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(Hoca, dersin Çarşamba günü olmasını konuşuyor. Açık oylama yapılıyor.) 

Çevre hukuku esasında hukukun kendi içerisinde disipliner bir sahadır.  

1-Bir anayasal dayanak vardır. Bu dayanak sağlıklı bir çevrede yaşamaktır. 

Dolayısıyla anayasa hukukunun düzenlediği bir sahadır.  

2-Ciddi bir insan hakları tartışması içerir. Dolayısıyla kamu hukuku ve insan 

hakları hukuku içerir.  

3-Çevre kanunu, orman kanunu dâhil çevre hukuku düzenlemelerine 

bakıldığında yaptırımların çoğu cezai yaptırım niteliğindedir. Ceza hukukunu 

ilgilendirir. Söz konusu ihlallere karşı suç düzenlemeleri mevcuttur. 

Çevre hukuku denildiği zaman sadece dar bir çevre olarak anlaşılmamalı, insanların 

da içinde yer aldığı bütün canlıların cansızlarla ilişkisini barındıran her şey aslına 

bakıldığında çevre hukukunun alanına girer. Dolayısıyla buna psikoloji dâhil, insanların belirli 

huzur standardında yaşamasını ön gören kurallar dâhil (1924 Anayasasında olduğu gibi), 

hayvan-bitki çeşitliliğinin korunmasına yarayan düzenlemeler dâhil. Dolayısıyla yalın bir çevre 

alanında bahsedemeyiz. Olayı geniş olarak ele almak durumundayız. 

Çevre hukuku tartışmaları ilk 19.yy sonlarında Berlin’de, sanayileşme süreci 

başladığında ortaya çıkmıştır. Sanayileşmeyle beraber insanların kaynak-doğal kaynak- 

kullanımlarının düzenlenmesi ortaya çıkmış. Sanayileşme devriminin ortaya çıkmasından 

bugüne 200 yıllık süreçte milyonlarca yıllık dünyayı katletmeye başlamışız. Düzenlemelerin 

ortaya çıkmasında bu hızla tüketim olduğunda 100 yıl sonra dünyanın yaşanılamaz ve 

kullanılamaz hale gelecek olmasıdır. 

Çevre hukukunun kendi içindeki çelişkisi; kirletme zorunluluğu ama bir taraftan da 

korumak zorunluluğudur. Hava kirliliğinin temel sebebi sanayi devrimiyle icat edilmiş motorlu 

taşıtların gaz salınımıdır. Fakat bunlar olmasın deme şansına sahip değiliz. Motorlu taşıtınız 

varsa mecbur bunu kullanmak ve petrol aramak tüketmek durumundasınız. Enerji üretimi için 

maden kaynakları bulmak zorundasınız. Dolayısıyla bir tercih vardır: İnsanın çevreye 

müdahalesini tamamen yasaklamak ve ilkel bir yaşam sürmek. Görüştür. Bunu savunanlar 

kendince yaşamaya çalışanlar vardır. Fakat gelinen çağ itibariyle tatbik edilebilir, 

uygulanabilir değildir. 

(...) Protokolünde öngörülen en önemli yükümlülük: Herkes kendi emisyonunu -gaz 

salınımını- hangi yollarla düşürsün? Dolayısıyla son 40 yıl içinde insanların çevre kullanımına 

yönelik davranışları çevreyi bir saatten sonra kullanılamaz hale getirir. Burada şöyle bir 

yaklaşım var -nasıl dengelenecek sorusuna cevaben- sonraki nesillerin aynı koşulda 

faydalanması üzerine çevrenin korunması için düzenlemeler yapılmıştır. O yüzden dengeli bir 

kullanım sürdürelim ki ekonomik olarak faaliyetlerimize devam edebilelim. 

En son Ceza Hukuku devreye girmiştir. Dünya genelinde çevreye karşı işlenilenlerin 

suç olarak düzenlenmesinin yaklaşık 40 yıllık bir mazisi vardır. İdarenin ya da devletin 

yürütme organlarının, yasama organlarının çevreye karşı işlenen ihlallere etkili müdahale ve 

yaptırım imkânlarının olmadığı kabul edilmiştir. İdarenin yerel siyaseti dikkate alındığında 

siyasi ilişki bir şekilde müdahaleleri sınırlı hale getirmektedir.. Bir buçuk ay sonra seçim 

olacak askıya alınır, seçmenle papaz olmayalım kaygısı vs. 
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Çevre hukukuna ilişkin Yargıtay kararlarına bakıldığında Fethiye’de ayıkladığı 

balıkları denize döken adam, dolayısıyla otorite sermaye arasındaki ilişki böyle devam ettiği 

sürece, ceza hukuku yaptırımları olmadığı sonucuna ulaşılır. Almanya’da Hollanda’da ceza 

hukuku tarafını boş verildiğini söyleyen akademisyenler vardır. Bu anlamda aşırı kullanım 

sonucu faaliyetlerin kişiler tarafından değil, şirketler tarafından belirli bir şirket politikası icra 

edildiği o yüzden de şirket çalışanın cezalandırılması sonuç bakımından hiçbir etkisi 

olmadığını söylemektedirler. Ceza sorumluluğu şahsi olduğuna göre şirketlere ceza kesme 

imkânı yoktur. O yüzden bir sorumlu bulup sorunu çözmek ya da çözüyormuş gibi yapmak 

gibi bir davranış söz konusu. 

Çevre hukukuna ilişkin temel kavram, çevre kirliliğinden, ziyade çevre hukuku 

sorunsalıdır. Çevre sahası birden fazla canlı cansızın sürekli etkileşim içinde olduğu neden 

sonuç ilişkisinin bir arada olduğu bir süreç. İstanbul’un 80’lerdeki en büyük problemi deniz 

kirliliğidir. Sanayilerin hemen hepsi haliç kıyısından -taşınabilme kolaylığı sebebi- 

geçmekteydi. Kokudan dayanılmaz Halicin kirliliği sanayileşmeye bağlıdır. 40’larda 50’lerde 

başlayan göç meselesi TR’deki ekonomik adaletsizlik ve dengesizlik, ülkenin ulaşımına 

hizmet eden yan sanayi kuruluşlarının yetersizliği ele alınabilir. Almanya’da ürettiğinize pazar 

bulabilirsiniz, ancak Sivas’taki üretim için pazar İstanbul’dadır, nakliye gerekir. 

Sanayileşme, dengesiz sanayileşme, göç, aşırı sanayileşme..90’lardan itibaren 

İstanbul’un en önemli sorunu hava kirliliğidir. Bu kadar insan şehirde ısınmak için kalitesiz 

kömür kullanırsa hep birlikte birbirini öldürmeye başlar. Dolayısıyla göç sorunundan hava 

kirliliği sorununa geçilir. Gecekondu sorununu için çarpık yapılaşma mevcuttur. Çarpık 

yapılaşma bir çevre hukuku problemidir. Sonuç olarak birbirinden etkilenen ve birbirini 

tetikleyen unsurlar vardır. Dolayısıyla Haliç’i temizlemek tek başına yeterli değildir ya da 

doğalgaz kullanmak. Bu süreç insan, canlı, cansızların birbiriyle neden sonuç ilişkisi 

içerisinde karşılıklı etkilediği bir süreçtir. O yüzden çevre meselesine bir çevre sorunsalı 

nitelendirilmesi yapılır. Tek bir sorunun diğerlerinden bağımsız olarak o sorunu doğuran 

dışsal faktörlerden bağımsız olarak çözümlenmesi mümkün değil! 

Bu kompleks yapıyı bir kademe daha arttıralım. Çevre problemlerin çoğu küresel 

ısınma gibi doğal afetler çölleşme gibi evrensel problemlerdir. Bu sebepten uluslararası 

ilişkiler olmadan olmaz.10 yıl önce Karadeniz Şilede denize mavi bidonlar vurdu. Kendi 

ülkesinde bu atığı depolama imkanı olmayan ve maliyetli olan şirketler imha yerine bunları 

açık denize salmıştır. Şirket geliyor falanca 3. dünya ülkesinde bu atıkların görünmesini 

yasaklayan herhangi bir kural yok ben bunların sizden satın alayım o ülkeye gömün.  Ülkeler 

arası ekonomik dengesizliğin göç hareketiyle nasıl bir noktadan sonra patladığını gördük-

mülteci sorunu-Hepimiz eşittir nasıl oldu siz bu kadar ileriye gittiniz. Çevre hukukunda sizin 

yaşadığınız çevresel şartlarla Finlandiyalıların yaşadığı çevresel şartların eşit olmaması 

Finlandiya’nın sükut içinde yaşayacağı anlamına gelmiyor. Küresel ısınma belirli aşamaya 

ulaştığında toprakları su altında kalacak Ülker İskandinav ülkeleridir. Demek ki ülkesel değil 

evrensel olarak ele alınmalıdır. 

Bugün çevre sorunlar ele alındığında bunun sonuçları en erken 40-50 yıl içinde 

göreceksiniz. Dolayısıyla kirlilik sorununun ortaya çıkması yayılma hızı çok yüksek. Ancak 

giderilmesi için çok uzun vadeden söz ederiz. O yüzden çevre sorunları geniş olarak uzun 

vadede karşımıza çıkar. 
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Çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki 3 faktör:  

1.sanayileşme  

2.nüfus artışı  

3. Kentleşme.  

Kentleşme ile nüfus artışı aynı anlama gelmiyor. Nüfus artışı sayısal bir yükseliş, 

kentleşme nüfus yoğunluğundaki öbekleşme. Öbekleşme bir 3. Dünya ülkesi yaklaşımdır. 

Meksika’nın en büyük şehir Mexico City’dir. Nüfusun yarıdan fazlası burada yaşar. İstanbul, 

İzmir çıkartıldığında nüfus yaklaşık dörtte bir düşer. Suriye örneği falan.  İstanbul’da 1 milyon 

kişi yaşıyor olsaydı hava kirliliği sorunu olmazdı. 

Milletin İstanbul’a gelme sebebi işsizlik. Herhangi bir sahada dengesizlik olduğunda 

göç kaçınılmaz. Almanya’ya, Fransa’ya bakıldığında tüm sistem nüfus hareketlendirme 

üzerine kurulu. Almanya Federal Yüksek Mah. Kararıyla Berlin başkent olunca nüfus 

patlaması beklendi. Göçleri zamana yaydılar. Ekonomik çöküntüyü engellemek için merkezi 

taşıdılar yerleştirdiler vs. Bir denge siyaseti izlendi. Bizde belirli istikametlere yönelik sürekli 

nüfus hareketi mevcuttur. 

Çevre Kanununa göre çevre kirliliği: canlı cansız her türlü ekolojik dengeyi bozan 

etkidir. Kirliliğin tanımı etki üzerine kurulmuştur. Burada negatif kanıtlama yoktur. Dolayısıyla 

belirli bir olumsuzluğun dengede tutuluyor olması veya bu olumsuzluğun bozulmayacak 

olması da bir çevresel etkidir. Hava toprak ve suda meydana gelen olumsuz denilebilecek 

her türlü etki çevre kirliliği kapsamındadır. Hava ve su, pure1 maddeler değildir. Belirli oranda 

yabancı partikül içerir. Dolayısıyla asıl mesele bu bileşenlerin dengesinin bozulmasıdır. 

Sudaki oksijenin azalması da bir problem  artması da. suyun ısınması da bir problem içindeki 

canlıların etkilenebileceği herhangi bir değişiklik olmaması asıl mesele. Hava kirliliği, hava 

içindeki gaz partiküllerinin normal değerlerinin üzerinden çıkması altına düşmesidir. En 

önemli dışsal etken fosil yakıtlarının kullanılıyor olması karbondioksit salınımı hava kirliliğinin 

ana etkenidir. Su kirliliği bakımından su döngüsüne değinildiğinde tüm çevresel etkenler 

kendi iç dengelerini korumak üzerine kuruludur. Su da bünyesinde oluşan değer kayıplarını 

kapatmaya kuruludur. Su döngüsü anlatılıyor. Bu döngü bir temizlenme döngüsüdür. Hava 

ve su kirliliği için kullanıyorsanız kirletiyorsunuz. Fakat bu kirletme döngü ile temizlenme 

oranını aştığında artık su döngüsünde bozulma meydana gelecektir. 

Su kirliliği öğretide: su kaynaklarının kullanılmasını bozacak veya zarar verecek 

derecede içinde organik-inorganik-radyoaktif her hangi bir maddenin bulunmasıdır. Mesele 

suyun niteliğinin değişmesi ve geri dönüşümsüz değişmesi. Su da oksijen oranı azaldığında 

kullanımı güçleşir canlı yaşamı suda imkansız hale gelir. Suda oksijenin azalmasında en 

önemli faktör suyun ısınması meselesidir. Küresel ısınma ile paralel değerlendirilmelidir. Aşırı 

karbon salınımı atmosferin güneşten gelen ışınları engellemesini ortadan kaldırıyor. Bu 

ışınlar küresel ısınmaya neden oluyor, küresel ısınma suyun ısınmasına neden oluyor, su 

ısınması sudaki bazı canlıları yok ediyor. Bu yok olma zaten su dengesini bozuyor. 2013 

Muğla atık su örneği.. Deniz suyu kirli evsel sularla birleşiyor. Hidrojen ile sülfür birleşip 

sülfürik asit ve metan gazı, işçileri öldürüyor. 

