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KISALTMALAR 

AT:Avrupa Topluluğu (EC:European Community) 

AAET: Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EUROTOM) 

AET:Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC: European Economic Communuty) 

AB: Avrupa Birliği (EU: European Union) 

ABD: Amerika Birleşik Devletleri  

AÇK: Avrupa Çevre Kurumu (EEA : European Environmental Agency)   

AKÇT: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC: The European Coal and Steel 
Communuty) 

ATAD: Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (CJEC: Court of Justice of the European 
Communities) 

AT: Avrupa Topluluğu ( EC: European Community) 

AYB: Avrupa Yardım Bankası (EIB: European Investment Bank) 

BA: Batı Avrupa Ülkeleri ( WA: Western Europe) 

BM: Birleşmiş Milletler (UN: United Nations) 

CCFC: Climate Change Framework Convention (İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) 

CE: Community Europe Conformity Marking (Avrupa direktiflerine uygunluk işareti ) 

COREPER: Committee of Permanent Representatives (Daimi Temsilciler Komitesi) 

CPMP: Committee Patentee  Medical Product (Patentli Tıbbi Ürünler Komitesi) 

CVMP: Committee  Veterinarian Medical Product (Veteriner Tıbbi Ürünler Komitesi) 

ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesi (EIA: Environmenal Impact Assesment) 

DA: Doğu Avrupa Ülkeleri ( EA: Eastern Europe) 

DAKOA: On İki Doğu Avrupa Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri 

DİE: Devlet İstatistik Enstitüsü 

DPT: Devlet Planlama Teşkilatı 

ECU: European Currency Unit (Avrupa Para Birimi) 

EEA: European Economic Area (Avrupa Ekonomik Bölgesi) 

EFTA: European Free Trade Association (Avrupa Serbest Ticaret Birliği ) 

EİONET:  European Environment Information Obserwation Network (Avrupa Çevre Bilgi 
ve Gözlem Ağı) 

EMAS: The Eco-Management and Audit Scheme (Çevresel Yönetim ve Denetim Planı) 

EMEA: European Medical Products Evaluation Agency (Avrupa Tıbbi Ürünleri 
Değerlendirme  Kurumu) 

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

EUROSTAT:European Community Statistical Office (Avrupa Topluluğu İstatistik  Ofisi) 

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade (Tarifeler ve Ticaret Anlaşması) 

GKRY: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 

GSMH: Gayrı Safi Milli Hasıla (GNP: Gross National Product ) 

IMPEL: European Union Network for the Implementation and Enforcement of 
Environment Law (AB Çevre Hukukunu Uygulama ve Yaptırım Ağı) 

İYUK: İdari Yargılama Usulü Kanunu 
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ODA: Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri (CEEC: Central and Eastern European Countries) 

OECD: Organization for Economic Cooperation and Development (Ekonomik İşbirliği ve 
kalkınma Örgütü) 

OTP: Ortak Tarım Politikası ( CAP: Common Agricultural Policy) 

SAVE: Enerji Tasarruf Programı 

SÇD: Stratejik Çevresel Değerlendirme 

TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TC: Türkiye Cumhuriyeti 

TEN: Trans European Net (Avrupa Transit Yol Ağı) 

TNSA: Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 

TOE: Tons of Oil Equvalent (Ton Petrole Denk) 

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu 

UÇEP: Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Programı 

UNEP:  United Nations Environment Programme (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) 

WHO: World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü) 

WTO:  World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü) 
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BÖLÜM I  

TEMEL KAVRAMLAR 

 

 

1. EVRENİN OLUŞUMU 
İnsanlığın en çok merak ettiği konu “evrenin ve yerkürenin nasıl oluştuğu?” 

konusudur. Var olduğu günden beri bu sorunun yanıtını aramış  ve aramaktadır. Bu 
nedenle de, insanlığın üzerinde en çok düşündüğü / araştırma yaptığı konulardan 
birisini bu konu oluşturmaktadır. Bunun bir sonucu olarak,  soruyu yanıtlamaya ya da 
merakı gidermeye yönelik yüzlerce kuram üretilmiştir. Bu kuramların bir kısmı mistik bir 
kısmı ise bilimsel yaklaşımlara dayanmaktadır. Günümüzde en çok kabul gören bilimsel 
kuram ise, Büyük Patlama kuramıdır. 

Büyük Patlama kuramına göre;  evrenin tümü atom altı yapılardan (quarklardan)  
oluşan kozmik bir öz, bir plazma veya bir enerji yumağı idi. 12-16 milyar yıl kadar önce, 
bu özde başlayan tepkimeler zincirinin sonunda büyük bir patlama meydana geldi. 
Patlamadan sonra da devam eden tepkimeler nedeniyle bir yandan maddeler oluşurken 
öte yandan da ateş topu halinde olan madde yığınları merkezden çevreye doğru hızla 
uzaklaştı ve evrene yayıldı. Yayılan bu ateş topları, milyarlarca yıldızdan oluşan 
gökadaları (galaksileri) meydana getirdi. Bu galaksilerden biri de milyarlarca yıldızdan 
oluşan Samanyolu Galaksisi’dir. 

Samanyolu’ndaki milyarlarca yıldızdan birisi güneşimizdir. Güneşin etrafındaki, 
ondan daha küçük olan dokuz parça soğuyarak taşlaştı ve güneşin birer uydusu haline 
geldi. Günümüzden beş milyar yıl kadar önce Güneş ve etrafındaki bu dokuz gezegen, 
göreceli bir kararlılığa ulaşarak bir sistem (Güneş Sistemi) oluşturdu. Dört milyar yıl 
kadar önce de güneş göreceli bir dinginliğe ve kararlılığa ulaştı.  

Yerküre Güneşin uydularından birisidir. Yerküredeki tepkimeler zincirinin bir 
sonucu olarak, bir yandan bugün bildiğimiz 92 element ve bunların bileşimleri olan 
maddeler oluşurken, öte yandan da, kürenin soğumasına koşut olarak, bu maddeler 
yoğunlaştı ve taşlaştı. Taşlaşan kürede, maddeler özgül ağırlıklarına göre dizilerek, 

dıştan içe / merkeze doğru Gazküre (Atmosfer), Suküre (Hidrosfer) ve Taşküre 
(Litosfer) şeklinde katmanlaştı. Bu katmanlar arasındaki enerji ve madde alışverişi  
günümüze dek sürdü ve hala da devam ediyor.  

Zamanla ve giderekten katmanlar arasında bir denge oluştu, katmanların bileşimi / 
kompozisyonu belli bir sabitliğe ulaştı. Böylece yerkürede de göreceli bir dinginlik, 
kararlılık oluşmuş ve katmanlar arasındaki madde alışverişi çok yavaşlamıştır. Ortam, 
organik sentezlenme ile canlılığın oluşmasına çok uygun bir yapıya kavuşmuş ve 
günümüzden üç milyar yıl kadar önce bakteriler oluşmuştur. Bitkiler ve böcekler 450 
milyon yıl (yaşamın başlangıcı olarak burası kabul edilir), balıklar 300 milyon yıl, kuşlar 
140 milyon yıl, insansılar 3-4 milyon yıl, insan ise 500 bin yıl önce evrildi. Evrilme 
sonunda canlılar alemi günümüzdeki çeşitliliğine ulaştı ve Canlıküre de (Biyosfer) 
oluşmak suretiyle dünyamız günümüzdeki biçimini aldı. Bu döneme dek klasik fizik 
kimya bilgileri / bilimleri hem doğmamış hem de geçerli değildir. Bu nedenle de bu 
evreye klasik bilimlerle açıklanamayan evre de denmektedir. 
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Yukarıda özetlenen gelişim sonucunda dünyamız belli bir dengeye oturmuş ve bu  
denge içinde canılar alemi gelişerek ekoloji içinde yerini almıştır. Zamanla insanoğlu 
evrimini tamamlayarak ekolojinin en önemli unsuru olma özeliğini kazanmıştır. 

 

Şekil1: Dünyanın Katmanları 

 

 

 

 

İnsanlık ile birlikte bilimler de gelişti ve geçerli hale geldi. Termodinamik yasaları 
bulundu ve bu yasalar gösterdi ki; evrende var olan maddeler ve enerji kesinlikle yok 
olmamakta yoktan da enerji ve madde meydana gelmemektedir. Enerji değişik enerji 
biçimlerine ve maddeye, madde ise diğer madde biçimlerine ve enerjiye dönüşmekte; 
ancak toplam miktarlar daima sabit kalmaktadır. Aynı şekilde yerkürede var olan tek tek 
elementlerin de miktarları sabit bir biçimde varlığını sürdürmektedir. 

Yerküredeki enerji, element ve madde miktarlarındaki bu denge ve sabitlik, 
durağan (statik) bir durum olmayıp dinamiktir. Yani enerjinin diğer enerji biçimlerine ve 
maddeye, maddelerin ise diğer madde biçimlerine ve enerjiye dönüşümü sürüp 
gitmektedir. Bu değişimlerin bir sonucu olarak, dünyanın katmanları arasında madde ve 
enerji alışverişi de devam etmektedir. Katmanlar arasındaki madde alışverişine 
Ekolojik Çevrimler denmektedir. 

Ekolojik çevrimler ve bu çevrimler sırasında sürüp giden birtakım olaylar, bir 
yandan dünyanın katmanları arasındaki madde alışverişini sağlarken öte yandan da bu 
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katmanlardaki madde miktarlarının dolayısı ile de katmanın  bileşiminin / 
kompozisyonunun sabitliğini sağlar ki; bu olaya da Ekolojik Denge denir. 

 

2.  MADDE VE  ENERJİNİN  SAKINIMI YASALARI 

Maddenin Sakınımı / Korunumu Yasası’na göre, dünyada var olan hiçbir  
element / madde yok olamaz, yoktan da element ya da madde var edilemez. Bu 
nedenle de, dünyada var olan  elementlerin / maddelerin miktarı sabittir. Ancak, 
elementler diğer madde ve madde bileşimlerine dönüşebilir. Bu dönüşme daha basitten 
karmaşığa (komplekse) ya da karmaşıktan daha basite (simple) doğru her iki yönde de 
olabilir. Bunun bir sonucu olarak ve zaman zaman, elementlerden oluşan bileşiklerin / 
maddelerin miktarları kısmen değişse de toplam element miktarı sabittir ve hiçbir zaman 
değişmez. 

Dünyadaki toplam element miktarı sabit olmakla birlikte, bu element ve maddelerin 
dünyanın katman ve bölümleri arasındaki dağılım payları da zaman zaman değişebilir. 
Çünkü; dünya statik olmayıp, katmanları ve bölümleri arasında sürekli bir madde 
alışverişi vardır. Maddeler, bu alışveriş yoluyla katmanlar arasında gidip gelirler.  Bu 
gidiş gelişler sonucunda, belli bir maddenin belli bir katmandaki miktarı artabilir ya da 
azalabilir. Ancak, küremizdeki toplam miktar hiçbir zaman değişmez ve daima sabittir. 
Değişen, sadece, bu maddenin dünya katman ve bölümlerindeki dağılımıdır. 

Aynı şekilde, Enerjinin Sakınımı Yasası’ na göre, dünyada var olan enerji miktarı 
sabittir. Ne var olan enerji yok olur ne de yoktan enerji var edilebilir. Ancak, enerji 
biçimleri (mekanik, ısı, ışık, kimyasal, nükleer vb) birbirine dönüşebilir. Ayrıca, basit 
maddelerden karmaşık maddeler oluşurken madde bünyesinde enerji depolanır, 
tersinde; yani karmaşık maddeler basit maddelere yıkılırken ise açığa enerji çıkar. Daha 
başka bir anlatımla, elementlerden ya da basit bileşiklerden karmaşık maddeler 
oluşurken büyük bir enerji kullanımı olur ve bu enerji karmaşık maddelerin bünyesinde 
depolanır. Bu bileşikler tekrar parçalanırken, depolanmış olan bu enerji açığa çıkar.  

Dünyamızdan dışarıya kaçan enerji miktarı ile tekrar güneşten sağlanan enerji 
miktarları da eşittir. Gerek maddeler arasındaki enerji alışverişi ve gerekse dünyanın 
katmanları arasındaki yer değiştirme nedeniyle, dünyanın katman ve bölgelerindeki 
enerji miktarları değişse de toplam miktar sabittir. 

 

3. EKOLOJİK ÇEVRİMLER  VE  EKOLOJİK DENGE 

Dünyanın katmanları arasındaki madde ve enerji alışverişi / hareketi, dünyanın 
doğal dengesini sağlar ve dünyanın katmanlarının bileşimi / kompozisyonu daima sabit 
kalır. Buna dünyanın ekolojik dengesi denir. Tüm bu olaylar ve bu olaylar ile canlılar 
arasındaki ilişkiyi inceleyen  bilim dalına ekoloji, insanlar ile insanlar dışında kalan 
(canlı cansız) doğa arasındaki ilişkilerin tümüne birden ise insan ekolojisi denir. 

Canlılar alemi / biyoekoloji için önemli olan element ya da maddelerin başlıcaları; 
Oksijen (O), Karbon ( C ), Azot ( N ), Kükürt ( S ), Fosfor  ( P ) ve Sudur ( H2O ). Bu  
elementlerin / maddelerin dünyadaki toplam miktarları sabit olup, çeşitli maddelerin 
yapılarına girer çıkar ve dünyanın katman ve bölümleri arasında sürekli olarak 
dolaşırlar, ancak toplam miktarları hiçbir zaman değişmez. İşte element ve maddelerin, 

dünyanın katman ve bölümleri arasındaki, bu dolaşımına ekolojik çevrimler / döngüler 
denir. Bu  çevrimlerden bazıları aşağıda kısaca özetlenmiştir.  
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3.1. Karbon Çevrimi 
Karbon canlıların dokusunu oluşturan en önemli elementtir ve karbonsuz yaşam 

olamaz. Dünyadaki başlıca karbon depoları; gazkürede karbondioksit olarak, su kürede 
karbondioksit ve bikarbonat olarak, taşkürede karbon, kömür ve petrol olarak, 
canlıkürede de organik maddeler halinde bulunmaktadır. 

Yanardağlar ve yer çatlaklarından doğal olarak veya petrol, kömür ve gaz halinde 
yapay olarak taşküreden dışarıya çıkan karbon, karbondioksit halinde gaz kürede birikir 
/ bulunur. Gazküredeki inorganik karbon fotosentez ile bitkilerce organik karbona 
dönüştürülerek, canlıküreye geçer. Canlıların ölümü ile tekrar taşkürenin derinliklerine  
dönerek fosil yakıtlara (kömür, petrol) döner ve böylece karbonun büyük çevrimi 
tamamlanmış olur.  

 

Şekil 2:Karbon Çevrimi 

 

 

 

Karbon, her zaman bu uzun yolu, büyük çevrimi izlemez. Bazen daha kısa yolları 
izleyerek ve şantlar yaparak da yer değiştirir. Örneğin; canlıların bünyesinde, besin 
yakımı sonucunda açığa çıkan karbon, karbondioksit halinde, solunum yolu ile 
doğrudan atmosfere verilir. Böylece atmosfer ve canlılar arasında küçük bir karbon 
çevrimi oluşur ki ; bu ve benzeri çevrimlere de karbonun küçük  çevirimi / çevrimleri 
denir. 

 

Karbonun ekolojik çevrimi sayesinde, dünyanın katmanlarındaki karbon miktarı 
sabit kalır ve denge korunur. Ancak, insanların enerji kullanımı sırasında atmosfere bol 
miktarda karbondioksit / karbon atılır. Bu miktar, karbon çevriminin kapasitesini aştığı 
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zaman, karbondioksit / karbon atmosferde birikmeye başlar ve karbon kirliliği ortaya 
çıkar. 

 

3. 2. Azot Çevrimi 
Azot, inorganik tuzlar halinde, bir miktar toprakta da bulunur ise de esas deposu 

atmosfer ve canlılardır. Atmosferin % 80’i azottan oluşur. Atmosferde inorganik ve 
element halinde bulunan azot, topraktaki azobakterler aracılığı ile tutularak inorganik 
azot tuzlarına ( Nitrat / NO3 ve Amonyum  / HN4 ) dönüşür. Suda eriyen, bu inorganik 
tuzlar bitkiler tarafından alınarak organik azotlu bileşiklere dönüştürülür ve böylece gıda 
zincirine (biyosfere) girmiş olur. Daha sonra, bu zincirdeki otobur ve etoburlarca amino 
asitlere dönüştürülerek kullanılan azot, bu canlıların ölümü ile ayrıştırıcı bakterilerce 
inorganik tuzlara ve element halindeki azota dek ayrıştırılır ve indirgenir. Böylece, 
atmosfere tekrar dönmek suretiyle azotun büyük çevrimi tamamlanmış olur. 

Şekil 3: Azot Çevrimi 

 

 

 

Bu çevrim sonucunda, azot dünyanın katmanları arasında gider, gelir. Sonuçta 
katmanlardaki miktarını ve dengesini korur. İnsanlar yapay gübre yaparken, 
atmosferdeki azotu tespit eder. Böylece dünyanın katmanları arasındaki azotun doğal 
seyri ve miktarı bozularak, yerkürede azot birikmiş olur. Tarlalarda, gübre olarak, bolca / 
bilinçsizce kullanılan azot, yağmur suları ile yerüstü sularına gelir ve orada birikir. 
Suların / hidrosferin, azotla kirliliği ve ötrofikasyon oluşur. Öte yandan da yapay gübre 
yapımı için gerekli olan yüksek miktardaki enerji fosil yakıtlardan elde edildiğinde, 
atmosfere bol miktarda SO2 ve CO2 atılmış olur. 
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3.3. Fosfor  Çevrimi 
Fosforun esas deposu fosfatlı kayalardır. Ayrıca, inorganik fosfat tuzları halinde 

sularda ve organik fosfor halinde canlılarda da (kemiklerde ATP ve hücre zarı 
yapısında) bulunur.  

Fosforun temel çevrimi karadan suya ve tekrar karaya şeklindedir. Örneğin; her 
yıl, deniz kuşlarının dışkısı ile ise 300 - 400 bin ton, balıklarla ise 60 bin ton fosfor 
denizlerden karalara dönmektedir.  

Fosfatlı kaya ve topraklardan, yağmur suları ile eriyen fosfat, bitkiler tarafından 
alınarak organik fosfata dönüştürülür. Bitkilerin otoburlarca, onlarında etoburlarca 
yenmesi sonucunda tüm canlıların yapısına girer. Canlıların ölümü sonrasında, 
ayrıştırıcı bakterilerin eylemleri ile tekrar inorganik fosfat tuzları ve element halindeki 
fosfora kadar indirgenir. Böylece canlılar ve onların atıkları ile, karalara / kayalara tekrar 
döner. Sonuçta dünyanın katmanları arasındaki dengesini koruyan fosfat, insanlılığın, 
yoğun fosfatlı gübreler ve deterjan kullanması nedeniyle, bu dengesini kaybeder. 
Sonuçta, yerüstü sularında fosfor birikmeleri / fosfor kirliliği oluşarak ötrofikasyon 
olguları ortaya çıkar.  

 

Şekil 4: Fosfor Çevrimi 

 

 

 

3. 4. Kükürt Çevrimi 
Kükürt, esas olarak inorganik tuzlar halinde yerkabuğunda, bir miktarda (SO2 ve 

H2SO4 halinde) atmosferde ve organik bileşikler halinde canlıların yapısında bulunur.  
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Yerkabuğundan, bataklık ve yanardağlardan H2S halinde, atmosfere salınır. Atmosferin 
oksijeni ile, SO2 haline dönüşen kükürt, havadaki su ile birleşerek H2SO4 halinde, 
yağmur suları ile, tekrar yerkabuğuna döner ve çevrim tamamlanır. Taşkürede bol 
miktarda bulunması nedeniyle azlığı söz konusu değildir. 

İnsanlar her türlü enerji elde etme sırasında ( özellikle  fosil yakıtlar kullanılarak 
elde edilenler ) yerkabuğundaki kükürdü serbest hale getirerek atmosfere salar. 
Böylece kükürdün doğal çevirimi hem yön hem de miktar olarak değişir. Sonuçta 
atmosferde kükürt birikir ve atmosferin kükürtle kirliliği ortaya çıkar. Atmosferde biriken 
bu kükürt asit ( H2SO4 , H2SO3  ) yağmurları halinde tekrar yere döner ve böylece asit 
yağmurları  sorunu ortaya çıkar. 

 

Şekil 5. Kükürt Çevrimi 

 

 

 

 

3.5. Su Çevrimi 
Doğadaki suyun esas deposu atmosfer ve hidrosferdir. Bir miktar da, canlıların 

bedenindeki su halinde biyosferde ve yerkabuğunun katları arasında (litosferde) 
bulunur. Suyun esas alışverişi, hidrosfer ve atmosfer arasındadır (küçük çevrim). 
Ayrıca, yerkabuğundan süzülerek yeraltı sularına geçerek, canlılar tarafından alınarak 
biyosfer suyuna geçerek, dünyanın çeşitli  katmanları arasında dolaşır ve büyük 
çevrimler de yapar.  

Atmosferden meteorik su halinde yere iner, sonra süzülmek suretiyle yer 
kabuğunun derinliklerine kadar girer, buradan doğal (kaynak) ya da yapay  (kuyu) yolla 
tekrar yeryüzüne, buradan da buharlaşarak atmosfere tekrar döner ve böylece, suyun 
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en büyük çevirimi tamamlanmış olur. Suyun diğer bir kısmı ise, yağmurla yere iner 
inmez, hemen buharlaşarak, bitkilerce alındıktan sonra, solunumla buharlaşarak 
atmosfere geri döner  ve böylece küçük çevrimler ortaya çıkar. 

 

Şekil 6: SU ÇEVRİMİ 

 

 

 

Su dünyada çok bol olarak bulunur ve çevrimleri sırasında sürekli olarak 
temizlenir. Ancak, insanın suya müdahalesi çok büyük boyutlara ulaşmış olup, suyun 
kendi kendini temizleme ve çevrim kapasitesi aşılmaya başlamıştır. Böylece ciddi su 
kirlenmeleri ile karşı karşıya kalındığı gibi içme ve kullanma suyu yetersizliği ile de karşı 
karşıya gelinmiştir. 

 

3.6. Besin Çevrimi / Zinciri  
Canlıküre dışında (hava, su ve toprakta) bulunan elementler bakteriler tarafından 

birleştirerek / sentezlenerek, bitkilerce alınabilecek, inorganik tuzlara dönüştürülür. 
Bitkiler, su içinde eriyik halde bulunan, bu inorganik maddeleri alarak organik bileşikler / 
besin maddesi haline dönüştürür. Buradan da anlaşılacağı üzere, canlılar tarafından 
besin olarak kullanılan maddelerin ilk / temel üreticisi bitkilerdir. Bitkilere temel üreticiler 
denmesi buradan gelir. İnorganik element ve maddeler bitkilerde organik maddelere 
dönüştürüldükten sonra bu bitkileri yiyen otoburlara, oradan da etoburlara geçer. Daha 
sonra, canlıların ölümü ile, bu organik maddeler bakteriler tarafından tekrar yıkılıp / 
ayrıştırılarak yeniden inorganik madde ve elementlere dönüştürülür. Böylece, biyosfer 
ile dünyanın diğer katmanları arasındaki madde alışverişi sürer gider 
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Şekil 7: Besin Zinciri / Çevrimi 

 

 

 

4. DÜNYANIN KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME DÜZENEKLERİ 

Bazı örnekleri yukarda özetlenen büyük ve küçük ekolojik çevrimler sayesinde, 
dünyanın katman ve bölümleri arasında madde alışverişi sürüp gider. Ekolojik çevrimler 
ve bu çevrimler sırasında olup giden birtakım olaylar, bir yandan dünyanın katmanları 
arasındaki madde alışverişini sağlarken öte yandan da bu katmanlardaki madde 
miktarlarının dolayısı ile de katmanın kompozisyonunun sabitliğini sağlar. Böylece, 
dünyanın tüm katman ve bölgeleri sabit bir madde kompozisyonu ve belli bir ekolojik 
denge içinde kalır / durur. Bu olaya da Ekolojik Denge denir. Başka bir anlatımla; 
dünyanın katmanlar arasındaki madde ve enerji alışverişi / hareketi, dünyanın doğal 
dengesini sağlar ve dünyanın katmanlarının bileşimi daima sabit kalır. Buna dünyanın 
ekolojik dengesi denir. Tüm bu olaylar ve bu olaylar ile canlılar arasındaki ilişkiyi 
inceleyen  bilim dalına ekoloji, insanlar ile insanlar dışında kalan (canlı cansız) doğa 
arasındaki ilişkilerin tümüne birden ise insan ekolojisi denir. 

Dünyanın katmanlarında (kompartımanlarında) herhangi bir maddenin miktarının 
artması, o katmanın (atmosfer, hidrosfer vb) kompozisyonunun bozulması, yani  
herhangi bir madde ile kirlenmesi halinde, bu madde ekolojik çevrimler aracılığı ile 
derhal taşınarak, denge tekrar kurulur. Biriken madde tekrar olması gereken yere / 
katmana / kompartımana döner. Ve böylece ekolojik denge korunmuş olur. Buna, 
dünyanın / doğanın kendi kendini temizlemesi (dünyanın otopürifikasyonu) denir. Bu 
durum ekolojik çevrimler ve bu çevrimler sırasında cereyan eden bazı düzenekler 
(mekanizmalar) sonucunda oluşur.   Doğanın, kendi kendini temizlemesi sırasında 

cereyan eden, olay ve düzeneklere de; dünyanın kendi kendini temizleme 
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düzenekleri (dünyanın otopürifikasyon mekanizmaları)  denmektedir. Bu düzenekler, 
başlıca dört tanedir ve bunlar; 1) Taşıma / seyreltme, 2) Fizik değişim, 3) Kimyasal 
değişim ve     4) Biyolojik değişim  olarak adlandırılabilir. 

1) Taşıma ve seyreltme : Dünyanın belli bir yerinde biriken ve doğal 
konsantrasyonunun üstüne çıkan madde, atmosfer, litosfer ve biyosferdeki hareketlerle, 
derhal  uzaklaştırılır ve yoğunluğu seyreltilir (dilution). Bu taşıma ve seyreltme o 
maddenin o katmandaki doğal yoğunluğuna / düzeyine düşürülünceye kadar sürer. 
Dolayısı ile kirlilik yok edilir. Örneğin; belli bir bölgede hava veya suya herhangi bir 
madde karışır; yani bu madde ile bir kirlilik oluşur ise, bu madde havada rüzgarın, suda 
ise suyun hareketleri ile derhal uzaklaştırılır, diğer bölgelerdeki hava ve su kitleleriyle 
karıştırılarak seyreltilir. Bu seyreltme, maddenin doğal kompozisyondaki düzeyine 
ulaşıncaya kadar devam eder. 

2) Fizik parçalama ve yıkım : Cisimler doğada ısı, rüzgar ve suyun gücü ile  
parçalanarak daha küçük parçalara ayrılır. Böylece hava ve su hareketleri ile 
taşınamayacak  büyüklükteki  cisimlerin  taşınması, sürüklenmesi kolay hale gelir. 

3) Biyolojik yapım ve yıkım : Bakteri faaliyetleri sonunda ve canlı hücrelerinde 
cereyan  eden biyokimyasal olaylar ile, maddeler, inorganikten organiğe, organikten 
inorganiğe dönüştürülür (yapım ve yıkım). Böylece, elementlerin madde 
kompozisyonlarına giriş ve çıkışlarına ortam hazırlanmış olur. 

4) Kimyasal yapım ve yıkım : Özellikle oksidasyon sonucunda, birçok madde 
daha kompleks veya daha basit maddelere yapılır ve yıkılır. 

Çevrimler sırasında sürüp giden bu olaylar ile, maddelerin dünyanın belli bir 
yerinde birikmesi (kirlilik)  önlenmiş ve böylece ekolojik dengenin devamlılığı sağlanmış 
olur.  

Dünyanın eski çağlarında, doğa insanoğluna egemendir ve insanoğlu yeryüzünün 
en güçsüz yaratıklarından birisidir. Bu nedenle de, insanlık dünyanın ekolojik dengesini 
bozmamış / bozamamış ve dünyanın kendi kendini temizleme düzenekleri dünyanın 
dengesini sağlamaya yeterli olmaya devam etmiştir. Sonuçta, insanlığın varlığını izleyen 
asırlar boyunca da ekolojik denge sürüp gitmiştir. Ne zamana kadar? İnsanoğlunun 
dünyaya müdahale gücünün artması ve doğaya egemen olmasına kadar. Gelişen 
teknoloji sonunda, insanlığın dünyaya müdahale gücü ekolojik dengeyi  bozacak 
boyutlara ulaşmış ve sonuçta bu dengeyi bozmuştur. Dengenin bozulması sonucunda, 
belli kompartımanlarda belli maddeler birikmiş; yani kirlilikler oluşmuştur.  

 

5. CEVRE VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ  

Çevrenin genel tanımı;  “bir canlı birimi ya da topluluğunun karşılıklı ilişki içinde 
bulunduğu tüm canlı cansız varlıkların bulunduğu özel alan” olarak yapılır. İnsan 
merkezli çevre tanımı ise; insanın içinde yaşadığı ortam olarak tanımlanır. 

Gelişen üretim süreçleri sonunda, üretim fazlasının ortaya çıkması, insanlar arası 
mücadele ve insanın insana egemenliğini getirmiştir. İnsanın insana egemenliğini ise 
insanın doğaya egemenliği izlemiştir. Sonuçta insan dünyayı/ekolojiyi değiştirebilen en 
büyük güç haline gelmiştir. Bu güç ekolojik dengeyi bozacak, yani dünyanın 
katmanlarında / kompartımanlarında bazı maddeleri biriktirecek dolayısı ile de o 
katmanın / kompartımanın kompozisyonunu bozacak boyutlardadır.  

Çevre kirliliğinin genel tanımı; “insanların etkinlikleri sonunda, ekolojik dengenin 
bozularak, bazı maddelerin dünyanın bazı katmanlarında / kompartımanlarda birikmesi 
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ve o katmanın doğal kompozisyonunun bozulmasıdır” şeklinde yapılabilir. Çevre 
kirliliğinin insan merkezli tanımı ise; “insanın yaşadığı ortamda bazı maddelerin 
miktarının artması ve bu artışın insan yaşamını olumsuz  yönde etkilemesidir” şeklide 
yapılabilir. 

Elbette ki; insanların amacı ya da kastı dünyanın ekolojik dengesini bozmak, 
bindiği dalı keserek, yaşadığı dünyayı kirleterek yaşanmaz hale getirmek değildir. 
Ancak, insan etkinliklerinin sonunda, dünya dengesinin bozulması gibi bir sonuçla karşı 
karşıya kalmıştır. Bu sonucu hazırlayan ise; aşırı / bilinçsiz üretim ve tüketimdir, diğer 
bir anlatımla doğanın aşırı / bilinçsiz bir biçimde sömürülmesidir. Aşırı üretim ve tüketim 
ortamındaki bazı olgu ve olaylar bu sonucu kaçınılmaz kılmaktadır. Ekolojik dengeyi 
bozarak, dünyayı yaşanmaz kılan bu olgu ve olayların başlıcaları şöyle sıralanabilir. 

1) Yoğun Enerji Kullanımı : Her tür üretim enerji kullanımı ile olası ve onunla 
eşanlamlıdır. Aynı şekilde, ulaştırma ve ev ısıtması da enerji kullanımından başka bir 
şey değildir. Enerjinin ise çoğunlukla fosil yakıtlardan elde edilmesi / edilebilmesi 
nedeniyle bu yakıtlardan açığa çıkan atıklar ( SO2 , CO2 ) dünyanın kendi kendini 
temizleme hız ve kapasitesini aşmıştır. Örneğin; bitkilerin  ve denizlerin, atmosferden 
CO2 bağlama kapasitesi 204 milyar ton / yıldır. Buna karşılık gazküreye 207 milyar ton/ 
yıl  CO2  salınmaktra olup, bunun 7 milyar ton/yılı fosil yakıtlardan gelmektedir. Düyanın 
kendi kendini temizleme kapasitesi üç milyar ton aşılmış olup bu miktar atmosferde 
birikmeye devam etmektedir. 

2) Ormanların Yok Edilmesi : Gerek başka amaçla kullanılmak üzere, doğrudan 
doğruya ormanlık arazilerin açılması, orman ürünlerinin  üretilmesi amacıyla ağaçların 
kesilmesi ve gerekse çevrenin kirlenmesinin bir sonucu olarak ağaçların ölmesi 
nedeniyle yerküredeki orman varlığı sürekli azalmaktadır. Orman kütlesinin azalması ise 
kendi kendini temizleme kapasitesinin azalmasından başka bir şey değildir. 

3) Bazı Maddelerin İnsan Çevresinde Yoğunlaştırılması : Dünyada doğal 
olarak bulunan bazı maddelerin fizik, kimyasal ve biyolojik değişimleri ya yok ya da çok 
yavaştır. Dolayısı ile bu maddelerin çevrimleri de çok yavaştır. Bu tür maddelerin 
dünyanın bazı kompartımanlarında birikmesi, yani bu maddeler ile çevre kirliliği 
oluşması halinde bu kirliliğin kendi kendini temizleme düzenekleri ile giderilmesi yıllar ve 
asırlar sürer. Bu maddelerin başında ağır metaller ve radyo aktif maddeler gelir. İşte bu 
tür maddeler insanlar tarafından doğal olarak bulundukları yerlerden alınarak insanların 
yaşadığı ortamlarda biriktirilmekte ve kirlilik oluşturulmaktadır. 

4) Doğada Olmayan Bazı Yapay Maddelerin Üretimi : Doğada hiç bulunmayan 
dolayısı ile de ekolojik çevrimleri ve doğal değişimleri olmayan bazı maddeler 
üretilmektedir. Bunların başında Kloro-Floro - Karbon gazı, bazı ensektisitler  ve bazı 
plastikler gelmektedir. Bu tür maddeler gerek üretim artığı ve gerekse kullanım sonunda 
geriye kalan maddeler olarak çevrede birikmekte ve çevreyi kirletmektedir. Doğal yıkım 
ve çevrimleri de olmadığı için orada öylece kalmaktadır. 

5) Yoğun Yapay Gübre Kullanımı : Tarımdaki üretkenliği artırmak üzere, 
atmosferdeki azotun, litosferdeki fosforun yapay gübrelere dönüştürülmesi sonucunda 
bu maddeler yüzey suları aracılığı ile hidrosfere ulaşmakta ve hidrosferde azot ve fosfor 
birikimi oluşmaktadır. 

Başlıcaları yukarda özetlenen, eylemler sonucunda, dünyamızın doğal 
kompozisyonu bozuluyor ve çevre kirleniyor. Çevre kirliliği; asit yağmurları, sera etkisi, 
ozon tabakası incelmesi, ötrofikasyon ve erozyon ile dünyamızı genelde yaşanmaz hale 
getirmekle kalmıyor, tek tek insanların sağlığını da olumsuz etkiliyor, insan sağlığını 
etkilemekle kalmıyor, etkilemenin de ötesinde insan sağlığını tehdit ediyor. Bu olumsuz 
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sonuç, üretim ve tüketim sonucunda gelişen ve dört başlık altında toplanabilecek olan 
düzenekler nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu  düzenekler şunlardır : 

1)  Kendi Kendini Temizleme  Kapasitesinin Aşılması : Günümüzde, insanlık 
çok yoğun bir üretim  ve tüketim düzeyine ulaşmıştır. Yoğun  üretim, yoğun enerji 
kullanımı ve yoğun atık demektir. Böylece çevreye / doğaya bırakılan atık düzeyi; 
dünyanın kendi kendini temizleme kapasitesini aşmış ve bazı maddeler dünyanın 
katman ve bölümlerinde birikmeye başlamıştır. Daha önce de söz edildiği gibi, her yıl 
atmosfere 207 milyar ton CO2 atılmaktadır. Buna karşılık, dünyanın yıllık CO2 çekme 
kapasitesi 204 milyar tondur. Sonuçta, her yıl üç milyar ton CO2 atmosferde 
birikmektedir. 

2) Kendi Kendini Temizleme Kapasitesinin Azaltılması : Orman katliamı ve 
benzeri eylemlerle, dünyanın kendi kendini temizleme kapasitesi sürekli azaltılmaktadır. 
Örneğin; ormanların atmosfere atılan CO2 yi bağlama kapasitesinin, orman 
katliamından önceki kapasitesine ulaşabilmesi için, yani kaybedilen ağaçların yeniden 
yetiştirilmesi için; kişi başına 5000 ağaç dikilmesi gerekir. 

3) Madde Yoğunlaştırma : Doğada seyrek olarak bulunan ve çevrimi çok yavaş 
olan bazı maddeler, doğadan / topraktan elde edilerek yoğunlaştırıl-makta ve çeşitli 
amaç ve şekillerde kullanıldıktan sonra insan yerleşimleri etrafına atık olarak 
bırakılmaktadır. Bunların başında ağır metaller (cıva, kurşun, kadmiyum ) ve radyoaktif 
maddeler gelmektedir. Bu maddelerin çevrimleri dolayısı ile de doğa tarafından 
temizlenmesi çok yavaş olduğundan, atıldıkları çevrede birikim; yani kirlilik 
oluşmaktadır. 

4) Yeni Yapay Maddeler Üretilmesi : Doğada hiç bulunmayan dolayısı ile de 
çevrimi olamayan ya da çok yavaş olan yapay maddeler üretilmesi, kullanılması ve atık 
olarak doğaya verilmesi sonucunda, bu maddeler bırakılan bölgede sürekli olarak 
birikmektedir. Bunların başında DDT, PCB (poliklörürlü bifeniller - boya ve plâstik 
sanayiinde kullanılır), plastikler ve deterjanlardır. 

Biyolojik yıkımı olmayan (bakterilerce ayrıştırılmayan) maddeler otopürifiye olamaz 
ve  doğada birikim yapar. Bundan ötürü de bu tür maddelerle çevre kirliliği çok daha 
kolay ve çabuk oluşur. Organo klorlu ensektisitler ( DDT ), ağır metaller ( cıva, 
kadmiyum, kurşun vb), radyo aktif maddeler, PCB ( poli klorürlü bifeniller ) bunlardan 
başlıcalarıdır. 

İnsan üretimleri sırasında gelişen, bu dört düzenek ile dünyanın ekolojik dengesi 
bozulur ve bazı maddeler dünyanın bazı bölge ve katmanında birikmeye başlar. İşte; 
dünyanın belli bir bölümünün doğal kompozisyonunun bozulması veya dünyanın 
herhangi bir katmanında / bölgesinde, belli bir maddenin ( kirletici ) birikerek, doğal 
yoğunluğundan daha üst düzeye çıkması olayına çevre kirliliği denir. 

Yeniden güzel bir dünya, dengeli bir dünya için en azından ekolojik denge 
bozukluğunun daha kötüye gitmemesi için, insan-insan ilişiksinin / ilişkilerinin insan - 
doğa ilişkilerinin demokratikleştirilmesi gerekir. Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme 
anlayışının tüm üretim ve tüketim ilişkilerine hakim olması gerekir. Aksi takdirde, 
doğanın tekrar insanlığa egemen olması ve böylece belki de intikam alması kaçınılmaz 
olur. 

6. BAŞLICA YEREL ÇEVRE KİRLİLİKLERİ 

6.1. Hava Kirliliği 
Hava genel alıcı ortamlardan birisidir. Birçok insan eylemi sırasında havaya çeşitli 

kirleticiler salınmaktadır. Salınan bu kirleticilerin miktarı havanın kendi kendini 
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temizleme kapasitesini aşar ise bunlar havada birikerek hava kirliliği oluşur. Başka bir 
anlatımla; kirleticilerin havada belli ölçülerin üstüne çıkması olayına hava kirliliği denir. 
Bu kirliliğin, stratosfere dek yükselmeyen ve bir kent ya da bölge ile sınırlı olan şekline 
yerel hava kirliliği adı verilir.  Hava kirliliği,  insan sağlığına, hayvan ve bitkilere, eşya ve 
tarihi değerlere zarar verir.  

İlk ciddi yerel  hava kirliliği olgusu 1909 Glasgow’da yaşanmış ve tanımlanmıştır. 
Daha sonra aralık 1930 Belçika’nın Meuse Vadisi’nde, ekim 1948 Pennsylvania Donova 
bölgesinde yoğun hava kirlilikleri yaşanmıştır. Aralık 1952’de 4000 kişinin ölümü ile 
sonuçlanan Londra hava kirliliği, tarihte yaşanan en büyük yerel hava kirliliklerinden 
biridir.  

Günümüzde, başta bina ısıtma, ulaştırma ve sanayi olmak üzere insan 
eylemlerinin birçoğu sonunda havaya çeşitli kirleticiler atılmakta ve dünyadaki nüfusu 
300 binden daha kalabalık olan kentlerin, özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki 
kentlerin hemen tamamında çeşitli ağırlıkta hava kirliliği sorunu yaşanmaktadır. Bu 
sorunu yaşamamak için, hava kirliliğine karşı özel özen gösterilmesi, önlemler alınması 
gerekmektedir.  

6.2. Toprak Kirliliği 
İnsan eylemleri sonunda çevreye bırakılan katı ve sıvı atıklar toprağın fiziko-

kimyasal ve biyolojik niteliklerini bozmaktadır. Bu kirlilik bazı yerlerde toprağın tamamen 
çoraklaşmasına neden olacak düzeye ulaşabilmektedir.   

Özelde yerleşim alanlarından çıkan çöpler, kanalizasyon genelde tüm katı ve sıvı 
atıklar, egzoz gazları, endüstri atıkları, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler 
toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir.  

Toprak kirliliğine sebep olan diğer bir faktör de tarımsal mücadele ilaçları ve suni 
gübrelerdir. Tarımsal mücadele ilaçlarının bilinçsiz ve aşırı kullanımı sonucu, toksik 
maddelerin toprakta birikimi artmakta ve doğal ortamın kirlenmesine sebep olmaktadır. 
Sodyum, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, bakır, mangan, bor gibi 
besin maddelerini içeren suni gübreler de aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu toprağın 
yapısını bozmakta ve toprak kirliliğine yol açmaktadır.  

Toprak kirliliğinin diğer bir özelliği de; hava kirliliği, su kirliliği gibi diğer çevre kirliliği 
olaylarından etkilenmesidir.  

Özellikle yirminci yüzyılın ortalarından sonra tarım ve sanayinin hızla gelişmesine 
paralel olarak toprak kirliliği de artmaya başlamış ve her geçen gün daha da ciddi 
boyutlara ulaşarak günümüzde önemli bir çevre sorunu haline gelmiştir.   

6.3. Su Kirliliği 
Su genel alıcı ortamlardan birisidir. Gerek insan eylemleri sırasında ve gerekse 

doğal ortamlardan suya devamlı kirletici verilmektedir. Verilen bu kirleticilerin miktarı 
suyun kendi kendini temizleme kapasitesini aşmadığı sürece, su kendi kendini temizler 
ve sorun olmaz. Tersine suya verilen kirleticilerin miktarı suyun kendi kendini temizleme 
kapasitesini aşar ise, su kirliliği oluşur. 

Su kirliliği; su kaynaklarının faydalı kullanımını bozacak veya kalitesini düşürecek 
biçimde suyun içerisinde organik, inorganik, radyoaktif veya biyolojik herhangi bir 
maddenin bulunmasıdır şeklinde tanımlanabilir.  

Dünyadaki suyun %97’si denizlerde, %2’si kutup ve dağlardaki buzullardadır. 
Geriye kalan %1’i ise serbest dolanımdadır. Başka bir anlatımla dünyadaki kullanılabilir 
tatlı su miktarı, toplam suyun %0.01’i kadardır. Yani, sanılanın aksine, insanların 
kullanabilecekleri su kaynakları çok sınırlıdır. Bu sınırlı su kaynakları sürekli  olarak 
kirlenmekte ve günümüzde tüm su kaynakları az ya da çok kirlenmiş bulunmaktadır. 
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Suya kirlililik veren başlıca kaynaklar; evsel atıklar, sanayi atıkları ve tarım 
atıklarıdır. Bu nedenle; suyun kirletilmesini önlemek için bu tür atıkların arıtılmandan  su 
ortamlarına verilmemesi gerekir. 

6.4. Gürültü Kirliliği 
Gelişigüzel bir yapısı olan ve istenmeyen seslere gürültü, bu seslerin ortamda 

bulunması olayına  da  gürültü kirliliği denir. Başka bir tanıma göre de; ortamda  belirli 
bir şiddetten daha fazla ses bulunması olayına gürültü kirliliği denir. Gürültü kirliliği insan 
sağlığını ve başarısını önemli oranda olumsuz etkiler. Yaşam kalitesini düşürür. 
Günümüzde tüm yerleşim birimleri az ya da çok gürültü kirliliğinin etkisi altındadır.  
 

7.  BAŞLICA KÜRESEL ÇEVRE KİRLİLİKLERİ 

Çevre kirliliği  küresel (global) veya yerel boyutlarda gelişebilmektedir. Küresel 
boyutta olan çevre kirlilikleri, tüm insanlığı ilgilendiren sorunları beraberinde getirirken, 
yerel boyutlarda olanlar ise yalnızca o bölge insanlarını etkileyen kirliliklerdir. Başlıca 
küresel kirlilik ve sonuçları aşağıda özetlenmektedir. 

 

7.1. Asit Yağışları  
Atmosfere atılan, SO2, NOX, HF ve HNO3 atmosferde su ile birleşerek, bunların 

ikincil kirlilik ürünleri olan asitlere dönüşür. Bu asitler yağmur suları ile yeryüzüne inerek 
canlılara ve cansızlara zarara verir. Bunlardan, SO2’nin ürünleri olan H2SO4 ve H2SO3, 
hem güçlü birer asit olmaları hem de miktar olarak çok fazla oluşması nedeniyle, çok 
önemlidir. 

 Başta termik santrallar, nikel ve bakır cevheri işleyen fabrikalar olmak üzere, fosil 
yakıtlardan enerji elde eden tüm sanayi tesislerinden ve fosil yakıtlarla yapılan 
ısıtmadan atmosfere bol miktarda SO2 atılmaktadır. Yıllık atılan SO2 miktarı dünyanın 
kükürt çevrim kapasitesini aşmış ve atmosferde SO2 birikerek olağan konsantrasyonla-
rının çok üzerine çıkmıştır. Atmosferde biriken, SO2  havanın suyu ile birleşerek  sülfürik 
asit /  H2SO4 haline dönüşmekte ve tekrar yeryüzüne dönmektedir. 

Normalde yağmur suyunun PH’ı biraz asidiktir (içindeki karbonik ve sülfürik asit 
nedeniyle - atmosferde biriken karbonun temizlenmesi karbonik asite dönüştürülerek, 
kükürdün temizlenmesi ise sülfürik asite dönüştürülerek sağlanır). Atmosferde kükürt 
birikmesi sonucunda bu  asit oluşumu çok artmış ve yer yer yağmur suyunun PH’ı 4’e 
kadar inmiştir. Yani, yağmur suları 100 misli daha asidik hale gelmiş ve gökten adeta 
asit yağmaktadır. Asit yağmurları sonucunda; 

* Ormanlar ve bitkiler ölüyor, 

* Suların asitleşmesi nedeniyle algler ve balıklar ölüyor, 

Toprağın PH’ı değişiyor ve toprağın canlılığını sağlayan bakterilerin ölmesi 
nedeniyle toprağın verimliliği azalıyor, 

* Topraktaki tuzlar hızla eriyerek sularla sürüklenerek toprağın verimliliği başka bir 
nedenle ikinci kez azalıyor, 

* Toprak parçalanarak, otsuzlaşarak  erozyon artıyor, 

* Tarihi ve kültürel varlıklar yok oluyor, 

* Her türlü yapı ve malzemenin ömrü kısalıyor.  
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1986’da Almanya’da yapılan bir çalışmaya göre, asit yağmurları nedeniyle yıllık 48 
milyar DM ekonomik kayıp olduğu bulunmuştur. Bu miktarın 1990 yılında üç misline 
1994 yılında ise altı misline yani 288 DM’ a ulaşacağı hesaplanmıştır. 

Artvin’deki Murgul Bakır İşletmesi’nden günde 33-45 ton SO2 atıldığı 
hesaplanmıştır. Bunun bir sonucu olarak, doksan bin hektar orman yok olmuş, 78 bin 
dekarlık arazi erozyona uğramıştır.  Aynı şekilde, Muğla Yatağan Termik Santralı 600 
ton / gün SO2 atıyor ve etrafındaki 400000 dekar orman hastalandı yok olacak. Daha 
şimdiden, etrafındaki tarım alanları verimsizleşti ve çölleşiyor. 

 

7.2. Sera Etkisi  
 Güneşten dünyaya gelen enerjinin bir kısmı tekrar uzaya döner. Bu geriye dönen 

ısıyı, infrared radyasyonlar taşır. Bazı gazlar vardır ki; bu infrared radyasyonunu tutarak 
ısının uzaya dönüşünü engeller. Antropojenik gazlar denilen bu gazların en başında su 
buharı ve CO2 gelir. 

İnsanlığın su buharı üzerine bir etkisi yoktur ve olamaz da. Buna karşılık fosil 
yakıtlar nedeniyle, her yıl atmosfere yedi milyar ton CO2 atılıyor ve dünyanın CO2 
bağlama kapasitesi üç milyar ton aşılmış durumda. Sonuçta atmosferde CO2  birikiyor 
ve atmosferin CO2 oranı her yıl artıyor (son kırk yılda CO2’nin atmosferdeki 
konsantrasyonu 320 ppm’den 340 ppm’e yükselmiştir). Atmosferde biriken CO2 tıpkı 
cam gibi, güneş ışınlarının yer kabuğuna geçmesine fırsat veriyor; ancak ısının dışarı 
çıkmasına, atmosfer dışına yayılmasına (dilüe olmasına) engel oluyor. Sonuçta güneş 
ışınları yerkabuğunda soğurularak ısıya dönüşüyor ve buradan uzaklaşamadığı için 
atmosferin  yerkabuğuna yakın kısımlarında ısı depolanması ve  birikmesi ortaya 
çıkıyor. Yani ısı ile kirlenme oluşuyor. Bu mekanizmaya CO2’nin sera etkisi diyoruz. 
ABD’lerinde yapılan bir hesaplamaya göre; 2000 yılında atmosferdeki CO2  oranı % 25 
artacaktır. 

Sera etkisi sonucunda, dünyanın sıcaklığı her yirmi yılda bir ya da bir buçuk 
derece artıyor ve dünya ısınıyor. Bu ısınma devam eder ise, buzullar eriyecek ve 
denizlerdeki su seviyesi 3 - 4 metre yükselecektir. Tüm dünyadaki kıyı kentleri ve 
milyarlarca hektarlık ekilebilir verimli topraklar su altında kalacaktır. Birleşmiş Milletler 
2000 yılına dek CO2 emisyonunun % 60 azaltılmasını öngörüyor. Aksi takdirde, 
mitolojideki Nuh Tufanı yeniden yaşanacaktır. 

 

7.3. Ozon Tabakasının Delinmesi  
Atmosfer; çeşitli gaz kümelerinden oluşmakta olup, bu kümeler yoğunluğuna göre 

kat kat dizilmiştir. Bu katlar şöyledir: 
Trofosfer; yerden 10 - 17 km, 
Stratosfer; yerden 17-50 km, bunun 25- 35 km’si Ozonosfer’den oluşuyor, 
Mezosfer; 50 - 80 km, 
İyonesfer; 80 - 400 km. 

Ozonosfer güneşten gelen ultraviole ışınlarını (morötesi - gözle görülmeyen 
ışınlar) tutar ve bu anlamda güneşin ışınlarını süzer. Ultraviole ışınları ise; güneş 
enerjisinin % 9’unu taşıyan ışınlardır. Ozon tabakasındaki süzgeçleme sonucunda, bu 
enerjinin ancak % 2- 4 kadarı yeryüzüne ulaşabilir. 

Bazı gaz atıklar, atmosferde yükselerek, ozon tabakasının bozulmasına ve 
incelmesine neden olur ve buna genel olarak ozon tabakasının delinmesi denmektedir. 
Bu atıkların başında, spreylerde itici ve soğutma sistemlerinde ( buzdolabı , klima )  ısı 
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taşıyıcı / soğutucu gaz olarak kullanılan  Cloro Floro Carbon (CFCl3, CF3Cl2)/ Freon 
gazı geliyor. Spreylerden ve soğutma sistemlerinden atmosfere yayılan CFC gazı, 
atmosferde yükselerek, gidip ozonun yapısını bozuyor, dolayısı ile de ozon tabakasının 
delinmesine neden oluyor.  

Atmosfere salınan Freon gazı, günümüzdeki miktarın iki katına çıkar ise; ozon 
tabakasında % 12’lik bir incelme olacağı hesaplanmıştır. 

Aynı şekilde, çok güçlü jet motorlarına sahip olan, uçakların motorları ozonu 
parçalayarak ( O3 =   O2 + O şeklinde parçalayarak ) ozon tabakasının incelmesine 
neden olan diğer bir mekanizmayı oluşturuyor. Güçlü motorlara sahip olan ve çok 
yükseklerden uçan uçakların ( casus uçaklar, Conkort’lar vb )  500 tanesinin 21 km 
yükseklikte, 11 saat uçması halinde, ozon tabakasında %12’lik bir incelme oluşturacağı 
hesaplanmıştır. Ozon tabakasının incelmesine neden olan diğer bir mekanizma da azot 
oksit gazlarıdır. Atmosferdeki azot oksit gazı miktarı, günümüzdeki miktara göre, % 20 
artar ise, ozon tabakasın kalınlığını % 4 azalacaktır. 

Ozon tabakası delinir ve güneşten gelen ultraviole ışınları süzgeçlenmez ise; 

* Ultraviole, canlılardaki DNA’yı tahrip eder ve kromozomları parçalar.  Sonuçta, 
gen mütasyonları ortaya çıkar. Bunun anlamı ise; dünyadaki anomalilerin ve kanserlerin 
hızla artması demektir, 

* Aşırı ultraviole maruziyeti nedeniyle, deri kanserlerinde büyük artışlar olacak, 

* Aşırı ultraviole maruziyeti, immün sistemi deprese eder ve bağışıklık düzeyini 
düşürür. Bunun anlamı ise, başta insanlar olmak üzere tüm hayvanların bağışıklık 
düzeyinin azalması demektir, 

* Göz fazla miktarda ultravioleye maruz kalır ise, bundan olumsuz etkilenir, 

* Güneşten gelen ultraviole ışınlarının artması denizlerde alglerin yaşamına son 
verir ve birincil besin üretimini engeller. Sonuçta, dünyanın besin üretim kapasitesi 
azalır. Aynı şekilde, tarım ürünlerinde de belirgin azalmalar rekolte düşüklerine neden 
olur. 

Kloro Floro Karbon gazını, 1950 yılında, bulan mucit Nobel Ödülü almıştı. Oysa, 
bu gazın dünyanın başına bela olacağı o zamanlar bilinmiyordu.  1987’de Meksika’nın 
çağrısı ile / Montreal de toplanan 29 ülke “ Montreal Protokolünü” imzalayarak, CFC 
gazının kullanımının sınırlandırılması, en azından hemen spreylerden çıkarılmasını  
önermiştir. Bu protokol, CFC’nin yıllık üretim miktarının dondurulması ve giderekten 
soğutucu sistemlerde de kullanılmasının yasaklanmasını öngörmektedir. Ayrıca, 
Konkort uçaklarının üretilmesinden vazgeçilmesi,  sanayiden azot oksit gazı atımının 
kontrol altına alınması gibi önlemleri de öngörmektedir. 

 

7.4. Ötrofikasyon 
Ötrofikasyon kelime anlamı olarak zenginleşme / zenginleştirme demektir. Yerüstü 

sularının azot ve fosforla kirlenmesi / zenginleşmesi anlamına gelir. Özellikle tarımda 
kullanılan gübrelerden ( azot ve fosfor ) ve deterjanlardan ( fosfor )  gelen azot ve 
fosfor, akar sular ile taşınarak, suyun azot ve fosfor çevirim kapasitesinin  aşılması ile 
oluşan bir olaydır. Ayrıca, buna sanayiden gelen azot ve fosfor da eklenmektedir. 
Sonuçta yerüstü sularında azot ve fosfor birikmekte ve bu maddelerle su kirliliği 
oluşmaktadır. 

Sularda biriken azot ve fosfor, tıpkı tarlalardaki bitkiler için olduğu gibi, su altındaki 
yeşil bitkiler için de gübre etkisi göstermektedir. Bol gübre ile karşı karşıya kalan bu 
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bitkiler aşırı bir şekilde büyümekte ve çoğalmaktadır. Oysa, bu bitkilerin yaşaması için 
oksijene de gereksinim vardır. Buna karşılık, suda erimiş vaziyette bulunan oksijenin de 
bir miktarı; ya da oksijenlenme açısından suyun belli bir kapasitesi vardır.  Bitkilerin 
büyümesi, bu kapasiteyi aşacak düzeylere ulaşınca, sudaki oksijen biter ve oksijensiz ( 
ölü ) su meydana gelir.  

Suyun oksijensiz kalması sonucunda, sudaki tüm yeşil yapraklılar ve erimiş 
oksijenden yararlanan ( balıklar, yumuşakçalar vb ) kitle halinde ölür ve su mutlak ölü 
bir su haline gelir. Bunların ölümleri neticesinde, ortamda çoğalan organik maddelerin 
yıkımı için ise ayrıca oksijene gereksininim vardır. Oksijen yetersizliği nedeniyle, bu 
maddeler tam oksitlenemez ve tamamen ayrışamazlar. Dolayısı ile, suda yarı ayrışma 
ürünleri olan zehirli ve kötü kokulu maddelerin miktarı artar. Sonuçta, sudaki tüm 
canlılar ölür ve geriye mutlak ölü bir su kalır.  

Oksijensiz ve aerop canlıların bulunmadığı ortamda, aneorop algler alabildiğine 
çoğalır. Bunların çoğalması nedeniyle (bunların renginden dolayı) su kızıl ya da 
kahverengi bir renge boyanır. 1886 -1987 yılında Marmara denizinde yoğun 
ötrofikasyon yaşanması sonucunda, İzmit ve Büyük Çekmece koylarının kırmızıya 
boyanması, bu olayın Türkiye’deki tipik örneklerindendir. 

Oksijensizlik nedeniyle ölen suyun, tekrar canlanması için, oksijenlenmesi  yıllarca 
sürer. Ancak oksijenlendikten sonra, tekrar hayat belirtileri başlar ve su yaşamı normale 
döner. 

Ötrofikasyonu önlemek için deterjanlara fosfor katılmaması ve tarımda kullanılan 
gübrelerin bilinçli kullanılarak bitkinin / tarlanın kullanacağından  ya  da eksiğinden 
fazlasının tarlalara atılmaması gerekir. Ayrıca, atıklarında azot ve fosfor bulunan, 
sanayinin atıklarının kontrol altına alınması gerekir. 

 

7.5. Erozyon  
Toprakların üst tabakasının, özellikle yağmur suları ile, derelere, oradan da 

denizlere akması / dolması olayına erozyon denmektedir. Erozyon sonunda yeryüzünün 
en verimli toprak katmanı denizlere taşınmakta, toprağın verimliliği azalmakta ve 
böylece çölleşme yaşanmaktadır. Ayrıca; yağmur sularının toprakla kirlenmesi 
sonucunda, barajların dolması, içme kullanma suyu elde etme masraflarının artması, 
sertleşen toprak nedeniyle, tarım alanlarının işleme masrafının artması, işlenebilir arazi 
ve mera kaybı gibi birçok ekonomik kaybı da beraberinde getirmektedir. 

Yukarıda özetlenen küresel kirlilikler sonucunda, bir yandan var olan bitki örtüsü 
ölürken, öte yandan da toprakların üretkenliği düşmekte ve yeniden bitki yetişme hızı ve 
kapasitesi azalmaktadır. Sonuçta, yeryüzündeki bitki örtüsü hızla azalmakta ve yok 
oluşa doğru gitmektedir. Bitki örtüsünün azalması, toprağın koruyucu örtüsünden 
yoksun kalması, yağmur sularının kontrolsüz akışı (sel) demektir. Çünkü; erozyon 
başladıktan sonra, toprağın üst katlarının kaybı nedeniyle, toprağın su tutma kapasitesi 
de azalarak, sel sayı ve debisi daha da artmaktadır. Buna, asit yağmurları ve benzeri, 
toprağın parçalanma hızını artıran faktörler de eklendiğinde, adeta bir kısır döngü 
oluşmaktadır. Sonuçta,  her geçen gün daha kolay ve daha büyük bir hızla, yağmur 
suları  ve rüzgar toprağı sürükleyerek, çukurlara, derelere ve denizlere doldurmaktadır. 

Özet ve maddeler halinde vermek gerekir ise, erozyon nedeniyle : a) toprağın 
verimli katmanının kaybıyla, toprağın verimliliği düşer, b) orman, mera, çayır ve tarım 
alanlarının daralması nedeniyle, toplam yeşil örtü azalır, c) toprağın su depolaması 
kapasitesi azalması nedeniyle,  bir yandan sel ve toprak kaymalarına neden olurken öte 
yandan da yeraltı su kaynaklarının azalmasına neden olur (ormanların üstüne yağan 
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yağmur sularının  % 70 - 80’ni su rezervlerine iner, ormanın olmadığı yerde ise yüzey 
suyu olarak akar gider), d) barajlar toprakla dolar, su depolama kapasitesi azalır; ayrıca 
barajlara çok kirli su geldiğinden arıtma masrafları da artar (bir yandan yeraltı ve 
yerüstü  tatlı su rezervleri azalırken öte yandan da arıtılması zorlaşır),             e) 
toprağın yumuşak kısmının yok olması ve ana kayaların açığa çıkması nedeniyle, bitki 
ve toprakta yaşayan  diğer canlıların çoğu yok olur ve biyolojik türlülük hızla azalır,  f) 
iklim olumsuz etkilenir ve karasal iklime döner. Sonuçta ülke / bölge çölleşir. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) verilerine göre; dünya topraklarının % 
25’i erozyonun etkisi altında ve buralarda 900 milyon insan yaşıyor. Her yıl yedi milyon 
hektar toprak kaybediliyor (İrlanda’nın büyüklüğüne denk ). Bunun bir sonucu olarak; 
1978 yılında 2.5 milyar hektar olan verimli orman alanları, 2000 yılında 2.1 milyar 
hektara düşecek. 

