmesidir. Bu durumda 

bilgilenme hakkı, ifade özgürlüğünün bir unsuru olarak kişisel ve siyasal haklar 

bölümünde yer alacaktır. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki gerek uluslararası 

gerekse ulusal alanlardaki yeni eğilim, ifade özgürlüğü ile bilgilenme hakkı 

arasındaki ilişkiyi gözardı etmeksizin, bilgilenme hakkının bağımsız bir hak olarak 

düzenlenmesi yolundadır.39 

 

 İfade özgürlüğü hakkının devam etmesini ancak bilgilenme hakkı 

güvenceleyebilir. Bilgi edinme hakkı sayesinde, insan hakları bağlamında özgür 

ifade sağlanabilmektedir. Böylece bilgi edinme hakkı bir yandan ifade özgürlüğünün 

bir unsuru olurken, öte yandan da ifade özgürlüğünün gerçek amacına ulaşması için 

onu güvenceleyen bir hak niteliği taşımaktadır. 

 

 Bilgi edinme hakkının, insan haklarının hangi kategorisinde yer aldığına da 

değinmek gerekir. Bilindiği gibi, “demokratik toplumlarda kişilere tanınan 

özgürlükler, negatif statü hakları, pozitif statü hakları ve aktif statü hakları olarak üç 

kategoriye ayrılır. Negatif statü hakları, kişinin devlet tarafından dokunulamayacak 

özel alanının sınırını çizen, vicdan özgürlüğü, kişi güvenliği, konut dokunulmazlığı 

gibi özgürlük ve haklarıdır. Bunlar devlete negaitf bir tutum, sadece karışmama 

ödevi yüklerler. Bunlara başka bir deyişle koruyucu haklar da denir. Pozitif statü 

hakları, vatandağa devletten olumlu bir davranış, bir hizmet ve yardım isteme 

imkanlarını tanıyan, sağlık hakkı, öğrenim hakkı, çalışma hakkı, güvenlik gibi 

haklardır ve bunun karşılığında devlete sosyal alanda belirli ödevler ve fonksiyonlar 

yükler. Bunlar ise isteme haklarıdır. Aktif statü hakları ise, siyasi görüş ve 

tutumlarını açıklama, örgütlenme, oy kullanma, referandum, seçme ve seçilme 

yollarıyla vatandaşa yönetimde söz sahibi olma ve kararlara katılma yetkisini veren 

siyasal haklardır. Bu gruba da katılma hakları denir.”40  

 

                                                 
39 Yancı, a.g.e., s. 23 
40  Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Yetkin Yayınevi, Ankara, 1993, s. 6 



 99

 Bilgi edinme hakkı bir yandan devlete, bilgi alışverişine müdahale etmeme 

görevi yüklerken, diğer yandan da vatandaşların ulaşabileceği bir bilgi ağı kurma 

ödevi yüklemektedir. Bilgi edinme hakkı, özellikle de çevresel bilgi edinme hakkının 

ağırlık olarak pozitif statü hakkı niteliği taşıdığı düşünülmektedir. Zira bilgi edinme 

hakkının etkin bir biçimde kullanılabilmesi devletin sağlıklı bir bilgi ağı oluşturma 

görevini yerine getirmesine bağlıdır. Bununla birlikte katılım ve başvuru haklarıyla 

tamamlanan ve çevre hakkını güvenceleyen bilgilenme hakkının, aktif statü hakkı 

boyutunu da gözardı etmemek gerekir.41 

 

AİHS’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesinde güvence altına 

alınan haklar; ifade özgürlüğü, görüş sahibi olma özgürlüğü, bilgi ve düşünceyi 

edinme özgürlüğü, bilgi ve düşünceyi yayma özgürlüğüdür.42 

 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan 

Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından üretilen çok 

sayıda ve yerleşik hale gelen karar ve hükümler, ifade özgürlüğünün, demokratik bir 

toplumun ilerlemesi ve her bir bireyin gelişmesi için temel koşullardan biri olduğunu 

ortaya koymuştur.43 

 

 AİHM 19 Nisan 2009 tarihinde verdiği Tarsagag a Szabadsagjogokert v 

Macaristan44 kararında, bilgi edinmenin ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası 

olduğunu oybirliği ile kabul etmiştir. Başvurucu Társaság a Szabadságjogokért 

(Macar Medeni Özgürlükler Birliği) 1994 yılında kurulmuş ve merkezi Budapeşte’de 

olanbir sivil toplum örgütüdür. Örgütün amacı sivil toplumun ve Macar hukukunun 

güçlendirilmesi ve uyuşturucu ile savaştır. 2004 yılında bir parlamenter, Macar Ceza 

Yasası’nda uyuşturuya ilişkin cezalarda yapılan değişikliğe ilişkin şikayetlerini 
                                                 
41 Yancı, a.g.e., s 36 
42 Semih Gemalmaz, Burak Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Standartları Işığında Türkiye’de 

Bilgi Edinme, Düşünce, İfade ve İletişim Mevzuatı, İstanbul, 2004, s.195. 
43 A.e., s. 196 
44 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Tarsagag a Szabadsagjogokert v Macaristan, 14 Nisan 2009,  

no: 37374/05 
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Anayasa Mahkemesi’nin önüne getirmiştir. Başvurucu, Anayasa Mahkemesi’ne 

incelemekte olduğu şikayete ilişkin bilgi edinmek için başvurmuştur ancak Mahkeme 

başvurucunun bilgi edinme talebini reddetmiştir. Başvurucu ülkesindeki diğer tüm 

hukuki yollara başvurmuş ancak istediği bilgiyi edinenemiştir. Başvurucu, Macar 

devletinin bilgi edinme hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle AİHS’nin ifade özgürlüğünü 

içeren 10. maddesine dayanarak AİHM’ne başvurmuştur. AİHM geçmiş kararlarına 

da atıfta bulunarak başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine oybirliğiyle 

karar vermiş ve dönüm noktası niteliğindeki şu açılımlara varmıştır: 

 

 
Mahkeme geçmişte, “Madde 10, bireylere bilgiye erişim hakkı vermeyeceği gibi, devletlere 

de bireylere bilgi verme yükümlülüğü yüklemez” (Leander v. Sweden, 26 March 1987, § 74 

in fine, SeriesA no.116), “Sözleşmeden idari bilgi ve belgelere erişim şeklinde genel bir hak 

çıkarmak çok zordur” (Loiseau v France, no.46809/99) şeklinde kararlar vermiştir. Bununla 

beraber Mahkeme son zamanlarda geniş bir yorumla, “bilgi alma özgürlüğü” kavramını 

(Sdružení Jihočeské Matky c. la République tchèque , no.19101/03, 10 Temmuz 2006) ve 

dolayısıyla bilgi edinme hakkını tanıyarak ilerleme göstermiştir.45 

 

 

 Bu karar da göstermektedir ki; gerek uluslararası gerekse ulusal alanlardaki 

yeni eğilim, ifade özgürlüğü ile bilgilenme hakkı arasındaki ilişkiyi göz ardı 

etmeksizin, bilgilenme hakkının bağımsız bir hak olarak düzenlenmesi yolundadır.  

 

Hatta uluslararası alanda ve bölgesel alanda ve özellikle de AB’ye üye ülkeler 

başta olmak üzere çevre hakkını tanıyan bazı ülkelerdeki genel eğilim, çevre 

alanında bilgilenme hakkını özgül bir hak olarak tanımaktır. 46 

 

  

                                                 
45 Tarsagag a Szabadsagjogokert v Macarista, § 35 
46 Yancı, a.g.e, s. 23. 
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C. Çevresel Bilgi Edinme Hakkı (Çevresel Bilgiye Erişim Hakkı) 

1. Genel Açıklama  

 

Çevre konusunun artan önemi bilgi edinme hakkı alanında da kendisini 

göstermiştir. Yakın zamanda çevre konusunda bilgiye erişmenin, sürdürülebilir 

kalkınmanın ve çevresel yönetime halkın etkili katılımının anahtarı olduğu artan 

şekilde kabul edilmiştir.47 

 

Kamunun geneline veya belli kategorideki kişilere (işçiler gibi) çevreyle 

ilgili bilgiye erişim hakkını vermek, uluslararası hukukun yeni fakat gitgide 

sağlamlaşacak kurallarından biridir.48 Bu hak, çevresel etki değerlendirmesi 

süreçlerindeki katılım haklarına sıkı sıkıya bağlıdır ve kamunun bilinçlendirilmesi 

veya eğitilmesi yükümlülüğünden daha fazlasıdır. AT’nin 1990 tarihli Çevresel 

Bilgiye Erişim Yönergesi, 1992 OSPAR Konvansiyonu ve Avrupa Konseyi’nin 

1992 tarihli Kişisel Sorumluluk Konvansiyonu, bu hakkı detaylı bir şekilde 

düzenleyen ilk araçlardır. Son zamanlarda hak, hem coğrafik hem de kapsam 

açısından 1998 tarihli Aarhus Sözleşmesi ile genişletilmiştir.  

 

Bu düzenlemelerin hepsinde hakkın varlığı ve kullanılması belli 

sınırlamalara tabi tutulmuştur. Çernobil kazasından sonra kabul edilen 1986 tarihli 

UAEA Bildirim Konvansiyonu, vatandaşlara çevresel bilgiye erişim hakkını 

sağlamada başarısız olmuştur. 1992 tarihli Endüstriyel Kazalar Konvansiyonu 

taraflara kamuya bilgi sağlamak şeklinde pozitif bir yükümlülük yüklemiştir. İklim 

Değişikliği Andlaşması, bilginin taraflarca konferansta sunulmasıyla kamuca 

erişilebilir hale getirilmesini öngörmüş olsa da, bilgiye erişim hakkı 

yaratmamaktadır.49  

 

                                                 
47 Kaya, a.g.e., s. 71 
48 Sands, a.g.e., s. 853 
49 OSPAR Konvansiyonu,  m. 9  
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Rio Bildirisi çevresel karar verme sürecinde kamunun katılımının önemli 

rolüne değinir ve 10. ilkesinde şunu belirtir; 

 

 
Çevre konuları tüm ilgili vatandaşların uygun seviyede katılımıyla ele alınabilir. Ulusal 

seviyede, her birey çevreye dair umumi makamlarca tutulan bilgilere zararlı maddelere dair 

bilgileri ve kendi topluluklarındaki faaliyetleri içerecek şekilde uygun erişim hakkına ve 

karar verme süreçlerine katılım fırsatına sahip olmalıdır. Devletler bilgiyi geniş bir şekilde 

elde edilebilir yaparak ulusal bilinç ve katılımı kolaylaştırmalı ve teşvik etmelidirler. Islah 

ve çareyi de içeren adli ve idari raporlara etkili erişim sağlanmalıdır. 