 

                                                             
1 Saf (İng.) 
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Toprak kirliliği, toprak negatifi pozitife dönüştürür. Yaprak örneği; toprak bünyesine 

aldığı her şeyi işleyişi bakımından işe yarar bir şeye dönüştürür. Toprağa yabancı materyaller 

karıştığında toprağın bunu yok etmek için enerji sarf eder -zaman- ve bünyesindeki canlılar 

yok olur. 

Öğretide toprak kirliliği: insanların doğayla yürüttüğü ilişkiler sonucu, çok uzun 

bakarsınız. 

1997’de imzalanan Kyoto protokolünü imzalayan ülkelerce karbon seviyesi yüzde 25 

olunca yürürlüğe girilecek denildi 2005’te devreye girdi. 

(Hocanın anlattıklarının özetidir, aynısı değildir.) 
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Varlıkla ilgili dışsal canlı ya da cansız bütün faktörler, Bu anlamda çevre tanımı 

içerisinde değerlendirilebilir.  İki, Belirli bir canlılık faaliyetini etkileyen dışsal ve makro 

sistemlerin bütünüdür. 

Sosyal çevre; insanlar arasında 

Doğal çevre; Bitkiler hayvanlar ve kendi doğal yaşam alanımız. Hava toprak su bu 

tanım içerisindedir.  

Yapay çevre; insanların kendilerinin yarattıkları çevredir. Şehirler Yollar Fabrikalar 

tarihi eserler dâhil olmak üzere hepsini kapsar. 

Çevre hukukunun konusu nedir dediğimizde, esas itibariyle doğal çevre ve yapay 

çevre esas alınmakla beraber sosyal çevrenin de diğer iki alanına ilişkisi sebebiyle tam bir 

soyut anlamdan bahsedebilme imkânımız yok. 

Hukuki anlamda çevre tanımı çevre kanununda yapılmış; bütün canlıların yaşamları 

boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, 

fizyolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ortamdır çevre. Az önce belirttiğimiz doğal çevre yapay 

çevre sosyal çevre tanımının tümü çevre kanununda belirtiliyor.Kanunun 2006 yılından önceki 

tanımlaması biraz daha dar kapsamlı bir tanımlamaydı. 

Çevre tanımından ziyade çevreyi neden korumalıyız gerektiği üzerinde durmamız 

gerekiyor. 

20. Yüzyılın başından itibaren çevre düzenlemeleri başlıyor 20. yüzyılın ortalarından 

itibaren hukuki metinlere giriyor. Biz de ilk defa 82 Anayasası’nın 56. maddesinde 

düzenleniyor. Hemen arkasından 83 yılında çevre kanunu ile düzenlemeler yapılmıştır. Ceza 

hukuku bakımından korumayı sağlayan düzenlemede 2005’te yürürlüğe girdi ve çevreye 

yönelik suçlar özel bir başlık altında değerlendirildi. Şunu belirtmemiz lazım Ceza Kanununun 

1. maddesinde bu kanunun amacı ile başlayan hükümde amaçlardan bir tanesi de çevrenin 

korunması olarak görülüyor. 

Çevrenin korunması ile ilgili faaliyetlerin bireyler tarafından sürdürülmesi çok mümkün 

değil. Bireysel yükümlülükler olsa da geçen hafta söylediğimiz karmaşıklık ve evrensellik 

dikkate alındığında bireysel çabalar sadece kişiler bakımından bir vicdan rahatlatma aracından 

ibaret olabilirler. Daha büyük bir getirinin sağlanması için, söz konusu faaliyetin kamu 

makamları tarafından sürekli ve örgütlü bir biçimde ifa edilmesi gerekiyor. 

Bunlardan ilki aktüel tehlikelerin ortadan kaldırılması. Buna Tehlikenin 

savuşturulması ilkesi deniyor. Çevresel faktörlere ilişkin aktüel bir tehlike ortaya çıktığında 

devletin bu tehlikeyi savuşturmakla yükümlü olduğu tedbirler söz konusu. 

İki; bu tehlike karşısında çevresel bir zarar ortaya çıktığında bu zararın ortadan 

kaldırılması gerektiği söz konusu. 

Üç; henüz aktüel hale gelmemiş olası tehlikeleri meydana çıkmasını önleyebilmek için 

gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Buna da risk ve tehlike önleme ilkesi diyoruz. 

Dolayısıyla olası riskler ve tehlikelerin ortaya çıkmasının önlenmesi, mevcut risklerin zarar 

görülmeden bertaraf edilmesi yani savuşturulması ve sonra üçüncüsü de zararın ortadan 

kaldırılması. Çevrenin korunmasına ilişkin bütün düzenlemeler neredeyse bu 3 ilke üzerine 

kurulur. 

Riskli faaliyetlerin yönetimi devlet tarafından düzenlenir. Örneğin Boğaz geçişinde yüklü 

tankerlerin ne şekilde geçeceği düzenlenmiştir. Bu olası bir tehlikenin ortadan kaldırılmasıdır.  
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Bir riskin ortaya çıkmaması için alınan tedbirlerdir. İkincisi; bir risk ortaya çıktığında böyle bir 

tanker battığında söz konusu batışın denize akaryakıt yayabilmesi suretiyle tehlikeye neden 

olmaması için alınan tedbirler savuşturmaya yöneliktir. Denize yakıt karıştığında artık ortaya 

çıkmış bir zarar söz konusudur ve bu zararın kaldırılması gerekir. 

Savuşturma, riskin yönetimi ve zararın giderilmesi çevre hukukunda devletin bireylere 

ve işletmelere getirdiği sınırlamaların esasını oluşturur. Birincisi düzenleyicidir, ikincisi 

önleyicidir üçüncüsü tazmin edicidir. 

Geçtiğimiz hafta üzerine durmuştuk çevre ile ilgili temel sıkıntımız şu; ekonomik ve insani 

faaliyetlerin sürdürülmesi kendiliğinden zaten çevre üzerinde bir etki yaratır. Dolayısıyla mutlak 

bir koruma ve dokunmama üzerinden faaliyetlerimizi ve yaşamımızı sürdürme imkânımız yok. 

Mutlak bir yasaklama imkânına sahip değiliz. Burada iki tane temel faktör var; 

1- Birinin veya topluluğun ertesi gün de ihtiyaçlarını giderebilir durumda olması yani o 

kişinin çevre üzerinde yarattığı tüketimin yaşamını sürdürebilecek alanla sınırlı 

olmasıdır. Birinci sınır, birinci beklenti. 

2- Bir sonraki nesillerin çevreyi kullanabilmesini temin edecek bir düzenleme yapılması 

gerekiyor. 

3- Farklı yerlerde yaşayan toplum gruplarının çevre üzerindeki etkilerinin bir başka grubun 

dünyadan faydalanma imkânını imkânsız hale getirecek seviyede olmamasıdır. 

Çevre bir değerler bütünüdür ilanihaye kullanılmak isteniyorsa kullanımının bir şekilde 

düzenlenmesi gerekir. Bütün bunlar 1987’de Brundtland Raporunda şöyle bir nitelendirme 

yapıldı; sürdürülebilir kalkınma. Söylediği şey şu; 

1- İnsanlık faaliyetlerini sürdürebilmesi için ekonomik bir Kalkınmaya ihtiyaç vardır. 

2- Bu kalkınmanın insanlığın geleceğinde de sürdürülmesi zorunluluğu tabidir. O halde 

kalkınmanın planlanmasında ve icra edilmesinde kaynak kullanımı kalkınmanın ilanihaye 

sürdürülebilirliğini temin edecek şekilde olması gerekir. Zira bütün doğal kaynakları bir 

seferde tüketmeye kalktığımızda bir sonraki nesil bakımından bu doğal kaynaktan 

faydalanabilme imkânı ortadan kalkar.Dolayısıyla çevrenin korunmasındaki temel unsur 

sürdürülebilir kalkınmayı temin edecek. Korumanın sınırı, söz konusu korunan çevresel 

faktörün bir sonraki nesil tarafından da kullanılabilmesini ifade eder.İnsanlar arası 

eşitliğin,nesiller arası eşitliğin, ülkeler arası eşitliğin sağlanmasıdır.Bahsettiğimiz 3 Faktör 

sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturur. 

     Çevre hukukunun konusu nedir dediğimizde sürdürülebilir kalkınmanın temini için çevrenin 

korunmasına yönelik her türlü kural ve norm çevre hukukunun konusunu oluşturur.  

      Yapay çevreye dâhil olan binalar, imar hukuku meselesi, tarihsel zenginlikler meselesi, 

doğal kaynaklar meselesi, fauna, flora, toprak, su, hava, doğal çevre, ekonomik üretim ilişkileri. 

Aslında bunların tamamı çevrenin korunmasına ilişkin normların kapsama alanında 

kalmaktadır.  

        Modern anlamda çevre hukukunun doğuşu 100 senelik bir hikâye. Çünkü sanayi devrimi 

sonrası aşırı tüketim ve kaynakların bir şekilde korunması zorunluluğu getirdi. Bu yüzden de 

bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı ilki 1913’te Ben ikincisi 1923’te Paris ve Londra Konferansı 

ile çevrenin korunmasına ilişkin -bunlar daha çok bilimsel toplantılar- sınır  
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getirilmesi kaygısıyla iş başladı.Fakat devletler tarafından ilk defa dikkate alınması 1965 

yılında Birleşmiş Milletler’in bir ihtisas kurulu olarak çevrenin korunmasına ilişkin bir komite 

oluşturması ile gündeme geldi.Yani uluslararası Arena’da ilk defa ortaya çıkışı görünür hale 

gelmesi 1965 yılıdır. İlk uluslararası konferans 1972 Stockholm Konferansı’dır. Birleşmiş 

Milletler Çevre ve insan Konferansı’nda çevre sorunlarına yönelik bir çerçeve belgenin 

oluşturulması devletlerin bu konuda bir takım asgari standartlar belirlemesi zorunluluğu ile 

yapıldı. Çevre hakkı bakımından konferansın sonuç bildirgesinin 1. maddesini okuyorum;  

“İnsanın; hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede 

yaşamak temel hakkıdır. İnsanın bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi korumak ve 

geliştirmek için ciddi bir sorumluluğu vardır. Bu bakımdan; kayıtsızlık, ırk ayrımı, ayrımcılık, 

kolonial veya diğer biçimlerde baskı, yabancı hâkimiyetini destekleyen, sürekli kılan politikalar 

mahkûm edilmiştir ve terk edilmelidir.” 

Sürdürülebilir kalkınmayı ele alan son metin 1992’de Rio Birleşmiş Milletler 

Konferansı’nda üzerinde uzlaşılan Rio Deklarasyonu dur. 1992 bizim karşımıza bir milat 

olarak ortaya çıkar.Kyoto Protokolü bunun hemen arkasından gelir ve dünya 93’ü esas alır 

yani 93 deki seviyeye düşmeyi esas alıyor. Dolayısıyla uluslararası kamuoyunun meseleye 

yaklaşımı devletlerin yaklaşımından biraz daha geç. Bu çok doğal çünkü çevre sorunları ilk 

başta lokal olarak ortaya çıkıyor. Lokal çözüm çabalarının fayda etmediği görüldüğünde 

meselenin evrensel olarak ele alınması ihtiyacı ortaya çıkıyor. 92 yılında ilk defa ciddi bir 

deklarasyon gündem geliyor. (...) 

Örneğin, imara aykırı bir bina yaptığınızda bu bina yıkmazsanız belediye gelir yıkar, 

faturayı size keser. Üstüne bir de para cezası keser. İdari Para cezasının kesilmesi önleyicidir.  

Zararın sizden tazmin edilmesi de zararın giderilmesi yöneliktir.  

Ceza Kanunu çevreye yönelik fiiller işlendiğinde müdahale etme yükümlülüğü getiriyor. 

Dolayısıyla orada ihmali davranışla işlenebilen bir suç düzenlemesi söz konusu.Bu kamu 

görevlisine yönelik düzenlenmiş. 

Çevre kanunu herkese, çevreyi kirleten davranışlar gördüklerinde çevre kanunu 33 

maddesinde herkese bir hak ve yükümlülük olarak bu faaliyetinin durdurulması konusunda 

idareden talepte bulunma yetkisi veriyor. Tam bir yükümlülük olmadığı için yaptırım yok. 

Çevreyi neden koruruz? Çevrenin korunmasına ilişkin normlarda  temel hukuki 

değer ne? 

İnsan esaslı, çevresel tüm faktörler esas alınabilir, ekonomi esas alınabilir. 