Bir bölgede / ülkede, erozyon ile, bir yılda ve kilometrekare başına 194 tondan 
daha fazla toprak kaybedilmesi şiddetli erozyon sınıflandırmasına girer. Türkiye 
genelinde ve ortalama olarak, kilometre kare başına  487 ton toprak kaybı oluyor. Bu 
miktar ise; Afrika’dan 22, Avrupa’ dan 17, Kuzey Amerika’dan ise altı kat daha fazladır. 
Buradan da anlaşılacağı üzere,Türkiye, erozyondan çok fazla etkilenen ülkeler 
arasında. Topraklarının  % 72’sinde erozyon var ve buralardan, her yıl, 450-500 milyon 
ton verimli toprak denizlere taşınıyor. Bu miktar, 20000 dekarlık bir alandan 20 cm 
kalınlığındaki toprak kaybına ya da; Kıbrıs Adası’nın yüzeyini beş cm toprakla ötecek 
miktardaki toprağa denk. Bir hesaplamaya göre, Türkiye; Cumhuriyet’ten günümüze 
dek, 50 cm alçaldı. Kaybedilen bu toprağın tekrar oluşması için ise, on bin yıl geçmesi 
gerekiyor. 

 

8.SAĞLIK AÇISINDAN ÇEVRE BİLEŞENLERİ 

Sağlık açısından çevre denildiğinde üç bileşenden söz edilmek istenir ve bunlar: 

1) Fizik çevre; su, toprak, hava ve tüm cansız madde / varlık ve enerji türlerinden 
(ısı, ışık, ses, radyasyon, vibrasyon vb) oluşan çevre unsuru fizik çevre olarak 
adlandırılır. 

2) Biyolojik çevre; tek hücrelilerden omurgalılara dek uzanan canlılar aleminden 
oluşur. 

3) Sosyal çevre; aileden, devlete dek uzanan, insan ilişkileri ve insan etkinlikleri 
sonucu oluşan her şey bu başlık altında değerlendirilir. Üretim ve paylaşım ilişkileri, 
eğitim, kültür, kişisel ve toplumsal ilişkileri düzenleyen yasalar, trafik düzeni vb olgu ve 
olaylar sosyal çevrenin ana bileşenleridir. 

 

9. ETİYOLOJİ KAVRAMI VE  EPİDEMİYOLOJİK ÜÇLÜ  

Bir hastalığın, olgunun gelişmesinde, oluşumunda rol alan özellik, durum, olay 
veya bunların bileşiminden oluşan faktörlerin tümüne, o hastalığın olgunun etiyolojisi 
denir. Etiyolojik faktörlerin bilinmesi; tanı, tedavi ve korunma açısından çok önemli ve 
kaçınılmazdır. Çünkü; bir hastalığın nedeni / nedenleri bilinmeksizin tanısı, tedavisi ve o 
hastalıktan korunma olanaklı değildir.  

Etiyolojide üç grup faktör rol alır. Bunlar; etken (ajan), kişi (host) ve çevredir. 
Hastalıklar bu üçlü arasındaki ilişkiler / etkileşimler sonucunda gelişir, oluşur. Bu üçlüye 
epidemiyolojik üçlü denir.  
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Şema 1. EPİDEMİYOLOJİK ÜÇLÜ 

 

  KİŞİ                                                                                                                      ETKEN 

    

   Yaş                         YÜK KOLU                             KUVVET KOLU 

   Cins                    Olumsuz Çevre                                Olumlu Çevre 

   Irk 

   Sosyal statü 

   Davranışlar                             

   Alışkanlıklar                                                                                            

   Eğitim                                                     ÇEVRE                                   

   Gelir 
 
 

 

 

 

Şekil 1’de görselleştirilen epidemiyolojik üçlünün, kendi arasındaki etkileşiminde, 
kişinin duyarlılığı arttıkça, etkenin başarılı olma şansı, diğer bir anlatımla kişinin 
hastalanma riski artar. Tersi durumda, bu risk azalır. Kişinin duyarlılığını ise, kişiye 
ilişkin özellikler (yaş, cins, ırk, sosyal statü, öğrenim durumu, alışkanlıklar / davranışlar 
v.b.) belirtiler.  

Etkenin, kişiyi etkileme gücü (patojenitesi) arttıkça, kişiyi yenme / hastalandırabilme 
şansı artar. Tersi durumda ise, bu şans azalır. Etkenin gücünü ise, etkene ilişkin 
özellikler belirler.  

Çevre, bu ikili arasında, tıpkı bir kaldıracın desteği gibi rol oynar. Sağlıklı bir çevre 
olması halinde, destek noktası etkene doğru yaklaşır, yani etken (yük) kolu kısalarak, 
kişinin etkeni kolayca kaldırmasına, yenmesine olanak sağlar. Tersi durumda ise, yani 
sağlıksız çevre koşullarında, destek noktası kişiye doğru kayarak, kişi kolunun (kuvvet 
kolu) kısalması, etkenin kişiyi kolayca kaldırarak onu yenmesi ve kolayca 
hastalandırmasına yol açar.  

Etiyolojik üçlü ve bu üçlünün her bir grubunu oluşturan özellikler / faktörlerden 
anlaşılacağı üzere, bir hastalığın gelişmesi için birçok faktörün bir araya gelmesi 
gerekir. Diğer bir anlatımla, bir hastalığın etiyolojisi denilince, bir ilişkiler yumağı, bir 
faktörler yığını anlaşılmalıdır. Bazı hastalıklarda bu faktörlerden bir tanesi ya da bir 
parçası hastalığın doğrudan ve kesin nedenidir. Bu faktör bütün hastalarda vardır 
(directly causal association) ve bu faktör olmaksınız hastalık hiç bir zaman oluşmaz. Bu 
faktöre gerekli neden denir. Tüberkülozda Tbc basili, Tifoda Tifo basili, Mezotel-
yomada asbest lifi bunlara örnektir. Etken / ajan ile kastedilen de budur.  

Herhangi bir hastalığın oluşması için, tek başına gerekli neden yetmez. Mutlaka diğer 
bazı faktörlerin de onunla birlikte bulunması ve ona yardımcı olması gerekir. Hastalığın 

Biyolojik 

Fizik 

Kimyasal 

Sosyal 

  Biyolojik 

  Fizik 

  Sosyal 
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gelişme riskini / olasılığını artıran bu faktörlerin tümüne birden yeterli neden / nedenler  
denir. Buradan da anlaşılacağı üzere, yeterli neden bir tek faktör değil, bir faktörler 
yığınıdır. Bunlardan bir ya da birkaçının uzaklaştırılması, giderilmesi kişinin hastalanma 
riskini, dolayısı ile de hastalığın toplumda sıklığını azaltır; ancak tama- men ortadan 
kaldırmaz.  

Etiyolojinin bir faktörler yığını olduğu göz önüne alındığında, gerekli neden, yeterli 
nedenlerin biri veya bir parçasıdır. Ancak, bazı hastalıklarda belli bir gerekli neden söz 
konusu olmaz. Bu nedenle de her tür hastalığın oluşması için, bir gerekli neden 
aranmamalı, beklenmemelidir. Bu tür hastalıkların oluşması için, yeterli nedenlerin bir 
araya gelmesi kafidir. Kanserler, kalp damar (cardiovasculer) hastalıklar, psikiyatrik 
hastalıklar ve diyabet bu tür hastalıkların klasik örnekleridir. Bu tür hastalıklarda, 
enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, belli bir gerekli neden yoktur.  

 Hastalıklarda, yeterli nedenlerin her biri ayrı ayrı ve farklı ağırlıklar- da rol oynar. 
Örneğin; akciğer kanseri için sigara önemli faktörler- den birisidir; ancak etken / gerekli 
neden değildir. Hiç sigara içmeyenlerde oluşabildiği gibi, ağır sigara içicilerin hepsinden 
de gelişmez. Belli ve bilinen bir gerekli nedeni olan hastalıklarda, neden - sonuç ilişkisi 
daha başka, buna karşılık belli bir gerekli nedeni, etkeni olmayan, bilinmeyen 
hastalıklarda ise daha başka ele alınmak ve incelenmek zorundadır.   

 

10. İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÇEVRE KİRLİLİKLERİ  

Bir olgu veya olayın insan sağlığı ile olan ilişkisi  dört şekilde olabilir; a) hastalık 
nedeni olma, b) hastalıklara kolaylık sağlama, c) hastalığın seyrini ağırlaştırma ve       d) 
hastalıkların yayılmasına aracılık etme. Bir olay ya da olgu bu özelliklerden herhangi 
birine sahip ise, onun insan sağlığı ile ilişkisi var ve insan sağlığı açısından önemlidir 

denilir. Bu açıdan çevreye bakıldığında, çevre; 

1) Doğrudan hastalık nedeni olabilir : Mikroorganizmaların hastalık etkeni olması, 
biyolojik çevrenin doğrudan hastalık yapmasının klasik örnekleridir. Havada bulunan 3-4 
Benzopirenin kanser, asbestin mezotelyoma yapması, fizik çevrenin doğrudan hastalık 
yapmasına örneklerdir. Aynı şekilde, sağlıksız konut koşulları ya da trafik düzeni 
nedeniyle oluşan sakatlık ve yaralanmalar ise, doğrudan hastalık yapmaya sosyal 
çevreden verilecek örnekleri oluşturmaktadır. 

2) Hastalıklara kolaylık sağlama : Bağırsak parazitleri ve sık yineleyen ishallerin 
etkenleri diğer hastalıkların yerleşmesine kolaylık sağlayan (predispozanlık yapan) 
biyolojik çevre unsurlarıdır. Aynı şekilde, yetersiz ve dengesiz beslenme sosyal çevrenin 
bir sonucu olup tüm hastalıkların yerleşmesine kolaylık sağlar. Hava kirliliğinin solunum 
yolu enfeksiyonlarına kolaylık sağlaması ise, fizik çevrenin kolaylık sağlayıcı 
(predispozan) olarak rol oynamasına örnektir. 

3) Hastalıkların seyrini ağırlaştırabilir : Yetersiz ve dengesiz beslenen toplumlarda 
bütün hastalıkların seyri (prognozu) ağırlaşır ve ölümcüllükleri (fetalite) artar. Kötü konut 
koşullarının da benzeri sonuçlar doğurduğu bilinmektedir. Bunlar sosyal çevrenin 
hastalıkların seyrini ağırlaştırmasına örneklerdir. Aynı şekilde, fizik çevre öğesi olan 
havanın kirliliği solunum yolu enfeksiyonlarını daha ağır seyretmesine neden olur. 

4) Hastalıkların yayılmasına neden olabilir : Suyu , havası kirli olan konut koşulları 
bozuk olan toplumlarda başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere, her türlü hastalığın 
yayılması kolaylaşır. 

 Özetle, çevrenin ; insan sağlığında dört özelliğe de sahip olduğu ve insan 
sağlığında çok önemli bir rol oynadığı görülür, anlaşılır. 
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BÖLÜM II 

 ÇEVRE KORUMA POLİTİKALARI VE   

UYGULAMA ARAÇLARI 

1. ÇEVRE KORUMA  POLITIKALARI  

İnsanların, neyin doğru, neyin önemli / öncelikli, neyin kutsal ve neyin güzel 
olduğuna karar vermesinde belirleyici olan, inandıkları / seçtikleri felsefedir. Başka bir 
anlatımla, insanların / kişilerin yaşam ve davranış tarzının rehberi onların felsefesidir. 

Felsefenin birçok tanımı vardır. Bunlardan birisi, felsefeyi; “bir bilim veya bilgi 
alanının temelini oluşturan kavramlar, değerler ve ilkeler bütünüdür” şeklinde tanımlar. 
Çevre felsefesini tanımlamak ve açıklamak için, örnek alınacak en uygun felsefe tanımı 
bu tanımdır. Bu tanımdan hareketle, çevre felsefesi için; “çevre bilim ve alanının 
kavramları, değerleri ve ilkelerinden oluşan bütüne çevre felsefesi denir” şeklinde 
bir tanım verilebilir. 

 Felsefe için olduğu gibi, politika deyimi için de çok çeşitli tanımlar verilebilmek-
tedir. Bu tanımlardan birisine göre, politika; “toplum yaşamının her alanını seçilen / 
benimsenen felsefe doğrultusunda düzenlemek ve yapılandırmaktır”. Bu tanımdan yola 
çıkıldığında, çevre politikası; bir ülkedeki, “çevre ile ilgili eylemleri seçilen / 
benimsenen felsefe doğrultusunda düzenlemek ve yapılandırmak” olarak 
tanımlanabilir. Çevre politikasını uygulamanın araçları ise; yasal yükümlülükler, parasal 
yükümlülükler ve genel destekleme araçları olarak üç grupta toplanabilir. Bu araçları 
biçimlendirme yöntem ve seçeneklerine de alt ya da ikincil çevre politikaları denilebilir. 

Çeşitli ülkelere bakıldığında, çevre politikasının çok farklı yapılanmış olduğu ve 
her birinin ayrı yapılanma özellikleri taşıdığı, hiç birinin bir diğerine benzemediği görülür. 
Farklı ülkeler bir yana, aynı ülkenin farklı köşe ve birimlerindeki uygulamalar bile çok 
farklı yapılanma özellikleri gösterir. Bu görüntüler, çok çeşitli çevre politikalarının varlığı 
izlenimi yaratır. Oysa, gerçekte, sanıldığı kadar çok ve çeşitli çevre koruma politikası 
yoktur. Bu yapılanmalar ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde incelendiğinde, çevre 
politikalarının, genelde, iki ayrı felsefeden (ilkeler, değerler, kavramlar bütünü) yola 
çıktığı ve dolayısı ile de çevre politikalarının iki ayrı seçenek halinde netleştiği görülür ve 
anlaşılır. Bu iki çevre politikası seçeneğini, en kısa, yalın ve anlaşılabilir olarak anlatan 
cümleler, Kızılderili şef Seattle’nin 1954’de yazmış olduğu mektubundaki  şu 
cümlelerdir. 

 

 
         "Beyaz Adam annesi olan toprağa ve kardeşi olan gökyüzüne, alıp satılacak, 
işlenecek, yağmalanacak bir şey gözüyle bakar. Onun  ihtirası, toprakları çölleştirecek 
ve dünyayı yiyip bitirecektir.” 

“Biz Kızılderililer Beyaz Adamın kurduğu kentleri de anlayamayız. Bu kentlerde 
huzur ve barış yoktur, bir çiçeğin  açarken çıkardığı tatlı sesler, bir kelebeğin kanat 
çırpışları duyulamaz."  

"Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz 
adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak” 
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                                                                                 Şef Seattle (1786-1866) 

 

 

A.B.D. Başkanı, Franklin Pierca, 1854 yılında Kızılderili kabile reislerine yazdığı bir 
mektupla Amerika'ya  gelen beyaz  göçmenleri yerleştirmek üzere toprak  istemiş ve 
bu  isteği kabul edilecek olursa, Kızılderililere rahatlıkla yaşayabilecekleri  bir bölgenin 
ayrılacağını bildirmiştir.   

Topraklarının büyük bir bölümü zaten  beyazlar tarafından zorla ellerinden alınmış 
olan Kızılderili Reisi Seattle (1786-1866) yaptığı bir konuşma ile bu mektuba yanıt 
vermiş ve bu yanıt mektup olarak da  A.B.D. başkanına gönderilmiştir. Mektubun aslı 
Amerika, Seattle, Squamish Müzesinde korunmaktadır.  

Kızılderili Reisi Seattle tarafından yapılan bu konuşma / mektup zaman içinde 
genel kabul görmüş ve bir efsane (myth) haline gelmiştir. Çevrenin korunmasından 
yana olanlar, Şef Seattle’ın  konuşmasından / mektubundan hareketle ya da Şef Seattle 
atfen, “Şef Seattle Mektubu” adı altında birçok metin üretmişlerdir. Bu mektubun bir 
versiyonu da, şimdiye dek çevre üzerine yapılmış en güzel ve en içten anlatım olarak 
tanımlanarak,  UNEP tarafından yayımlanmıştır.  

İnsan ve doğa diyalektiğini, çevre bağlamında felsefeyi ya da felsefeler arasındaki 
farklılığı çok yalın ve güzel bir biçimde dile getiren bu tür metinlerden yararlanılarak,  
yazarca oluşturulan  bir başka versiyon  aşağıda verilmiştir.   

 

ŞEF SEATTLE'IN MEKTUBU  

Washington'daki Büyük Şef, topraklarımızı almak istediği konusunda sözünü 

göndermiş. Büyük Şef aynı zamanda dostluk ve iyi niyet sözlerini de göndermiş. Bu 

çok nazik bir hareket çünkü; onun, karşılık olarak bizim  dostluğumuza çok fazla 

ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Biz onun önerisini düşüneceğiz. Çünkü biliyoruz ki; eğer 

satmazsak beyaz adam silahlarla gelip toprağımızı zorla alabilir.  

 Gökyüzünü nasıl satın alabilirsiniz? Ya da satabilirsiniz? Ya toprakların 

sıcaklığını, koşan antilopların çabukluğunu. Bu düşünce bize garip gelir ve bizler için 

anlamak çok güç. Havanın taze kokusuna, suların pırıltısına sahip değilsek, bunları 

nasıl satabiliriz size? Son Bufalo da öldüğünde onları yeniden satın alabilir misiniz? 

Bir zamanlar insanlarımız bu topraklara tıpkı rüzgarda kıvrımlanan deniz 

dalgaları gibi yayılmışlardı. Çok uzun zaman geçti ve o büyük kabileler artık hüzünlü 

bir anı oldu. Bu toprakların her parçası benim ve halkım için kutsaldır. Her 

parıldayan çam iğnesi, denizi kucaklayan kumlu sahiller, karanlık ormanların 

koynundaki veya sabahları çayırları örten sis, her açık alan, vızıldayan böcekler, 

dünyanın her bir parçası halkım için kutsaldır. Ormandaki ağaçların damarlarında 

dolaşan su, atalarımızın anılarını taşır; biz buna inanırız. 

Beyazlar için durum böyle değildir. Bir beyaz, öldükten sonra yıldızlar alemine 

göç ettiği zaman, doğduğu toprakları unutur. Bizim ölülerimiz ise bu güzel  

toprakları asla unutmaz. Çünkü Kızılderili, gerçek anasının toprak olduğuna inanır. 

Biz bu toprakların ve oda bizim bir parçamızdır. Güzel kokan çiçekler bizim kız 
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kardeşlerimizdir; geyik, at, büyük kartal ise bizim erkek kardeşlerimiz. Yüksek 

kayalıklar, ıslak yeşil  çayırlar, sıcak vücutlu taylar ve insanlar hepsi bizim 

ailemizdir. Washington'daki Büyük Beyaz Şef bizden toprak almak isteyince, bütün 

bunları da istiyor. O bizden çok şey istiyor.  

Büyük Beyaz Şef, bize rahat  yaşayacağımız bir yer ayıracağını söylüyor. O 

bizim babamız ve biz de  onun çocukları olacakmışız.! Büyük ruh milletimizi sever; 

fakat Kızılderili çocuklarını terk etti. Şimdi size makineler yolluyor, sizin için büyük 

köyler yapacak. Öyleyse toprağımızı satın alma önerinizi  düşüneceğiz. Ama yine de 

kolay olmayacak. Çünkü bu topraklar bizim için kutsaldır. Beklenmedik yağmurlar 

sonrası ırmaklar nasıl yataklarından taşarsa, siz de çok geçmeden bu toprakları 

dolduracak ve her tarafa taşacaksınız. Bizler yetim kaldık. 

Bilesiniz ki; dereler ve nehirlerden akarken parıldayan sular, bizim için yalnızca 

akıp giden su değildir. Atalarımızın kanlarıdır onlar. Bu toprakları size satarsak, bu 

suların ve toprakların kutsal olduğunu hatırlamalısınız ve onların kutsal olduğunu 

çocuklarınıza öğretmelisiniz. Göllerin berrak suyundaki her yansıma halkımın 

yaşamından olaylar ve anılar anlatır. Suyun şırıltısı babamın babasının sesidir. 

Nehirler erkek kardeşimizdir, susuzluğumuzu giderirler, kanolarımızı taşırlar 

ve çocuklarımızı beslerler. Biz nehirleri ve ırmakları kardeşimiz gibi severiz. Siz de 

aynı sevgiyi gösterebilecek misiniz kardeşlerimize?  Eğer size toprağımızı satarsak, 

hatırlamalısınız ve çocuklarınıza öğretmelisiniz ki; nehirler bizim kardeşlerimizdir. 

Esirgemeyin iyiliğinizi ırmaklardan ve diğer kardeşlerimizden. 

Kızılderili her zaman ilerleyen beyaz adamın önünden, dağlardaki sisin sabah 

güneşi önünden kaçışı gibi, geri çekilmiştir. Ama babalarımızın külleri kutsaldır, 

mezarları kutsal topraklardır. Bu tepeler, ağaçlar dünyanın bu parçası bize 

sunulmuştur.  

Biliyorum beyaz adam bizim gibi düşünmez. Beyazlar için bir parça toprağın 

diğerinden farkı yoktur. Onu fethetti mi ilerlemeye devam eder ve topraktan 

istediğini almaya bakar ve sonra yoluna devam eder. Babalarının mezarlarını geride 

bırakır, aldırmaz. Çocuklarından dünyayı kaçırır aldırmaz. Babalarının mezarları ve 

çocuklarının hakları unutulmuştur. Çünkü toprak beyaz adamın kardeşi değil, 

düşmanıdır. 

Beyaz adam annesi olan toprağa ve kardeşi olan gökyüzüne, alıp satılacak, 

işlenecek, yağmalanacak bir şey gözüyle bakar. İhtirasın dünyayı saracak beyaz 

adam, iştahın dünyayı yiyip bitirecek ve ardında çölden başka bir şey kalmayacak.  

Bilmiyorum; bizim yolarımız sizinkilerden farklı. Beyaz adamın kurduğu kentleri 

de anlayamayız biz. Sizin kentlerinizin görünümü Kızılderililerin gözlerine acı verir. 

Ama bu belki de Kızılderililerin vahşi olduğundandır. Bu kentlerde huzur ve barış 

yoktur. Oralarda  ilkbahar  yapraklarının sesinin, kelebeğin kanat çırpışlarının 

duyulabileceği yerler yoktur. Gürültü, patırtı kulaklarda uğuldar. Belki bir vahşi 

olduğum için anlayamıyorum ama, benim ve halkım için önemli olan şeyler oldukça 
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başka. İnsan bir su birikintisinin etrafına toplanmış kurbağaların, ağaçlardaki 

kuşların yani doğanın seslerini duymadıkça, yaşamın ne değeri olur?  

Bir kızılderiliyim ve anlamıyorum. Biz Kızılderililer, bir su birikintisinin yüzünü 

yalayan rüzgarın yumuşak sesini, yağmurun temizliğini ve kokusunu severiz. 

Yağmurlarla yıkanıp temizlenmiş, çam ormanının kokusunu taşıyan rüzgarı severiz. 

Hava önemlidir bizim için. Ağaçlar, hayvanlar, insanlar ve her şey aynı havayı 

paylaşır. Beyaz adam için bunun da önemi yoktur. Sanki ölmüş bir insanın kötü 

kokuları duymayışı gibi, Beyaz adam soluduğu havanın farkında değil. Eğer size bu 

toprakları satacak  olursak, havanın bizim için değerli olduğunu ve havanın 

temizliğine önem vermeyi de öğrenmeniz gerekir. Çocuklarınıza havanın kutsal 

olduğunu öğretmeniz gerekir. Hem nasıl kutsal olmasın ki hava? Hava sağladığı tüm 

yaşamla aynı ruhu taşır. Atalarımız doğdukları gün ilk nefeslerini onun sayesinde 

almışlardır. Ölmeden önce son nefeslerini de gene bu havadan almazlar mı ? 

Toprağımızı satma önerinizi düşüneceğiz. Eğer önerinizi kabul edecek olursak, 

bizim de bir koşulumuz var: Beyaz adam bu topraklar üzerinde yaşayan bütün 

canlılara saygı göstersin, kardeşleri gibi davransın. Ben bir vahşiyim ve başka türlü 

düşünemiyorum. Çayırlarda, Beyaz adamın trenle geçerken öldürüp çürümeye 

bıraktığı binlerce bufalo cesedi gördüm. Dumanlar püskürten bu demir atın, bir 

bufalodan nasıl daha değerli olduğuna aklım ermiyor. Bütün hayvanları öldürecek 

olursanız nasıl yaşayabilirsiniz? Hayvanlar olmadan insan nedir? Canlıların yok 

edildiği bir dünyada insan ruhu yalnızlık duygusundan ölür gibi geliyor bize. 

Unutmayın, bugün hayvanların başına gelen yarın insanın başına gelecektir. Toprağın 

başına gelen oğullarının da başına gelecektir. Toprak bizim anamızdır. İnsanlar 

toprağa tükürürlerse, kendi yüzlerine tükürmüş olurlar. Çünkü her şey birbirine 

bağlıdır.  

Çocuklarınıza, ayakları altındaki toprağın büyükbabalarımızın külleri olduğunu 

öğretmelisiniz. Böylece toprağa saygı duyarlar. Çocuklarınıza toprağın 

akrabalarımızın yaşamları ile dolu olduğunu söyleyin. Çocuklarınıza bizim 

çocuklarımıza öğrettiklerimizi öğretin. Dünya annenizdir. Dünyaya ne olursa, 

dünyanın çocuklarına da aynısı olur. Dünya insana ait değildir, insan dünyaya aittir. 

İnsan hayat dokusunun içinde bir liftir sadece. Biz bunu biliyoruz. Bu dünyadaki her 

şey, bir ailenin fertlerini birbirine bağlayan kan gibi ortaktır ve birbirine bağlıdır. 

Bu nedenle de dünyanın başına gelen her felaket insanoğlunun da başına gelmiş 

sayılır.  

Beyaz adam geçici bir iktidardır ve o kendisini bütün dünyanın sahibi olan tanrı 

sanmaktadır. Bir insan anasına sahip olabilir mi? 

Bildiğimiz bir gerçek daha var: Sizin Tanrınız bizimkinden başka bir Tanrı 

değil. Aynı Tanrının yaratıklarıyız. Beyaz adam bir gün bu gerçeği de anlayacak ve 

kardeş olduğumuzu fark edecektir. Siz tanrınızın başka olduğunu düşünmekte 

serbestsiniz. Ama hepimizi yaratan Tanrı için Kızılderili ile Beyazın farkı yoktur ve 
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Kızılderililer gibi Tanrı da toprağa değer verir. Bu toprağa saygısızlık, Tanrının 

kendisine saygısızlıktır.  

Beyaz adamı bu topraklara getiren ve Kızılderili’yi boyunduruk altına alma 

gücünü veren Tanrının adaletini anlayamıyoruz.Tıpkı bufaloların öldürülüşünü, 

ormanların yakılışını, toprağın kirletilmesini anlamadığımız gibi.  

Bir gün bakacaksınız gökteki kartallar, dağları örten ormanlar yok olmuş, 

yabani atlar ehlileştirilmiş ve her yer insanoğlunun kokusuyla dolmuş. İşte o gün 

insanoğlu için yaşamın sonu ve varlığını devam ettirebilme mücadelesinin başlangıcı 

olacak. Gündüz ve gece bir arada olamaz.  

Bütün bunlara karşın, halkım için ayrılan bölgeye gitme önerinizi tartışacağız. 

Umuyorum ki, halkım bunu kabul edecek ve Büyük Beyaz Şef'in vaat ettiği üzere 

beraber barış içinde yaşayacağız. Geri kalan günlerimizi nerede geçireceğimiz 

önemli değil. Çünkü, çocuklarımız babalarının yenilgiyle aşağılandığını gördüler. 

Savaşçılarımız yenilgiden utanç duydu ve ondan sonra aylaklık ederek, tatlı 

yiyecekler ve sert içkilerle vücutlarını kirleterek günlerini geçiriyorlar. Bir 

zamanlar, bu geniş topraklarda sizin gibi güçlü ve mutlu olarak yaşamış olan büyük 

kavimler, bu günlerde ormanda küçük topluluklar halinde dolaşmakta. Çok değil ay 

birkaç kez daha doğacak, birkaç kış daha geçecek ve  mezarlarımızda yas tutmak 

için çocuklarımız da kalmayacak. 

 Niye insanlarımın kaderi için yas tutayım ki? Tıpkı deniz dalgaları gibi insanlar 

da gelip geçici. Kabileler kabileleri, kavimler kavimleri takip ediyor. Bu doğanın 

düzenidir ve üzülmek gerekmez. Biz gidiyoruz, ama beyaz adamın da bir gün 

keşfedeceği şeyi şimdiden biliyoruz. Bizim tanrımızda aynı tanrıdır. Sizler bizim 

topraklarımıza sahip olduğunuzu düşündüğünüz gibi ona da sahip olacağınızı 

düşünüyorsunuz. Ama buna muktedir olamayacaksınız. O insanların tanrısıdır, 

Kızılderililerin de beyazların da. 

Bu topraklar  kutsaldır. Onu yaralamak onunun yaratıcısını hor görmek 

demektir.  Beyaz adam bile ortak kaderden kurtulamaz, bir gün bu topraklardan, bu 

dünyadan gidecektir. Belki de bütün ırklardan daha çabuk. Yataklarınızı zehirlemeye 

devam edin. Bir gece kendi çöplerinizin içinde boğulacaksınız. 

 Tüm buffalolar öldürüldükten, yaban atları ehlileştirildikten, ormanların en 

gizli köşeleri insanların ağır kokusuyla dolduktan, güzel tepelerin görüntüsü konuşan 

tellerle kirlendikten sonra bir de bakacaksınız ki gökteki kartallar yok olmuş. Hızlı 

koşan taya ve ava elveda demişsiniz. 

Toprağımızı alma önerinizi düşüneceğiz. Kabul edersek bu vaat ettiğiniz bölge 

için olacak. Orada kısa ömrümüzü dilediğimiz gibi geçirebiliriz. Bütün bunlardan 

sonra kardeş de olabiliriz. Göreceğiz. Yok oluşumuz çok uzak olabilir ama kesinlikle 

bir gün gerçekleşecek.  Son Kızılderili bu dünyadan gittiğinde, Kabilemin hatıraları 

Beyazlar için bir tarih olduğunda,  atalarımın ruhu çayırlar üzerinde hareket eden 

bulutlarda,  kıyılarda ve ormanlarda yaşamaya devam edecektir.  Çünkü onlar bu 
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toprakları, yeni doğanın annesinin yürek atışını sevdiği gibi seviyorlardı. Eğer 

topraklarımızı satarsak, onu bizim sevdiğimiz gibi sevin, ilgilendiğimiz gibi ilgilenin. 

Onları bugün bulduğun gibi hatırla ve onu bütün gücünle, bütün aklınla, bütün ruhunla  

çocukların için koru ve aldığın zamanki gibi sakla. Tanrının hepimizi sevdiği gibi siz 

de onları sevin.  

Beyaz adam  bu ortak kaderden ayrı değildir ve asla yalnız kalamayacaktır. Bu 

güzel topraklar bir zamanlar oralarda yaşamış ve gerçekten seven insanların ruhları 

ile dolu olacaktır. Beyaz adamın, benim insanlarıma saygı göstermesini 

sağlamalısınız, çünkü; ölüler güçsüz değildir. Ölü mü dedim? Ölüm diye bir şey 

yoktur ki, sadece dünya değiştirir insan.   

Şef Seatle, 1854 

 

2. BAŞLICA ÇEVRE KORUMA İLKELERİ  

Başlıca çevre koruma ilkeleri; sürdürülebilir kalkınma, bütünleyicilik, çevreye özen, 
çevre sınır tanımaz, işbirliği,  kirleten öder, kaynağında önleme, sorumlulukların 
paylaşılması olarak sıralanabilir. 

2.1.Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi : Ekonomik kalkınma durdurulamaz, ancak 
çevreye daha az zarar veren niteliğe kavuşturulabilir. İnsanlık kalkınmayı sürdürmelidir, 
ancak bunu gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini karşılama olanaklarını tehlikeye 
atmadan yapmalıdır / yapabilir. Ekonomi korunmak ve sürdürülmek isteniyorsa önce 
ekonomiyi besleyen çevreyi de korumak gerekir. 

Yukarıdaki özet bilgiden yola çıkan, sürdürülebilir kalkınma ilkesi; bugünün 
gereksinimlerini ve beklentilerini gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılamasını riske 
etmeden karşılamayı öngören bir ilkedir. “ Biz bu dünyayı gelecek kuşaklardan ödünç 
aldık” cümlesi ile  sloganlaşan bu ilke; insanlığın kalkınmayı sağlamak için gelecek 
kuşakların gereksinimlerini karşılama olanaklarını tehlikeye atmamasını öngörür. Başka 
bir anlatım ile bugünün gereksinimlerini ve beklentilerini gelecek kuşakların 
gereksinimlerinden ödün vermeksizin karşılamayı öngörmektedir.  

2.2. Bütünleyicilik İlkesi 

Çevre politikasının diğer sektörlerin politikaları ile bütünleşmesini öngören bir 
ilkedir. Bu ilkeye göre; sürdürülebilir kalkınmayı başarmanın yolu, çevre korumayı 
kalkınmanın ayrılmaz bir parçası haline getirmekten geçer. Bu bilgiden  türetilen bu ilke; 
her türlü girişimde ekonomik ve çevresel boyutun bütünleştirilerek ele alınmasını 
öngörür.  

 

 

2.3. Çevreye Özen İlkesi  

İnsanların her türlü faaliyetleri sırasında çevreye özen göstermesi, ihtiyatlı olması 
ve onu korumasını öngören bir ilkedir.  Bu ilkeye göre; insanlar doğal kaynakları özenli 
kullanmanın yanı sıra, çevre kirliliğini önceden tahmin ederek, harekete geçmelidir. 
Böylece olası çevre kirliliklerini önleyerek çevreyi güvence altına almayı hedefler. 
Kirletmemek için önlem almayı, kirlilik ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine, bu 
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sorun çıkmadan önce  gerekli önlemlerin alınmasını öngören  bir ilke ve davranış 
kalıbıdır. ÇED raporları bu ilkeden kaynaklanır 

 

2.4. Çevre Sınır Tanımaz İlkesi  

Maddeler, doğal güçlerin (hava hareketleri, su hareketleri vb) yardımı ile, hem aynı 
katman (havaküre, suküre, taşküre, canlıküre ) içinde hem de bu katmanlar arasında 
hareket edebilmekte ve küresel boyutta yer değiştirebilmektedir. İnsanlık, 1970’lere dek 
bu durumun çok farkında olmamış ve henüz küresel çevre kirlilikleri de belirgin hale 
gelmediği için çevre kirliliğinden  yalnızca çevreyi kirleten insanların kendinin zarar 
göreceğine inanılmıştır.  Bu nedenle de, insanlar  başkalarının davranışlarına fazla 
aldırmamışlar ya da  başka bölgelerde / kentlerde olan kirlilikler ile fazla 
ilgilenmemişlerdir.  

1970’li yıllara gelindiğinde bir takım küresel kirlilikler belirti vermeye başlamış ve 
insanlar sınırlar aşan kirliliklerin yalnız  bu kirliliği oluşturan insanları değil tüm insanlığı 
olumsuz etkilediğinin farkına varmışlardır. Bunun üzerine, “sınırlar aşan kirlilikler”,          
“ çevre kirliliği sınır tanımaz” , “atmosfer tektir”, “ litosfer tektir”, “küremiz tektir”, “küresel 
düşün yerel hareket et” gibi sloganlaşmış ve tüm insanların çevre kirliliği konusunda 
ortak hareket etmesini öngören ilkeler tüm insanlık tarafından kabul görmüştür. Bu 
bağlamda bu ilke insanları / ülkeleri birbirine karışma hakkı tanıyan bir ilkedir.  

 

2.5.  İşbirliği İlkesi 

Çevre kirliliklerinin sınır tanımadığı ve bir bölgede yaratılan kirlilikten tüm insanlığın 
olumsuz  etkilendiği bilgisinden yola çıkan bu ilkeye göre, bu tür çevre kirliliklerin 
önlenmesi ya da giderilmesi için insanların / ulusların birlikte hareket etmeleri ve işbirliği 
yapmaları bir zorunluluktur.  Dolayısı ile bu ilke; Dünya’nın ekolojik dengesinin 
korunması ereğiyle devletlerin küresel ortaklık ruhu içinde işbirliği yapmalarını öngörür.   

Ayrıca devletin, yerel idarelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer tüm özel 
işletme ve kişilerin özetle toplumun ortaklaşa hareket etmelerini, çözümün 
bulunmasında pay sahibi olmalarını öngören bir ilkedir. 

 

2.6. Kirleten Öder İlkesi  

Çevrenin korunması sorumluluğunu ve çevrenin korunması için gerekli masrafları 
kirletene / çevreye zarar verene yüklemeye dayalı bir ilkedir. Çevrenin korunması ve 
kirliliklerin giderilmesi için gerekli olan masrafların çevreyi kirletenlere ödettirilmesini 
öngörür.  

 

 

2.7. Kaynağında Önleme İlkesi 

 İnsanların / kurumların çevre kirliliklerini en erken safhada ve doğrudan 
kaynağında önlemesini öngörür.  Kirlilik yaratan olay ve olgu olanaklı ise ortadan 
kaldırılmalıdır. Eko teknolojilerin ve  eko malzemelerin geliştirilmesi bu ilkeye dayalıdır. 

 

2.8. Sorumlulukların Paylaşılması İlkesi 
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Dünya tektir ve insanların dünyanın kirlenmesini önleyecek çalışmalarında birlikte 
görev almaları gerekir. Tüm toplumlar ve kişilerin kirliliği önlemede gereken 
sorumluluklara orak olmasını öngören bir ilkedir.  Ülkeler, çevre kirliliğine katkıları 
doğrultusunda ortak ancak farklı düzeyde sorumluluk-lara sahiptirler.  

 

3.  ÇEVRE KORUMA YOLLARI 

3.1. Onarımcı Yol (Curative Model)  

Denetleme, eski haline getirtme, tazminat ödettirme vb sonuçlar ortaya çıktıktan 
sonra, bu sonuçların ya da etkilerinin giderilmesini amaçlayan politika seçeneğidir. Bu 
politikada, kirleten öder ilkesine uygun  uygulama araçlarına başvurulur. Çevrenin  eski 
haline getirilmesi masraflarının  alınması ya da tazminat ödetme en çok bilinen 
örneklerdir.  Çevreye zarar  verene bu zarar ödettirilmektedir. 

Üretimde girdileri değil  (çevreye dost üretim) çıktıları ve onların sonuçlarını kontrol 
alma esasına dayanır ( filtreler). 

 

3.2. Koruyucu /Engelleyici  Yol (Preventive Model )  

  Çevreye zarar vermeden ve gelecekteki gelişmeler hesaba katılarak üretim 
yapılmasını amaçlayan politikadır. Temel uygulama aracı bir üretime başlamadan önce 
çevre etki değerlendirmesi yapılması ve hazırlanacak rapor doğrultusunda hareket 
edilmesidir. 

Bu politikanın diğer bir uygulama aracı da çevreye dost teknoloji ve yenilik 
geliştirilmesidir. 

 

4.  ÇEVRE KORUMA  POLİTİKALARINI UYGULAMA ARAÇLARI  

4.1. Yasal  Yükümlülükler  
Çevre koruma yönünde çıkarılan kanun, tüzük ve yönetmelikler en etkili çevre 

koruma araçlarıdır. Bunlar aracılığı ile yasaklama  ve yükümlülükler  getirmek suretiyle 
çevrenin korunmasına çalışılır. Bu tür yasal önlemlerin uygulanabilmesi çok iyi bir 
denetim sisteminin varlığına bağlıdır. 

 

4.1.1.Yasaklama: En sık başvurulan çevre koruma yöntemlerinin başında gelir. 
Yapılan düzenlemeler ile üreticilerin bazı iş ve işlemleri yapması yasaklanır. Bunlar 
kirletme yasağı ve kirletmeme emirleri şeklinde olan yasal düzenlemelerdir.  Atık suların 
arıtılmadan yüzey sularına verilmesinin yasaklanması, bazı kimyasalların hiç bir zaman 
doğal alıcı ortamlara verilmemesi  gibi 

4.1.2. Ruhsat Alma Yükümlülüğü: En etkili ve eski çevre koruma araçlarından 
birisidir. Bazı alanlarda  üretimde / faaliyette bulunacak kişi yetkili idareye başvurarak  
izin / ruhsat alır. Böylece idarenin denetlemesi ve belli kurallar uygulaması 
kolaylaştırılmış olur. 

4.1.3. Çevre Etki Değerlendirme Yapma Yükümlülüğü: Kısaca bir faaliyetin / 
üretimin çevreyi etkileme potansiyelinin belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Planlanan 
üretimin türü ve kapsamına göre hazırlanacak olan, çevre etki değerlendirme (ÇED) 
raporu; toprak, su , hava ortamlarının kirlenmesi, bitki hayvan ve insan topluluklarının 
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etkilenmesi, tarihi değerler kentleşme, istihdam gibi konulara dek uzanan birçok konuyu 
kapsar. 

4.1.4. Sınır Değerler Ve Standartlara Uyma Yükümlülüğü : Çevreye bırakılacak 
/ atılacak kirleticilere belli sınırlar getirme veya  alıcı ortamlarda belli standartlara 
uyulması / belli eşiklerin aşılmaması  yönünde yasal düzenleme yapılması şeklindeki 

uygulamalardır.  Bunlar tüm üreticilerin uyması gereken zorunlu kurallardır. Bunlara 
uymayan kişi veya kuruluşlara para cezası, işyeri kapatma, hapis gibi yaptırımlar 
uygulanır. 

Üretim Standardı: Üretim sürecine belli sınır ve standartlar getiren yasal 
düzenlemeler bu başlık altında değerlendirilir. Bu standartlar sayesinde; daha az atıklı 
ve daha az zararlı atıklı, enerji ve kaynak tasarrufunu önceleyen teknoloji ve üretim 
yöntemleri yerleştirilmeye çalışılır. 

Ürün Standartları: Ürünlerin taşıması gereken ölçüleri / standartları belirleyen 
kurallardır. Örneğin piyasaya sürülecek bir deterjanın belli bir oranda yıkılabilir 
(biyodegreble) yüzey aktif madde içermesi ve fosfor oranının belli bir miktarı 
geçmemesi gibi. 

Atık eşik / sınır değerleri: Belli bir üretimi yaparken  atıkların (gaz, sıvı ve katı)  
üretim birimi başına belli miktarları /sınırları aşmaması 

Alıcı ortam kalite standartları : Alıcı ortamda (su, hava, toprak) kirleticinin belli bir 
orandan / miktardan fazla bulunmaması. 

4.1.5. Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü: Üreticilerin ürettiği ürün ve bu üretim 
sonucunda çevreye bırakılan atıklar konusunda idareye bildirimde bulunma 
yükümlülüğü getiren yasal düzenlemeler bu başlık altında değerlendirilir. Böylece 
idarenin  denetim yapması kolaylaştırılmış olur. 

4.1.6. İşaretleme Yükümlülüğü: Ürünlerin niteliklerini gösteren işaretlerle 
işaretlenmesi esasına dayanan uygulamalardır. Özellikle tehlikeli veya çevre kirliliğine 
neden olan maddelerde uygulanır. Zehirli yanıcı ,patlayıcı nükleer atık tıbbi atık gibi 
maddelerin açık görünebilir ve anlaşılabilir işaretlerle işaretlenmiş olması bu 
uygulamalara örnektir. 

 

4.2. Akçalı Yükümlülükler 
Vergiler, teşvikler ve harçlar birer çevre koruma aracı olarak kullanılabilir. Buradaki 

temel mantık çevreyi kirletici faaliyette bulunanlara, çevreye verdikleri zararı ödetmektir.   
Böylece bir yandan çevreye zarar veren üretimlerin  maliyetini yükselterek onun 
tüketimini sınırlamak öte yandan da idarenin bu zararı giderici eylemde bulunmasını 
finanse etmek yoluyla çevre korunmaya çalışılmaktadır. 

 

4.2.1. Çevre Vergisi: Çevre kirliliğine neden olan faaliyet ve ürünlere vergi 
uygulaması yöntemidir. Bir yandan idarenin çevredeki oluşan kirliliği giderme 
çalışmalarına bir kaynak yaratmayı amaçlarken öte yandan da çevre kirliliğine neden 
olan ürünlerin maliyetlerini yükselterek daha az tüketilmelerini de sağlar. 

4.2.2.Vergi İndirimi: Çevreyle dost üretim ve teknolojilerde vergi indirimi 
uygulama suretiyle hem üreticinin  hem de bunun fiyatlara yansıması  sonucunda 
tüketicinin özendirilmesi uygulaması. 

4.2.3. Sübvansiyon ve Fonlar: Üretimde kullanılan teknolojinin çevre dostu diğer 
bir teknolojiyle  değiştirilmesini sağlamak amacı ile bunu yapacak üreticiye  mali 
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yardımda bulunulması işlemidir. Bu yardımlar doğrudan genel kamu kaynaklarından 
yapılabileceği gibi, önceden  bu amaçla oluşturulacak fonlardan da yapılabilir.  

4.2.4. Kirletme Harçları : Üreticiden / faaliyete bulunandan çevreye verdiği  belli 
miktardaki kirletici / atık için idare tarafından alınan belli miktardaki  paraya  kirletme 
harcı adı verilmektedir. Örneğin  sulara kirli su deşarj eden, havaya kirletici gaz salan 
işletmelerden bunların birimi başına harç alınması , uçaklardan gürültü harcı alınması 
gibi. 

4.2.5. Kirletme Sertifikaları: İdarece üreticilere üretim izni sırasında 
yapabilecekleri/ salabilecekleri en fazla kirletici ve kirliliği bildiren ve bunların üzerine 
çıkmasının yasak olduğunu gösteren bir belge verilmesi. 

4.2.6. Zorunlu depozito uygulaması: Geri dönüşümü  doğal kaynakları ve 
çevreyi koruma açısından önemli olan ürünlerin toplanmasını özendirmek amacı ile 
uygulanır. 

 

4.3.  Genel Destekleyici Araçlar 
Çevre  korumada hukuki ve mali araçların yanında ve bu araçların geçerliliğini 

güçlü kılmak için diğer birtakım araçlara daha başvurulur ki bunlar destekleyici araçlar 
başlığı altında toplanır. Bunların başında toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme yoluyla  
tüketicilerin çevreye duyarlı tüketim kalıplarına sahip olmasını sağlamak gelir. Ayrıca, 
toplumun baskı grupları halinde örgütlemesi ve bu örgütler aracılığı ile onların yönetime 
katkı ve katılının sağlanması çevre korumanın en önemli diğer bir aracıdır.   

4.3.1. Halkın Bilinçlendirilmesi: Çevre sorunlarını ortaya çıkaran ekonomik, 
toplumsal ve kültürel  etmenlerin anlaşılabilmesi ve ortadan kaldırılabilmesi için 
toplumun eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekir. 

Çevrenin en iyi şekilde korunması, ancak ilgili tüm vatandaşların katılımı ile 
olanaklıdır. Ülkeler geniş çapta çevre bilgilendirmesi yaparak kamuoyunu aydınlatmalı 
ve onun katılımını sağlamalı katılmaya özendirmelidir. Bu nedenle, çevre eğitimi 
yalnızca bilgilendirici olmamalı aynı zamanda bireyi ve grupları karar alma süreçlerine 
katmayı da ilke edinmelidir. 

4.3.2. Baskı Gruplarının Örgütlenmesi : Toplumda çevre koruma amaçlı 
grupların / örgütlerin oluşması ve bunların bir tür baskı gruplarına dönüşmesi çevre 
koruma açısından son derece önemlidir. Bu tür örgütler bir yandan toplumda çevre 
koruma bilincinin oluşmasını sağlarken öte yandan da kişi, grup ve yönetimler üzerinde 
çevre koruma yönünde davranmaları için baskı oluşturur. Bu nedenle, çevre korumadan 
yana yönetimler ve ülkeler bu tür örgütlerin oluşması için olumlu bir ortam oluşturmalı 
ve bu tür örgütlere elinden gelen desteği vermelidir.   

4.3.3. Kişilerin ve Baskı Gruplarının Yönetime Katılımının Sağlanması: Çevre 
korumanın en etkili aracı çevreye duyarlı kişi ve grupların yönetimlere seslerini 
duyurabilecekleri bir ortamın var olmasıdır. Bundan daha da önemlisi doğrudan 
yönetime katılımlarının sağlanmasıdır. Bu nedenle, çevre korumadan yana  olan 
yönetimler ve ülkeler bu tür örgütlerin her kademedeki yönetimde seslerini duyurmaları 
için  olumlu bir ortam ve yönetsel yapılar oluşturmalıdır.  
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5. BM HUKUKU VE DİĞER ULUSLARASI  METİNLERDE ÇEVRE 

KORUMA 

Uluslararası işbirliğine ilişkin kapsamlı metinler ve düzenlemeler 1970’li yıllardan 
sonra yayımlanmaya başlamıştır.  Bu metinlerden ilki Birleşmiş Milletlerin önderliğinde 
Haziran 1972’de Stocholm’de toplanan BM İnsan Çevresi Konferansı’ndan sonra 
yayımlanan “Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Deklarasyonu”dur. Stocholm’deki 
konferanstan sonra oluşan ikinci önemli gelişme de Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı’nın (UNEP) kurulmuş olmasıdır. 

 UNEP’in gayretleri, DSÖ ve UNESCO gibi  diğer BM kuruluşlarının da katkıları ile  
tüm dünyada “çevre hakkı” kavramının yerleşmesi ve  kabullenilmesi  bu alandaki 
önemli gelişmelerden bir diğeridir. 

1987 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen “2000 Yılı İçin Çevre 
Perspektifi” ve yine aynı yıl  Birleşmiş Milletler Çevre Ve Kalkınma Komisyonu  
tarafından hazırlanan “Ortak Geleceğimiz” adlı rapor  o yıllardaki en ünlü / önemli 
uluslararası metinlerdir. 

Haziran 1992’de Rio’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre Ve Kalkınma 
Konferansı çevre koruma konusunda  uluslararası işbirliğinin dönüm noktası olmuştur. 
Bu konferans sonunda genel olarak Rio Deklarasyonu olarak bilinen, aslında ise beş 
ayrı temel metinden oluşan çevre koruma konusundaki uluslararası işbirliğinin temel 
belgeleri olan metinler  yayımlanmıştır. 

 

5.1. Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı  

(Stockholm Konferansı) Deklarasyonu 

5-16 Haziran 1972 tarihleri arasında Stockholm'de toplanan Birleşmiş Milletler 
Çevre Konferansı, çevrenin korunması ve geliştirilmesi düşüncesini dünyadaki bütün 
insanlara aşılayacak, onlara yol gösterecek ortak karar ve görüşlere gereksinim 
duyulduğunu dikkate alarak, şunları ilan eder: 

1) İnsan hem kendisine maddi destek olan akılsal, ahlaksal, toplumsal ve ruhsal 
gelişimini sağlayan çevresinin yarattığı,  hem de onu tahrip eden bir varlıktır.  Bu 
gezegen üzerinde uzun ve güç gelişimi sırasında insanoğlu artık, bilim ve tekniğin hızlı 
gelişmesiyle çevresini sayısız yöntemlerle tahmin edilemeyecek ölçüde değiştirecek bir 
güç elde etmiştir. Çevre, her iki yönüyle de yani hem doğal çevre, hem de insan yapısı 
çevre olarak insanoğlunun esenliği ve temel insan haklarından yararlanması, hatta 
yaşamın kendisi için gereklidir. 

2) Çevrenin korunması ve geliştirilmesi, bütün insanların esenliği ve dünyadaki 
ekonomik kalkınma için en önemli öğedir. Bu, bütün insanların acil isteği ve bütün 
hükümetlerin görevidir. 

3) İnsanoğlu hiç durmadan denemek, keşfetmek, icat etmek, yaratmak ve 
ilerlemek zorundadır. Günümüzde çevreyi değiştirebilme yeteneği akıllıca 
kullanıldığında, bütün insanlar, kalkınmanın   nimetlerinden   yararlanabilir,   yaşam   
düzeyini yükseltme fırsatını elde edebilirler. Fakat aynı güç, yanlış ve akılsızca 
kullanılırsa, insana ve çevresine tahmin edilemeyecek zararlar verebilir. İnsanoğlunun 
yarattığı zararın belirtilerinin giderek arttığını, dünyanın her bölgesinde görüyoruz. Suda, 
havada, toprakta ve canlılarda artık tehlikeli boyutlara ulaşmış bir kirlenme, biyosferin 
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ekolojik dengesinin büyük ölçüde bozulması, yenilenemeyen kaynakların yıkımı ve 
tükenmesi, insan eliyle yaratılmış çevrede, özellikle yaşama ve çalışma ortamlarında 
insanoğlunun akıl, bedensel, toplumsal sağlığına zararlı ciddi eksikler görülüyor. 

4) Gelişmekte olan ülkelerde çevre sorunlarının çoğu, az gelişmişlikten 
kaynaklanmaktadır. Milyonlarca insan normal yaşam düzeylerinin çok altında, yeterli 
besin, giyecek, barınak, eğitim, sağlık ve temizlikten yoksun olarak yaşamını sürdü-
rüyor. Bunun içindir ki, gelişmekte olan ülkeler bütün çabalarını kalkınmaya yöneltmeli, 
fakat bu arada çevreyi koruma ve geliştirmenin hem bir hak, hem de bir zorunluluk 
olduğunu akıldan çıkarmamalıdırlar. Yine aynı amaçla, endüstrileşmiş ülkeler de 
kendileriyle gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkı kapatmaya çalışmalıdırlar. Gelişmiş 
ülkelerde çevre sorunları, genellikle endüstrileşme ve teknolojik ilerlemeden kaynaklan-
maktadır. 

5) Doğal nüfus artışı, çevre korunması konusunda sorunlar yaratmaktadır. Bu 
sorunlarla başa çıkabilmek için uygun, yeterli yöntemler ve önlemler geliştirilmelidir. 
Dünya üzerindeki her şeyin en değerlisi insandır. Toplumsal gelişmeyi gerçekleştiren, 
toplumsal zenginliği yaratan insanın, bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çevreyi 
geliştirme yeteneği de günden güne artmaktadır. 

6) Tarihte öyle bir noktaya gelindi ki, artık dünyanın her yerinde davranışlarımızı, 
çevre ile ilgili sonuçlarını dikkate alarak çok daha akılcı bir dikkatle biçimlendirmeliyiz. 
Bilgisizlik ve umursamazlık yüzünden, yaşamımızın, mutluluğu-muzun bağlı olduğu 
çevreye çok büyük ve giderilmesi olanaksız zararlar verebiliriz. 

Buna karşılık, daha bilgili ve akıllıca hareketle kendimizi ve bizden sonra gelecek 
kuşaklar için insan gereksinim ve umutlarına yanıt verebilecek bir çevrede, daha iyi bir 
yaşam sağlayabiliriz. Çevre kalitesinin yükseltilmesi ve iyi bir yaşam yaratılması için 
geniş ufuklar var. Bunları gerçekleştirmek için gerekli olan; hevesli fakat sakin bir kafa 
ile yoğun, ancak düzenli bir çalışmadır. İnsanoğlu, doğanın dünyasında özgürlüğe 
kavuşmak için, doğa ile işbirliği içinde daha iyi bir çevre yaratmak için, bilgisini 
kullanmak zorundadır. Bugünkü ve gelecek kuşaklar için çevresini savunmak ve 
geliştirmek, insanoğlu için zorunlu bir amaçtır. Bu amaca, bütün dünyanın ekonomik ve 
sosyal kalkınması, barış için kurulmuş ve temel olmuş amaçlarla bir uyum ve beraberlik 
içinde ulaşılmaya çalışılmalıdır. 

7) Çevreye yönelik bu amaca ulaşmak için yurttaşlar, toplumlar, girişimciler, tüm 
kuruluşlar, her düzeyde kendilerine bir sorumluluk yüklendiğini kabul etmeli, hepsi aynı 
ölçüde çaba göstermelidir. Yaşamın her kesiminden kişilerle çeşitli alanlarda çalışan 
kuruluşlar, kendi değerleri ve çalışmalarıyla geleceğin çevresini biçimlendireceklerdir. 
Bölgesel ve ulusal yönetimler, uzun dönemli çevre politikaları nedeniyle en büyük 
sorumluluğun altına girecekler ve kendi yetkileri çevresinde hareket edeceklerdir. 
Kalkınmakta olan ülkelerin bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak 
ve onları destekleyecek kaynakları arttırmak için uluslararası işbirliğine de gereksinim 
vardır. Giderek büyüyen çevre sorunları hem bölgesel, hem de uluslararası alana 
yayıldığı için uluslararasında yaygın bir işbirliğini, uluslararası kuruluşların da ortak 
amaçla hareket etmelerini gerektiriyor. Bu konferans, bütün insanların ve gelecek 
kuşakların çıkarları için bütün hükümetleri ve insanları, ortak çabalarını çevre 
korunmasına, geliştirilmesine sarf etmeye çağırmaktadır. 

 

İLKELER 

MADDE 1: İnsanın onurlu ve huzurlu bir yaşama izin verecek nitelikli bir çevrede, 
özgürlük, eşitlik ve elverişli yaşam koşulları içinde yaşaması temel hakkıdır ve o, hem 
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bugünkü, hem gelecek kuşakların çevresini korumak, geliştirmek için kutsal bir 
sorumluluk taşımaktadır. Bu nedenle ırk ayrımını, sömürgecilik ve diğer eziyet 
çeşitlerini, yabancı tahakkümünü destekleyen ve devamlı kılan politikalar yasaktır ve 
kaldırılmalıdır. 

MADDE 2: Hava, su, toprak, bitki ve hayvanların bütününü kapsayan yeryüzünün 
doğal kaynaklarını ve özellikle doğal ekosistemi temsil eden örnekler, bugünkü ve 
gelecek kuşakların çıkarları için uygun bir planlama ve yönetim ile korunmalıdır. 

MADDE 3: Yeryüzünün yenilenebilir doğal kaynakları ve üretim kapasitesinin 
sürekliliği saptanmalı, neresi elverişli ise orası korunarak geliştirilmelidir. 

MADDE 4: Günümüzde birçok olumsuz etkenin tehlikesi altında bulunan yabanıl 
yaşam ve onun doğal yerini korumak, akıllıca yönetmek, insanların özel 
sorumluluğudur. Bunun için ekonomik kalkınma planları yapılırken yabanıl yaşam da 
içinde olmak üzere doğanın korunmasına önem verilmelidir. 

MADDE 5: Yeryüzünün yenilenemeyen kaynakları, gelecekteki tükenmelere karşı, 
gerekli önlemler alınarak kullanılmalı ve kullanımdan bütün insanlığın yararlanması 
sağlanmalıdır. 

MADDE 6: Toksik ve benzeri zehirli maddelerin deşarjı ile, çevrenin tekrar zararsız 
hale gelebilme kapasitesini aşan oran ve yoğunlukta ısı bırakmaları, ekosistemlerin 
ciddi ve giderilmesi olanaksız zararlara uğramaması için durdurulma-lıdır. Bütün 
ülkelerdeki insanların kirliliğe karşı haklı savaşımları desteklenmelidir. 

MADDE 7: Devletler, insan sağlığına, deniz canlıları, denizin doğal güzelliği ve 
öteki meşru yararlarına zarar verebilecek maddelerle denizin kirlenmesini önlemek 
üzere, mümkün olan her adımı atacaklardır. 

MADDE 8: İnsanın iyi bir yaşam ve çalışma çevresi sağlayabilmesi ve dünya 
üzerindeki yaşam düzeyini iyileştirmesi için gerekli koşulları yaratabilmesini sağlayacak 
ekonomik ve sosyal kalkınma, zorunlu ve gereklidir. 

MADDE 9: Çevre sorunları azgelişmişlikten kaynaklanmakta, doğal yıkım olayları 
ciddi sorunlar yaratmaktadır. Bu sorunlar,gelişmiş ülkeler tarafından, gelişmekte olan 
ülkelerin kendi çabalarına büyük maddi ve teknolojik yardımlarla katkıda bulunarak 
kalkınmanın hızlandırılmasıyla iyileştirilebilir ve böyle bir yardım da gereklidir. 

MADDE 10: Gelişmekte olan ülkelerde çevre yönetimi için fiyat sabitliği ve temel 
gereksinim maddeleri ile gerekli hammaddeleri alabilmeye yeterli kazanç zorunludur. 
Çünkü, ekolojik ilerlemeler kadar ekonomik etkenler de dikkate alınmalıdır. 

MADDE 11: Bütün devletlerin çevre politikaları, kalkınmakta olan ülkelerin şimdiki 
ve gelecekteki kalkınma potansiyellerini arttırıcı, herkesin daha iyi bir yaşam 
standardına kavuşmasını engellemeyen yönde olmalıdır. Çevre ile ilgili yöntemlerin 
uygulanmasından doğabilecek ulusal ve uluslararası sonuçları bir araya getirerek 
anlaşma amacı ile bütün devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından uygun adımlar 
atılmalıdır. 

MADDE 12: Kalkınmakta olan ülkelerin koşulları,ve özel gereksinimleri dikkate 
alınarak kaynaklar, çevre koruma ve geliştirmeye yararlı hale getirilmelidir. Gelişmekte 
olan ülkelerin kalkınma planları ile çevre korunması konusundaki işbirliğinin neden 
olacağı her türlü harcamalar ile kendi istekleri üzerine bu amaç için ek uluslararası 
teknik ve mali yardımında da gerekli olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

MADDE 13: Çevre koruma ve kalkınmanın bir uyum içinde gelişebilmesi için 
kaynakların daha akıllıca kullanılmasını sağlamalı ve böylece çevreyi geliştirmeli, ayrıca 
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çeşitli ülke insanlarının çıkarı için kullanma planlarına entegre ve uyumlu bir yaklaşımda 
bulunmalıdır. 