 

 

Rio Bildirisi hangi bilginin ‘uygun’ olduğuna dair bir açıklama getirmemiş 

olsa da Gündem 21 bu konuda aydınlatıcı olabilir. Buna göre; bireyler, gruplar ve 

organizasyonlar, çevreye belli bir etkisi olan veya olabilecek olan ürünler ve 

faaliyetler dâhil olmak üzere çevreye ve kalkınmaya ilişkin bilgiye ve çevresel 

koruma tedbirlerine ilişkin bilgilere erişebilirler.50 

 

Şu noktada AİHM’nin Guerra ve Diğerleri  v. İtalya51 kararına değinmekte 

fayda vardır. “İtalya’da gerçekleşen ve sanayi kuruluşlarının çevresel etkilerini ele 

alan başvurunun içeriği, yaşadıkları bölgede bulunan kimya fabrikasının içerdiği 

sakıncalar konusunda kişilerin bilgilendirilmemesi ve fabrikada gerçekleşebilecek 

kazalarla ilgili önlemlerin almamasıyla ilgilidir. Başvurucular gübre üretimine son 

verilinceye kadar bölgede kalmışlar, yetkili belediyenin, topraklarında oturmaya 

devam etmeleri halinde kendilerinin ve yakınlarının karşılabileceği riskleri 

değerlendirmelerini sağlayacak önemli bilgileri vermesini beklemişlerdir. Bölge, 

fabrikada gerçekleşebilecek kaza durumunda büyük bir tehlikeyle karşılaşabilecek 

konumda bulunmaktadır. Başvuru sahipleri, yetili otoriteleri, fabrikanın neden 

olduğu riskler hakkında kamunun bilgilendirilmesi için gerekli önlemleri almak 

konusunda başarısız olduğu ve büyük bir kazanın meydana gelme ihtimaline karşı 

                                                 
50 Gündem 21, Bölüm 23, § 3 
51 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Guerra ve Diğerleri v İtalya, 19 Şubat 1998, 116/1996/735/932 
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alınması gereken önlemlerin alınmadığından bahisle bilgi edinme özgürlüğü 

haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir.  

 

Mahkeme, uygulanan kamusal önlemler ile başvurucunun özel ve aile yaşamı 

arasında doğrudan ve yakın bağlar olduğu koşullarda, devletlerin yöre halkını 

karşılaşabilecekleri olumsuzluklar nedeniyle bilgilendirme konusunda objektif 

yükümlülükleri bulunduğunu belirtmektedir. 19 Şubat 1998 tarihli bu kararda 

Mahkeme, Enichem fabrikasından çıkan zehirli emisyonların, başvurucuların özel ve 

aile yaşamına saygı gösterilmesi hakkı üzerindeki doğrudan etkisinin, sözleşmenin 8. 

maddesinin uygulanmasını gerektirebileceği görüşünde olmuştur. Mahkeme devletin 

bilgilendirme yükümlülüğünü başvurucuların savları doğrultusunda iki açıdan 

tartışmıştır. Öncelikle, çalıştırdığı fabrika hakkında bilgi vermek istemeyen 

işletmecinin yükümlülüğünün, devletçe üstlenilmesi biçiminde pozitif bir 

yükümlülüğün varlığını benimsenmemiştir. Bu nedenler 10. maddenin uygulanabilir 

olduğu yolundaki başvurucu savları yerinde bulunmamıştır. Buna karşılık kimya 

fabrikasının yakınında oturan başvuruculara risk faktörü ve bir kaza anında nasıl 

davranacakları konularında bilgi verilmemesi, sözleşmenin 8. maddesi kapsamında 

değerlendirilmiştir. Başvrucuların ve ailelerinin, söz konusu fabrikada bir kaza 

olması durumunda, özellikle tehlike altında olan Manfredonia kasabasında yaşamaya 

devam etmeleri durumunda, ne tür olumsuzluklarla karşılaşacaklarını 

öğrenebilmeleri için gerekli bilgilerin başvuruculara verilmemiş olması nedeniyle 

Mahkeme, İtalya’nın 8. maddeyi ihlal ettiğini kararlaştırmıştır.”52  

 

 Mahkeme başvurucuların, fabrikanın yol açtığı çevre kirliliğinin bilgi 

verilmediği için çalışanların yaşamları açısından tehlike doğurduğu, bunun 

sonucunda işçilerin kansere yakalanarak öldükleri yolundaki savlarını 8. madde 

bakımından değerlendirmiş olması nedeniyle, ayrıca 2. madde kapsamında 

incelemeye gerek görmemiştir.53  

 

                                                 
52 Dinç, a.g.e., s. 285 
53 Guerra ve Diğerleri v İtalya, §61 
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 Karar, çevresel bilgiye erişimin, bazı özel durumlarda, temel bir insan hakkı 

olabileceğini vurgulamıştır.54  

 

 AİHM’nin güncel bir karar olan Tatar v Romanya55 kararına da değinmek 

yerinde olacaktır. Baba Vasile Tatar ve oğlu Paul Tatar, Baia Mare’deki (Romanya) 

bir altın madeninin yakınlarında yaşamaktadırlar. 1990’ların sonunda altın madenini 

işleten S.A Aurul S.A firması, 1998 yılında madeni işletme ruhsatı almıştır. Madeni, 

sodyum siyanür kullanarak çıkarmakta olan firmanın faaliyetleri, başvurucuların 

evlerinin yakınlarında gerçekleşmekteydi. 30 Ocak 2000 yılında bölgede meydana 

gelen kaza sonucunda bir baraj kırılarak 100.000 m3 siyanürün çevredeki suya 

karışmasına sebebiyet vermiştir. BM raporuna göre, şirket kazadan sonra 

faaliyetlerini durdurmamıştır. Baba Tatar, kazadan sonra, söz konusu şirketin 

faaliyeti sırasında ve kaza neticesinde çevreye karışan siyanürün kendisi ve ailesi için 

risk teşkil ettiği iddiaları ve şirketin işletme lisansının geçerliliğin incelenmesi 

talebiyle idari başvurularda bulunmuştur. Romanya Çevre Bakanlığı, baba Tatar’ın 

başvurularına, şirketin faaliyetlerinin çevreye zarar vermediği ve siyanür kullanılarak 

maden çıkarma işleminin çoğu ülkede gerçekleştirildiği şeklinde cevaplamıştır.56  

 

Tatarlar, şirket tarafından yürütülen teknolojik sürecin hayatlarını tehlikeye 

soktuğu ve yetkili otoritelerin bu konuda bir adım atmadığı iddialarıyla ve söz 

konusu olayı ‘soykırım’ olarak adlandırarak AİHS’nin 2. maddesinde düzenlenmiş 

olan yaşam hakkına bir tehdit olduğunu iddia ederek AİHM’ne başvuruda 

bulunmuşlardır. Mahkeme, davayı AİHS’nin 8. maddesi  kapsamında incelemeyi 

uygun görmüştür.57 

 

Mahkeme’ye göre, Romanya Hükümeti, madende kullanılan altın çıkarma 

tekniğinin olası ciddi risklerini yeterli kadar değerlendirmeyerek ve kazadan sonra da 

                                                 
54 Guerra ve Diğerleri v İtalya, §56-60 
55 AİHM, Tatar v. Romanya, 27 Ocak 2009, 67021/01 
56 Tatar v Romanya, Press Release, § 3,4,5,6,7  
57 Tatar v Romanya, Press Release, § 12 
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şirketin endüstriyel faaliyetlerine devam etmesine izin vererek, ihtiyatlılık ilkesine 

açıkça aykırı davranmıştır. Mahkeme ayrıca Romanya’yı, kamuyu 1993 yılında 

şirket için verilen olumlu çevresel etki değerlendirmesi sürecinde ve kazadan sonra 

yeteri kadar bilgilendirmemekten sorumlu tutarak, 8. maddenin ihlal edildiğine karar 

vermiştir. Mahkeme bu kararında da, kamunun çevresel meselelere ilişkin karar 

verme sürecine katılma hakkını güvencelemenin, bir devletin görevi olduğunu 

vurgulamıştır.58 

 

Çevresel bilgiye erişme, idarelere bilgi toplama ve yayma yükümlülüğü 

yükler, kişilere de bu bilgileri isteme elde etme hakkı tanır. Çevresel bilgiye erişme 

çağdaş toplumlarda hayati bir öneme sahiptir. Kişilerin, kendilerine tanınmış olan 

çevre hakkını etkin olarak kullanabilmeleri ancak çevresel bilgiye erişmeleri ve 

çevreye ilişkin karar alma sürecine katılmaları ile mümkündür.59 

 

 Aşağıda çevresel bilgiye erişim hakkının, 1990 tarihli AT Yönergesi ile 

başlayan hukuksal süreci anlatılacaktır. 

 

2. Çevreye ilişkin Bilgiye Erişim Özgürlüğü Hakkında 1990 tarihli 

AT Yönergesi (90/313/EEC) 

 

Çevresel bilgiye erişim hakkındaki 90/313/EEC sayılı ve 1990 tarihli AT 

Yönergesi (“1990 Yönergesi”), çevresel bilgiye erişim hakkını yaratan ilk 

uluslararası hukuki belgedir. Yönerge, bilginin elde edilmesi için gereken en basit 

şartları kabul ederek kamu otoritelerince tutulan çevresel bilgiye AT’de baştanbaşa 

serbest erişimin ve bilginin yayılımının sağlamak için tasarlanmıştır.  

 

                                                 
58 Tatar v Romanya, Pres Release, § 17 
59 Turgut, Çevre Hukuku, s. 283 
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Yönerge, kamu otoritelerince tutulan çevreye ilişkin bilgiye erişimin çevresel 

korumayı arttıracağı fikrinden yola çıkılarak kabul edilmiştir.60 Yönergenin 1. 

maddesine göre yönergenin amacı, kamu otoritelerince tutulan çevre hakkında 

bilgiye erişim ve bu bilgiyi yayma özgürlüğünü sağlamak ve bu tür bilginin 

erişilebilir olması için gereken temel şartları ve koşulları belirlemektir. Yani 

yönergenin iki ana amacı vardır: ilk olarak üye devletlerin, talep halinde, bireylere 

çevresel bilgi sağlamaları; ikinci olarak ise çevrenin durumu ile ilgili olarak genel 

bilgiyi sağlamaları. Böylece bilgi edinme hakkı hem aktif hem de pasif olarak 

düzenlenmiştir. Yönerge çerçevesinde üye devletler üzerine hem aktif hem pasif 

yükümlülükler yüklenmektedir. 

 

 Üye devletler, kamu otoritelerinin, herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin 

talebi üzerine çevreye ilişkin bilgi vermelerini sağlamalıdırlar.61 Demek ki her gerçek 

veya tüzel kişi çevresel bilgiye erişim özgürlüğüne sahiptir.  

 

Ayrıca bilgiye erişim talebinde bulunan kişinin, söz konusu bilgiye 

erişimdeki menfaatini ispatlama zorunluluğu yoktur. Bilgiyi neden istediği, ne amaca 

yönelik kullanacağı gibi soruları cevaplamasına gerek yoktur. Bilgiyi sadece talep 

etmiş olması yeterlidir. 

 

 Çevreye ilişkin bilgiye erişim talebi, kamu otoritelerine yöneltilecektir. 

Yönergenin tanımlara ilişkin 2. maddesinde kamu otoriteleri kavramı şöyle 

tanımlanmıştır; Yargılama ve yasama yeteneğine haiz olan idareler dışındaki çevreye 

ilişkin bilgiye sahip ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki bütün idareler, kamu 

otoriteleri anlamına gelir. 