Antroposentrik yaklaşım çevre niye korunur sorusuna “Çünkü insanın yaşama 

alanıdır.” diye cevap verir. Dolayısıyla insan esaslıdır. Bu görüşün temel gerekçesi şu; 

insanlar doğa üzerinde çevre üzerinde hakim olan ve çevrenin korunması bakımından esas 

alınması gereken bir çevresel faktördür. O yüzden çevresel faktörler, insana lazım oldukları 

için korunurlar,insana lazım oldukları ölçüde korunurlar. 

Ekosentrik yaklaşım, Bütün canlılar ve cansızlar çevre üzerinde eşit şartlar altında 

herhangi bir hâkimiyet kurmaksızın çevrenin korunması zorunluluğudur. İnsan bir konuma 

oturtulacaksa, diğer canlılar ve cansızlar bakımından sorumluluk altında olan kişi veya 

faktördür. 
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Ekonomik yaklaşım, insanın yaşamını sürdürebilmesi açısından iktisadi olarak kıymetli 

olduğu için çevre korunur çevresel faktörlerin korunmasında ekonomiklik belirleyicidir. 

İnsan merkezli bir insanın üstünlüğünü esas alan görüşle tüm çevresel değerlerin 

eşitliğini esas alan görüşün bir karmasıdır. 

Anayasamızın 56.Maddesine baktığımızda bizdeki yaklaşım  insan esaslıdır.  

 

 



 

 
 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2.sınıf Tek kürsü öğrencilerinin ortaklaşa 

emeğiyle, özveriyle hazırlanmıştır. Ücretsizdir. Satışı yasaktır. 
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Hukuki Değer Yaklaşımları (Özet) 

 

En son hukuki değer yaklaşımları üzerinde durmuştuk ve dört farklı yaklaşım vardır 

demiştik. Bunlardan bir tanesi Antroposentrik,yani birey esaslı bir çevre, çevre niye 

korunmuş sorusuna çünkü insanın ihtiyacı olduğu için korunmuştur diye cevap veriyordu. 

İkincisi “Ekosentrik” bu insanın çevresel diğer değerler üzerinde canlı veya cansız bir 

hâkimiyeti, çevre kendisi için korunur gibi bir yaklaşım söz konusuydu. Üçüncüsü bugün ki 

yaklaşımı birbiriyle bağdaştırıyordu. Çevresel değerler evet kendileri de korunmaya layıktırlar 

fakat burada belirleyici olan insan yaşamı bakımından gördükleri fonksiyon diye cevap 

veriyordu. Sonuncusu da “ekonomik” yaklaşımdı. Çevre “niye korunur” sorusuna “çünkü 

iktisadi olarak bizim ihtiyacımız var” şeklinde cevap veriyordu.  

Bizim anayasamız hangisini benimsemiştir dediğimizde ise 56. maddeye bakmıştık. 

Madde - 56 

Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı vardır. Devlet çevreyi koruyacak ve 

geliştirecek tedbirleri alır. 

Dediğine göre bu insan esaslı bir yaklaşımdır. Yani çevre neden korunur sorusuna 

çünkü insanın ihtiyacı olduğu için korunur diye bir cevap veriliyor. Bugün çevre hukukunun 

genel sistematiği, kaynakları, diğer disiplinleri ve teknik saha ile ilişkileri üzerinde duracağız. 

Arkasından da temel prensip olan sürdürülebilir kalkınma ve Yeşil Büyüme denen kavramları 

değerlendireceğiz.  

Kamu Hukuk ve Özel Hukuk Ayrımı 
 

Bizde hukuk alanları biliyorsunuz Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olarak ikiye ayrılıyor. 

Bu ayrımın ne kadar doğru bir ayrım olduğu tartışmaya açık. Daha çok pedagojik olarak 

tercih edilen ayrımlar. Şu anlamda da tartışmaya açık, örneğin; bireyin ve kamu otoritesi 

arasındaki ilişkiler söz konusu olduğunda bir kamu hukuku ilişkisi söz konusudur ve alan 

kamu hukuku alanına aittir diye cevap veriyoruz. Kişiler arası ilişki veya eşitler arası bir ilişki 

söz konusu olduğunda özel hukuk alanına aittir diyoruz. Ama bazı alanlar da var ki 

nitelendirme imkânı yok. İcra iflas hukuku kamu hukuku alanına mı aittir, özel hukuk alanına 

mı aittir? Muhakeme hukuku, medeni muhakemeden bahsediyorum,  kamu hukuku alanına 

mı aittir özel hukuk alanına mı aittir? Vatandaşlık hukuku özel hukuk mu kamu hukuku ilişkisi 

midir? Gibi birtakım problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu ayrım biraz pedagojik bir ayrım. 

Yani kamu hukuku özel hukuk ayrımı evet niteliksel benzerlikler var ama diğer taraftan da 

pedagojik bir işlev görüyor.  

Bağımsız Bir Disiplin Olarak Çevre Hukuku 
 

Dünyanın her yerinde bu ayrım kabul edilmiyor. Ceza hukuku Fransa’da özel hukuk 

alanına tabidir. Almanya’da tamamen başka bir anlamdadır. Kamu, Özel ve Ceza diye üçlü 

bir ayrım söz konusudur. Dolayısıyla bu tasnifin bir önemi yok. Ama şunun bir önemi var ya 

da şu soruya bir cevap vermemiz gerekir. Bir hukuk disiplini,  ne zaman diğer disiplinler 

dışında bağımsız bir disiplin olarak nitelendirilir?  Bu tartışma çoklukla sonradan ortaya çıkan 

hukuk alanları için yapılır. Örneğin ekonomi ceza hukuku ceza hukuku dışında bir hukuk 

alanı mıdır? Çocuk hukuku Genel hukuk disiplinleri dışında bir hukuk alanı mıdır, gibi 

birtakım tasnifler var.  

Geriye doğru baktığımızda aslında birçok hukuk alanının bir diğerinden doğduğunu 

görüyorsunuz. En yaygın bilineni İş Hukuku. İş Hukuku Türkiye’de ortaya çıkmıştır. Ellilerden 

sonradır. Ondan önce Borçlar hukuku içerisinde anlatılan bir alan gibi görülmekteydi. Burada 

temel yaklaşım bir disiplin ancak kendi kuralları dışında tabi olduğu ana disiplin dışında ve 
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yer yer onunla da çatışan ilkeler geliştirebilmişse bir bağımsız disiplin olarak kabul edilir. 

Çocuk hukukunun örneği, bağımsız disiplin olarak kabul edilmesinin gerekçesi çocuğun 

üstün yararı ilkesinin bütün özel hukuk ve kamu hukuku ilkelerini naks edebilecek potansiyele 

sahip olmasıdır. Dolayısıyla bütün normatif düzenlemeler ve uygulamalar çocuğu üstün 

yararı esas alınarak yapılır. O yüzden de özel hukukta geçerli olan eşitler arası ilişki, kamu 

hukukunda geçerli olan devletin hakimiyeti değil, çocuğun üstün yararı eğer bunlara galebe 

çalıyorsa, o zaman çocuğun üstün yararına göre bir düzenleme yapılması ve uygulama 

geliştirilmesi icap eder.  Oradan hareketle denir ki Çocuk Hukuku artık bir bağımsız disiplin 

olma yolundadır.  

Aynı tespiti Ekonomi Ceza Hukuku (ECH) için yapamıyoruz. ECH her ne kadar ayrı 

bir ad altında toplansa da kendine özgü ilkeleri olan ve bu ilkeler ana disiplini, yani Ceza 

Hukuku’nun temel prensipleriyle çatışan alanlar değiller. Yeni bir disiplinin ortaya çıkması 

meselesi Ceza ve kamu Hukuku alanlarında daha zor. Çünkü Kamu hukuku alanlarında 

temel prensipler istisna kamu üretmezler. Örneğin ECH’da tüzel kişinin ceza sorumluluğunu 

kabul edelim tartışması yapılır. Çünkü çoğu şirketlerle iletişim halindedir. Ama temel prensip 

bunu kabul etmediği için tüzel kişiliğe ceza sorumluluğu yükleme imkânımız yoktur. Özel 

hukuk daha buna müsait.  

Çevre hukuku bağımsız bir disiplin olarak bizim ülkemizde kabul ediliyor. Yaklaşık 15-

20 yıl öncesinde doçentlikte bağımsız alan olarak görüldü. Tekrar kaldırıldı sonrasında. 

Temel ilkeler bakımından bir farklılaşma olduğu aşikâr. Yani sadece kamu Hukukunun temel 

prensipleri, ekonominin gerekleri dışında bir başka baza dayanıyor. O da çevrenin korunması 

bakımından koruma/kullanma dengesinin kurulması ve bu çerçevede gerek kişilerin mülkleri 

üzerinde mülkiyetleri içerisinde, gerekse kamu otoritesinin sürdürdüğü ekonomik faaliyetlerin 

sınırlandırılması gibi birtakım işlevler görüyor.  

Kıta Avrupa’sında,Kuzey Amerika’da Çevre Hukuku bağımsız bir bilim alanı olarak 

görülüyor. Sadece Çevre hukuku demeyeyim ama Çevre çalışması bir bağımsız alan olarak 

görülüyor. Kendi alt alanlarını da yarattı. Ekoloji çevre hukuku değil ama oradan geliyor. 

Ekoloji, çevre mühendislikleri. Bizim alanımız bakımından Çevre Hukuku yaklaşık 20-25 yıllık 

hikâye.  

Çevre mühendisliği dediğimiz kimya makine arası bir ara form ama bünyesinde 

biyoloji de barındırıyor. Dolayısıyla yavaş yavaş bir bağımsızlaşma ilişkisi bağımsızlaşma hali 

söz konusu. Temel baskı ne? Temel baskı çok fazla disiplinler arası bir alan. Yani Çevre 

Hukukunun düzenleme alanı hem hukukun birden fazla alanıyla ilgili, hem de diğer bilimlerle 

çok fazla ilişkili. Sırayla gidelim.  

Çevre Hukukunun Diğer Bilimlerle İlişkili Olması 
 

Birincisi teknik bilimlerle çok ilişkili. Ne noktada? Birincisi Çevre Hukukunun 

konusunu oluşturan şeyler, çevresel bütün değerler canlı veya cansız, bir tespit. Daha sonra 

da buna yapılacak bir müdahaleyi bünyesinde barındırıyor. Tespit dediğimiz şey teknik 

birimlerin verileriyle kullanılabiliyor. Bütün toksikoloji veya zehirlenmeye ilişkin veriler 

mühendislik alanından elde ediliyor. Her şekilde canlıların korunmasına ilişkin bütün veriler 

biyoloji alanından elde ediliyor. İki çevrenin korunmasına ilişkin alınacak tedbirler de teknik 

bilimlerin sahasına giriyor. Devlet fabrikaların gaz salınımlarının sınırlaması söz konusu 

olduğunda çevre mühendislerinin geliştirdiği sınırlayıcı birtakım faktörler üzerinden genellikle 

şirketlerin ve fabrikaların yükümlülüklerini tanımlıyor. Dolayısıyla bir tespitlerin yapılması. 

Yani çevresel değerlerin durumlarının belirlenmesi ve sınırların belirlenmesi. İki;alınacak 

tedbirlerin belirlenmesi çevre hukukuna ilişkin yapılacak bütün düzenlemeler teknik bilimlerin 

verilerine dayalı biçimde gerçekleşiyor. Görüntü değerlendirmesi, çevresel etki 

değerlendirmesi, kirlilik değerlendirmesi, fauna ve florada çeşitliliğin belirlenmesi… Bunların 
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hiç biri hukukun konusu değildir. Bu etki iki alanda ortaya çıkıyor. Bir alanda teknik veriye 

ihtiyacımız var. Yani gürültü sınırını neye göre belirleyeceğiz. Gürültü yönetmeliğinde 

belirlenen desibel ölçüt bu verilere göre. Bu kanun koyucu olabilir, idare olabilir teknik 

birimlerden istifade edilir. İki;normların tatbiki sırasında teknik birimlerden istifade ediliyor. 

Çevre il müdürlüklerinde çalışan personelin önemli bir bölümü mühendis veya teknisyen 

çünkü o veri olmaksızın bir denetim yapabilme imkânları yok.  

İkinci önemli alan ekoloji. Ekoloji ilk ortaya çıktığında biyolojinin bir alt başlığı olarak 

görülüyor ve Yuva Bilim yani canlının yaşadığı çevreyle olan ilişkisini düzenleyen bilim alanı 

olarak tanımlanıyor. Daha sonra bağımsızlığı kabul edildi. Geldiğimiz noktada ise bir bilimi 

aşan bir felsefe, dünya görüşü olarak karşımıza çıkıyor ekoloji. Yani sadece insanın canlı 

varlıkla ilişkisini ya da çevresel değerlerin birbiriyle ilişkisini değil, bir yaşam şekli bir felsefe 

olarak görülüyor. Örneğin vejetaryenlik ekolojik yaklaşımın felsefe tarafından ortaya 

çıkmadır. Veganlık, yani hiçbir hayvansal kaynaklı besini tüketmeme, esasında bu felsefi 

yaklaşımın ürünüdür. Aslında tartışma bireyin evrendeki yeriyle ilgili bir tartışmadır.  