MADDE 14: Kalkınma ile çevrenin korunması ve geliştirilmesinin gerektirdikleri 
arasındaki sorunları çözmek için temel araç, mantıklı bir planlamadır. 

MADDE 15: Yerleşme ve kent planları yapılırken, çevreyi etkileyebilecek olumsuz 
etkilerden kaçınmak ve herkes için en üst düzeyde sosyal, ekonomik ve çevresel 
çıkarlar elde edebilmek dikkate alınmalıdır. Bu açıdan, sömürgecilik ve ırk ayrımını 
destekleyen politikalar terk edilmelidir. 

MADDE 16: Temel insan haklan konusunda önyargılı olmayan ve ilgili hükümetler 
tarafından uygun görülen demografik politikalar, nüfus artış hızının çevre ve kalkınmaya 
zarar verecek ölçüde fazla olduğu ya da çevre koruma ve geliştirme ile kalkınmaya 
yetmeyecek kadar az olduğu bölgelerde uygulanmalıdır. 

MADDE 17: Devletlerin çevre kaynaklarını, çevreyi geliştirme ilkesinden hareket 
ederek planlamak, yönetmek ve denetlemek görevi, en uygun ulusal kuruluşa 
verilmelidir. 

MADDE 18: Bilim ve teknoloji, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkılarının bir 
parçası olarak çevre sorunlarının tanımı, denetimi çözümü, bu sorunlardan kaçınılması 
ile insanlığın ortak iyiliği için kullanılmalıdır. 

MADDE 19: Çevreyi insancıl boyutları ile koruyup geliştirmek için bireylerin, 
girişimcilerin ve toplumların aydın bir görüş temeline gereksinimi vardır. Bu nedenle, 
yetişkinler ve genç kuşaklarla temel haklardan yoksun halk kitlelerine, çevre konusunda 
eğitim verilmesi gereklidir. İnsanın her konuda gelişmesini sağlamak amacı ile iletişim 
sistemleri, çevrenin bozulmasına katkıda bulunmaktan kaçınmalı, tersine çevre koruma 
ve geliştirme üstüne eğitici bilgiler yaymalıdırlar. 

MADDE 20: Çevre sorunlarının nedenleri ve sonuçları konusundaki ulusal ve 
uluslararası bilimsel araştırmalar, gelişmeler her ülkede, ama özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde geliştirilmelidir. Bu konuda en yeni bilgilerle deneyim alışverişinin serbest 
bırakılması, çevre sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak amacıyla desteklenmelidir. 
Gelişmekte olan ülkelere çevre teknolojileri verilmeli, ancak bunların yaygınlaşmasının 
mali külfet yaratmamasına dikkat edilmelidir. 

MADDE 21 : Birleşmiş Milletler Bildirgesi ve uluslararası hukuk kurallarına göre, 
kendi çevre politikalarına uygun olarak kendi öz kaynaklarını işletmek ve yetkilerindeki 
çalışmaların sorumluluğunu güvence altına almak, diğer devletler ya da ulusal yetki 
sınırlarının ötesindeki alanlarda çevre sorunu yaratılmasını denetlemek, devletlerin 
egemenlik haklarındandır. 

MADDE 22: Devletler, bazı devletlerin yetkileri dışındaki alanların denetimi veya 
yetkileri içindeki etkinliklerinden kaynaklanan çevre zararlarının kurbanlarından sorumlu 
olduklarını ve bu zararları ödemeleri gerektiğini belirleyen uluslararası hukuku 
geliştirmek, ileriye götürmek için işbirliği yapacaklardır. 

MADDE 23: Uluslararası düzeyde onaylanmış ilkeler ya da uluslar tarafından 
kabul edilmiş, karar verilmiş standartlar hakkında peşin hüküm vermeden önce, her 
ülkede egemen olan değer yargılarının, gelişmiş ülkelerin çoğu için geçerli olup da 
gelişmekte olan ülkeler için uygun ve garantili olamayabilen standartların 
uygulanabilirlilik sınırlarını, her durumda dikkate almak zorunludur. 

MADDE 24: Çevre koruma ve geliştirme hakkındaki uluslararası konular büyük, 
küçük bütün ülkeler tarafından işbirliğine olanak veren bir düşünceyle ve eşitlikle ele 
alınmalıdır. Her ülkenin kendi egemenliği ve çıkarı için yapabileceği hareketlerden 
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doğan çevreye zararlı etkilerin denetimi, önlenmesi, azaltılması ve ortadan kaldırılması 
için çok taraflı, ikili veya başka biçimlerde bir işbirliği zorunludur. 

MADDE 25: Devletler, uluslararası kuruluşların çevrenin, korunması ve 
geliştirilmesinde eşit, etkili ve etkin davranmalarını garanti edeceklerdir. 

MADDE 26: İnsan çevresi, nükleer silahlarla diğer toplu yıkıma neden olan 
araçların etkilerinden korunmalıdır. Devletler, bu tür silahların ortadan kaldırılması ve 
tamamen tahrip edilmesini sağlamak üzere uluslararası organlarda acilen anlaşmaya 
varmak için mücadele etmelidirler. 

 

      5.2.Rio Deklarasyonu 
Birlenmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 3-4 Haziran 1992 tarihleri 

arasında Rio de Janerio'da bir araya gelerek; 16 Haziran 1972 Stockholm'de kabul 
edilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı Deklarasyonu’nu teyit edilerek; yeni 
ve tarafsız global bir ortaklığın kurulabilmesi için devletler toplumun anahtar sektörleri 
ve insanlar arasında yeni işbirliği düzeylerinin yaratılması hedefiyle; bütün toplumların 
kendi ilgi alanlarını dikkate alan global çevre ve kalkınma sistemini koruyan uluslararası 
antlaşmalar için çalışarak; dünyanın birbirinden ayrılmayan ve bir bütün olan doğasını 
tanıyarak; bildirmektedir ki: 

İLKE 1 Sağlıklı Yaşam Hakkı : İnsanlar sürekli ve dengeli kalkınmanın 
merkezindedir. Doğa ile uyum içerisinde sağlıklı ve verimli yaşama haklan vardır. 

İLKE 2 Yetki Ve Sorumluluk: Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı ve Uluslararası 
Hukuk ilkelleri doğrultusunda, kendi çevre ve kalkınma politikalarına uygun olarak kendi 
doğal kaynaklarını kullanma hakkına sahiptirler ve kendi yetki ve kontrollerindeki 
etkinliklerin diğer ülkelere zarar vermemesini sağlamakla sorumludurlar. 

İLKE 3 Kalkınma Hakkı : Varolan ve gelecekteki kuşakların kalkınma ve çevre 
gereksinmelerinin eşit olarak karşılanabilmesi için kalkınma hakkı tamamlanmalıdır. 

İLKE 4 Çevreyi Koruyarak Kalkınma : Sürekli ve dengeli kalkınmanın 
gerçekleşebilmesi için çevre koruma, kalkınma sürecinin entegre bir parçasını 
oluşturacaktır, ayrı olarak düşünülemez. 

İLKE 5  Yoksulluğun Giderilmesi : Yaşam standartlarındaki eşitsizliklerin 
azaltılması ve insanların çoğunluğunun gereksinmelerinin daha iyi karşılanabilmesi 
amacıyla, sürekli ve dengeli kalkınmanın vazgeçilemez gereksinimi yoksulluğun 
giderilmesinde tüm devletler ve insanlar işbirliği yapacaklardır. 

İLKE 6 Gelişen Ülkelere Göre Öncelik : Gelişme yolundaki ülkelere, özellikle az 
gelişmiş ve çevre konusunda en çok rahatsız olan ülkelerin özel durum ve 
gereksinimlerine özel öncelik verilecektir. Çevre ve kalkınma konularındaki uluslararası 
uygulamalar tüm ülkelerin ilgi ve gereksinimlerine yanıt vermelidir. 

İLKE 7  İşbirliği : Dünyanın ekosisteminin korunması ve iyileştirilmesi amacıyla 
devletler küresel ortaklık ruhu içinde işbirliği yapacaklardır. Küresel çevre bozulmasına 
katkıları doğrultusunda ortak ancak farklı düzeyde sorumluluklara sahiptirler. Gelişmiş 
ülkeler, kendi toplumlarının küresel çevre üzerinde yarattığı baskı ve sahip oldukları 
teknoloji ve  finanssal kaynaklar doğrultusunda. sürekli ve dengeli kalkınmadaki 
sorumluluklarını kabul etmektedirler. 

İLKE 8 Üretim Tüketim-Nüfus : Sürekli ve dengeli kalkınmayı ve insanlar için daha 
kaliteli bir yaşamı gerçekleştirebilmek için devletler sürdürülebilir olamayan üretim ve 
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tüketim kalıplarını azaltmalı ve ortadan kaldırmalı ve nüfus politikalarını 
iyileştirmelidirler. 

İLKE 9 Bilgi Alışverişi : Sürekli ve dengeli kalkınma için kapasiteyi güçlendirmek 
amacıyla bilimsel ve teknolojik bilgi alışverişi ve teknoloji transferi yoluyla devletler 
işbirliği yapacaklardır. 

İLKE 10 Bilgi Edinme Ve Katılım : Çevre konuları, bireylerin belirli düzeydeki 
katılımları ile en iyi şekilde ele alınmaktadır. Ulusal düzeyde, her birey kamu 
otoritelerindeki çevreyle ilgili bilgilere (tehlikeli maddeler ve faaliyetlere ilişkin bilgiler de 
dahil olmak üzere) ulaşabilecek ve karar verme sürecine katılma fırsatına sahip 
olacaktır. Devletler bilgileri herkes tarafından elde edilebilecek hale getirerek kamu 
duyarlılığını ve katılımını kolaylaştıracak ve destekleyecektir. Acil çözüm ve yeni 
düzenlemeler dahil olmak üzere adli ve idari uygulamalara etkin geçiş sağlanacaktır: 

İLKE 11 Mevzuat Ve Standart : Devletler etkili çevre mevzuatı oluşturacaklardır. 
Çevre standartları, idari hedefler ve öncelikler uygulandıkları alanların çevresel ve 
kalkınmaya ilişkin durumunu yansıtacaktır. Bazı ülkeler tarafından uygulanan 
standartlar, diğer ülkeler özellikle gelişme yolundaki ülkeler için ekonomik ve sosyal 
maliyet açısından uygun olmayabilir. 

İLKE12 Ekonomik İşbirliği : Devletler destekleyici ve açık bir uluslararası ekonomi 
sistemi geliştirmek için işbirliği yapacaklardır. Çevre amaçlı alınan ticaret politikası 
tedbirleri, uluslararası ticarete gizli bir sınırlama getirecek nitelikte olmamalıdır. İhraç 
eden ülkenin dışında, çevresel hususlarla ilgilenmek üzere tek taraflı eylemlerden 
kaçınılmalıdır. Sınırlaraşan yada global çevre sorunlarına işaret eden çevresel 
tedbirlerde, mümkün olduğunca uluslararası oybirliği temel alınacaktır. 

İLKE 13 Sorumluluk Ve Tazmin : Devletler kirlilikten zarar görenler için sorumluluk 
ve tazmine ilişkin ulusal kanunlar geliştireceklerdir. Devletler, aynı zamanda, sınıraşan 
olumsuz çevresel etkiler için sorumluluk ve tazmine ilişkin uluslararası kanun geliştirmek 
üzere süratli ve daha kararlı bir tavırla işbirliği yapacaklardır. 

İLKE 14 Atıklarda İşbirliği : Devletler çevreye veya insan sağlığına zarar veren 
etkinlik ve maddelerin diğer ülkelere transferini önlemek amacıyla etkili bir biçimde 
işbirliği yapmalıdırlar. 

İLKE 15 İhtiyat Prensibi : Çevrenin korunması amacıyla ihtiyat ilkesi devletlerin 
kapasitesi doğrultusunda yaygın bir şekilde uygulanacaktır. Ciddi tehditlerin veya tamiri 
olanaklı olmayan zararların bulunması halinde, bilimsel belirsizlik, önlemlerin alınmasını 
erteleyebilecek bir neden olarak kullanılmamalıdır. 

İLKE I6 Çevre Maliyetleri : Ulusal otoriteler, kirleten öder prensibini dikkate alarak, 
çevre maliyetlerinin uluslararası hale getirilmesine ve ekonomik araçların kullanımım 
geliştirmeye gayret göstermelidirler. 

İLKE 17 Çevresel Etki Değerlendirmesi : Ulusal bir araç olarak çevresel etki 
değerlendirmesi çevreye önemli derecede zarar verici nitelikteki ve uzman ulusal 
otoritenin kararına bağlı olan faaliyetler için yapılacaktır. 

İLKE 18 Yardımlaşma : Başka devletlere zarar verecek ulusal çevre felaketleri ve 
olağanüstü durumlar halinde ilgili devletler derhal uyarılacaktır. Uluslararası topluluk bir 
felakete uğrayan ülkeye yardım konusunda elinden gelen her türlü çabayı gösterecektir.  

İLKE 19  Danışma : Ciddi boyutlarda sınırlar ötesi olumsuz etkiye sahip olabilecek 
faaliyetler söz konusu olduğunda, devletler bu etkilere maruz kalabilecek komşu 
devletleri haberdar edecek ve ilgili bilgileri bu devletlere temin edecek ve bu devletlere 
zamanında iyi niyet içinde danışacaklardır. 
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İLKE 20  Kadınların Katılımı : Kadınlar çevre yönetiminde ve gelişmesinde önemli 
role sahiptir. Bu yüzden sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için onların katılımı 
gereklidir. 

İLKE 2I Gençliğin Önemi : Herkese daha iyi bir gelecek sağlamak ve sürdürülebilir 
kalkınmayı başarabilmek için dünya gençliğinin yaratıcılığı, idealleri ve cesareti global 
bir sorumluluğu paylaşmaları yönünden kanalize edilmelidir. 

İLKE 22 Yerli Halka Destek : Yerli halk ve onların toplumları ve diğer yerel 
toplulukların bilgileri geleneksel uygulamaları nedeniyle kalkınma ve çevre yönetimimle 
önemli role sahiptirler. Devletler sürdürülebilir kalkınmanın başarılmasında etkili 
katılımlarını sağlamak, kimliklerini ve kültürlerini desteklemelidir ve tanımalıdır. 

İLKE 23 Toplumlara Eşitlik : İşgal, baskı ve hüküm altındaki halkların doğal 
kaynakları ve çevreleri korunmalıdır. 

İLKE 24 Uluslararası Hukuka Saygı : Doğal olarak savaş sürdürülebilir kalkınmanın 
yıkımıdır. Bu nedenle. Devletler silahlı çalışmalarda çevrenin gözetilmesi amacıyla, 
uluslararası hukuka saygı gösterecekler ve gerekliğinde onun daha da geliştirilmesi için 
işbirliği yapacaklardır. 

İLKE 25 Barış Ve Çevre : Barış, kalkınma ve çevre koruma birbirine bağlı ve 
bölünmezdir. 

İLKE 26  Anlaşmazlıkların Çözümü : Devletler, çevresel antlaşmazlıkları Birleşmiş 
Milletler şartına uygun olarak barışçı yollardan ve uygun yöntemlerle çözeceklerdir. 

ILKE 27  İyi Niyet : Bu deklarasyon ilkelerinin uygulanmasında ve sürdürülebilir 
kalkınma alanında uluslararası hukukun daha da geliştirilmesinde Devletler ve insanlar 
iyi niyet ve ortaklık ruhu ile işbirliği yapacaklardır. 

 

5.3.Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşma Ve Protokoller 

1- Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi Kurulması Anlaşması, Roma 24.9.1949 
(R.G. 19.3.1954, Sayı 8662), Değişiklik (R.G. 7.7.1967, Sayı 12641), Değişiklik (R.G. 
2.12.1966, sayı12467) 

2- Kuşların Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme, Paris 1959 (R.G. 
17.12.1966, Sayı 12480) 

3- Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı Hakkında Sözleşme, Paris 18 
Nisan  1951 (R.G. 1.7.1965,sayı 12037) 

4- Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşme 29.1.1960 ve 
onu değiştiren ek protokol (28.1.1964) (R.G. 13.6.1967, Sayı 12620) 

5- İşçilerin   İyonize  Edici  Radyasyonlara  Karşı  Korunması  Hakkında  
Sözleşme, Cenevre 1960 (R.G. 23.3.1968, sayı 12856) 

6- Atmosferde,   Uzayda   ve   Su   Altında   Nükleer   Silah   Deneylerini   
Yasaklayan Sözleşme, Moskova 1963 (R.G. 13.5.1965 Sayı 11997) 

7- Devletlerin   Ay  ve   Öteki   Gök   Cisimleri   Dahil   Uzayın   Keşfi   ve   
Kullanımı Faaliyetlerini    Düzenleyen    İlkelere    İlişkin    Anlaşma,   Washington 1967 
(R.G. 24.7.1967, Sayı 12655) 

8- Hayvanların   Uluslararası   Nakliye   Sırasında   Korunması   Konusunda   
Avrupa  Sözleşmesi, Paris 1968 (R.G. 4.5.1975, sayı 15226) 
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9- Nükleer   Silahların   ve   Öteki   Toplu   Tahrip   Silahlarının   Deniz.   
Yalaklarına, Okyanus Tabanı ve Bunların Altına Yerleştirilmesinin Yasaklanması 
Hakkında Anlaşma,  Washington 1971 (R.G. 5.5.1972 sayı 14178) 

10- Bakteriyolojik ve Toksik Silahların Geliştirilmesi, Üretimi ve 
Depolanmasının Yasaklanması ve Tahribi  Hakkında Sözleşme,  Washington 1972 
(R.G. 3.7.1973, sayı 14583) 

11- Balina Avcılığının Tanzimi Hakkında Mukavelename, 1931 (R.G. 8.11.1934, 
Sayı 2399) 

12- Avrupa Kültür Anlaşması, 1954 (R.G: 17.6.1957, Sayı 9635) 

13- Silahlı Çatışma Halinde Malların Korunmasına Dair Sözleşme ve Ekleri, 
1954 (R.G. 3.11.1965, Sayı 12145) 

14- Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme, Paris 
1972 (R.G. 14.2.1983, Sayı 17959) 

15- Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi, Bern 
1979 (R.G. 20.20.1984,  Sayı 18318) 

16- Uluslararası Enerji Programı Anlaşması, Paris 1974 (Türkiye 4.5.1981) 

17- Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi, Barselona 1976 (R.G. 
12.6.1981, Sayı 17368), Değişiklik 10.6.1995 (R.G. 22.8.2002, Sayı 24854 

18- Akdeniz'in Gemi ve Uçaklardan Yapılan  Boşaltmalarla  Kirletilmesinin 
Önlenmesi Hakkında Protokol, Barselona 1976 (R.G. 12.6.1981 Sayı 17368), 
Değişiklik 10.6.1996 ( R.G. 22.8.2002, sayı 24854) 

19- Akdeniz'in Acil Durumlarda Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine 
Karşı Mücadelede İşbirliği Hakkında Protokol, Barselona 1976 (R.G. 12.6.1981, Sayı 
17368) 

20- Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi-Cenova Deklarasyonu, 1985 

21- Akdeniz'in Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunması Hakkındaki 

Protokol, Atina 1980 (R.G. 18.3.1987, Sayı 19404), Değişiklik 8.3.1996 (R.G. 22.8.2002, 
Sayı 24854) 

22- Akdeniz'de Özel Olarak Korunan Alanlara Ait Protokol, Cenevre 1982 
(Türkiye 6.11.1986) (R.G. 23.10.1988, Sayı 19968) 

23- Uzun menzilli   Sınırlarötesi  Hava Kirliliği  Sözleşmesi, Cenevre   1979   
(R.G. 23.3.1983, Sayı 17996) 

24- Avrupa'da Hava Kirleticilerin Uzun Menzilli  Aktarılmasının İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi İçin İşbirliği Programının (EMEP) Uzun Vadeli Finansmanına Dair 
1979 Uzun Menzilli Sınırlarötesi Hava Kirlenmesi   Sözleşmesine   Ek Protokol, 
Cenevre 1984 (R.G. 23.7.1985, Sayı 18820), 1990,1992,1997,1999 da yapılan 
değişikliklerin hepsi R.G. yayımlandı 

25- Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim ve Acil Yardım Sözleşmesi, Viyana 
1986 (R.G. 26.1.1990, Sayı 20414) 

26- Tehlikeli Alıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve İmhasının Kontrolü 
Sözleşmesi, Basel 22 Mart 1989  (R.G. 30.12.1993, Sayı 21804) 

27- Denizlerin   Gemiler   Tarafından   Kirletilmesinin   Önlenmesine   Ait   
Sözleşme (MAR-POL 73/78) (13.9.1989 tarih ve 89/14547 sayılı Bakanlar Kurulu 
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Kararı) (R.G. 24.6.1990, Sayı 20558) 

28- Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi 1985 (R.G. 
20.6.1990, Sayı 20554) ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal 
Protokolü (R.G. 28.12.1994, Sayı 22155) 

29- Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması (Bükreş Sözleşmesi ve Eki 
Protokoller (imza tarihi; 21 Nisan 1992) 

30- Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (imza tarihi, 5 Haziran 1992, Rio) (R.G. 
27.12.1996, Sayı 22860) 

31- CITES Sözleşmesi (Nesli tehlike Altında Olan Hayvan ve Bitki Türlerinin 
Uluslararası ticaretine İlişkin Sözleşme Mart 1973) Değişiklik 22 Haziran 1979 Bonn        
( R.G. 20.6.1996, Sayı 22672) ayrıca uygulamaya ilişkin yönetmenlik R.G. 27.12.2001) 

32- Akdeniz’de Özel Olarak Korunan Alanlara ve Biyoçeşitliliğe Ait Barselona 
Sözleşmesi ,10.6.1995 ( R.G. 22.8.2002, Sayı 24854) 

33- RAMSAR Sözleşmesi (Sulak Alanlar Sözleşmesi) 2.2.1971 Ramsar /İran, 
Değişiklik 1982 ve 1987 (30.12.1993, sayı 21804)(Ayrıca Sulak Alanların Korunmasına 
Dair Yönetmelik R.G. 30.1.2002) 

34- Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi (TBMM 1998)             
(Ayrıca Çölleşme İle Mücadele Eylem Planı) 

35- Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Biyogüvenlik Protokolü (Cartegana 
Protokolü), Montreal 29.1.2000 (R.G. 24.6.2003, Sayı 25148) 

36- Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi ve ,Fevkalade Hallerde 
Akdenizin Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine ait Protokol ( R.G.  
20.5.2003, Sayı 25113) 

 

 

5.4.Türkiye'nin Kabul Ettiği Uluslararası Deklarasyonlar 

1.  Stockholm, İnsan Çevresi Deklarasyonu, 1972 

2. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK), Helsinki Nihai Senedi, 1975 

3. AGİK; Kapanış Belgesi, Madrid, 1980 

4. AGİK, Kapanış Belgesi, Viyana, 1986 

5. AGİK, Kapanış Belgesi, Sofya, 1988 

6. BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Brundtland Raporu, 1987  

7. UNEP 2000 Yılı ve Ötesi için Çevre Perspektifi, 1987 

8. BM/AEK Çevrenin Korunması ve Doğal Kaynakların Rasyonel Kullanımı için  
Bölgesel Stratejisi, 1988 

9. BM/AEK Flora, Fauna ve Yaşam Ortamlarının Korunması Deklarasyonu, 
1988 

10. Avrupa Çevre ve Sağlık Şartı, Frankfurt, 1989 

11. Atmosferik Kirlilik ve İklim Değişikliği Noordwijk Deklarasyonu, 1989 

12. Akdeniz Bölgesinde, Avrupa-Akdeniz Çevre İşbirliği Lefkoşe Şartı, 1990 
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13. BM/AKK    Bölgesinde    Sürekli    ve    Dengeli    Kalkınmaya    İlişkin    Bergen  
Deklarasyonu 1990 

14. Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Hakkında 
Londra Toplantısı Değişiklik Belgesi, 1990 

15. AGİK, Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı, 1990 

16. AFK Bonn Konferansı Kapanış Belgesi, 1990 

17. OECD Çevre Bakanları Deklarasyonu, 1991 

18. BM/AEK ESPOO Bakanlar Bildirisi, 1991 

19. OECD Çevre ve Kalkınma Bakanları Politika Bildirisi, 1991 

20. Akdeniz Havzasında Çevre Konusunda Avrupa-Akdeniz İşbirliğine ait Kahire 
Deklarasyonu ve Spesifik Faaliyetler Programı, 1992 

21. Rio Deklarasyonu, 1992 

22. Gündem 21, 1992 

23. Orman Prensipleri, 1992 

24. Avrupa için Çevre - Luzern Bakanlar Deklarasyonu, 1993 

 

 

5.5.İkili İşbirliği Anlaşmaları 

1. T.C. Çevre Bakanlığı ile ABD Çevre Koruma Ajansı Arasında Çevre Koruması 
Alanında Teknik İşbirliği ile ilgili Mutabakat Metni (imza tarihi; 10 Aralık 1991 R.G. 26 
Nisan 1992, Sayı 21210) 

2. T.C. Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevrenin 
Korunması Alanında İşbirliği Anlaşması (imza tarihi; 5 Ekim 1992, R.G. 13 Ocak 1993, 
Sayı 21464) 

3.T.C. Hükümeti ile Azerbaycan Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması (İmza 
tarihi; 4 Mart 1993, R.G. 21 Ekim 1993 Sayı 21735)  

4.T.C. Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Çevre Alanında İkili İşbirliği 
Anlaşması (imza tarihi; 26 Nisan 1993, R.G. 3 Temmuz 1993, Sayı 21735   
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BÖLÜM III 

 AVRUPA BİRLİĞİ’NDE  

ÇEVRE KORUMA POLİTİKALARI 

 

1. AVRUPA’DA BAŞLICA ÇEVRE SORUNLARI 

       Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) himayesinde çevre 
izleme çalışma grubunun (WGEM) desteğiyle 1995,1998 ve Mayıs 2003 tarihlerinde 
“Avrupa'nın Çevre Sorunları Değerlendirme Raporu” adlı üç adet rapor yayımlan-
mıştır. İlk ikisinden içerik olarak  çok daha kapsamlı olan üçüncü rapor, ilk kez Rusya 
Federasyonunun tamamını ve Orta Asya'yı da kapsamak suretiyle coğrafi içerik 
açısından da ilk iki rapordan daha kapsamlıdır (ana ülke grupları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir). Aşağıdaki bilgiler Mayıs 2003 tarihli Avrupa’nın Çevre Sorunları; Üçüncü 
Değerlendirme Raporu’ndan alınmıştır.  

 

 Avrupa'nın Çevre Sorunları Değerlendirme Raporu”nda Kullanılan  

Ülke Grupları Ve Bunlara Dahil Olan Ülkeler. 

Batı Avrupa (BA): Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg , Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, 
Birleşik Krallık (AB), İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre (EFTA) ve Andorra, 
Monako, San Marino gibi küçük ülkeler. 

Orta ve Doğu Avrupa(ODA):  Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, 
Letonya, Polonya, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Kıbrıs, Malta ve 
Türkiye  (AB’ne üyelik başvurusu yapmış olan ülkeler), Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ. 

On iki Doğu Avrupa, Kafkas ve Orta Asya (DAKOA): Ermenistan, Azerbaycan, 
Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Kafkas ve Orta Asya Ülkesi, Rusya 
Federasyonu, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan,Türkmenistan ve 
Özbekistan. 

 

1998’de hazırlanan İkinci Çevre Sorunları Değerlendirme Raporu’nda; 1990'lı 
yılların ortalarına kadar alınan politik önlemlerin, özellikle havaya ve suya yapılan 
salımların bir miktar azaltılması sonucunu doğurduğu, buna karşılık; atık yönetimi, 
balıkçılık ve toprak kalitesi gibi konularda herhangi bir gelişme sağlamadığı belirtilmiştir. 
Çevre koruma politikalarının, taşımacılık ve tarım sektörlerinde uygulanan politikalara 
entegrasyonunda başarı sağlandığı, buna karşılık, hızla değişen ve artan üretim ve 
tüketimin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi yönünde yeterli bir ilerleme 
sağlanamadığı vurgulanmıştır. Ayrıca, yalnızca egzoz ve baca salımlarının 
azaltılmasına yönelik tekniklerin üzerinde yoğunlaşılmasının  yeterli olmadığı  ve hatta 
yanlış olacağı uyarısında bulunulmuştur. 

Atık yönetimi ve benzeri uygulamalara dayalı, çevre koruma politikaları doğal 
kaynakların kullanımını azaltmada önemli bir gelişme sağlayamamış ve bunun genel 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya bağlı olduğu anlaşılmıştır. Avrupa Birliği’nin 
oluşturulması sürecinin doğurduğu ekonomik ve sosyal gelişmeler ise çevre korumanın 
bazı alanlarında olumlu gelişmeler sağlarken diğer bazı alanlarında da gerilemeye 
neden olmuştur. 
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Yirminci Yüzyılda Avrupa önemli değişikliklere uğramıştır. Batı Avrupa’da yaşanan 
düzenli ekonomik büyüme sonucunda, tarıma ve üretime dayalı ekonomi hizmet 
sektörüne yönelmiştir. Orta ve Doğu Avrupa'da, Avrupa Birliği’ne geçiş süreci 
beraberinde pazar ekonomisine geçişi de getirmiştir. On iki Doğu Avrupa, Kafkas ve 
Orta Asya (DAKOA) ülkelerinde ise, pazar ekonomisine geçiş süreci daha yavaş 
gerçekleşmiş; ancak yine de varolan merkeziyetçi ekonominin terk edilmesi yolunda 
köklü adımlar atılmıştır. 

Bu gelişmeler sera gazları salımının azalmasını sağlamış, Orta ve Doğu Avrupa ile 
DAKOA ülkelerinde tarım ve sanayi sektörlerinin su kaynakları üzerindeki baskısını ve 
tarım sektörünün toprağa ve havaya yaptığı salımları azaltmıştır. Orta ve Doğu Avrupa 
ile DAKOA ülkelerinde yaşanan ekonomik yeniden yapılanma havayı kirletici 
maddelerin salımlarının azaltılmasında önemli bir rol oynamıştır. Buna karşılık, kırdan 
kente göçe neden olarak biyolojik çeşitliliği tehdit etmeye başlamıştır.  

Ekonomik büyüme, bir çok Batı Avrupa ülkesinin sera gazı salımlarının 
azaltılmasına yönelik bireysel hedeflerine ulaşmasını zorlaştırmıştır. Kentsel gelişme ve 
ulaşım altyapısı toprağın havalanmasını engellemekte ve bölgenin bir çok yöresinde 
doğal yaşam alanlarını bölmektedir. Gereğinden fazla miktarda balık avlanması  
denizlerdeki doğal kaynakları tehdit etmektedir. 

Avrupa'nın çevreyi gerektiği gibi koruyabilmesi ve sektörel entegrasyon ve istikrarlı 
kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için uygulanan politikalara daha entegre yaklaşımlar 
getirilmesi gerekmektedir. Çevre politikalarının oluşturulup uygulanması ve teknolojik 
alandaki gelişmelere uyarlanması bölgede yapılması gereken en önemli görevlerden 
biridir. Bu politikaların tüm Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması ise 
diğer önemli bir konu olmaktadır.   

Konuya sektörel entegrasyon açısından bakıldığında, başta AB ülkeleri olmak 
üzere, üyelik başvurusunda bulunmuş olan bir çok ülkede ve DAKOA ülkelerinde gerekli 
politik altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Ancak somut 
politikaların geliştirilmesi ve uygulanması konusunda üçüncü raporun hazırlandığı ana 
kadar önemli bir gelişme kaydedilmemiştir. Ekonomik büyümenin çevre üzerindeki 
baskısının azaltılmasına yönelik sadece bir kaç örnek mevcuttur. 

Çevre sorunlarının giderilmesinde halen geleneksel mücadele yöntemi olan yasal 
düzenlemelere başvurulmaktadır. Ekonomik kalkınmanın ve genel üretim ve tüketim 
eğilimlerinin çevre üzerindeki etkileri dikkate alınmamaktadır. Daha etkili olan ekonomik 
yaptırımlar ve gönüllü anlaşmalar konusunda AB bünyesinde bazı önlemler 
geliştirilmekte, ancak henüz tüm Avrupa Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılmamak-tadır. 

İstikrarlı Kalkınma konulu Johannesburg Zirve Toplantısı’nda, Avrupa Bölgesi’nde 
yer alan tüm ülkelerin istikrarlı kalkınma sürecine geçişte önemli adımlar attığı 
belirtilerek, dünyadaki çevre sorunlarının bazılarının ortaya çıkmasında Avrupa'nın 
büyük bir rol oynadığının da altı çizilmiştir. Bu nedenle, küresel istikrarın elde 
edilmesinde Avrupa'nın siyasi işbirliğinin önemli bir rolü olacaktır denilmiştir. İstikrarlı 
kalkınmaya geçiş sürecinde, belirli çevre sorunlarının çözülmesinde politik 
uygulamalarla yasal uygulamaların daha iyi bir şekilde dengelenmesi ve sektörel 
faaliyetlerin çevre üzerindeki etkileri ile mücadelede ekonomik yaptırımların ve diğer 
yöntemlerin de birlikte kullanılması önerilmiş ve istikrarlı kalkınmaya geçiş sürecinde 
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde çaba gösterilmesi gerektiği hatırdan 
çıkarılmamalıdır denilmiştir.  

Bu raporlarda esas itibariyle ulusal ve uluslararası düzeyde alınması gereken 
önlemler vurgulanmaktadır. Ancak bu düzeyler genellikle gelişme için gerekli olan 
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sınırları belirlemektedir, asıl çözümler sorunların ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde 
yerel olarak üretilmelidir. Dolayısıyla istikrarlı kalkınmanın sağlanabilmesi için yerel ve 
bölgesel anlayış ve destek sağlanmalı, hükümetler, ticari kuruluşlar, sivil toplum 
örgütleri ve bireyler bu konuda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmelidir.  

Batı Avrupa'da, kişi başına düşen Gayri Safi Milli Gelir (GSMG / GSMH) 
Avrupa'nın diğer bölgelerinden daha yüksek olup, 1990'lı yılların başlarında hüküm 
süren ekonomik durgunluk bu dönemin ikinci yarısında yerini istikrarlı bir ekonomik 
büyümeye bırakmıştır.  

Orta ve Doğu Avrupa ile ECCA ülkelerinde hüküm süren merkeziyetçi ekonomi 
anlayışı tedricen ve eşit olmayan bir şekilde yerini pazar ekonomisine bırakmaktadır. 
1990'lı yılların başlarında ekonomik küçülme yaşayan bu ülkeler, bu dönemin sonlarına 
doğru toparlanmış ve bazıları Batı Avrupa ülkelerinden daha yüksek bir büyüme hızına 
ulaşmıştır. Başlangıçta yaşanan ekonomik küçülme bu ülkelerin bazılarında çevre 
üzerindeki baskının azalmasını sağlamıştır, ancak bu ülkelerde çevrenin korunmasına 
yönelik önlemler için özel kurumların ya da kamu kurumlarının finansman sağlama 
olanakları çok sınırlıdır. Bu nedenle, çevre üzerindeki baskının niceliği ve türü ile olumlu 
ve olumsuz etkiler arasındaki denge bölgeler ve ülkeler arasında büyük farklılıklar 
göstermektedir. 

Rio de Janeiro konferansından bu yana öncelikli bir konu olarak ele alınan doğal 
kaynakların istikrarlı bir şekilde kullanılması sorunu Johannesburg konferansın-da da 
vurgulanmıştır. Hala, Rio de Janeiro  Konferansı’nda yüksek olduğu belirtilen düzeyin 
altına inilememiş ve henüz konuyla tutarlı, geniş ve kapsamlı bir şekilde 
ilgilenilmemiştir. Kısa bir süre önce, Avrupa Birliği bu soruna karşı özel bir strateji 
geliştireceğini bildirmiş ancak somut bir gelişme sağlanamamıştır. Son yirmi yıldır 
kaynak ve hammadde kullanımı hem AB ülkeleri hem de AB’ne üyelik başvurusu 
yapmış olan ülkelerde ekonomik büyüme ile aynı oranda artmaktadır. Dolayısı ile 
hammadde ithalatı da giderek artmaktadır.  Bunun bir sonucu olarak, hammaddelerin 
topraktan çıkarılması ile ilgili çevre sorunları dünyanın diğer bölgelerine yüklenmektedir. 

Avrupa Birliği’ne en çok hammadde ihraç eden ülkelerin başında ise DAKOA 
ülkeleri gelmektedir. Küresel sorumluluk ülkelerin dünyanın diğer bölgeleri üzerinde 
yarattıkları etkilerin de bilincinde olmalarını gerektirmektedir. Ayrıca istikrarın bölgesel 
ya da ulusal değil küresel bağlamda değerlendirildiği zaman bir anlam taşıyacağı da 
bilinmektedir. Ancak gerekli verilerin büyük bir çoğunluğuna sahip olunmadığından bu 
raporda küresel bir perspektif elde edilememiştir. 

 

Rakamlarla gerçekler: 

• AB'nde kişi başına 50 ton olan toplam hammadde gereksiniminin yaklaşık % 40'ı 
ithalatla karşılanmaktadır. Bu oran doksanlı yıllardan bu yana giderek artmaktadır. 

•  AB'ne üyelik başvurusu yapmış olan ülkelerin hammadde ithalatı da bu dönemde 
% 30'luk bir artış göstermiştir. 

• AB’ne üyelik başvurusu yapmış olan ülkelerde hammadde kullanımı AB'nin % 70'i 
kadardır. Buna karşılık, kaynak üretkenliği AB'nin % 20'si düzeyindedir. Bu ülkelerin 
de batı ülkeleri düzeyinde bir yaşam standardına ulaşabilmeleri için üretkenliklerini 
artırmaları gerekmektedir. 

• AB'nin DAKOA ülkelerinden yapmakta olduğu ithalat her geçen gün daha da 
artmaktadır.  

• Halen AB'nin 'fiziki' hammadde ithalatının yaklaşık % 12'si, özellikle fosillerden elde 
edilen yakıtlar ve maden ürünleri DAKOA ülkelerinden yapılmaktadır. 
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• AB ülkeleri ile AB’ne üyelik başvurusu yapmış olan ülkelerde en önemli direkt 
malzeme girdisini toplamda % 24 ve % 31'lik oranlarla fosillerden elde edilen 
yakıtlar oluşturmaktadır. 

 

1.1. Enerji 
Avrupa'da toplam enerji tüketimi ve çevre üzerindeki baskısı l990'lara göre 

azalmıştır. Ancak, bu sektör iklim değişikliklerinin en büyük nedenlerinden biri olmaya 
devam etmektedir. Enerji kullanımının, iklim değişikliği üzerindeki etkisinin 
azaltılabilmesi için, fosil yakıtlara bağımlılığın azalması ve enerji verimliliğinde önemli 
gelişmelerin sağlanması gerekmektedir. Verimliliği artırıcı önlemler ve geri dönüşümlü 
malzeme kullanımının artması çevre üzerindeki etkilerin azaltılmasına yardımcı 
olmaktadır. Buna karşılık, nükleer enerji üretiminin azalması olasılığı bu önlemlerin  
daha da artırılmasını gerekli  kılmaktadır. 

Avrupa'da sera gazı ve asit içeren madde salımlarının en önemli kaynağını enerji 
kullanımı oluşturmaktadır. 1990 ila 1999 yılları arasında enerji kullanımından 
kaynaklanan sera gazı salımları ekonomik sorunlara ve Orta ile Doğu Avrupa ve 
DAKOA ülkelerindeki yeniden yapılanma sürecine bağlı olarak önemli ölçüde azalmıştır. 
Ancak bu bölgelerde ekonominin düzelmesiyle toplam enerji tüketiminin yeniden 
artması beklenmektedir. 1999 yılında Rusya Federasyonu’nda gözlemlenen enerji 
tüketimi artışı ekonomideki düzelmenin habercisi olarak değerlendirilmektedir. 

Temiz yakıt kullanımı, baca temizliği ve ekonominin yeniden yapılanması havaya 
asit içeren madde salımlarını önemli ölçüde azaltmıştır. Avrupa'nın üç bölgesinin bu 
maddelerle ilgili 2010 yılı salım hedeflerine ulaşması olası görülmektedir. 

 

Sektör Bazında Enerji Yoğunluğu (Toplam Tüketim/GSMH) 

(Toe/ milyon $) Sanayi Taşımacılık 
Ev kullanımı ve 

Hizmet sektörü 

 1992 1999 1992 1999 1992 1999 

Batı Avrupa 126 124 33 33 43 40 

Orta ve Doğu Avrupa 622 418 73 73 202 164 

On iki Doğu Avrupa, 
Kafkas ve Orta Asya 
Ülkesi 

924 1 281 242 223 751 615 

Not: enerji yoğunluğu verileri sektör içi bölgesel karşılaştırma amacı ile sunulmaktadır 

 

Enerji verimliliği tüm bölgelerde ve özellikle pozitif önlemlerin alındığı ve 
ekonominin yeniden yapılandırıldığı Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde artış göstermiştir. 
Toplam enerji ve elektrik enerji üretimi alanlarında yenilenebilir kaynak kullanım oranı 
artış göstermesine rağmen hala yeterli miktara ulaşamamış ve hidrolik enerji ile 
biyomas enerjisinin egemenliğinden kurtulamamıştır. Nükleer enerji üretiminin azalması 
olasılığı göz önünde bulundurularak fosillerden elde edilen yakıt tüketiminin ve buna 
bağlı olarak karbon dioksit salımlarının artmasını önlemek amacı ile rüzgar ve güneş 
enerjisi gibi yenilenebilir yeni enerji kaynaklarının kullanımı konusunda hızla ilerleme 
kaydedilmesi gerekmektedir. 
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Rakamlarla gerçekler: 
• Toplam enerji kullanımı 1992 ila 1999 yılları arasında Batı Avrupa'da %8 

oranında artış göstermiş DAKOA ülkelerinde ise %26 oranında azalmıştır. Böylece 
ortalama enerji tüketimi Batı Avrupa'da kişi başına 3.9 TOE, DAKOA ülkelerinde ise 3.2 
TOE olarak gerçekleşirken Rusya Federasyonu ile Ukrayna'da sınai enerji kullanımı ön 
plana çıkmıştır. 

• Avrupa'da yenilenebilir enerji kullanımının toplam enerji tüketimi içerisindeki 
payı 1992 yılında % 4.5 iken 1999 yılında % 5.6 oranına ulaşmıştır. 

 

1.2. Ulaştırma 
Ulaştırma sektörü Batı Avrupa'nın en çok enerji tüketen ikinci sektörü (toplam 

enerji kullanımının %30'u) olup, sera gazı salımlarında önemli bir kaynak 
oluşturmaktadır. Orta ve Doğu Avrupa ile DAKOA ülkelerinde görece olarak daha az 
enerji tüketen bir sektör konumundadır (sırasıyla % 22 ve % 17). 

 Batı Avrupa'da karayolu ve havayolu ulaşımına olan talep ve dolayısı ile de  
ulaştırma hacmi 1990'lı yıllardan bu yana hızla artmıştır. Bu durum ulaştırma 
sektörünün çevre / istikrar sorunları gündeminde ilk sıraya oturmasına neden olmuştur. 
Orta ve Doğu Avrupa ile DAKOA ülkeleri 1990'larda ulaştırma hacminde büyük bir 
düşüş yaşamış, ancak Orta ve Doğu Avrupa’da yeniden yükselişe geçmiş ve yolcu 
taşımacılığı hacmi 1990 yılındaki seviyesine ulaşmıştır. Hızla artmaya da devam 
etmektedir. 

Ulaştırma sektörünün hava kirliliğine katkısı teknolojik gelişmeler, filoların 
yenilenmesi ve Orta ve Doğu Avrupa ile DAKOA ülkelerinde taşımacılık işlemi hacminin 
azalması nedeniyle önemli ölçüde azalmıştır. Buna karşılık, toprağın ve doğal yaşam 
alanlarının bölünmesi, gürültü ve atıklar konusundaki gelişim olumsuzdur. 2000 yılında 
Avrupa karayollarında 100000'den fazla insan hayatını kaybetmiştir. Orta ve Doğu 
Avrupa ile DAKOA ülkelerinde ulaştırma sektörünün eğilimleri halen Batı Avrupa'dan 
daha tutarlı olmakla birlikte gelişmeler olumsuz yönde seyretmektedir. Mevzuatı, 
yatırımları, vergileri ve diğer uygulamaları kapsayan entegre politik önlemlerin 
alınabilmesi için ulaştırma sektörünün çevre ve diğer konular üzerindeki etkisinin genel 
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığının payları bölgeler 
arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Batı Avrupa'da yıllarca karayolu taşımacılığı 
hakimiyetini sürdürmüştür. 1990'lı yıllarında başlarında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin 
taşımacılık sisteminde demiryolu taşımacılığı ile toplu taşımacılığın hakimiyeti 
mevcutken, artık karayolu taşımacılığı demiryolu taşımacılığının yerini almaya 
başlamıştır. Ancak Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde demiryolu taşımacılığının pazar 
payı hala Batı Avrupa'dakinden çok daha yüksektir. DAKOA ülkelerinde de demiryolu 
taşımacılığının payı hala çok yüksektir ve herhangi bir azalma belirtisi mevcut değildir. 
Havayolu taşımacılığı en hızlı büyüyen sektör konumundadır ve AB'de yolcu 
taşımacılığının pazar payı (% 5) ile demiryolunu geçmek üzeredir. Havayolu 
taşımacılığının diğer bölgelerdeki pazar payı hala çok düşüktür. 

AB'nde elde edilen deneyimler araçlar ve yakıtlarla ilgili yasal düzenlemelerin 
araçların çevre, özellikle hava kirliliği üzerindeki etkilerinin azaltılmasında büyük rol 
oynadığını göstermektedir. Ancak taşımacılık ve altyapı hacminin hızla büyümesinin 
sera gazı salımları, gürültü ve doğal yaşam alanlarının bölünmesi üzerindeki etkilerini 
hafifletmekte yetersiz kalmaktadır. Trafikteki artışın önlenmesi ve çevre dostu 
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taşımacılık sistemlerinin daha yüksek oranda kullanılmasının sağlanması için teknolojik 
çözümlerin yanı sıra daha iyi bir entegrasyona sahip taşımacılık ve çevre stratejilerinin 
uygulanması gerekmektedir ki; bunlar AB İstikrarlı Kalkınma Strateji’sinin temel 
amaçlarından da birisidir. 

Otomobil üreticileri ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan ve AB pazarına 
sunulan yeni otomobillerin ortalama CO2 salımlarının azaltılmasını hedefleyen gönüllü 
anlaşma AB araç filosunun enerji verimliliğini %2 oranında artırmıştır. AB ulaşımın 
toplum üzerindeki dış maliyetlerinin içselleştirilmesi gerektiğini savunmakta-dır. Bu 
hedefe ulaşılmasında yardımcı olacak uygulamalardan biri yakıtlardan alınan vergilerdir; 
ancak vergilerin düzenli olarak artırılmasına rağmen karayolu taşımacılığında kullanılan 
yakıt gerçek anlamda yirmi otuz yıl öncekinden daha ucuzdur. Bazı üye ülkeler dış 
maliyetlerin içselleştirilmesini sağlamak için çeşitli vergi ve harçlar uygulamaya 
başlamışlardır, ancak bunların uygulanabilmesi için bazı engellerin aşılması 
gerekmektedir. 

AB'ne üyelik başvurusu yapmış olan ülkelerde taşımacılık sektörünün kişi başına 
çevre üzerindeki baskısı, talebin daha az olması nedeniyle AB ülkelerinden daha 
düşüktür. Ancak karayolları taşımacılığındaki hızlı büyüme bu ülkelerin taşımacılık 
sektöründe AB benzeri istikrarsız bir gelişmeye sahip olma riskini taşıdığını 
göstermektedir. Bu ülkelerin kısa erimde karşılaşacakları en büyük zorluk kurşun ve 
diğer kirletici maddelerin salımlarının azaltılmasına yardımcı olan AB çevre ve 
taşımacılık mevzuatına uyum sağlamak olacaktır. Uzun erimde taşımacılık sektörüne 
olan talebin ekonomik büyüme paralelinde artması sorununu da gözden kaçırmamaları 
gerekmektedir. EECA ülkelerinin kısa erimde karşılaşacakları en büyük zorluk kurşunlu 
benzin kullanımından vazgeçmek, yakıt sübvansiyonu uygulamasını terk etmek, yakıt 
vergileri vasıtasıyla taşımacılık sisteminin kendi kendini finanse etmesini sağlamak, 
daha temiz yakıtlar ve araçlar kullanmak ve daha etkili denetim ve bakım rejimleri 
uygulamak olacaktır. Uzun erimde taşımacılık sektörüne olan talebin ekonomik büyüme 
paralelinde artmamasını sağlamak en büyük zorluk olarak ortaya çıkacaktır. 

Altyapı yatırımları tüm Avrupa'nın ulaşım politikasının en öncelikli maddesi olmaya 
devam etmektedir. Batı Avrupa'da yapılan yatırımlar altyapının ve özellikle 
karayollarının genişletilmesi konularına yoğunlaşmakta, AB’ne üyelik başvurusu yapmış 
olan ülkelerde de aynı eğilim gözlenmektedir. Avrupa'yı boydan boya kat eden ve 
birden çok alternatife sahip olan ulaşım ağı ve bu ağın doğuya olan uzantısı Ortak 
Ulaşım Politikası’nın belkemiğini teşkil etmektedir. Başlangıçta bu yatırımların demiryolu 
taşımacılığının bu alternatifler içerisinde yüksek paya sahip olmasını sağlamak 
amacıyla yapılması planlanmaktaydı, ancak günümüzde karayolları demiryollarından 
daha hızlı bir şekilde gelişmektedir. Avrupa'yı boydan boya kat eden ulaşım ağının ve 
bu ağın doğuya olan uzantısının taşımacılık, ekonomi, sosyal yaşam ve çevre 
üzerindeki etkilerinin genel değerlendirmesi henüz yapılmamıştır. 

Taşımacılık sektörünün önemini vurgulayan Avrupa Birliği Ulaşım Sağlık ve Çevre 
Programı mevcut faaliyetleri düzene koymak ve ulaşımın sağlık ve çevre için bir tehdit 
oluşturmayacak biçimi almasını sağlamak amacı ile üç yıl önce başlatılmıştır. 

 

Rakamlarla gerçekler: 
• ODA ülkelerinde yük taşımacılığı hacmi 1990'ların ortalarından itibaren yeniden 

artmaya başlamıştır; 1990'daki seviyesine gerileyen yolcu taşımacılığı ise hızla artmaya 
devam etmektedir. 

• Özel otomobil miktarı 1990 ila 1999 arasında ODA ülkelerinde % 61, DAKOA 
ülkelerinde ise % 20 oranında artış göstermiştir; ancak ODA ülkelerinde  1000 kişi 
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başına düşen otomobil adedi Batı Avrupa'nın yarısı, DAKOA ülkelerinde ise bu değerin 
altıda biri kadardır. 

• Avrupa'yı boydan boya kat eden ulaşım ağı, 21000 km uzunluğunda demiryolu 
ağı ve 19000 km otoyol ağı ile genişletilmesi planlanmaktadır. Bu ulaşım ağının tahmini 
maliyeti 91.5 milyar ECU tutarındadır ve bu rakamın % 48'i otoyollar, % 40.5'ğu ise 
demiryolları için harcanacaktır. 
 

1.3.Turizm 
Avrupa'nın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan turizm, ulaştırma sektörünün / 

hacminin büyümesinde en önemli etkenlerden biridir. Turizm taşımacılığında en çok 
çevreye en fazla zararı veren araçlar olan otomobil ve uçaklar kullanılmaktadır. 
Örneğin; özellikle turizm sektöründeki büyüme nedeniyle, hava trafiğinin 2020 yılında iki 
katına çıkması beklenmektedir. 

Turizm, büyüttüğü ulaşım sektörü nedeniyle yaptığı etkilerin yanı sıra, ayrıca 
ziyaret edilen bölgelerde su sıkıntısı, atık üretimi ve toprağın bölünmesi gibi baskıları da 
doğurmaktadır. Toprak ve enerji kullanımı, altyapı, bina ve tesis gereksinimi ile çevre 
kirliliği ve atik miktarının artması, toprağın bölünmesi ve yazlık ev sayısının artması gibi 
etkenlerle çevre üzerindeki yükleri artırmaktadır. Bazı popüler turizm yörelerinde bu 
baskılar yerel çevrenin ciddi bir şekilde bozulmasına neden olarak bu bölgelerin turizm 
açısından çekiciliklerinin önemli ölçüde kaybolmasına yol açmaktadır. 

Bir yandan turistik seyahatlerin fiyatları düşmekte, öte yandan da turizmin aile 
bütçe içerisindeki payı gittikçe artmaktadır. Tatil alışkanlıkları değişmekte ve daha sık 
ancak kısa tatiller popüler olmaktadır. İnsanlar daha sık seyahat etmekte, daha uzak 
mesafelere gitmekte ve gittikleri yerde uzun süre kalmaktadır. Deniz sahilleri en gözde 
tatil mekanı olmaya devam ederken dağlar, şehirler ve sayfiye yerleri de daha alt bir 
seviyede hemen hemen eşit popülariteye sahiptir. Önceleri nadiren ziyaret edilen bazı 
Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ekonomik geçiş sürecine girilmesi ve sınır kapılarının 
açılmasıyla daha cazip bir konuma ulaşmakta ve turizmin gelişmesi açısından büyük bir 
potansiyele sahip bulunmaktadır. Buna karşılık, turizm sektörünün istikrarına yönelik 
politikaların uygulanmasındaki gelişmeler çok yavaş bir şekilde ilerlemektedir, örneğin 
sektörde ekolojik etiketleme programı henüz çok düşük bir düzeyde uygulanmaktadır. 

 

Rakamlarla gerçekler: 
• Dünya Turizm Örgütü Avrupa'da uluslararası turizmin 2020 yılına kadar yılda % 

3.1 oranında artacağını tahmin etmektedir. 
• Avrupa'da yurtdışı seyahat giderleri ile ilgili turizm harcamaları 1995 ila 1999 

yılları arasında % 7 oranında artış göstermiştir. 
• Dünyanın en çok turist çeken ülkesi olan Fransa'da özellikle deniz kıyılarında ve 

dağlık bölgelerde yazlık ev sayısı 1990 ila 1999 yılları arasında % 10 oranında artış 
göstermiştir. 

 

1.4. Sanayi 
Endüstriyel üretim tüm Avrupa'da hızla büyümekte ve endüstri tüm bölgelerde en 

önemli sektörlerden biri olmaya devam etmektedir. Ancak endüstrinin ekonomi 
içerisindeki payı Batı Avrupa'da, Orta ve Doğu Avrupa ve EECAA ülkelerine oranla 
daha küçüktür ve azalmaya da devam etmektedir. Ekolojik verimlilik ve enerji verimliliği 
kısmen doğrudan yapılan iyileştirmeler, kısmen de üretim sektöründen daha az enerji 
yoğun olan hizmet sektörüne geçiş nedeniyle gelişme göstermektedir. Orta ve Doğu 
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Avrupa'da enerji verimliliği Batı Avrupa'dan daha yüksek bir hızla artmasına rağmen 
halen Batı Avrupa seviyesine ulaşamamıştır. DAKOA ülkelerinde ise sanayi sektörü 
Batı Avrupa'dan yedi kat daha enerji yoğun olma özelliğini korumaktadır. Orta ve Doğu 
Avrupa ülkeleri ile DAKOA ülkelerinde Batı Avrupa'ya oranla daha enerji yoğun olan 
sanayi sektörünün çevre üzerindeki etkisi de doğal olarak daha fazladır. Ancak ODA ve 
DAKOA ülkelerinden ithal edilen ürünlere bağımlı olan Batı Avrupa'nın bu ülkelerde 
sınai kirlilikten kaynaklanan çevre sorunlarının sorumluluğunun bir kısmını üstlenmesi 
gerekmektedir. Mevzuatta, teknik standartlarda ve diğer konularda en iyi uygulamaların 
paylaşılması Avrupa'da çevre performansının iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.  

Batı Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu en büyük zorluk, özellikle üretim 
sanayinin çevre kirliliğine en fazla katkıda bulunan sektörlerinin (madencilik, kimya) 
ortalama büyümenin üzerinde bir hızla büyüdüğü ve düşük maliyetli teknik iyileştirme 
önlemlerinin tümünün uygulandığı göz önünde bulundurulduğunda, bir yandan çevreyi 
daha iyi bir şekilde korurken öte yandan sanayi üssü konumunu sürdürebilmektir. Yük 
taşımacı-lığındaki büyüme göz önünde bulundurulduğunda, taşımacılık sektöründe 
sanayi üretiminden kaynaklanan talebin ilgi bekleyen bir sorun teşkil ettiği 
görülmektedir. 

Toprağı kirleten sabit kaynaklar genellikle üretimi durdurulmuş olan sanayi 
tesislerinden, geçmişte yaşanan endüstriyel kazalardan ve hatalı bir şekilde boşaltılan 
sanayi atıklarından oluşmaktadır. 

Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde sanayinin çevre performansının üyeliğe kabul 
süreci için gereken standartlara yükseltilmesi için büyük yatırımlar yapılması 
gerekmektedir. DAKOA ülkelerinde en büyük sorun kurumsal ve yasal bir altyapı 
oluşturulması ve çevre standartlarının daha yaygın bir şekilde uygulanmasının 
sağlanmasıdır. 

 

Rakamlarla gerçekler: 
• ODA ve DAKOA ülkelerinde GSMH'nın % 35 ila 40'ı sanayi sektörü tarafından 

karşılanmaktadır. Geçiş sürecinde bulunan daha gelişmiş ülkelerde üretim sanayi 
1990'ların başlarında yaşanan darboğazdan kurtulmuştur. Buna rağmen Rusya 
Federasyonu’nda toplam üretim 1990 ila 1999 yılları arasında % 70 oranında azalmış, 
sadece gıda ve metal sanayinde bir miktar toparlanma görülmüştür. 

• 1990'lı yıllarda DAKOA ülkelerinde endüstriyel üretimin azalması nedeniyle 
endüstriyel enerji kullanımı % 35 oranında düşmüştür. Batı Avrupa'da ise endüstriyel 
enerji kullanımı yılda % 1 oranında artış göstermiştir. 

 

1.5.Tarım 
Tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşması ve ihtisaslaşması tüm Avrupa'da toprak 

erozyonuna, su sıkıntısına ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olmuştur. ODA ve 
DAKOA ülkelerinde çok daha sağlıklı durumda olan biyolojik çeşitlilik otlakların azalması 
ve toprağın terk edilmesi gibi yeni tehditlerle karşılaşmaktadır. AB Ortak Tarım 
Politikası’nın tarım ve çevre sorunları çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ve AB'ne 
üyelik başvurusu yapmış olan ülkelerde uygulanması genişleyen AB'nin karşısındaki en 
büyük zorluklardan biridir; DAKOA ülkelerinde tarım ve çevre sorunları yeterince  
alınmamaktadır. 

Farklı koşullara rağmen bölgede, hemen hemen tüm ülkelerde yer alan önemli 
çevre baskısına bağlı olarak çiftçiliğin ihtisaslaşmasına ve yoğunlaşmasına doğru ortak 
bir eğilim görülmektedir. Drenajı, sulamayı ve dağınık arazi parçalarının birleştirilmesini 
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destekleyen hükümet programları tarımsal üretim kapasitesinin ve yoğunluğunun 
artmasına büyük katkılarda bulunmuştur. Tüm bu etkenler sulama suyu gibi kaynakların 
aşırı derecede kullanılmasına yol açmıştır. Bu eğilim Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile 
DAKOA ülkelerinde büyük ölçekli ortaklaşacılık uygulamasının katkısıyla artış 
göstermiştir. Ancak bu ülkelerde tarımda kaynak kullanımının 1990'lı yıllarda büyük 
oranda ekonominin yeniden yapılanması nedeniyle azalması çevre üzerindeki çeşitli 
baskıların azalmasını sağlamıştır. 

Ortak Tarım Politikası (OTP/CAP) AB'nde çiftçiliğin yoğunlaşmasının ve 
ihtisaslaşmasının en önemli etkenlerinden birİ olmuştur. Otlakların ekinlik arazisine 
dönüştürülmesi, arazilerin sınırlarının ortadan kalkması, yüksek miktarda gübre ve 
kimyasal madde kullanımı biyolojik çeşitliliğin büyük oranda azalmasına ve bununla 
birlikte su ve hava kirliliğinin artmasına neden olmuştur. Ancak OTP'nın yeniden 
düzenlenmesi sayesinde tarım ve çevre programları gibi çiftçilerin çevre üzerindeki 
baskıları azaltmalarına yardımcı olacak yeni fırsatlar doğmuştur. 

Bir çok Avrupa ülkesinde toprak erozyonu ve su kirliliği tarım ve çevre ile ilgili 
sorunların başında gelmektedir. Büyük hayvancılık işletmelerinin ve kullanılmayan 
böcek ilacı stoklarının nokta kaynakları kirletmesi geçmişe oranla azalsa da hala büyük 
bir sorun teşkil etmektedir. Bazı bölgelerde tesislerin halen restore edilmekte olmasına 
rağmen Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde sulama ve sulamaya bağlı çevre sorunları 
1990'lardan bu yana önemli ölçüde azalmıştır. Şu anda çözülmesi gereken tek sorun bu 
sulama altyapılarının restorasyonu sırasında uygun çevre yönetimi sistemlerinin entegre 
edilmesinin sağlanmasıdır. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile DAKOA ülkelerinde 
bulunan tarım alanlarında biyolojik çeşitliliğin ve yarı doğal yaşam alanlarının kalitesi ve 
yoğunluğu Batı Avrupa'dakilerden çok daha yüksektir. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
çiftlik hayvanı üretimindeki büyük düşüş otlatmanın azalması ve toprakların terk 
edilmesi gibi yarı doğal otlakları tehdit eden yeni çevre sorunlarının doğmasına neden 
olmuştur. Gübre alanları gibi çiftlik altyapılarının sermaye yetersizliği nedeniyle 
korunamaması ve ıslah edilememesi çevre üzerindeki baskıların yeniden artmasına yol 
açmıştır. Önümüzdeki yıllarda tarım alanlarında biyolojik çeşitliliğin korunması ve 
çiftliklerin çevre yönetiminin iyileştirilmesi önemli bir sorun olarak kaşımıza çıkacaktır. 