 

Erişilmek istenilen bilgi çevreye ilişkin bilgidir dolayısıyla talebin konusu da 

çevreye ilişkin bilgidir. Yönergenin 2. maddesine göre çevreye ilişkin bilgi, “ su, 

                                                 
60 Council Directive 90/313/EEC on the Freedom of Access to Information on the Environment, 7 

June 1990, giriş, § 8 
6190/313 EEC, m. 3 
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hava, toprak, fauna, flora, toprak, doğal alanlar hakkında ve idari tedbirler ve çevre 

yönetim programları dahil olmak üzere bunlara zarar verecek veya zarar verme 

ihtimali olan faaliyetler (gürültü çıkmasına neden olanlar dahil) veya tedbirler 

hakkında veya bunları korumayı amaçlayan faaliyetler veya tedbirler hakkındaki her 

türlü yazılı, görsel, aural veya veri tabanlı bilgidir.” 

 

 Yönergede talebin ne şekilde yapılması gerektiğine dair bir hüküm 

bulunmamaktadır. Yönerge çok detaylı değildir ve konusunda ilk olduğundan genel 

bir çerçeve çizmiştir. Üye devletler talebin şekil şartlarını kendileri 

belirleyebileceklerdir.  

 

Kamu otoritesi, bilgi talebinde bulunan kişiye mümkün olan en kısa sürede ve 

herhalde en geç 2 ay içinde cevap vermelidir. Reddin sebepleri 

gerekçelendirilmelidir.62 

 

Üye devletler sundukları bilgi için ücret alabilirler ama söz konusu ücret 

makul olmalıdır.63 Ücret, talep edilen bilgiye erişim gerçekleşirse alınacaktır.  

 

Yönerge, üye devletlerin bazı durumlarda çevreye ilişkin bilgi edinme 

taleplerini reddedebileceğini hükme bağlamıştır. Bu istisnai durumlar şunlardır64: 

Kamu otorilerinin işlemlerinin gizliliği; uluslararası ilişkiler ve milli savunma; kamu 

güvenliği; yargılamaya veya hazırlık soruşturmasına konu olan durumlar, fikri 

mülkiyet dahil olmak üzere ticari ve sınai gizlilik; kişisel veri ve/veya dosyaların 

gizliliği; hukuki bir yükümlülük altında bulunmaksızın gönüllü şekilde sağlanan 

bilgi; sunulduğu takdirde ilgili olduğu çevreyi kirletme ihtimali doğurabilecek olan 

bilgi. Bilgi talebi ayrıca, bitmemiş belgelerin, verinin veya iç yazışmaların 

                                                 
62 90/313 EEC, m 3/4 
63 90/313 EEC, m. 5 
64 90/313 EEC, m 3/2 
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sunulmasını gerektiriyorsa veya talep açıkça mantığa aykırıysa veya çok genel 

içerikliyse de reddedilebilir.65 

 

Talebinin gerekçesiz olarak reddedildiğini, görmezden gelindiğini veya 

yetersiz cevaplandırıldığını düşünen kişi, ilgili ulusal yargı sistemine uygun olarak 

yasal veya idari yollara başvurabilir.66 

 

Yönerge sadece minimum standartları belirlemektedir. Üye devletler bilgiye 

erişimi sağlamak için daha katı tedbirleri uygulayabilirler. 

 

3. Kuzeydoğu Atlantik Deniz Çevresinin Korunmasına İlişkin 

Konvansiyon 1992 (OSPAR Konvansiyonu) 

 

1992 OSPAR Konvansiyonu çevresel bilgiye erişim hakkına ilişkin özel 

hükümler içeren ilk uluslararası andlaşma olması dolayısıyla incelemeye değerdir. 

Konvansiyon, 1990 Yönergesi’nin çoğu hükmünü aynen almıştır. 

Konvansiyonu’nun 9. maddesine göre, tarafların yetkili otoriteleri, herhangi bir 

gerçek veya tüzel kişiye, çevresel bilgi sağlamakla yükümlüdür. 

 

Andlaşmaya göre çevresel bilgi, deniz çevresine ve idari tedbirler ve çevre 

yönetim programları dahil olmak üzere deniz çevresine zarar veren veya zarar verme 

ihtimali olan faaliyetler veya tedbirler hakkında veya bunları korumayı amaçlayan 

faaliyetler veya tedbirler hakkındaki her türlü yazılı, görsel, aural veya veri tabanlı 

bilgidir.67 

 

Taleplere, aynen 1990 Yönergesi’nde olduğu gibi talep sahibinin menfaati 

olduğunu ispat etmesine gerek olmaksızın, makul bir ücret karşılığında ve en geç 2 

                                                 
65 90/313 EEC, m. 3/3 
66 90/313 EEC, m 4 
67 OSPAR, m. 9 
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ay içinde cevap verilmelidir.68 Talebin reddedilebileceği durumlar da, 1990 

Yönergesi’ndeki durumlarla aynıdır. 

 

Bu açıklamalardan anlaşılabileceği üzere Andlaşmanın 1990 Yönergesi’nden 

tek farkı, çevresel bilginin tanımındadır. 

 

Yukarıda değinilen Mox Davası’na şu noktada tekrar değinmekte fayda 

vardır. İrlanda OSPAR Konvansiyonu’nun ihtilafların çözümüne ilişkin 32. 

maddesine dayanarak Birleşik Krallık aleyhine 2001 yılında tahkim işlemleri 

başlatmıştır. İrlanda, Sellafield’daki MOX Nükleer Tesisi’nin ruhsatnamesine ilişkin 

iki bağımsız rapordan düzeltilen bilgiye erişim hakkını ileri sürmüştür. Bu iki rapor, 

EURATOM Andlaşması’nın gerektirdiği şekilde Birleşik Krallık Hükümeti 

tarafından, tesisin ekonomik haklılığını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır 

ancak hükümet, raporların tesisin işletilmesine ve masraflarına ilişkin birçok 

bilginin çıkarılmış olan versiyonlarını vermiştir. İrlanda OSPAR Konvansiyonu’nun 

9. maddesine dayanarak bilgiye erişim talep etmiştir. Birleşik Krallık ise, bilginin 

madde 9(1) kapsamında bir bilgi olmadığı veya böyle bir bilgi olsa dahi ‘ticari sır’ 

istisnasına dayanarak bilgiyi ifşa etmeyi reddedebileceğini iddia etmiştir. Birleşik 

Krallık dilekçesinde ayrıca İrlanda’nın Konvansiyon’un 9. maddesine dayanmasına 

da itiraz etmiştir ve 9. maddenin iç hukuk düzenlemelerinin bilgiye erişim hakkını 

sağlaması gerektiğini, uluslararası alanda uygulanamayacağını belirtmiştir.69  

 

Tahkim kurulu kararını 2002 yılında vermiştir. Birleşik Krallık’ın yetkisizlik 

ve İrlanda’nın iddialarının geçersiz olduğuna ilişkin iddialarını oybirliğiyle ve 9. 

maddenin uygulanmasında Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin değil 

Birleşik Krallık mahkemelerinin yetkili olduğuna ilişkin iddiasını ise 2’ye karşı 1 

oyla reddetmiştir. Ama 2’ye karşı 1 oyla İrlanda’nın iddiasının madde 9(2) 

kapsamında olmadığına karar vermiştir. Karşıt görüşteki hakem çoğunluk kararının, 

İrlanda denizinin çevresine verildiği kabul edilen çevresel zararı işaret etmediğini; 

                                                 
68 OSPAR, m. 9 
69  Sands, a.g.e., s. 856 
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ihtiyatlılık ilkesi bağlamında ispat yükünün İngiltere’de olduğunu ve kararın hiçbir 

delile dayanmadığı için gerekçesiz olduğunu iddia etmiştir.  

 

4. Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun Çevresel Karar Verme 

Sürecinde Çevresel Bilgiye Erişim ve Halkın Katılımına İlişkin 

Rehberi  (Sofya Kuralları) 

 

 Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Topluluğu 1995 yılının Ekim ayında 

Sofya’da Çevresel Karar Verme Sürecinde Çevresel Bilgiye Erişim ve Halkın 

Katılıma İlişkin Rehberi kabul etmiştir. Rehber, genel olarak AB Yönergesi’ni temel 

almıştır. Adından da anlaşılabileceği üzere rehber niteliğindedir; bağlayıcı değildir.  

 

 Belgenin üye devletler için minimum bir standart oluşturduğu 

vurgulanmaktadır. Eğer üye devletlerin hukukunda veya tabi oldukları bir 

sözleşmede bu haklar için daha geniş uygulama imkanı getiriliyorsa, bu konuda 

ulusal hukuk uygulanacaktır.  

 

 Rehber toplam dört bölüm ve 31 maddeden oluşmaktadır. Aynen Arhus 

Sözleşmesi’nde olduğu gibi üç direk üstünde kuruludur: çevresel bilgiye erişim, 

kamu katılımı ve yargısal başvuru. 

 

 Belgenin 1. maddesine göre çevresel bilgi, hava, su, toprak, flora ve fauna, 

doğal ve yapay sitler hakkındaki herhangi bir bilgi ve çevrenin unsurlarına zarar 

verici nitelikteki veya zarar vermesi muhtemel önlem ve eylemler ve çevre yönetim 

programlarını da içeren, çevrenin bu ögelerini korumak üzere planlanmış önlem ve 

eylemler hakkındaki her türlü bilgidir.  

 

 2. madde ise, bilgiye erişimin muhataplarını belirtmektedir. Buna göre, 

vatandaşlık bağı olup olmamasına, milliyetine ve ikametgahına bakılmaksızın ve 
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meşru bir menfaatini kanıtlamaksızın, isteyen her gerçek ve tüzel kişi, bu Rehber 

içinde belirlenen şart ve sürelerde, özgürce çevresel bilgiye erilebilecektir. 

 

 Rehberin 3 maddesinde, yargı veya yasama alanında işlev gören kamu 

otoriteleri hariç olmak üzere, ulusal, bölgesel ve yerel kamu otoritelerinin ve çevre 

ile ilgili kamusal sorumluluğu olan grupların çevresel bilgiyi sağlamakla görevli 

oldukları belirtilmektedir. Kamu otoriteleri, çevresel bilgiyi düzenli olarak toplamak 

ve bilgiyi elverişli hale getirmekle sorumlu olmuştur. Buna ek olarak devletlerin; 

gönüllü sistemlerin yetersiz kaldığı yerde, çevre üzerinde önemli etkileri olan eylem 

ve işlemler hakkındaki bilginin yeterli akışını sağlayan zorunlu bir sistem kurmaları 

gereği belirtilmiştir. Ayrıca devletler, çevresel bilgi sistemlerini daha saydam hale 

getirmek için de gerekli tedbirleri alacaklardır. 

 

 6. maddede bilgi talebinin reddedilebileceği durumlar belirtilmektedir. Eğer 

bilginin ifşası, kamu otoritelerinin işlemlerinin gizliliğini, uluslararası ilişkileri ve 

ulusal savunmayı; kamu güvenliğini; yargısal inceleme ve disiplin soruşturmaları 

dahil olmak üzere soruşturma altındaki konular veya ön hazırlık soruşturmasına tabi 

olan konuları; ticari ve sınai gizliliği; çevreyi tehlikeye sokacaksa ifşa talebi 

reddedilebilir. Yine yasal bir yükümlülük altında olmaksızın bilgiyi sağlayan üçüncü 

tarafın, materyalin açıklanmasına rıza göstermemesi durumu da bilginin gizleneceği 

istisna durumlar arasında yeralmaktadır. Çevreyi tehlikeye sokan materyale örnek 

olarak da ender türlerin üreme yerlerine ilişkin bigi verilmiştir. İstisnalar konusunda 

da Aarhus Sözleşmesi ile bir paralellik söz konusudur. 