Ekolojik bir dünya görüşü ya da hayat bireyi diğer çevresel değerlerle, canlı cansız, 

eşit görür. Bir hâkimiyet ilişkisini reddeder. Hakimiyet ilişkisini ret seviyesi de sizin yaşam 

formunuzu belirler. Yani hat safhadaysanız taş yemeye başlarsınız öyle söyleyeyim. 

Beslenmenizden yaşam alanlarını yaratmak için çevrede yarattığınız değişikliğe kadar 

hareket alanınız son derece sınırlıdır. Koyunları ancak rıza gösterirse sağabilirsiniz, rıza 

göstermezse sağamıyorsunuz ve ürünlerini alamıyorsunuz. Çünkü sizin kadar onlar da kendi 

kararlarını verebilme hakkına sahiptirler. Dolayısıyla ekoloji bugün geldiğimiz nokta itibariyle 

bir bilim olmaktan çıkmış durumda. Başka bir fonksiyon icra ediyor.  

Biz kendi alanımıza geri dönelim. Çevre Hukukuna verilen diğer bir ad Ekolojik hukuk. 

Yani bu yuva sahasının ne şekilde düzenleneceğine, korunacağına ilişkin hukuk alanı olarak 

nitelendiriliyor. Temel konu, Çevre Hukukunun temel konusu ekosistem. Yani bütüncül ve 

karmaşık olan, canlıların ve cansızların birbirleriyle ilişkilerinin yer aldığı bu sistemin bütünü 

Çevre Hukukunun konusu. Bu yüzden ekoloji ve Çevre Hukuku ilişkisi aslında bir 

düzenleme/konu ilişkisi. Yani neyi düzenliyoruz, neyi koruyoruz sorusunun cevabı aslında 

Ekoloji olarak cevaplanmak durumundadır.  

Son diğer alan ekonomi ile ilişkili. Daha önce sorduğumuz “Çevre niye korunur?” 

sorusuna “Para ettiği için.” cevabını verdiğimiz yaklaşım. Çevreye ilişkin gerçekleştirilecek 

bütün iş işlemleri icra edici, tüketici veya koruyucu engelleyici diye ekonomik maliyeti var.  

Dolayısıyla Çevre Hukukunda yapılacak bütün düzenlemelerin bir biçimde ekonomiyle ilişkisi 

var. İnşaatlar valilikler tarafından verilen kararlar dışında sabah 9 akşam 9 saatleri arasında 

sürdürülebilir. Çünkü 9 sonrası özellikle konut alanlarında bir gürültü kirliliğine neden olacağı 

için kanun bunu yasaklamış durumda. Ama valiliklere de yetki vermiş durumda çünkü hızlı 

bitirilmesi gereken inşaatlar söz konusu olduğundan 24 saatlik çalışma izni verebiliyor. 

Dolayısıyla ekonomik getiri çevreye yönelik müdahalenin sınırı arasında bir neden sonuç 

ilişkisi var. Bu durumun örneği Hasankeyf örneği. Barajın altında kaldı bütün şehir. Fakat 

dendi ki burada elde edilecek enerji ve sulama bizim bakımımızdan Hasankeyf’in değerinden 

çok daha yüksek. Şimdi bu çelişki, çelişki olarak görmeyebilirsiniz tabi ki, ekonomiyle 

çevrenin korunmasına ilişkin yaklaşımı çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Hasankeyf örneği 

için söylüyorum, pek çok sulama barajı içinde veya enerji üretimi içinde, baraj için de bunları 

söyleyebiliriz, bunların sadece yarattığı sonuç birtakım kültür ve tabiat varlıklarının sular 

altında kalmasıyla sınırlı değil. İklim değişikliğine neden oluyor, orada yeni canlıların 

üremesine neden oluyor, bazı canlıların da yok olmasına neden oluyor. Dolayısıyla sonucu, 

yani ekonomik bir müdahale de sonucu değerlendirilirken sadece suyun altında ne kalıyor 

değil burada bu büyüklükte bir su kütlesinin toplanmasının canlılar ve cansızlar bakımından 

olası diğer sonuçları neler olduğunu tartışmamız lazım. Bingöl’de iklimde ısınma söz konusu 
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çünkü 4 tane sulama barajı şehrin etrafına yapılmış. Dolayısıyla nem, ısınma ve soğumanın 

gecikmesi söylenmesi gerekirse kar yağmasını öyle veya böyle engelliyor. Karın yağmasının 

engellenmesi, tahıl üretimiyle uğraşanlar bilirler, buğday ve türevleri bakımından dona neden 

olabiliyor. Çünkü kar yağdığında tohum korunaklı kalıyor. Hepsini ardı ardına eklediğiniz 

zaman tarımsal üretim formu değişmeye başlıyor. Yani “Artık tahıl üretmeyelim. Başka bir 

şey üretelim.” 1200 rakımda da başka ne üretebilirsiniz bilinmez. 

Çevre Hukuku’nun Diğer Hukuk Alanlarıyla İlişkisi 
 

Gelelim ikinci kısıma. Çevre Hukukunun diğer hukuk alanlarıyla ilişkisine. Daha çok 

kamu hukukunun altına tekabül ediyor aslında. Çünkü öyle veya böyle devletin bir sınırlayıcı, 

yasaklayıcı veya düzenleyici bir fonksiyonunun ifade edildiğini görüyoruz. Fakat haftaya 

üzerinde duracağımız birtakım çevresel ilkeler özel hukuk esasları üzerine de kurulmuş 

olabiliyorlar.  

Kirliliğin önlenmesine ilişkin sistemlerden bir tanesi Emisyon Ticareti Sistemi. Yani 

siz bir ticari faaliyette bulunurken ürettiğiniz karbon için devletten limit satın alıyorsunuz. 

Örneğin bir milyon metreküp. Siz artık bir milyon metreküplük karbon salınımı yapacak kadar 

üretim yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla herkesin elinde emisyon üretimine ilişkin emisyon 

kartları söz konusu. Bunlar alınıp satılabiliyorlar bir noktadan sonra çünkü mesela fabrika bu 

yıl iki yüz bin metreküp salınım yaptı. Sekiz yüz bin elinde kaldı, ben bunu size satabiliyorum. 

Bu noktadan sonra bir özel hukuk ilişkisi devreye giriyor. Veya korumayı teyit etmek için 

bazen mülkiyet devri söz konusu oluyor. Mesela diyor ki, bu ırmak bu bölgede yaşayan 

kişilerin mülkiyetine terk edilmiş durumdadır. Dolayısıyla koruma, gözetim, ekonomik denge 

bakımından onların verecekleri kararlar geçerlidir. Fakat sonuç değerler üzerinden biz size 

maliyet çıkartabiliriz. Yani elli yıl sonra ırmak temizlenemez hale gelmişse veya yüksek bir 

maliyetle temizlenebilir bir duruma gelmişse biz bunun maliyetini size mal ederiz. Bu aslında 

bir özel hukuk meselesi yani kamu otoritesi kendi mülkiyetinde olan şeyi bir kişiye, gruba 

veya tüzel kişiye veriyor sonrasında da kullanım üzerinden bir maliyet çıkarımı yoluna 

gidiyor.  

Ama temel olan kamu hukuku alanı. Kamu hukuku içerisinde de belirleyici olan aslına 

bakarsanız idari hukuk alanı. Çevre hukukuna ilişkin kaynaklardan bahsederken Çevre 

kanunundan bahsediyoruz. Fakat Çevre Kanunu dışında çok ciddi bir yönetmelik düzlemi 

var. Yani idari düzenleyici işlemler söz konusu. Gürültü Yönetmeliği, Çevresel Etki 

Değerlendirme Yönetmeliği gibi. İki bunun dışında Av Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

gibi pek çok yine idare hukukunu ilgilendiren düzenleme Çevre hukukuna bağlantılı alanlara 

kaynaklık ediyor. Dolayısıyla ilk ilişkili alan İdare hukuku. 

Ceza hukuku meselesi üzerinde, suçlar üzerinde dururken göreceksiniz. Çevre Ceza 

Hukukunda İdare hukukuna bağlılık prensibi var çünkü çoklukla suçlar idarenin idari 

düzenleyici işlemlerle verilen izinlerin aşılmasıyla oluyor. En basit örneği imar kirliliğine 

neden olma suçu nasıl oluşur? Yapının imara veya ruhsata aykırı yapılmasıyla oluşur. 

Dolayısıyla suçun oluşumu neye bağlıdır? İdari düzenleyici işleme veya birel işleme bakılır ve 

o işlemde çizilen çerçeve ihlal edilmiş mi edilmemiş mi ona göre belirlenir. Dolayısıyla ceza 

normunun oluşumu idari işleme bağlıdır. Veya gürültü kirliliğine neden olmak, suç 

bakımından söylüyorum. Neye bağlıdır, Gürültü Yönetmeliğinde belirlenen limitlere bağlıdır. 

Dolayısıyla yönetmelikteki çizgi suçun oluşup oluşmadığını belirler. Neredeyse bütün suçlar 

bakımından biz idari hukuka bağlılık prensibinden söz edebiliriz. 

İkinci önemli alan olarak Uluslararası Kamu hukuku veya Uluslararası Hukuk alanı. 

Çünkü daha önce de üzerinde durmuştuk Çevre problemi evrensel bir problem. Dolayısıyla 

ülkelerin lokal düzenlemeleriyle bu sorunun çözümlenebilmesi mümkün değil. O yüzden de 

uluslararası bir yaklaşımı beraberinde getiriyor. Bu sahada çok fazla uluslararası sözleşme 
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var. Yani Kyoto protokolü üzerinde durduk. Ama bunun dışında da canlı çeşitliliğinin 

korunmasına ilişkin, genetiği değiştirilmiş organizmaların üretilmesine ve bunun sınırlarına 

ilişkin, suların korunmasına ilişkin, canlı varlıkların korunmasına ilişkin onlarca yüzlerce 

uluslararası sözleşme var. 

Uluslararası sözleşmelere iki farklı sonuç bağlayabiliriz. Birincisi uluslararası 

sözleşmeler ulusal hukuku belirleyici mahiyette olabiliyorlar. Yani sözleşmede öngörülen 

düzenlemeler bir süre sonra ülkeler tarafından kanun haline getiriliyor ve uygulama alanına 

sokuluyor. İkinci olarak bazen de ulusal hukuklar uluslararası sözleşmelerin oluşumuna 

neden olabiliyor. Herkes kendi ülkesinde belirli bir istikamette düzenleme yaptığında bu yine 

ekonomik gerekçelerle “şu sonucu ve bu sorunu ortaya çıkartıyor, biz yaptık ve sınırladık. 

Ancak A ülkesi yapmadı dolayısıyla ekonomik üretim uluslararası ticarette haksız rekabet 

doğuyor.” problemini açığa çıkarıyor. Bütün ülkeleri aynı limite çekmek için bazen ulusal 

düzenlemeler uluslararası düzenlemelere sebebiyet veriyor.  

Bir diğeri,anayasa hukuku ile ilişkisi. Daha önce de söylemiştik zaten. Sağlıklı ve 

dengeli bir çevrede yaşama hakkı bizde anayasal bir hak olarak düzenlenmiş. O sebeple de 

zaten insan merkezlidir demiştik. Maddenin ikinci fıkrasında devlete yükümlülük de yüklüyor. 

Yani devlet çevrenin korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Dolayısıyla çevre 

hukuku bakımından ulusal düzlemde en üst norm bu düzenleme.  

Ceza hukuku ile ilişkisini zaten ilk hafta söylemiştim. Çevrenin korunması ve 

düzenlenmesine ilişkin başvurabileceğimiz kamusal yaptırım alanı idare hukuku ve ceza 

hukuku yaptırım alanıdır. İdare hukuku yaptırımları öncül ve göreceli ama basit ihlaller 

bakımından geçerli. İdare yaptırım kararları bütün idare kolluk faaliyetinin izin iptali veya 

ruhsat verilmesi gibi. Ancak belirli bir limitin ya da belirli bir değer ihlalinin aşıldığı durumlarda 

Ceza hukuku yaptırımları devreye girmek durumunda. Elimizdeki normatif düzenlemeler 

onun yerinde olup olmadığını tartışabiliriz. Dolayısıyla Ceza hukuku çevrenin korunması 

bakımından kullanılan araçlardan bir tanesi.  

Özel hukuk son derece sınırlı olarak olsa da var. Özellikle çevresel hukuku doğuran 

idareyle yapılmış özel hukuk sözleşmeleri söz konusu olduğunda biz özel hukuk alanında bu 

sözleşmenin uygulanması konusunda mecburen özel hukuktan gelen kaynaklardan 

yararlanıyoruz. Kaynak ne? Yani hukuk alanının kaynağı ne? Aslına bakarsanız şekli kaynak 

olarak her hukuk alanı için geçerli olan kaynaklar burası için de geçerli. Kanun, idari 

düzenleyici işlem, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, tüzük -gerçi o yok artık- yönetmelikler bu 

alanın kaynakları olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bunun üstünde uluslararası sözleşmeler ya 

da bunlarla paralel biçimde değerlendirilmesi gereken uluslararası sözleşmeler geliyor. Fakat 

çevre hukuku ile ilgili uluslararası sözleşmelerin neredeyse tamamı bir yaptırımla 

uygulanmadığı için çok da etkili değiller. Yani Japonya’nın okyanuslardaki balina avcılığı 

yapmamasını onlarca uluslararası sözleşmeyle taahhüt altına aldırabilirsiniz ancak bir 

yaptırım mekanizmanız olmadığı için bunun uygulanabilirliği çok fazla yok. Bunun içinde 

kültürel görecelilikten kaynaklanan meseleler de söz konusu.  