AB'ne yeni üyeler kabul edilmesi, OTP'nın Doğudaki ve Batıdaki çiftçilere eşit 
fırsatlar sunacak ve yeni Üye Ülkelerde tarım alanlarının çevre kalitesini koruyacak bir 
şekilde yeniden düzenlenmesi zorunluluğunu doğurmaktadır. OTP'nın genişletilmesi 
ekinlik arazilerde bir miktar yoğunlaşmaya neden olabilecek ancak gübre ve böcek 
ilaçlarının daha iyi bir şekilde yönetilmesi bu durumun toprak ve su kaynakları 
üzerindeki olumsuz etkilerini önleyecektir. Ancak (yarı doğal) otlakların ekinlik araziye 
dönüştürülmesi çevre açısından zararlı bir eğilim olacaktır. Bu nedenle CAP'ta tarım ve 
çevre programları, karşılıklı uyum ve çevre yatırımı desteği gibi çevrenin korunmasına 
yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

 

Rakamlarla gerçekler: 
• Gübre tüketimi geçiş sürecinin başlarında yaşanan düşüşün ardından ODA 

ülkelerinde hektar başına 50 kg, DAKOA ülkelerinde ise 7 kg civarında sabitlenmiştir. 
Batı Avrupa ortalama tüketim hektar başına 120 kg'dır. 

• DAKOA ülkeleri ile AB’ne üyelik başvurusu yapmış olan ülkelerde çiftlik hayvanı 
sayısı 1989 ila 2001 yılları arasında önemli ölçüde azalmıştır. Ancak özellikle DAKOA 
ülkeleri ile AB'ne üyelik başvurusu yapmış olan ülkelerde çiftlik hayvanı üretiminin 
büyük sürülerde yoğunlaşması ve hayvan atığı yönetiminin yetersiz kalması çevre 
üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır 
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1.6. Tehlikeli Kimyasallar 
Son yıllarda kimya sanayi üretim sanayindeki tüm sektörlerden ve hatta AB'nin 

gayri safi milli hasılasından daha büyük bir hızla büyümüştür. Başka bir anlatımla,  
AB'nde toksik kimyasal maddeler de dahil olmak üzere kimyasal maddelerin üretim 
hacmi artmaktadır. Buna karşılık piyasada satılan bir çok kimyasal madde ile ilgili yeteri 
kadar bilgi yoktur. Bu durum risk yönetimi ile ilgili kararların alınmasında zorluklar 
yaşanmasına neden olmaktadır. Kimyasalların, insan sağlığına olan yan etkilerine ilişkin 
kanıtların elde olmaması bu tür yan etkilerin olmadığını göstermemesi diğer bir 
zorluktur. Kalıcı organik kirletici maddelerle ilgili olarak önlem alınmasını öngören bir 
yaklaşım Stockholm Konvansiyonu’nda ve kısa bir süre önce hazırlanan AB Kimyasal 
Madde Politikası Sunuş Belgesinde önerilmiştir. 

Havaya kadmiyum, kurşun ve cıva salımlarının azaltılması, Avrupa'nın bazı 
bölgelerinde 1970'lerden bu yana insan sütünün kimyasal maddelerden etkilenmesinin 
büyük ölçüde önlenmesi gibi, çevreye tehlike kimyasal madde derişimlerinin 
azaltılmasına yönelik politikaların etkisi konusunda bir çok 'iyi haber' olmasına karşın 
hedef seviyelerinin aşıldığı ve örneğin hamile kadınlar için özel gıda önerileri 
yapılmasını gerektiren durumların varlığı hala sürmektedir. Dioksinler ve balıklarda cıva 
bulunması bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Avrupa'da kimyasal maddelerin 
izlenmesi ve raporlanması işlemleri koordine edilememektedir ve farklı maddeler 
arasında dengesizlikler mevcuttur. Bazı seçilmiş ağır metaller, kalıcı organik kirletici 
maddeler ve böcek ilaçları çoğu çevre bölmesinde, tüketici ürünlerinde ve insan 
dokularında ilaçlar ve bunların parçalanma ürünleri zaman zaman izlenmektedir. 

Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile DAKOA ülkelerine özgü bazı kimyasal sorunlar 
mevcuttur. Bunların arasında, büyük miktarda eski ve miyadı dolmuş ensektisit 
depolandığı bilinmektedir (bunlardan bazıları kalıcı organik kirletici maddelerden 
oluşmaktadır). Bu kimyasal maddelerin muhafaza edildiği depolar, toprakta açılmış 
küçük deliklerden açık arazide bulunan küçük kulübelerden ve yıkılmak üzere olan 
beton ambarlardan oluşmaktadır. 

Avrupa'da 1990 Ve 1999 Yıllarında Kadmiyum, Kurşun Ve Cıva Salım 

Miktarları(Ton/GSMH) 

 

 

 

Ülke grupları 

Kadmiyum Kurşun Cıva 

1990 1999 1990 1999 1990 1999 

Batı Avrupa (BA) 21 9 2 477 632 32 12 

Orta ve Doğu Avrupa 
(ODA) 

376 208 12 696 5 167 175 88 

DAKOA 211 222 12 257 11 377 79 91 

 

Batı Avrupa'da son on yıl içerisinde daha katı ulusal ve bölgesel mevzuatın 
yürürlüğe konması, sanayi kuruluşlarının gelişmiş kirlilik azaltıcı sistemler kullanması ve 
daha temiz teknolojilerin geliştirilmesi sayesinde bir çok ağır metalin ve kalıcı organik 
kirletici maddelerin salımları azalmıştır. Örneğin; Stockholm Konvansiyonu Avrupa'da 
çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden bir çok kalıcı organik kirletici maddenin üretimini 
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durdurmuştur. Yine de dioksinler ve balıklarda cıva bulunması gibi hedeflenen 
seviyelerin aşıldığı çeşitli sorunlar halen mevcuttur. 

Çok iyi bilinen bu kimyasal maddelerin salımlarının azaltılmasını sağlayan 
politikalar birden çok kirletici maddeye maruz kalınması ve düşük derişimlerde kanser 
yapıcı maddelerin ve endokrin durdurucuların etkileri gibi kamu sağlığını ilgilendiren 
bazı konularda yeterli koruma sağlamamaktadır. 

 

Rakamlarla gerçekler: 
• Avrupa'da kadmiyum, kurşun ve cıva gibi toksik metallerin salımları 1990'lara 

göre azalmış, 1999 yılı salım değerleri 1990 yılı değerlerinin % 40'ı seviyesine 
gerilemiştir. 

• Heksaklorobenzen (HCB) salımları tüm Avrupa'da azalmış ancak azalma hızı 
1990 yılından bu yana belirgin ölçüde düşmüştür. Uzun menzilli atmosferik taşıma 
süreci ve yüksek seviyede yerel kirliliği yansıtan yerel 'sorun kaynakları' bölgede 
HCB'nin geniş bir alana yayılmasına neden olmuştur. 

• Polibromlu alev geciktiricilerin çevreye yayılması sorunu ortaya çıkmıştır. Bu 
maddenin İsveç'te hiç üretilmemiş olmasına rağmen bu ülkede insan sütünde bu 
maddenin derişimleri 1970'lerden bu yana hızla artmıştır. 

• Bu maddenin derişim miktarları azalma eğilimindedir, ancak yine de 
1970'lerdekinden çok yüksek bir düzeyde seyretmektedir. 
 

1.7. Atıklar 
Atıklar tüm Avrupa ülkelerinde önemli bir sorun oluşturmakta ve atık miktarları 

genel olarak artmaya devam etmektedir. Avrupa Birliği’nde belediye atığı oluşumunun 
artmasını önleme konusunda belirlenen ortak hedefler tutturulamamıştır. Atık oluşumu 
hammadde ve enerji kaybı anlamına gelmekte ve bu atıkların toplanması, işlenmesi ve 
imhası topluma büyük bir maliyet yüklemektedir.  

Tehlikeli atık miktarı bir çok ülkede azalmış, ancak özellikle tanım değişiklikleri 
nedeniyle bazı ülkelerde artmıştır. Batı Avrupa ve DAKOA ülkelerinde üretim 
sektöründen kaynaklanan atıklar 1990'ların ortalarından bu yana artış göstermiştir, Orta 
Avrupa'da ise durum pek açık değildir. Avrupa'da en büyük atık sınıfı madenlerden ve 
taş ocaklarından kaynaklanan atıklardan oluşmakta ve madenlerin ve taş ocaklarının 
faaliyetlerinin azalması paralelinde bu atıklarda genel bir azalma eğilimi görülmektedir. 

Avrupa'da atıkların çoğu toprağa gömülmekte, ancak yakarak imha işlemi de gün 
geçtikçe artmaktadır. Atıkların toprağa gömülmesi ve yakılması sera gazı salımları 
(metan) ve organik mikro kirletici maddeler (dioksinler vefuran) ile uçucu ağır metallerin 
sınırlar ötesine taşınması  gibi nedenlerle sorun oluşturmaktadır. 

Geri dönüşüm Batı Avrupa'da artış göstermektedir, ancak Orta ve Doğu Avrupa 
ülkeleri ile DAKOA ülkelerinde geri dönüşüm oranı hala çok düşüktür. Atık oluşumunun 
önlenmesini ve geri dönüşümü teşvik edecek uygulamalar ile nihai imha işlemi ile ilgili 
güvenlik standartları atıkların oluşumu, işlenmesi ve imhası ile ilgili çevresel risklerin ve 
maliyetlerin azaltılması için uygulanabilecek en etkili yöntemler olarak kabul 
edilmektedir. Basel Konvansiyonu sadece tehlikeli atıkların sınırlar ötesi hareketlerini 
değil aynı zamanda bu atıkların oluşumunu da azaltmayı amaçlamaktadır. Bu konuda 
elde fazla veri mevcut değildir, ancak tehlikeli atık oluşumunun bazı ülkelerde arttığı ve 
Avrupa'nın toplam atıklarının % 1 'ini oluşturduğu bilinmektedir. 

Büyük miktarda tehlikeli atık çevre ve insan sağlığını tehdit edecek şekilde imha 
edilmektedir. Yüksek radyoaktiviteye sahip olan ve bir kısmının radyoaktivitesini 
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binlerce yıl koruyacağı bilinen atıkların sürekli olarak birikmesinden nükleer enerji 
sorumludur. Bu atıklarla ilgili kabul edilebilir bir imha yöntemi henüz bulunmamıştır. 
Özellikle DAKOA ülkelerinde bilinen tehlikeli atık depolama sahaları aşırı bir şekilde 
yüklenmiş ve çevreden yeteri kadar izole edilememiştir. Ulusal kapasite ve fon 
yetersizliği ülkelerin Basel Konvansiyonu ile kabullendikleri taahhütlerini yerine 
getirmelerini engellemekte ve bu ülkelerin uluslararası tehlikeli atık ticaretinde önemli 
alıcılar konumunda olmaları olasılığını yükseltmektedir. 

 

Rakamlarla gerçekler: 
• Avrupa'da her yıl 3000 milyon tondan fazla atık üretilmektedir. Bu değer Batı 

Avrupa'da kişi başına 3.8 tona, ODA ülkelerinde 4.4 tona ve DAKOA ülkelerinde ise 6.3 
tona karşılık gelmektedir. 

• Toplanan belediye atıklarının miktarı 685 kg/kişiden (İzlanda) 105 kg/ kişiye 
(Özbekistan) kadar değişebilmektedir. Belediye atıkları Avrupa'da toplam atıkların  % 
14'ünü oluşturmaktadır ve bir çok ülkede en yaygın olarak kullanılan imha yöntemi 
atıkların toprağa gömülmesidir. 

• Bazı AB ülkelerinde tehlikeli atıkların kazanım oranı % 40'ın üzerindedir. Bu 
durum ile ilgili olarak diğer bölgelerden pek ayrıntılı bilgi alınamamakla birlikte çeşitli 
ülkeler tehlikeli atıkların gerektiği gibi imha edilemediğini bildirmektedir. 

 

1.8. İklim Değişikliği 
Avrupa'nın ortalama sıcaklığı son 100 yıl içerisinde 1.2 °C artmıştır (küresel artış 

0.6 derecedir). 1990'lar son 150 yıl içerisinde en sıcak on yıl olmuştur. Ortalama 
sıcaklığın 1990 ile 2100 yılları arasında 1.4 ile 5.8°C artması beklenmekte ve en büyük 
artışların doğu ve kuzey Avrupa'da yaşanacağı tahmin edilmektedir.  

Son yüzyılda küresel yağış miktarı % 2 oranında artmış, Kuzey Avrupa ile Rusya 
% 10 ile % 40 oranında daha fazla yağış almıştır. Yapılan tahminler bu yüzyılda yağış 
miktarının her on yılda bir %1 ile 2 oranında artacağını göstermektedir. Bazı bölgelerde 
sel riskinin bazı bölgelerde ise kuraklığın artması beklenmektedir. Örneğin; Orta 
Avrupa'da sel riskinin artması, Avrupa'nın diğer bölgelerinde ise sık sık kuraklık 
yaşanacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılı yazında yağan şiddetli yağmurlar Orta 
Avrupa'da sel felaketlerinin yaşanmasına neden olmuştur. Bu selin tek nedeni iklim 
değişikliği değildir, ancak iklim değişikliğinin devam etmesi halinde neler olabileceğini 
göstermesi açısından önemlidir. Avrupa Topluluğuna üye 15 Ülke ile Orta ve Doğu 
Avrupa ülkeleri 2002 yılında Kyoto protokolünü kabul etmişlerdir. Rusya 
Federasyonu’nun ise 2003 yılında kabul etmesi durumunda, Kyoto Protokolü yürürlüğe 
girecektir.  

Avrupa'da iklim değişikliği için yapılan çalışmaların maliyetleri Kyoto 
Mekanizmaları kullanılarak önemli ölçüde düşürülebilmektedir. Doğu Avrupa'da enerji 
sektörüne yatırım yapılması gerekmekte ve sera gazı salımlarının azaltılması için 
yapılması gereken çalışmaların maliyetinin Batı Avrupa'dan daha düşük olması 
beklenmektedir. 2010 yılına kadar büyük miktarda salım tahsisatı fazlası olması 
beklenen Rusya Federasyonu’nun gelecekte sera gazı tahsisatları konusunda pazarda 
önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. 

1990'lı yıllarda sera gazı salımlarında AB ülkelerinde % 3.5, ODA ülkelerinde       
% 34 ve DAKOA ülkelerinde % 38 olmak üzere büyük oranda düşüş gerçekleşmiştir. 
Ancak halen yürürlükte olan dahili politikalara ve AB politikalarına ve alınan önlemlere 
dayanılarak yapılan tahminler AB'de salımların 2010 yılına kadar % 4.7 oranında 
azalarak Kyoto Protokolü ile belirlenen hedefin 3.3 puan altında kalacağını 
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göstermektedir. Şimdiye kadar önerilen ancak henüz yürürlüğe konmayan tüm 
politikaların ve önlemlerin uygulanması halinde salımların % 12.4 oranında azalması ve 
böylece belirlenen hedefin üzerine çıkılması beklenmektedir. Bu değerler Üye 
Ülkelerden bazılarının AB yük paylaşım anlaşması ile belirlenen ulusal hedeflerini 
fazlasıyla tutturacakları varsayımına dayanmaktadır, ancak bu durumun gerçekleşeceği 
garanti değildir. Dolayısıyla bazı Üye Ülkeler’in ve AB'nin hedeflerine ulaşmalarında 
halen çeşitli sektörlerde (enerji, ulaşım, sanayi, atık yönetimi) uygulanmakta olan 
politika ve önlemlerin yanı sıra salım ticareti ve diğer esnek Kyoto Mekanizmaları da 
önemli bir rol oynayacaktır. 

Salımlardaki düşüşün ana nedeninin alternatif yakıt kullanımı ve ekonominin 
yeniden yapılanması olduğu Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile DAKOA ülkelerinde Kyoto 
Mekanizmaları yeni önlemlerin uygulanması için bir fırsat yaratmaktadır. Bu önlemler 
üretimin ve tüketimin yeniden hızla artmasından kaynaklanacak salımları 
sınırlandıracak bir şekilde düzenlenebilecektir. Batı Avrupa ülkelerinin taahhütlerini 
yerine getirebilmek için bu önlemleri finanse etmeleri beklenmektedir. 

Kyoto Protokolü küresel salımların % 60 ile 70 oranında azaltılması için atılan ilk 
adımdır. Sanayileşmiş ülkelerin ısı artışını sanayileşme dönemi öncesinin en fazla 2 °C 
üzerinde tutabilmek amacı ile AB tarafından önerilen hedefler doğrultusunda 'istikrarlı' 
sera gazı konsantrasyonları elde etmeleri ve gerekli iklim koşullarını sağlamaları 
gerekmektedir. Bu oranlara ulaşılabilmesi için, Kyoto Hedefleri’ni tutturmak amacı ile 
olduğundan daha fazla düşük ya da sıfır karbonlu enerji kaynakları kullanılması 
gerekmektedir. Toplam elektrik tüketiminin artmaya devam ettiği Batı Avrupa 
ülkelerinde ileriye yönelik sera gazı salımı hedeflerinin tutturulması büyük ölçüde 
yenilenebilir elektrik kaynaklarının kullanım düzeyi ile nükleer enerjinin geleceğine 
bağlıdır. 

Ancak salımların büyük ölçüde azalması bile iklim değişikliklerini ve bunun çevre 
ve ekonomi üzerindeki etkilerini tam olarak ortadan kaldıramayacaktır. Bu nedenle, 
özellikle sel ya da kuraklık tehlikesine maruz olan bölgelerde iklim değişikliklerinin 
sonuçlarına uyum sağlanabilmesi için gereken önlemler alınmalıdır. 

iklim değişikliği politikaları ayrıca havayı kirleten madde salımlarını azaltmak 
suretiyle çevre üzerinde olumlu etkiler (yan faydalar) yaratacaktır. 

 

Rakamlarla gerçekler: 
• Avrupa'da en önemli sera gazı salımı kaynağı enerji, sanayi, ulaşım 

sektörlerinde ve diğer sektörlerde (yerleşim alanlarında ve ticaret merkezlerinde ısınma 
nedeniyle) gerçekleştirilen yakma işlemidir. 

• Enerji sektöründen (elektrik ve ısı üretimi) kaynaklanan salımlar karayolu 
taşımacılığı gibi diğer kaynakların payının daha az olması nedeniyle AB’ne üyelik 
başvurusu yapmış olan ülkelerle DAKOA ülkelerinde Batı Avrupa'dan daha fazladır. 

• AB'de toplam sera gazı salımlarının % 20'si taşımacılık sektöründen 
kaynaklanmaktadır, karayolu taşımacılığının daha az olması nedeniyle bu oran AB’ne 
üyelik başvurusu yapmış olan ülkelerde daha düşüktür. 

• Avrupa'da sera gazı salımlarının % 20'si sanayiden kaynaklanmaktadır. Bu 
konuda ana kaynağı enerji ve ısı üretimi için yakılan yakıtlar oluşturmaktadır. 

 

1.9. Ozon Tabakasının Delinmesi 
Troposferde klor içeren ozon tabakasını delici madde derişiminin tedricen 

azalması, ozon tabakasını delen madde salımlarını kontrol altına almak amacı ile 
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uygulanan uluslararası politikaların başarılı olduğunu göstermektedir. Ancak ozon 
tabakası düzelene kadar mor ötesi ışınımdaki artış devam edecek ve morötesi ışınımın 
insan sağlığına ve ekosistemlere zarar veren etkileri uzun bir süre devam edecektir. 
Mevcut önlemler uygulandığı takdirde ozon tabakasının delinmesi nedeniyle ileride 
yaşanacak cilt kanseri vakaları çok azalacak ve ozon tabakasının delinmesinden 
kaynaklanan olumsuz etkiler 2050 yılına doğru en az düzeye inecektir.   

Mart ayında 1997-2001 yılları arasında Avrupa'nın üzerindeki ortalama ozon 
tabakasının 1979-1981 yıllarına oranla % 7 daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu oran 
kuzey yarım kürenin orta enlemlerinde kış-bahar dönemi ortalaması olan %4 değerinin 
üzerindedir. 

Viyana Konvansiyonu’nun ve Montreal Protokolü’nün uygulanması Batı Avrupa'da 
bir başarı öyküsü yaratmış ve ozon tabakasını delen madde kullanımı Protokolde 
öngörülenden daha büyük bir hızla azalmıştır. Ancak bu maddelerin atmosferde uzun 
süre etkilerini sürdürmeleri nedeniyle, bu hızlı azalmaya rağmen, ozon tabakasının 
2050 yılına kadar tam anlamıyla düzelmesi olası görülmemektedir. 

Son beş yıl içerisinde Doğu ve Orta Avrupa ve DAKOA ülkelerinde ozon 
tabakasını delen madde üretiminde ve tüketiminde bir azalma görülmüştür. 

Batı Avrupa, ozon tabakasını delen madde stoklarının yönetimi, kaçaklığın ve 
kontrolsüz bir şekilde atılmasının önlenmesi ve çevre üzerinde daha az etki yapan 
maddelerle ikame edilmesi gibi konularda gösterdiği desteğe ilaveten gelişmekte olan 
ülkelere ozon tabakasını delen madde üretim ve tüketimlerini azaltma konusunda da 
yardımcı olacaktır. 

 

Rakamlarla gerçekler: 
• Batı Avrupa'da ozon tabakasını delen madde üretimi % 90 oranında azalmıştır. 

Ancak ozon tabakasının delinmesi konusunda fazla bir katkısı olmayan ama buna 
karşılık küresel ısınmaya önemli ölçüde katkıda bulunan HCFC üretimi artış 
göstermektedir. Ozon tabakasını delen maddelerin radyoaktif baskısı artmaya devam 
etmektedir. Bunun nedeni CFC'lerin (Kloro Fluoro Karbon’ların) radyoaktif baskısı 
azalırken HCFC'lerin (Hidroksi Kloro Fluoro Karbonların)radyoaktif baskısının 
artmasıdır. 

• 1995 yılında ozon tabakasını delen maddelerin küresel üretimin yüzde 10'unun 
kaçakçılık ve yasadışı üretim yoluyla elde edildiği tahmin edilmektedir. Bu yasadışı 
faaliyetler ozon tabakasının düzelmesini yıllarca geciktirecektir. 

• 1991 ile 2000 yılları arasında çok taraflı fonun küresel ödemelerinin % 48’i Batı 
Avrupa ülkeleri tarafından yapılmıştır. Fon tarafından şu ana kadar yapılan 
harcamaların 122 milyon kg ODP (Ozone Depleting Product / ozon tabakasını delme 
potansiyeline sahip madde) kullanımını engellediği tahmin edilmektedir (Bu miktar Batı 
Avrupa'nın 1997 üretiminin iki katından daha fazladır). 

• Stratosferdeki ozon tabakasının %1 oranında incelmesi yıllık ortalama meloma 
dışı cilt kanseri riskini % 1 ile % 6 oranında, pullu hücre kanseri ile bazal hücre kanseri 
riskini ise % 1.5-2.5 oranında artırmaktadır. 
 

1.10. Hava Kirliliği 
Hava kirliliği bir çok şehirde önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Batı 

Avrupa'da kükürt dioksit (SO2) ve daha az olmak kaydıyla nitrojen oksitlerin (NOx) 
salımı büyük ölçüde azaltılmıştır. Ancak toprak seviyesindeki ozon ve parçacıklar (PM) 
insan sağlığı ve ekosistemler için büyük bir sorun oluşturmaya devam etmektedir. Orta 



 60 

ve Doğu Avrupa ülkeleri ile DAKOA ülkelerinde hava kalitesi iyileşmekte, ancak özellikle 
DAKOA ülkelerinde kükürt dioksit ve nitrojen oksitleri sorun yaratmaya devam 
etmektedir. Farklı izleme yöntemlerinin kullanılması DAKOA ülkelerinde ayrıntılı bir 
değerlendirme yapılmasına olanak sağlamamaktadır. 

Halen Batı Avrupa'da yer alan şehirlerde hava kirliliğinin insan sağlığı için 
oluşturduğu en büyük tehlike kirletici partiküllere maruz kalınmasıdır. AB Üyesi bir çok 
ülke gelecekte uygulanacak standartları karşılamakta zorlanacaklardır. Bu konuda 
durum Orta Asya ile Rusya'da da pek farklı değildir: Alt bölgelerdeki durumların aksine 
1998 yılında Rus şehirlerinin %30'u parçacıklarla ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından belirlenen sınırları aşmışlardır, Orta Asya'da da bir çok şehir bu sınırların 
üzerindedir. Yakın bir gelecekte enerji kullanımının artmasına bağlı olarak Orta Asya'da 
parçacık salımının artması beklenmektedir. Ulaşım ve kötü kaliteli kömür ile ilgili mevcut 
politikaların salımları enerji kullanımındaki artışın doğuracağı olumsuzlukları ortadan 
kaldıracak kadar azaltması beklenmemektedir. 

1999 yılında AB'deki şehirlerin %30'unda toprak seviyesindeki ozonun hava 
derişimleri gelecekte yürürlüğe girecek standartların üzerindeydi. Bu konuda en çok 
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde bulunan şehirler standartların üzerinde bir değere 
sahiptir. 2010 yılı ile ilgili olarak yapılan tahminler partikül salımlarının önemli ölçüde 
azalarak insan sağlığının korunması yolunda büyük bir ilerleme kaydedilmesini 
sağlayacağını, ancak bu azalmanın Avrupa'nın tüm bölgelerinde hedef değerlerin 
tutturulmasına yetmeyeceğini göstermektedir. 

Genel anlamda havayı kirletici madde salımının azaltılması ve Uzun Erimli Sınırlar 
Ötesi Hava Kirliliği Konvansiyonu’nun Gothenburg Protokolü’nde öngörülen hedeflerin 
tutturulması yönünde büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. Ancak bu hedeflere 
ulaşılabilmesi için Güney Avrupa ülkelerinde asitli madde ve ozon tabakasını delici 
madde salımlarının daha da azaltılması gerekmektedir. 

Avrupa'da, özellikle Batı ve Orta Avrupa'da korunma altında olmayan geniş 
ekosistem alanlarında ötrofikasyon önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. 
Avrupa'daki ekosistemlerin bir çoğunda kirlilik yükleri asitleşme nedeniyle hasar verecek 
düzeylerin altındadır, ancak özellikle Orta Avrupa'da bir çok yerleşim alanı hala risk 
altındadır. Son on yıl içerisinde asitleştirici ve ötrofikasyona yol açıcı  maddelerin ve 
toprak seviyesinde ozon tabakasını delen maddelerin salımlarındaki büyük düşüş belirli 
bir hedefi amaçlayan salım azaltıcı önlemlerden ziyade Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile 
DAKOA ülkelerinde ekonominin yeniden yapılanmasına bağlı olarak gerçekleşmiştir. 

2010 yılı ile ilgili olarak yapılan temel projeksiyonlar ekonominin yeniden 
yapılanmasının ve daha temiz yakıtlar kullanılmasının Rusya Federasyonu ile Batı 
DAKOA ülkelerinin CLRTAP Gothenburg Protokolünce öngörülen salım tavan 
hedeflerine ulaşmalarını sağlayacağını göstermektedir. Orta ve Doğu Avrupa 
ülkelerinde AB mevzuatının uygulanması bu ülkelerin amonyak dışında havayı kirleten 
tüm maddelerle ilgili olarak ulusal salım tavan hedeflerine ulaşmalarını sağlayacaktır. 
Batı Avrupa'da ise nitrojen oksitleri, uçucu organik bileşikler ve amonyak ile ilgili ulusal 
salım tavanına ulaşabilmek için mevcut mevzuatın dışında bir takım ilave önlemler 
alınması gerekecektir. 

Karbon dioksit salımlarının Kyoto Protokolü’nde belirtilen düzeye düşürülmesi 
havayı kirletici madde salımlarının azaltılmasını, hava kirliliğini azaltıcı faaliyetlerin 
maliyetlerinin düşürülmesini ve insan sağlığı ile ekosistem üzerindeki etkilerin 
azaltılmasını sağlayarak önemli yan faydalar doğurmuştur. 
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Batı Avrupa'da Kyoto Protokolünün uygulanabilmesi için kullanılan esnek 
mekanizmalar Orta ve Doğu Avrupa'da, Rusya Federasyonunda ve Batı DAKOA 
ülkelerinde havayı kirletici madde salımlarını azaltarak tüm Avrupa'da ekosistemin daha 
iyi bir şekilde korunmasına katkıda bulunacaktır. 

 

Rakamlarla gerçekler: 
•  2000 yılında ODA ve DAKOA ülkelerinde ekosistemlerin % 90'ından fazlasının 

asitleşmeye karşı korunduğu tahmin edilmektedir. 
• Batı Avrupa'da ekosistem alanlarının % 10'dan fazlası henüz korunmamak-

tadır, yani asit birikimi bu ekosistemlerin eşik değerinden yüksektir. 
• Avrupa'daki bir çok şehir AB'nin toprak seviyesindeki ozon gazı ile ilgili hedef 

değerini aşmıştır. Ortalama ozon derişimlerinin 1995 yılından bu yana artmasına karşın 
azami derişim değeri azalmıştır. Batı ve Orta Avrupa'daki ekinlerin % 90'ı AB'nin uzun 
vadeli hedef değerinin üzerinde ozon derişimlerine maruz kalmıştır. 

• Avrupa'nın kentsel nüfusunun büyük bir kısmı sınır değerlerin üzerinde küçük 
parçacık derişimlerine maruz kalmıştır. Ancak 1990'lı yılların  başlarında uygulamaya 
konulan izleme işlemi bu derişim miktarlarının azalmasını sağlamıştır. 

• Avrupa'da 120 şehirde (toplam 80 milyon nüfuslu) uzun süre hava kirliliğine 
maruz kalmanın ölüm üzerindeki etkileri ile ilgili olarak gerçekleştirilen araştırmada PM 
verilerine sahip olan 124 şehirde her yıl 60000 kişinin ölümünde PM 10 = 5 pg/m3 
seviyesinden yüksek miktarda parçacıkların oluşturduğu hava kirliliğine uzun süre 
maruz kalınmasının payı olabileceği saptanmıştır. 

 

1.11. Su  
Avrupa'da, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan su sıkıntısı ve düşük kaliteli su  

tüketimi sorunu yoktur. Ancak Avrupa'nın bir çok bölgesinde su kaynakları kirlenme 
tehdidi altındadır. Avrupa nüfusunun % 31'i su kaynaklarının % 20'sinden fazlasını 
kullanan ülkelerde yaşamakta, bu durum önemli bir su sıkıntısına işaret etmektedir. 
DAKOA ülkelerinde içme suyu kaynaklarının mikrobiyolojik kirlenmeye maruz kalması, 
Orta Avrupa'da tuzlarla kirlenmesi ve AB vatandaşlarının % 10'undan fazlasının izin 
verilen azami derişim miktarından daha fazla mikrobiyolojik kirliliği olan su kullanması, 
Avrupa'da içme suyunun kalitesinin hala bir sorun oluşturduğunu göstermektedir. 

Sorunlar genellikle çeşitli sınai faaliyetler ve diğer faaliyetler nedeniyle kirliliğe yol  
açan merkezlerin civarında yoğunlaşmaktadır. Bu durum özellikle içme suyunda 
bulunan mikrobiyolojik ve toksik maddeler açısından bazı DAKOA ülkelerinde büyük bir 
sorun teşkil etmektedir. Bunun nedeni bu bölgede ekonomik koşulların kötü olması ve 
bazı ülkelerde temiz içme suyu tedarikinde kullanılan alt yapının bozulması ya da 
yetersiz kalmasıdır. Avrupa'nın diğer bölgelerinde de  insanlar böcek ilaçları ve ağır 
metaller gibi organik ve anorganik kirletici maddeler tarafından kirletilen sularla tehdit 
edilmektedir. 

Son on yıl içerisinde bir çok bölgede toplam temiz su kullanımında azalma 
olmuştur. Avrupa nüfusunun % 3l'i özellikle kuraklık dönemleri ile akarsu seviyelerinin 
düşük olduğu dönemlerde su sıkıntısı görülen bölgelerde yaşamaktadır. Su miktarının 
az, talebin ise özellikle tarımsal faaliyetler nedeniyle yüksek olduğu Güney Avrupa'da su 
sıkıntıları yaşanmaktadır. 

Avrupa'da su kaynaklarının yönetimi ve kalitesi ile ilgili önemli ilerlemeler 
kaydedilmesine rağmen, özellikle izleme ve zorunlu önlemlerin ve teknik gelişmelerin 
uygulanması için yeterli kapasiteye ve mali kaynaklara sahip olmayan bölgelerde 
sorunlar devam etmektedir. 
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Batı Avrupa'da ve AB’ne üyelik başvurusu yapmış olan ülkelerde özellikle atık su 
arıtma işlemlerindeki ilerlemelerin sonucunda deşarjların azaltılması sayesinde nehir, 
göl ve kıyı sularının kalitesi fosfor ve organik maddeler açısından genel olarak gelişme 
göstermektedir. Nispeten sabit kalan nitrat seviyesi, AB’ne üyelik başvurusu yapmış 
olan ülkelerde tarımsal üretimin AB'den daha az olması nedeniyle çok daha düşüktür. 
Besin derişimleri doğal seviyeden çok daha yüksektir. Kıyılarda görülen yüksek 
fitoplankton seviyesinden de anlaşılabileceği gibi nehir ağızlarında ve büyük şehirlerde 
yüksek miktarda ötroflaşma mevcuttur. 

Batı Avrupa'daki nehirlerde ve bunların Kuzey Atlantik Okyanusu’na ve Baltık 
Denizi’ne döküldükleri noktalarda görülen yüksek ağır metal derişimleri salımların 
azaltılmasını amaçlayan politikalar sayesinde azalmıştır. DAKOA ülkelerinde nehirlerin 
durumu hakkındaki mevcut bilgiler bir çok nehrin, gölün, yeraltı suyunun ve kıyının ağır 
metaller ve petrol gibi tehlikeli maddelerle kirlendiğini göstermektedir. Bu kirlilik 
şehirlerin çıkışlarında, sanayi bölgeleri ile tarım alanlarında ve maden bölgelerinde yer 
alan sorunlu alanlarda yoğunlaşmıştır. Bu sorunlu alanlar dışında nehir ve göl sularının 
kalitesi nispeten daha yüksektir. 

Batı Avrupa'da kıyılarda ve açık denizlerde bulunan rafinerilerden kaynaklanan 
petrol kirliliği azalmaktadır. Ancak özellikle Kuzey Denizinde ve Baltık Denizinde 
çoğunlukla gemiler tarafından gerçekleştirilen yasadışı boşaltımlar önemli bir sorun 
oluşturmaya devam etmektedir. Karadeniz'de Hazar Denizi’nde ve Akdeniz'de çeşitli 
kaynakların neden olduğu petrol kirliliği önemli bir sorun oluşturmaktadır. Kısa bir süre 
önce Kuzey İspanya kıyılarında Prestige adlı petrol tankerinin neden olduğu felaket 
gelecekte benzer kazaların oluşması riskinin azaltılması gerektiğini vurgulamaktadır. 

 

Rakamlarla gerçekler: 
• Avrupa'da ortalama su kullanım endeksi % 7'dir. Su sıkıntısı çekmeyen 33 

ülkeden 20'sinin su kullanım endeksi % 10'dan azdır. Ancak temiz su kaynaklarının % 
20'sini kullanmakta olan 14 ülke ciddi su sıkıntısı tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

• Son on yıl içerisinde bir çok bölgede toplam temiz su kullanımı azalmıştır. 
DAKOA ülkeleri ile AB'ne üyelik başvurusunda bulunmuş olan Orta Avrupa ülkelerinde 
bu azalmanın nedeni sınai ve tarımsal faaliyetlerde su kullanımının önemli ölçüde 
azalmasıdır. 

• Bir çok ülke böcek ilacı kirliliği tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
• Batı Avrupa ülkelerinde 1970'li yıllardan bu yana atık su arıtma seviyesi ile 

arıtma tesislerine bağlı olan nüfus oranında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Orta ve 
Doğu Avrupa ülkelerinde nüfusun % 25'i, çoğu ikincil arıtma işlemi uygulayan atık su 
arıtma tesislerine bağlıdır. DAKOA ülkelerinde ise atık su arıtma işlemleri, atık su arıtma 
tesislerine bağlı nüfus oranı, uygulanan arıtma seviyesi ve mevcut arıtma tesislerinin 
işletme verimliliği açılarından çok düşük seviyededir. AB Plaj Suları Yönergesi’nin 25 yıl 
önce yürürlüğe girmesine rağmen Avrupa'nın kıyılardaki plajlarının % 10'u ve iç 
sulardaki plajlarının % 28'i (zorunlu olmayan) hedef değerleri karşılamamaktadır. 
 

1.12.Toprak 
Avrupa'da toprakla ilgili en büyük sorunlar toprağın betonla örtülmesinden ve 

erozyondan kaynaklanan ve telafisi mümkün olmayan toprak kayıpları, yerel ve dağınık 
kaynakların neden olduğu kirlilik (asitleşme dahil), tuzlanma ve toprağın pekişmesidir. 
Toprak üzerindeki baskılar yerleşim bölgelerinde nüfus ve faaliyet yoğunluğundan, 
ekonomik faaliyetlerden iklim ve arazi kullanımı değişikliklerinden kaynaklanmaktadır. 
Tüketici alışkanlıkları ve sanayi sektörü özellikle yerleşim bölgelerinde belediye atıkları, 
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enerji üretimi ve ulaşım gibi potansiyel kirlilik kaynaklarının artmasına neden olmaktadır. 
Özellikle Akdeniz kıyılarında turizm toprağın bozulmasının önemli nedenlerinden biridir. 

Toprak sınırlı ve 50-100 yıllık bir dönemde yenilenemeyen bir kaynaktır. Toprağın 
kirletici maddeleri süzme ve yüzeyde tutma özelliği yardımıyla çevreden temizlemesi ve 
esnekliği nedeniyle oluşan zararlar ancak çok ileri safhalarda anlaşılabilmektedir. Bu 
durum Avrupa'da kısa bir süre öncesine kadar toprağın korunmasına neden önem 
verilmediğini açıklamaktadır. 

Toprak erozyonu Avrupa'da geniş alanları etkilemektedir- Avrupa topraklarının 
yaklaşık % 17'si bu durumdan bir derece etkilenmektedir, iklim koşulları Akdeniz 
Bölgesi’nin erozyondan en çok etkilenen bölgelerden biri olmasına yol açmaktadır. 
Arazi kullanımında meydana gelen, ekin yetiştirme verimliliği düşük toprağa sahip 
marjinal arazilerin terk edilmesi ve daha sık ve ciddi orman yangınları gibi değişiklikler 
eski çağlardan bu yana toprak kaynaklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Toprak 
erozyonu diğer toprak bozulmaları Akdeniz Bölgesi ile Doğu Avrupa'da bazı bölgelerin 
çölleşmesine neden olmuştur. Toprak erozyonu, bu kadar önemli olmasa da Kuzey 
Avrupa'da da gittikçe artan bir sorundur. 

Toprak kalitesini etkileyen en önemli etkenlerden biri tarımda kullanılan toprak 
işleme sistemleridir. Organik madde/toprak çeşitliliği ve toprak verimliliği kaybı kırılgan 
toprağın derin sürülmesi ve mısır gibi erozyona neden olan bitkilerin yetiştirilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca aşırı otlatma ve AB'nde Ortak Tarım Politikası’na bağlı 
olarak tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşması da erozyon nedeniyle toprak kaybını 
hızlandırmaktadır. 

DAKOA ülkelerinde toprakla ilgili bir çok sorun geçmişte yapılan faaliyetlerden ve 
kötü yönetim uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Orta Asya'da toprak erozyonu 
konusunun da ötesinde akut çölleşme sorunu mevcuttur. Rusya Federasyonu’nun 
güney bölgeleri ile Akdeniz Bölgesi’nde de benzeri sorunlar yaşanmaktadır. 

Batı, Orta ve Doğu Avrupa'da toprak kirliliğinin en yaygın türü olan asitleşme geniş 
alanları etkilemektedir. Ukrayna gibi DAKOA ülkelerinde ise böcek ilaçlarının neden 
olduğu kirlilik en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çernobil'de meydana gelen 
kazanın yanı sıra geçmişte gerçekleştirilen nükleer denemelerden kaynaklanan 
radyoaktif çekirdeklerin neden olduğu kirlilik, uranyum madeninin çıkarılması ve 
işlenmesi ve nükleer yakıt üretimi bu ülkelerde kirlenmeye neden olmaktadır. Batı 
Avrupa'da, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile DAKOA ülkelerinde toprağı kirleten sabit 
kaynaklar genellikle üretimi durdurulmuş olan sanayi tesislerinden, geçmişte yaşanan 
endüstriyel kazalardan ve hatalı bir şekilde boşaltılan belediye ve sanayi atıklarından 
oluşmaktadır. Genel olarak tüm ülkeler 'kirleten öder' ilkesini çeşitli şekillerde 
uygulamaktadır. Ancak düzeltici faaliyetlerin toplam giderlerinin büyük bir bölümü kamu 
fonlarından karşılanmış ve bir çok ülkede kirlenmiş bölgelerin temizlenmesi için özel 
fonlar oluşturulmuştur. 

 

Rakamlarla gerçekler: 
• Özellikle inşaat faaliyetlerinin çok yoğun olduğu Batı Avrupa'da toprağın betonla 

örtülmesi giderek artmaktadır. Bu durum 1980 yılından bu yana hane sayısının ve kişi 
başına düşen konut alanının artmasından kaynaklanmaktadır. 

• İstikrarsız tarımsal uygulamalar kötü doğa koşulları ve diğer etkenler erozyon 
nedeniyle toprak kaybına yol açmakta ve bu kaybın bir kısmının geri kazanılması 
mümkün olmamaktadır. Avrupa topraklarının yaklaşık olarak % 17'si bu durumdan 
etkilenmektedir. 
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• Toprak erozyonu ekonomiyi de büyük ölçüde etkilemektedir. Avrupa'da 
erozyondan etkilenen tarım alanlarında yıllık ekonomik kaybın hektar başına 53 EURO, 
karayollarının tahrip edilmesi, barajların kum ve çamurla dolması gibi kamusal altyapı 
tesislerine verilen hasarın da 32 EURO civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

• Kirliliğin giderilmesi için büyük paralar harcanmasına rağmen bunun düzeltici 
faaliyetlerin toplam maliyetleri içersindeki payı oldukça düşüktür (azami % 8). 

• Akdeniz bölgesi ile DAKOA ülkelerinde tarım toprakları uygun olmayan sulama 
sistemlerinin kullanılmasına bağlı olarak orta ile yüksek derecede tuzlanmaya maruz 
kalmaktadır. Tuzlanma Akdeniz Bölgesi’nde sulu tarım arazilerinin % 25'ini yani 16 
milyon hektar alanı etkilemektedir. 

 

1.13. Ormanlar 
Avrupa'nın toplam ormanlık alan miktarı artmakta, ancak ormanların durumu 

asitleşme ve toprak kalitesinin bozulması nedeniyle kötüye gitmektedir. Kereste 
talebinin artması ormanların özellikle DAKOA ülkelerinde önemli bir ekonomik kaynak 
olmaya devam etmesini sağlamaktadır. Ormancılık faaliyetlerinin çok sayıda küçük 
işletme tarafından gerçekleştirilmesi doğru uygulamaların yapılmasına engel teşkil 
etmektedir. 

Avrupa'da ormancılık sektörü genel olarak küçük bir ekonomik ölçeğe sahiptir, 
ancak Baltık Denizi çevresindeki ülkelerde önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. 
Avrupa'nın toplam yüzölçümünün yaklaşık % 38'ini oluşturan ormanlar önemli bir doğal 
kaynaktır. Avrupa'nın orman kaynaklarının yaklaşık %80'i Rusya'da bulunmaktadır. 

Toplam orman alanlarının her yıl yaklaşık olarak % 0.5 oranında artması (Rusya 
Federasyonu dışında) ve hemen hemen tüm ülkelerde yıllık kesim miktarının yetiştirilen 
ağaç miktarından düşük olması Avrupa'nın toplam orman kaynaklarının artmasını 
sağlamaktadır. En büyük artış bazı DAKOA ülkeleri (özellikle Beyaz Rusya ve 
Kazakistan) ile Akdeniz ülkelerinde (İspanya, Fransa, Portekiz, Yunanistan ve İtalya) 
yaşanmaktadır. Buna karşılık, ormanların nitel durumu daha kötü bir görüntü arz 
etmektedir. İzleme işleminin başladığı seksenli yılların ortalarından bu yana ormanların 
durumu genel olarak kötüye gitmektedir ve halen ağaçların % 20'sinin hasarlı olduğu 
bilinmektedir. 

Avrupa'nın kereste kaynaklarının nispeten daha az düzeyde kullanılması politik 
karar mercilerine ve orman yöneticilerine ormanların işlevlerini çeşitlendirme ve 
ormanlık bölgelerde çevresel, sosyal ve ekonomik dengelerin daha iyi şekilde kurma 
olanağı sağlamıştır. Ancak ekonomik geçiş süreci içerisinde bulunan ülkelerde 
ormancılık faaliyetlerinin özelleştirme ve yeniden yapılanma nedeniyle çok sayıda küçük 
işletme tarafından gerçekleştirilmesi doğru uygulamaların yapılmasına ve buna bağlı 
olarak çevrenin korunmasına engel teşkil etmektedir. 

 

Rakamlarla gerçekler: 
• Rusya Federasyonu ve İskandinav ülkeleri dışında (Kuzey İsveç, Finlandiya ve 

Norveç) bir çok Avrupa ülkesinde ormanların ancak % 1'i insanlar tarafından 
bozulmamıştır. 

• Avrupa'da ormanlık alanların % 7'si bir şekilde koruma altındayken % 3'ü sıkı 
koruma altındadır. 

• Avrupa'nın tüm bölgelerinde yıllık kesim miktarı yetiştirilen ağaç miktarından 
düşüktür. Rusya Federasyonu’nda her yıl yetiştirilen ağaçların ancak % 16'sı 
kullanılmaktadır, bu oran Batı Avrupa'da % 65, ODA ülkelerinde ise % 50 civarındadır. 
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1.14. Biyoçeşitlilik 
Avrupa, dünyanın diğer bölgeleri üzerindeki ekolojik etkisini azaltma 

sorumluluğunun yanı sıra çeşitli ekosistemlerini ve doğal güzelliklerini korumak ve 
kıtadan geçen göçmen hayvan türleri ve kıtada yaşayan ve tehdit altında bulunan türleri 
korumak gibi küresel bir sorumluluğa sahiptir. Bu sorumluluk yabani hayvanlarla ilgili 
küresel ticaretin kontrol altına alınması sorumluluğunu da kapsamaktadır. 

Avrupa BM Biyolojik Çeşitlilik konvansiyonu, Bern ve Ramsar Konvansiyonları ve 
denizlerle ilgili çeşitli Konvansiyonlar ile küresel olarak tehdit altında bulunan 
memelilerin, kuşların ve bitki türlerinin korunmasında önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. 
Biyolojik çeşitlilik konusunda küresel anlamda en önemli iki bölge olan Kafkaslar ve 
Akdeniz havzası kısmen Avrupa'da yer almaktadır. Bir diğer önemli bölge olan Kuzey 
Kutbu da kısmen Avrupa bölgesinde bulunmaktadır. Bu türler Avrupa'da karışık bir 
trend izlemektedir. Önceleri büyük tehdit altında olan bazı türler toparlanmaya 
başlarken bir kısmı da özellikle doğal yaşam alanlarının bozulması ya da ortadan 
kalkması nedeniyle hızla azalmaktadır. Avrupa küresel hayvan türü çeşitliliğinin yaklaşık 
olarak yarısını oluşturan çok çeşitli evcil hayvan türlerine ev sahipliği yapmaktadır. 
Ancak Avrupa'ya özgü bu türlerin hemen hemen yarısının nesli tükenmek üzeredir. 
Avrupa, ayrıca barınan türlerin en yüksek oranda aktif korunma altında tutulduğu bir 
bölgedir (memelilerin % 26'sı, kuşların % 24'ü). 

Bir çok ülke Ramsar Konvansiyonu’nda öngörülen şekilde sulak alan sayısının 
azalmasını durdurmaya yönelik politikaları ya da ulusal eylem planlarını başarılı bir 
şekilde uygulamışlardır. Ancak Doğu Avrupa'da sulak alan kaybı değişen ekonomik 
koşullar nedeniyle günümüzde 1980'li yıllardan daha hızlı bir şekilde artmaktadır. 

Avrupa'da çiftlik yapısı, çiftlik yönetimi ve çiftlik hayvanı türleri ile ilgili trendler son 
yirmi otuz yıl içerisinde zengin türlere sahip doğal yaşam alanlarının büyük ölçüde 
azalmasına neden olmuştur. 

Avrupa'da yaklaşık olarak 600 farklı türde koruma alanı ve koruma altında tutulan 
65 000 alan bulunmaktadır. Bern Konvansiyonu’nun (1979) yürürlüğe girmesiyle 
Avrupa'da bir çok ülkenin doğanın korunmasına yönelik olarak ulusal yasalar çıkarması 
1970'li yıllardan bu yana ulusal koruma alanlarının sayısının her geçen gün daha da 
artmasını sağlamıştır. Yeni koruma alanları oluşturulması özellikle ulaşımın, 
şehirleşmenin ve yoğun tarımsal faaliyetlerin arazi kullanımı üzerinde oluşturduğu 
baskıların yarı doğal ücra alanları azalttığı Batı Avrupa'da çeşitli nedenlerle çok zor 
olacaktır. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile DAKOA ülkelerinde arazilerin özelleştirilmesi 
ve sahiplerine iade edilmesi (kamulaştırılmış arazilerin önceki sahiplerine iade edilmesi) 
sorun teşkil etmektedir. Öte yandan biyolojik çeşitlilik sorunu tarım ve çevre ile ilgili 
önlemler ve istikrarlı ormancılık politikaları gibi sektörel politikalara daha fazla entegre 
edilmektedir. İklim değişikliğinin Avrupa'nın önemli ekosistemlerinin korunan alanlara 
(Örneğin Natura 2000 alanlarına) dağıtılması ve buralarda yönetilmesi üzerindeki 
etkileri de uzun vadede sorun teşkil edecektir. 

 

Rakamlarla gerçekler: 
• Küresel olarak tehdit altında bulunan 3 948 omurgalı hayvan türünün 335 'i 

Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde yaşamaktadır. Bunlardan % 37'si memeliler, % 15'i 
kuşlar, % 4'ü iki yaşamlılar, % 10'u sürüngenler ve % 34'ü tatlı su balıklarıdır. 

•  Bu konuda önemli gelişmeler kaydedilmesine rağmen özellikle Rusya 
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Federasyonu’nda ve Orta Asya ülkelerinde yabani hayvanların ticaret amacı ile 
öldürülmesi yerli hayvan türleri için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bu durum kısmen 
Batı Avrupa vatandaşlarının taleplerinden kaynaklanmaktadır. 

• Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde koruma altındaki alanlar toplam 
yüzölçümünün % 9'unu oluşturmaktadır. Batı Avrupa ülkelerinde bu oran % 15'dir.  

 

1.15. Balıkçılık 
Modernize edilmiş güçlü balıkçılık filolarının aşırı avlanması nedeniyle denizlerdeki 

balık stokları nüfuslarını koruyabilecek düzeyin altına inmiştir. Dalyanlardaki balık 
stokları ise aşırı tüketimden ziyade çevresel bozulmanın tehdidi altındadır. Ancak sayısı 
yasal dalyanlardan çok daha fazla olan, Hazar Denizindeki Mersin balığı çiftlikleri gibi 
yasadışı dalyanlar doğal kaynaklar üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır.  

 Denizlerde yoğun olarak som balığı, levrek ve izmarit, tatlı sularda da alabalık 
yetiştirilmesi çevre ile ilgili sorunlara neden olmaktadır. Bu üretimin, balık çiftliklerinin 
yakın çevresi üzerindeki etkileri izlenebilmekte ve bunlarla gerektiği şekilde mücadele 
edilmektedir. Ancak denizlerdeki besinler ve yabanıl sürüler üzerindeki etkileri 
izlenememektedir.  

 

Rakamlarla gerçekler: 
• 1990 yılından bu yana filo kapasitesinde yaşanan azalmaya rağmen Avrupa'da 

denizlerde avlanan balık miktarında % 25 oranında artış gözlenmiştir. 
• Avrupa'nın morina stokları 1980'den bu yana önemli ölçüde azalmıştır ve bir 

çoğu tükenmek üzeredir. 
• Son on yıl içerisinde Avrupa'daki balıkçılık filosunun kapasitesi bir miktar 

düşürülmüştür. En önemli azalma AB filosunda gerçekleştirilmiştir 

 

1.16. Afetler 
Türkiye'de 1999’da yaşanan deprem, Ukrayna'da 2002 yılında yaşanan maden 

felaketleri, Prestige adlı petrol tankerinin neden olduğu İspanya'nın batı kıyılarındaki 
facia ve 2002 yılı yaz aylarında Orta Avrupa ile Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel 
felaketi Avrupa’da yaşanan afetlerin son yıllardaki örnekleridir. Bu tür afetler devam 
edecek gibi görünmektedir. 

Her ne kadar, Ukrayna'da meydana gelen maden felaketi dışında, son on yılda 
çok ölümlü kaza sayısında büyük bir azalma görülmesi ve risk yönetimi konusunda 
kaydedilen ilerlemelere rağmen, büyük teknolojik kazalar tamamen önlenememektedir. 
Bu kazaların en büyük nedeni mekanik arızalardır. Operatörlerin hataları da bu 
kazaların oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak her iki durum da yönetimdeki 
aksaklıklardan kaynaklanmaktadır. 

Avrupa'da bulunan nükleer tesis sayısı 1970 yılından bu yana artmıştır ve bir çok 
Avrupa ülkesinde ekonomik ömrünü doldurmak üzere olan nükleer reaktörler 
bulunmaktadır. Diğer bir konuda, Doğu Avrupa'da bulunan eski tesislerin fiziki olarak 
yaşlanmış olmasıdır. Son yıllarda Sovyet tasarımı reaktörlerin güvenliğindeki iyileştirme 
çalışmaları olumludur. Bu çalışmalar Doğu ile Batı arasındaki işbirliğinin sağladığı 
güvenlik kültürü ve bu reaktörlerin iyileştirilmesi amacı ile yapılan büyük yatırımlar 
sayesinde gerçekleştirilmiştir. 

Tasarımlardaki gelişme ve yıllar boyu kazanılan işletme deneyimi teknolojik 
kazaların ve doğal afetlerin olumsuz sonuçlarını artıran faaliyetlerin risk seviyesini 
düşürmüştür. Kazaların çevre üzerindeki uzun vadeli etkileri ile neden oldukları akut 
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sağlık sorunları ve maddi hasarlar ile ilgili risklere daha fazla önem verilmesini sağlayan 
entegre yaklaşımlar benimsenmiştir. Ancak bu risklerin tamamen ortadan kaldırılması 
mümkün olmadığından her zaman iyi bir risk yönetimi gerekmektedir. 

Entegre bir afet yönetimi yaklaşımı sergilenmesi ve acil durum planlamasının daha 
iyi bir şekilde yapılması gerektiğinin bilincine varılması teknolojik kazaların sayısını ve 
etkilerini azaltacak, bazı doğal afetlerin etkisini de hafifletecektir. 

 

Rakamlarla gerçekler: 
• 2010 yılına kadar AB karasularında ham petrol taşıyan tüm tankerlerin ve süper 

tankerlerin çift gövdeye sahip olmaları gerekmektedir. 700 tondan daha fazla petrol 
dökülmesine neden olan kazaların % 77'si gövde kusurlarından, çarpışmadan ve 
karaya oturmadan kaynaklanmaktadır.  

• Ukrayna'da, Rusya'da ve Beyaz Rusya'da resmi kayıtlar üzerinde yapılan 
çalışmalar Çernobil faciasının neden olduğu radyasyonun bir milyondan fazla insanı 
etkilediğini göstermektedir. Bazı çalışmalar bu radyasyona maruz kalan çocuklarda tiroit 
kanseri vakalarının arttığını göstermektedir.  

 

2. AB HUKUKUNDA ÇEVRE KORUMA 

Avrupa Birliği çevre hukukunun asli kaynakları, aşağıda ele alınacak olan kurucu 
antlaşmalar ile uluslararası anlaşmalardır. Topluluk kurumlarının tasarrufları arasında 
yer alan ve bağlayıcı nitelikteki tüzük, direktif ve kararlar gibi düzenleme türleri ise çevre 
hukukunun ikincil kaynaklarını oluşturur. 

 

2.1. AB Birincil Hukukunda  Çevre Koruma 
 Avrupa Birliği’nin birincil hukukunun temellerini oluşturan, Avrupa Kömür Çelik 

Topluluğu (1951), Avrupa Ekonomik Topluluğu (Roma Antlaşması 1957) ve Avrupa 
Atom Enerjisi Topluluğu (1957) anlaşmalarının hiç birinde doğrudan çevre koruma ile 
ilgili herhangi bir düzenleme / madde yoktur. Bu konunun birincil hukuka girişi 1987 
tarihinde Avrupa Tek Senedi iledir.  Bu tarihe kadar çevre korumaya ilişkin konular ve 
eylemler, Roma Antlaşması’nın başlangıç bölümünde yer alan; "...halkların yaşama ve 
çalışma koşullarının sürekli olarak iyileştirilmesi"  ve İkinci Maddesinde  yer alan 
Topluluğun görevi; "bir ortak pazarın kurulması ve üye ülkelerin ekonomik politikala-
rının birbirine yakınlaştırılması yoluyla, Topluluğun tümü içinde ekonomik faaliyetlerin 
uyumlu bir biçimde geliştirilmesi, dengeli ve sürekli bir gelişmeyi, daha ileri bir istikrarı, 
yaşama düzeylerinin hızla yükselmesini ve bir araya getirdiği ülkeler arasında daha sıkı 
ilişkilerin kurulmasını sağlamak” ibareleri ile, üyeler arasındaki rekabet koşullarını 
düzenleyen 100. Maddedeki (haksız rekabetin önlenmesi) ve ortak pazarın 
güçlendirilmesiyle ilgili olan 235. Maddedeki (iç pazarı tehdit eden gelişmelere karşı 
önlem alınması) çerçevesinde yürütülmüştür.  

1970’li yıllar çevre sorunlarına tüm dünyanın ilgisinin arttığı ve sürekli gündemde 
kalan belli başlı konulardan biri haline geldiği yıllar olmuştur. Bunun bir yansıması 
olarak, 1972 yılında Birleşmiş Milletlerde UNEP kurulmuş ve çevre konusu Birleşmiş 
Milletlerin doğrudan ilgilendiği konulardan biri haline gelmiştir. Aynı yıl (1972) Paris’te 
toplanan AB Zirvesi’nde de çevre için bir eylem planı hazırlanması kararı alınmıştır. Bu 
tarihten itibaren çevre koruma konusu AB’nin üzerine durduğu önemli konulardan birisi 
olmuş ve 1973’ten günümüze dek altı adet Çevre Eylem Planı yapılmıştır.   
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2.1.1.  Avrupa Tek Senedi 
BM Genel Kurulu tarafından görevlendirilen, başkanlığını Norveç eski 

başbakanlarından Gro Harlem Brutland’ın yaptığı uluslararası komisyonca hazırlanan 
ve 1987 yılında yayımlanan “Ortak Geleceğimiz” adlı rapor toplumları, yönetimleri ve bu 
arada da AB yönetimlerini çok etkilemiştir. Bunun üzerine, aynı yıl Roma 
Antlaşması’nda yapılan değişikler ile oluşturulan, Avrupa Tek Senedi’ne ilk kez Başlık 
VII ya da  "çevre" adlı bir bölüm  eklendi. Bu bölüm altındaki 130(R), 130(S) ve 130(T) 
maddeleri, doğrudan çevre koruma konusundaki düzenlemeleri içermek-tedir. Böylece 
bir yandan, AB’nde gittikçe sayıları artmakta olan çevre koruma mevzuatına birincil 
hukukta hukuksal bir temel sağlanmış oldu, öte yandan da çevre konusu AB birincil 
hukukunda yerini almış oldu.  “Sürdürülebilir Kalkınma” AB’nde temel politik ilkelerden / 
hedeflerden biri haline geldi ve çevre koruma politikasının diğer politikaların 
vazgeçilmez bir parçası olduğu kabul edildi. Avrupa Birliği’nin çevre koruma politikalarını 
özetlemesi ve temel düzenleme olması bakımından bu maddeler aynen aşağıya 
alınmıştır. 

 

Başlık VII Çevre 

 Madde 130 (R) 

1. Topluluğun çevre koruma konusundaki etkinliklerinin / politikasının genel 
amaçları;  

i. çevrenin kalitesini korumak,  aynen muhafaza ederek sürdürmek  ve  daha 
iyiye götürmek,   

ii. insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak,           

iii. doğal kaynakların temkinli, basiretli ve akılcı bir biçimde kullanılmasını 
sağlamaktır. 

2. Topluluğun çevre ile ilgili çalışmaları, koruyucu önlemlerin alınması, çevreye 
verilen zararların öncelikle kaynağında giderilmesi ve kirletenin ödemesi ilkeleri üzerine 
kuruludur. Çevre koruması konusundaki gereklilikler topluluğun diğer politikalarının bir 
parçasını oluşturur. 

3 Topluluk çevre konusundaki eylem planlarını hazırlarken; kullanılabilir bilimsel ve 
teknik bilgiler; topluluğun çeşitli bölgelerindeki çevre koşulları; eyleme geçmenin ya da 
eylemsiz kalmanın ortaya çıkarabileceği avantajlar ve yükler; topluluğun bütününde 
ekonomik ve sosyal kalkınma ile bölgelerin dengeli kalkınmasını göz önünde  
bulundurur. 