 

5. Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Verme Sürecinde 

Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi 1998 (Arhus 

Sözleşmesi) 

 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Ekonomik Komisyonu 25 Haziran 1998 

tarihinde Danimarka’nın Aarhus şehrinde “Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, 
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Karar Almaya Halkın Katılımı ve Yargıya Erişim Sözleşmesi”ni kabul etmiştir. 

Kısaca “Aarhus Sözleşmesi” olarak bilinen bu sözleşme 30 Ekim 2001 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, çevre ile ilgili bilgi edinme hakkı konusunda açık 

standartlar öngören hukuken bağlayıcı ilk uluslararası belge olarak kabul 

edilmektedir.70 

 

Sözleşme, yeni bir çeşit çevre sözleşmesi olarak tanımlanmıştır. Şöyle ki;  

 

(a) Çevresel haklar ile insan haklarını birleştirmiştir, 

(b) Gelecek nesillere karşı yükümlü olduğumuzu teyit etmiştir,  

(c) Sürdürülebilir kalkınmanın ancak tüm paydaşların katılımıyla 

başarılabileceğini tespit etmiştir, 

(d)  İdari şeffaflık ile çevresel korumayı birleştirmiştir, 

(e)  Kamu ve kamu otoriteleri arasındaki etkileşime demokratik bir 

bağlamda odaklanmıştır.71 

 

Sözleşme, 1990 Yönergesi’ne benzer hükümler içerse de, birçok konuda 

daha açıklayıcı ve yenilikçidir. Bu nedenle detaylı bir şekilde incelenecektir. 

 

Sözleşmenin 1. maddesine göre; taraf ülkeler, şimdiki ve gelecek nesillerin 

her bireyinin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına katkı sağlamak için, bilgiye erişim, 

karar verme sürecine halkın katılımı ve çevresel konularda adalete başvurma/erişim 

haklarına sahip olmasını sağlayacaklardır. Bu maddede en dikkat çekici nokta, 

maddenin açıkça insan haklarına işaret etmesidir. Sağlıklı çevrede yaşama hakkının, 

uluslararası çevre hukukunda en temel haklardan biri olduğu ilk defa bu kadar açık 

bir şekilde ifade edilmiştir. Maddede üzerinde duurlan nokta, sürdürülebilir 

kalkınmanın temel taşlarından biri olan ‘nesillerarası adalet’ kavramıdır. Bu ifadeye 

rağmen sözleşme sağlıklı çevrede yaşama hakkı ile ilgili değildir.  

 

                                                 
70 Kaya, a.g.e., s. 75 
71 (Çevrimiçi) http://www.unece.org/env/pp/welcome.html, Haziran 2009 
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 Sözleşmenin ilgili olduğu haklar usuli haklardır. Bu haklar üç sütun altında 

toplanmıştır: Kamu otoritelerinin sahip olduğu çevresel bilgiye erişim hakkı; çevresel 

karar verme sürecine katılım hakkı; çevresel konularda yargıya/adalete 

başvuru/erişim hakkı. 

 

 Sözleşmenin çevre sorunlarında bilgi ve belgeye ulaşma hakkını, içerdiği 

katılım ve yargıya başvuru hakkından önce ele aldığı söylenebilir. Kaydetmeli ki; 

katılım ilkesinin ulusal ve uluslararası boylamlarda ele alınması, çevresel politikada 

yer bulup hukuka yansıtılması ve onayı, herhalde herkesin ortak malı olan çevre 

sorununun doğru değerlendirilmesi işinin öncelikle çevre paydaşlarına düştüğüdür. 

Çünkü sağlıklı bir çevre sorununun çözümü hakka sahip olanları ilgilendirir.72 

 

 Sözleşme çevresel bilgiye erişim hakkını, bağımsız bir hak olarak görmekten 

ziyade sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının bir parçası olarak görmektedir. 

Sözleşmenin 4. maddesinin başlığı ‘Çevresel Bilgiye Erişim’dir. Söz konusu madde 

uyarınca kamu otoriteleri, talep üzerine ulusal hukuka uygun olarak kamuya çevresel 

bilgi sunmalıdır. ‘Çevresel bilgi’ ve ‘kamu otoriteleri’ kavramları aşağıda 

açıklanacaktır.  

 

a. Çevresel Konularda Bilgiye Erişim Hakkının Öznesi 

 

Sözleşmenin 4. maddesi uyarınca üye devletler, çevresel bilgiyi kamunun 

erişimine açık hale getiricektir. Demek ki çevresel konularda bilgiye erişim hakkının 

sahibi yani öznesi kamudur. Kamudan ne kastedildiği de, sözleşmenin tanımlar 

bölümünde bulunabilir. Buna göre kamu, bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi 

ve bu kişilerin ulusal hukuka uygun şekilde oluşturdukları organizasyonlar, kurumlar 

veya gruplardır.  

 

                                                 
72 Emin Memiş, Çevre ve İdare Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2006, s. 115 
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Hiçbir kişinin çevresel bilgiye erişim hakkını kullanması, vatandaşlık, 

ikametgah, tabiyet gibi gerekçelere dayandırılarak engellenemez.73 Sözleşmedeki 

tüm kurallar vatandaşlara ve vatandaş olmayanlara eşit şekilde uygulanacaktır. 

 

Sözleşme, ilgili diğer uluslararası belgelerde olduğu gibi, çevresel bilgi 

edinme hakkının kullanımı için menfaat şartı aramamakta, talebin varlığını yeterli 

görmektedir. 

 

b. Çevresel Konularda Bilgiye Erişim Hakkının Muhatabı 

 

Çevresel konularda bilgiye erişim hakkının muhatabı kamu otoriteleridir. Bu 

kavramın tanımlanması sözleşmenin kapsamının belirlenmesi açısından önemlidir. 

Sözleşme kamu otoriteleri kavramının tanımını, üç bölüme ayırarak kapsamlı bir 

şekilde yapmıştır. Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin gelişmeler, tanımı 

karmaşıklaştıran sebeplerdendir. Sözleşme, bu tür yeniliklerin kamunun katılımını, 

bilgi edinmesini dolayısıyla katkısını etkilememesi için kavramı açık bir şekilde 

tanımlamaya çalışmıştır. Sözleşmenin 2. maddesine göre kamu otoritesi; 

 

(a) Ulusal, bölgesel veya diğer seviyelerdeki idare; 

 

(b) Çevreye ilişkin belirli görevler, faaliyetler ve hizmetler de dahil olmak 

üzere ulusal hukuka uygun şekilde kamu idari işlemlerini yürüten gerçek 

veya tüzel kişiler, 

 

(c) Yukarıdaki (a) ve (b) kapsamındaki kişi veya kuruluşların denetiminde 

olan ve çevreye ilişkin kamu sorumluluğuna haiz veya kamu hizmeti 

sunan gerçek veya tüzel kişiler, 

 

                                                 
73 Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Verme Sürecinde Halkın Katılımı ve Yargıya 

Başvuru Sözleşmesi (Aarhus Sözleşmesi), 1998, m  3/9 
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(d) Sözleşmenin 17. maddesinde belirtilen bölgesel ekonomik bütünleşme 

organizasyonlarının kurumlarıdır. 

 

Bu kavramları biraz açmak gerekir. 

 

Ulusal, bölgesel veya diğer seviyelerdeki idare: Burada idareden kastedilen tüm 

coğrafi ve idari seviyelerde siyasi gücün kullanıldığı kurum ve kuruluşlardır. İlk akla 

gelen ulusal bakanlıklar, onların kurumları ve bölgesel ve yerel müdürlükleridir. 

Burada vurgulanması gereken nokta kamu otoritelerinin “çevresel otoritelerle” sınırlı 

olmadığıdır. Fonksiyonu ne olursa olsun her kamu otoritesi Sözleşmenin 2(a) 

maddesi kapsamındadır.74 

 

Çevreye ilişkin belirli görevler, faaliyetler ve hizmetler de dahil olmak üzere ulusal 

hukuka uygun şekilde kamu idari işlemlerini yürüten gerçek veya tüzel kişiler: Kamu 

otoritesi kavramı ayrıca, ulusal hukuka göre belirlenmiş, kamu yönetimi işlevini 

gören her türlü gerçek veya tüzel kişiyi de kapsar.  

 

Yukarıdaki (a) ve (b) kapsamındaki kişi veya kuruluşların denetiminde olan ve 

çevreye ilişkin kamu sorumluluğuna haiz veya kamu hizmeti sunan gerçek veya tüzel 

kişiler: Bu paragraf, BM ve AET’de kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi 

eğilimlerinin arttığını yansıtıcı niteliktedir.75 

 

Sözleşmenin 17. maddesinde belirtilen bölgesel ekonomik bütünleşme 

organizasyonlarının kurumları: Sözleşmenin 17. maddesi, AET’nin egemen üye 

devletleri tarafından kurulan bölgesel ekonomik bütünleşme organizasyonlarına atıfta 

bulunur. AT, bu tarz bir organizasyonun örneğidir. AT’nin sözleşmeyi imzalaması 

üzerine örneğin, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi, Ekonomik ve Sosyal 

Komitesi, Bölgeler Komitesi, Avrupa Çevre Ajansı, Sözleşme kapsamında kamu 

otoritesi sayılır.  

                                                 
74 Implementation Guide, s. 15 (Çevrimiçi) http://www.unece.org/env/pp/acig.pdf, Nisan 2009 
75 Implementation Guide, s. 16 (Çevrimiçi) http://www.unece.org/env/pp/acig.pdf, Nisan 2009 
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c. Çevresel Konularda Bilgiye Erişim Hakkının Kullanımı 

 

 Çevresel konularda bilgiye erişim hakkının kullanılması için kamu 

otoritesinden talepte bulunmak gerekir. 

(1) Talebin Konusu 
 

 Talebin konusu çevresel bilgidir. Sözleşme çevresel bilgi kavramını ayrıntılı 

bir şekilde düzenlemiştir. Buna göre çevresel bilgi; 

  

 i. Hava ve atmosfer, su, toprak, yer, peyzaj ve doğal alanlar, genetiği 

değiştirilmiş organizmalar da dahil olmak üzere biyolojik çeşitlilik ve biyolojik 

çeşitliliğin unsurları gibi çevresel elementlerin durumu ve tüm elementler arasındaki 

ilişkiler, 

 

 ii. Maddeler, enerji, ses ve radyasyon gibi faktörler ve yukarıda sayılan 

çevreye ilişkin elementleri etkileyen veya etkileyebilecek olan idari tedbirler, 

çevresel andlaşmalar, politikalar, yasama işlemleri, plan ve programlar dahil 

faaliyetler ve tedbirler ve çevreyle ilgili karar almada kullanılan maliyet-fayda ve 

diğer ekonomik analizler ve varsayımlar, 

 

 iii. Çevre elementlerinin durumundan veya bu elementler aracılığıyla yahut 

da (ii)’de sayılan faktörlerden, faaliyetlerden veya tedbirlerden etkilendiği veya 

etkilenebileceği oranda, insan sağlığı ve güvenliğinin, yaşam koşullarının, kültürel 

yerler ve yapıların durumu hakkında her türlü yazılı, görsel, işitsel, elektrornik ya da 

başka herhangi bir biçimdeki bilgilerdir.  

  

Çevresel bilginin ilişik olduğu alanlar çok geniş tutulmuşsa da her kavramın 

tanımı açıkça yapılmamıştır. Bu durumda çevresel bilgi bu sayılanlarla sınırlı 

değildir. 
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(2) Talebin Şekli 
 

Sözleşmede talebin şekline ilişkin bir hüküm yoktur. Talep yazılı veya sözlü 

olabilir.  