Yani Japonya örneğinden devam edelim bu balıkçılık formu bir kültürel değer olarak 

bizim karşımıza çıkıyor ya da bir kültürel faaliyet olarak çıkıyor. Ticarileşmiş durumda ama 

yine de o ülke bakımından yasaklanması ya da kontrol altına alınması çok zor. Neye 

benziyor Avrupa Birliğini gıda yönergeleri ile bizde kokorecin yasaklanması muhabbetine 

benziyor. Çünkü ne kadar sağlıksız derseniz deyin kültürel bir değer, tüketim formu olduğu 

için o kadar da kolay değil bunu engellemesi veya ortadan kaldırılabilmesi. 

Kanun deyince ilk karşımıza gelen 1983 tarihli Çevre Kanunu. Bu kanun sürekli olarak 

değişti ve genişledi. Şu anda da bir aksi veya düzeni söz konusu değil. Ama hâlihazırda aynı 

kanun, 83 tarihli kanun yürürlükte. Bu kanuna bağlı çıkartılmış yönetmelikler, özellikle 
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çevresel etki değerlendirme yönetmeliği bu kanunun en önemli uygulama araçları arasında. 

Bunun dışında ne var? Orman kanunu var, Av kanunu var, Su ürünleri kanunu var… Yani 

çok fazla kanuni düzenlemede çevre bakımından sonuç doğuracak hüküm ya da düzenleyici 

yaptırıma bağlı hüküm var. Ceza kanunu var eğer bir normatif hüküm olarak arayacak 

olursanız. Bir amaç belirlemesi yapalım. Yani kaynak belirledik, şimdi bir amaç belirlemesi 

yapalım.  

Çevre Hukuku’nun Amacı Ne Olabilir? 
 

[Hoca “Çevre hukukunun amacı ne olabilir?” sorusunu sordu ve öğrencilerle fikir 

alışverişi yapıldı] 

Sürdürülebilir Kalkınma çok amaç değil aslında. O daha çok ekonomik bir şeydir. 

Çevre hukuku kaynaklı ortaya çıkmış ama iktisadi bir mesele aslında. Hiç çevre geçmiyor 

içinde. Fakat buna şunu eklemek durumundayız muhafaza hukuku. Çevre hukuku 

muhafazakâr bir hukuk alanı. Yani konusunu korumak üzerine kurulan bir hukuk alanı. 

Dolayısıyla bir pasifizasyon gerektiriyor. Yani bireylerin müdahalesini sınırlamaya yönelik, 

hareketsiz kalmalarını sağlamaya yönelik bir tarafı var. Ama bununla ilgili değil. Demin 

söyledim anayasa 56 da diyor ki “korur ve geliştirir”. Dolayısıyla geliştirme yükümlülüğü de 

söz konusu. Devlet bu kadar yeni orman yapmak için parayı Anayasanın hangi hükmüne 

dayalı olarak harcıyor? Madde 56 ya göre. Çünkü devlet çevreyi geliştirecek tedbirler almak 

durumunda. Yani koruma ve geliştirme gibi iki tane amacı söz konusudur diyebiliriz. Fakat bu 

koruma ve geliştirme Anayasanın diğer hükümleriyle birlikte değerlendirilmek durumunda. 

Teşebbüs hürriyeti, “Devlet ekonomik gelişimi sağlamak için gerekli tedbirleri alır” hükmü. 

Bunların hepsi bir arada değerlendirdiğimizde aslında çevrenin korumasına ilişkin bu amaç 

kullanma koruma dengesi içerisinde sürdürülmek durumunda kalıyor. Yani her çevresel 

faktör; şehirler, ormanlar, sular, hayvanlar, bitkiler… Bir biçimde tüketilirler. Fakat bu 

tüketimin koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülmesi icap ediyor. Zira koruma 

kullanmayı engelleyecek derecede olursa bu durumda bizim yenilenebilmeden çok fazla 

bahsedebilmemiz mümkün değildir. “Koruma/kullanma bakımından amaç nasıl sınırlanacak 

ve belirlenecek?” sorusuna kendi hukukumuzdan cevap vermek durumundayız. “Nasıl 

sınırlanır?” sorusunun cevabı için Anayasa madde 56 ya dönüp bakmamız lazım.  

Anayasa Md. 56 

Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve 

vatandaşların ödevidir. 

(…) 

Dolayısıyla bireyin kullanmasına imkân sunmasıyla Çevre Hukuku’nu koruması 

sebebiyle burada bir menfaat belirlemesi yapmak durumundayız. Yani çevre ne kadar 

kullanır, ne kadar kullanılabilir? İnsanların ihtiyaçlarını karşıladığı ölçüde kullanılabilir. Fakat 

bu menfaati de bireysel bir menfaat olarak tanımlamamamız gerekiyor. Yani çevrenin 

korunmasında koruma/kullanma limiti, kullanımdan kaynaklanan kamusal menfaatle çevrede 

yapılacak tahribat arasında denge olması gerekir. Buna ne denir? Çevresel Etki 

Değerlendirmesi deniyor. Yani gerçekleştirilen her hangi bir insanı faaliyetin çevre üzerinde 

yarattığı tahribatı, değişiklik ya da çok çekirdek ifadeyle kullanımı karşılığında o kullanımdan 

beklenen bir kamusal fayda olmalı ve bu kamusal fayda kullanım ve doğanın kendini 

yenilemesi bakımından yeteri yüksekte bir kamusal fayda olmalı. O yüzden bazen duyarsınız 

çevresel etki değerlendirmesi olumsuz çıkar, yani çevre üzerinde olumsuz etki oluşacağına 

ulaşılır. Fakat ona rağmen o faaliyete müsaade edilir. Bu ne demek? Buradan beklenen 

kamusal fayda söz konusu değeri tahribi ya da kullanımından kaynaklanan zarardan daha 
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yüksektir demektir ve bu sebeple de o yatırıma veya işleme izin verilmiştir. Tekrar Hasankeyf 

örneğini hatırlatıyorum. Dolayısıyla bireysel değil kamusal bir menfaatin varlığı ve tahribatı 

meşrulaştıracak derecede yüksek olmasına ihtiyacımız var. Bu tespiti yapabilecek durumda 

olmamız gerekiyor.  

Tabi burada neyi de bilmemiz lazım. Bazen geri dönüşümsüz tahribatlar söz konusu 

olduğu durumlarda artık böyle bir fayda belirlemesi yapabilme imkânımız yok. Çünkü geri 

dönüşümsüz bir tahribat varsa eğer çevresel değer üzerinde, elde edilecek menfaatin değip 

değmeyeceğini biz ancak gelecekte görebiliriz. O yüzden de bu gibi durumlarda çevresel 

müdahaleyi reddetmek gerekiyor. Çünkü ne olacağını veya ne olmayacağını görebilmemiz 

için 20-30 yıl beklememiz gerekir. Geri de dönüştüremeyeceğimize göre, yani kurtarılabilir 

olmaktan çıkıyorsa eğer artık bizim söz konusu çevresel müdahaleyi bu anlamda meşru 

görme şansımız yok.  

Burada şunu da belirtmek gerekiyor. Bazen çevre hukukuna ilişkin düzenlemeler 

mülkiyet hakkını sınırlıyor. Yani kamu hukuku kaynaklıdır dedik. Bireylerin mülkleri üzerinde 

diledikleri gibi tasarruf yapabilme imkânını kaldırıyor. En basit hayvanlara eziyete ilişkin bir 

durum söz konusu. Bu sizin mülkiyetinizdeki hayvanlar bakımından da geçerli. Kesinlikle 

hayvanın yaşamını belirli standartların altına düşüremezsiniz. Aksi takdirde mülkiyetiniz 

galebe çalmıyor. Yani nasıl arsanıza dilediğiniz yükseklikte bir bina yapamıyorsunuz, 

arazinizin içinde yer alan su kaynağınızı dilediğiniz gibi kullanamıyorsunuz, binanız Kültür ve 

Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na göre korunan bir yapıysa istediğiniz gibi tasarruf 

yapamıyorsunuz. Yani hepsini üst üste koyduğunuzda aslında mülkiyet alanı üzerinde ciddi 

bir tasarruf söz konusudur. En basit örnek Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’ndaki ikinci grup 

olan tarihi eserlerdir. İkinci grupta izin almanız gereklidir. Birinci gruptaysa yandınız zaten 

hiçbir şey yapamıyorsunuz ya da yapmak için ciddi bir para harcamak gerekiyor.  

Korunma ve Sürdürülebilir Kalkınma 
 

Gelelim korunma ve sürdürülebilir kalkınma meselesine. Çevre Hukuku’nun ortaya 

çıkışının temel faktörü sanayi devrimidir. Çünkü sanayi devrimi çevresel değerlerin 

kullanılmasındaki oranı ciddi şekilde patlattı. Bu patlama başlangıçta insanların yaşamında 

ciddi bir risk ve tehlike yaratmadı. Yani 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında çok fazla 

çevre kirliliği yok. Fakat şu fark edildi. Bu hızla çevresel değerler tüketilmeye devam edilirse 

ki öyle de oldu bu arada, 80-90 yıl sonra mevcut kaynakların önemli bir kısmı tüketilmiş 

olacak. Dolayısıyla da insanların hayatlarını sürdürebilir bir ekonomik faaliyette bulması 

imkânsız hale gelecek. O yüzden 19. yüzyılın başında çevre korunmasına yönelik 

konferansları düzenlenmiştir. Buradaki temel kaygı çevresel değerlerin tüketimi bir kurala 

bağlansın. “Nasıl bir kurala bağlansın?” sorusunun cevabı Sürdürülebilir Kalkınma ile 

1982’de verildi. 82’de Birleşmiş Milletler Doğa Şartı’nda ve ilk defa 1987 Ortak 

Geleceğimiz Raporu ile Sürdürülebilir Kalkınma tanımlaması yapıldı.  

Temel tanım şu; bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını 

karşılama olanaklarını tehlikeye atmaksızın karşılayarak kalkınma. Temel yaklaşım 

çevresel değerler insanların ortak değerleridir. Ekonomik faaliyetler ve kalkınma için bu 

değerler belli oranda kullanılabilir. Bu oran söz konusu değerin kendisini yenileme kapasitesi 

dikkate alınarak daha sonraki nesillerin aynı değeri kullanabilme imkânını koruyarak 

belirlenir. Dolayısıyla bunu aşan bir kullanım hem kaynağın hızlı tükenmesine neden 

olacaktır hem de yenilenme imkânını ortadan kaldırdığı için bir sonraki nesil o kaynaktan 

istifade edebilme imkânını kaybedecektir. Yenilenemeyen enerji kaynakları dışındaki 

çevresel değerlerin neredeyse tamamı kendini yenileme imkânına sahip. Toprak kirliliği 

toprak kendi haline bırakıldığında bir süre sonra ortadan kalkıyor. Su kirliliği su döngüsü 

içerisinde eğer kullanma kapasitesi içerisinde neden olunmuş bir kirlilikse bir müddet sonra 
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suyun kendi kendisini temizleyebilme potansiyeli var. Dolayısıyla bu limit içerisinde kalan bir 

kullanım aslına bakarsanız bir sonraki neslin aynı çevresel değeri kullanmasına imkân 

veriyor. Bu limit zorlandığında veya bu limiti belirleyen faktörler değiştirildiğinde artık 

sürdürülebilir kalkınmadan bahsetme imkânımız kalmıyor. Çünkü bir sonraki neslin su 

kullanma imkânı kalkıyor ya da aynı toprağı kullanma imkânı ortadan kalkmış oluyor.  

Sürdürülebilir Kalkınma bünyesinde iki faktör barındırır.Bir “Kalkınma” yani ekonomik 

üretim, vefa. Devamlılık arz eden biçimde devam etmesi, bir süreklilik olması, ikincisi bir 

denge içerisinde hareket etmesi. Daha önce de söylemiştim. Sürdürülebilir Kalkınma bütün 

insanlık için aynı derecede yapılabilecek bir tespit değil. Dolayısıyla bir, dünyada genel 

büyüme ve tüketim dengesi gözetilmek durumunda. İki, bir sonraki nesil için bir kaygı ile 

hareket edilirken aynı zamanda başka ülkede yaşayan insanlar bakımından da hassasiyet 

gösterilmeli. Yani çevresel değerlerin farklı ülkelerde yaşayan insanlar bakımından eşit 

ölçüde kullanılmasına müsaade edilmesi gerekiyor. Bu da aslına bakarsanız yoksullukla 

mücadele veya az gelişmiş ülkelerin sömürüsünün engellenmesi amacıyla yapılır. Çünkü 

eğer sürdürülebilir kalkınmayı sadece farklı jenerasyonlar arasında anlar ve 

anlamlandırırsanız bünyesinde bu defa bu jenerasyonda bir ülkenin dünya kaynaklarının 

%70-%80’ni tüketip daha fazla kalkınması, kalan diğer ülkelerin de sınırlı kaynak 

kullanmasına neden olur. Bunun kendi içerisindeki dengesizliği sadece gelir adaletsizliği 

değil coğrafi olarak belirli kaynakların daha fazla tüketilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkartıyor.  