4. Topluluk birinci fıkrada öngörülen amaçlar doğrultusunda tek tek üye devletler 
düzeyinden daha iyi gerçekleştirebildiği ölçüde, çevre ile ilgili konularda Topluluk 
düzeyinde hareket eder. Üye devletler, topluluğa özgü nitelikli olan önlemler saklı 
kalmak kaydı ile diğer önlemlerin finansmanını ve uygulamasını sağlarlar. 

5. Topluluk ve üye ülkeler kendi yetkileri çerçevesinde üçüncü ülkeler ve 
uluslararası örgütlerle çevre sorunları konusunda işbirliğine girebilirler. Topluluğun 
girişeceği bu işbirliği, bu Anlaşmanın Topluluğun anlaşma yapma yetkisini düzenleyen 
228. maddesine uygun olarak, ayrı bir anlaşma konusunu oluşturabilir. Topluluğun bu 
konuda anlaşma yapma yetkisine sahip olması, üye ülkelerin uluslararası örgütler 
bünyesinde anlaşma görüşmeleri yürütmesine ve anlaşmalar yapmasına engel değildir. 

Madde 130(S)  
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Konsey, Komisyon'un önerisi üzerine, Avrupa Parlamentosu ve Ekonomik ve 
Sosyal Komite'nin de görüşünü aldıktan sonra, Topluluk tarafından girişilecek etkinlikleri 
oybirliği ile kararlaştırır. Konsey, önceki fıkrada öngörülen şartlar çerçevesinde nitelikli 
çoğunlukla karar alınması gereken konuları belirler. 
 

Madde 130(T) 
130 S Maddesine uygun olarak, birlikte kararlaştırılacak koruma önlemleri, bu 

Anlaşmaya aykırı düşmemek koşuluyla, üye devletlerin daha katı koruma önlemleri 
almalarını ve sürdürmelerini engellemez. 

Avrupa Tek Senedi’nin  VII. Başlığı toplu olarak değerlendirildiğinde; AB’nin çevre 
koruma politikası şöyle özetlenebilir: Çevre koruma amaçlı eylemler ve uygulamalarda, 
Birliğin devreye girmesi / önlem alması halinde daha etkili bir sonuç söz konusu ise 
birlik yetkili olacaktır, aksi takdirde yetki üye devletlere ait olacaktır. Başka bir anlatımla 
Birliğin çevre koruma politika ve uygulamaları açısından yetkileri “tamamlayıcı” nitelikte 
bir yetkidir. 

 Avrupa Tek Senedi’ndeki düzenlemeye göre; Birliğin çevre koruma politikası; 
ihtiyatlı olma, kaynağından düzeltme, kirleten öder  ve diğer politikalarla bütünleşme 
ilkelerine dayandırılmaktadır. Aynı şekilde, çevre koruma eylemlerinde; varolan bilimsel 
ve teknik verilerin dikkate alınması, bölgesel farklılıkların çevre koşulları için de geçerli 
olduğu ve bu bağlamda çevre koruma standartlarının bölge koşullarına özgün bir 
şekilde oluşturulması, eylemde bulunma  veya eylemsizlik durumunun yaratacağı yarar 
veya zararların dikkate alınması, ekonomik ve sosyal gelişmenin bölgesel kalkınma ile 
Birliğin genel kalkınması arasında uyumlu olmasının gözetilmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. 

Avrupa Tek Senedi'nde, çevre koruma konusunu doğrudan düzenleyen bu bölüme 
ek olarak, çevre  koruma ile ilişkilendirilebilecek diğer bazı maddelerde / düzenlemeler 
de yer almaktadır. Örneğin; 6(A) maddesinde "Avrupa İç Pazarı"nın 31 Aralık 1992 
tarihine kadar tamamlanması öngörülmüştür. Bu durum Topluluğun uluslararası 
piyasada rekabet şansını arttırmak için daha sıkı çevre normları geliştirilmesine ve de 
bunların uygulanmasının takip etmesine neden olarak çevre koruma anlamında olumlu 
bir ortam yaratmıştır. Çünkü; Topluluk çevre normlarının tam olarak uygulanmaması 
durumunda KOMMISSIOX DER KI'HOPAISCHKN CEMKINSCHAKTEN (1990 h) göre 
İç Pazar'ın tam olarak isleyeceği şüphelidir. 

 

2.1.2.  Maastricht Antlaşması 
AET Kurucu Antlaşmasını değiştirerek, AT Kurucu Antlaşmasına dönüştüren   

1992 tarihli Maastricht Antlaşması’nda, Antlaşmanın başlangıç bölümünde yer alan 
amaçlar bölümüne “çevrenin bütünlüğü ve korunmasının güçlendirilmesi” yönünde yeni 
bir amaç  maddesi eklenmiştir. Ayrıca doğrudan çevre koruma ile ilgili olan Madde 2; 
3/k; 130(R), 130(S) ve 130(T) maddeleri de  tamamen yeniden düzenlemiştir. Böylece 
bir yandan konu biraz daha genişletilirken öte yandan da  çevre koruma konusu tam 
anlamı ile Birliğin görevleri içine alınmış ve Birlik bu bağlamda çok daha etkili bir 
konuma getirilmiştir.   

Topluluğun ana hedeflerinin belirtildiği bölüm olan Madde 2’ye; "çevreye saygılı, 
sürdürülebilir, istikrarlı ve enflasyonist olmayan bir kalkınma"  ibaresi eklenmek 
suretiyle; “sürdürülebilir kalkınma” politikası / hedefi  Birliğin temel hedeflerinden biri 
haline getirilmiştir. Temel politikaların sıralandığı bölüm olan Madde 3  k bendinde ilk 
kez "çevre koruma politikası" eklenmiştir.  Doğrudan çevre koruma ile ilgili olan bölüm 
ise aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 



 70 

. 

 

Başlık  XVI Çevre 

Madde 130 (R):  
1. Topluluğun çevre alanındaki politikası, aşağıdaki hedeflerin izlenmesine katkıda 

bulunur: 
 - çevre kalitesinin  korunması, aynen muhafaza edilmesi ve iyileştirmesi; 

 - insan sağlığının korunması; 

 - doğal kaynakların temkinli  ve akılcı bir biçimde kullanılması; 

- bölgesel yada dünya düzeyinde ortaya çıkan çevre sorunlarına karşı koymayı ve 
hedeflenen önlemlerin uluslararası düzeyde geliştirilmesi. 

2. Çevre alanındaki Topluluk Politikası, Topluluğun değişik bölgelerindeki 
durumların çeşitliliğini dikkate alarak yüksek bir koruma seviyesini hedefler. Tedbirlilik 
ve koruyucu eylem ilkeleri, çevreye verilen zararları öncelikle kaynağında düzeltme 
ilkesi ve kirleten öder ilkesi üzerine kurulmuştur. Çevrenin korunması konusundaki 
gereklilikler, Topluluk  politikalarının belirlenmesine ve yürürlüğe konulmasına dahil 
edilmelidir.  Bu bağlamda bu tür gerekliliklere cevap getiren uyumlaştırma önlemleri, 
uygun hallerde üye devletlere ekonomik nitelikte olmayan ve çevreye bağlı gerekçeler 
ile bir topluluk denetimi usulüne yükümlüyü tabi tutan geçici önlemleri alma iznini veren 
bir istisna hükmü içerebilir. 

3.Çevre alanındaki politikasının oluşturulmasında Topluluk şu unsurları dikkate 
alır:  

- kullanılabilir bilimsel ve teknik bilgiler;  

- topluluğun çeşitli bölgelerindeki çevre koşulları; 

 -eyleme geçmenin ya da eylemsiz kalmanın ortaya çıkarabileceği avantajlar ve yükler; 

- topluluğun bütününde ekonomik ve sosyal kalkınma ile bölgelerin dengeli kalkınması. 

4. Karşılıklı yetkileri çerçevesinde, Topluluk ve üye devletler üçüncüm ülkeler ve 
uluslar arası uzmanlık örgütleri ile işbirliği yaparlar. Topluluğun işbirliği yöntemleri, 
Topluluk ve üçüncü taraflar arasında AT kurucu antlaşmasının 228. maddesi uyarınca 
müzakere edilip sonuçlandırılacak olan antlaşmaların konusunu oluşturabilir.  Bir önceki 
paragraf üye devletlerin uluslararası alanda müzakere sürdürüp uluslararası anlaşmalar 
yapma yetkisine halel getirmez. 

Yukarıda verilen metinlerden de görüleceği üzere; Maastricht Antlaşması’nda Tek 
Senede ilave olarak “çevre politikasının topluluğun değişik bölgelerdeki durumların 
çeşitliliğini dikkate alarak yüksek bir koruma seviyesini hedeflenir” hükmü eklenmiştir. 
Çevre politikasının diğer politikaların tanım ve uygulamalarıyla bütünleştirilmesi ile ilgili 
bölüm, yeni eklenen bir hükümle değiştirilmiştir. Buna göre çevre politikalarının diğer 
politikalarla bütünleştirilmesi için bazı uyum tedbirleri alınması zorunludur. Ancak 
istisnai olarak üye ülkeler, gerekli olduğu takdirde ekonomik temele dayanmayan, 
çevreye bağlı gerekçeler bazında geçici önlemler alma yetkisine sahip olacaktır. Alınan 
bu geçici önlemler Topluluk denetim usulüne tabi tutulacaktır. Bu maddeye getirilen bir 
diğer değişiklikle Topluluğun karar alma yöntemlerinde de değişiklikler yapılmıştır. Buna 
göre çevre politikaları ile ilgili karar alma prosedürü üç  istisna dışında nitelikli çoğunluk 
esasına bağlanmıştır. 

 



 71 

 

 

Madde 130 (S): 
1.Konsey, 189.  maddede ele alınan usul uyarınca ve Ekonomik ve Sosyal 

Komite’ye danıştıktan sonra 130R maddesinde ele alınan hedeflerin gerçekleşmesi için 
Topluluğun üstleneceği etkinlikleri kararlaştırır. 

2.Birinci fıkrada öngörülen karar alma usulüne istisna olarak ve 100 A maddesine 
halel gelmeksizin Konsey, Komisyon’un önerisi üstüne ve Avrupa Parlamentosu ile 
Ekonomik ve Sosyal Komite’ye danıştıktan sonra oybirliği esası ile; 

 -esas olarak mali nitelikteki düzenlemeleri; 

-arazilerin düzenlenmesi, atıkların işletilmesi ve genel nitelikli önlemler haricinde toprak 
tahsisi yanı sıra su kaynaklarının işletilmesiyle ilgili önlemleri; 

-bir üye devletin değişik enerji kaynakları arasındaki tercihini ve enerji alanındaki 
beslenmesinin genel yapısını hassas bir biçimde etkileyen önlemleri belirler. 

-Konsey, birinci bentte öngörülen koşullara göre oylama yoluna giderek, bu fıkra 
dahilinde ele alınana sorunların hangilerinde kararlarsın nitelikli çoğunluk esası ile 
alınması gerektiğini belirleyebilir. 

3.Diğer alanlarda erişilecek öncelikli hedefleri saptayan genel nitelikli etkinlik 
alanları Konsey tarafından 189B maddesinde ele alınan usul uyarınca Ekonomik ve 
Sosyal komite’ye danışıldıktan sonra belirlenir. Konsey duruma göre birinci ya da ikinci 
fıkralarda öngörülen koşullarda karar alarak bu planların yürürlüğe konulması için 
gerekli önlemleri belirler. 

4.Topluluk, niteliği olan bazı önlemlere halel gelmeksizin üye devletler çevre 
konusundaki politikanın finansmanını ve uygulamasını sağlar. 

5.Birinci fıkra uyarınca alınan bir önlemin bir üye devletin kamu etkisini kullana 
mercilerine orantısız mali yükler getirmesi halinde kirleten öder ilkesine halel 
gelmeksizin Konsey bu önlemin kabulünü düzenleyen işlem kapsamında; 

-geçici istisnalar ve /veya; 

-130 D maddesi uyarınca en geç 31 Aralık 1993 tarihinde kurulacak Uyum 
Fonu’ndan bir mali destek sağlanması şeklinde uygun düzenlemeleri öngörür. 

130 (S) Maddesinde Konsey’in oybirliği ile kabul yöntemi ile alacağı bu istisnai 
durumlar aşağıda verilmiştir: 

Madde 130(T):  
130S maddesi uyarınca kabul edilen koruma önlemleri, her bir üye devlet 

tarafından geliştirilmiş  koruma önlemlerinin sürdürülmesine ve tesisine engel 
oluşturmaz.  Antlaşma ile bağdaşması gerekir.Bu önlemler Komisyona tebliğ edilir.  

 

 

2.1.3. Amsterdam Antlaşması  
1997  tarihli Amsterdam Antlaşması ile Avrupa Birliği Antlaşması’nın bazı 

maddeleri değiştirilerek yeniden düzenlenmiş ve çevre konusunda birlik daha da etkin 
ve etkili hale getirilmiştir. Bu anlaşmada sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunması 
için alınacak önlemlerin tüm AB politikalarının tanım ve uygulamaları ile 
bütünleştirilmesi kabul edilmiştir. Ayrıca üye ülkelerin çevresel düzenlemeler ile kendi 
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lehlerine ve ortak pazarın aleyhine olabilecek düzenlemelerini  Komisyon’a bildirme ve 
bunlar için Komisyon’dan onay alma zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu anlaşma çerçevesinde öngörülen en önemli değişiklik, Topluluğun kuruluş 
amaçları (Madde B) ve ana hedefleri (Madde 2) kapsamına sürdürülebilir kalkınma 
kavramının dahil edilmesidir. Diğer bir değişiklik ise Kurucu Antlaşmalara eklenen yeni 
bir madde çerçevesinde (Madde 3c) çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin Madde 3 kapsamında yer alan tüm 
Topluluk politikalarının tanım ve uygulamalarıyla bütünleştirilmesidir. Bu Antlaşmanın 
getirdiği diğer bir yenilik ise üye devletlerin, AB mevzuat uyumu çerçevesinde 
öngörülen önlemlerin dışında çevrenin korunması ve insan sağlığını amaçlayan farklı 
ulusal önlemler almak istemeleri durumunda, Komisyon’a bildirilmesi ve bu önlemlere 
onay verilmesi sürecine açıklık getirilmesidir. Bu bağlamda Madde 100a, çevre ve insan 
sağlığım koruma amaçlı ulusal uygulamaların yalnızca bilimsel verilere dayanması 
durumunda kabul göreceğini vurgulamaktadır.  

 

2.1.4.  Nice Antlaşması  
2000 tarihli Nice Antlaşması, Kurucu Antlaşmaların çevre politikasına ilişkin 

hükümlerinde önemli bir değişiklik yapmamıştır. Yapılan değişiklikler, çevrenin 
korunmasıyla ilgili XlX. başlıkta bulunan 175.maddenin (b) fıkrasında '"su kaynaklarının 
yönetimine ilişkin nicel önlemlerin" Konsey tarafından karara bağlanması, (c) fıkrasında 
bulunan "atıkların yönetimi haricinde arazi kullanımı" ibaresinin metinden 
çıkarılmasından ibarettir. 

 

2.2.   Uluslararası   Antlaşmalar    
Avrupa Topluluğu hukukunun yazılı kaynakları arasında yer alan uluslararası 

anlaşmalar; Birliğin bir tüzel kişi olarak kendisinin akdettiği anlaşmalar, Birlik ve üye 
devletlerin birlikte akdettiği karma anlaşmalar ve AB’ne üye devletlerin tamamının 
katıldığı çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Adalet Divanı İçtihatları’ndan meydana 
gelmektedir. 

Avrupa Topluluğu Antlaşması’nın 174. maddesine göre, Topluluk çevre 
politikasının araçlarından biri de bölgesel ve küresel çevre sorunlarıyla uğraşmak üzere 
uluslararası düzeyde önlemler geliştirmektir.  Dolayısıyla Anlaşma’ya göre, Topluluk 
üçüncü ülkelerle ve yetkili uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapabilir. 

Bu olanak Maastricht Antlaşması ile tanınmış olmasına karşın, Topluluk, 
1970’lerden beri çevre korunmasıyla ilgili uluslararası konvansiyonlara taraf olmuştur. 
Halen Topluluk, çevreyle ilgili 30’dan fazla konvansiyon ve anlaşmaya taraf olup, bu 
antlaşmaların kabulüne yol açan müzakerelere yetkisi çerçevesinde aktif şekilde 
katılmaktadır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği’nin taraf olduğu bazı uluslararası 
sözleşmelere örnek olarak, Avrupa’nın Yaban Hayatını ve Yaşama Ortamlarını Koruma 
Sözleşmesi; Akdeniz’in Kara Kökenli Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi; Ozon 
Tabakasının Korunması için Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü sayılabilir. 

Topluluk, uluslararası kuruluşlar ve programlar çerçevesinde ve özellikle Birleşmiş 
Milletler himayesinde cereyan eden faaliyet ve müzakerelere de normal olarak gözlemci 
statüsüyle iştirak etmektedir. Topluluk, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Komisyonu’nun çalışmalarına da tam olarak katılmaktadır. Topluluk son zamanlarda 
Kyoto Protokolü’nü de imzalamıştır. 
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2.3. AB İkincil Hukukunda Çevre Koruma 
Avrupa Birliği çevre hukukunun asli kaynakları olan kurucu antlaşmalar ile 

uluslararası anlaşmalar yukarıda ele alınmıştı. Topluluk kurumlarının tasarrufları 
arasında yer alan ve bağlayıcı nitelikteki tüzük, direktif ve kararlar gibi düzenlemeler ise 
aşağıda ele alınmıştır. 

Bağlayıcı olmaktan çok yol gösterici nitelikte araçlar olan eylem programları 
aşağıda üçüncü bölümde ayrıca ele alınacaktır. Görüş ve tavsiyeler gibi araçlara ise 
Topluluk kurumlarının tasarrufları arasında yer verilmiştir.   

 

2.3.1. İkincil Mevzuat Türleri 
Avrupa Topluluğu’nun düzenleme yapma yetkisinin genel dayanağı AT 

Antlaşması’nın 249. maddesidir. Bu madde uyarınca; “Antlaşmanın hükümlerine uygun 
olarak ve Konsey ile ortaklaşa hareket ederek, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve 
Komisyon, tüzükler hazırlar, direktifler çıkarır, kararlar alır, tavsiye ve görüşler bildirir”.  

AB organları tarafından yapılan bu düzenlemelere kısaca  “İkincil Hukuk” adı 
verilir. Birliğin İkincil Hukuku’nun temel düzenleme araçları; tüzükler (regulation), 
yönergeler (directive) ve kararlardan (decision) oluşur. Kurucu Antlaşmalara göre bu 
tür düzenlemeler bağlayıcı nitelikteki hukuki düzenlemelerdir.  Ayrıca, bu temel 
düzenlemeleri açıklayıcı veya bunlara temel teşkil edici nitelikte olan ilke kararı 

(resolution), tavsiye kararları (recommendation) ve görüş açıklamaları (opinion) da 
ikincil hukuk kapsamında değerlendirilir. 

Tüzükler (Regulations) : Ulusal hukuk sistemlerindeki kanunlara benzetilebi-lecek 
olan tüzükler, genel geçerliliği olan, bütün unsurlarıyla Topluluk kurumlarını, üye 
devletleri ve onların vatandaşlarını bağlayan doğrudan uygulanır nitelikte 
düzenlemelerdir.  

Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra, herhangi bir iç 
hukuka aktarma işlemine gerek olmaksızın (doğrudan) bütün üye devletlerde aynı anda 
yürürlüğe girer. Tüzük hükümleri kendilerine aykırı iç hukuk düzenlemelerini 
uygulanmaz hale getirir ve öncelikle uygulanırlar. Bundan başka, yeterince açık, kesin 
ve şarta bağlı olmayan tüzük hükümlerinin bireyler için ulusal mahkemeler önünde ileri 
sürülebilecek haklar yaratmaları, dolayısıyla doğrudan etki niteliğini haiz olmaları da 
mümkündür.  

Tüzükler ya Bakanlar Konseyi tarafından tek başına ya da Parlamento ile birlikte 
ortak karar ve işbirliği usulü uyarınca karara bağlanır. Bundan başka, Komisyon’un da 
belli durumlarda tüzük çıkarma yetkisi bulunmaktadır (AT Antlaşması madde 211/3 ve 
4). Ulusal sistemlerdeki tüzük ve yönetmelik gibi düzenleyici işlemlere benzeyen 
Komisyon tüzükleri, çoğu kez Konsey tüzüklerinin uygulanmasını ve açıklanmasını 
temin etmek üzere çıkarılır. 

Yönergeler (Directive): Avrupa Topluluğu sistemine özgü bir düzenleme aracıdır. 
Esas amaç, üye devletler mevzuatının birbiriyle uyumlu hale getirilmesidir. Sonuçları 
açısından üye devletler için bağlayıcı olmakla birlikte, çerçeve nitelikteki düzenlemeler 
olup, şekil ve yöntem seçimini ulusal makamlara bırakır. 

Üye devletlerin bir konudaki mevzuatlarının belirli amaçlar ve belirli ilkeler 
doğrultusunda yaklaştırılması ve uyumlu hale getirilmesi gerektiğinde, Konsey 
tarafından tek başına ya da Avrupa Parlamentosu ile ortaklaşa veya Komisyon 
tarafından direktif çıkarılır. Tüm üye devletler için geçerli olan, Direktifler de tüzükler gibi 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer. Buna karşılık, sadece bir veya bir grup 
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üye devleti muhatap alan direktifler, muhataplarına bildirim ile yürürlük kazanır (AT 
Antlaşması 254. madde). 

Direktifler sadece üye devletleri muhatap alır ve muhataplarını, tespit edilen amaç, 
ilke ve süreler açısından bağlar. Direktifin muhatabı olan üye devletler, direktif ile 
belirlenen süre içinde kendi hukuk düzenlerinin gerekleri açısından uygun görecekleri 
ulusal düzenleme aracını tespit ve tercih ederek, direktifteki amaç ve ilkeler 
doğrultusundaki düzenlemeleri iç hukuklarında gerçekleştirirler. Dolayısıyla, 
muhataplarını süre ve amaç bakımından bağlayan direktifler, bu amacın 
gerçekleştirilme araç ve yöntemleri konusunda seçimi üye devletlere bırakmaktadır. 

Direktiflerin ulusal hukuk düzenlerinde doğrudan uygulanması söz konusu değildir.  
Kendiliğinden değil, ancak üye devletin konu ile ilgili yapacağı bir iç hukuk düzenlemesi 
sonucunda ulusal hukukta geçerlilik kazanır. Bu sayede geçerlik kazanan ve uygulanan 
düzenleme de direktiften çok onun iç hukuka geçirilmesine aracılık teşkil eden ulusal 
düzenlemedir.  Ancak, yeterince açık, kesin ve şarta bağlı olmayan direktif hükümleri, 
direktifin iç hukuka geçirilmesi için öngörülen sürenin dolmasının ardından doğrudan 
etki doğurabilirler; yani bireyler için ulusal mahkemelerde ileri sürülebilecek haklar 
yaratabilirler. 

Kararlar (Decision) : Topluluk kurumlarının kararları, kendi içinde, genel kararlar 
ve bireysel kararlar  olarak ikiye ayrılır.  

Genel kararlar; Konsey’in tek başına veya Avrupa Parlamentosu ile ortaklaşa veya 
Komisyon’un bir konuda uygulamanın riayet edeceği genel şartları veya genel usulü 
belirlemek ya da bir hukuki durum belirlemesi yapmak amacıyla aldığı kararlardır.  
Bunlar iç  mevzuattan sayılır ve muhatapları için tüm unsurları ile bağlayıcıdır. 

Bireysel kararlar ise; sadece bir Topluluk hukuku kuralının somut olaya 
uygulanmasını içeren, etkileri bireysel düzeyde görülen kararlardır. Bunların mevzuat 
kapsamında olduğu kabul edilmez. Sadece muhataplarını bağlar ve yürürlüğe girmeleri 
bildirimle olur.  

Tavsiye ve Görüşler : AT Antlaşması’nın 249. maddesinde sayılan tasarruf türleri 
arasında yer alan tavsiye ve görüşler, maddede de belirtildiği üzere bağlayıcı değildir. 
Örneğin, karar verme süreci çerçevesinde karar verme yetkisi olmayan kurumların 
(Ekonomik Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi gibi) açıkladığı görüşler bu kapsamda 
değerlendirilebilir.  

2.3.2. Avrupa Birliği’nde Düzenleme Yapma Süreçleri  
Avrupa Birliği’ni diğer uluslararası kuruluşlardan ayıran en önemli özellik, uluslar 

üstü düzenleme yapma yetkisine sahip olmasıdır. Bu düzenlemeler türlerine ve 
niteliklerine göre, hem üye devletler hem de vatandaşlar için bağlayıcıdır. Üye 
devletlerin hukuk sistemlerinde öncelikle ve doğrudan uygulanır. Ancak, Birliğin bu 
yetkisi, sınırlı yetki ilkesine tabi olup, yalnızca antlaşmalarla açıkça yetkilendirildiği 
alanlarla sınırlanmıştır. Bunların dışında kalan alanlarda üye devletlerin yetkileri devam 
etmektedir.  

Birliğin bu sınırlı yetkisi, Kurucu Antlaşmanın 5. madde’sinde şöyle ifade edilmiştir; 
“Topluluk bu Antlaşma ile kendisine tanınan yetki ve hedeflerle sınırlı olarak 

faaliyet gösterir. 
Kendi münhasır yetkisine girmeyen alanlarda ise, yetki ikamesi ilkesine uygun 

olarak ve söz konusu faaliyetin hedefleri üye devletler tarafından tatminkar bir ölçüde 
gerçekleştirilemeyeceği ve dolayısıyla öngörülen faaliyetin boyutları ile etkileri Topluluk 
seviyesinde daha iyi gerçekleştirilebileceği ölçüde müdahalede bulunur. 

Topluluk faaliyeti, bu Antlaşma hedeflerine erişmek için gerekli olan sınırı aşamaz”. 
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Birlik içinde hem Bakanlar Konseyi’nin hem de Komisyon’un karar verme yetkisine 

sahip olması başka bir anlatımla, her ikisinin de tüzük ve direktif çıkarma ve karar 
verme yetkisine sahip olması, yasama erkinin iki kurum tarafından paylaşıldığı izlenimini 
uyandırabilir. Ancak, burada karar verme yetkisi açısından “yasama” ve “yürütme” 
anlamında bir ayrım söz konusudur. Bu iki kurumun kararları aynı düzeyde işlemler 
değildir. Konsey’in işlemleri yasama tasarrufu, Komisyon’un işlemleri ise düzenleyici 
işlem niteliğindedir. Ancak, bu konuda kesin bir ayrımın mümkün olmadığı da dikkate 
alınmalıdır.  

Komisyon’un karar verme yetkisi, genel olarak ortak pazarın işlemesi ve gelişmesi 
alanındadır. Bunlar daha çok, gümrük birliğinin idaresi, Topluluk bütçesi, rekabet 
kuralları ile bir ölçüye kadar dış ilişkileri kapsar (madde 211/3). 

Diğer bazı genişletilmiş karar verme yetkileri ise, ikincil Topluluk mevzuatı yoluyla 
Konsey tarafından Komisyon’a verilmiştir. Gerçekten de, Komisyon’nun çoğu kararı 
Konsey işlemleri tarafından kendisine verilen yetkiye dayanır. AT Antlaşması, 
Konsey’in; kendi koyduğu kuralların uygulanmasını sağlamak amacıyla Komisyon’a 
yetki aktarmasına imkan vermektedir (AT Antlaşması madde 211/4). Bu yetkiyi 
kullanırken Komisyon, çoğu durumda, ya üye ülke makamlarına veya bir komiteye 
danışarak karar verecektir. Ayrıca, genellikle söz konusu yetkinin çerçevesi de Konsey 
tarafından önceden belirlenmektedir. 

Genel olarak, çıkarılacak yeni bir yasa Komisyon tarafından önerilir, Konsey ve 
Parlamento tarafından kabul edilir. Konusuna göre diğer kurum ve kuruluşlarında çeşitli 
rolleri vardır. Önerilen her yasa belirli bir Kurucu Antlaşma maddesine dayanmak 
zorundadır,  buna Avrupa Hukukunda  “yasal dayanak “ adı verilir. 

Avrupa Birliği’nde karar verme / düzenleme yapma sürecine ilişkin süreç ve 
kurallar Kurucu Antlaşmalarda belirtilmiştir. Karara bağlanacak konunun türü, buna 
hukuki dayanak oluşturan Kururcu Antlaşma Maddesinin öngördüğü karar verme 
yöntemi ve karara bağlanması için aranan oy sayısı (oybirliği, oy çokluğu ve nitelikli 
çoğunlukla) gibi öğelere bağlı olarak farklılık gösterir. Bu bağlamda dört yöntem vardır. 
Bunlar; danışma , işbirliği , ortak karar ve onay yöntemleridir. Bunlardan danışma 
yöntemi  temel  / genel olan yöntemdir. 

Her dört yöntemde de karar önerileri Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanır, 
Avrupa Parlamentosu’nun, konuya göre değişen ölçülerde bağlayıcılığı olan görüşü 
alınır, diğer bazı danışma organlarına da danışıldıktan sonra, Bakanlar Konseyi 
tarafından karara bağlanır.  

Danışma Yöntemi: Danışma yönteminde öneri hazırlama yetkisi Avrupa 
Komisyonu’na aittir.  Önerileri genellikle konu ile ilgili komiser ve ilgili genel müdürlük 
birimleri hazırlar. Ancak, kolektif sorumluluk ilkesi gereği, komiserlerin tamamına 
sunulur ve oy çokluğu ile karara bağlanır. Önerilerden bütün komiserler eşit oranda 
sorumludur. 

Öneriler kurucu antlaşmalara ya da ikincil mevzuata dayanmak zorundadır. 
Komisyon, öneri hazırlarken genel olarak Avrupa Parlamentosu’nu bilgilendirmeye özen 
gösterir ve çıkar gruplarının, üye devletlerin bürokrat ve siyasetçilerinin katılımını 
sağlamaya çalışır.  

Komisyon tarafından hazırlanan karar önerileri buradan Bakanlar Konseyi’ne 
gönderilir. Konsey, öneriyi; görüşünü almak amacıyla Avrupa Parlamentosu’na iletir. 
Parlamento’ya gelen öneri, Başkan tarafından görevli komiteye ve gerekirse diğer 
komitelere iletilir. İlgili komite önerinin hukuki dayanağını, geçerlilik ve uygunluğunu 
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inceleyerek bir rapor hazırlar. Komite’nin hazırladığı bu rapor çerçevesinde Komisyon 
önerisi Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nca görüşülür. Parlamento’nun önerdiği 
değişikliklerle birlikte karar önerisi Parlamento Başkanı tarafından Komisyon ve 
Konsey’e gönderilir. Parlamento, görüş benimserken, üyelerinin salt çoğunluğu ile 
hareket eder. 

Danışma yönteminde, Parlamento’nun görüşü bağlayıcı değildir. Ancak, elde 
edilmesi zorunludur. Parlamento görüşü elde edilmeden karar verilmesi halinde karar 
şeklen sakat ve geçersiz olur ve Adalet Divanı tarafından bu sebeple iptal edilebilir. Bu 
yöntemde Parlamento’nun görüşleri, bağlayıcı olmamasına karşın, Komisyon tarafından 
çoğunlukla dikkate alınır.  

Karar önerisi hakkında, Parlamento’nun ve gerekli olduğu durumlarda Ekonomik 
ve Sosyal Komite’nin ve Bölgeler Komitesi’nin de görüşlerinin alınmasından sonra, sıra 
Bakanlar Konseyi’nin konuyu karara bağlamasına gelir. Bakanlar Konseyi’nin alacağı 
kararın son şeklini, Daimi Temsilciler Komitesi hazırlar. 

COREPER nezdinde karar önerisi hakkındaki çalışmalar üye devletlerin 
memurlarından meydana gelen çalışma grupları çerçevesinde yürütülür ve üye devletler 
bu şekilde öneri hakkındaki görüşlerini ortaya koyma imkanı bulurlar. Bu görüşmelere 
Komisyon temsilcileri de katılır ve bu temsilcilerin uzlaşma sağlanması amacıyla makul 
değişiklikleri yapma yetkileri de vardır. 

Öneri üzerinde COREPER’de anlaşmaya varılması halinde konu, “A Kategorisi” 
adı altında Bakanlar Konseyi’ne sunulur ve genellikle tartışmasız kabul edilir. Üzerinde 
COREPER’de anlaşma sağlanamayan konular ise “B Kategorisi”ne dahil olup, 
Konsey’de görüşülür. Acil durumlar hariç, Komisyon önerileri, COREPER’de 
görüşülmeden Konsey’e sunulmamaktadır. 

Daimi Temsilciler Komitesi tarafından hazırlanan bir raporla birlikte karar önerisi 
Konsey’e sunulmaktadır. Konsey, Komisyon önerisini kabul edebilir, reddedebilir veya 
oybirliği ile değiştirebilir. 

Konseyde önerileri oylamanın / kabul etmenin, üç değişik kategorisi vardır, bunlar; 
oybirliği, oy çokluğu ve nitelikli çoğunluktur. Oybirliği ile karar verilmesinin öngörüldüğü 
hallerde, üye devletlerin çekimser kalması, oybirliğinin sağlanmasına engel oluşturmaz.  

İşbirliği Yöntemi: Bu yöntemde, Parlamento’nun görüşü Bakanlar Konseyi 
açısından bir ölçüde de olsa bağlayıcıdır, ancak veto yetkisi yoktur.   

 Karar süreci, Komisyon’un hazırladığı karar önerisi ile başlar. Komisyon’un önerisi 
Konseyin önüne geldiğinde ilk görüşmesi yapılarak ve Avrupa Parlamentosu’nun da 
görüşü alınarak nitelikli oy çokluğu ile bir ortak tutum belirlenir.  

Konseyin bu ortak tutumu Avrupa Parlamentosu’na sunulur ve üç ay içinde Avrupa 
Parlamentosu bu tutumu onaylar veya bu süre içinde herhangi bir karar vermezse, 
Konsey ilgili tasarrufu ortak tutum çerçevesinde karara bağlar. 

Ancak Avrupa Parlamentosu, bu üç aylık sürede üyelerinin salt çoğunluğuyla 
Konsey’in ortak tutumunu reddedebilir ya da değişiklikler önerebilir. Ret durumunda 
Konsey ancak oybirliği ile ortak tutumunu karara bağlayabilecektir.  

Parlamento tarafından ortak tutuma değişiklikler önerilmesi halinde ise, Komisyon 
bir aylık süre içinde önerisi üzerindeki değişiklikler hakkındaki görüşünü Konsey’e 
sunacak, Konsey, Komisyon’un uygun bulduğu değişiklikleri nitelikli oy çokluğu ile, 
uygun bulmadığını gerekçeleri ile belirttiği değişiklikleri ise oybirliği ile karara 
bağlayabilecektir. Konsey, Komisyon’un yeniden incelediği öneriyi de ancak oybirliği ile 
değiştirebilecektir. 
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Konsey’in üç ay içinde karar verememesi durumunda ise, Komisyon’un önerisi 
kabul edilmemiş sayılacaktır. 

Ortak Karar Yöntemi: Bu yöntemde, Avrupa Parlamentosu ile Bakanlar Konseyi 
ortaklaşa karar verirler ve Avrupa Parlamentosu’nun veto yetkisi vardır.  Bu yöntemde, 
Avrupa Parlamentosu’nun hareketsiz kalması hali hariç, Konsey, Parlamento’nun onayı 
olmaksızın karar veremez.  

Bu yöntemde de süreç Komisyon’un hazırladığı karar önerisi ile başlar. 
Komisyon’un önerisi Bakanlar Konseyi önüne geldiğinde ilk görüşmesi yapılarak ve 
Avrupa Parlamentosu’nun da görüşü alınarak nitelikli oy çokluğu ile bir ortak tutum 
belirlenir. 

Bu ortak tutum, belirlenmesinin ardından bir kez daha görüşülmek üzere Avrupa 
Parlamentosu’na gönderilir.  Bu aşamada Parlamento, üç ay içinde ortak tutumu 
onaylarsa, bu metin Bakanlar Konseyi tarafından karara bağlanır. Parlamento bu süre 
içinde herhangi bir karar vermezse de ortak tutum Konsey tarafından kabul edilebilir. 

Görüldüğü gibi bu aşamaya kadar ortak karar süreci ile işbirliği sürecinden 
herhangi bir farklılık  yoktur. Ancak Parlamento’nun ortak tutumu reddetmesi ya da 
değişiklik önermesi halinde durum farklıdır. Öncelikle, Parlamento üyelerinin mutlak 
çoğunluğu ile ortak tutumu reddederse ortak tutum kabul edilmemiş sayılır. 

Parlamento’nun üyelerinin mutlak çoğunluğuyla ortak tutuma değişiklik önermesi 
halinde ise,  önerdiği bu değişiklikler ile birlikte metin, Konsey ve Komisyon’a gönderilir. 
Konsey, bu konuda üç ay içinde hareket etmek zorundadır. Eğer bu değişiklikleri nitelikli 
çoğunlukla benimserse kendi ortak görüşünü buna göre değiştirir ve metni kabul ederek 
karara bağlar. Ancak, Komisyon Parlamento’nun değişiklik önerileri için olumsuz görüş 
bildirirse, Konsey bunları ancak oybirliği ile kabul edebilir. Eğer, Konsey, 
Parlamento’nun değişiklik önerilerini uygun bulmazsa Konsey Başkanı ile Parlamento 
Başkanı’nın anlaşması ile bir Uzlaştırma Komitesi kurulacaktır.  

Bu durumda kurulan Uzlaştırma Komitesi, Konsey ve Parlamento’nun eşit sayıdaki 
temsilcisinden meydana gelir. Komite’nin iki tarafı da ayrı ayrı oylama yapar ve karar 
ancak, her iki tarafın da uygun bulması ve anlaşması ile alınabilir. Konsey tarafının 
nitelikli çoğunlukla, Parlamento tarafının ise, temsilcilerinin çoğunluğuyla karar vermesi 
gerekir.  

Uzlaştırma Komitesi altı haftada sonuca ulaşmak zorundadır. Eğer ortak metni 
ortaya çıkarabilirlerse; Parlamento, oy çokluğu ile, Konsey de nitelikli çoğunlukla altı 
hafta içinde bu metni onaylayacaklardır. Eğer her iki kurumdan biri bu onayı vermezse, 
ortak metin kabul edilmemiş sayılacaktır. Komite bir uzlaşmaya varamazsa ve Konsey 
de altı hafta içinde herhangi bir karar vermezse, karar önerisi kabul edilmemiş sayılır.  

Bugün için iç pazar, mevzuat yakınlaştırması, kültür, kamu sağlığı, tüketicinin 
korunması, araştırma ve teknolojik gelişme, öğretim, mesleki eğitim ve gençlik, Avrupa 
Sosyal Fonu, kadın erkek ücret eşitliği gibi pek çok alanın yanı sıra, 175. madde 
uyarınca Topluluğun 174. maddede belirtilen amaçlarına ulaşması için girişeceği 
çevrenin korunması ile ilgili faaliyetler de Antlaşmanın 251. maddesinde öngörülen 
ortak karar usulü çerçevesinde karara bağlanacaktır. Çevre, sağlık, tüketicinin 
korunması, taşımacılık bu yöntemin kapsamına girer. 

Onay Yöntemi: Konsey’in karar vermeden önce Parlamento’nun onayını almak 
zorunda olduğu, bu yöntemde, Konsey’in ilgili öneriyi kabul edebilmesi için, 
Parlamento’nun üye tam sayısının mutlak çoğunluğu ile karar vermiş olması  şarttır. Bu 
yöntemde Avrupa Parlamentosu’nun gerçek anlamda bir veto yetkisi vardır. Bu yöntem 
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başlıca; yeni üye ülke kabulü, bazı uluslararası anlaşmalar, Avrupa Parlamentosu 
seçim biçimi, yapısal ve uyumla ilgili fonlar Avrupa Merkez Bankası ve statüsündeki 
değişiklikler gibi alanları kapsar. 

 Bütçenin Karara Bağlanması: Topluluk karar verme sürecinde özellik arz eden 
bir başka konu da Topluluk Bütçesi’nin hazırlanış ve kabul edilişidir. 

Topluluk bütçesinin hazırlanması süreci, her Topluluk kurumunun kendi tahmini 
harcamasını tespit etmesi ve Komisyon’a sunması ile başlar. Komisyon bu 
tahminlerden hareketle 1 Eylül’den geç olmayan bir tarihe kadar bir bütçe ön taslağı 
hazırlayarak Konsey’e sunar.  

Konsey nitelikli oy çokluğu ile hareket ederek bütçe taslağını onaylama yetkisine 
sahiptir. Konsey tarafından onaylanan bütçe taslağı 5 Ekim’den önce Avrupa 
Parlamentosu’na gönderilir. Parlamento,taslağı 45 gün içinde onaylayabilir ki, bu 
durumda bütçe nihai şeklini almış olur, 45 gün içinde herhangi bir değişiklik önerisinde 
bulunmazsa, bu durumda da bütçe kabul edilmiş sayılır. 

Yine 45 gün içinde değişiklik önerisinde bulunur ise; burada zorunlu harcama 
kalemleri ile zorunlu olmayan harcama kalemleri ayrımına göre sürecin işleyişinde bazı 
farklılıklar meydana gelmektedir. Bu çerçevede kısaca belirtilebilecek olan, 
Parlamento’nun zorunlu olmayan harcama kalemleri, Konsey’in ise zorunlu harcama 
kalemleri üzerinde son sözü söyleme yetkisine sahip olduklarıdır.  

Bundan başka, Parlamento, önemli sebeplerin varlığı halinde, bütçeyi tümüyle de 
reddedebilir. Böyle bir karar, kullanılan oyların üçte ikisi ile alınabilir. Bu durumda yeni 
bütçe hazırlanana kadar her ay bir önceki yıla ait bütçenin 1/12’si kadar harcama 
yapılabileceğini öngören geçici bir bütçe Konsey tarafından hazırlanarak Parlamento’ya 
sunulur. 

 

 

2.3.3. AB’nde Çevre Koruma Politikasına Karar Verme 
Topluluk çerçevesinde çevrenin korunması konusunda karar verme süreci, şu an 

için AT Antlaşması’nın 175. maddesi ile düzenlenmektedir. Bu maddeye göre, Bakanlar 
Konseyi, Antlaşma’nın 251. maddesinde öngörülen ortak karar usulü uyarınca hareket 
ederek Komisyon tarafından hazırlanmış bir karar önerisini Avrupa Parlamentosu ile 
birlikte yürürlüğe koyabilir. Kararlar, Konsey’de nitelikli çoğunluk ile alınır. Bu çerçevede, 
Ekonomik Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi’ne de danışılması gerekmektedir.  

Maddenin ikinci paragrafına göre; birinci paragrafta öngörülen karar verme 
usulüne istisna teşkil eden ve mevzuat yakınlaştırılmasını düzenleyen 95. maddeye 
halel getirmeksizin, Konsey; Komisyon’un önerisi üzerine, Avrupa Parlamentosu’na, 
Ekonomik ve Sosyal Komite’ye ve Bölgeler Komitesi’ne danıştıktan sonra, aşağıdaki 
hususları oybirliği ile karara bağlayabilir: Esas olarak mali nitelikte olan düzenlemeler; 
şehir ve ülke planlaması, atıkların idaresi ve genel nitelikli önlemler haricinde arazi 
kullanımı ve su kaynaklarının idaresi ile ilgili önlemler; bir üye devletin değişik enerji 
kaynakları arasındaki tercihini ve enerji tedarikinin genel yapısını hassas bir biçimde 
etkileyen önlemler. Ancak Konsey, bir önceki bentte öngörülen koşullar çerçevesinde, 
bu paragraf dahilinde ele alınan sorunların hangilerinde kararların nitelikli çoğunluk 
esası ile verilmesi gerektiğini belirleyebilir. 

Maddenin üçüncü paragrafı uyarınca diğer alanlarda erişilecek öncelikli hedefleri 
belirleyen genel faaliyet programları, Konsey tarafından ortak karar süreci uyarınca ve 
Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi’ne danışıldıktan sonra kabul edilir. 
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Konsey de, gerektiği takdirde, birinci ve ikinci paragraflar çerçevesinde alınan kararların 
uygulanması için gerekeni yapabilir. 

Maddenin dördüncü paragrafında Topluluk boyutu olan bazı önlemlere aykırı 
olmamak koşulu ile, üye devletlerin çevre politikasının finansmanını ve uygulanmasını 
sağlayacakları belirtilerek bu alanda üye devletlerin yükümlülükleri belirlenmektedir. 

Maddenin beşinci paragrafında ise, birinci paragraf uyarınca alınan bir önlemin bir 
üye devletin kamu yetkisi kullanan makamlarına orantısız mali yükler getirmesi halinde, 
kirleten öder ilkesine halel gelmeksizin, Konsey’in bu önlemin kabulünü  düzenleyen 
tasarrufu kapsamında; geçici istisnalar ve/veya, 161. madde uyarınca kurulan Uyum 
Fonu’ndan mali destek sağlanması şeklinde uygun düzenlemeleri yapabileceği 
öngörülmektedir. 

2.3.4.Çevre Koruma Alanındaki  Mevzuat 
AB’nde çevre korumaya ilişkin mevzuatın, esasen ortak çevre politikalarının fiilen 

uygulanmaya başladığı 1972 yılından itibaren düzenlenmeye başladığı söylenebilir. 
Bunlar özellikle çevre korumasına ilişkin önlemler, standartlar ve kriterlerin yanı sıra, 
bunların etkili bir şekilde uygulanmasına ilişkin araçları ve düzenlemeleri içeren 
düzenlemelerdir.  

Bugüne kadar, çevre politikasının hedefleri ve öncelikleriyle doğrudan bağlantılı 
hükümler ile çevre politikasına işlerlik kazandırmaya yönelik araçların düzenlendiği 
Genel Hükümler, Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Atık Yönetimi, Gürültü, Doğal Çevrenin 
Korunması, Kimyasal Maddeler, Endüstri Alanında Riskler ve Biyoteknoloji adlarını 
taşıyan 400 civarında düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bunların bir kısmı bağlayıcı 
tasarruflar, bir kısmı ise yol gösterici ilkeler içeren ve ileride Topluluk tasarruflarının 
temel esaslarını belirlemeye yarayan tavsiye veya ilke kararları şeklindedir. Bunlardan 
yaklaşık 300 tanesi, tüzükler, direktifler ve bunlara değişiklik getiren düzenlemeler 
olmak üzere, bağlayıcı  nitelikte düzenlemelerdir.  

Üye devletlerdeki çevre standartlarını ve uygulamalarını ortak bir seviyeye çıkartan 
düzenlemeler çoğunlukla Topluluk direktifi çıkarılması yöntemi ile yapılır. Söz konusu 
direktiflerde, direktifin kabul edildiği sırada en ileri durumda olan devletin uygulamaları 
örnek alınır.  Bu direktiflerin etkili bir şekilde uygulanması, ulusal idari makamlara ve 
ulusal hukuk sistemine bağlı olmaktadır. Üye devletlerin bu düzenlemelere tam ve etkili 
bir biçimde uyulmasını sağlayacak kurumlara, kadrolara, izleme yöntemlerine ve 
yaptırımlara sahip olmaması önemli bir sorundur. Bu nedenle de, halktan AB çevre 
mevzuatının ihlaline ilişkin olarak Komisyon’a yapılan şikayet başvurularının da gittikçe 
arttığı görülmektedir. 

Birliğin çevre hukuku alanındaki uygulama gücünün ve tutarlılığının geliştirilmesi 
için ve üye devletlerin çevre idarelerinin resmi olmayan işbirliğini sağlamak üzere,  
Avrupa Birliği Çevre Hukukunun Uygulanması ve Yaptırımı Ağı (IMPEL) kurulmuştur.  
IMPEL çalışma grupları, endüstri lisansları, uygunluk değerlendirmesi ve denetimi, 
düzenleme süreçlerinin yönetimi ve atıkların sınır ötesi taşınması gibi konular üzerinde 
çalışmaktadır.  

 Avrupa Topluluğu Çevre Politikası’nın uygun olarak hazırlanmasını ve üye 
devletler tarafından etkili bir şekilde uygulanmasını temine yönelik olarak 7 Ekim 1997 
tarihinde Konsey, bir İlke Kararı (Resolution) çıkarmıştır. Bu ilke kararının temel amacı, 
Topluluk çevre politikasının ancak uygulandığı ölçüde etkili olabileceğine dikkati çeken 
Haziran 1990 tarihli Dublin Avrupa Konseyi (Zirve) Sonuç Bildirisi’nin gereklerini yerine 
getirmeye yönelik yol gösterici ilkeleri ortaya koymaktır.  
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Bu çerçevede, Konsey, çevre ile ilgili Topluluk düzenlemelerinin daha kolay 
ulaşılabilir ve anlaşılabilir olmasının sağlanması ve vatandaşların ve sivil toplum 
kuruluşlarının katılımının arttırılması gereğinin, ilgili tarafların karar önerilerinin 
hazırlıkları sırasında en erken aşamada bilgilendirilmelerinin ve karar süreçlerinin 
saydamlaştırılmasının sağlayacağı faydanın, “subsidiarité” ilkesinin gözönüne alınması 
gereğinin altını çizmekte; bu bağlamda, çevrenin korunmasının bir politika alanı olarak 
özellik ve zorluklarına dikkati çekmektedir. 

Konsey, bu amaçları gerçekleştirmek üzere, Komisyon’un hazırlayacağı karar 
önerilerinin kapsam, seçilen araç türü, hukuki temel, yürürlüğe giriş için önerilen tarih, 
üye devletler tarafından uygulama alanındaki pratık hususlar, girişimde bulunmamanın 
muhtemel kazanç ve kayıpları, mevcut Topluluk mevzuatı ile önerilen kararın tutarlılığı 
ve bütünlüğü, çözülmesi öngörülen çevre sorunu ile ilgili strateji ve “subsidiarité” 
ilkesinin uygulanması bakımlarından daha ayrıntılı bilgi içermesi gereğini 
vurgulamaktadır. 

Bu çerçevede, üye devletler de ulusal çevre mevzuatlarının tutarlılık ve 
bütünlüğünü ve özellikle de Topluluk çevre mevzuatı ile uyumunu sağlamaya Konsey 
tarafından davet edilmektedir. 

Konsey’e göre, Topluluk tarafından çıkarılan tasarrufların kendi ülkelerinde en iyi 
ne şekilde uygulanacağını kararlaştırmanın çoğu durumda üye devletlere düşmesine 
karşılık, ilgili üye devletlerin Topluluk çevre mevzuatını uygularken iç hukuk 
uygulamalarında olduğu kadar etkili ve titiz davranmaya özen göstermeleri gereği 
ortadadır. 

Bu itibarla, yeni mevzuat çıkarılması kadar, mevcut müktesebatın uygulanmasının 
da güçlendirilmesi gereğini belirten Konsey, bu çerçevede IMPEL’in çevre mevzuatının 
uygulanması alanında resmi olmayan bir enformasyon ağı birimi olarak göstermiş 
olduğu çabaları memnunlukla karşıladığını ifade etmektedir. 

Topluluk çevre mevzuatının iç hukuka geçirilmesi ve uygulanması alanında ise 
Konsey, bu alanda yaşanan ortak sorunların üye devletler arasında paylaşılmasının 
çözüm yollarının bulunmasını kolaylaştırabileceğine işaret ederek, çevreye ilişkin 
direktiflerin uygulanmasıyla ilgili ulusal raporların standardizasyonu ile ilgili Konsey 
Direktifi’ne dikkati çekmektedir.  

Bu alanda etkili yaptırımlar öngörülmesinin gerekliliği ve söz konusu yaptırımların 
caydırıcı, saydam, orantılı ve uygulanır nitelikte olması zorunluluğu da Konsey 
tarafından altı çizilen bir başka husustur. Bu çerçevede ise iç pazar ile ilgili Topluluk 
mevzuatının etkili ve aynı şekilde uygulanması ve ihlali halinde etkili yaptırımlar 
öngörülmesi ile ilgili Konsey İlke Kararı hatırlatılmaktadır. 

1996 yılında Komisyon tarafından Topluluk çevre politikasının uygulanması ile ilgili 
bir Tebliğ yayınlanmış ve burada üye devletlerde Topluluk çevre politikasının 
uygulanması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgilerin sağlanmasına ilişkin ihtiyaç ortaya 
konmuştur. Bundan başka, yine aynı dokümanda, Topluluk direktiflerini süresi içinde 
uygulamayarak Topluluk hukukunu ihlal eden üye devletlere karşı başlatılan ihlal 
prosedürlerinin gelişimi ve seyri ile ilgili yıllık bir raporun hazırlanması öngörülmüştür. 

14 Mayıs 1997 tarihinde ise Parlamento, bu Komisyon Genelgesi ile ilgili olarak 
belirlediği görüşte, Komisyon’u Topluluk Çevre Politikası’nın kabulü ve uygulanması ile 
ilgili yıllık bir rapor hazırlamaya ve yayınlamaya çağırmıştır. 

Bu çerçevede hazırlanan ilk yıllık rapor, 27 Nisan 1999 tarihinde Komisyon 
tarafından yayınlanmıştır.  
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2.3.5.Çevre Politikasını Uygulanmada Gönüllü Anlaşmalar  
7 Ekim 1997 tarihli (97/C 321/2) Konsey İlke Kararı ise, Topluluk çevre 

direktiflerinin uygulanmasına yönelik çevresel anlaşmaların önemi ve etkili şekilde 
uygulanmalarının gerekliliği hususu üzerinde durmaktadır. Çevresel anlaşmalar aracının 
da normatif mevzuatın yanı sıra çevrenin korunması alanında önemli bir rol 
oynayabileceği belirtilerek, özellikle toplumun çeşitli kesimlerinin bu alandaki ortak 
sorumluluğunu geliştirme işlevini yerine getirebileceği ifade edilmekte ve bu alandaki 
Komisyon Tavsiyesi hatırlatılmaktadır. 

7 Ekim 1997 tarihli ve 97/C 321/02 Sayılı Çevre Anlaşmaları konulu Konsey İlke 
Kararı ile toplumun bütün kesimlerinin çevre duyarlılığı konusunda sorumluluğu 
paylaşmaları ve üstlenmeleri gereği dikkate alınarak; mevzuatın çeşitli araçlarla 
geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gereğinden hareket edilerek; paylaşılmış girişim ve 
eylemlerin ve ortaklık yaklaşımının arttırılması için pratik yolların teşviki Topluluk 
eyleminin öncelikleri arasında olacaktır. 

Endüstrinin, özellikle de temsilci örgütlerin bulunduğu sektörlerin daha aktif 
katılımının ve yaklaşımının teşvikini amaçlayan araçlar arasında çevre anlaşmalarının 
önemli bir rol oynayabileceği, İlke Kararı’nda belirtilmektedir. Çevre anlaşmaları bu 
çerçevede belirli hedefler içermeli, saydam, güvenilir ve icra edilebilir nitelikte olmalıdır. 

Bu itibarla, Konsey’e göre, Komisyon’un 27 Kasım 1996 tarihli Çevre Anlaşmaları 
konusundaki Komisyon Tebliği ve yine aynı tarihli  Topluluk Direktiflerinin 
Uygulanmasına Dair Çevre Anlaşmaları konusundaki Komisyon Tavsiyesi ile öngörülen 
“checklist”, çevre anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanması açısından uygun bir 
başlangıç noktası olabilir ve bu çerçevede her anlaşmanın özel durumlarının ve ulusal 
özelliklerin uygun durumlarda dikkate alınması gerekir.  

İlke Kararı’nda, üye devletlerin çevre anlaşmalarını Topluluk direktiflerinin 
uygulanması alanında daha geniş ölçüde kullanma imkanlarının da altı çizilmektedir. 
Ayrıca Konsey, Komisyon’u, direktif önerilerine uygun olduğu takdirde ve 
gerekçelendirmek suretiyle, hangi hükümlerin çevre anlaşmaları yoluyla uygulanacağını 
belirtmek ve bu çerçevede üye devletlerin direktiflerle amaçlanan sonuçlara ulaşma 
yükümlülüğünü dikkate alma konusunda teşvik etmektedir. 

Bundan başka, Konsey, Komisyon Tavsiyesi’nde belirtilen rehber ilkeleri not 
etmekte ve üye devletlerle danışma halinde çevre anlaşmalarının Topluluk direktiflerinin 
uygulanmasında ne şekilde kullanılacağının açıklığa kavuşturulması gereğine işaret 
etmektedir. 

Konsey, aynı zamanda Komisyon’un Topluluk düzeyinde çevre anlaşmalarının 
uygunluğu konusunu somut olay bazında değerlendirme niyetini not etmektedir. 
Konsey, Komisyon’u, bu İlke Kararı doğrultusunda bu konuda daha ayrıntılı bir 
çalışmada bulunmaya ve elde edilen sonuçları ve edinilen deneyimleri bir raporla 
kendisine iletmeye de davet etmektedir. 

 

 

3. AB ÇEVRE EYLEM PROGRAMLARI  

3.1.ÇEP Öncesi Çevre Politikaları (1951-1972) 
AT'nda çevre ile ilgili ilk yasal düzenleme olarak AAT Antlaşmasının 33 ff 

Maddesine göre 20.2.1959 tarihinde yayımlanan "Toplumun ve Çalışanların Sağlığının 
İyonizan Radyasyondan Korunması İçin Temel Normların Saptanması Yönergesi" 
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sayılabilir. Daha sonraları bu yönergeye göre Topluluk içerisinde suda ve havada 
radyoaktivite sınır değerleri çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanında Topluluk tarafından 
koordine edilerek her üye ülkede ölçüm ve araştırma istasyonları ağı kurulmuştur. 

1965 yılından sonraları ise, AKÇT Antlaşması'nın 55. Maddesi gereğince, 
çalışanların hava kirliliğinden, toz ve gaz emisyonlarından vs. korunmaları için bir çok 
araştırma çalışmasına başlanmıştır. 

1967 yılına dek, hukuki işlemlerini ayrı olarak sürdüren her üç Topluluğun organları 
1967 yılında birleştirilmiş ve böylece oluşan topluluğa da "Avrupa Topluluğu” (European 
Community) adı verilmiştir. Bu arada İngiltere, İrlanda, Danimarka,Yunanistan, İspanya 
ve Portekiz değişik tarihlerde Topluluğa  katılarak üye sayısı 6'dan 12'ye yükselmiştir 

1988 yılına kadar 20 kez değişikliğe uğrayan "67/548/EWG sayı ve 27.6.1967 tarihli 
Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması, Paketlenmesi ve İşaretlenmesi İçin Hukuki 
Düzenlemelerin Uyumlu Hale Getirilmesine İlişkin Konsey Yönergesi" üye ülkeler 
arasındaki yasal farklıkların giderilmesi için atılan ilk adımlardan birisidir. 

28.5.1969 tarihinde Konsey’in onayladığı programda bazı çevre korumaya yönelik 
amaçlara da yer verilmiştir. Daha sonra yayımlanan "70/157/EWG sayı ve 23.2.1970 
tarihli Motorlu Taşıtlarda İzin Verilebilir Gürültü Düzeyi ve Egzozları İle İlgili Üye 
Ülkelerin Mevzuatlarının Uyumlu Hale Getirilmesine İlişkin Konsey Yönergesi" ile 
"70/220/EWG sayı ve 6.4.1970 tarihli Motorlu Taşıtlardan Çıkan Gazlardan Meydana 
Gelen Hava Kirliliğine Karşı Alınacak Önlemlerle İlgili Üye Ülkelerin Mevzuatlarının 
Uyumlu Hale Getirilmesine İlişkin Konsey Yönergesi" AET Anlaşması'nın 100. 
maddesine göre çıkarılmışlardır. 

1970’li yıllar, bütün Dünya ülkelerinde olduğu gibi AT'de de çevre koruma yönünden 
bir "uyanış" yılları olmuştur. AT ülkeleri bir çok konuda olduğu gibi artık çevre 
konusunda da ortak hareket etmeye başlamışlardır. Bunun başlıca nedenleri Türkiye 
Çevre Sorunları Vakfı’nca  şöyle özetlemektedir: 

"Bu sebeplerin biri teknik nitelikli olup, her üç toplulukta da temel ilke kabul edilen 
serbest  rekabetin   gerçekleştirilmesiyle   ilgilidir. Nitekim, üye devletlerde farklı çevre 
politikaları uygulanması,  özellikle farklı  çevre koruma ölçülerinin benimsenmesi, 
maliyetin muhtelif üye ülkelerde değişik olması sonucunu doğurmaktadır. Yine, kimi üye 
devletlerdeki kalite standartları bazı ürünlerin bu devletler ülkesine girebilmesine  engel 
olmaktadır. Ayrıca, üye devletlerin bazılarında hava ve su kirliliğini önlemek amacıyla 
gerekli görülen yatırımlar, ürünlerin  maliyetini  arttırmaktadır. Oysa,  bu ve benzeri  
öteki  sebeplerle, üye devletler arasındaki serbest rekabetin tam olarak sağlanmaması 
durumuyla karşı karşıya kalınmıştır." 

 "Avrupa Topluluğu'nun çevre sorunlarına el atması gereğini hissettiren ikinci sebep, 
Topluluk üyesi devletlerde erişilmiş bulunan yaşam kalitesinin daha da yükseltilebilmesi 
için doğal yaşam koşullarının sağlıklı bir biçimde işlenmesinin 
gerekli görülmüş olmasıdır." 

 "üçüncü sebep, tamamen politik bir sebeptir. Aynı ekonomik düzenin üyesi bulunan  
devletlerde  çevre politikalarındaki  farklılıklar yüzünden, yaşam koşullarının farklı 
şekillerde ve düzeylerde gerçekleşmesi üye devletlerce, politik  bakımdan da, arzu 
edilmeyen bir durum olarak değerlendirilmiştir." 

"Nihayet, dördüncü ve çok temel bir sebep, kirliliklerin sınırları dinlememesi olayıdır. 
Bir ülkeden ötekine, kirlilik yayılması ve komşu devletlerin birbirlerine bağımlılığı, Avrupa 
Topluluğu üyesi devletleri, ellerindeki imkanları bu konuda da ortak bir şekilde 
kullanmaya itmiştir." 
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19.11.1970 tarihinde Avrupa Parlamentosu, doğal çevrenin ve özellikle de suların 
artan kirliliği karşısında "İç Suların ve Ren Nehri'nin Kirliliklerden korunması için 
çalışılması" kararını almıştır. Parlamento bunun yanında, AET Anlaşmasının 92, 100, 
117 ve 235. Maddeleri ve AAT Anlaşması'nın 35, 36, 37 ve 36. Maddelerine dayanarak 
"Ren Nehri'nin Kirlilikten Korunması için en son bilimsel verilere dayalı harmonizasyon 
önerilerinin" hazırlanmasını da istemiştir. 