 

(3) Cevabın Şekli 
 

 Talep sahibi erişmek istediği bilgiyi ne şekilde istiyorsa kamu otoritesi bilgiyi 

o şekilde sağlamalıdır meğer ki istenildiği şekilde sağlanmaması için mantıklı bir 

neden olsun.76 

 

 Talep yazılı şekilde yapılmışsa, talebin reddini içeren cevap da yazılı şekilde 

yapılmalıdır.77 

(4) Cevap Süresi 
 

 Kamu otoriteleri, kamunun çevresel bilgi edinme talebine mümkünse derhal 

veya talebin sunulmasından itibaren en geç 1 ay içinde cevap vermelidir. Talep 

edilen bilginin kapsam ve yapı itibariyle çok karmaşık olması cevap verme süresini 

en fazla 2 aya kadar uzatabilir. Böyle bir süre uzatımı halinde başvuran sürenin 

uzatılması ve uzatılma nedenlerine ilişkin bilgilendirilmelidir. 78 

(5) Ücret 
 

 Sözleşme, taraf devletlerin kamuya bilgi sunmaları karşılığında makul bir 

ücret alabileceklerini hükme bağlamıştır. Bilgi sunma karşılığında ücret almayı 

planlayan devletler, ücret tarifesini başvuranlar için makul hale getirmelidirler.79  

 

                                                 
76 Aarhus Sözleşmesi, m. 4/1 a 
77 Aarhus Sözleşmesi, m. 4/7 
78 Aarhus Sözleşmesi, m. 4/2 
79Aarhus Sözleşmesi,  m. 4/8 
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d. Çevresel Konularda Bilgiye Erişim Hakkının Sınırları 

 

 Çevresel bilgiye erişim hakkı, konuya ilişkin diğer uluslararası belgelerde 

olduğu gibi bu sözleşmede de benzer sınırlamalara tabi tutulmuştur. Öncelikle 

istenilen bilginin kamu otoritesinde bulunmaması, talebin açıkça mantığa aykırı 

olması veya çok genel içerikli olması halinde çevresel bilgiye erişim talebi 

reddedilebilir.80 

 

 Yine sözleşmeye göre, açıklanması halinde kamu otoritelerinin işlemlerinin 

gizliliğini, uluslararası ilişkileri, kamu güvenliğini ve milli savunmayı, yargının 

işleyişini, bir kişinin adil yargılanma yeteneğini veya bir kamu otoritesinin ceza ve 

disiplin soruşturması yürütmesi yeteneğini; çevreyi kirleten kimyasal maddeler hariç 

ticari ve endüstriyel bilgilerin gizliliğini; fikri mülkiyet haklarını; kamuya 

açıklanmasına rıza göstermemiş olan bir gerçek kişiyle ilgili kişisel veri ve/veya 

dosyaların gizliliğini; hukuki bir yükümlülük altında bulunmaksızın gönüllü şekilde 

istenen bilgiyi sağlamış olan üçüncü bir kişinin çıkarlarını; çevreyi olumsuz olarak 

etkileyebilecek olan durumlarda istem reddedilebilir.81 

 

 Bu istisnai durumlar, açıklığın hizmet ettiği kamu yararı gözönünde 

bulundurularak dar bir şekilde yorumlanmalıdır.82 

 

 Ülkemiz Arhus Sözleşmesi’ni imzalamamıştır. İmzalamama nedeni olarak da 

ülkemize özgü birtakım koşullar gerekçe gösterilmektedir. Çeşitli Bakanlıklardan ve 

kurum ve kuruluşlardan gelen çekinceler genel olarak, mevcut şartlarda 

Sözleşmenin onaylanmasının, ülke menfaatlerini  olumsuz yönde etkileyebileceği 

yönündedir. Özellikle sözleşmenin çevresel bilgiye erişim, çevresel karar verme 

sürecine katılım ve yargıya başvuru konularında vatandaşlık, milliyet ve ikamet 

farkı gözetilmeyeceğine ilişkin hükmü üzerinde durulmuş ve bu konuda Türkiye’nin 

                                                 
80 Aarhus Sözleşmesi,  m. 4/1 
81 Aarhus Sözleşmesi, m. 4/4 
82 Aarhus Sözleşmesi, m. 4/4 
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içinde bulunduğu coğrafi ve kritik durumun gözönünde bulundurulması gereği ve 

altyapı sorunu gerekçe gösterilmiştir.83 

 

6. Çevresel Bilgiye Kamunun Erişimi Hakkında 2003 tarihli AT 

Yönergesi (2003/4/EEC) 

 

AT Komisyonu, 2000 yılında 1990 Yönergesi’nin 8. maddesi uyarınca, 

Yönergenin üye devletlerce uygulanmasından kazanılan tecrübeyi işleyen ve yeni 

bir yönerge hazırlanması teklifini içeren bir rapor hazırlamıştır. Komisyon’un 

teklifine göre yeni yönergenin 3 amacı vardır: 

 

1.1990 Yönergesi’nin uygulamasında karşılaşılan kusurları düzeltmek, 

2. Aarhus Konvansiyonu’nun onaylanması yolunu açmak, 

3. Yönergeyi, bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uyarlamak. 

 

2003 yılında da 90/313 sayılı yönergeyi kaldıran 2003/4/EC sayılı Yönerge 

(“2003 Yönergesi”) kabul edilerek, 14 Şubat 2003 tarihinde Avrupa Birliği Resmi 

Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Üye devletlerin iç hukuklarını Yönergeye uyumlu hale 

getirmek için 2 yıl süre verilmiştir.  

 

2003 Yönergesi’nin giriş bölümünde 1990 Yönergesi’nden beri çevresel 

bilgiye erişimin ne gibi katkıları olduğuna ilişkin dikkat çekici tespitler yapılmıştır. 

Şöyle ki; çevresel bilgiye kamunun erişimi ve çevresel bilginin yayılımı çevresel 

konulara ilişkin farkındalığın artmasına, halkın çevresel karar verme sürecine daha 

etkin katılımına ve dolayısıyla daha iyi bir çevre oluşmasına katkı sağlamıştır.84 

1990 Yönergesi, kamu otoritelerinin açıklık ve şeffaflık konularına yaklaşım 

                                                 
83 Yancı, ag.e., s, 128 

84 Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council on Public Access to 
Environmental Information, 2003, Giriş prg 1 
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tarzlarında bir değişim süreci başlatmıştır ki bu değişim geliştirilmeli ve devam 

ettirilmelidir.85  
 

Yukarıda açıklandığı üzere 1990 Yönergesi’nin amacı, kamu otoritelerince 

tutulan çevresel bilgiye erişim ve bu bilgiyi yayma özgürlüğünün sağlanmasıdır. 

2003 Yönergesi’nin amacı ise, kamu otoritelerince tutulan çevresel bilgiye erişim 

hakkının sağlanması ve çevresel bilginin elverişli bilgisayar telekomünikasyon 

ve/veya elektronik teknolojisi vasıtasıyla kamuya yayılmasıdır.86 Önceki yönergede 

özgürlük olarak tanımlanan çevresel bilgiye erişim, bu yönergede bir hak olarak 

tanımlanmıştır. Bu değişiklikte Aarhus Konvansiyonu’nun etkisi vardır.  

 

1990 Yönergesi, bir kamu otoritesinin, menfaat ispatlanmaksızın 

başvurucuya çevresel bilgi sağlamasını öngörmüştü. 2003 Yönergesi ise ispatlamak 

kelimesi yerine belirtmek kelimesini getirerek başvurucunun locus standi 

göstermeksizin veya başvurusunun nedenlerini açıklamaksızın çevresel bilgiye 

erişimini düzenlemiştir.87 

 

2003 Yönergesi’ne göre, AT’nun herhangi bir yerindeki herhangi bir kişi 

veya tüzel kişi isteği üzerine, bir menfaat göstermek zorunda olmadan makul bir 

ücretle çevreye ilişkin bilgiye erişim hakkına sahiptir. 

 

2003 Yönergesi, kamu otoriteleri kavramını 1990 Yönergesi’nden daha 

detaylı şekilde yapmıştır. Yönergenin 2. maddesine göre kamu otoritesi; 

 

(a) Ulusal, bölgesel veya diğer seviyelerdeki idare; 

 

                                                 
85 2003/4 EC, Giriş § 2 
862003/4 EC, m. 1 
87 2003/4 EC, m. 3/1 
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(b) Çevreye ilişkin belirli görevler, faaliyetler ve hizmetler de dahil olmak 

üzere ulusal hukuka uygun şekilde kamu idari işlemlerini yürüten gerçek 

veya tüzel kişiler, 

 

(c) Yukarıdaki (a) ve (b) kapsamındaki kişi veya kuruluşların denetiminde 

olan ve çevreye ilişkin kamu sorumluluğuna haiz veya kamu hizmeti 

sunan gerçek veya tüzel kişilerdir. 

 

Görüldüğü üzere, kamu otoriteleri kavramının tanımı Arhus Sözleşmesi’ndeki 

tanım ile aynıdır. 

 

2003 Yönergesi’nde çevresel bilginin tanımı, çevreye salınan radyasyon, 

radyoaktif atık ve genetiği değiştirilmiş organizmaları da dahil ederek genişletmiştir. 

Komisyon’a göre, çevresel bilginin tanımı daha kapsamlı ve açık hale getirilmelidir 

ki hangi bilginin çevresel olduğu daha kolay anlaşılsın. 

 

2003 Yönergesi’ne göre, kamu otoritesi çevresel bilgiye erişim talebini 

derhal veya talebin alındısından itibaren en geç bir ay içinde cevaplandırmalıdır.88 

Eğer bilginin kapsamı ve yapısı karmaşıksa bu süre talebin alındısından itibaren 2 

aydır. Bu durumda talep sahibi derhal veya herhalde 1. ay dolmadan uzatma süresi 

ve gerekçeleri hakkında bilgilendirilmelidir. 

 

 Bu yönergede de bilgi sağlama karşılığı makul bir ücret alınabileceği hükmü 

kabul edilmiştir. 

 

Çevresel bilgiye erişim hakkı, 2003 Yönergesi’nde de benzer sınırlamalara 

tabi tutulmuştur. Yönergeye göre bilgi edinme hakkı genel kuraldır ve kamu 

otoritelerinin çevresel bilgi erişimine yönelik talepleri reddetme gerekçeleri 

sınırlayıcı şekilde yorumlanacaktır.89 Örneğin, kamu otoritelerinin işlemlerinin 

                                                 
88 2003/4 EC, m. 3/2 (a) 
89 2003/4 EC, Giriş, § 16 
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gizliliği, uluslararası ilişkiler ve ulusal savunma, kamu güvenliği, yargıda veya 

hazırlık soruşturması ve kovuşturma kapsamında olan konular, fikri mülkiyet dahil 

olmak üzere ticari ve sınai gizlilik, kişisel bilgiler ve dosyaların gizliliği, yasal 

yükümlülüğü olmayan üçüncü kişilerin sundukları belgeler ve açıkça mantıksız olan 

talepler bu sınırlamaya dahildir.90  

 

2003 Yönergesi’nin çevresel bilgiye erişim talebini reddetmede esas alınan 

kamu yararı ölçütü açık bir şekilde formüle edilmiştir. Buna göre, münferit olay ele 

alınarak talebin kabul edilmesi ile talebin reddedilmesi tartılacak ve hangi durumda 

kamu yararı daha ağır gelirse ona karar verilecektir.91 

 

7. Kurumlar 

 

Çevresel bilgi edinme hakkı, çevreyi etkileyen ya da etkilemeye elverişli 

eylem, faaliyet, uygulama ve tasarılara ilişkin bilgi ve belgelerin devlet tarafından 

yayımını gerekli kılar, aynı şekilde, çevreyle ilgili veya ilgili olabilecek verilere 

giriş olanağını da. Çevre hakkını uygulamaya koymanın önkoşulu olan çevresel 

bildi edinme hakkının tam olarak kullanılabilmesi için usule ilişkin güvencelerin 

geliştirilmesi gerekir.92 Ulusal ve uluslararası bilgi ağları usule ilişkin 

güvencelerdendir. 