Şu önemli; dünyada kaynak kullanımı veya insanların yaşama alanlarının belirlenmesi 

bakımından dağılım çok önemli. Türkiye örneğinden de çok rahat çıkarım yapabilirsiniz. 

Ardahan bölgesindeki kaynak kullanım oranıyla İç Anadolu ya da Doğu, Güneydoğu Anadolu 

bölgesindeki kaynak kullanım oranı arasında uçurum var. Dolayısıyla dünyada da insanların 

belirli bir biçimde dağılmalarına bizim ihtiyacımız var.  

Çevre sorunlarının temel faktörlerinden bir tanesi göç olduğunu söylemiştik. Yani aşırı 

göç ve nüfusun belirli bölgelere yığılıyor olması o bölgelerdeki kaynak kullanımının 

artmasına, dolayısıyla da o bölgelerdeki yenileme imkânının, su/toprak değerlerinin 

kendilerini yenileme imkânlarının ortadan kalkmasına neden olabilir. O yüzden Sürdürülebilir 

Kalkınma bünyesinde bir nesiller arası denge, ülkeler arası denge, üç coğrafi bölgeler 

arası denge gibi birden fazla denge faktörünün bir arada bulunması gerektiğini görüyoruz. 

Realize edilebilir durumlarda ise hem çevrenin korunması hem de ekonomik gelişmişliğin 

tabana yayılması, yani insanların azami ölçüde asgari standartlar, yani mümkün mertebe 

yaygın bir tabanda asgari standartların sağlanması gerekir. Tamamıyla bir değişiklikten 

bahsetme imkânımız olamaz. Çünkü devlet ve devletler diye adlandırdığımız düzlem söz 

konusu. O yüzden tam bir eşitlik bu anlamda söz konusu değil.  

İlk defa 1982’de Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda ele alındı dedik. Arkasından 

1987’de tam olarak Ortak Geleceğimiz Raporu. Dünya gündemine gelişi 1992’de Rio de 

Janeiro Zirvesi’nde. Çevre ve Kalkınma Konferansı Rio’da düzenlenen bir deklarasyon 

yayınladı. Bir de ajanda oluşturuldu. Ajanda Gündem 21 diye adlandırıldı. Gündem 21 

deklarasyonda belirtilen amaçların sağlaması bakımından izlenecek stratejiyi belirleyen bir 

belge. Deklarasyon da uyulması gereken asgari standartları belirtiyor. Okuduğunuzda yavaş 

yavaş çevre korunmasının Sürdürülebilir Kalkınma açısından bir ölçüt olarak ele alındığını 

görüyorsunuz.  

Neler var deklarasyonda? Çevrenin korunması, nesiller arası hakkaniyetin 

sağlanması, yoksulluğun azaltılması, uygun üretim ve tüketim şekillerinin tercih edilmesi, 

bilim ve teknolojinin geliştirilip yaygınlaştırılmasıyla Sürdürülebilir Kalkınma’nın taraf 

ülkelerince uygulanabilmesi. Ajandada neler var peki? Ajandada belirlenenler; sosyal ve 

ekonomik boyutlar, kalkınmada gerekli kaynakların korunması ve yönetilmesi, başlıca 

grupların çıkardığı sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi, hedef ve stratejiler. Yani 



                         2.SINIF TEK (ÜCRETSİZ) ÇEVRE HUKUKU | 07.03.2019  | TEK 

 

 (Sayfa -10) 

“Sürdürülebilir Kalkınma ne şekilde sağlanacak?” sorusuna yol haritası çizen bir belge 

niteliğinde.  

En son 2002 yılında Johannesburg’da ilk defa Sürdürülebilir Kalkınma Dünya 

Zirvesi oldu. Zirvede bir temel başlıklar silsilesi belirlendi. Dikkat edin buradaki hem çevre ile 

ilgili hem ekonomi ile ilgili. Bir yoksullukla mücadele edilmesi gerekiyor sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanması için. Yoksullukla mücadele Sürdürülebilir Kalkınmaya uymamanın 

sonucu bir taraftan. Dolayısıyla yoksulluğu yok etmeye yönelik iktisadi tedbirlerin alınmasına 

ihtiyaç var. Sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim kalıplarını değiştirilmesi; yani yenilenme 

imkânı olmayan materyallerden vazgeçilmesi. En bilindik plastik kullanımı meselesi çünkü 

yenilenme sürecini ciddi şekilde sabote eden bir materyal. Üç doğal kaynakların ekonomik ve 

sosyal takvimlerini destekleyecek şekilde korunması. Dört, enerji tüketiminde fosil yakıtların 

yenilenebilir olmayanların ortadan kaldırılması demeyelim de bağımlılığı azaltacak ölçüde 

azaltılması. Enerji ihtiyacının karşılanması konusunda yeni kaynaklar tespit edilmesi. Adil ve 

dengeli bir düzlem kurulması. Dünyada tüketilen fosil yakıtın önemli bir bölümü Kuzey 

Amerika ve Çin tüketiyor. Burada bir denge sağlanması. Biyolojik çeşitliliğin sağlanması için 

gerekli tedbirlerin alınması. Bunların çoğu ilke olarak belirlenmiş ama çoğu sebep/sonuç 

ilişkisi içerisinde. Yani yoksulluğu yok etmek demek aslında üretim araçlarının dengeli 

dağıtılması demek. Sürdürülebilir olmayan tüketim araçlarından ve malzemelerinden 

vazgeçilmesi demek çevrenin korunması sonucunu doğuruyor. Enerji kullanımında çeşitliliğin 

sağlanması demek fosil yakıtlardan vazgeçilmesi demek. Fosil yakıttan vazgeçilmesi demek 

karbon salınımının azaltılması demek. Dolayısıyla her biri bir taraftan amaç bir taraftan bir 

diğerinin sonucu gibi kalıp düzen karşımıza çıkıyor.  

Yeşil Büyüme 

Bundan sonra ortaya çıkan son kavram ekolojistlerin ortaya attıkları, yani ekonomik 

ekolojistlerin ortaya attığı, Yeşil Büyüme meselesi. Bu dünyada yeşil hareketi olarak 

adlandırılan hareketin iktisadi olarak meseleye yaklaşımını ele alıyor. Temelde ortaya çıkış 

gerekçesi şu; üretim formunun ekonomi üzerinden değil çevre üzerinde etkisi üzerinden 

değerlendirilmesi. Bir iktisadi faaliyet ne kadar para kazandırdığına değil çevre üzerinde nasıl 

bir etki doğurduğuna göre, pozitif veya negatif olarak nitelendirilmektedir. Bunun sonucu da 

şu.  

1. Fosil yakıt kullanımı terk edilsin, yerine yeni enerji kaynaklarına yönelinsin. Bunun 

teşvik edilebilmesi için devletler buna yönelik bir iktisadi model geliştirsin. 

Maliyeti daha yüksek olabilir ama ekolojik denge üzerinde yarattığı tahribat daha 

sınırlı.  

2. Çevre üzerindeki etkiyi azaltan teknolojik üretimler teşvik edilsin.  

3. Çevre üzerinde etkisi olan olumsuz materyal kullanımı azaltılsın. Plastikten kağıda 

geçilsin mesela. Dolayısıyla çevreci yatırımlar arttırılsın.  
 

Sonuç; üretim ve üretim maliyeti içerisinde çevre üzerinde yapılan tahribat hesaba 

katılsın. Yani sadece enerji gideri ne kadar, işçi gideri ne kadar değil artı çevre üzerinde yer 

alan tahribat ve maliyet kalemi olarak hesaba katılsın. Ayrıca bu maliyet kalemini azaltacak 

formda üretime geçiş yapılsın.  

Avrupa Birliği Yeşil Ekonomi, Yeşil Büyüme denen şeyi ciddi şekilde teşvik ediyor. Yani 

şeyi görürsünüz Fransa’da, Almanya’da nükleer santraller yavaş yavaş tasfiye ediliyor ve 

kapatılıyor. Rüzgâr ve güneşten elde edilmiş bir enerji üretimi planlaması söz konusu. 

Almanya bazı Afrika ülkelerinden saha satın alıp güneş enerjisinden orada enerji üretip 

Almanya’ya transfer ediyor. Çünkü Almanya çok fazla güneş alan bir ülke olmadığından bu 

ihtiyacı kendi ülkesinde karşılayamıyor. Şu an için gelinen teknolojik gelişim Portekiz 
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büyüklüğünde bir alanı güneş paneli ile kapattığınızda bütün Avrupa’nın enerji ihtiyacını 

karşılayabiliyorsunuz. Yani bundan 15 sene önceye kadar çok ciddi bir gelişme. İlerleme çok 

daha küçük sahalar. Yani Kıbrıs büyüklüğüne indirilebilir mi? Çünkü ne kadar sınırlı bir 

alanda güneş enerjisini ne kadar yüksek bir enerjiye dönüştürebilirseniz o ölçüde fosil 

yakıttan bağımsızlaşıyorsunuz.  

Amerika uzun süredir Kanyon Projesi üzerinde çalışıyor ve üretiyor şu anda. Hatta en 

büyük dezavantajı yine ekolojik denge üzerinde tahribat yaratıyor olması. Çünkü topografyayı 

bozmak zorundasınız. Üzerinde yürüttüğünüz parçalama faaliyeti sebebiyle. Görece kıta 

Avrupası, İngiltere kısmen ama Fransa, Almanya, kısmen İspanya, Portekiz, Yeşil Büyüme 

üzerine ciddi kafa yoruyorlar. Gerçekten ciddi bir çaba söz konusu. Kuzey Amerika böyle 

değil, Rusya böyle değil, Çin böyle değil. Bu aslına bakarsanız ülkelerin siyası 

pozisyonlarıyla ilgili. Ekonomik üretim ve güç üzerine kurulu ülkeler çevresel etki 

değerlendirmesini ya da çevre üzerindeki tahribatı çok önemsemiyor. Kıta Avrupası o 

anlamda ikinci harpten sonra ve ondan önceki siyasi tecrübesi esas alarak daha birey esaslı 

bir yaşam formu ya da siyasi gelecek düzenlemiş durumda. Alman Anayasa mahkemesinin 

bir kararı konuşulmuştu, hatırlarsınız belki. Nükleer enerji ile ilgili eylemler yapıldı ve yüzlerce 

çevreci kendini bu santrallere giden demiryollarına zincirledi. O gün kaybettiler, yargılandılar. 

Sonradan Anayasa mahkemesi iptal etti ama o toplumsal talep bugün nükleer santrallerin 

tasfiyesi sonucunu doğurdu. Çünkü yeşiller %15 oy alsa %12 alsa Almanya’da bir toplumsal 

güçlenmeye neden oldu. Kapitalist üretim ilişkisini bunun dışında tutabilme imkânımız pek 

fazla yok. Hali hazırda hala etkisi devam ediyor. Yani en çarpıcı örneği tarımsal ilaç ve tohum 

üreten firmalar bir müddet sonra tarımsal üretimin hormonla deforme edilmiş insan sağlığı 

bakımından zararlı olduğunu fark ediyorlar. Bu sefer biyo-gıda üretmeye başlıyorlar. Yani 

“Hem tohumdan hormondan para kazanalım. Daha çok para vermeye niyetli olanlar varsa 

onlardan da biyo-gıda pazarlayalım.  Her yerden kazanalım.” Şeklinde bir yaklaşım ama 

bundan da sıyrılmak üretim ilişkileri böyle olduğu müddetçe çok zor. 
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Çevre Hukukuna Hâkim Olan Temel İlkeler 
 

Bu hafta çevre hukukunda hâkim olan temel ilkeleri bitirelim, önümüzdeki hafta ceza 

hukuku kısmına geleceğiz.  

Beş tane temel ilkeden bahsedeceğiz. 

1. Kirleten Öder ilkesi 

2. İhtiyat ilkesi 

3. Entegrasyon ilkesi 

4. Katılım ilkesi 

5. Önleme ilkesi 

Bu beş ilkedeki temel kaygı şu; çevre hukukuna ilişkin düzenlemelerde nasıl hareket 

edilmesi gerektiğini belirlerler ve bu düzenlemelerin ne şekilde uygulanacağını belirlerler. 