22.6.1971 tarihinde ise Komisyon "Topluluğun çevre politikası üzerine Komisyonun 
İlk tebliği"ni yayımlamıştır. Tebliğde, doğal yaşam alanlarının zarar görmesine karşı 
mücadele, Topluluğun ve üye ülkelerin en önde gelen görevlerinden biri olarak ele 
alınmıştır. Ayrıca bir dizi önlem arasında, Avrupa Parlamentosu tarafından 
kararlaştırılan Topluluk içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ile ilgili çalışmaların acilen 
yapılmasının gerektiği de vurgulanmıştır. 

Üye ülkelerin ilgili dairelerinden, derneklerden ya da sendikalardan gelen istek ve 
öneriler doğrultusunda Komisyon, 24.3.1972 tarihinde Konsey'e "Avrupa Topluluğu'nda 
Çevre Koruma Programı"nı sunmuştur. Bir çok koruma önerilerinin dışında şu noktalar 
programın çerçevesini oluşturmaktadır: 

-Doğal çevrenin korunması ve mevcut kirliliklerin azaltılması için bir program 
oluşturulması, 

-Harmonizasyon   nedeniyle   üye    ülkelerin   aldıkları   acil   çevre   koruma 
önlemlerini Komisyon'a bildirmeleri, 

-Çevre konusunda üçüncü ülkeler ve uluslararası örgütlere karşı ortak tutum 
alınması, 
       -İş yerlerinde çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, 
       -Çevre ile ilgili bilgi ve verilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. 

Program  Parlamento  tarafından  çok  önemsiz  değişikliklerle kabul  edilerek 
7.4.1972 tarihinde yayımlanmıştır . Bu arada Haziran 1972'deki Birleşmiş Milletler 
Stockholm Çevre Konferansı’nın hazırlık çalışmalarına Topluluk üyesi ülkelerin yanında 
Komisyon da ayrıca katılmıştır. 

Stockholm Konferansı’ndan sonra 19-20.10.1972 tarihinde Paris’te bir araya gelen 
Topluluk üyesi ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanları çevre koruma konusunda ilk 
defa bir açıklama yaparak ilgili organlardan 31.7.1973 tarihine kadar bir "Çevre Eylem 
Programı" hazırlamalarını istemişlerdir. Komisyon'un hazırladığı program, yani "Birinci 
Çevre Eylem Programı" Konsey tarafından 22.11.1973 tarihinde onaylanıp üye 
ülkelerin hükümet temsilcilerince de kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. 

AT'nun kuruluşundan Birinci Çevre Eylem Programı'nın yürürlüğe girdiği 22 11.1973 
tarihine kadar Topluluk organları tarafından çevre ile ilgili herhangi bir yönetmelik ya da 
karar çıkarılmamış, buna karşılık beş yönerge çıkarılarak yürürlüğe konmuştur. Daha 
sonraki dönemlerde ise bu beş yönerge de 39 kez değişikliğe uğramıştır. 

Çevre Eylem Programları: Avrupa Birliği ilk kez, Bakanlar Konseyi'nin 1971 
yılında yaptığı toplantıda çevre konusunu gündeme getirmiş, bunu Temmuz 1971'de 
Komisyon tarafından yayımlanan bir bildiri izlemiş ve Birlik üyesi ülkelerin devlet ya da 
hükümet başkanlarının 19-20 Ekim 1972'de Paris'te yaptıkları toplantıda, ekonomik 
büyümenin tek başına bir amaç olamayacağı, bu büyümenin çevre ve yaşam 
koşullarının iyileştirilmesi amaçlarıyla bir arada ele alınmasının gerekli olduğu 
belirtilerek, bu konuda bir eylem programı hazırlanması çağrısında bulunmuşlardır. 

Bu yaklaşımdan hareketle Birlik, Kasım 1973'de Birinci Çevre Eylem Programını 
başlatmıştır. Bunu 1977'de başlatılan İkinci, 1983'de yürürlüğe giren Üçüncü ve 1987-
1992 dönemini kapsayan Dördüncü Eylem Programları izlemiştir. Avrupa Birliğinin 
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Beşinci Çevre Eylem Programı 1993-2000 yıllarında uygulanmış olup halen, 2001-2010 
yıllarını içeren Altıncı Eylem Programı gündemdedir. 

Topluluğun ilk iki Çevre Eylem Programı, kirlilik sonucu ortaya çıkmış ciddi 
sorunlara ivedi çözümler getirme amacına yönelik eylemleri kapsamaktadır. Onarımcı 
politikalar olarak nitelendirilebilecek bu yaklaşıma, Üçüncü Programda da yer verilmiş 
ancak, buna ek olarak önleyici politikaların da programa alındığı görülmüştür. Dördüncü 
Program çevrenin korunmasına  daha gelişmiş bir bakış açısı getirerek,  sorunu, sosyal 
ve ekonomik kalkınmanın temel bir bileşeni olarak ele almıştır. Beşinci Program, 
sorumluluğun toplumun tüm sektörleri tarafından paylaşılması konusuna ağırlık 
vermiştir. Yürürlükte olan Altıncı Çevre Eylem Programı ise, Beşinci Çevre Eylem 
Programı’nın devamı niteliğindedir. Bu Programların hepsi aşağıda ayrı ayrı 
özetlenmiştir.  

 

 

3.2. Birinci Çevre Eylem Programı  
   “Çevre Koruma İçin Bir Avrupa Topluluğu Eylem Programı Hakkında Avrupa 

Topluluğu Konseyi'nin ve Konsey'deki Üye Ülkelerin Hükümet Temsilcilerinin 22 Kasım 
1973 Tarihli Açıklaması” (KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
1973) adlı, Birinci Çevre Eylem Programı 1973-1976 yıllarını kapsayan ve bildirge 
niteliğinde olan bir metindir. 

 AT çevre politikasının amaç ve ilkelerini tanımlayan temel metinlerden birisidir. 
Özellikle sektörlerde yapılması planlanan eylemleri belirler. Ulusal politika ve 
programların birbiri ile uyumluluğunu ve eşgüdümünü hedefler . Öncelikli alanlar / 
konular olarak; ekolojik dengenin korunması, doğal kaynakların akılcı kullanılması ve 
çevreye ilişkin uluslararası sözleşmelerin desteklenmesi konuları üzerinde durulmuştur. 
Birinci Çevre Eylem Programı iki ana bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, Topluluğun çevre politikasının amacı ele alınarak, Topluluk 
içerisindeki halkların yaşam şartlarının ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi olarak 
tarif edilmiştir. Bunun için ise aşağıdaki konuların uygulanması hedeflenmiştir: 

-Çevreye olan baskıların azaltılması ve mümkünse önlenmesi, 
-Ekolojik dengenin ve biyosferin korunması, 
-Doğal kaynakların ekolojik dengeye zarar verecek şekilde kullanımından 

kaçınılması, 
-Çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi, 
-Kent ve bölge planlamalarında çevrenin daha fazla dikkate alınması, 
-Topluluk üyesi olmayan ülkelerle ve özellikle de uluslararası örgütlerle çevre 

sorunlarında ortak çözüm yollan aranması. 

Eylem Programı’nda, yukarıdaki hedeflerin gerçekleşebilmesi için AT çevre politikası 
ilkeleri aşağıdaki gibi ayrı ayrı sıralanmıştır: 

-En iyi çevre politikası, çevre sorunlarının etkilerini önlemek yerine, sorunlara 
kaynağında engel olmaktır. Ayrıca izlenecek çevre politikası ekonomik, sosyal ve teknik 
ilerlemeyle uyumlu olmalıdır. 

-Tüm teknik planlama ve karar verme eylemlerinde çevreye olan baskılar mümkün 
olduğunca erken aşamalarda çözümlenmelidir. Çevre "Dış Dünya" olarak 
görülmemelidir. 

-Doğal kaynakların kullanımında ekolojik dengeye zarar verecek her türden kullanım 
önlenmelidir. 



 85 

-Toplumun bilinci ve teknolojik bilgi düzeyi, çevre sorunları ile mücadele,çevrenin 
iyileştirilmesi ve korunmasına yönelik eylemler için geliştirilmelidir. 

-Çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasının ve önlenmesinin maliyeti, kural olarak 
kirleten tarafından karşılanmalıdır. 

-Stockholm’de toplanan  Birleşmiş  Milletler  Çevre Konferansı Bildirisi'ne uygun  
olarak,  bir ülkenin  başka bir ülkenin  çevresini  bozucu uygulamalardan kaçınması 
garanti edilmelidir. 

-Topluluk ve üye ülkelerin çevre politikalarında, gelişmekte olan ülkelerin çıkarları 
dikkate alınmalıdır. 

-Uluslararası çevre araştırmaları ve çevre politikaları, uzun vadeli ve açık bir Avrupa 
Çevre Politikası ile desteklenmelidir. 

-Çevrenin korunması Topluluk düzeyinde bir sorundur ve sorunun önemi kamuoyuna 
tanıtılmalıdır. 

- Kirliliğin her kategorisinde, korunacak çevrenin ve kirliliğin özelliğine uygun olarak, 
eylem düzeyi (yerel, bölgesel, ulusal, Topluluk, uluslararası) belirlenmelidir. Ülkelerin 
çevre politikaları daha fazla ayrıntılı olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu konudaki 
ulusa] programlar koordine edilmeli ve Topluluk içinde uyumlaştırılmalıdır. 

Program’ın birinci bölümünde ayrıca üç ana eyleme yer verilmiştir. Bunlardan birincisi 
olan,  "çevreye olan baskıların önlenmesi eylemi" ile, örneğin ortak bilimsel kriterlerin 
saptanması, çevre kalitesi hedeflerinin saptanması, kirlilikle mücadele önlemlerinin 
belirlenmesi, ölçü ve analiz yöntemi ile sağlık normlarının geliştirilmesi gibi Topluluk 
düzeyinde eksik ya da yapılması gerekli olan çalışmaların başlatılması ve üye ülkeler 
içerisinde uyumlu hale getirilmesi istenmiştir. 

İkincisi olan, "çevrenin iyileştirilmesi eylemi"nde; ortak çevre politikasının 
uygulanması yanımda, Komisyon'un çevre koruma yararına kent planlaması, sosyal 
politika çerçevesinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi, kamuoyunun eğitimi ve 
bilinçlendirilmesi gibi konularda ortak çalışmalar yapması öngörülmüştür. Ayrıca 
çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için bir "Avrupa Vakfı" kurulmasına da yer 
verilmiştir 

Üçüncüsü olan, "uluslararası örgütlerle Topluluğun ve üye ülkelerin ortak işbirliği 
eylemi" ile çevre konusunda Topluluğun başta OECD, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş 
Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sürdürmesi hedeflenmiştir. 

 Program’ın ikinci bölümünde, yukarıdaki sıralanan hedeflerin ve eylemlerin ayrıntılı 
tanımları yapılmıştır. 

Program’ın uygulanması için iki yıllık bir süre öngörülmüştür. Ancak 1977 yılından 
İkinci Çevre Eylem Programı yürürlüğe girinceye kadar bu Program çerçevesinde 
çalışmalar devam etmiştir. Program, bazı durumlarda Topluluk düzeyinde, bazen de 
üye ülkeler düzeyinde yürütülmüştür. 

Eldeki mevcut verilere göre, Birinci Çevre Eylem Programı döneminde Topluluk bir 
yönetmelik, 12 yönerge ve sekiz karar çıkarmış ve daha sonraları ise yönergeler 16, 
kararlar da üç kez değişikliğe uğramıştır. 

Birinci Program uyarınca üye ülkeler de değişik çevre korunma önlemleri almışlardır. 
Üye ülkelerin birbirlerine bilgi vermeleri anlaşması çerçevesinde üye ülkeler 31.12.1976 
tarihe kadar 148 yasal düzenleme ve 12 uluslararası sözleşmeyi yürürlüğe koyduklarını 
Komisyon'a bildirmişlerdir. 

 

3.3. İkinci Çevre Eylem Programı  
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Birinci Çevre Eylem Programı'nın Topluluk üyesi ülkelerde ilgi ile karşılanmasın-
dan ve Program çerçevesinde de bir çok yasal önlemlerin alınmasından sonra Konsey, 
Birinci Programın devamı niteliğinde olan "Çevre Koruma İçin Avrupa Topluluğu Eylem 
Programının ve Çevre Politikasının Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Avrupa 
Topluluğu Konseyinin ve Konseydeki Üye ülkelerin Hükümet Temsilcilerinin 17.05.1977 
Tarihli Kararı"nı (KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1977) 
almıştır 

Kararlaştırma niteliğinde olan bu Program 1977-1981 dönemini kapsar. Birinci 
Eylem Programı’nın devamı niteliğinde olup, yapılması gereken eylemleri daha somut 
hale getirmiştir. Birinci Çevre Eylem Programı’ndan farkı, çevre sorunları içerisinde 
başta su kirliliği olmak üzere, hava ve gürültü kirliliğine daha fazla önem vermesidir. 
Çevre politikasında ÇED uygulanmasını isteyerek, çevre politikasının sorunları giderici 
olmaktan ziyade önleyici olması niteliğini taşımasını sağlamıştır. Program, beş ana 
bölümden oluşmaktadır. 

Birinci Bölüm: Topluluk çevre politikasının amaç ve ilkeleri bölümünde, Birinci 
Program’daki amaç ve ilkelerin aynen benimsendiği, çevre kirliliğinin önlenmesi, 
azaltılması ve mümkünse ortadan kaldırılması, ekolojik dengenin ve biyosferin 
korunması, ekolojik dengeye zarar verecek kullanımlara fırsat verilmemesi, kent ve 
bölge planlamalarında çevrenin daha fazla dikkate alınması ve uluslararası örgütlerle 
işbirliğine gidilmesi konularına devam edilmesi istenmiştir.  

İkinci Bölüm: Çevreye olan baskıların önlenmesi kısmında, insan sağlığı ve çevre 
için tehlike oluşturan çevresel baskıların objektif olarak değerlendirilmesi, su, hava ve 
gürültü kirliliğine karşı alınan önlemlerin devam etmesi, çıkarılan örneğin su ile ilgili 
75/440/AET, 76/160/AET, 76/464/AET, hava  ile  ilgili 70/220/AET, 72/306/AET, 
75/716/AET gibi yönergelerin ve kararların uygulanması ve yeni önlemler alınması, belli  
endüstri ve enerji  üretim sektörleri için özel  önlemler alınması ve bunlarında denetim 
ve kontrolleri ile değerlendirmesinin yapılması öngörülmüştür.  

Üçüncü Bölüm: Çevre ve doğal kaynakların korunması ve rasyonel kullanımı 
konusunda Program,  ekolojik planlama yönteminin geliştirilmesi, örneğin pestisid 
kullanımı, hayvancılık, mineral gübre kullanımı gibi kırsal bölgeler ve  ormancılık 
çalışmalarında çevreye olan olumlu ve olumsuz girişimlerin saptanması ve olumsuz 
etkilerin önlenmesi, kentsel ve kırsal alanlar ile sahil ve dağ bölgelerinde gerekli 
önlemlerin alınması ve çevre faktörlerinin korunması, örneğin neslinin tükenmesi tehlike 
altındaki türlerin uluslararası ticaretinin sınırlanması ve kontrolü, göçmen kuşların 
korunması, deniz ve tatlı su faunasının korunması, ıslak bölgeler ile türlerin yetişme ve 
yaşam ortamlarının korunması gibi önlemlerle bütün flora ve faunanın korunması, su 
kaynaklarının korunması, atıklarla mücadelede doğal kaynakların korunması ve bazı 
doğal kaynakların kullanılarak  azalması  ile  oluşan  çevresel sorunları içermektedir. 

Dördüncü Bölüm:  Çevrenin   korunması   ve  iyileştirilmesi  için  gerekli eylemler 
bölümünde, çevreye olan baskıların saptanması ve değerlendirilmesi, bunun için belli 
planlamalarda çevresel etki değerlendirmesinin (ÇED) uygulanmasını sağlayacak 
gerekli çalışmaların yapılması, örneğin "kirleten öder" ilkesinin uygulanması gibi 
ekomornik önlemlerin alınması, çevre koruma konusundaki bilgilerin bir bilgi ağı sistemi 
kurularak  daha fazla yaygınlaştırılması, çevre   koruma  konusundaki araştırmalar ile 
çevre sorunları hakkında eğitim ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi çalışmaları 
istenmektedir. Ayrıca daha önceki Program’da öngörülen ve 2G 5 1975 tarih ve 
1365/75/A ET Sayılı Konsey Yönetmeliği ile merkezi İrlanda olarak kurulan Avrupa 
Vakfı'na, yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak 
üzere bazı görevler verilmiştir. 
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Beşinci Bölüm: Bu son bölümde Topluluğun uluslararası düzeydeki  eylemliliğinin,  
daha önceki Program’da hedeflenen çalışmalara  göre  daha da arttırılmasını, üçüncü 
ülkeler ve UNEP, ECE, OECD, Avrupa Konseyi, WHO, UNESCO, FAO gibi uluslararası 
kuruluşlarla çevre sorunlarının çözümüne yardımcı olacak konularda çalışmaların  
yapılması konusu   ele   alınmaktadır.   Bu   bölümde   ayrıca, gelişmekte olan ülkelerle 
çevre koruma konusunda işbirliği yapılması istenerek, çevre sorunlarının ancak 
uluslararası işbirliği ile çözümlenebileceği vurgulanmaktadır. 

eldeki mevcut verilere göre, İkinci Çevre Eylem Programı döneminde, Topluluk 
tarafından bir yönetmelik, 19 yönerge, 19 karar ile üç tavsiye kararı yürürlüğe 
konmuştur. Bu yasal düzenlemelerden yönetmelik bir, yönergeler 32, kararlar da iki kez 
değişikliğe uğramıştır. 

 

3.4. Üçüncü Çevre Eylem Programı  
1981 yılında İkinci Çevre Eylem Programının da süresi sona erdiğinde Topluluk 

yeni bir beş yıllık süre için "Çevre Koruma İçin Avrupa Topluluğu Eylem Programının ve 
Çevre Politikasının Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Avrupa Topluluğu 
Konseyi'nin ve Konsey'deki Üye Ülkelerin Hükümet Temsilcilerinin 7 Şubat 1983 Tarihli 
Kararı”nı (KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1983) alarak 
Üçüncü Çevre Eylem Programını yürürlüğe koymuştur. 

Kararlaştırma niteliğindedir ve 1982-1986 dönemini kapsar. Bu Program’da çevre 
koruma politikalarının diğer politikalarla entegrasyonuna ve bu politikaların çevre ile 
uyumunun sağlanmasına ağırlık verilmiş ve Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) 
Yönetmeliği’nin hazırlanması ve uygulanmaya sokulması iş ve işlemleri ön plana 
çıkarılmıştır. 

Öncelikli alanlar olarak;  emisyonların kaynağında önlenmesi ve sınır ötesi 
kirliliklerden korunma, tehlikeli maddelerin sınırlanması, Akdeniz’in korunması,  
gürültünün önlenmesi, temiz teknolojilerin desteklenmesi, doğa koruma alanları 
kurulması ve gelişmekte olan ülkelere  çevre yardımı yapılması gibi alanlar 
belirlenmiştir. 

Beş ana bölümden oluşan Program’ın Giriş bölümü’nde (1. Bolüm), ekonomik ve 
sosyal gelişme ile yaşam koşullarının iyileştirilmesinde doğal kaynakların korunmasının 
temel politika olduğu vurgulanarak, korumanın yanında doğal kaynakların akılcı 
kullanımının da gerekliliği belirtilmiştir. 

Program’da, çevre politikaları içerisinde, mevcut kirlilikleri önlemekle birlikte, 
sorunları kaynağında çözmenin şart olduğu belirtildikten sonra; 

-İleriye yönelik  endüstri  kollarında çevreyi daha az kirleten yöntemlerin 
kullanılması veya yenilenemeyen kaynakların daha az kullanılması, 

-Çevre   ve   doğal   kaynaklara  olan  her  türlü   kirlilik,   baskı   ve  etkilerin 
izlenmesi, 

-Belirli, yenilenemeyen ve güç elde edilen kaynakların tasarruflu kullanımı ve 
atıkları yeniden kullanma yollarının (Recyling) araştırılması, 

-Enerji   üretiminde   kömür  ve   nükleer   enerjiye   bağlı   olumsuz   etkilerin 
önlenmesi,    enerji    tasarrufu    yapılması    ve    çevreyi    daha   az   kirleten   enerji 
kaynaklarının kullanılması, gibi konulara ağırlık verilmesi istenmiştir. 

Giriş Bölümü’nde ayrıca, Akdeniz'in korunması ilk defa ele alınarak, Akdeniz'i 
korumanın ekonomik, sosyal ve kültürel değerleri yanında bölge barışına da katkıda 
bulunacağı belirtilmiştir. 
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Programın İkinci Bölümü; kapsamlı bir stratejinin gelişmesine ayrılarak, bu amaçla, 
çevre ile ilgili araştırmaların desteklenmesi, sonuçlarının yaygınlaştırılması gerektiği, 
planlama ve karar aşamalarında çevresel verilerin mutlaka dikkate alınmasının zorunlu 
olduğu belirtilmiştir.  Kaynakların optimal kullanımı yanında "kirleten öder" ilkesinin de 
uygulanması gerektiği vurgulanmıştır. Bu bölümün sonunda, Topluluk tarafından 
yürürlüğe konan yönetmelik, yönerge, karar ya da tavsiye gibi yasal düzenlemelerin üye 
ülkelerde uygulanma durumlarının kontrolü istenmekte ve bilgi alışverişinin gelişimi ile 
çevreye bağlı eğitim ve çevre bilincinin gelişmesi için gerekli girişimlerin yapılmasının 
zorunluluğu vurgulanmaktadır. 

Program’ın Üçüncü Bölümü’nde; iç suların ve denizlerin korunması, çevre kirliğine 
yol açan büyük deniz kazalarında üye ülkelerin hızlı ve yeterli derecede yardımcı 
olmaları, hava kirliliğinin önlenmesi, kimyasal madde kullanımında yönetmelik ve 
yönergelere kesinlikle uyulması, gürültü kirliliği ile mücadelede uluslararası örgütlerden 
örneğin ISO, IEC, U1C, ICAO ve ECAC’nın normlarına uyulması, atıklarla oluşan 
kirliliğin önlenmesi ile temiz  teknolojinin kullanılması konuları ele alınmıştır. 

Program’ın Dördüncü Bolümü, çevre ve doğal kaynakların korunması ve rasyonel 
kullanımına ayrılmıştır. Burada, ekolojik ve kültürel fonksiyonu olan ekosistemlerin daha 
iyi korunması, flora ve faunanın korunmasında onların yetişme ve yaşam ortamlarının 
korunması ile nesli tehlikedeki türlerin uluslararası ticaretindeki yasağa uyulup—
uyulmadığının daha iyi kontrol edilmesi, sular ile ilgili bilgilerin en son verilere göre 
yenilenmesi ve taban suyu miktarları ile kalitesinin saptanması, doğal kaynakları 
mümkün olduğunca rasyonel kullanan teknolojilerin geliştirilmesi gibi konular işlenmiştir. 

Programın Son Bölümü’nde; uluslararası düzeydeki eylemler konusu ele alınmış 
olup, daha önceki programlarda olduğu gibi, bütün uluslararası örgütlerle ve üçüncü 
ülkelerle işbirliğine devam edilmesi istenerek, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile 
Uluslararası Doğa Koruma ve Doğal Kaynaklan Koruma Birliği'nin (IUCN) projelerine 
Topluluğun da katılması istenmiştir. Ayrıca, Akdeniz ülkeleri ve Arap ülkeleri ile çevre 
koruma konusunda işbirliğinin geliştirilmesi yanında, diğer gelişmekte olan ülkelerle 
ortak çalışmaların yapılmasının önemi vurgulanmıştır. 

Ayrıca Program’da özellikle çevre kirliliğini önleme konusunda daha önceki 
çıkarılan, örneğin hava kirliliği ile ilgili 80/779/AET, su kirliliği ile ilgili 76/464/AET, 
7S/176/AET, tehlikeli kimyasal maddeler için 79/831/AET gibi yönergelerin bir an önce 
etkin bir şekilde uygulanması istenmektedir. 

Üçüncü Çevre Eylem Programı döneminde çoğunluğu flora ve faunanın 
korunmasına yönelik olmak üzere toplam 10 yönetmelik, 23 yönerge, 13 karar ile dört 
tavsiye kararı çıkarılmıştır. Aynı dönemde, yönetmeliklerde 14, yönergelerde 17, 
kararlar da ise  üç kez değişik yapılmıştır. 

 

3.5. Dördüncü Çevre Eylem Programı  
“Çevre Koruma İçin Avrupa Topluluğu Eylem Programı’nın ve Çevre Politikası’nın 

Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Avrupa Topluluğu Konseyi'nin ve Konsey'deki 
Üye Ülkelerin Hükümet Temsilcilerinin 19 Ekim 1987 Tarihli Kararı” (KOMMISSION 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1987) bundan önceki programlardan farklı 
olarak 6 yıllık bir süre için öngörülmüştür. 

Kararlaştırma niteliğinde olup 1987-1992 dönemini kapsar. Katı çevre normlarını / 
standartlarını ön plana çıkarmış ve bunların AB düzenlemelerinde yer almasına ağırlık 
vermiştir. Eylem alanlarına yönelik çevre politikası izlenmiş ve Üçüncü Çevre Eylem 
Programı’nın somutlaştırılmasını sağlamıştır. 
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Bu Program’da, daha önce yürürlüğe giren AET Anlaşması'na eklenen Avrupa Tek 
Senedi'nin Topluluk çevre politikasının gelişmesi ve uygulanmasını öngördüğü 
belirtilerek, çevre korumanın sosyal ve ekonomik kalkınmanın bir gereği olduğu 
vurgulanmıştır. 

Program’da aşağıdaki konular ayrıntılı incelenerek, Topluluğun ve üye ülkelerin 
gerekli duyarlılığı göstermeleri istenmiştir. 

a) Çevre kirliliğini önlemede: 
- Hava, su, toprak kirliliği, tehlikeli atıklar gibi çevre kirliliklerinin nedenleri 

önlenmelidir. 
-Çevreyi ve  insan  sağlığını  tehlikeye sokan kimyasalların ve karışımlarının sürekli 

ve etkin kontrolü yapılmalıdır. 
-Endüstri sektöründeki kazalar  önlenmeli ve   24.7.1982  tarih ve 82/501/ AET 

Sayılı Konsey Yönergesi uygulanmalıdır. 
-Gürültü kirliliği ile mücadele gürültü kaynağında yapılmalıdır, 
-Biyoteknoloji kullanımında çevre koruma ile ilgili önlemler alınmalıdır. 
-Gerek tesislerin normal çalıştığı durumlarda, gerekse kaza durumunda halkın ve 

çevrenin radyoaktif ışınlardan korunması için etkin önlemler alınmalıdır. 

b) Doğal kaynakların daha iyi yönetiminde: 
-3626/82/AET,3525/86/AET, 3529/86/AET yönetmelikleri ile 79/409/AET yönergesi 

uygulanarak, doğanın korunması için önlemler alınmalıdır. 
-Çevreyi ve insan sağlığını etkileyen doğal olarak veya insanlar tarafından oluşan 

tehlikeler ve felaketlere karşı önlemler alınmalıdır. 
-Çevreye uyumlu tarım politikası, çevreye olumlu etki eden tarımsal kullanım 

yöntemleri desteklenmelidir. 
-Erozyonla mücadele, bitkisel örtünün korunması, belirli endüstriyel ve tarımsal 

kullanımlarla oluşan zararlara karşı mücadele ile toprak korunmalıdır. 
-Su kirliliğinin azaltılması, su elde edilen bölgelerin korunması veya kirli suların 

yeniden kullanımı gibi önlemlerle su varlığı iyileştirilmelidir. 
-Atıklar daha iyi değerlendirilmelidir. 
-Akdeniz Bölgesi’nde genel ve entegre çevre koruması uygulanmalı ve Eylem 

Programı’nın bu bölgede uygulanmasına önem verilmelidir.  
 
c) Uluslararası işbirliğinde: 
-Çevre koruma konusunda uluslararası çalışmalara Topluluk ve üye ülkeler daha 

aktif katılmalı ve desteklemelidir. 
-Başta su temini, tropik ormanların korunması, tehlikeli maddelerin üretim ve 

kullanımı ve teknolojik işbirliği olmak üzere, doğal kaynakların korunması ve çevre 
konusunda gelişmekte olan ülkelerle ortak çalışmalar yapılmalıdır. 

d) Uygun araçların geliştirilmesinde: 
-Uygun araştırma programları ile çevre politikasının temeli bilimsel olarak 

iyileştirilmelidir. 
-27 Haziran 1985 tarih ve 85/337/AET Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönergesi   etkin   bir  şekilde   uygulanmalı   ve   çevre   koruma  Topluluğun  diğer 
politikalarında da dikkate alınmalıdır. 

Kamu sağlığı ve evrenin etkin korunması için uygun yasal düzenlemeler 
kullanılmalıdır. 

 

3.6. Beşinci Çevre Eylem Programı  
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Beşinci Çevre Eylem Programı, Komisyon tarafından 18 Mart 1992 tarihinde kabul 
edilerek Konseye sunulmuş ve 1993 yılında yürürlüğe girmiştir. 1993-2000 dönemini 
kapsayan  kararlaştırma niteliğinde bir programdır. 

 Program’ın temel çerçevesini oluşturan görüş, 1993 yılında kurulan Çevre ve 
Kalkınma Komisyonu'nun Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland'in başkanlığında 
hazırladığı ''Ortak Geleceğimiz" isimli raporunda açıklanan görüşlerdir. "Sürdürülebilir 
Kalkınma" ilkesine ve “ortak sorumluk” ya da "sorumluluğun toplumun tüm sektörleri 
tarafından paylaşılması” konularına ağırlık vermiştir. Sanayi, enerji, ulaştırma, tarım ve 
turizm sektörlerine özel önem veren bir programdır. 

Beşinci Çevre Eylem Programı ile, Birliğin çevre politikalarının ana ilkeleri 
netleştirilmiştir. İklim değişikliği, asit yağışları, hava kalitesi, doğanın ve biyolojik 
çeşitliliğin korunması, su kaynaklarının yönetimi, kıyı şeritlerinin korunması ve yönetimi, 
atık yönetimi ve kentsel çevre  öncelikle ele alınan alanlar olmuştur. Ayrıca endüstriyel 
riskler, radyasyondan korunma ve nükleer güvenlik, sivil savunma ve çevre konularına 
da özel bir önem verilmiştir. Bu Program; topluluğun tüm politikalarına çevre boyutunun 
eklenmesi, hizmetlerin yerinde görülmesi, hukuki ve mali araçların yanında yatay destek 
araçlarına önem vermesi , uluslararası işbirliğini geliştirmeye özel önem atfedilmesi ile 
diğer ilk dört programdan daha gelişkin bir program niteliğindedir. 

"Sürdürülebilir Kalkınma" ilkesi, çevre konusunda yepyeni bir görüşü gündeme 
getirmektedir. Bu da ekonomik gelişimin kaynağının ve sınırının, çevre olduğu 
görüşünden hareketle, ekonomik gelişimi sürdürerek insan refahını arttırmak için 
çevreyi israf etmeden sürekli ve dengeli kalkınmanın sağlanmasıdır. Bu çerçeve ile 
birlikte Topluluk koruyucu ve önleyici eylem ve sorumluluklarının paylaşılması ilkelerini 
de programın hazırlanmasında temel almıştır. 

26 Haziran 1990'da Dublin'de yapılan Konsey toplantısında yeni eylem 
programının hazırlanması için karar alınırken, bu konuda ayrıca Topluluk ve Üye 
Ülkelerin, diğer sanayileşmiş ülkeler ile işbirliği halinde dünya çapında etkin bir rol 
oynamaları ve gelişmekte olan ülkelere bu alanda karşılaşacakları sorunların 
çözümünde yardım etmeleri gereği vurgulanmıştır. 

Yine 7 Şubat 1992 tarihinde Maastricht'te imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması’nın 
çevreye ilişkin bölümünde, Topluluğun çevre politikasının, yüksek bir koruma düzeyini 
hedeflemek (Madde:3), diğer Topluluk politikalarına entegre olmak (Madde: 139 R 
paragraf: 2), yaşam kalitesini iyileştirmek ve sürekli ve dengeli kalkınmayı (Madde:2) 
hedeflemek zorunluluğunda olduğu belirtilmiştir. 

3-14 Haziran "Çevre ve Kalkınma Konferansı"nın da konusu olan iklim değişikliği, 
hava kirliliği ve asitlenme, doğal kaynakların korunması ve biyolojik çeşitlilik, su 
kaynaklarının yönetimi, kentsel ve kıyısal alanlar ve atık yönetimi ile ilgili bütüncül çevre 
sorunlarına yönelik çözüm önerileri çalışmaları; Rio'da iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, 
orman prensipleri ile ilgili yayımlanan deklarasyondaki İlkeler, topluluk politikasına da 
yansımıştır. 

2000 yılına kadar yürütülecek eylemleri içeren program süresince altı alanda 
eyleme öncelik verilmiştir. Bunlar: 1) Doğal kaynakların sürekli ve dengeli kalkınma 
hedefine yönelik olarak kullanılması, 2) Kirliliğin kontrol edilmesi ve temiz atık üretimi, 
3)Yenilenmeyen kaynaklara dayalı enerji tüketiminin azaltılması, 4) Etkin ve rasyonel 
yerleşim kararlarının verilmesi  ve ulaşım modellerinin geliştirilmesi, 5) Kentsel 
alanlarda çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve 6) Kamu sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanmasıdır. 
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Program’da, bu eylem alanlarındaki başarının sağlanması ve çevre sorunlarının 
çözümünde tüketim kalıpları ve davranışların değiştirilmesi en önemli başlangıç olarak 
kabul edilmektedir. Ayrıca günümüze kadar olan çevresel kayıplar ve hasar da önemli 
bir sorun olarak görülmektedir. 

Program’da sanayi, enerji, ulaştırma, tarım ve turizm olmak üzere beş önemli 
sektöre, çevre üzerinde mevcut ve potansiyel etkileri ve sürekli kalkınma hedefindeki 
rolleri nedeniyle özel önem verilmiştir. Bu belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli 
araçlar  ise  dört başlık altında toplanmıştır. 

İlk dört programda temel olarak yasal araçlar ele alınırken, bu programda da yasal 
araçların üzerinde durulmuş ancak, bunların bugüne kadar çevrenin korunmasında 
istenilen düzeyde etkili olmadıkları da vurgulanmıştır.Bu nedenle de, bu programda  
yasal araçların yanı sıra ekonomik araçlar, genel destek araçları ve mali destek 
düzenekleri de getirilmiştir. Programın işlerliğinin sağlanması için; yasal araçlar en alt 
düzeyde ele alınırken, ekonomik ve sosyal tarafların katılımı ve işbirliğini üst düzeyde 
temel alan yeni bir strateji benimsenmiştir. Stratejinin etkililiği için, diğer politikalarla 
uyum, sistematık bir akış, iyi bir koordinasyon ve uygulamanın gereği üzerinde 
durulmuştur. Komisyon, bunun sağlanması için aşağıda belirtilen çeşitli grupların 
işbirliğini zorunlu görmektedir: 

Firma, işletme, tüketici, sendika, gönüllü kuruluşlar, yerel ve bölgesel otoritelerin 
temsilcilerinden oluşan bir "genel danışma" grubu oluşturulması. 

Komisyon ve yetkili ulusal temsilcilerden oluşan ve Komisyon'un gözetimi altında 
bilgi iletimi ve ortak uygulama yaklaşımını geliştirmeyi amaçlayan bir "sorumluluk ağı" 
kurulması, 
Komisyon ve üye ülke temsilcilerinden oluşan ve çevre politikası ve alınacak önlemlere 
ilişkin görüş alış verişini sağlamayı amaçlayan bir "çevre politikanı izleme” grubu 
kurulması. 

Program’da, bu konuların yanı sıra, sanayiden kaynaklanan riskler, nükleer 
güvenlik ve radyasyondan korunma ve çevresel acil durumlar konularında da hedef ve 
ilkeler belirlenmiştir. Bu yeni stratejisinin en önemli özelliği; Birliğin çevre ve 
sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin tüm karar, eylem ve uygulamalarında, mümkün olan en 
geniş ölçüde vatandaş katılımının sağlanması ve kararların şeffaflık ilkelerine uygun bir 
şekilde gerçekleşmesinin öngörülmesidir. Bu amaçla. Birlik/ulusal veya bölgesel 
hükümet/yerel veya bölgesel yönetimler/ girişimciler/ tüketiciler ve genel olarak kamu 
oyu arasında sorumluluğun paylaşılmasına özel bir önem verilmektedir. 

 

 3.7. Altıncı Çevre Eylem Programı  
 Diğerleri gibi kararlaştırma niteliğinde olan Altıncı Çevre Eylem Programı  2001-

2010 yıllarını kapsamaktadır. Özünde beşinci programın devamı niteliğindedir. Dönem 
boyunca gerçekleştirilmesi gereken amaçlar ve ulaşılması gereken hedefler 
belirlenmiştir. Amaç ve hedefler  2005 yılında yeniden gözden geçirilerek gelişecek 
gelişmelere göre revize edilecektir.  

Altıncı Çevre Eylem Programı genel anlamıyla, uzun vadede refah ve yaşam 
kalitesinin sağlanması için sağlıklı bir çevreye ihtiyaç olduğu, bunun Avrupa 
vatandaşlarının da talebi olduğu kabul etmektedir. Programda, kalkınmadan 
kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması için üretimin ekolojik açıdan daha etkili bir 
yöntemle yapılması gerektiği; yani, aynı veya daha fazla ürünün daha az kaynak ve 
atıkla üretilmesi, tüketim alışkanlıklarının daha da sürdürülebilir bir nitelik kazanması 
gerektiği ifade edilmektedir. 
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Program’ın çevresel hedeflere ulaşmak için oluşturduğu stratejik yaklaşımlar 
aşağıda belirtilmiştir: 

-Çevre politikası yenilikçi bir yaklaşım sergilemeli ve toplumun geniş bir kesimiyle 
işbirliği yapmanın yeni yollarını aramalıdır.  

-Mevcut çevre yasalarının uygulanmasının geliştirilmesi gerekmektedir. 
-Çevre politikasının diğer politikalarla uyumlaştırılması konusu daha da 

derinleştirilmelidir. 
-Daha fazla sürdürülebilir üretim yöntemleri ve tüketim alışkanlıkları geliştirilmelidir. 
-Vatandaşların çevre konusundaki düşünce ve davranışlarını şekillendirmek  

(etkilemek) için, çevreye ilişkin daha nitelikli ve kolay ulaşılabilir bilgiler sağlanmalıdır. 
-Üye ülkelerde toprak kullanımı ve yönetimi alanındaki kararlar çevreyi koruyucu 

ve geliştirici nitelikte olmalıdır. Bu yaklaşımlar çevresel açıdan önemli noktalar göz 
önünde bulundurularak uygulanmalıdır. 

Program bu doğrultuda aşağıda belirtilen dört öncelikli alanda daha sıkı önlemler 
alınmasını öngörmektedir. 

1. Alan, İklim Değişikliği : Sera gazlarının atmosferdeki konsantrasyonlarının 
iklim üzerinde etki yapmayacak bir düzeye çekilerek dengede tutulması hedeflenmiştir. 
İklim konusunda son olarak düzenlenen hükümetler arası panele atıfta bulunan 
Komisyon, Konsey tarafından belirlenen 2008-2012 yılları arasında sera gazı 
emisyonlarının %8 oranında azaltılmasına ilişkin hedefin dışında, 2020 yılına kadar bu 
gazların küresel emisyonlarının %20-40 oranında  azaltılması çerçevesinde bir hedef 
belirlemektedir. Bu bağlamda, AB düzeyinde enerji ve ulaşım sektöründe yapısal 
değişiklikler gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Bundan başka, enerjinin etkin kullanım için harcanan çabaların arttırılması, 
emisyon haklarının alım-satımı için bir Topluluk sistemi kurulması, teknolojik araştırma 
faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve konu ile ilgili kamuoyu bilinç ve duyarlılığının 
arttırılması amaçlanmaktadır.  

2. Alan, Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik : Programın hedefi; doğal sistemlerin 
işlerliğini korumak ve onarmak ve AB'de ve küresel olarak biyolojik çeşitliliği muhafaza 
etmek, toprağı erozyona ve kirliliğe karşı korumak olarak açıklanmıştır. 

Bu alanda Program, farklı canlı türlerinin yaşamlarını tehdit eden unsurların 
ortadan kaldırılması. Natura 2000 ağının tamamlanması, bazı sektörlerde bir dizi eylem 
planının uygulamaya konması, deniz çevresinin korunması için yeni girişimlerin 
başlatılması, endüstri ve madencilik alanındaki kazaların önlenmesi için çeşitli öneriler 
sunulması ve Topluluk politikası kapsamına yeni alınan arazi korunmasına ilişkin yeni 
bir stratejinin oluşturulması gibi tedbirlere yer vermektedir. 

3. Alan, Çevre ve Sağlık: Çeşitli radyasyon türlerini de içeren insan kaynaklı 
kirlenme  düzeylerinin insan sağlığına ve çevre kalitesine zarar verecek düzeye 
gelmesinin engellenmesi hedef olarak belirlenmiştir. Hava ve su kirlenmeleri, tehlikeli   
kimyasallar ve gürültü kirliliğinin insan   sağlığına  zarar  verdiği belirtilmiş, bu konuda 
risklerin önlenmesi ve risklere karşı ihtiyatlı olunması politikasının ana ilkeleri olarak 
öngörülmüştür. Bu konu ile ilgili olarak Program, insan sağlığını tehdit eden çevre 
unsurlarını değerlendirmeye yönelik küresel bir yaklaşım geliştirmesi, kimyasal 
maddelerin yol açtığı risklerin yönetimi için Topluluk   sisteminin   yeniden   gözden   
geçirilmesi,   böcek   ilaçlarının   ortaya çıkardığı tehlikelerin azaltılmasına ilişkin bir 
strateji tespiti, su konusundaki çerçeve direktifin  ve  çevre kirliliği  konusundaki  
direktifin  kabul  edilerek yürürlüğe konması, hava kalitesi ve mevcut standartların etkili 
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biçimde izlenmesi için bir strateji oluşturulması ve doğabilecek zararların ortadan 
kaldırılması için geleceğe yönelik önceliklerin belirlenmesini öngörmektedir. 

4. Alan, Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı ve  Atık  Yönetimi:   
Yenilenebilir    ve yenilenemez  kaynakların tüketiminin  çevrenin taşıma kapasitesini 
aşmamasının sağlanması gerektiği  ifade edilmiştir.  Öncelikle, ekonomik  kalkınma   
için kullanılan kaynakların verimliliğinin geliştirilmesi, ekonominin   materyalsizleştiril-
mesi   ve atıkların   önlenmesi   hedeflenmiştir. Gezegenimizin toprak, su, hava ve 
kereste gibi yenilenebilir kaynakları insana bağlı çeşitli baskıların altında olduğu, 
kaynakların daha çok sürdürülebilir kullanımını sağlamak için vergi ve teşvik gibi 
düzenlemeleri içeren bir stratejiye ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. İyileştirici faaliyetlere 
gidilmediği sürece atık miktarının  artacağı  öngörülmektedir. Atıkların önlenmesinin 
entegre ürün politikası yaklaşımı açısından anahtar nitelikte olduğu, atıkların geri 
dönüşümü ve yeniden kazanımının teşviki açısından daha fazla önleme ihtiyaç olduğu 
belirtilmiştir. 

Bu Program’da, "Daha Geniş Bir Dünyada Avrupa Birliği" başlığı altında; Altıncı 
Program uygulanırken AB'nin genişleyeceğinin de hesaba katılması, önlemlerin bu 
geniş perspektif hesaba katılarak alınması gerektiği belirtilmektedir. Program’da, 
Topluluk fon programları tarafından finanse edilen aday ülkelerin temel görevinin 
Topluluğun çevre yasalarının uygulanması olacağı, aday ülkelerin sürdürülebilir bir 
ekonomik kalkınma sürecine girmek ve Batı Avrupa'da karşılaşılan çevre problemlerini 
önlemek olanağına sahip olduğu ifade edilmiştir. Çevresel ilişkilerin Topluluğun dış 
ilişkilerinin tüm yönleriyle entegre biçimde yer alması gerektiğini belirten Program, 
çevrenin uluslararası organizasyonlarla birlikte ciddi olarak ele alınması ve tam olarak 
araştırılması; iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, kimyasallar ve çölleşmeye ilişkin 
uluslararası anlaşmaların desteklenmesi ve uygulanmasını öngörmektedir. 

Program’ın bir diğer özelliği de, politikaların oluşturulmasının katılımcılık ve sağlıklı 
bilgi esasına dayanmasıdır. Bu bağlamda, geniş bir katılımın, Altıncı Program’ın başarılı 
bir şekilde uygulanmasının merkezi olacağı; hedeflerin tartışılmasından, önlemlerin 
uygulanmasına kadar işlemlerin her aşamasında sağlam temeli olan bilimsel bilgi ve 
ekonomik değerlendirmeler, güncel çevresel veri ve bilgiler ile göstergelerin 
kullanımının, çevre politikasının değerlendirilmesi ve uygulanmasını destekleyerek 
biçimlendireceği kabul edilmekte ve öngörülmektedir. 

AB’nde ÇEP’ları yanında diğer başka çevre koruma uygulamaları da 
yürütülmektedir. Örneğin, tarım ve ulaştırma konusundaki yasa tasarıları, üye ülkelerin 
onayına sunulmadan önce, çevresel etkileri açısından değerlendirilmek zorundadır. 
OTP'nin 'yeşilleşmesi' ve Trans-Avrupa şebeke sisteminde hızlı demiryollarına ağırlık 
verilmesi, çevre mesajının yerine ulaşmakta olduğunun kanıtlarıdır. 

Topluluğun 'Eko-etiket' programı, çevre koruma araçlarının tipik bir örneğidir. 
İmalat sanayileri için gönüllü eko-yönetim ve denetim programı ise bu tür uygulamalara 
bir başka örnektir. Aynı şekilde, enerji tasarrufunda SAVE II programı, enerji verimliliğini 
geliştirmekte; Jouleg Thermie programları, nükleer olmayan yeni enerjileri teşvik 
etmekte; ve araçların yakıt verimliliğini arttırmaya ve alternatif yakıtlar ve motor 
sistemleri geliştirmeye yönelik projeler bu tür uygulamaların diğer örnekleridir.   

Bu bağlamda Avrupa Birliği'nin çevreyi iyileştirmek hedefine bağlı olan Avrupa 
Yatırım Bankası (AYB), çevresel yatırım projeleri için büyük bir finansman kaynağıdır. 
Son beş yılda (1991-95), AYB, Avrupa Birliği içinde çevre için 22 milyar ECU civarında 
fon temin etmiştir. Bu fonların 6 milyar ECU'dan fazlası 1995 yılında temin edilmiştir 
(1994 yılındaki 4.9 milyar ECU tutarına göre, %40 oranında bir artış). Banka'nın 
kredileri, geniş bir çevresel programlar yelpazesini kapsar ki bunlardan bazıları; su 
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koruma ve yönetimi, atık su arıtma (ki bu alandaki kredi kullanıcılarının pek çoğu, yerel 
yönetimlere ait kanalizasyon ve atık su arıtma işletmeleridir), evsel ve endüstriyel katı 
atık toplama ve işlemleme, endüstriyel tesislerin atıklarının arıtılması, atmosferik 
kirlenmeyle mücadele tedbirleri, kentsel gelişme, ve toprak erozyonu ve su taşkınları ile 
mücadele programlarıdır. AYB'sı, dünyanın her yerinde 120 kadar ülkeyle AB'nin 
işbirliği politikasının uygulanmasına yardım etmektedir. Birlik dışında ise, çevre için AYB 
kredilerinin büyük kısmı, su tutma, arıtma ve temin projelerine yöneliktir. 

Çevre koruma mevzuatının, Topluluk çapında ve eşit bir biçimde uygulandığı 
söylenemez. Çünkü; öncelikle farklı ulusal mevzuatlar ulusal sanayileri korumak için 
kurnazca kullanılmaktadır. Bu türden kurnazlıkların, tek pazarda ticareti çarpıttığını 
gösteren kanıtlar vardır. Özellikle kimya ve ambalaj sektörlerinde bu uygulama çok 
yaygındır. Aynı şekilde, etiketleme kuralları, bazı ülkelerde diğerlerine kıyasla çok daha 
sıkı iken diğer bazılarında gevşek bırakılmaktadır. Bu ise, ihracatçılar için sorunlara 
neden olmaktadır. 

Ekonomik ve sosyal baskıların bir sonucu olarak, çevre koruma politikaları, bazı 
üye ülkelerde değersizleşme tehlikesi içindedir. Toplumlar ve yönetimler tarafından 
ekonomik gelişme ve eşit olmayan refahın düzeyleri daha önemli görülebilmektedir. Pek 
çok üye ülkede işsizlik ile mücadele siyasi bir öncelik haline gelmiş ve bu durum çevre 
korumayı göz ardı ettirebilmektedir.  

 

4. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE  ÇEVRE KORUMA ÖRGÜTLERİ 

Avrupa Birliği’nde “karar  / yasama” organının çok genel olarak; a) Zirve           
(devlet ya da hükümet başkanları) ve b) Bakanlar Komitesi / Konseyi ( ülkeyi taahhüt 
altına almaya yetkili bakanlardan oluşur) olduğu söylenebilir. Son zamanlarda karar 
süreçlerinde  Avrupa Parlamentosu’nun etkisi de bir hayli artırılmıştır.  Çevre koruma 
bağlamında “yürütme” organı Avrupa Komisyonu ve onun adına 11. Genel Müdürlük 
ya da   Çevre Nükleer Güvenlik ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğüdür. 

   Çevre koruma hizmetlerini ve çevre durumunu “kontrol ve izlemekle” görevli 
organ  Avrupa  Çevre Ajansı (AÇA)’dır, “mali denetim”  organı ise Sayıştay’dır. 

Kişilerin, kurumların ve ülkelerin, AB antlaşmalarına / hukukuna uymasını 
“gözetleyen denetleyen” organ, 20 atanmış üyeden / komiserden oluşan, Avrupa 
Komisyonu’dur. Birlik üyelerinden birisi bu düzenlemelere aykırı hareket ederse 
Komisyon ilgili devleti Avrupa Mahkemesi’ne çağırabilir. Mahkeme’nin aldığı kararlar 
bağlayıcıdır. Buradan da anlaşılacağı üzere, uyumsuzlukları “yargılayan” organ 
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Bidayet  Mahkemesi’dir. Bu kuruluşların işlevleri 
aşağıda tek tek ele alınmış ve özetlenmiştir. 

Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı 
ile bir araya gelmiş bir grup üye devletten oluşur. Birliğin içinde ortak kurumları bulunan 
üç Topluluk yer alır. Bunlardan ilk kurulanı (1951 tarihli Paris Antlaşması'yla) Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu’dur (AKÇT). Daha sonra (1957 tarihli Roma Antlaşması'yla) 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu kurulmuştur. 
Topluluklar bu sürecin sonunda üye devletler arasındaki sınırları kaldırarak tek bir pazar 
kurdular. 1992'de Maastrich'te imzalanan Avrupa Birliği Antlaşması ile Avrupa Birliği 
kuruldu. 

Birliği yöneten kurumlar şunlardır: Avrupa Parlamento’su, Bakanlar Konseyi, 
Avrupa Zirvesi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Topluluğu Adalet Divanı, Sayıştay ve 
Avrupa Yatırım Bankası. Ayrıca ekonomik, sosyal ve bölgesel çıkar gruplarını temsil 
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eden çeşitli danışma kurulları vardır.  

 

4.1. Avrupa Parlamentosu 
1979’da çalışmaya başlayan Avrupa Parlamentosu’nun,  kuruluşu, görev, yetki ve 

işlevleri AT Antlaşması’nın 189-201 maddeleri ile düzenlenmiştir. Karar ve denetim 
yetkilerine sahiptir, ancak  bunlar belli alanlarla sınırlıdır.  

Parlamenterler, beş yıllık bir süre için, her üye devlette yapılan doğrudan ve tek 
dereceli genel seçimlerle seçilir. Bu metnin yazıldığı sırada 626 üyeden oluşmakta idi. 
Birliğe yeni üye devlet katıldıkça, parlamenterlerin toplam sayısı ve üye devletler 
arasındaki paylaşım yeniden belirlenmektedir. Toplam sayı en çok 700 ile sınırlanmış 
olup, parlamenterlerin toplam sayısı 700’e ulaştıktan sonra yeni üye devletin eklenmesi 
halinde bu sayı artmayacaktır.  

Parlamento Genel Kurulu Strasbourg'da toplanır. Her ayın bir haftası Genel Kurul 
oturumlarına ayrılmıştır. Bazı kısmi oturumlar ile Parlamento’nun bazı komitelerinin 
toplantıları, Konsey ve Komisyon'la ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla Brüksel'de yapılır. 
Sekreterya ise Lüksemburg'da bulunur.  

Parlamenterler, seçildikleri üye devletin değil, üye devletteki vatandaşların  / 
Avrupa Vatandaşlarının temsilcisi konumundadır. Bu nedenle de, Parlamento’da 
seçildikleri üye devlete göre değil, siyasi görüşlerine göre ve Birlik düzeyinde grup 
oluştururlar. Bireysel olarak oy kullanır ve herhangi bir yerden talimat alamazlar. 
Bağımsızlıklarını sağlamak üzere yasama dokunulmazlıkları vardır.  

Parlamento’nun aldığı kararlar esas olarak “ilke kararı” (resolution) şeklinde 
isimlendirilir ve antlaşmalarda aksine hüküm yoksa kullanılan oyların salt çoğunluğu ile 
alınır. Bu kararlar, hukuki bağlayıcılığı bulunmayan, belli bir konuda Parlamento’nun 
eğilimlerini ve siyasi görüşlerini yansıtan kararlardır.  

Avrupa Parlamentosu’nun yetki ve görevleri; genel olarak, demokratık denetim,   
karar verme sürecine katılma, bütçenin hazırlanması ve kabulüne katılma, uluslararası 
anlaşmalar ve özellikle yeni üye kabulü ve ortaklık antlaşmalarının onaylanması, 
Topluluk kurumları aleyhine Avrupa Toplulukları Adalet Divanı önünde dava açma ve 
Topluluğun diğer faaliyetlerine katılma şeklinde sıralanabilir.  

Parlamento’nun Komisyon üzerindeki denetim yetkisi, Komisyon Üyeleri’nin 
tayinlerini onaylama,  sözlü ve yazılı soru sorma, gensoru yoluyla görevden alma         ( 
üçte iki oy çokluğu ile ), yıllık genel raporu ve bütçeyi görüşme gibi yöntemlerle yerine 
getirilir. Buna karşılık, Avrupa Parlamentosu’nun Bakanlar Konseyi üzerindeki denetim 
yetkisi daha çok demokratık olarak seçilmiş bir organın ağırlığının ve görüşlerinin göz 
ardı edilememesi temeline dayalı moral bir yetki niteliğindedir. 

 Parlamento araştırma komisyonları kurabilir ve Birlik vatandaşlarının dilekçelerini 
inceler. Birlik kurumlarının faaliyetlerinin gerçekleştirmesi sırasında ortaya çıkan görevi 
kötüye kullanma olaylarıyla ilgili olarak vatandaşların şikayetleriyle ilgilenmekle görevli 
bir ombudsman ataması ve bu kurumun kendisine sunduğu raporlar yoluyla da diğer 
Topluluk kurumları üzerinde denetim yetkisi kullanabilmektedir.  

Maastricht Antlaşması ile güçlendirilmiş denetim yetkileri çerçevesinde 
Parlamento, Topluluk hukukunun ihlali ya da kötü idare iddialarını incelemek üzere 
soruşturma komisyonu kurma ve Topluluk vatandaşı veya Topluluk’ta yerleşik kişilerden 
kendisini doğrudan ilgilendiren konularda Topluluk faaliyetleri hakkında şikayet dilekçesi 
kabul etme yetkisine de sahip kılınmıştır. Parlamento’nun Topluluk kurumları aleyhine, 
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işlemlerinin hukuka aykırılığı iddiası ile Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nda iptal ve 
ihmal davası açma yetkisi de bulunmaktadır. 

Parlamento yıllık bütçeyi oylar ve bütçe uygulamasını izler. Böylece Birliğe verdiği 
politika önceliklerini takip eder. Bütçeye ilişkin yetkileri, Topluluk bütçesinin zorunlu 
kalemleri üzerinde sınırlı, zorunlu olmayan kalemler üzerinde ise tam ve son söz 
niteliğindedir. Çevre politikası ile ilgili bütçe kalemleri, Parlamento’nun son sözü 
söyleme yetkisine sahip olduğu alanlara dahildir. Parlamento, bütçenin tamamını 
reddetme yetkisine de sahiptir. Ayrıca, Sayıştay’ın sunduğu yıllık raporu görüşmek 
yoluyla da Topluluk kurumlarının mali hesapları üzerinde denetim yetkisi 
kullanabilmektedir. 

Tek Senet öncesinde, Avrupa Parlamentosu’nun karar verme sürecine katılımı 
danışma ile sınırlı idi ve üstelik de Bakanlar Konseyi’nin Parlamentonun bildirdiği görüşe 
uygun karar vermesi zorunlu da değildi. Avrupa Tek Senedi, karar önerilerinin 
Komisyon'un aktif katılımıyla Parlamento ve Konsey tarafından iki kez görüşülmesini 
öngören bir işbirliği yöntemi getirerek, Parlamento’nun karar verme sürecindeki rol ve 
ağırlığını arttırmıştır. Böylece, bazı alanlarda kararların Parlamento’nun işbirliği ile 
alınması, diğer bazı alanlarda ise (örneğin, yeni üye kabulü ve ortaklık antlaşmalarının 
imzalanması gibi), Parlamento’nun olumlu görüşünün alınması zorunlu hale getirilmiştir. 

Maastricht Antlaşması, bazı konulardaki kararların, Parlamento ile ortak alınması 
zorunluluğu getirerek, Parlamento’nun yasamadaki rol ve ağırlığını  daha da artırmış ve 
Parlamento'ya daha geniş kapsamlı yasama yetkileri vermiştir. Bu yetkiler Amsterdam 
Antlaşması ile daha da belirgin hale getirilmiştir. Bu nedenle de, bugün artık  Zirve ve 
Bakanlar Konseyi’nin tek karar (yasama) organı olduğu söylenemez. Maastricht ve 
Amsterdam Antlaşmaları’ndan sonra, Parlamento birçok önemli konudaki 
yönetmeliklerin ve yönergelerin kabulü konusunda Konsey'le eşit statüye sahip hale 
gelmiştir. 

Kabul edilen son biçime göre; tek pazar, sosyal politika, ekonomik ve sosyal 
kaynaşma, araştırma, Trans-Avrupa Ağları, tüketicilerin korunması, eğitim, kültür ve 
sağlık gibi konular ortak karar yöntemi alanına alınmıştır. Parlamento ortak karar 
yöntemine dahil olan alanların daha da genişletilmesini, özellikle tarım ürünleri fiyatları 
ile Birliğin bütçe kaynaklarının tanımlanması alanlarını kapsayacak şekilde bir 
genişleme istemektedir. 

 Bazı konulardaki uluslararası antlaşmalar, yeni üyelerin katılımı, Parlamento 
seçimlerinde her ülkede aynı usulün uygulanması, Birlik vatandaşlarının ikamet hakkı 
gibi, önem taşıyan bazı kararlarda Konsey'in, Parlamento'nun onayını alması 
gerekmektedir. 

Parlamento’nun işlerinin büyük kısmı sahip olduğu komitelerde görülür. 
Parlamento’ya görüşülmek üzere gelen konular, önce ilgili komitede görüşüp tartışılır ve 
sonuç bir raporla Genel Kurula sunulur. Genel Kurul görüşmeleri, bu rapor 
çerçevesinde yapılır.  

Avrupa Parlamentosu’nun çevrenin korunması ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren 
komitesi, 1973 yılında kurulmuş olan, “Çevre, Halk Sağlığı ve Tüketicinin Korunması 
Komitesi”dir. Hem Genel Kurul hem de Komite, genel olarak çevrenin korunması 
konusunda kararlı ve duyarlı bir tavra sahiptir.   

 

4.2. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi  
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Kuruluşu, yapısı, görev, yetki ve işlevleri AT Antlaşması’nın 202-210. maddelerinde 
düzenlenmiş olan, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, her üye devletin, o üye devleti 
taahhüt altına sokmakta yetkili bakan düzeyindeki bir temsilcisinden meydana gelir. 
Bileşimi görüşülecek konuya göre değişiklik göstermektedir. Genel nitelikli ve Birliği 
ilgilendiren temel konularda dışişleri bakanları; özel, teknik veya sektörel nitelikli 
konularda ise, o konu ile ilgili bakanlar toplantıya katılmaktadır. Örneğin, tarım bakanları 
tarım ürünleri fiyatlarını ele alırlar; istihdamla ilgili konular çalışma ve sosyal işler 
bakanları, çevre koruma ile ilgili konuları ise çevre bakanları tarafından görüşülür.  

Avrupa Birliği’nin hem asıl karar organı, hem de genel anlamda yürütme organı 
konumundadır. Avrupa Birliği kurumsal yapısı içinde son sözü söyleme yetkisine sahip 
olması nedeniyle, Birliğin en güçlü organdır.   