 

Çevresel bilgi, bu bilgi sağlama ve toplama teknikleri kullanılarak uzman 

kuruluşlar aracılığıyla toplanmaya başlanmıştır. Örneğin, Birleşmiş Milletler Çevre 

Programı (“BMÇP”), Stockholm Konferansı’nda çevrenin küresel olarak devamlı 

değerlendirilmesini sağlamak için geliştirilen ‘Earthwatch’ adlı programı yürütür. 

Program dört parçadan oluşur: (1) bilgideki boşlukları ve hareket ihtiyacını 

tanımlayarak çevresel durumların yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi; 

                                                 
90 2003/4 EC, m. 4 
91 2003/4 EC, m. 4 
92 Kaboğlu, a.g.e, s. 96 
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(2) çevresel sorunlarla ilgili araştırma; (3) belli çevresel değişkenleri izleme ve (4) 

bilim adamları ve devletler arasında bilgi alışverişini sağlamak 93 

  

Bu noktada çevresel bilgi toplayan en büyük ve etkin kuruluş olan Avrupa 

Çevre Ajansı’na ve Avrupa Mekansal Bilgi Altyapısı’na değinmek gereklidir. Bu 

kurumsal mekanizmalar, bilgiyi toplamak ve yaymak yolıuyla, aynı zamanda 

bilgilenme hakkının gerçekleşmesini güvencelemektedirler.94 

 

a. Avrupa Çevre Ajansı 

 

Avrupa Topluluğu (“AT”) 1990 yılında Avrupa Çevre Ajansı’nı kurmuştur 

ve Ajans 1994 yılında çalışmaya başlamıştır. Ajansı kuran 1210/90 numaralı 

Konsey Yönetmeliği birkaç kez değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin ardından Konsey, 

daha açık ve makul bir dil için 23 Nisan 2009 tarihinde yönetmeliği tekrar 

değiştirmiştir.95 401/2009 sayılı söz konusu Yönetmelik, 21 Mayıs 2009 tarihinde 

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 

 

Ajans, Avrupa Topluluğu’nun ve Avrupa düzeyindeki ilgili üye devletlerin 

çevresel koruma tedbirleri almasını, böyle tedbirlerin sonuçlarını değerlendirmesini 

ve kamunun düzenli olarak bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Ajans özerk bir 

kuruluştur ve bağımsız bir tüzel kişiliği vardır96 ve bir yürütme kurulu97, bir 

murahhas üye98 ve bir de bilimsel kuruldan oluşmaktadır.  

 

                                                 
93 (Çevrimiçi) http://earthwatch.unep.net/, 18 Haziran 2008 
94 Yancı, a.g.e., s. 205 
95 Regulation (EC) No 401/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
on the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation 
Network, 23 April 2009, giriş, prg 1 
 
96 401/2009 EC, m. 7 
97 401/2009 EC,  m. 8 
98 401/2009 EC, m. 9 
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Ajansın temel görevi izleme, bilgi toplama, Avrupa çevre bilgisini gözlem 

şebekesini kuma ve sunma, AT ve üye devletleri bilgilendirme ve çevrenin devleti 

hakkındaki bilgileri kaydetme, karşılaştırma ve değerlendirmedir.99 Ayrıca, Ajans, 

Avrupa seviyesindeki çevresel bilginin karşılaştırılabilir olmasına; uluslararası 

organlara Avrupa çevresine ilişkin bilgi sağlamaya; güvenilir bilginin genişçe 

yayılmasını sağlamaya; çevresel masrafları değerlendirmek için gerekli olan 

çevresel tahmin etme teknikleri ve metotlarının gelişmesini teşvik etmeye 

çabalamalıdır.100 Belli durumlarda Ajans bilgiyi yayabilir veya kamunun erişimine 

açabilir. Ajans, AT’ye üye olmayan ülkelere de açıktır. 

 
 Türkiye, 4794 sayılı kanun ile 28 Ocak 2003 tarihinden itibaren resmen 

Avrupa Çevre Ajansı’na katılmıştır.101 

 

b. Avrupa Mekansal Bilgi Altyapısı (INSPIRE) 

 

 Avrupa Birliği, birliğin çevresel politikalarını ve çevre üzerinde etkili 

olabilecek politika ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2007/2 sayılı Avrupa 

Birliği’nde Mekansal Bilgi Altyapısı Kurulmasına (Infrastructure for Spatial 

Information in the European Community-INSPIRE) ilişkin yönergeyi kabul etmiştir. 

Yönerge 15 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

INSPIRE, Avrupa Birliği’ne üye 27 devletin kurduğu ve işlettiği mekansal 

bilgi altyapılarına dayanmaktadır.102 Yönerge, çevresel uygulamalar için gerekli olan 

34 konuya ilişkin mekansal bilgiye, teknik uygulama kuralları ile birlikte işaret eder. 

Bu 34 bilgi konusundan bazıları şunlardır;  koordinat referans sistemleri, hidrografi, 

adresler, idari birimler, korunan alanlar, kadastro parselleri, yükseklik, toprak tipi, 

                                                 
99 401/2009 EC,giriş, prg. 5 
100 Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Bildirisi, 1972, m. 2 
101 RG, 23 Ocak 2003, Sayı: 25007 
102 (çevrimiçi) http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm, 17 Ağustos 2009 
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jeoloji, istatistiksel birimler, binalar, arazi kullanımı, insan sağlığı ve güvenliği, 

çevresel görüntüleme olanakları, üretim ve sınai olanaklar, enerji kaynakları, doğal 

risk bölgeleri, nüfus, deniz bölgeleri103  

 

Görüldüğü gibi, amaçlanan sistem, yaşanılan çevreye ilişkin tüm detayların 

toplandığı elektronik bir bilgi sistemidir. İdarenin ve kamunun çevreye ilişkin 

mekansal bilgiye erişmesini sağlayacak bu kapsamlı sistemi kurmanın güçlüğü göz 

önünde bulundurularak kademe kademe kurulması öngörülmüş ve 2019 yılı itibariyle 

tamamen bitirilmesine karar verilmiştir.104 

 

Bu altyapının temel ilkeleri şu şekilde sıralanmıştır; veri bir kere toplanacak 

ve en etkili şekilde saklanacaktır; Avrupa genelinde değişik kaynaklardan toplanan 

mekansal bilgiler birleştirilebilecek ve birçok başvurucunun kullanımına açıklacaktır; 

tüm seviyelerdeki iyi yönetişim için gerekli olan coğrafi bilgi hazır bulunacaktır. 105

                                                 
103 2007/2 EC, Annex I, II, III 
104 http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/48, 17 Ağustos 2009 
105 http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/48,  
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IV. TÜRK  HUKUKUNDA ÇEVRESEL BİLGİ EDİNME HAKKI 

A. Genel Olarak Bilgi Edinme Hakkı 

 

 Çevresel bilgi edinme hakkının ülkemiz hukuk düzenindeki yerini incelemeye 

geçmeden önce, bilgi edinme hakkının yerini genel olarak incelemek gereklidir. 

 

Bilgi edinme hakkı açıkça ve bağımsız bir hak olarak 1982 Anayasası’nda yer 

almamaktadır. Bilgi edinme hakkının doğrudan bir Anayasal dayanağı 

bulunmamakla birlikte, hukuk devleti (md 2), düşünce özgürlüğü (m. 25) , dilekçe 

hakkı (m. 74), hak arama hürriyeti ve basın özgürlüğü (m. 28) gibi anayasal ilkelerle, 

dolaylı bir şekilde ulaşılabilecek bir haktır.  

 

Türkiye’de bilgi edinme hakkı konusundaki çalışmalar, 1998 yılında, yerli ve 

yabancı idare hukukçuları ve Danıştay ve kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla 

gerçekleşen ‘İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu’ ile başlamıştır. 

Bu sempozyumun sonuçları dikkate alınarak hazırlanan İdari Usul Kanunu Ön 

Taslağı, 31.3.1998 tarihinde Başbakanlığa sunulmuştur. Daha sonra oluşturulan 

çalışma grubu tarafından, bilgi edinme hakkının, İdari Usul Kanunu kapsamında 

geniş biçimde yeralması gerektiği savunularak bilim adamlarının katkılarıyla, İdari 

Usul ve Bilgi edinme Hakkı Kanunu Tasarısı Taslağı oluşturulmuş ve 4.12.1999 

tarihinde taslağa son şekli verilmiştir. Ancak söz konusu tasarı kanunlaşamamıştır.1 

 

Daha sonra Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı adı altında, İdari Usul 

Yasası’ndan bağımsız yeni bir tasarı meclise sunulmuştur. Ancak bu tasarı da 

yasalaşamamış ve bu konuda yeni ve öncekinden biraz daha farklı bir tasarı 

hazırlanarak meclise sunulmuştur. Söz konusu tasarı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

olarak 9 Ekim 2003 tarihinde kabul edilmiş ve 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı 

resmi gazetede yayımlanarak 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

                                                 
1 Özkan, a.g.e., s IV 
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Kanunun amacı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık 

ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına 

ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.2 Bu kanun ile kamu hizmetlerinin yürütücüsü 

idare ile kamu hizmetlerinin muhatabı ve yararlanıcısı bireyler arasında kamu 

hizmeti temelinde var olan hukuki ilişkiye, bilgi edinme hakkı ile yeni bir hukuki 

boyut eklenmiştir. Esasında, bu kanun öncesi dönem bakımından idare ile bireyler 

arasında bilgi edinme hakkı temelinde hiçbir şekilde bir ilişki olmadığı ileri 

sürülemese de, kapsamı ve sınırları belli olmayan, dolayısıyla uygulamada idarelerin 

oldukça çekingen ve isteksiz oldukları bu konuda, duraksamaları gidermek ve bu 

hakkın yasal çerçevesini çizmek amacıyla bu kanun çıkarılmıştır.3 Kanunun genel 

gerekçesinin 2. paragrafında şöyle denilmiştir:  

 

 
Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün gereklerinden olan bilgi edinme hakkı, 

bireylere daha yakın bir yönetimi, halkın denetimine açıklığı, şeffaflığı sağlama 

işlevlerinin yanı sıra halkın Devlete karşı duyduğu kamu güvenini daha yüksek 

düzeylere çıkarmada önemli bir rol oynamaktadır. Kullanılan bu hak sayesinde hem 

halkın Devleti denetimi kolaylaşmakta hem de Devletin demokratik karakteri 

güçlenmektedir. 