Kirleten Öder ilkesi 

Kirleten Öder ilkesinin birkaç tane temel yaklaşımı, amacı var aslında. Bunlardan ilki 

çevreye yönelik kirlilik faaliyetini bir biçimde kontrol altına almak, ikincisi önlenmesi, 

üçüncüsü bu neticede bir kirlilik ortaya çıktığında bunun giderilmesinin temin edilmesi. İlk 

defa OECD tarafından kabul edildi. Gerekçesi; aslında bakarsanız çevre hukukuna ekonomik 

yaklaşımlı bir sonuç. Yani bireyler veya şirketler madem çevreyi kendi faaliyetleri için 

kullanıyorlar ve kirletiyorlar o halde bu maliyete katlansınlar. Bu maliyete katlanmaları 

durumunda yani çevrenin kabul edilebilir sınırlar içerisinde kirletilmesinin sonuçlarını ortadan 

kaldırmak maliyetine katlanmaları için de iki sonuç ortaya çıkacaktır: 

1. Bu kullanım bakımından ölçülü davranacaklardır yani kirletmeyi maliyet hesabı 

yaparak daha dikkatli gerçekleştireceklerdir. 

2. Bunun maliyetini göze almaları gerektiği için ekonomik faaliyetlerinde maliyet 

hesabını gözeterek gerçekleştireceklerdir. 

Kirleten Öder ilkesi çevreyi bir kullanılabilir iktisadi mal olarak gören piyasa 

aktörlerinin tamamına yönelik düzenlenmiş bir ilkedir. Bizde yansıması var mı, bizde 

yansıması hepimizin hayatında var. Atık su bedeli ödüyoruz hepimiz. Atık su bedeli tipik bir 

kirleten öder faaliyetidir.  

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerine İlişkin Yönetmeliğin 4. 

maddesi diyor ki: 

‘’…Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı 

önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya 

yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar 

tarafından karşılanacağı ilkesini…’’ 

İşte bu maddenin sizin faturalarınızdaki tabii yansıması aslında bakarsanız atık su bedeline 

ilişkin ödemelerdir. 

Benzer ilke Çevre Kanunun 3. maddesinde, 

“Kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi 

için yapılan harcamalar kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanır.’’ biçiminde 

düzenlenmiş durumda. 
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Bu düzenleme bünyesinde birkaç şey barındırıyor. Birincisi kontrol mahrumiyeti var, 

ikincisi önleme, üçüncüsü ortaya bir kirlilik çıktığında bunun giderilmesine yönelik tedbirlerin 

alınması. Dolayısıyla birinci aşamada kirletenler kamu makamlarına çevresel değerler 

üzerinde faaliyet gösteren birey veya kurumlar bakımından kontrol imkânı öngörüyor, ik inci 

aşamada bu kontrol sürecinde kullanılacak kriter belirleniyor, üçüncü aşamada bu kriterlere 

aykırı davranılması durumunda bunun ne şekilde yaptırıma bağlanacağını veya bir kirlilik söz 

konusu olduğunda bunun ne şekilde giderileceğini düzenleniyor. Nasıl olabilir sorusuna iki 

farklı cevap veriyor.                      

Bunlardan birincisi müdahaleci yöntemler ikincisi de piyasa yöntemleri olarak 

adlandırılıyor. Nasıl oluyor peki müdahaleci yöntemler? Az önce söylediğimiz gibi, atık su 

bedeli örneğimizdeki gibi, kirlilik bedeli veya kirlilik vergisi mahiyetinde olabilir. Maliyeti 

karşılatmak için kamu otoritesi bireylere ya da kurumlara yönelik nasıl bir ödetme 

mekanizması işletiyor olabilir? (burada öğrenciler cevaplıyor) imar mevzuatında yer alan bir 

takım harçlar ve vergiler olabilir. 

Müdahaleci Yöntem 

Müdahaleci yöntemler çevrenin korunmasında, anaerki olarak kamu otoritesini 

belirler. Söz konusu çevrenin kirletilmesi sürecinde kamu otoritesi emir ve kontrolleriyle 

süreci yönetir. Kamu otoritesinin emir ve kontrolleri bünyesinde; 

1. Yasakları yani kullanmama durumlarını barındırır. 

2. Kullanma durumunda nasıl bir ölçüt içerisinde kullanılacağını barındırır. 

3. Bu yasaklara uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımı barındırır ve 

bu yasaklara uyulmaması durumunda maliyetin ne şekilde kişi veya 

kurumlardan tahsil edileceğini barındırır. 

Bunlardan ilk kategori yani kirleten ödeyene yansır bölümüyle ilgili ilk şey kirlilik ücreti 

meselesidir. Kamu otoritesi herhangi bir limit öngörmeksizin, dikkat ederseniz bu bölüm 

yaptırımdan bağımsız emir ve yasaklar söz konusu.Emir ve yasaklara aykırı davranış bir 

yaptırıma bağlı, iki;marjlar söz konusu bu marjlara aykırı davranış yaptırıma bağlı. Üç; 

herhangi bir marj söz konusu değil. Zira kullanım zaten bir marja bağlanmış durumda ve siz 

bu marj için bir para ödemektesiniz. Yani suyu az kirletebilirsiniz çok kirletebilirsiniz ama 

evinizden çıkan su kadar kirlilik ücreti ödemek zorundasınız zira bu suyun tahliyesi, 

temizlenmesi için kamu otoritesi bir para harcamak durumunda. Bu ilk kategoriye biz kirlilik 

ücretleri adını veriyoruz. Burada herhangi bir vergi söz konusu değil, neyi ne kadar 

kirletirseniz o ölçüde bir para ödemekle yükümlüsünüz. Bu bir vergi değil ücret. Belediyeye 

ödüyorsunuz. Çünkü belediye o suyun tahliyesi tasfiyesi ve temizlenmesinden sorumlu. 

Burada bir vergi veya harç söz konusu değil. Miktar kadar ödemeniz söz konusu. 

İkinci kategori vergi dışı kirlilik ücretleri veya çevre vergileri. Aslında çevreye ilişkin 

vergilerin alınmasının temel gerekçesi kirlettiğimiz kadar size bir ödeme maliyetinin 

yükleniyor olması. Emlak vergileri bünyesinde, bir emlaka sahip olduğu için mülkiyetten 

kaynaklana bir vergi var hiç şüphesiz ama aynı zamanda o emlakın kullanılmasından 

kaynaklanan bir vergi söz konusudur. Evsel atıklara ilişkin ödediğimiz çevre temizlik vergileri 

çöpleri de bünyesinde barındıran bir vergilendirme aracıdır. Burada bir vergi aracı olarak 

kullanılıyor çünkü sizin ne kadar attığınız belirlenebilir değil. Ne kadar çöp attığımıza ilişkin 

kamu otoritesinin belirlemede bulunması mümkün değil. Ama sanayi atıklarında örneğin atık 

miktarına göre bir ücretlendirme oluyor. Temel fark;  vergi söz konusu olduğunda artık birey 

olmaktan, vatandaş olmaktan, o semtte oturuyor olmaktan, orada bir mülk sahibi olmaktan 

kaynaklanan bir ödeme hali söz konusu. Ücret söz konusu olduğunda artık bir sözleşmesel 

durum söz konusu. Yani İSKİ ile sözleşme yaptığınızda ancak atık su bedeli ücretiyle 
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muhatap olursunuz. Burada müdahaleci yöntemler söz konusuydu yani kamu otoritesi söz 

konusuydu. 

Müdahaleci yöntemler bakımından üçüncü kategori kirlilik fonları ve sigortalar 

meselesi. Burada da kamu otoritesi belirli kirlenme alanları bakımından fon oluşturulması 

zorunluluğu veya belirli bir sahada faaliyet gösterenlerin kirlilik bakımından sigorta 

yaptırılması yükümlülüğü getiriyor. Maksat olur da bir kirlilik ortaya çıkarsa bu kirliliğin 

giderilmesinin maliyeti o fondan veya o bireylerin yaptırdığı sigortadan karşılanmak 

durumunda. İyi tarafı şu böyle bir ihtiyaç ortaya çıktığında maliyetin karşılanması için kamu 

otoritesinin herhangi bir ek desteğe gitmesine gerek yok fondan veya sigorta şirketinde 

birikmiş para üzerinden bu işlemin gerçekleştirilmesi söz konusu. İkinci iyi tarafı bu gibi 

durumlarda kirleten bakımından çok ekstra bir maliyet söz konusu değil. Bir fon veya bir 

sigorta şirketi söz konusu kirliliği karşılamakla yükümlü dolayısıyla bireysel olarak ekonomik 

gücün yarattığı kirliliği karşılamaya yetmeyecek dahi olsa bir fona para ödediğim için veya bir 

sigorta şirketi tarafından bu faaliyetim sigortalandığı için bedeli ödemek imkânına kolaylıkla 

sahibim. Olumsuz tarafı fona bedel ödemiyorsanız veya sigortalı değilseniz bu bedel 

tamamıyla size ait. Çünkü kirlilik fonu katkıda bulunanlar bakımından faaliyete geçebilir veya 

bir sigorta şirketi ancak bir sigortalı kişinin faaliyetleri bakımından herhangi bir kirlilik tutarını 

karşılayabilir. Bu birinci kategoriydi. Yani kirleten öder nasıl öder, devletin emir ve 

yasaklarıyla öder, ödettirilir. 

Piyasa Yöntemi 

İkinci yöntem piyasa yöntemi; yani kirleten nasıl öder ne kadar öder sorusuna kamu 

otoritesinin karışmaması ve piyasanın kendi içerisinde maliyetin karşılanması üzerine kurulu. 

Bu çök ilginç bir yöntem. Bizim bakımımızdan çok geçerli değil. Bizde en azından böyle 

uygulamalar söz konusu değil. Piyasa yöntemlerinin dayandığı temel şey şu; çevre niye 

kirlenir sorusuna "sahibi yok, sahibi olsaydı kirlenmezdi" cevabını verirler. Dolayısıyla çevreyi 

bir şekilde tüketim kabul ederseniz, bir sahibi olursa o sahibi kirlenmesine mani olur 

kirletenden parasını alır veya kirletenden parasını almak için bir yol veya yöntem geliştirir. 

Mülkiyete konu etmektir bu aslında bakarsınız. (..)  

İstanbul’da yaşıyorsunuz, İstanbul’un havası size ait olsun. Bu hava sizinse 

kirletenden kirliliğin temizlenmesi için ödenmesi gereken parayı talep edersiniz. Birinci ihtimal 

bu. Yani mülkiyetin kirlenen şeyden istifade edenden, onu kullananda olması. Bu gibi 

durumlarda deniyor ki bireyle, bir köy ahalisi veya bir tek kişi nehir veya göle sahipse 

kirletenden temizlenmesi için gereken parayı talep edebilir. Siz oturup kirletmeye talip 

olanlarla pazarlık da edebilirsiniz. Mesela İstanbul’da iki tane termik santral kurulacak ve 

bunlara ne şekilde izin verileceğine ilişkin, hangi şekilde izin verileceğine ilişkin tartışmada 

kimin hava kirliliği sebebiyle daha fazla para ödeyeceği bir pazarlık aracı olarak kullanılabilir. 

Birinci yöntem bu. 

İkinci yöntem İstanbul'un havasını bana satarsınız mülkiyeti bana ait olur siz soluk 

alırken kombi veya soba yakarken bana para ödersiniz, niye? Çünkü bana ait havayı 

kirletiyorsunuz. Burada da iki yöntem söz konusu;  

1.Mülkiyeti kirletene verirsiniz, 

2.Mülkiyeti kirlenen hakkı kullanana verirsiniz; havayı kullanana, suyu kullanana. O da 

kirletenden bir para alır. Piyasa yöntemleri bakımından birinci çözüm önerilir. 

İkincisi alınır satılır paylar yani emisyon ticareti. Kyoto Protokolü her bir ülkenin 

atmosfere salacağı karbon monoksit için limit verir. Diyor ki "her bir ülke nüfusuna göre 

atmosfere şu kadar karbon monoksit salmak zorundadır." 
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Ben Çin nüfusuyum ve 10 yıllık kullanım hakkına sahibim fakat sanayim 20 ya da 30 

yıllık karbon monoksit salgılıyor, ne yapmalıyım? Sanayisi olmayan ülkelere diyorum ki "siz 

hakkınız olan emisyonu bana satın" Dolayısıyla emisyon payı üzerinden bir kontrol ya da 

piyasa ekonomisi geliştiriliyor. Dolayısıyla emisyon için yapılan her bir talep, her bir pay talep 

ölçüsünü piyasa şartlarına göre fiyatlandırıyor. Ama burada dikkat edin, belirleyici olan şu; 

kabul edilebilir sınırlar içerisinde bir kirlilik. Burada önerilen düzenleme şuna hizmet ediyor; 

kabul edilebilir ölçüler içerisinde bir kirlilik söz konusu, bu kirliliğin giderilmesinin maliyetini biz 

ne şekilde kirletenden karşılayacağız, sorusuna verilen cevap ile ilgili.  

Bizim hukukumuz bakımından çok fazla piyasa yöntemleri söz konusu değil. Bizde 

daha çok, Çevre kanununun 3. maddesine bakarsanız, ilk olarak emir ve yasaklar 

öngörülmüştür. İki; bu emir ve yasaklara uyulmaması durumunda yaptırımlar söz konusu. 