Konsey başkanlığı, üye devletler arasında altı aylık rotasyonlarla el değiştirir. Birliği 
üçüncü ülkelere karşı temsil eden Konsey Başkanı, aynı zamanda Konsey içindeki 
müzakerelerde arabuluculuk işlevi üstlenen, gerektiğinde inisiyatif alan ve diğer anahtar 
kurumlarla ilişkileri yürüten koordinatör konumundadır. Konsey Başkanı’nın toplantılara 
başkanlık etme dışında toplantıları düzenleme ve geçici gündemi belirlenme görevi de 
vardır. Konsey toplantılarında oturumlar gizlidir, tutanaklar da yayımlanmaz. Konsey'in 
merkezi Brüksel'dedir; ancak bazı toplantılar Lüksembourg’da yapılır.  

AB Bakanlar Konseyi üye devletelrin temsilcilerinden, dolayısıyla bir anlamda ulusal 
yürütme organlarının temsilcilerinden oluşuğu için, Topluluk hukuk düzeni içinde üye 
devletlerin çıkarlarının doğrudan ifade edildiği kurum olup, üye devletlerin Topluluk 
karar verme sürecine doğrudan katılımını da sağlar. Bakanlar Konsey’de, kendi 
devletlerinden aldığı talimatlara göre hareket etmekle beraber, diğer uluslararası 
kurumlaşmalardan farklı olarak Avrupa bütünleşmesinin menfaatlerini de gözetmekle de 
yükümlüdür. Avrupa Topluluğu hukuk düzeninin yasama organıdır.  

Avrupa Tek Senedi öncesinde, Bakanlar Konseyi tek yasama (ya da karar) organı 
konumunda idi. Avrupa Tek senedi ve daha sonra da Maastricht ve Amsterdam 
Antlaşmaları ile,Topluluk karar verme sürecinde Avrupa Parlamentosu’na gittikçe artan 
bir ölçüde rol verilmesi sonucu, bugün artık Bakanlar Konseyi’nden tek yasama (ya da 
karar) organı olduğundan söz edilemez.  

Konsey, karar verme yetkisini kurucu antlaşmalarda öngörülen usuller 
çerçevesinde kullanır. Sınırlı yetki ilkesi gereği kendisine bu antlaşma ile verilen yetkiler 
ve yine bu antlaşmada öngörülen usuller çerçevesinde hareket eder. Bu ilkenin 
istisnası, AT Antlaşması’nın 308. maddesinde yer alır. Bu madde uyarınca, Konsey’in 
yetki ihdas etme yetkisi adı da verilebilecek olan bir imkanı bulunmaktadır. Buna göre, 
Topluluk amaçlarının gerçekleşmesi ve Topluluk politikalarının gereğinin yerine gelmesi 
açısından zorunlu bir yetki, kurucu antlaşmalarda yer almıyorsa; Konsey, oybirliği ile bu 
tarz bir yetkinin ihdasını sağlayabilecektir. Bu madde, kurucu antlaşmalara değişiklik 
getirmeksizin günün gereklerini yerine getirme ve antlaşmaları tamamlama yolu olarak 
görülmeli ve “subsidiarité” ilkesi ışığında yoruma tabi tutulmalıdır. 

Konsey’in karar verme yetkisi, özellikle yasama (ya da daha doğru bir ifade ile 
düzenleyici işlem yapma), bütçe ve uluslararası anlaşmalar konusundadır. Konsey, 
Topluluk politikaları ile ilgili programları yapar ve bunların işletilmesi için gerekli kuralları 
koyar. Bu çerçevede tüzük, direktif, karar gibi bağlayıcı nitelikte ya da tavsiye ve görüş 
gibi bağlayıcı olmayan tasarruflarda bulunur. Konsey, ayrıca, yaptığı düzenlemeleri 
uygulama yetki ve görevini Komisyon’a verir ve bu uygulamayı denetler. Bu çerçevede, 
Komisyon’u denetleme yetkisi de Bakanlar Konseyi’ne aittir.  
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Konsey çalışmalarını, büyük ölçüde üye ülkelerin daimi temsilcilerinden oluşan Daimi 
Temsilciler Komitesi (COREPER) ve yine üye devlet memurlarından meydana gelen 
çalışma grupları eliyle yürütür.  

 

4.2.1.Daimi Temsilciler Komitesi  
Maastricht Antlaşması ile kurulan Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), üye 

devletlerin Birlik nezdindeki büyükelçilerinden oluşan bir organdır. Günlük işlerin 
yürütülmesi ve bu işlerin devamlılığını sağlanmakla görevlidir. Ayrıca, ulusal idareler ile 
Birlik kurumları arasındaki ilişkileri ve karşılıklı bilgi alışverişini sağlar. Avrupa Birliği’ne 
yönelik ulusal yaklaşımların ortaya konması ve bunların  koordinasyonunu  sağlamak bu 
komitenin asli görevlerindendir.   

Konsey toplantıları için ön hazırlık yapmak Komite’nin diğer önemli bir görevidir. 
Özellikle karar verme sürecinde, Bakanlar Konseyi’ne en büyük yardımı sağlayan 
organdır. Komisyon’un kararları (düzenlemeleri) genellikle önce Daimi Temsilciler 
Komitesi’nde görüşülür, şekillendirilir ve daha sonra Bakanlar Konseyi önüne götürülür. 

 

4.3 . Avrupa Birliği Konseyi (Zirve) 
Üye devletlerin en yüksek düzeydeki siyasi liderlerini bir araya getirme 

gereksiniminden doğan bir organdır. Üye devletlerin devlet ve hükümet başkanlarından 
oluşur. Üst düzeyde bir siyasi müzakere ve pazarlık platformu niteliğindedir. Bakanlar 
düzeyinde halledilemeyen sorunların üye devletlerin devlet ve hükümet başkanları 
aracılığıyla ele alınması, pek çok alanda karar verme sürecindeki tıkanıklıkların 
aşılmasına yardımcı olmaktadır. 

Avrupa Birliği Konseyi (Zirve), başlangıçta Kurucu Antlaşmalarla düzenlenmiş bir 
organ olmamakla birlikte, 1974 yılındaki Paris Zirvesi’nden sonra pratıkte varlığını 
sürdüren bir organ haline gelmiştir. AB Bakanlar Konseyi dönem başkanlığını yürüten 
üye devletin ülkesinde olmak üzere, altı ayda bir / yılda iki defa toplanır. Bu toplantılara 
AB Komisyonu Başkanı da katılır, Avrupa Parlamentosu Başkanı ise Zirve’ye hitaben 
bir konuşma yapar. Avrupa Birliği Konseyi 1987 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Tek 
Senedi ile hukuki bir temele kavuşturulmuş ve birincil hukukta tanımlanmış bir organ 
niteliğini kazanmıştır. 

 

4.4. Avrupa Komisyonu  
Kuruluşu, görev, yetki ve işlevleri AT Antlaşması’nın 211-219. maddeleri ile 

düzenlenmiş olan, Avrupa Birliği Komisyonu, üye devlet hükümetlerinin karşılıklı 
mutabakatı ve Avrupa Parlamentosu’nun onayı ile beş yıllık bir süre için atanan 20 
komiserden oluşur. görevlerini yerine getirirken kendi ulusal hükümetlerinden tamamen 
bağımsız olarak davranmak ve Avrupa Birliği’nin çıkarlarını gözetmekle yükümlüdür.  
Yürütme organı benzeri bir işlevi yerine getirir. Komisyon Başkanı ise, yürütmenin başı  
konuma sahiptir. Komisyonu görevden alabilecek tek organ Avrupa Parlamentosudur. 

Atanan komiserler, kendi aralarında görev dağılımı yaparak, her komisere Topluluk 
politikalarından bir veya birden fazlasını yürütme konusunda yetki verilir. Komiserler 
işlerini kendilerine bağlı genel müdürlükler ve uzmanlık birimleri (hukuk işleri gibi) 
aracılığı ile yürütürler. Her genel müdürlüğün başında ilgili komisere karşı sorumlu olan 
bir genel müdür bulunur. Genel müdürlükler, müdürlüklere, müdürlükler de bölümlere 
ayrılmaktadır. 

Komisyon, en azından haftada bir kez olmak üzere, sekreteryası tarafından 
hazırlanan gündemi tartışmak üzere toplanır. Kararlar, basit çoğunluk (en az 11 olumlu 
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oy) temeline dayalı olarak alınır, ancak alınan kararlardan bütün komiserlerin eşit 
oranda sorumlu olduğu kolektif sorumluluk ilkesi geçerlidir. Komisyon toplantıları ve 
oylama gizlidir. 

 Kurucu Antlaşmalar’ın gözcüsü ya da koruyucusu olarak tanımlanan Komisyon, 
Topluluk hukukunun uygulanmasını gözetir; görüş ve tavsiyeler hazırlar ve açıklar. 
Karar önerileri hazırlama çerçevesinde karar verme sürecini başlatır ve bu sürece 
katılır. Uluslararası antlaşmaları müzakere eder; bütçenin uygulanmasını temin eder ve 
Topluluğun faaliyetleri hakkında yıllık genel rapor yayımlar. 

Bu görevleri içinde en önemli olanlar, yeni Topluluk düzenlemeleri için öneri 
getirmek, yani karar verme sürecini başlatmak, bu önerilerin kabulünü temin etmek 
amacıyla üye devletler arasında arabuluculuk yapmak ve mevcut Topluluk politika ve 
düzenlemelerinin yürütülmesini gözetmektir.  

Komisyon’un yürütme görevi öncelikle Kurucu Antlaşmalar’dan, daha sonra da 
ikincil mevzuattan doğar. Komisyon, yürütme organı olması dolayısıyla, Bakanlar 
Konseyi tarafından Topluluk politikasına ait olarak alınan kararları uygulamakla ve bu 
konuda gerekli düzenleyici işlemleri yapmakla görevlidir. Bu tarz düzenlemeler 
konusunda da nihai karar yetkisi çoğunlukla Konsey’e ait olmakla birlikte, AT 
Antlaşması’nın 211. maddesi gereği, Komisyon’un kendi karar verme yetkisi de 
bulunmaktadır. Örneğin, rekabet ve ortak tarım politikalarının yürütülmesi ile ilgili bazı 
yetkiler, Komisyon’a aittir.  

Topluluk hukukuna uygun davranılmasını gözetmek görevi çerçevesinde, üye 
devletler ile özel ve tüzel kişilerin bu hukuk düzeninin gereklerini yerine getirmesini 
temin etmekle de görevlidir. Üye devletlerin Topluluk hukukunu ihlale yönelik 
davranışlarına son vermek üzere, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nda dava açmak da 
dahil, pek çok yetki ile donatılmıştır. Bu bağlamda antlaşmalara uygun davranılmasını 
gözetme ve denetleme amacıyla her türlü soruşturma, araştırma yapma ve konu ile ilgili 
karar verme yetkisine de sahiptir. Avrupa Birliği’nin rekabet kurallarını ihlal eden kişiler 
veya şirketlere para cezası verebilir. 

Bütün bu görevleri yanında, Avrupa Bölgesel Gelişme Fonu, Avrupa Sosyal Fonu, 
Avrupa Uyum Fonu, Tarım Yöneltme ve Garanti Fonu gibi Birlik fonlarını idare etmekle 
de görevlidir.  

 

4.4.1. AB  Çevre Genel Müdürlüğü 
Avrupa Topluluğu kurumsal yapısı içinde çevre politikasının oluşturulması, 

uygulanması ve bu uygulamanın denetlenmesi Komisyon’un konu ile ilgili Çevre Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Çevre Genel Müdürlüğü, “Yönetim İletişim ve 
Sivil Koruma”, “Doğal Çevreyi Koruma”, “Hava ve Kimyasallar”, “Su ve Çevre 
Programları”, “Uluslararası İlişkiler”, “Kaynaklar” ve “Sürdürülebilir Kalkınma ve 
Entegrasyon” adlarını taşıyan yedi ayrı müdürlük halinde örgütlenmiştir. Başka bir 
anlatımla yedi ayrı başlık altında faaliyet göstermektedir. 

AB KOMİSYONU GENEL MÜDÜRLÜKLERİ 

ECONOMY AND SOCIETY INTERNATIONAL AFFAIRS 

Agriculture The European Union in the World 

Audiovisual Development 

Biotechnology Enlargement 

Civil Society European Neighborhoods Policy 

Competition External Assistance 

Consumers External Trade 
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Custom Union Foreign Policies 

Economic and Monetary Union Humanitarian Aid 

Education and Training  

Employment and Social Affairs INSTITUTIONAL AFFAIRS 

Energy Governance 

Enterprise The Future of Europe-debate 

Environment Towards a European Constitution 

Fisheries Co decision 

Food Safety  

Freedom, Security and Justice FINANCE 

Information society Budget 

Internal Market Fight Against Fraud 

Public Health Grants 

Regional Policy Public Procurement 

Research, Development Technology and 
Innovation 

 

Space  

Sport  

Taxation  

Trans-European  Networks  

Transport  

Youth  

 

 

Çevre Genel Müdürlüğü, 1972 yılında Komisyon’un endüstri politikaları ve iç 
pazarla ilgili III. Genel Müdürlüğü altında kurulan ufak çaplı bir çevre ve tüketicinin 
korunması biriminden, 1981 yılında ayrı bir genel müdürlük olarak doğmuştur. 
Günümüzde ise en önemli ve büyük genel müdürlüklerden biri haline gelmiştir. 
Gelecekte daha da gelişmesi beklenmektedir. Çünkü; doğrudan çevre koruma 
konusundan sorumlu bir idari birim olmakla birlikte, Enerji, Tarım, Taşımacılık, Bölgesel 
Politikalar,  Endüstri Politikaları ve İç Pazar, Bilim, Araştırma ve Geliştirme, İstihdam, 
Sosyal İşler ve Eğitim gibi çevreyle dolaylı ilgili ve esasen diğer ilgili genel müdürlüklerin 
yetki alanına giren çalışmalarına da katılabilmektedir. 

 

ÇEVRE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Office of the Director General 

Directorate A: Governance, Communication & Civil Protection 

A1:  Communication  

A2: Infringements    

A3:  Legal Affairs  & Governance   

A4:  Inter-Institutional Relations  

A5: Civil Protection   

Directorate B: Protecting the Natural Environment 

B1: Agriculture &Soil 

B2: Nature & Bio-diversity 

B3: Forests 

B4: Biotechnology and Pesticides 
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Directorate C: Air &Chemicals 

C1: Clean air &Transport 

C2: Climate, Ozone & Energy 

C3: Chemicals 

C4: Resources 

Directorate D: Water &Environmental Programmes 

D1: LIFE 

D2 : Protection of Waters  & Marine Environment 

D3: Cohesion Policy & Environmental Impact Assessments 

D4: Health & Urban Areas 

Directorate E: International Affairs 

E1: International Environmental Governance & Developing Countries 

E2: Environmental Agreements &Trade 

E3: Enlargement & Neighboring Countries 

Directorate F: Resources 

F1: Human Resources 

F2: Finance 

F3: Information Technology 

Directorate G. Sustainable Development & Integration 

G1: Sustainable Development & Economic Analysis 

G2: Environment & Industry 

G3: Research, Science &Innovation 

G4: Sustainable Production & Consution 

 
Çevre politikasının Topluluğun diğer politikaları ile bütünleştirilmesi gerekliliği, 

Çevre Genel Müdürlüğü’nün,  genel müdürlükler arasında ve Komisyon nezdindeki 
ağırlığının artmasına neden olmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak, daha önceleri 
kendi özel faaliyet alanları (endüstri, tarım, enerji vs.) ile ilgili genel müdürlüklerde lobi 
faaliyetinde bulunan gönüllü kuruluşlar, menfaat ve baskı grupları ve ekonomik sektör 
temsilcileri, artık doğrudan Çevre Genel Müdürlüğü’ne başvurmaktadır. Avrupa 
Birliği’nde, Komisyon tarafından karar önerisi hazırlanması aşamasında, veya Avrupa 
Parlamentosu’nda ve Bakanlar Konseyi’nde karar verilmesi / düzenleme yapılması 
aşamalarında bu çıkar / baskı gruplarının ve ekonomik sektör temsilcilerinin katılımının 
önemsendiği ve özendirildiği göz önüne alındığında  gelecekte Çevre Genel 
Müdürlüğü’nün  çok daha önemli bir role sahip olacağı daha açık olarak görülür.  

 

4.2.2.Vakıflar Ve Kuruluşlar 
Avrupa Komisyonu'nun veya Avrupa Birliği Konseyi'nin bir kararıyla kurulan fakat 

tümüyle özerk organlar olarak çalışan bazı kurumlar, vakıflar ve merkezler vardır. 
Bunlar çevre koruma konusunda önemli role sahiptir. Bunların doğrudan çevre koruma 
ile ilgili olanları şunlardır: 

Avrupa Yaşama ve Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi  Vakfı :  EEC 1365 / 75 
Sayılı Tüzük ile 26 Mayıs 1975’te kurulan European Foundation for The Improvement of 
Living And Working Condition (EUROFOUND),  İrlanda'nın Dublin şehrinde 
bulunmaktadır. Vakfın temel amacı; yaşam ve çalışma koşullarını analiz ederek bu 
koşullardaki gelişmeleri rapor etmek suretiyle sosyal politikalara rehberlik etmektir. 
Özellikle bilimsel bilgi ve teknik veriler ileterek, Topluluk kurumlarına öngörülebilir 
hedefler ve ilkeler konusunda tavsiyelerde bulunur. Daha iyi yaşama ve çalışma şartları 
oluşmasına yardım edecek türden bilgilerin arttırılmasına ve yaygınlaştırılmasına 
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yönelik eylemler yoluyla bu iyileşmenin planlanmasına ve gerçekleşmesine, böylece de 
yaşam kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunmaya çalışır. 

  Avrupa Çevre Kurumu :  EEC 1210 /90 Sayılı  Tüzük ile  7 Mayıs 1990 tarihinde 
kurulan “European Environment Agency (EEA), fiilen 1994’ten beri çalışmaktadır. 
Merkezi Kopenhag’dadır. Esas görevi; çevreye ilişkin güvenilir veriler toplayarak 
çevrenin gösterdiği gelişmeleri izleyerek, bu bilgileri topluma ve yönetimlere sunmaktır.  
Bu kurumun daha geniş şebekesi olan Avrupa Bilgi Ve Gözlem Ağı (EIONET), Avrupa 
Birliği üyesi devletlere ve genelde tüm halka yüksek kaliteli çevre bilgileri sunmak 
amacıyla 1994 yılında Kopenhag'da kuruldu. Kurum'un temel amaçları, çevrenin şimdiki 
ve gelecekteki durumunu tanımlamak ve Topluluk'un çevre politikasının uygulanması 
için gereken bilgileri sağlamaktır. 

Avrupa Çevre Ajansı, genişleme sürecinde aday ülkelere açılan ilk AB kurumudur. 
Aday ülkeler oy hakkı olmaksızın Ajans yönetim kuruluna katılabilir.  Şu anda 31 ülke 
üye bulunmaktadır (25 AB üyesi, Bulgaristan, İzlanda, Norveç,  Liechtenstein, Romanya 
ve Türkiye). Polonya’nın üyelik işlemlerini kısa süre içinde tamamlaması 
beklenmektedir. Ayrıca İsviçre ile de üyelik görüşmeleri sürdürülmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve çevre konusunda ölçülebilir bir gelişme 
sağlamak için, karar vericilere, politika yapıcılara ve halka, amacına uygun ve güvenilir 
veriyi zamanında sunmak amacıyla 1990 yılında kurulmuştur.  Avrupa Çevre Ajansı, 
Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı (EIONET) aracılığı ile çevresel veriyi toplayan ve dağıtan bir 
kurumdur. Çevresel verinin toplanması, bilginin oluşturulması ve raporlanması işlevini 
sürdüren Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına, Avrupa üzeride 600 kadar kurum, kuruluş ve 
enstitü üyedir. 

 

 

Avrupa Tıbbi Ürünleri Değerlendirme Kurumu: Gerçek bir tek pazarda, hem 
tüketicinin hem de endüstrinin korunması için tıbbi ürünlerin bağımsız ve deneyimli bir 
bilimsel değerlendirmeden geçirilmesi gerekir. İşte  bu gereksinime yanıt vermek üzere 
European Medical Products Evaluation Agency (EMEA),  EEC 2309 / 93 Sayılı Tüzük 
ile 23 Temmuz 1993’te kurulmuştur. Aktif  olarak 1 Ocak 1995'te faaliyete geçen 
EMEA’nın genel merkezi Londra'dadır. Esas görevi insan ve hayvan sağlığını 
korumaktır. Bu görevini ilaçların yüksek düzeyde gözetimi ile yapar.  

Kurumun bilimsel görüşlerini hazırlamak üzere üç komitesi vardır. Bunlar;            1) 
CPMP : Committee Patentee  Medical Product  / Patentli Tıbbi Ürünler Komitesi,     2) 

CVMP: Committee  Veterinarian Medical Product  / Veteriner Tıbbi Ürünler Komitesi ve 
3) COMP: Committee for Orphan Medicinal Products / Sahipsiz Tıbbi Ürünler 
Komitesi’dir 

 

İç Pazarda Uyumlaşma Bürosu: EC 40/94 Sayılı Tüzük ile kurulan Office for 
Harmonization In The Internal Market  (OHIM) fiili çalışmasına 1 Eylül 1994 tarihinde 
İspanya'nın Alicante şehrinde başlamıştır. Büro, Avrupa Birliği'nin her yerinde geçerli 
olan Topluluk markalarının ve (gelecekte) Topluluk tasarımlarının tescil edilmesinden ve 
daha sonra da idaresinden sorumludur. OHIM'in amacı, fikri mülkiyet alanında ve 
özellikle markalar ve tasarımlar alanında iç pazardaki uyumlulaşmaya katkıda 
bulunmaktır. 

Topluluk Bitki Tür Hakları Bürosu : EC 2100/94 Sayılı Tüzükle 27 Temmuz 
1994’te kurulan  Community Plant Variety Office (CPVO)  27 Nisan 1995'ten beri  fiilen 
çalışmakta olup, geçici olarak Brüksel'de bulunmaktadır. Avrupa Birliği'nin tümüyle 
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bağımsız bir organıdır. Büro, patentler ve telif hakları gibi, Topluluk bitki tür haklarına ait 
yeni rejimin uygulanmasında tek sorumluluk sahibi organdır. İşlevi İç Pazarda 
Uyumlaştırma bursuna çok benzemektedir. 27 Nisan 1995'ten beri, bitki yetiştiriciler, 
Topluluk Bitki Tür Hakları Bürosu'na tek bir başvuru yaparak Avrupa Birliği çapında 
koruma talep edebiliyorlar. 

Avrupa  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu : EC 2062 /94 Sayılı Tüzük ile 18 
Temmuz 1994’te kurulan European Occupational Safety and Health Agency (EU-
OSHA)   fiilen 27 Ekim 1995 tarihinde, İspanya'nın Bilbao kentinde faaliyete geçti ve 
halen orada bulunmaktadır. Özellikle çalışma ortamında, işçilerin sağlık ve emniyetinin 
korunması ile ilgili olarak iyileşmeleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.  Kurum'un amacı, 
Topluluk organlarına, üye devletlere ve tüm ilgili kesimlere, konu hakkında teknik, 
bilimsel ve ekonomik bilgiler sunmaktır. Kurum'un birinci önceliği, ulusal bilgi 
şebekelerini birbirine bağlayan bir şebeke oluşturmak ve işyerinde emniyet ve sağlık 
alanında bilgi sağlanmasını kolaylaştırmaktır.  

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi: EC 178/2002 Sayılı Tüzük ile 28 ocak 2002 
tarihinde kurulan European Food Safety Authority (EFSA)’nın merkezi İtalya’dadır. 
Adından da anlaşılacağı üzere esas görevi; gıda güvenliği konusunda bağımsız bilgi ve 
veri üretmektir. Elde ettiği bilgi ve verileri sahip olduğu network aracılığı ile herkesin 
hizmetine sunacaktır. Böylece doğrudan halka ve yönetimlere bilgi sunarak gıda 
güvenliği ve kalitesi konusunda katkıda bulunacaktır.  

 

Avrupa Deniz Güvenliği Kurumu: EC 1406 /2002 Sayılı Tüzük ile 27  haziran 
2002 tarihinde kurulan European Maritime Safety Agency (EMSA) 2003 yılından beri 
fiilen çalışmaktadır. Temel amacı deniz ulaştırmasında güvenlik ve gemilerden 
kaynaklanan deniz kirliliklerini önlemektir.  Bunu özellikle  teknik ve bilimsel danışmanlık 
yaparak sağlayacaktır.  

Avrupa Havacılık  Güvenliği Kurumu: EC 1592 /2002 Sayılı Tüzük ile 7 eylül 
2002  tarihinde kurulan European Aviation Safety Agency (EASA) fiilen 2003 yılından 
beri çalışmaktadır. Temel amacı yüksek bir havacılık güvenliği ve kalitesidir. 

4.5. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı  
AB’nde yargı işlevini, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) ile, Avrupa Tek 

Senedi ile kurulan İlk Derece Mahkemesi yerine getirir.  Avrupa Toplulukları Adalet 
Divanı’nın işleyişi ve görevleri Roma Antlaşması’nın 220-245. arasındaki maddeler ile 
düzenlenmiştir.  

Adalet Divanı, her üye devletten bir yargıcın bütün üye devletlerin ortak mutabakatı 
ile Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi tarafından atanması sonucunda belirlenen, 
yargıçlardan meydana gelmektedir. Divan yargıçları, bağımsızlıkları hakkında tam bir 
güven veren ve kendi ülkelerinde en yüksek yargı görevlerinde bulunmak için gerekli 
şartları taşıyan veya hukuk bilimi alanındaki görüşleriyle yeteneklerini kabul ettirmiş 
kişiler arasından seçilerek, altı yıllık bir görev süresi için atanırlar. Yeniden atanmaları 
mümkündür. Bağımsızlıkları, statülerini düzenleyen çeşitli hükümler aracılığı ile güvence 
altına alınmıştır. 

Yargıçlar kendi aralarından üç yıllık bir süre için bir başkan seçerler. Başkan, 
Divan’ın çalışmasını yönetir, davaları dairelere havale eder ya da yürütmenin 
durdurulması, ihtiyati tedbir gibi bazı kararları verir. Divan, genel kurul olarak 
toplanmakla birlikte, iş yükündeki artış sebebiyle 3, 5 ve 7 yargıçlık daireler halinde de 
davalara bakma yetkisine sahiptir. 
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Divan yargıçlarının bağımsızlığını sağlamak üzere öngörülen temel kurallar 
uyarınca; Divan müzakereleri gizlidir ve açıklanmaz, kararlar çoğunluk esasına göre 
verilir, kararlar müzakerelere katılan bütün yargıçlar tarafından imzalanır, ayrık ve 
azınlık oyları hiç bir şekilde yayımlanmaz 

Avrupa Birliği’ni diğer uluslararası birlikteliklerden ayıran en önemli özelik, ortak ve 
uluslarüstü bir hukuk düzeni yaratmasıdır.  Avrupa Birliği Hukuku’nun etkili biçimde 
uygulamasında ise Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın son derece önemli bir yeri ve 
katkısı vardır. 

ATAD, kapsamı içine giren faaliyetlerde, Birlik Hukuku’nun gerektiği gibi ve etkili 
bir şekilde uygulanmasını, Topluluk hukukuna uygun olarak yürütülmesini denetlemekle 
görevlidir. Yorum işlevi çerçevesinde,Topluluk hukukunun yorumu ve uygulanmasında 
birliği ve bütünlüğü sağlayıcı bir işlevi vardır. Ayrıca;Topluluk hukukundan doğan bir 
kısım ihtilafı çözen yargılama makamıdır.  Divan’ın söz konusu işlevlerinin arasına, 
Topluluk hukukunu yaratma ya da yeniden biçimlendirme işlevi de eklenebilmektedir.  

Avrupa Tek Senedi ile Kurucu Antlaşma’ya eklenen bir madde ile (AT Antlaşması 
madde 225) ATAD’a bağlı ve ona yardımcı olmak üzere bir İlk Derece Mahkemesi 
(Bidayet Mahkemesi) kurulmuş ve 1989 yılından beri çalışmaktadır. ATAD yargıçlarının 
atanma ve statülerine ilişkin hükümler, genel olarak İlk Derece Mahkemesi yargıçları 
için de geçerlidir. 

İlk Derece Mahkemesi’nin yetkileri sınırlıdır. Komisyon veya bir üye devlet 
tarafından açılan ihlal davaları (226-227. maddeler), bir Topluluk kurumu veya üye 
devlet tarafından açılan iptal ve hareketsizlik davaları (230. ve 232. maddeler) ile ön 
karar davaları (234. madde), münhasıran  Adalet Divanı’nın yetkisine dahil olup, bunun 
dışında kalan davalar İlk Derece Mahkemesi’nde açılmaktadır. Bu kararlar aleyhine, 
hukuki unsurları bakımından, temyiz yoluyla ATAD’a başvuru imkanı mevcuttur. 

Topluluk hukukunu uygulayan tek yargı makamı ATAD değildir. Roma 
Antlaşması’nın 240. maddesinde belirtildiği üzere, “işbu Antlaşma tarafından Divan’a 
verilen yetkiler saklı kalmak üzere, Topluluğun taraf olduğu ihtilaflar, bu nedenle milli 
yargı organlarının yetkisi dışında tutulmuş değildir”. Böylece, üye devlet yargı organları 
da gerektiğinde Topluluk hukukunu uygulayabilir ve yorumlayabilir. Bu durum, hem 
Antlaşmanın 7. maddesinde belirtilen Topluluk kurumlarının yetkilerinin sınırlılığı 
ilkesinin, hem de Topluluk hukuku ile üye devlet hukuk düzenleri arasındaki işbirliği 
ilişkisinin bir göstergesi niteliğindedir. Bununla birlikte, Topluluk hukukunu yorumlama 
konusunda son sözü söyleme yetkisi ile Topluluk düzenlemelerinin geçerliliği 
konusunda son sözü söyleme yetkisi, Adalet Divanı’na aittir. 

 

4.6. Avrupa Sayıştayı  
Maastricht Antlaşması ile kurulan, kuruluşu, görev, yetki ve işlevleri AT 

Antlaşması’nın 246-249. maddeleri ile düzenlenmiş olan Avrupa Sayıştayı, Topluluğun 
gelir ve giderlerini inceleyecek, işlemlerinin hukuka ve usule uygunluğunu temin 
eder.AT Antlaşması’nın 7. maddesine göre, bu asli yapısal kurumlar, Avrupa 
Parlamentosu, Bakanlar Konseyi, Komisyon, Adalet Divanı ve Avrupa Sayıştayı’dır.  

15 üyeden oluşan Sayıştay, Konsey tarafından Parlamento’ya danışıldıktan sonra 
altı yıllık bir süre için, ortak mutabakat ile tayin edilir. Bu üyeler, kendi ülkelerinde dış 
denetim kurumlarında çalışan veya çalışmış ve bu görev için özel niteliği haiz şahıslar 
arasından seçilecektir. Sayıştay üyelerinin bağımsızlığı da aynı madde ile güvence 
altına alınmıştır.  
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Sayıştay’ın görevi, Topluluk gelir ve giderlerinin bütününün hesaplarını 
incelemektir. Aynı şekilde, Topluluk kurumlarının gelir ve giderlerinin incelenmesi de, 
söz konusu kurumların kuruluş belgelerinde aksi öngörülmedikçe, Sayıştay tarafından 
yerine getirilecektir. 

Sayıştay, Avrupa Parlamentosu ile Konsey’e, hesapların doğruluğu ile bağlı alt 
işlemlerin hukuka uygunluğu ve düzenliliği hakkında bir teminat beyanı verir.  

Sayıştay denetimi, belgeler dayanak alınarak ve gerekli görülen hallerde Topluluk 
kurumlarında ve üye devletlerde yapılır. Üye devletlerdeki denetim, bu ülkelerdeki ulusal 
denetim kuruluşları ile işbirliği halinde yerine getirilir.  

Sayıştay, Topluluk kurumlarından görüş talep edebileceği gibi, belirli sorunlar 
üzerine görüşlerini Topluluk kurumlarının talebi üzerine veya kendiliğinden özel raporlar 
halinde açıklayabilir.  

 

4.7. Ekonomik ve Sosyal Komite  
Kuruluş, işleyiş, yetki ve görevlerini AT Antlaşması’nın 257-262. maddeleri ile 

düzenlenmiş olan Ekonomik ve Sosyal Komite, AT Antlaşması’nın 7/2. maddesi ile 
Bakanlar Konseyi’ne ve Komisyon’a yardımcı olması amacıyla öngörülmüş danışma 
organı niteliğinde bir kurumdur. Kararları bağlayıcı değil, istişari niteliktedir.  

 Komite, Topluluk çapında 1) İşverenler, 2) İşçiler, 3) Tüketiciler, çiftçiler, serbest 
meslek sahipleri, akademisyenler, kamu yararına çalışan kurum temsilcileri vb. çıkar 
gruplarından seçilen üyelerden meydana gelir.  Bu grupların kendileri ile ilgili bir karar 
verme faaliyeti sırasında temsil edilmelerine olanak sağlar. Bu itibarla, Komite, Avrupa 
bütünleşmesinin genel çıkarları çerçevesinde faaliyet gösterir.  

Yeni on üye katıldıktan sonra üye sayısı 317’ye çıkmıştır. Üyelerin dağılımı, üye 
devletlerin nüfus büyüklüklerine göre farklılık göstermektedir. Komite üyeleri, 4 yıllık 
süre için üye devletler tarafından gösterilen adaylar arasından, Konsey tarafından ortak 
mutabakat ile atanırlar. Görev süreleri yenilenebilir. Herhangi bir üye devletten veya 
Topluluk kurumundan talimat alamazlar; bağımsızlıkları çeşitli hükümler aracılığı ile 
güvence altına alınmıştır. Üyelerinin tespitinde, ekonomik ve sosyal hayatın çeşitli 
kesimlerinin uygun şekilde temsil edilmesine özen gösterilir. 

AT Antlaşması’nda öngörülen durumlarda Konsey ya da Komisyon’un, Ekonomik 
ve Sosyal Komite’ye danışması zorunludur. Bundan başka, söz konusu kurumlar, 
uygun gördükleri her durumda da Komite’ye görüş için başvurabilirler. Aynı şekilde, 
Avrupa Parlamentosu da gerekli gördüğü durumlarda Komite’ye danışabilir. Komite, 
ayrıca, uygun gördüğü durumlarda kendiliğinden de görüş bildirebilir. Dolayısıyla, 
Komite’ye danışılması bazı durumlarda zorunlu, bazı durumlarda ise ihtiyari nitelik 
almaktadır. Karar verme süreci çerçevesinde görüşüne başvurulmasından itibaren bir 
aydan az olmamak üzere belirlenen bir süre içinde Komite’nin görüşünü bildirmemiş 
olması, daha sonraki faaliyetlere engel teşkil etmez. 

Avrupa Tek Senedi ve Maastricht Antlaşması ile Ekonomik ve Sosyal Komite’ye 
danışılması gereken konuların sayısı arttırılmış; çevre ve bölgesel politikalar gibi alanlar 
da bu kapsama dahil edilmiştir. 

 

4.8. Bölgeler Komitesi 
Maastricht Antlaşması ile kurulan, kuruluş, işleyiş, yetki ve görevleri AT 

Antlaşması’nın 263-265. maddeleri ile düzenlenen  “Bölgeler Komitesi”, adından da 
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anlaşılacağı gibi Topluluk içindeki yerel ve bölgesel toplulukların temsilcilerinden oluşur. 
Komite, Avrupa bütünleşmesinin genel çıkarları çerçevesinde faaliyet gösterir. Danışma 
nitelikli bir kurumdur, toplam 222 asil 222’de yedek üyesi vardır.  

  Üyelerin dağılımı üye devletlerin nüfus büyüklüklerine göre farklılık 
göstermektedir. Komite üyeleri, dört yıllık süre için, üye devletler tarafından gösterilen 
adaylar arasından, Konsey tarafından ortak mutabakat ile atanırlar. Görev süreleri 
yenilenebilir. Herhangi bir üye devletten veya Topluluk kurumundan talimat alamazlar; 
bağımsızlıkları çeşitli hükümler aracılığı ile güvence altına alınmıştır. 

Komite, genel görünüş itibarıyla gittikçe merkeziyetçilikten uzaklaşma amacını 
güden Batı Avrupa demokrasilerinin yerel ve bölgesel ihtiyaçlara ve bunların idari 
açıdan karşılanmasına verdiği önemin, Avrupa Birliği’ndeki yansıması görünümündedir. 
Bundan başka, Maastricht Antlaşması ile açıkça Topluluk antlaşmalarına giren yetki 
ikamesi (subsidiarité) ilkesine işlerlik kazandırılmasının bir aracını teşkil etmektedir.  

AT Antlaşması’nda öngörülen durumlarda Konsey ya da Komisyon’un Bölgeler 
Komitesi’ne danışması zorunludur. Bundan başka, söz konusu kurumlar, özellikle sınır 
ötesi işbirliğine ilişkin, uygun gördükleri her durumda da Komite’ye görüş için 
başvurabilirler. Aynı şekilde, Avrupa Parlamentosu da gerekli gördüğü durumlarda 
Komite’ye danışabilir. Komite, ayrıca, uygun gördüğü durumlarda kendiliğinden de 
görüş bildirebilir. Dolayısıyla, Komite’ye danışılması bazı durumlarda zorunlu, bazı 
durumlarda ise ihtiyari niteliktedir. Karar verme süreci çerçevesinde görüşüne 
başvurulmasından itibaren bir aydan az olmamak üzere belirlenen bir süre içinde, 
Komitenin görüşünü bildirmemiş olması, daha sonraki faaliyetlere engel teşkil etmez. 

Komiteye danışılan alanlar arasında eğitim, gençlik, kültür, kamu sağlığı, ekonomik 
ve sosyal uyum, Avrupa çapında ulaşım, telekomünikasyon, enerji ağları gibi alanların 
yanı sıra çevrenin korunması da sayılabilir. 

 

4.9.Avrupa Yatırım Bankası 
Kuruluş, işleyiş, yetki ve görevleri AT Antlaşması’nın 266-267. maddeleri ile 

düzenlenen Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği’nin finans kurumudur.  Birliğin 
hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak yatırımları finanse etmek amacıyla 
kurulmuştur. Tüzel kişiliğe ve mali özerkliğe sahiptir. Banka üyeleri, Avrupa Birliği üyesi 
devletlerdir.  

Avrupa Yatırım Bankası’nın öncelikli hedefi, Avrupa Birliği’nin dengeli gelişimine 
katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra, Trans-Avrupa ulaşım ve telekomünikasyon 
ağlarının geliştirilmesine, çevrenin korunmasına, enerji kaynaklarının devamlılığının 
sağlanmasına ve Avrupa endüstrisinin ve KOBİ’lerinin uluslararası düzeyde rekabet 
gücünün arttırılmasına yönelik finansman kredisinin sağlanması, Avrupa Yatırım 
Bankası’nın temel görevleri arasındadır.  

Banka, Avrupa Birliği’ne üye olmayan üçüncü ülkelerdeki uygun projelerin kredi 
yoluyla desteklenmesi aracılığıyla Birliğin üye olmayan ülkelere yönelik işbirliği 
politikalarının uygulanmasına da yardımcı olmaktadır. 

 

4.10. Ombudsman 
Maastricht Antlaşması ile kurulan ve Kurucu Antlaşmanın 195. maddesi ile 

düzenlenen Ombudsman veya kamu denetçisi Avrupa Parlamentosu tarafından atanır. 
Görev süresi beş yıl olup, uzatılması mümkündür; bağımsızlığı çeşitli hükümlerle 
güvence altına alınmıştır. 
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Görevi, üye devlet vatandaşlarından veya üye devletlerde yerleşmiş bulunan bütün 
gerçek ve tüzel kişilerden gelecek, Adalet Divanı ile İlk Derece Mahkemesi hariç, diğer 
Topluluk kurumlarının faaliyetlerine ilişkin kötü idare ve hukuka aykırılık iddialarını 
incelemektir. 

Ombudsman bu konularda re’sen soruşturma başlatabileceği gibi, doğrudan veya 
bir Avrupa Parlamentosu üyesi aracılığıyla kendisine iletilecek şikayetleri de 
inceleyebilecektir. Ombudsman, hukuka aykırılık ya da kötü idare durumunu tespit 
ettiğinde, üç aylık bir süre içinde cevap verilmesi için ilgili kuruma başvuracak ve 
sonuçları Avrupa Parlamentosu’na ve ilgili kuruma bir raporla sunacaktır. Ayrıca, her yıl 
Ombudsman tarafından soruşturmalarının sonuçlarını içeren genel bir rapor da Avrupa 
Parlamentosu’na sunulmaktadır.  

 

 

 

4.11. Avrupa Merkez Bankası 
Avrupa Merkez Bankası ortak para birimi Euro'nun yönetiminden sorumludur. 

Banka, faiz oranlarının ne olması gerektiği gibi, Avrupa para politikaları konusunda 
bağımsız kararlar alır. Banka'nın ana hedefi, Avrupa ekonomisinin enflasyondan zarar 
görmesini önlemek üzere fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Bunun yanısıra, para 
politikalarıyla AB'nin kararlaştırdığı diğer siyasi hedefleri de destekler. Avrupa Merkez 
Bankası, Almanya'nın Frankfurt kentindedir. AB ülkelerinin merkez bankalarıyla yakın 
ilişki içinde çalışan bir başkan ve yönetim kurulu tarafından yönetilir.  

 

5. AB’NDE  ÇEVRE KORUMA POLİTİKALARININ ESASLARI 

AB çevre politikasının temel ilkeleri: 1) Çevreye özen gösterme onu koruma,       2) 
Sürdürülebilir kalkınma,  3) Çevre politikasının sektörel politikalar ile bütünleşmesi,  4) 
Kaynakta önleme,  5) Zarar verenin  bu zararını gidermesi / düzeltmesi / kirletenin 
ödemesi ve 6) Sorumlulukların paylaşılması olarak sayılır. 

1970 yılına dek AT / AB çevre ile ilgilenmemiş ve herhangi bir kurumsal 
düzenleme de olmamıştır. 1970’li yıllarda AB platformlarında “çevre sınır tanımaz” 
sloganı ile çevre ve çevre kirliliği gündeme gelmeye başlamıştır. Bunun üzerine çevre 
AB’nin ilgi alanlarından bir haline gelmiş ve çevre korumaya ilişkin düzenlemelere 
başlanmıştır. 

Avrupa Birliği’nde çevre korumayla ilgili ilk resmi düzenlemelere (yönergeler) 1970 
yılında başlanmıştır. Bu yılların sloganı, günümüzde daha da bir geçerlilik kazanmış 
olan, "çevre sınır tanımaz" idi. Bu nedenle de, bu yıllarda çevre sorunlarına yaklaşımın 
temelini sınırlar aşan kirlilikler ya da sınırların korunması oluşturmuştur. Bunun doğal bir 
sonucu olarak da o yıllarda  çevre konusuna yaklaşım bir ölçüde kısmi oldu. İlk 
yönergeler tehlikeli kimyasal maddelerin test edilmesi ve etiketlenmesi, içme suyu ve 
yerüstü sularının korunması ve enerji santralleri ve motorlu taşıtlardan kaynaklanan 
SO2, NO ve parçacık maddeler gibi hava kirleticilerinin kontrol edilmesi üzerinde 
odaklaşıyordu. 1970’lerden 1980’lere kadar çıkarılan yönergelerin çoğu Avrupa’nın 
kendi yurttaşlarının yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirme yönündeki öncelikli 
taahhüdü ile bağlantılıydı. İnsanlar yaşamın kalitesinin sadece gelir ve maddi eşyalarla 
çözülemeyeceğini giderek anlamaya başladılar.  

1987 Avrupa Tek Senedi'ne kadar, çevrenin korunması için AB birincil hukukunda 
açık hukuki ve siyasi destek verilmedi. Avrupa Tek Senedi, Topluluk politikasının tüm 
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alanlarında mevzuat teklifleri yapılırken çevrenin ve sürdürülebilir büyüme ilkesinin tam 
olarak dikkate alınmasını talep etmektedir. 1987’de Tek Avrupa Senedi büyümekte olan 
bu çevre mevzuatı yığınına resmi bir hukuksal temel sağladı ve ortaya üç hedef koydu : 
Çevrenin korunması, insanların sağlığı ve doğal kaynakların basiretli ve akılcı bir 
biçimde kullanımı (Madde 130r). Antlaşmadaki yeni madde hükümetlerin zaten 
anladıkları bir şeyi yansıtıyordu : Ülkeler, soludukları hava, yedikleri yiyecekler, 
kullandıkları ürünler, attıkları atıklar, tükettikleri enerji ve iş ve zevk için yaptıkları 
gezilerle birbirine bağlı olan insanlardan oluşan karşılıklı olarak bağlantılı ve bağımlı bir 
dünyanın parçasıdırlar.  

Benzer biçimde, bir üye devletteki bir fabrika bir kaç üye devletten mal ve ham 
madde ithal edebilir; ithal edilen gazdan edilen enerjiyi tüketebilir; sınır ya da akarsular 
ötesinde havayı ve suyu etkileyen atıklar üretebilir ve atıkları bir kaç yüz ya da binlerce 
kilometre uzaktaki hükümetler ve insanlar için sorumluluk ve risk teşkil eden ürünleri 
ihraç edebilir.  

Belirli koşullar altında üye devletler, Birliğinkinden daha katı çevre standartları ve 
gerekleri uygulamayı sürdürebilir ya da uygulamaya koyabilirler. Komisyon bu daha katı 
ulusal normların tek pazara ve eşit rekabet koşullarına uygun olup olmadığını kontrol 
eder.  

O tarihten  günümüze dek geçen 30’u aşkın yılda  AB’inde  çevreyle ilgili 200’den 
fazla düzenleme /yasa yapılmış ve yayımlanmıştır. Bu düzenlemelerde ifadesini bulan, 
AB’nin çevre koruma politikası zamanla hem kapsam olarak gelişmiş ve zenginleşmiş 
hem de hedef ve yaptırımları daha net olan yasal düzenlemeler haline gelmiştir.   

Avrupa Birliği ile;  1991 Maastricht Antlaşması veya resmi  adıyla, 'Avrupa Birliği 
Antlaşması' ile kurulmuş olan siyasi varlık anlatılır.  Bu birliği üye devletler, kendi 
başlarına etkin biçimde çözemeyecekleri sorunları çözmek için kurdular. Temel nokta 
şudur: AB kısıtlamalar değil fırsatlar sunar. 

Ekonomik gelişme ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki dengenin kontrolden 
çıkmaması gerektiği, fakat kontrolden çıkma tehlikesi içinde olduğu, 1992 yılında 
yapılan Rio Yeryüzü Zirvesi'nde vurgulandığı gibi, artık dünya çapında kabul 
görmektedir. 

Çevre konusuna toplumun dolayısı ile siyasetçilerin ve devlet edenlerin ilgisi arttı. 
Çünkü; çevre kirliliğinin  sınır tanımadığı, etkilerinin yerel veya bölgesel olduğu kadar, 
kıtasal ve küresel olduğu fark edildi. Avrupa'da, bir üye ülkede artan kirlilik diğer üye 
ülkeleri etkileyebilmektedir; ayrıca, çevresel konular, diğer Topluluk ilgi alanları olan tek 
pazar, tarım, ulaştırma, enerji, sanayi ve toplum politikalarıyla da yakından bağlantılıdır.  

Avrupa düzeyinde ortak eylemin olabilirliğine ve etkinliğine daha fazla inanılırken, 
üye devletler, Avrupa'nın çevresinin korunmasında Topluluğun merkezi bir role sahip 
olduğunu fark etmişler ve böylece, zaman içinde, Topluluğun bu alandaki rolü 
arttırılmıştır. Üye devletler, Topluluğun bütününde yapılması mümkün olan bir şeyi yerel 
veya ulusal düzeyde yapabilmenin imkansız olduğunu anlamışlardır. Bu nedenle, 
Avrupa çevre politikası, bir üye devletin politikasının, en iyi şekilde o düzeyde 
uygulanabileceği kabul edilmiş olan kısmıdır. 

AB’nin çevre koruma politikasının gelişiminde en önemli dönüm noktalarından 
birisi 1987 yılında kabul edilen Tek Avrupa Senedi’nin 130. maddesidir. Çevrenin 
korunması, insanların sağlığı ve doğal kaynakların akılcı kullanımını öngören bu madde, 
çevre koruma konusunu AB mevzuatının temel / birincil kaynağına, yani topluluğu 
oluşturan antlaşmalar seviyesine çıkaran ilk düzenlemedir. Bu madde, daha sonraki 
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yıllarda yapılan çevre koruma konusundaki düzenlemelere (yönergelere) resmi ve 
hukuksal bir temel oluşturarak, açık bir hukuki destek rolü oynamıştır. 

1991 yılında Çekoslovakya’da bir araya gelen 36 çevre bakanı “Avrupa İçin Çevre 
Süreci”ni başlatmışdır. Bu sürecin pratıkteki en önemli sonuçlarından  birisi, tüm 
Avrupa’da çevreyi izleme ve toplumları bilgilendirme programlarını başlatmış olmasıdır. 
İlki 1995 yılında EUROBAROMETER tarafından yayımlanan Avrupa Çevre Raporları, 
çevre kirliliklerinin izlenmesi ve toplumun bilgilendirilmesi alanında önemli bir işlev 
üstlenmiştir. Her üç yılda bir tekrarlanacak olan bu izleme raporlarını Avrupa Çevre 
Kurumu hazırlamaktadır. 

1992 yılında kabul edilen Maastricth Antlaşması, Avrupa Birliği hukukunda 
“sürdürülebilir kalkınma” kavramının kullanıldığı ilk resmi / hukuki metindir. Daha sonra, 
1997’de Amsterdam Antlaşması “sürdürülebilir kalkınmayı” Avrupa Birliği’nin temel 
hedeflerinden birisi haline getirdi. Böylece, Avrupa Birliği’nin gelecekteki gelişmesinin 
sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin yüksek düzeyde korunması ilkesine dayandırılması 
ilkesi AB’nin temel hukuki metinleri ile pekiştirilmiş olmakla kalınmadı, ticaret, endüstri, 
enerji, tarım, ulaşım ve turizm dahil Birliğin diğer tüm ekonomik ve sosyal politikalarının 
tanımı ve uygulamaları da çevre  koruma ile bütünleştirilmiş oldu.  

AB’nde, çevre koruma konusundaki önemli gelişmelerden bir diğeri de 1990 
yılında Avrupa Çevre Kurumu’nun (AÇK / European Environmental Acency / EEA) 
kurulmasıdır.  Kopenhag'da bulunan bu kurum, Avrupa çevresi hakkında bağımsız, 
nesnel, güvenilir ve karşılaştırmalı bilgi üretmek ve topluma sunmak amacıyla 
kurulmuştur. Birliğin kurumları arasında, AÇK’nun ayrıcalıklı bir yeri vardır. Tamamen 
özerk bir yapıya sahip olması yanında, Birliğe üye olmayan diğer Avrupa ülkelerini de  
kendisine üye yapabilmekte ve çalışmalarına katılabilmektedir. Dolayısı ile de AÇK’nun 
çalışmaları yalnızca Birliği değil  tüm Avrupa’yı kapsamaktadır.  

Çevre konusundaki kaygılara ilişkin olarak Topluluk çapındaki en son büyük analiz, 
Eurobarometer tarafından 1995 baharında yapıldı. Buna göre; Avrupalıların çevreye 
ciddi zarar verdiğini düşündükleri sorunlar esas olarak şunlardır: (i) Havaya veya suya 
tehlikeli kimyasal maddeler bırakan fabrikalar (%68); (ii) tropik ormanların yok olması, 
ozon tabakasının incelmesi ve sera etkisi gibi küresel kirlenme (%48); (iii) denizlerin ve 
kıyıların petrol ile kirlenmesi (%40); ve (iv) nükleer atık depolanması (%39). 

Yere kağıt veya diğer atıklar bırakmamak (%95), enerji tasarruf etmek (%81), 
yeniden kullanım amacıyla evsel atıkları sınıflandırmak ve ayırmak (%84), musluk suyu 
tasarruf etmek (%82), daha az gürültü yapmak (%79) veya çevreye zarar vermeyen 
ürünler satın almak (%67), Avrupalıların çevre koruma için zaten yaptıkları ve/veya 
'daha sık yapmaya hazır olduklarını' söyledikleri somut eylemlerin ilk altı tanesidir. Yanıt 
verenlerin %69'u, çevreyle ilgili kararların, ulusal düzeyden çok Topluluk düzeyinde 
alınması gerektiği düşüncesindeydi. Avrupalıların %82'si çevrenin korunmasının 'yakın 
ve acil bir sorun' olduğuna inanıyordu. Avrupalıların %72'si, ekonomik büyümenin 
sağlanması, fakat çevrenin de korunması gerektiğini düşünüyordu. 

AÇK'nun görevi, kuruma üye devletlerin çevre politikalarını izlemek, 
değerlendirmek ve çevre mevzuatının uygulanmasına ilişkin eksikleri belirlemek ve bu 
konularda halkın düzgün biçimde bilgilendirilmesini sağlamaktır. İlk  raporunu 1995 
yılında yayımlamış olan,  Kurum Avrupa çevresinin durumu konusunda periyodik 
raporlar yayımlamaktadır. Ayrıca, başta hava kalitesi ve doğanın korunması olmak 
üzere  bir çok konuda araştırmalar yapmaktadır.  

Avrupa Birliği, BM Çevre Programı, Dünya Sağlık Örgütü, Sürdürülebilir Gelişme 
Komisyonu, BM Kalkınma Programı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi 
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Birleşmiş Milletler kuruluşları aracılığıyla diğer ülkelerle aktif biçimde işbirliği 
yapmaktadır. Ayrıca, iklim değişikliği, ozon tabakasının aşınması, tropik ormanlar ve 
biyoçeşitlilik gibi küresel çevre sorunlarına, küresel ortak çözümler geliştirmek için diğer 
kurumlarla da işbirliği yapmaktadır. Çoğu zaman bu çalışmalar Birlik ve Sözleşmeye 
taraf olan diğer ülkeler için sağlam bir eylem çerçevesi sağlayan küresel ya da bölgesel 
bir sözleşme ile sonuçlanmaktadır.  

Birliğin çevre koruma konusundaki temel felsefesi  “çevre sınır tanımaz, onun 
etkileri yerel olduğu kadar, kıtasal ve küreseldir” düşüncesidir. Bu nedenle de, Birleşmiş 
Milletlerin çevre koruma konusundaki programlarını hararetle desteklemektedir. Bu 
bağlamda, 1992 yılında Rio de Janerio’da toplanan “Birleşmiş Milletler Çevre ve 
Kalkınma Konferansı’nda kabul edilen Gündem 21’i onaylamış ve sürdürülebilir 
kalkınmanın AB ülkelerinde hayata geçirilmesi için ciddi bir biçimde çalışmaktadır.  Aynı 
şekilde, 1994 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni de imzalayarak  
taraf olmuştur. 1998 yılının nisan ayında Kyoto Protokolü'ne de imza atan Birlik bu 
sözleşmelerin hayata geçmesi için ciddi önlemler almaktadır. Çevre koruma 
konusundaki uluslararası platformlarda, Birlik önemli bir rol oynamakta ve önderlik 
etmekte ve diğer ülkelere bir baskı unsuru olmaktadır. Bu dizeden olmak üzere, Kyoto 
Protokolü’nün uygulanmasını savsaklayan Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri  Birlik 
Temsilcileri tarafından sert bir biçimde eleştirmektedir.   

Kyoto Protokolü’nü hayata geçirmek için AB tarafından stratejileri içeren bir Yeşil 
Kitap (COM, 2000/87) ve bir Tebliğ (COM, 2000/88) kabul edilerek yayımlanmıştır. Bu  
belgelerde “Avrupa İklim Değişimi Programı”nın esasları belirlenmiş ve Kyoto Protokolü 
kapsamında taahhüt edilen "emisyonların, 1990 ile 2008-2012 yılları arasında %8 
oranında azaltılması" hedefine ulaşmak üzere çeşitli stratejiler önerilmiştir.  

Yeşil Kitap (COM, 2000/87), AB çapında emisyonların azaltılmasını sağlamak 
üzere, enerji sektörü ve büyük sanayi tesislerinde 2005'e kadar emisyon ticareti 
sistemine geçilmesini öneriyor. Kitap, emisyonların azaltılacağı başlıca sektörler olarak 
elektrik, ısı, demir çelik, kimyasallar, cam, seramik ve inşaat, kağıt ve baskı malzemeleri 
üretimini sıralıyor.  

Tebliğ (COM, 2000/88), sera gazları emisyonlarının artış gösterdiğini ortaya 
koyarak, ek tedbirler alınmadığı taktirde, 2008'de Kyoto Protokolü hedeflerine 
ulaşılamayacağına işaret ediyor. Bunun için de, AB ekonomisinin ulaşım ve enerji gibi 
sektörlerinde emisyonların azaltılmasını sağlayacak politika ve tedbirler öneriyor.  

AB ülkelerinde yeni üyeliğe kabul için çevrenin daha fazla vurgulanması genel bir 
eğilim haline gelmektedir. Bu durum tüm aday ülkeler gibi Türkiye’de de üyeliğe kabulde 
çevrenin önemli bir yer edinmesi sonucunu doğurabilecektir.  

AB’nde çevreyi koruma konusunda çok çeşitli programlar yürütülmektedir. 
Bunlardan başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanıp özetlenebilir. 

 

5.1. Suyun Korunması  
Su kaynaklarının korunması Birliğin çevre koruma programlarının en 

önemlilerinden birisidir. Birliğin kabul etmiş olduğu, “Kentsel Atık Su Arıtma Yönergesi”  
2010 yılının sonuna kadar tüm yerüstü ve kıyı sularının organik kirlilikten arındırılmasını 
öngörmektedir. Bunun için, yerel yönetimler ve sanayilere belli bir süre verilmiş olup, bu 
sürenin sonuna kadar bu kuruluşlar atık su arıtım tesislerini tamamlayacaklar ve bu 
tarihten itibaren atık sular arıtılmadan sulara deşarj edilmeyecektir. Su kaynaklarına 
deşarj edilecek arıtılmış sular Birlik Standartlarına uygun deşarj limitlerine sahip olmak 
zorunda olacaktır. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için, Avrupa Yatırım Bankası başta 



 111 

kanalizasyon projeleri olmak üzere tüm atık su arıtım tesislerine büyük bir destek 
vermektedir. 

 

5.2. Havanın Korunması  
Hava kalitesinin korunması Birliğin üzerinde durduğu diğer önemli bir çevre 

koruma programıdır. Bu programın başarıya ulaşabilmesi ise, enerji, ulaşım, turizm, 
arazi kullanımı ve mimari gibi çok çeşitli alanlarda uygulanan politikalarda köklü 
değişiklikler yapılması  gereklidir. Bu nedenle de, hava kalitesini koruma programı çevre 
korumanın en geniş  ve kapsamlı programlarından birini oluşturmakta olup, çok çeşitli 
alt programlardan meydana gelmektedir.. Bunlardan başlıcaları şöyle sıralanabilir. 

a) Stratosferin ozon tabakasını hasarlayan kloroflorokarbon ve halonların kontrol 
altına alınması programı: Bu konuda Birlik, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın 
destek ve onayı ile 120’den fazla ülke tarafından kabul edilmiş olan bir çerçeve içinde 
hareket etmektedir. Ozona zarar veren klorofluorokarbonların (CFC) ve halonların 
aşama aşama devreden çıkarılması hedefine 1996 yılında ulaşılmıştır. Hidrokloro-
fluorokarbonların (HCFC) 2004 yılına kadar % 35 azaltılması hedefinde doğru 
ilerlenmektedir. 2030 yılında bu maddelerin kullanımı tamamen yasaklanacaktır.  

b) SO2 ve NO2 emisyonlarını azaltma programı: Birlik, bu konuda “Uzun Vadeli 
Sınırlar ötesi Hava Kirliliği Hakkında Avrupa Sözleşmesi” çerçevesinde hareket 
etmektedir.  

c) Sera gazları (CO2, metan ve azot oksit) emisyonlarını azaltma programı: Bu 
konuda söz konusu gazların emisyonlarının aşamalı olarak azaltılması ve belli 
miktarların altına düşürülmesi hedeflenmektedir. AB, 1990 yılında karbondioksit 
emisyonlarını 2000 yılına kadar 1990 düzeylerinde stabilize etme hedefini koydu ve bu 
konuda önemli başarılar elde etmiştir. Birlik tarafından hazırlanan ve üye ülkelerdeki 
CO2 emisyonunu daha fazla azaltacak olan “karbon vergisi” önerisi  üye ülkeler 
tarafından kabul görmemiştir. Birlik, 1992 BM İklim Değişikliği Hakkında Çerçeve 
Sözleşmesine ülkelerin sera gaz emisyonlarını 2005, 2010 ve 2020 yıllarına kadar 
aşamalar halinde azaltmalarını zorunlu tutan bağlayıcı bir protokol eklenmesi için yoğun 
çalışmalar yapmaktadır. Eklenmesi istenen bu protokole göre CO2, metan ve azot oksit 
emisyonlarında 2005 yılına kadar % 7.5 ve 2010 yılına kadar da % 15 azaltma 
yapılması öngörülmektedir. Ancak, öneri diğer ülkeler tarafından kabul edilmemiştir.  

d) Asit yağışlarının önlenmesi programı: Bu konuda birlik 1997 yılında SO2 ve NOX 
kritik yük sınırlarının altına çekmek için kapsamlı bir strateji yayımlamıştır. 

e) Kısa süreli ( özellikle ulaştırmadan gelen ) hava kirliliğini önleme programı: 
Avrupa’daki en ağır ve gün geçtikçe de artmakta olan çevre sorunlarının çoğu ulaşım 
sektörü ile ilgilidir. Bu sektör karbon monoksit emisyonun yaklaşık % 60’ına ve enerji ile 
bağlantılı CO2 emisyonlarının yaklaşık % 25’ine katkıda bulunmaktadır. Aynı şekilde, 
toplam azot oksit emisyonunun yarısından fazlası trafikten kaynaklanmak-tadır.  Aynı 
şekilde, gürültünün de temel kaynağı trafiktir.  