 

  

 Bilgi edinmenin bir “özgürlük” olmaktan ziyade “hak” olması ve muhatabının 

da idare olması sebebiyle, bilgi edinme hakkının kullanımında asıl görev idarenin 

üzerinde bulunmaktadır. İdarenin bu görevini hareketsiz ve pasif kalarak değil, aktif 

bir davranışla gerçekleştirmesi gerekmektedir.4 Kanunun 4. maddesine göre herkes 

bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de 

faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet 

alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun 

hükümlerinden yararlanırlar. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden 
                                                 
2 4982 sayılı Kanun, m. 1 
3 Taner Ayanoğlu, “Bilgi Edinme Hakkı ve Yargısal Korunmasına İlişkin Bazı Sorunlar” Legal 

Hukuk Dergisi, Legal Yayıncılık, Haziran 2004, yıl:2, Sayı: 18, s.1529. 
4 A.e., s.1530 
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doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır. Bilgi verme yükümlüsü ise kanunun 5. 

maddesi uyarınca, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarıdır.  

 

 Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını 

yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun 

reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları 

belirtilir.5 

 

 Kanunun 4. bölümünde bilgi edinme hakkının sınırları belirlenmiştir. 

Buna göre,  

 

- Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma 

hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu Kanun 

kapsamına dahildir (m.12) 

 

- Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî 

savunmasına ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği 

itibarıyla Devlet sırrı6 olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi 

edinme hakkı kapsamı dışındadır. (m.16) 

 

 - Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin 

ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca 

sebep olacak bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. (m. 17) 

 

- Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin 

bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. (m. 18) 

                                                 
5 Bilgi Edinme Kanunu, m. 12 
6 Devlet Sırrı Kanun Tasarısı, 2 Mayıs 2008 tarihinde Adalet Komisyonu’na sunulmuş olup halen 

kanunlaşamamıştır.(çevrimiçi)http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?

kanunlar_sira_no=64582, Haziran 2009 
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 - İdari soruşturmaya ilişkin belgeler veya belgeler (m.19) 

 

- Adli soruşturmaya ilişkin bilg veya belgeler (m. 20) 

 

- Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği 

kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile 

hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız 

müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler (m. 21) 

 

- Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler (m. 

22) 

 

- Kanunlarda ticarî sır7 olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum 

ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması 

kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler (m.23) 

 

- Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi 

personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki 

bilgi veya belgeler (m.25), 

 

bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.  

 

Genel olarak kanunun istisnalara çok geniş yer verdiği 

düşünülmektedir. Ayrıca istisnaların düzenleniş biçimi açısından da, yeterince 

ayrıntılı, belirgin ve tartışmasız olmadığını düşünenler de vardır. Buna göre, 

istisnaların muğlak ifadesi nedeniyle idarenin takdir hakkına daha geniş bir 

temel teşkil eden düzenleme haline gelmektedir. İstisnaların çok ayrıntıya 

giren, kazuistik metotla düzenlenmiş, hiçbir personelin tereddüt etmeyeceği, 

                                                 
7 Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı, 13 Şubat 2008 tarihinde Adalet 

Komisyonu’na sunulmuş olup halen kanunlaşamamıştır. 
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otomatik olarak istisnaya girip girmediğine herkesin aynı kararı vereceği 

şekilde çok belirginleşmesi gerekirdi.8 

 

Bilgi edinme istemi yukarıda sayılan sebeplerle reddedilen başvuru 

sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren onbeş gün 

içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na itiraz edebilir. Kurul, bu 

konudaki kararını otuz iş günü içinde verir.9 

 

B. Çevresel Bilgi Edinme Hakkı 

 

 2872 sayılı Çevre Kanununu’na 2006 yılında birçok değişiklik getirilmiştir. 

Çevresel bilgi edinme hakkı da kanuna getirilen en önemli değişikliklerden biridir. 

Bu yeni hükmün incelemesine geçmeden önce çevresel bilgi edinme hakkının 

Anayasal dayanağına değinilecektir. 

 

1. Anayasal Dayanak 

 

Türkiye’de temel bir insan hakkı olan çevre konusu 1982 Anayasası ile 

güvence altına alınmıştır. 1982 Anayasası’nın 56. maddesi, diğer maddeleriyle 

birlikte, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunnu, 

çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını korumanın ve çevre kirlenmesini önlemenin 

devletin ve vatandaşların ödevi olduğunu belirtmiştir. Ancak çalışmanın diğer 

bölümlerinde sıklıkla ifade edildiği üzere çevrenin korunması ve kalitesinin 

artırılması, çevreden yararlananların yani her bireyin çevre ile ilgili konularda karar 

alma sürecine katılmaları, yargıya başvurmaları ve çevresel konularda bilgi edinme 

hakkına sahip olmaları ile mümkündür. Yukarıda açıklandığı üzere, bilgi edinme 

hakkının nasıl açık bir Anayasal dayanağı yoksa ve bu dayanağı başka ilkelere 

                                                 
8 Aydın Gülan, Bilgi Edinme Hakkı Paneli, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Haziran 2004, s.107. 
9 Bilgi Edinme Kanunu, m. 13 
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dayanarak dolaylı şekilde yaratıyorsak, aynı durum çevresel bilgi edinme hakkı için 

de geçerlidir. 

 

2. Çevre Hukuku Mevzuatı 

 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik müzakere sürecinde en zorlu 

başlıklardan biri “çevre”dir. 2872 sayılı Çevre Kanunu’na AB müktesebatına 

uyumlaştırılması amacıyla 2006 yılında 5491 sayılı ile önemli değişiklikler 

getirilmiştir. Bu yeniliklerden biri de çevresel bilgiye erişim hakkının kabulüdür. 

Kanunun ‘İdari Makamlara Başvurma’ başlıklı 30. maddesi ‘Bilgi Edinme ve 

Başvuru’ olarak değiştirilmiştir. 30. maddenin eski hali, “Çevreyi kirleten veya bozan 

bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan gerçek ve tüzelkişiler, idari 

makamlara başvurarak bu faaliyetin durdurulmasını isteyebilirler” şeklinde iken  

5491 sayılı kanunla değiştirilerek şu hale getirilmiştir: 
 

 

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. 
 

 

Görüldüğü gibi 4892 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’na atıfta bulunularak 

çevresel bilgi edinme hakkı bu kanun kapsamına sokulmuştur. Çevreye ilişkin bilgi 

edinme hakkının istisnası olarak da Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun yukarıda 

belirtilen sınırlamalarına ek olarak, üreme alanları, nadir türler gibi çevresel 

değerlere zarar verecek bilgiler de eklenmiştir. “Üreme alanları, nadir türler gibi 

çevresel değerlere zarar verecek bilgi” kavramı çok geniş bir kavramdır. Yukarıda 

değinildiği gibi Arhus Sözleşmesi’nde ve 2003 Yönergesi’nde, çevresel bilgiye 

erişim hakkının istisnalarının açıkça belirtilmesi ve bunların dar bir şekilde 
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yorumlanması kuralı benimsenmiştir. Sınırlamanın bu kadar geniş tutulması idarenin 

takdir yetkisini genişleterek keyfi davranması sonucuna yol açabilir. 

 

 Ayrıca kanunun tanımlar bölümünde çevreye ilişkin bilginin tanımı 

yapılmıştır. Buna göre çevreye ilişkin bilgi; su, hava, toprak, bitki ve hayvan varlığı 

ile bunları olumsuz olarak etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan faaliyetler ve 

alınan idari ve teknik önlemlere ilişkin olarak mevcut bulunan her türlü yazılı, sözlü 

veya görüntülü bilgi veya veriyi kapsar. Bu tanım, kavramın uluslararası belgelerde 

yapılmış olan tanımıyla eşdeğerdir. 

 

 Burada belirtilmesi gereken bir nokta da şudur: çevresel karar verme sürecine 

katılım hakkı ve başvuru hakkı ile her zaman birlikte anılan çevresel bilgi edinme 

hakkı, kanunun 30. maddesinde başvuru hakkı ile birlikte düzenlenmiş, katılım hakkı 

ise kanunun ilkeler bölümüne yine 5491 sayılı kanun ile eklenmiştir. Buna göre,  

 

 
Çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır. Bakanlık ve yerel yönetimler; 

meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların çevre hakkını 

kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür.10 

 
Çevre Kanunu’ndaki çevresel bilgi edinmeye ilişkin yeni hüküm yenilik 

getirmemiş ve mevcut sisteme gönderme yapmış olsa dahi umut verici bir 

gelişmedir. Çevreye ilişkin bilgi edinme hakkına kanunda yer verilmiş olması hem 

idarenin şeffaflığının sağlanması hem de çevrenin korunması yolunda atılan bir 

adımdır.  

 

Türkiye’nin çevresel alanda bilgi vermeye ilişkin diğer uluslararası 

yükümlülükleri de mevcuttur. Bilindiği gibi 1982 Anayasası’nın 90. maddesine göre, 

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. 

Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine 
                                                 
10 2872 sayılı Çevre Kanunu, md 3/e 
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başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 

milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 

nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas 

alınır.”  

 

 T. C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın taraf olduğu 16 adet uluslararası çevre 

sözleşmesi vardır. Bunlar; Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (1998)11,  İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (2003), İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne Dair 

Kyoto Protokolü (2009), Kuşların Himayesine Dair Paris Sözleşmesi (1966), 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Sözleşme eki Kartagena Biyogüvenlik Protokolü 

(1966), Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip 

Sulak Alanlar Hakkında Ramsar Sözleşmesi (1994), Avrupa Yaban Hayatının 

Korunmasına Dair Bern Sözleşmesi (1984), Nesli Tehlike Altında olan Yabani 

Hayvan ve Bitki Türlerinin Ululararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (1996), Avrupa 

Peyzaj Sözleşmesi (2003), Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımın ve 

Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi (1994), Uluslararası Sınırötesi 

Hava Kirliliği Sözleşmesi (1983), Ozon Tabakasının Korunması hakkındaki Viyana 

Sözleşmesi (1990), Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki 

Protokolleri (1994), Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve 

Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesine Dair İzmir Protokolü (2003), 

Ozon Tabakasını Kirleten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü (1990), Akdeniz’in 

Kirlenmeye Karşı Korunmasına ait Barselona Sözleşmesi (1981)’dir.12 

 

Demek ki; bu andlaşmaların uluslararası düzeyde en önemli olanlarından 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Kyoto Protokolü, İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi’nin,  çalışmanın önceki bölümlerinde değinilen çevresel bilgiye ilişkin 

hükümleri Türkiye açısından da bağlayıcıdır. 