Üç; bu emir ve yasaklara uyulmasına rağmen ortaya çıkan kirliliğin giderilmesi için 

öngörülmüş kirlilik ücreti ve vergiler söz konusu. Piyasa yöntemleri daha çok Kuzey Amerika 

ülkeleri için geçerli bir yöntem çünkü Kuzey Amerika’da her şeyin bir sahibi vardır ve herkes 

her şeyi satabilir bir düzen vardır. Örneğin bir adam nehrin mülkiyetine sahip dolayısıyla o 

nehrin kirletilmesinden dolayı ortaya çıkan bedel nehrin mülkiyetine sahip kişiye ödenir. 

Birinci ilkeden bahsettik, kirleten öder dedik. İki farklı şekilde ortaya çıkabilir dedik; birincisi 

müdahaleci yöntem, ikincisi piyasa ekonomisi yöntemleri. Müdahaleci yöntemler; emir ve 

yasaklar, kirletme bedelleri ve vergiler, kirlilik fonları ve sigortalar. Piyasa yöntemleri 

bakımından mülkiyet veya alınır satılır paylar söz konusu. Bizim hukukumuzda daha çok 

müdahaleci yöntemler uygulama alanı bulur, piyasa yöntemleri çok kabul görmemiştir. 

İhtiyat İlkesi 

İhtiyat ilkesi çevresel değerlerin korunması bakımından şöyle bir kabulden hareket 

ediyor; bilimsel belirsizlik. Herhangi bir faaliyetin çevre üzerindeki etsinin ne olduğu 

konusunda iki ihtimal söz konusu, ilkin objektif olarak belirleyebiliriz. İkincisi belirleme 

imkânımız yoktur ancak bunu şuna dayanır; herhangi bir faaliyetin çevre üzerinde nasıl bir 

etki doğuracağı kesin görülemiyorsa, olumsuz etki doğuracağı kabul edilir. Bu faaliyetin 

düzenlenmesi olumsuz etki zaman içerisinde ya da başka faktörler dikkate alınarak belirli bir 

süre geçtikten sonra belirleyebiliriz. Bilimsel belirsizliğin söz konusu olduğu durumlarda yani 

bir faaliyetin çevreye etkisi nedir sorusuna ‘’henüz bilmiyoruz’’ diye cevap verilen durumlarda 

ihtiyat ilkesi devreye girer. O halde henüz bilmiyorsak çevreyi koruyucu şekilde bu faaliyeti 

sınırlandırılır yani ihtiyat ilkesi temelde dikkate alınarak belirlenir. İhtiyat ilkesi, normalde 

biliyorsunuz yasaklanmamış her şey serbesttir ve özgürlük alanı içerisindedir, herhangi bir 

yaptırım uygulayabilmeniz için bu faaliyete ilişkin bir düzenlemeniz olması gerekiyor. İhtiyat 

ilkesi bu düzenlemeyi terse çeviriyor: 

a) Hareketsizlik ve Yasaklama 

Eğer herhangi bir faaliyetin çevre üzerindeki etkisi net bir şekilde bilinmiyorsa ve fakat 

bu faaliyet bünyesinde çevre üzerinde geri dönüş imkânı olmayan zararlar yaratma riskini 

barındırıyorsa ihtiyat ilkesi hareketsizliği veya yasaklamayı öngörür. Radyoaktif faaliyetler, 

radyoaktif enerji üretimi uzun bir süre dünya üzerinde yasaklanan bir faaliyettir. Süreç 

içerisinde yavaş yavaş kontrol edilebilirliği halledildikten sonra müsaade edilmeye başlandı. 

Bu kontrol edilebilirliğin de ne şekilde olduğu net, genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili 

hala yasaklar söz konusu. GDO fizyolojik varlığın genetiğini değiştirmenin nasıl sonuçlar 

doğuracağına ilişkin net bir bilimsel veri yoktur bizim elimizde(bu kısım anlaşılmıyor). Riskin 

ne olduğunu bilmediğimiz için kamu otoriteleri veya uluslararası örgütler bir faaliyet 

gerçekleştirilmesini yasaklayabilir.  



                        2.SINIF TEK (ÜCRETSİZ) ÇEVRE HUKUKU (SEÇMELİ) 14.03.2019  | TEK 

 

 (Sayfa -6) 

b) İhtiyat ilkesi bazen olması gerekenden daha sıkı koşullara bağlayarak bir 

takım faaliyetlere izin verebilir. 

Burada da siz söz konusu faaliyetin çevre üzerindeki etkisinin sınırlanabileceğini ya da 

sınırlanması hususunda bütün tedbirleri alacağınızı ileri sürseniz bile çok kısıtlı izin imkânları 

sunuyorlar. En bilindik örneği atık cihazı meselesi. Kimyasal atıkların depolarda, dünya 

üzerinde izole edilmesi devletlerce kabul ediliyor ama faaliyette bir takım standartları var ama 

en önemlisi izin veriliyor ama belirli bir miktarda izin veriliyor. Yani en son raddede miktarı 

sınırlayan bir izin olarak veriliyor.  

c) Belirli yöntem veya teknolojilerin kullanılması zorunluluğu 

Her ne kadar gerçekleştirilen faaliyetin çevresel etkisi net bir şekilde belirlenememiş olsa da 

kamu otoritesi ortaya çıkan kirliliğin veya zararın daha sonra giderilme ihtimali olsa bile 

yönetici veya faaliyette bulunan kişiye belirli yöntemleri kullanma yükümlülüğü getiriyor. Söz 

konusu su kirliliği; miktarını bilmiyoruz, dolayısıyla sen fabrikana su arıtma tesislerini kurmak 

zorundasın belki bir fonksiyonu vardır, belki yoktur. Yani şu anlamda söylüyorum, süreç 

içerisinde kirliliğin önlenmesi veya indirilmesi bakımından hiçbir etkisi olmayabilir çünkü su 

döngüsü zaten o kirliliği temizleyebilecek durumdadır ama biz bundan emin olmadığımıza 

göre bu yöntemin kullanılması bir zorunluluk olarak düzenlenmiş.  

d) Karar alma sürecinde değişiklik öngörülmüştür. 

Normalde heyet halinde çalışan karar vericilerde karar verme mekanizması oy çokluğu ile 

çalışır ama bazı riskli faaliyetler söz konusu olduğunda kamu otoritesi, idare nitelikli çoğunluk 

arayabilir çünkü söz konusu faaliyete izin verilmesi veya verilmemesi bakımından sadece 

çoğunluk oyu değil bir nitelikli çoğunluğun karar vermesi zorunluluğu gündeme gelir. Bizde 

nerede var? GDO’lu ürünlerin üretimiyle ilgili var, baz istasyonlarının kurulması ile ilgili var. 

Katılım İlkesi 

Katılım ilkesi, katılım ilkesindeki temel kaygı şu; çevresel değerlere ilişkin alınacak kararlarda 

sadece karar organlarının değil, sınırlı sayıda kesimin değil bütün sivil toplum örgütlerinin bu 

karar alma surecine katılmaları. Şu sebeple çevrenin kullanılmasıyla ilgili temel problem 

çevrenin bir piyasa değerinin varlığı veya piyasa değerinin yokluğu. Bilmiyoruz çünkü. 

Dolayısıyla bu karar alma sureci bir ekonomik kaygı üzerine inşa edilebilir. Daha önce ceza 

hukuku niçin çevrenin korunmasında bir araçtır sorusuna çünkü yerel mekanizmalar, 

idareciler çevrenin kullanılmasına ilişkin piyasa taleplerine karsı direnmekte yetersiz oldukları 

için. Çünkü küçük bir ilçe belediyesine termik santralin kurulması demek o ilçede yasayan 

işsizlik problemi olan herkesin iş sahibi olması demektir. Dolayısıyla çevreyi kirletir, itirazını o 

idarenin ya da oradaki çoğunluğun ileri sürebilme ihtimali yok. Bu yüzden katılım ilkesi karar 

alma mekanizmalarında ve kararların uygulanması mekanizmalarında oldukça tabana 

yayılması ve daha fazla insanın katılmasını öngörür. En büyük örneği imar planlarıdır. O 

bölgede yaşayan herkes imar planında yapılan değişikliği görsün, eğer bir dava açmak isteği 

varsa bunu kullanabilsin. Herhangi bir bölgede yaşayan bireylerin tamamı o bölgede 

gerçekleştirilen bütün çevresel etki doğuran hareketlere karşı idari dava açma hakkına 

sahiptirler. Siz bireysel olarak bu yerde yaşayan birey olarak dava açma hakkına sahipsiniz. 

İdari yargı çevreye ilişkin hususlarda katılım ilkesine ilişkin çok daha geniş bir dava açma 

imkânı tanır. Buna bilgi, belge eklememiz lazım. Bireyler idareden bilgi talep etmek imkânına 

sahiptir. Doğrudan ilişkili olmadıklarınız hariç. 

Entegrasyon ilkesi 

Entegrasyon ilkesi daha önce çevre sorununun bütünsel bir sorun olduğunu 

söylemiştik. Tek başına çevrenin korunmasına ilişkin faaliyetler ya da tek bir çevresel değerin 

korunmasına ilişkin faaliyetler bu anlamda yeterli değil demiştik. Çünkü her bir çevresel 
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değer bir başka çevresel değerle etkileşim halindedir. Orman keserseniz, yağışlar azalır, 

kuraklık olur, kuraklık olursa bitki ve hayvan çevresi değişime uğrar bu değişim insanlara 

yönelik beslenme ihtiyacını etkiler. Yani dolayısıyla bir zincirleme ilişki vardır. Bu yüzden 

çevre hukukuna ilişkin yapılacak olan tüm düzenlemelerin bütün bu çevresel faktörler dikkate 

alınarak bir iç entegrasyon içerisinde yapılması zorunluluğu söz konusudur. Tek başına 

yasaklama veya düzenlemeyle değil bu yasaklama ve düzenlemelerin diğer çevresel 

faktörler üzerinde nasıl bir etki doğuracağını dikkate almak durumundayız. Buna iç 

entegrasyon denir. Yani çevreyi düzenleyen kurallar diğer çevresel değerler üzerindeki 

etkisi dikkate alınarak oluşturulmak durumundadır. İkincisi de dış entegrasyon. Çevreye 

ilişkin sürdürdüğümüz faaliyetleri çevre hukuku veya çevre dışı diğer düzenleyici alanlarla 

irtibat halinde olması gerekiyor. Herhangi bir ekonomik faaliyete izin veriyor olmanız bu 

ekonomik faaliyetin çevresel değerler üzerindeki etkisini göz önünde tutmanız gereklidir. 

Benzer şekilde herhangi bir ekonomik faaliyeti kısıtlıyor veya yasaklıyor olmanız durumunda 

bu ekonomik faaliyetin ortaya çıkmasından kaynaklı çevresel getiri ve ekonomik götürü 

arasında da bir dengenin gözetilmesini zorunlu hale getirir. Çok basit bir örnek vereyim;  

Türkiye’de termik santraller nereye kurulur? Kömür neredeyse oraya kurulur. Bunun 

beraberinde söz konusu sahada kömür üretimi ve termik santralin işletilmesinden 

kaynaklanan işsizliğin ortadan kaldırılmasını ele almamız gerekiyor. Herhangi bir tarım 

bölgesinde bir termik santral açarsanız kömür işletmesi kurarsanız bu ne anlama gelir, tarım 

alanındaki iş gücünün sanayiye kaydırırsınız. Böyle bir durumda tarım alanlarının 

işlenmemesi durumu ortaya çıkar. Tarım toprağının işlenmemesi su yolları üzerinde bir 

değişikliğe neden olur. Su yolları üzerindeki değişiklik verimli tarım toprağının yok olmasına 

neden olur. Sonuç olarak çizdiğimiz resim şu; bir, çevre üzerinde yaptığınız herhangi bir 

faaliyetin birden fazla çevresel durum üzerinde etkisi vardır. İki, gerçekleştirdiğimiz herhangi 

bir iktisadi faaliyet, kömür çıkarılması, maden işletilmesi, bunların tamamında hem çevresel 

hem ekonomik faaliyet üzerinde etkisi var. Geçtiğimiz hafta söylemiştim. Boğaz’da yüzen 

yaban domuzu var. Neden çünkü üçüncü köprü yolunu açtığınızda kuzey ormanlarındaki 

yaban domuzları, kaçtılar ve suya geldiler. Şimdi bir sanayi faaliyeti bir çevresel faktör 

üzerinde etkili oldu. Entegrasyon bakımından söylenmesi gereken şey çevreyi tek başına 

korumak yasaklamak veya sınırlandırmak anlamında değil bu yapılırken bunun olası 

sonuçları üzerinde, hem iktisadi hem çevresel sonuçlar üzerinde bir bütün içerisinde hareket 

edilmesi gerektiğinin dikkate alınması gerekir. 

Sınav Hakkında Bilgi 
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