                                                 
11 Türkiye’nin sözleşmeye taraf olduğu tarihi gösterir. 
12 Stratejik Plan (2010–2014), Çevre ve Orman Bakanlığı, Temmuz 2009 
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Türkiye ayrıca AİHS’ye taraf olduğundan AİHS hükümleriyle ve AİHM’nin 

sözleşmeyi yorumlayıcı nitelikteki kararlarıyla da bağlıdır. Hatırlanılacağı üzere 

Öneryıldız kararı hem çevre hakkı ile hem de çevresel prosedürel haklarla ilgili 

olarak verilmiş önemli bir karardır. Kararın çevre hakkı ile ilgili bölümüne yukarıda 

değinilmişti. Bilgi edinme hakkına gelince Mahkeme, çok önemli bir vurgu daha 

yapmıştır. Buna göre, bu tür tehlikeli faaliyetler konusunda kamunun bilgiye tam ve 

açık erişiminin temel bir insan hakkıdır.13  

  

Çevresel bilgi edinme hakkına ilişkin AİHM’de görülen ve Türkiye’nin davalı 

olduğu diğer önemli bir dava da Taşkın v. Türkiye davasıdır. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’nın 1992 yılında, sodyum siyanür kullanılarak, Bergama, 

Ovacık’ta altın aranması için verdiği izinle başlayan bir dizi uyuşmazlık, Sefa Taşkın 

ve dokuz arkadaşının girişimleriyle AİHM’ne kadar taşınmıştır.14 Konumuzla ilgili 

olarak Mahkeme, Guerra ve diğerleri ve Hatton ve diğerleri kararlarına da atıfta 

bulunarak şu yorumu yapmıştır; 

 
Bir devlet için çetrefil nitelikteki çevresel ve ekonomik sorunların ele alınıp, 

çözümlenmesi aşamasında, karar süreci, herşeyden önce, çevreye ve kişi haklarına zarar 

verebilen faaliyetlerin etkilerini önceden önleyecek ve değerlendirecek şekilde tesis 

edilmelidir. Böylece çeşitli menfaat çatışmaları arasında adil bir denge tesis edilerek; 

karşıt görüşlerin dile getirilmesine olanak sağlayacak gerekli etüt ve anketlerin 

gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.15 

 

3. Planlar 

 

 Planlama, sosyal devletin temel ilkelerinden biridir ve toplumun ekonomik 

kaynaklarının, ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla, bilimsel ve akılcı biçimde 

                                                 
13 Öneryıldız v Türkiye, § 56 
14 Dinç, a.g.e., s 295 
15 A.e., s 299 
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kullanılabilmesini sağlar. Gerçekten, sosyal devlet anlayışı, devletin sosyal ve 

ekonomik hayata müdahalesini öngördüğüne göre, bu müdahalenin sistemli, tutarlı, 

akılcı ve bilimsel bir biçimde yapılması gerekir.16 1982 Anayasası’nın Planlama 

başlıklı 166. maddesine göre, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle 

sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke 

kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını 

planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir. Planda millî 

tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, 

yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve 

gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma 

girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir. 

 

8. 5 Yıllık Kalkınma Planı, Bakanlar Kurulu’nun 6.6.2000 tarihli ve 

2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ne sunulmuştur ve 2001 – 2006 yıllarını kapsamaktadır. Planın 13. başlığı 

çevreye ilişkindir. Bu bölümde, çevre ve kalkınma ile ilgili veri ve bilgi erişim 

sistemleri, çevre izleme ve ölçüm altyapısı, çevre envanterleri, istatistikler ve 

standartlar konularında yeterli gelişme sağlanamadığı tespiti yer almaktadır.17 Bu 

tespitten yola çıkılarak da çevre ve kalkınma ile ilgili veri ve bilgi erişim 

sistemlerinin oluşturulması, çevre izleme ve ölçüm altyapısının geliştirilmesi ve 

çevre istatistikleri ve standartlarına yönelik ihtiyaç duyulan düzenlemelerin 

gerçekleştirilmesi amacı benimsenmiştir. 18  

 

 9. 5 Yıllık Kalkınma Planı ise 1 Temmuz 2006 tarihinde 26215 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir ve 2007-2013 yıllarını kapsamaktadır. 

Planda, çevresel izleme, denetim ve raporlama sisteminin altyapısının geliştirilerek 

uygulamaların etkinleştirilmesi, ilgili kuruluşlar arasında bilgi akışının ve 

                                                 
16 Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 6. Baskı, Ankara 2000, s. 133 
17 8. 5 Yıllık Kalkınma Planı, 2000, §1804 
18 Plan, § 1814 
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paylaşımının bütüncül bir sistemle sağlanması ihtiyacının devam ettiğine ilişkin 

tespite19 ve bu sistemin geliştirilebileceğine ilişkin amaca  yer verilmiştir. 20  

 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı ve 2010–2014 yıllarını kapsayan 

Stratejik Plan21, ülkemizin çevresel bilgi konusundaki eksikliklerini ve hedeflerini 

belirleyen aydınlatıcı bir kaynaktır.22 Buna göre Bakanlığın temel stratejik 

amaçlarından en önemlileri, kurumsal verimliliği, etkinliği ve hizmet kalitesini 

artırmak; çevreyi korumak, iyileştirmek ve her türlü çevre kirliliğini önlemek ve 

çevresel bilginin yönetimidir.23 Bu amaçları gerçekleştirmek için belirlenen stratejik 

hedefler de, çevresel veri ve bilgileri elektronik ortamda güncel ve güvenilir bir 

şekilde derleyecek ve raporlayacak sistemi kurmak; çevreyle ilgili veri, bilgi ve 

raporları yayınlamak; Türkiye çevre değerleri ile ilgili risk haritalarını tamamlamak 

ve toplumu bilgilendirerek çevre bilincini yükseltmektir.24 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 9. 5 Yıllık Kalkınma Planı, 2006, §163 
20 9. 5 Yıllık Kalkınma Planı, 2006, §458 
21 Stratejik Plan (2010-2014), temmuz 2009, 
22 1961 Anayasasında planlamayı yapacak olan devlet organı Devlet Planlama Teşkilatı olarak 
belirtildiği halde, 1982 Anayasası bu kuruluşu zikretmemiştir. Dolayısıyla, planlama bir Anayasa emri 
olmakla beraber, bunun mutlaka Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılması artık anayasal bir 
zorunluluk değildir.  
 
23 Stratejik Plan, s. 55, 56, 57 
24 Stratejik Plan, s. 55, 56,57 
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SONUÇ 

 

 

Günümüzde çevre kirliliği çok büyük ve korkutucu boyutlara ulaşmıştır. 

Kirliliğin sınır tanımaması, doğayı ve çevresel değerleri küresel boyutta koruma 

zorunluluğunu doğurmuştur. Çevreye zararda ortak olan veya olmayan herkesin; 

kuruluşların, devletin, şirketlerin “çevresel konularda” birbirlerine danışmaları, 

birbirlerini bilgilendirmeleri ve bir ana koruma konsepti üzerinde anlaşmaları 

gerekir. Ancak böylesi çevresel uzlaşmalar doğanın korunmasına katkı sağlayabilir.  

 

Çevresel bilgiyi toplama ve yayma teknikleri çeşitlidir ve aslında hepsinin 

uygulanma amacı, uluslararası çevre hukukunun temel ilkelerinin hayata 

geçirilmesini sağlayan kuralların ve standartların uygulanabilmesine yani son tahlilde 

çevrenin korunmasına hizmet etmektir. Örneğin çevresel etki değerlendirmesi, belki 

de en çok bilinen ve incelenen çevresel bilgi toplama tekniğidir ve çevresel zararın 

oluşmasından önce harekete geçmeyi gerektiren önleme ilkesinden ve ihtiyatlılık 

ilkesinin bir görünümüdür. Bilgi alışverişi, raporlama ve izleme teknikleri ise, 

devletlerin taraf oldukları uluslararası çevre andlaşmalarının hükümlerini yerine 

getirip getirmediklerinin tespit edilmesine yani belki de tüm ilkelerin hayata 

geçirilmesine yardımcı olan tekniklerdir. Bu tekniklere ilişkin hükümler gitgide daha 

ivazlı ve detaylı hale getirilmektedir. Acil durumların bildirimi, uluslararası çevre 

hukukunun ana ilkesi olan devletlerin komşu ülkelerin çevrelerine zarar vermeme 

yükümlülüğünün bir sonucu ve uluslararası hukukun diğer önemli iki ilkesi olan iyi 

komşuluk ve iyi niyet ilkelerinin çevre hukukundaki görünümü olan işbirliği ilkesini 

uygulamaya geçiren tekniklerden biridir. Çevresel konularda kamunun eğitimi 

tekniği de, birçok uluslararası çevre andlaşması tarafından devletlere yüklenilen 

pozitif bir yükümlülüktür. Çevresel bilincin ve çevreye olan duyarlılığın artması, kar 

amaçlı özel hukuk kişilerini de harekete geçirmeye başlamış ve eko-etiketleme ve 

eko-denetleme gibi tekniklerle çevreye daha az zararlı olan ürünlerin bilgilerini 

tüketiciye sunmak, bilinçli tüketicinin tüketim davranışlarını etkilemeye başlamıştır. 
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 Çevre sorunları karşısında giderek artan ihtiyaçlar ve talepler, çevre hakkının 

oluşması sonucunu doğurmuştur. Geçmişte sağlıklı bir çevre hakkının, bir insan 

hakkı olup olduğuna dair tartışmalar yapılmış olsa da, günümüzde bu tartışmaların 

yeri yoktur. Bu hakkın uygulama gücü kazanması ve güvencelenmesi için gerekli 

olan çevresel bilgi toplama ve yayma yolu da, kamusal bir hak olan çevresel bilgi 

edinme hakkının sağlanmasıdır. Çevresel demokrasinin gelişmesi, çevreye ilişkin 

karar alma süreçlerine halkın katılımı ile gerçekleşebilir. Uluslararası çevre hukuku 

devletlere, bireylere çevresel bilgi edinme haklarını sağlama yükümlülüğünü 

yüklemektedir. Çevrenin korunarak kalkınmanın gerçekleşmesini sağlamak yani 

sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmek için, bireylerin çevresel bilgi edinme 

haklarını kullanarak çevresel karar-verme sürecinde söz sahibi olmaları 

gerekmektedir. 

 

 Çevresel bilgi edinme hakkının konusu çevresel bilgidir ve devletlere güncel, 

doğru, yeterli çevresel bilgiyi içeren bilgi ağlarını kurma şeklinde pozitif yükümlülük 

yüklemektedir. Eksik ve yetersiz bilgi akışı, hakkın sadece özünü boşaltmakla 

kalmayacak; yanlış bilgilenme sonucunda atılacak adımlarla çevre kirliliğinin daha 

da çok artmasına sebebiyet verecektir. Bunun için devletler entegre çevresel bilgi 

sistemleri kurmalılardır. 

 

Türk çevre hukukunda, AB’ye uyum çalışmaları kapsamında son beş yılda 

önemli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca Kyoto Protokolü gibi önemli bir çevre 

andlaşmasını onaylamamız da umut verici bir gelişme olsa da hala Arhus 

Sözleşmesi’ni imzalamamış olmamız düşündürücüdür. Çevre kanunumuza yeni dahil 

edilmiş olan çevresel bilgi edinme hakkı, mevcut bilgi edinme kurallarından çok da 

farklı bir düzen getirmemiştir. Türkiye’nin, çevresel hakların tanınıp etkin bir şekilde 

uygulamaya geçilmesine ilişkin AİHM’nin kararları kapsamındaki yükümlülükleri de 

hatırlardan uzak tutulmamalıdır. Ancak çevresel bir hakkın kullanılabilmesi ve 

hakkın özündeki amacın gerçekleşebilmesi için toplumun her üyesinin çevresel 

bilince sahip olması ve idarenin de kendi üzerine düşen kısmı yerine getirecek 

iradeye, iyi niyete ve isteğe sahip olması gereklidir. Çevresel bilgi toplama, dağıtma, 
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analiz etme sistemleri kurulmalı ve bu sistemlerin işletilmesini sağlayacak 

uzmanların yetiştirilmesi sağlanmalıdır.  
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