Trafikten kaynaklanan emisyonlar, gerek kırsalda gerekse kentlerde insan  sağlığı 
üzerine ciddi etkiler yaratmaktadır. Bu emisyonlardan kaynaklanan asitleşme (NOx, 
poliaromatık hidrokarbonlar) ekinleri ve ormanları tahrip etmeyi sürdürmektedir. Buna 
karşılık, gerek yolcu ve gerekse yük taşımacılığında, kolay ve hızlı taşımacılığa olan 
kamusal talep her geçen gün artarak büyümektedir. Havayolu  taşımacılığının 
önümüzdeki 15 yıl içinde iki kattan fazla artması beklenmektedir. Tüm bu nedenlerle, 
AB’nde kısa süreli hava kirliliğini önleme konusunda yürütülen çalışmalarda trafik ve 
ulaştırma ön planda yer almaktadır. Bu bağlamda kitle ulaştırmasının özendirilmesi ve  
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araçlardan emisyonu azaltacak olan yeni teknolojiler kullanılması en temel iki stratejiyi 
oluşturmaktadır.  

Kitle ulaştırmasının yaygınlaştırılması ve kullanımının arttırılması için, tüm 
Avrupa’nın raylarla birbirine bağlanması (Trans European Net - TEN), uzun mesafeli 
yük taşımacılığında karayollarının kullanımına karşı caydırıcılık ve bu tür taşımacılıkta  
karayollarının oranın azaltılması, 1500 kilometreye kadar olan yolcu taşımacılığı için 
havayolu yerine demiryolunun özendirilmesi gibi önlemlere başvurulmaktadır. Bu 
amaçla dışsal maliyetlerin içselleştirilmesi ve talebin çevresel bakımdan daha 
sürdürülebilir nitelikte olan ulaşım türlerine, örneğin karayolu yerine demiryolu ve deniz 
ulaşımına yönelmesi için vergi ve sübvansiyonlar bir araç olarak kullanılmaktadır.   

Otomobiller, kamyonlar ve otobüslerden kaynaklanan emisyonları azaltacak veya 
yakıt değişikliği sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesine büyük destekler verilmektedir. 
Hükümetler, motorlu taşıt, demiryolu ve hava ulaşım endüstrileri daha fazla seyahat ve 
daha az kirlilik talebini karşılayacak altyapı planları üzerinde çalışmaktadır. Tüm 
bunların yanında zorlayıcı önlemlere de başvurulmaktadır. Örneğin; çeşitli 
yönetmeliklerle arabalarda katalitik konvektör kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.   

 

5.3. Biyoçeşitliliğin Korunması 
Biyoçeşitlilik Hakkındaki Sözleşme 1992 yılında imzalanmıştır. Bu Sözleşme 

Avrupa Birliği’nin sınırları içinde ve ötesinde habitatları ve türleri koruma programları 
öngörmektedir. Birliğin biyoçeşitliliği koruma stratejisi 1992’de kabul edilen habitatlar 
yönergesi çerçevesinde “Natura 2000” programını kullanarak Avrupa habitatları ve 
aralarındaki koridorların bağlantılı bir ağını oluşturarak habitatların korunması ve önemli 
habitatların içinde ve çevresinde sürdürülebilir toprak yönetim uygulamalarının teşvikinin 
birleştirilmesi üzerine kuruludur. Natura 2000 ağının 2004 yılına dek oluşturulması 
hedeflenmiştir. Ancak, bunun başarısı gelecekte ulaşım, tarım ve turizm politikalarının 
bu amaçla uyumunun sağlanması ve dikkatli bir şekilde uygulanmasına bağlıdır.  

 

5.4. Ormanların Korunması  
Birlik 1992 yılında bir “Orman Koruma Stratejisi” benimsemiş ve yayımlamıştır. Bu 

stratejiye göre ortak tarım politikası reforme edilerek, ağaçlandırma ve ormanların 
iyileştirilmesi yönünde değiştirilmiştir.  Bu reformlar  bazı olumlu sonuçlar vermeye 
başlamış  ve 1994-97 döneminde Üye Devletlerde 650000 hektar yeni ormanlık alan 
yaratılmıştır. Mevcut ormanlık alanlardan ise  130000 hektarı iyileştirilmiştir. Birlik  bu 
projelerin masraflarının % 50 ila 75’ini karşılamıştır.   

Yukarıda özetlenen çevre koruma programların yürütülebilmesi için imalat, ulaşım, 
enerji, tarım orman ve turizm sektörlerinin kontrol altına alınması çok önemlidir. Bu 
sektörlerin kontrol altına alınmasında yasal düzenlemeler önemli araçlardan birisidir. Bu 
bağlamda, Avrupa Çevre Mevzuatının her biri, hukuki metin ya da kılavuz olarak,  
oldukça iyi düzenlenmiş metinlerdir. Ancak, bunların yaşama geçirilmesinde, ulusal 
idare ve kanunların çok büyük bir önemi vardır. Buna karşılık, birçok yönetici ve üretici 
çevresel önlemleri birer haksız rekabet aracına dönüştürmek için çeşitli kurnazlıklara 
başvurmaktadır. Bu nedenle de Avrupa Çevre Mevzuatına  üye devletler tarafından  
uyulması ve uygulatılmasında ciddi sorunlar vardır. Bu sorunların çözülmesinin 
doğrudan toplum bilincine bağlı olduğu ve bunun da oldukça uzun bir zaman alacağı 
bilinmektedir.  Bundan ötürü, Birlik tarafından, yasal yaptırımlardan daha çok, çeşitli 
özendirme uygulamalarına ağırlık verilmektedir. 
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Avrupa Birliği Çevre Hukukunun Uygulanması ve Yaptırımı Ağı (IMPEL); Birliğin 
çevre hukukunun tutarlılık ve uygulama gücünün geliştirilmesi için birlikte çaba gösteren 
üye devletlerin çevre idarelerinin gayrı resmi işbirliği örgütüdür. IMPEL çalışma grupları 
endüstriyel izinler, uygunluk değerlendirmesi ve denetimi, düzenleme süreçlerinin 
yönetimi ve atıkların sınırlarötesi taşınması gibi konuları ele almaktadır.  

 Kişi ve kuruluşları çevre koruma önlemlerine özendirmek  amacıyla yürütülen en 
önemli uygulamalardan birisi,  Çevresel Yönetim ve Denetim Planı (EMAS)’dır. Bu 
uygulama, faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendiren ve zararlı atıklarını azaltmak 
için bir yönetim planı geliştiren kuruluşların Birlik tarafından belgelendirilmesi ve 
özendirilmesi esasına dayanmaktadır. Günümüze dek, yüzlerce kuruluş bu uygulamaya 
katılmış ve AB tarafından belgelendirilmiştir.  

 'Eko-Etiket' uygulaması diğer bir özendirme yöntemidir. Bu yöntemde Birliğin 
çevre standartlarına kesin olarak uyduğu AB ve ulusal makamlarca onaylanan ürünlerin 
diğerlerinden  ayırt edilmesi amacıyla  'Eko-Etiket' ile etiketlenmesi esasına 
dayanmaktadır. Bu etiketler bağımsız ulusal makamlarca verilmektedir.  Bu etikete hak 
kazanmak için her bir ürün, üretiminden pazarlamasına, kullanımından yayılmasına 
kadar tam bir yaşam döngüsü analizinden geçmek zorundadır. 'Eko-Etiket'e sahip olan 
ürünlerin sayısı henüz CE işareti kadar yaygın değil ise de her gün artmaktadır. 

Avrupa Yatırım Bankası’nın çevre koruyan projelere yaptığı mali destek bu 
alandaki en önemli uygulamalardan diğer birisidir. Avrupa Birliği'nin çevreyi koruma ve 
iyileştirme hedefine bağlı olan Avrupa Yatırım Bankası (AYB), çevresel yatırım projeleri 
için büyük bir finansman kaynağıdır ve kredileri geniş bir çevresel programlar 
yelpazesini kapsamaktadır. Su koruma ve yönetimi, atık su arıtma (ki bu alandaki kredi 
kullanıcılarının pek çoğu, yerel yönetimlere ait kanalizasyon ve atık su arıtma 
işletmeleridir), evsel ve endüstriyel katı atık toplama ve işleme, endüstriyel tesislerin 
atıklarının arıtılması, atmosferik kirlenmeyle mücadele tedbirleri, kentsel gelişme,  
toprak erozyonu ve su taşkınları ile mücadele programları bunlardan bazılarıdır. Son 
beş yılda (1991-95), Avrupa Birliği içinde çevre için 22 milyar ECU civarında fon temin 
etmiştir. Bu fonların altı milyar ECU'dan fazlası 1995 yılında temin edilmiştir (1994 
yılındaki 4.9 milyar ECU tutarına göre, %40 oranında bir artış). AYB, Birlik dışında da 
dünyanın her yerindeki 120 kadar ülkeyle AB'nin işbirliği politikasının uygulanmasına 
yardım etmektedir. Birlik dışındaki kredilerin büyük kısmı, su tutma, arıtma ve temin 
projelerine yöneliktir. 

Emisyon ticareti çevreyi koruma programı uygulamalarındaki diğer bir yöntemdir. 
Bu uygulamada işletmelerin salacağı sera gazlarına bir kota getiriliyor. Bu kotanın 
altında kalan şirketler, bu farklarını diğer şirketlere satabiliyor. 

 Tüketici ve toplumun bilinçlendirilerek;çevre duyarlılığının arttırılması ve tüketimin 
yönlendirilmesi  bu programların başarısının anahtarı olarak kabul edilmektedir. Çevre 
ilk, orta ve meslek eğitimi düzeylerinde eğitimle giderek daha fazla bütünleştirilmekte ve 
mesleki eğitimin olağan bir parçası haline getirilmektedir. Çevre koruma eğitimi birçok 
üye devlette temel eğitim müfredatının bir parçası haline gelmiştir. Çevre koruma 
konusunda kitaplar, kitapçıklar, el kitapları, broşürler ve görsel-işitsel malzeme  temini 
ve dağıtımı Birlik tarafından desteklenmektedir. Komisyon ilk ve orta öğretim 
öğretmenleri için öğretmen eğitim projeleri ve teknik ve tarımsal kursların ortak 
finansmanını yapmaktadır.  

Halkın ve işletmecilerin eğitiminde çok sık başvurulan yöntemlerden bir diğeri de 
çevre ve kalite ödülleridir. Bunların en başarılı örneklerinden birisi "Kıyılar İçin Mavi 
Bayrak"  uygulamasıdır. Bu uygulamada, sivil toplum örgütleri (NGO’lar) ülkelerinde 
belirlenen kıyılarda, her yıl deniz kalitesini ölçmektedir. Deniz sezonunda her iki haftada 
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bir kıyıdan alınan örnekler,  analiz edilir. Kıyılar mavi (beş parametre için yönergedeki 
yol gösterici ilkelere uygun), yeşil (limit değerlere uygun), kırmızı (uygun değil ya da 
örneklenmemiş), oranj (bilgi yok) ya da siyah (sıhhi tehlike nedeniyle yüzmek yasak ve 
eylem başlatılmış) şeklinde derecelendirilir. En yüksek AB standartlarına uygun olan 
kıyı ve limanlara AB tarafından mavi bayrak ödülü verilir. Bu çalışmanın raporu yıllık 
olarak yayınlanır ve 1997 yılına Avrupa Komisyonu tarafından World Wide Web’de 
yayınlanmaya başlanmıştır.  

 

5.5. Gümrük Birliği 
Haziran 1984: Fontainebleau'da toplanan Avrupa Zirvesi, AT'nin iç sınırlarında 

gümrük ve polis işlemlerinin kaldırılması konusunda ilke kararı aldı. 
Temmuz 1984: Bu hedefin gerçekleştirilmesi yönünde ilk adım Almanya ve 

Fransa'nın Saarbrücken Anlaşmasını imzalamalarıyla atıldı. 

14 Haziran 1985: Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg, ortak 
sınırlarında kontrollerin tedricen kaldırılmasını ve bu sınırlardan, kendi yurttaşları, diğer 
üye ülkelerinin yurttaşı ya da üçüncü bir ülkelerin yurttaşı olmasına bakılmaksızın, 
herkesin serbestçe geçebilmesini hükme bağlayan Schengen Anlaşması'nı imzaladılar. 

 

5.6. İşçilerin Serbest Dolaşımı 
Aralık 1991'de Maastricht'te Üye Devletler (Birleşik Krallık dışında) Avrupa Temel 

Sosyal Haklar Şartı'ndan esinlenerek, sosyal politika konusunda bir protokol kabul 
ettiler. Böylece işçilerin AT'nin her yerinde yararlanabilecekleri haklar şöyle belirlendi: 
Serbest dolaşım, adil ücret, daha iyi çalışma koşulları, sosyal korunma, örgütlenme ve 
toplu pazarlık özgürlüğü, mesleki eğitim, kadın-erkek eşitliği, işyerinde demokrasi, işyeri 
sağlığı ve güvenliği, çocukların, yaşlıların ve özürlülerin korunması. 

En az üç yıllık üniversite öğrenimi sonrasında verilen diplomaların bu düzenleme 
kapsamına alınması, Üye Devletlerin birbirlerinin eğitim sistemlerine duydukları güvene 
dayanmaktadır. Dolayısıyla, Avrupa yurttaşlarının yararlandıkları ilk hak, Birlik içinde 
diledikleri yere taşınma ve yerleşme ve diledikleri yerde çalışma hakkıdır. Haziran 
1990'da kabul edilen üç yönergeyle öğrencilere, emeklilere ve çalışsın ya da çalışmasın 
kendi geçimlerini sağlayabilecek yeterli kaynağa sahip kişilere de oturma hakkı 
tanınmıştır. Bu hak, 7 Şubat 1992'de imzalanan Maastricht Antlaşması'nın Birlik 
yurttaşlarına ilişkin kısmına dahil edilmiştir. 
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BÖLÜM IV 

TÜRKİYE’DE ÇEVRE KORUMA POLİTİKALARI 

 

1.TÜRKİYE’DE BAŞLICA ÇEVRE SORUNLARI 

Türkiye’de gerçek anlamda ve kullanılabilir nitelikte bir veri tabanının olmaması ve  
tarafların ortaya koyduğu rakamsal verilerin birbirinden farklılığı nedeniyle,  çevre 
durumunu tespit eden metinlerde / raporlarda, çok karamsar ya da çok iyimser 
yorumlara rastlanabilmektedir. Bunlardan karamsar olanların daha çok / sık  olduğu 
söylenebilir. Karamsarlık ya da iyimserliğin ötesinde, Türkiye’de çözüm bekleyen çevre 
sorularının sayısı oldukça kabarıktır. Bunlardan başlıcaları aşağıda özetlenmiştir. 

1.1. Toplumsal  Sorunlar 
Türkiye, nüfusu hızla artan ve Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olan bir ülkedir 

(TNSA 2003’ün  sonuçlarına göre nüfusun %29’u 15 yaşın altında). İşsizlik ve 
eğitimsizliğin yanında, önlenebilir sağlık sorunlarının yaygınlığı ve erken yaş ölümleri  
en önemli  nüfussal sorunları oluşturmaktadır.   

 Son elli yılda yaşanan hızlı sanayileşme kırdan kente göçü çok hızlandırmış  ve 
şehirlerin nüfusunun hızla artmasına neden olmuştur. Nitekim, kentleşme hızı genel 
nüfus artış hızının üç katı olup, Türkiye hızla kentleşen bir ülkedir. Kentlerde yaşayan 
nüfus 1990 yılında %54 paya sahipken, bu pay 2000 yılında %70'lere ulaşmış, 2025 
yılında ise %87’lere ulaşması beklenmektedir. Bu durum, kentlerde altyapı hizmet 
gereksinimlerinin karşılanamaması sonucunu doğurmuş, "plansız / çarpık kentleşme ve 
sanayileşmenin” getirdiği, başta konut, kanalizasyon, atık zararsızlaştırma, ulaşım, 
sağlık ve eğitim tesisleri yetersizliği olmak üzere, her türden çevre sorunlarının 
yaygınlaşmasına neden olmuştur.  

En önemli toplumsal sorunların başında, gelir dağılımındaki dengesizlik  
gelmektedir. Nüfusun yalnızca % 68’lik bir kesimi sosyal sigorta kapsamında olup, 
toplum kesimleri arasında, sağlık hizmetlerinden yararlanma yönünden de büyük 
eşitsizlikler vardır. Avrupa Birliği Ülkeleri ile kıyaslandığında, Türkiye’de sağlık 
hizmetlerinin toplum tarafından kullanım oranları oldukça düşüktür. Yıllık kişi başı 
hekime başvuru sayısı 2,44 olup, bu sayı kentte 3,10'a çıkarken, kırda 1,63'e 
düşmektedir.  

Toplumunun ekonomik ve kültürel özellikleri hızla değişmektedir. Kuşaklar 
arasında, dünya görüşü ve alışkanlık farklılıkları giderek derinleşmektedir. Bunun bir 
sonucu olarak, özellikle kırdan kente göç etmiş ailelerde ve ergenlerde ruhsal sorunlar, 
ilaç, uyuşturucu bağımlılığı ve cinsel yaşama ilişkin sorunların arttığı gözlenmektedir. 
Çocuk ve kadın istismarı diğer bir sorun alanı olarak varlığını sürdürmektedir.  

Aile yapısındaki değişme ve beklenen yaşam süresinin uzaması sonucunda, yaşlı 
bakımı ciddi bir sorun olmaya adaydır. Aynı durum özürlülerin bakımı, eğitimi ve 
istihdamı açısından da mevcuttur. Yaşam alanları planlanırken yaşlıların ve engellilerin 
dikkate alındığı söylenemez.    

Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Özellikle 
yaz aylarında salgın boyutuna ulaşabilmekte ve hastalıklar listesinin ilk sıralarına 
yerleşebilmektedir. Çocukların yaklaşık % 30'u herhangi bir zamanda ishale 
yakalanmaktadır.  
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Hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonotik) hastalıklar hala önemli bir halk sağlığı 
sorunu olmaya devam etmektedir. Bunların başında Burusella gelmekte ve her yıl artış 
göstererek varlığını sürdürmektedir. Avrupa Bölgesi’nde köpek kuduzu  bildirimi yapılan 
tek ülke Türkiye’dir.  

         Coğrafi yapı, toplumsal ve kişisel hijyen kurallarına tam olarak uyulmaması gibi 
nedenlerle parazitlerin gelişmeleri için uygun bir ortam bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 
göçler, düzensiz kentleşme, yerleşim birimlerine temiz ve yeterli su verilmemesi  ve 
diğer alt yapı eksikliği gibi olumsuzluklar paraziter hastalıkların sıklığını artırıcı bir rol 
oynamaktadır. Başıboş köpeklerin kontrol altına alınamaması ve kaçak hayvan 
kesimlerinin önüne geçilememesi nedeni ile, kist hidatik hastalığı,  Türkiye’de hala 
önemli bir halk sağlığı sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. 

Türkiye’de erken yaş gebelikleri, sık aralıklarla gebelik ve doğum, çok çocukluluk 
ve istenmeyen gebelik gibi, iyi bir aile planlaması programı ile önlenebilecek sorunlar 
varlığını sürdürmektedir. Nitekim, 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına 
göre;  evlenmiş kadınlar arasında genç yaş (15-19 yaş)  anneliği %8’dir. Gebeliklerin 
%21’i düşükle sonuçlanmaktadır ve bunların %11'i isteyerek düşüktür. İsteyerek 
düşüklerin %41’i çocuk istememe, %17’si zaman açısından planlanmamış gebelik ve 
%12’si ise sağlık nedeniyle yapılmış düşüklerdir.  Halen evli kadınların %69’u gelecekte 
çocuk istememekte ve  %71’i herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaktadır. 
Ancak bunlar arasında etkili yöntem kullananlar yalnızca %42’lik bir paya sahiptir. 

Tütün, alkol, uçucu maddeler: Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; dünyada 
sigara içme alışkanlığı  ortalama %7.1’lik artış göstermekte olup, Türkiye’de bu artış 
%10 civarındadır. Türkiye genelinde yapılan bir araştırmaya göre 15 yaş üstü nüfusta 
sigara içme oranı %43.6’dır. Sağlık Bakanlığı tarafından 1995 yılında yapılan bir 
araştırmaya göre ise, gençlerin %20.1’i sigara kullanmaktadır. Sokakta çalışan 
çocuklarda yapılan bir çalışmada çocukların %16.7’sinin sigara kullandığı, %15.7’sinin 
ise denediği saptanmıştır. TNSA 2003 sonuçlarına göre; annelerin %28’i, gebelerin 
%15’i emzirenlerin ise %20’si sigara içmektedir. 

Türkiye’de alkol tüketimi giderek artmaktadır. Erişkin nüfusta alkol kullanımının 
yaygınlığına dair sağlıklı veriler bulunmamakla beraber TEKEL’in verilerine göre alkol 
üretim ve tüketimi son 20 yılda patlama yapmıştır.  

Sağlık Bakanlığı tarafından son dönemde yapılan bir araştırmaya göre; genç 
nüfusta alkol kullanım yaygınlığı, %42.6 düzenli alkol kullanımı ise %20.5 olarak 
saptanmıştır. 1995 Yılında yapılan bir araştırmaya göre  gençlerin %27.0’ının ara sıra 
alkol kullandığı tespit edilmiştir. 

Türkiye’de uzun yıllar bir sorun olma niteliği taşımayan uyuşturucu kullanımı, 
özellikle son 10 yılda önemli bir artış göstermiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 
yılında lise öğrencileri arasında yapılan bir çalışmada hayat boyu herhangi bir 
uyuşturucu kullanım oranı %2.9 olarak saptanmıştır. 1995 yılında yapılan bir başka 
çalışmaya göre ise, lise öğrencilerinin %3.5’inin en az bir kez uyuşturucu madde 
kullandığı saptanmıştır. Sokakta çalışan çocuklarda yapılan bir çalışmada %4.2’inin 
tiner, %11.5’nin bali ve uhu gibi yapıştırıcılar kokladığı tespit edilmiştir.  

Önemli Hastalıklar:Türkiye, sağlık sorunları açısından hem gelişmekte olan 
ülkelerin hem de gelişmiş ülkelerin özelliklerini bir arada taşımaktadır. Bir yanda sıtma, 
tüberküloz, kızamık gibi bulaşıcı ve korunulabilir hastalıklar sıkça görülmeye devam 
ederken öte yandan da kanser, koroner hastalıklar, hipertansiyon gibi hastalıkların 
görülme sıklığı artmaktadır.  
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Bir sıralama yapmak gerekirse çocukluk çağlarında doğum travması, akut 
solunum yolu enfeksiyonları, ishalli hastalıklar ilk sıraları almaktadır. Erişkinlerde ise 
kalp hastalıkları, kanser, hipertansiyon, kronik obstruktif akciğer hastalıkları önemli 
hastalılar arasında sayılabilir. Ayrıca başta trafik ve iş kazaları olmak üzere kazalara 
bağlı sakatlık ve ölümler de dikkate değer sorunlardır.  

1.2.  Beslenme ve Besin Güvenliği  
Türkiye’de, yetersiz ve dengesiz beslenme sorunları varlığını sürdürmektedir. Beş 

yaşındaki çocukların yaklaşık altıda biri süreğen (kronik) olarak yetersiz beslenmektedir.  
2003 TNSA sonuçlarına göre, süreğen  beslenme yetersizliğinin bir göstergesi olan, beş 
yaş  altı çocuklar içindeki yaşlarına göre daha kısa boylu ( bodur ) olanların oranı  % 16, 
düşük kilolu olanların oranı ise  %5’dir.  

Bebek ve çocuk ölümlerinin çoğu beslenme yetersizlikleri ile ilintili hastalıklardan 
meydana gelmektedir. Yetersiz beslenme nedeniyle, protein, enerji, vitamin ve mineral 
eksikliğinin yol açtığı önlenebilir hastalıklar ile büyüme ve gelişme bozuklukları 
küçümsenemeyecek miktarlardadır. Ulusal ve bölgesel çalışmalar raşitizm görülme 
sıklığının %7.9-20 arasında olduğunu göstermektedir. 0-5 yaş grubu çocukların 
ortalama %50’si, okul çağı çocuklarının % 30’u, gebe ve emzikli kadınların %50’si 
anemiktir. Bebeklerde düşük doğum ağırlığı (<2500 gram) ile doğum oranı %10’dur. 
1988 yılında; ulusal düzeyde yapılan bir çalışmada, guatr prevalansı tüm nüfusta % 
30.5 olarak  bulunmuştur.  

Toplumda, toplam protein tüketimi kişi başına yeterli düzeydedir; ancak proteinin 
çoğu bitkisel kaynaklıdır. Günlük enerjinin ortalama %44’ü sadece ekmekten, %14'ü 
diğer tahıl ürünlerinden sağlanmaktadır. Yıllara göre besin tüketim eğilimi 
incelendiğinde; ekmek, süt-yoğurt, et ve ürünleri, taze sebze ve meyve tüketiminin 
azaldığı; kuru baklagil, yumurta ve şeker tüketiminin ise arttığı gözlenmektedir. Genelde 
toplam yağ tüketim miktarında önemli farklılık olmamasına karşın, bitkisel sıvı yağ 
tüketim miktarının katı yağa oranla arttığı gözlenmektedir.  

Türkiye’de gıda güvenliği alanında da ciddi sorunların varlığı devam 
etmektedir.1999 yılında, Sağlık Bakanlığı’nca yapılan denetimlerde; incelenen, gıda 
maddelerinin %7.4'ü, gıda imal yerlerinin %7.9’u, gıda satış yerlerinin ise %6.8'i 
mevzuata uygun bulunmamıştır. 

1.3. Konut 
Yüksek nüfus artış oranı, aile ve toplum yapısındaki sosyo-kültürel değişim, 

kentlere doğru hızlı göç, kentlerin yenilenmesi gibi faktörler, Türkiye’de konut talebini 
çok yüksek düzeylere çıkarmıştır. Yenileme ve afet konutları olarak birikmiş 
gereksinimler de dahil, her yıl 50 bin civarında yeni konut yapılması gerekmektedir. Bu 
gereksinimin karşılanmasının kendisi bir sorun iken, bu sorun kalitesiz konut ve 
yerleşim alanları sorununa da yol açmaktadır. Türkiye genelinde yapıların %79.0’u 
betonarme, %10.0’ı tuğla, %5.0’i kerpiç, %2.0’si ahşap, %2.0’si briket ve %1.0’i de taş 
yapılardır. 

Konutlar kırsal kesimde 1-2, kentsel kesimde ise 2-3 odalı olup, büyük çoğunluğu 
ailelerin gereksinimine yanıt verecek hacimden yoksundur.  Konutların %70.0’inin 
tuvaletleri evin içinde, %30.0’unun ise evin dışındadır. Tuvalet ve mutfakları temel 
sağlık koşullarından yoksun olan konutların sayısı önemsenecek miktarlardadır. 
Konutların %99.0’unun elektriği, %86.0’sının da borulu su sistemi vardır. Isıtma büyük 
çoğunlukla geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. 

1.4. Enerji 
Enerji alanındaki en önemli sorunlardan birisi, enerji savurganlığıdır. Gerek 

sanayide gerekse evlerde verimsiz biçimde kullanılmaktadır. Bu durum, olması 
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gerekenden daha çok enerji tüketilmesine dolayısı ile de havanın daha çok 
kirlenmesine neden olmaktadır. Örneğin;Türkiye’deki sanayinin yılda 2,7 - 4,8 milyon 
ton enerji tasarrufu yapabileceği hesaplanmaktadır. Aynı şekilde, hanelerin ortalama 
enerji talebinin (195 kWh/m²), sanayileşmiş ülkelerdeki hanelerin ortalama enerji 
talebinden (100 kWh/m²) yaklaşık iki misli  daha fazla olduğu bilinmektedir. 

Hızla artan enerji talebinin karşılayacak olan yatırım yetersiz kalmaktadır. Ülkenin 
ana enerji kaynağı başta linyit olmak üzere kömürdür. Petrol ve doğal gaz daha küçük 
paylara sahiptir. 1980’lerden sonra özellikle büyük kentlerdeki hava kirliliğinin önlenmesi 
amacı ile, kalitesiz linyit kullanımından vazgeçilmesi enerji kaynakları arasında doğal 
gazın payını hızla arttırmıştır. 

Hayvan gübresinin yakıt olarak kullanılması sorunu devam etmektedir. 

Türkiye'de açık hava ve kapalı mekan hava kirliliğinde en fazla payı olan 
kaynaklar; petrol, linyit ve odundur. Ülkenin sanayileşmesine koşut olarak başta 
karbondioksit olmak üzere sera gazı atım miktarları da artmaktadır. Nitekim 2001 yılı 
sonuçlarına göre; Türkiye dünya ülkeleri arasında  toplam CO2 salımında 22. sırada, 
kişi başına CO2 salımında ise 74. sıradadır.  Bir yandan ekonomik gelişme için gerekli 
olan enerjiyi temin ederken öte yandan da enerji kullanımından kaynaklanan kirliliklerin 
kontrol edilmesi gerekmektedir.  

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne Taraf 
Olmasının Uygun Bulunduğuna Dair 4990 Sayılı Kanun 21 Ekim 2003 tarih ve 25266 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe girmiştir. Sözleşmede belirtilen 
emisyon miktarlarına ulaşılabilmesi için enerji üretim ve kullanımına ciddi müdahaleler 
gerekmektedir. 

1.5. Ulaştırma 
Türkiye’de hem yük hem de yolcu taşıması karayolu üzerine oturtulmuştur. AB 

ülkeleri ile kıyaslandığında, toplam ulaştırma içinde demiryolu, denizyolu ve havayolu 
taşımacılığının çok küçük paylara sahip olduğu görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak 
taşıt sayısı 1990 ile 1995 yılları arasında yaklaşık iki kat artarak dört milyonun üzerine 
çıkmıştır. Bu durum başta egzoz çıkışlı hava kirliliği olmak üzere, her türden çevre 
kirliliğine neden olmaktadır. 

Gerek insan yaşamı ve gerekse ekonomik anlamda büyük kayıplara yol açan trafik 
kazaları, yapay afetlerin en önemlilerinden birisidir. 2002 yılında, 407103 trafik kazası 
meydana gelmiş 94225 kişi yaralanmış ve olay yerinde 2900 kişi ölmüştür. Trafik 
kazalarından bir yılda oluşan toplam ölüm beş binden fazlardır.  

1.6.  Katı Atıklar  
Türkiye’de, atık yönetimi hizmetleri, belediyeler tarafından yürütülmektedir. 

Belediyelerin büyük çoğunluğu modern atık işleme ve zararsızlaştırma tesislerinden 
yoksundur. Atık zararsızlaştırmada genellikle gömme yöntemine başvurulmaktadır. Bu 
yöntemde de,  özellikle atık deponi yeri seçimi, inşası, kullanımı, kısa ve uzun  süreli 
önlemler gibi konularda ağır sorunlar yaşanmaktadır.   

Türkiye’de, 1991 yılında kişi başına 590 kg katı atık üretimi hesaplanmıştır ki; bu 
miktar 1993 yılı OECD ortalaması olan 500 kg'mın biraz üzerindedir.  

 
Türkiye genelinde evsel katı atık miktarı yaklaşık 63000 ton/gün olarak kabul 

edilmektedir. Katı atıkların toplam miktarı ve kompozisyonu mevsimlere, yerleşim 
yerlerine ve bu yörelerde yürütülen sosyoekonomik faaliyetlere göre hem nitelik hem de 
nicelik olarak değişim göstermektedir. Tahmini evsel katı atık kompozisyonu; yaş atık 
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(mutfak, park, bahçe vs.) % 65,5, kül, cüruf, taş toprak ve benzeri % 22,5 , geri 
kazanılabilir atıklar ise %12,1 oranlarında olacak şekildedir.  

Atık toplama hizmetleri kentlerdeki ve kasabalardaki hanelerin büyük bölümüne 
ulaşmaktadır. 1991 yılında yapılan envanter çalışması sonuçlarına göre kentsel katı 
atıkların %81'i açık alanlara, %15'i denizlere, göllere ve ırmaklara boşaltılmakta; %2'si 
komposta dönüştürülmekte; %2'si de açıkta yakılmakta, gömülmekte ya da tarım 
alanlarına yığılmaktadır. 

İlkel depolama sonucu yüzey ve yeraltı sularını kirleten sızıntılar, koku, yangın ve 
metan gazı patlamaları gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Katı atıkların denizlere, göllere 
ve akarsulara dökülmesi bu ortamları kirletirken, açıkta yakma da hava kirliliğine neden 
olmaktadır.  

1992 yılı verilerine göre hane halkları, kullanılan kağıt ve kartonun %27'sini, camın 
ise %40'ını geri kazanmaktadır. Bu oranlar 1995 yılında kağıt ve kartonda %36'ya 
çıkmış, ancak camda %24'e düşmüştür. Kağıdın ve camın yanı sıra metaller ve plastik 
maddeler de yeniden değerlendirilebilen başlıca malzemelerdir.  

Hanelerin dışındaki sektörlerde geri kazanım oranları göreceli olarak düşüktür. 
Hizmet ve ticaret sektörlerindeki firmaların %22'sinde geri kazanım sınırlıdır. Bu oran 
sanayi kuruluşlarında %21, otellerde %25 ve restoranlarda %18'dir. 1992'de ticari 
kuruluşlardan %75'i gazete ve dergi, %46'sı ambalaj kağıdı, %14'ü metal eşya ve %9'u 
da kağıt ve camı geri kazanım amaçlı biriktirmiştir. Firmaların yarısından biraz daha 
fazlası toplanan materyalleri kendi tesislerinde kullanırken, %43'ü bunları satmış ya da 
başkalarına vermiş, %18'i yakmış, %6'sı da geri kazanılabilir bazı atıkları çöp 
toplayıcılarına vermiştir.  

Katı Atık Yönetmeliği, atıkların geri kazanımını ve düzenli depolanmasını 
öngörmektedir. Buna karşın, 1995 yılında yapılan ve 2.000 belediyeyi kapsayan bir 
araştırma, yönetmeliğin gerektiği gibi uygulanmadığını göstermiştir Araştırma 
kapsamına giren belediyelerin yarısından çoğu ekonomik sınırlılıklardan söz ederken, 
üçte biri de personel, taşıt ya da teknik beceri yetersizliğini neden göstermiştir. Üçte 
birlik bir bölümün ise, böyle bir yönetmeliğin varlığından bile haberi bulunmamaktadır. 

1992 yılında 25 milyon ton sınai katı atık üretilmiştir. Bu, 1000 ABD Dolarlık GSYH 
karşılığı 116 kg atık demektir. Bu atıkların %47'si satılmış, %36'sı imha edilmiş, %15'i 
geri kazanılmış ya da yeniden kullanılmış, %2'si de tespit dışı kalmıştır. Bunlardan ayrı 
olarak, enerji santralleri 12,3 milyon ton katı atık üretmiştir. Bu, Mtoe başına 3.861 ton 
atık demektir. Kentlerin dışında, maden çıkartılan yerlerle kırsal kesimdeki enerji 
santralleri başlıca sınai atık kaynağı durumundadır.   

 Her yıl üretilen tehlikeli atık miktarı 300000 tondur ve bunları ilgili yönetmeliklere 
uygun bir şekilde uzaklaştırılmamaktadır. Başka bir anlatımla, GSYH'nın her 1000 ABD 
Dolarlık birimi için 1,6 kilo tehlikeli atık üretilmektedir. Aynı ölçüte göre 
karşılaştırıldığında, bu miktar, 15,8 kg olan OECD ortalamasından hemen hemen on kat 
daha azdır. Tehlikeli atık işleme tesislerinin kurulması ve çalıştırılması ile bu tür atıkların 
imhası, Büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır. Bugün Türkiye'de tehlikeli atık 
imha tesislerinin sayısı üç beş kadardır.   

Devlet hastaneleri günde hasta yatağı başına 1,92 kg tıbbi atık üretirken, bu miktar 
özel hastanelerde 2,01 kg'dır. Tıbbi atıkların denetimiyle ilgili yönetmeliğe göre klinik 
atıkların yönetimi zorunludur. Buna karşılık, kendi yakma tesisine sahip hastane sayısı 
yok denecek kadar azdır. Aynı şekilde belediyelerin de tıbbi atık imha ya da yakma 
tesisi sayısı parmakla sayılacak kadar azdır.   
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DPT ve DİE’nün bazı raporlarında; "Türkiye nüfusunun % 45'inin atık sularının 
kanalizasyon şebekesine bağlı olmadığı, evsel nitelikli atık suların sadece % 10'unun 
arıtılabildiği, % 90'ının ise doğrudan alıcı ortamlara (dere, nehir, göl, deniz) boşaltıldığı, 
sanayi tesislerinin % 62'sinin atık sularını hiç arıtmadan alıcı ortamlara deşarj ettiği, 
mevcut arıtma tesislerinin uygun çalıştırılmadığı ifade edilmektedir.    

Toplumda katı atıkların toplama, boşaltım ve zararsızlaştırılmasına ilişkin bilinç 
düzeyi düşüktür. Aynı şekilde, katı atıkların azaltılmasına, yeniden kullanılmasına 
ve/veya geri kazanılmasına dönük programlar ve politikalar konusunda da bilinç ve 
duyarlılık eksikliği görülmektedir; 

Geri kazanıma, yeniden kullanıma ve atıkların en aza indirilmesine yönelik 
teknolojilerin geliştirilmesi; yerel ve bölgesel idareler yanında, teknoloji geliştirme 
seçeneklerinin desteklenmesi için ulusal ölçekte bir kurumsal yapının oluşturulmasını 
gerektirmektedir. 

1.7. Gürültü Kirliliği 
Bu kirlilik türü, büyük ölçüde kentlere ilişkin bir sorun olup, başlıca nedeni karayolu 

trafiğidir. Bunu bina ve yol inşaatı çalışmaları, sanayi kuruluşlarının etkinlikleri, havayolu 
ve demiryolu trafiği izlemektedir. Ayrıca, eğlence yerlerinin ve stadyumların bulunduğu 
yerlerde de aşırı gürültü kirliliği vardır.  

Yönetmelikler uygulanmamakta; taşıtlardan kaynaklanan gürültü denetlenme-
mektedir. Trafik akışlarının yetersiz ve yanlış düzenlenmesi, yollarda gürültüye maruz 
kalma durumunu daha da artırmaktadır. Halkın, sahip oldukları haklar ve aşırı 
gürültünün zararları konusundaki bilinci sınırlıdır. Yerel yönetimlerin, gürültü kirliliği 
sorunlarını belirleyip çözüm yolları geliştirme kapasiteleri yetersizdir. 

Gürültü kirliliği konusundaki temel düzenleme 1986 yılında, 872 sayılı yasaya 
dayalı olarak çıkarılmış olan Gürültü Kontrol Yönetmenliği’dir(GKY). Bu yönetmenliğin 
uygulanmasındaki en önemli sorun denetim eksikliğidir. 

1.8. Hava Kirliliği   

Türkiye’de, özellikle 1950’li yıllardan sonra belirgin hale gelen çarpık kentleşme  
yerel hava kirliliği’ne ortam hazırlayan en önemli olgudur. Kirlilik genel olarak bina 
ısıtmaları ve taşıtlardan kaynaklanmakta bunun üzerine, var olan yerlerde, sanayi 
emisyonları eklenmektedir.  

Birçok ilde hava kirliliği ölçümleri günlük olarak yapılmaktadır. Sonuçlar, özellikle kış 

döneminin başlaması ile birlikte hava kirliliğinin arttığını ve bu artışın bazen sınırları aşan 

derecelere ulaştığını göstermektedir. 

Isınma ve sanayide kalitesiz yakıt kullanılması, yakma teknolojinin eski ve geri 
olması ve yakma kazanlarının bakımlarının düzenli yapılmaması, yanlış yakma 
yöntemlerine başvurulması gibi nedenlerle hava kirliliği sorununu daha da 
ağırlaştırmaktadır.  

Verilerin sınırlılığı nedeniyle, tam bir değerlendirme yapılamamaktadır. Ancak, 
eldeki veriler, orta büyüklüğün üzerindeki tüm kentlerde ciddi bir hava kirliliği sorunu 
yaşandığını göstermektedir. 1990-1996 yılları arasında, Türkiye'nin başlıca kentlerinde 
yaşayan ortalama 15 milyon insan, WHO tarafından belirlenen standartları aşan 
düzeyde partikül ve  SO2’ye sunuk kalmıştır.  

Havaya atılan SO2’nin en önemli kaynağı bina ısıtmasında ve sanayide  kullanılan 
yüksek oranda kükürt ve kül içeren kalitesiz linyittir. Özellikle evlerde, geri ve eskimiş, iyi 
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yakma yapamayan ve kirleticiliği yüksek soba ve kazanların  kullanılması sorunun 
boyutunu daha da büyütmektedir. Bu durumun aynı kalması / sürmesi halinde, 2010 
yılında havaya atılan SO2  miktarının  1985 yılındaki miktarının 3.5 katına çıkması 
beklenmektedir.  Azot oksitlerin (NOx) miktarının ise yaklaşık dört katına çıkması 
beklenmektedir. Azot oksit atılımındaki artışta sanayideki kalitesiz linyit kullanımının 
yanında, ulaştırma araçlarını sayısındaki  hızlı artış da önemli bir rol oynamaktadır. 

Enerji, gübre, demirçelik, şeker, çimento, petrokimya ve metal endüstrisi havaya 
kirletici veren en önemli endüstriyel kaynaklardır. Özellikle termik santralarda kullanılan 
kalitesiz yakıtlar hava kirliliğinde önemli bir paya sahiptir. Avrupa’da en fazla kükürt 
emisyonuna neden olan ilk 100. sıradaki kaynak içinde altı santralımız yer almakta ve 
bunlar uluslararası ortamda tartışma konusu olmaktadır. 

1986 yılından itibaren, kentlere kalitesiz ve yüksek kükürt içeren yerli kömür  girişi 
önlenerek,  ithal kömüre geçilmiştir.  Öte yandan da büyük kentlerde doğal gaz 
kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, kentlerde havaya 
atılan partikül ve SO2 miktarlarında önemli ölçüde azalma sağlanmıştır. Buna karşılık, 
motorlu taşıt kaynaklı hava kirliliği, özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kentlerde 
giderek büyüyen bir sorun olmaya devam etmektedir. Özetle, birtakım çabalara karşın 
hava kirliliği sorunu bütün ağırlığı ile varlığını sürdürmeye devam etmektedir.  

Hava kirliliği konusundaki temel düzenleme 1986 yılında çıkarılmış olan Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmenliği’dir (HKKY). Bu yönetmenliğin uygulanmasındaki en 
önemli sorun denetim eksikliğidir. 

1.9. Su Kaynakları Kirliliği 
Kentlerde, tüketime sunulan su miktarları  çağdaş insanın / ailenin gereksinimi 

karşılayacak miktarlardan daha azdır. Ayrıca tüketime sunulabilen suların kalitesi de 
yeterli değildir. Nitekim, Sağlık Bakanlığı’nca içme ve kullanma suyu, kaynak suyu, 
sarnıç, dere, nehir, su havuzu, göl, deniz sularında 1996-1999 yılları arasında yapılan 
kontrollerde;  66050 adet kimyasal  kontrol örneğinden, 10215 adedi kirli çıkmış  ve 
kimyasal kirlilik oranı %15.4 olarak bulunmuştur. 

Kentlerde yaşayanların tamamına yakını şebeke suyu olanaklarına sahipken, 
kırsal kesimde bu olanağa sahip olanların oranı %85' dolayındadır. Su temini,  kentlerin 
varoşlarında ya da gecekondu alanlarında yaşayanlar için de sorun olabilmektedir. Özet 
bir anlatımla, içme ve kullanma suyu olanaklarına erişim, köylerde ve gecekondularda 
yaşayanlar açısından sınırlıdır. 

Türkiye'de 1996 yılında toplam 34 milyar m³ su tüketilmiştir.  Bunun 28 (% 82,4) 
milyar m³'ü yüzey, geri kalanı da yeraltı su kaynaklarından sağlanmıştır. Tüketilen  bu 
suyun %76'sı sulama, %14’ü kentsel ve %10 ise sanayi amaçlı kullanımdır. Buradan 
hareketle, kişi başına yıllık içme suyu tüketimi 74 m³tür ki, bu miktar Avrupa'da 100 m³’ü 
bulmaktadır.  

Devlet Su İşleri'nin tahminlerine göre ülkenin 2010 yılında 55 milyar m³ suya 
ihtiyacı olacaktır. Bu suyun; %78 sulama, %13 kentsel ve %9’nunda sanayide 
kullanılacağı hesaplanmaktadır.   

Türkiye’nin tatlı su kaynakları açısından zengin bir ülke olduğu söylenir. Bu doğru 
değildir. Su kaynakları açısından fakir olması bir yana, var olan su kaynaklarından 
derelerin yalnızca %51’i yeraltı sularının ise yalnızca %29’u yararlanılabilir nitelikte 
sulardır. Ayrıca bu kaynaklar ülke düzeyinde dengeli olarak da dağılmamıştır. Tüm 
bunlardan daha da kötüsü; tatlı su kaynaklarında yüksek düzeyde bir kirlenme söz 
konusudur.  
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Su kaynaklarındaki kirliliğin boyutu ve göstermiş olduğu gelişim konusunda 
sağlıklı bilgiler bulunmamaktadır. 1991 yılında devlet sektörüne ait iş yerlerinden 
arıtmadan yapılan deşarjın yaklaşık %75’i denizlere,  %12’si şehir kanalizasyonuna ve 
%12’si dere ve fosseptiklere boşaltılırken, özel sektörde bu değerlerin sırasıyla %19, 
%14 ve %48 olarak değiştiği tespit edilmiştir.  

1988’de çıkarılan, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre kanalizasyonların 
arıtılmadan su kaynaklarına verilmesi yasaklanmıştır. Buna karşın; kanalizasyonların 
büyük bölümü ya hiç arıtılmadan ya da kısmen arıtılmış olarak doğrudan yüzey sularına 
boşaltılmaktadır. 1992 yılında sanayi ve imalat tesisleri 843334071 m³ atıksu ve 
70350019 m³ evsel atıksu boşaltımı yapmıştır. Bu atık suyun %69'u hiçbir arıtım 
işleminden geçmeden, %18'i kısmen arıtılmış olarak, %13'ü de ön arıtım işlemine tabi 
tutulduktan sonra bırakılmaktadır.  

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tehlikeli atıksu yaratan sanayilerin,  atığını 
yüzey sulara veya kanalizasyona boşaltmadan önce mutlaka ön arıtıma yapmaları 
gerekir. Oysa sanayi kuruluşlarının büyük çoğunluğu atıksularını doğrudan yerel 
kanalizasyon şebekesine boşaltabilmektedir. Nitekim; 25 ya da daha fazla işçi çalıştıran 
işyerlerinin yalnızca %20'sinin atık su arıtım tesislerine sahip olduğu bilinmektedir. 
Küçük sanayi kuruluşlarında durum daha da kötüdür. Arıtım tesisi bulunan işyerlerinin 
de, bu tesisleri gerektiği gibi çalıştırdıklarını söylemek olanaklı değildir.  

Yüzeysel su kaynaklarını kirleten diğer bazı kaynaklar; haşere ilaçları ve gübre 
atıklarının doğrudan yüzeysel sulara boşaltılması, açıktaki katı atık depolama 
alanlarında oluşan şerbet sızıntısı olarak sayılabilir. Ormansızlaşma ve yanlış tarımsal 
uygulamalar erozyonu hızlandırmakta, göllerin ve barajların dolmasına yol açmaktadır.  

Yeraltı su kaynakları, fosseptik çukurlardan ve kanalizasyon kanallarından, katı 
atık boşaltım alanlarından, açığa bırakılan zehirli kimyasal atıklardan, tarımsal ilaç ve 
gübrelerden kaynaklanan sızıntılardan zarar görmektedir. Akiferlerden aşırı su kullanımı 
ise, tuzlanma ve deniz suyu karışımı gibi olumsuz sonuçlar vermektedir. 

Su kaynaklarının yönetimi ve korunması ile ilgili yetki ve sorumluluklar, çok sayıda 
kuruluş arasında dağılmış durumdadır; bu da su kaynaklarının yönetimi ve korunmasına 
ilişkin müdahalelerin etkisini azaltmaktadır. 

1.10. Erozyon ve Toprak Kirliliği  
Şiddeti yörelere göre değişmekle birlikte, toplam yüzeyinin %81'ini etkileyen 

erozyon, Türkiye’nin en önemli çevre sorunudur. Ekilen alanların %73'ü, tarıma uygun 
alanların ise %68'i erozyonun etkisi altındadır. Akarsu erozyonu 57,1 milyon hektar 
alanı etkilerken, rüzgar erozyonu 466000 hektar alana zarar vermektedir. Yıllık 500 
milyon ton toprağın erozyona bağlı olarak, kaybedildiği  tahmin edilmektedir.   

Erozyon sonunda, toprağın işlenebilir yüzeyi inceldiğinden, işlemek için çok daha 
fazla enerji harcanmakta, verimlilik azalmakta, bitki örtüsünde ciddi kayıplar oluşmakta, 
toprağın su tutma kapasitesi azalarak, seller daha çok hasara neden olmaktadır. Ayrıca 
erozyonun neden olduğu sedimantasyon yüzünden barajların ömrü kısalmaktadır.  

Örneğin;1970'li yılların başında 150 bin traktör varken bu sayı 1990'lara 
gelindiğinde 777 bine çıkmıştır. Aynı şekilde, 1970 yılında bir ton buğday elde etmek 
için 44 kg gübre kullanılırken, 1988 yılında aynı miktarda buğday ürünü için bu kez 168 
kg gübre kullanılması gerekmiştir. Haşere ilacı kullanımında da benzer türde bir artış 
görülmektedir. 1980'li yılların başında, her yıl kullanılan haşere ilacı miktarı sekiz milyon 
kg iken; 1994'e gelindiğinde bu rakam 13 milyon kg'ma çıkmıştır.  
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Toprak kirleten kaynaklar içinde; kimyasal gübre kullanımı, tarım ilaçları ve  sanayi 
emisyonları önemli bir yer tutmaktadır. Sulamanın yaygınlaşması ve yoğunlaşması 
(örneğin GAP bölgesinde) tuzlanmaya ve verim düşüklüğüne yol açmakta, ürün türünü 
daha fazla gübreye gerek doğuracak yönde değiştirmekte ve tarım alanlarının başka 
amaçlar için kullanımını körüklemektedir. Bunlara ek olarak, enerji santrallerinin, boraks 
madenlerinin ve diğer sanayi etkinliklerinin neden olduğu kirlilik de önemli düzeydedir. 
Örneğin, Balıkesir, Kepsut ve Karacabey ovalarında 64 bin hektar alan boraks, 
Yatağan'da ise 8 bin hektar alan SO2 kirliliğinin etkisi altındadır.  

Tarımsal uygulamalar bitki örtüsünü tahrip etmekte ve erozyona yol açmaktadır. 
Bunun başlıca nedenleri, toprağın korunması ve ıslahı için sınırlı yatırım yapılması, ilgili 
kuruluşların eko-havza yönetimine yönelmemeleri, küçük tarımsal işletmelerin yaygınlığı 
ve tarımsal gelirlerin düşüklüğü ile belirlenen bir ortamda toprak koruyucu önlemlerin 
uygulanmasının güçlüğüdür. Bir diğer neden de, ekime elverişli olmayan alanlarda tarım 
yapılması ve bunun da ormansızlaşmaya ve canlı türlerinin yok olmasına yol açmasıdır. 

Gerekli önlemlerin alınmaması yüzünden, tüm tarımsal üretimin %83'ü çevre 
sorunlarından zarar görmektedir. Bu durumu kısmen açıklayan nedenler şunlardır:       
a) Çiftçileri toprak ve su kaynaklarını korumaya yöneltecek özendiricilerin ve caydırıcı 
önlemlerin yetersizliği; b) tarımsal kredi, sübvansiyon ve diğer desteklerin, toprak ve su 
kaynaklarının nasıl yönetildiğine göre verilmesini sağlayacak ölçütlerin olmayışı; c) 
çiftçilerin eğitim, katılım ve örgütlenme düzeylerinin düşüklüğü. Türkiye'nin jeomorfolojik 
özellikleri ise toprak erozyonunu daha da ciddi bir sorun haline getirmektedir. 

Toprak kullanım potansiyelini azaltan etmenler arasında tarımsal alanların tarım 
dışı amaçlar için kullanılması ve sanayi kirliliği de yer almaktadır. Nitekim; yaklaşık bir 
milyon hektarlık I.-III. sınıf tarım alanı tarım dışı amaçlarla kullanılmaktadır. Verimli tarım 
alanları konut, turistik tesis, sanayi kuruluşu ve yol yapımı nedeniyle yitirilmektedir; 
Örneğin tek başına Trakya'da 25600 hektarlık verimli tarım alanı karayolu inşaatı 
yüzünden kaybedilmiştir. Aynı sorunlar İzmir-Aydın, Adana-İskenderun ve Amasya-
Erbaa-Suşehri karayollarında da görülmektedir.  

 Hayvancılık çoğunlukla çayır ve meralara dayalı olarak yapılmaktadır. 1991 
Tarım Sayımı'na göre, 4,1 milyon tarımsal işletmenin %96,4'ünde aynı zamanda 
hayvancılık da yapılmaktadır. Türkiye’de 15,5 milyon sığır, 60,7 milyon küçükbaş 
hayvan beslendiği tahmin edilmektedir.  Buna karşılık, 12,4 milyon hektarlık alan sürekli 
otlak ve mera alanı olarak kullanılmaktadır. Bu sayılar veri alındığında, hayvancılığın 
aşırı veya ormanda otlatmayla sürdürülebildiğini göstermektedir. Otlaklar ve meralar, 
toplam hayvan varlığının %77'sini oluşturan ve ekosistemlere daha çok zarar veren 
küçükbaş hayvanların aşırı otlatılması yüzünden tahrip olmaktadır. Yine aynı sayılar 
göstermektedir ki; otlakların ve meraların sürdürüle-bilirliği açısından "kritik" durumda ya 
da "tehlikede" sayılan iller, aynı zamanda orman varlığı açısından "ormanlık" sayılan 
illerle örtüşmektedir. Bu, otlakların ve meraların sürdürülebilirliğinin nispeten sınırlı 
olduğu illerde, otlatmanın çoğunlukla "orman içinde" yapıldığının bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir.  

 Türkiye'de toprağın bozulmasına yol açan diğer iki önemli etken; hidrolik enerji 
santrallerinin yaygınlaşması ve beraberinde yapılaşmayı da getiren yol inşaatıdır. 
Örneğin, 69 kilometrelik Adana-İçel karayolu boyunca 17.000 ha’lık I., II. ve III. sınıf 
tarım arazileri bugün yapılaşma nedeniyle tarım arazisi sınıfı dışına çıkmıştır.  

1.11. Deniz  Kirliliği*1 

                                                 
*Türkiye’de çevre sorunlarını inceleyen ve rapor eden kuruluşların başında Türkiey Çevre Vakfı gelmektdir. Bu 

bölümdeki ve bu başlık altındaki bilgilerin önemli bir kısmı TÇV’nın kitap ve yayınlarından derlenmiştir. 
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Deniz kirliliklerinin en önemli kaynakları; deniz taşımacılığı, liman faaliyetleri, 
yerleşim birimleri ve sanayiden denizlere boşaltılan atıksular ile atıklar, turistik eylemler 
ve balık üretme çiftlikleridir. 

Türkiye'yi çevreleyen ve kıyı uzunluğu 8362 km’yi bulan denizler, birer iç deniz 
olup birbiri arasında su karışımı / alışverişi çok sınırlıdır. Dolayısıyla, bu denizlerin atık 
seyreltme kapasitesi açık denizlere göre çok daha düşüktür.  Ayrıca, Marmara ve 
Karadeniz’de su kütlelerinin dikey hareketi / karışımı da belirli bir derinliğe kadar 
olabilmektedir. Bu nedenle de kirletici maddeler belli bir katmanda yoğunlaşmaktadır.  

Türkiye'nin en hızlı gelişen ve/veya en fazla sanayileşmiş kentlerinden olan 
İstanbul, İzmir ve Antalya deniz kıyısındadır. Bunların yanı sıra, genel olarak ülke 
nüfusunun %51'i kıyı kentlerinde yaşamaktadır. 1990 nüfus sayımı verilerine göre, ülke 
genelinde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 73 kişi iken bu yoğunluk kıyı illerinde 
kilometrekarede 127 kişiye çıkmaktadır. Ülkedeki tüm sanayi çıktısının tahminen %70-
80'i de bu illerde elde edilmektedir. 

 Türkiye’de kıyı kirliliğinde denetimsiz turizmin önemli bir yeri vardır. Turizm 
yatırımlarını özendirmeyi öngören hukuksal ve kurumsal düzenlemeler sonucunda 
kıyılarda yapılaşma büyük hız kazanmıştır. Bu denetimsiz büyüme ve kalkınmanın 
oluşturduğu baskılar, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde, kıyıda ve kıyıya 
yakın alanlarda görülen bozulmanın ve çevre sorunlarının başlıca nedenlerini 
oluşturmaktadır. Turistik yerleşimlerin, %60'ında yeterli içme suyu, %76'sında herhangi 
bir kanalizasyon sistemi bulunmamakta; %13'ü ise sınırlı sıhhi altyapı olanaklarına 
sahip bulunmaktadır. Bu tür yerleşimlerin yalnızca %5'i bu açılardan tatmin edici 
konumdadır. 

  Kıyılardaki Turistik yerleşimlerin su gereksinimi büyük ölçüde yeraltı su 
rezervlerinden karşılanmaktadır. Aşırı kullanım nedeniyle su tablası alçaldığında bu 
rezervlere deniz suyu karışmakta, bu da tarımın kullanabileceği su kaynaklarının 
azalması sonucunu doğurmaktadır. Aynı süreç sonucunda Ege bölgesinde mandalina, 
zeytin ve incir yetiştirilen alanlar çıplaklaşmış ve tuzlanmıştır. Ayrıca, binaların ve 
kıyılarda giderek artan marina yapımının yol açtığı kirlilik, yönetmeliklerde öngörülen 
sınırları aşmaktadır. 

Turizm amaçları için kullanılan 7.700 hektar alanın %69'u, çoğunlukla en iyi 
kalitede (I ve II sınıflar) olmak üzere verimli tarım alanlarıdır. Nihayet, kıyılardaki 
düzensiz yapılaşma, doğal manzarayı tahrip etmekte ve birçok yerde görsel kirlenme 
yaratmaktadır. Denetimsiz turizm yatırımcılığı ve yapılaşma yüzünden atıklar artmış, 
yeraltı su rezervleri, tarımsal alanlar ve kültürel/tarihsel kaynaklar zarar görmüştür. 

Ekonomik ve sosyal büyüme, sınai ve evsel atıkların, konut yapımının, yol 
inşaatının ve kıyılardaki dolumun etkilerini denetleyebilecek bir biçimde 
yönetilmemektedir. 

Kazalar ve döküntüler, denize katı atık boşaltımı ve çevresel boyutları gözetmeyen 
liman ve marina yapımları, deniz kaynaklarını tehdit etmektedir. Balık avlama yöntemleri 
ve aşırı avlanma, özellikle Karadeniz'de balıkçılığı sürdürülebilir olmaktan 
uzaklaşmaktadır.  

Akdeniz: 2,5 milyon km² alanıyla dünyanın en büyük iç denizidir. Denizin 
buharlaşma sonucu yitirdiği suyun üçte biri, denize dökülen akarsularla ve Atlantik 
Okyanusu'ndan gelen sürekli yüzey akışıyla yenilenir.  

Nehirlerin ve kanalizasyon kanallarının denize toplam yıllık boşaltımı 36,3 milyon 
m³’ü bulmaktadır ki bunun %99'u nehirlerden gelmektedir. Sanayi atıksuları toplam 
boşaltım içinde %1'den az paya sahip olmasına karşın, bu boşaltımda cıva, kurşun, 
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krom ve çinko gibi hayli zehirli maddeler yer almaktadır. Tarımsal etkinlikler, nehir ve 
akarsuların denize taşıdığı kirleticilerin en büyük kaynağını oluşturmaktadır. Türkiye'de 
tütün ve ayçiçeği tarımının %90'ı, pamuk ve mısır tarımının %80'i, ve pirinç tarımının 
%70'i kıyı illerinde gerçekleşmektedir. Tarımsal etkinlikler KOİ'un %58'ini, fosforun 
%29'unu, azotun %24'ünü ve BOİ'un %14'ünü oluşturmaktadır. 

Akdeniz'in Türkiye kıyısında ya da kıyı yakınında bulunan kritik alanları arasında 
şunlar yer almaktadır: (a) Hem kendine özgü hidrolojik özellikler (sığlık, üst akıntı, su 
ürünleri potansiyeli) taşıyan hem de evsel ve sınai atıksuların alıcı ortamı olan 
İskenderun Körfezi; (b) son dönemde hızlı bir nüfus artışına ve turistik gelişime sahne 
olan, bu nedenle çevresel altyapının yetersiz kalıp ekolojinin (yapılaşma nedeniyle) 
bozulduğu Kemer-Alanya sahil şeridi (Antalya kenti dahil olmak üzere); (c) su kuşlarının 
yeniden üremeleri açısından değer taşıdığı için özel olarak koruma altına alınan Göksu 
Deltası; ve (d) sayfiyelerin ve turistik tesislerin yoğunlaştığı çeşitli kıyılar. Akdeniz, 
ayrıca, dünyada nesillerinin tükenme tehlikesi en büyük 12 canlı türünden biri olan 
Akdeniz fokunun da yurdudur. Bugün sayıları 300-400 civarında tahmin edilen fokların 
50 kadarı Akdeniz kıyısının ıssız noktalarında yaşamaktadır. 

Ege Denizi: Türkiye’deki kıyı uzunluğu 2.805 km olan Ege Denizi Akdeniz'deki beş 
ayrı havzadan birini oluşturmaktadır. Denizin kuzey-güney uzunluğu 660 km, kuzey 
bölümündeki genişliği 270, ortadaki genişliği 150, güneydeki genişliği ise 400 km'dir. 
Denizin kapladığı alan 214.000 km²dir. 

Ege'ye boşalan atık sular kıyı boyunca konumlanan yaklaşık 50 önemli noktadan 
(yedi nehir, en azından 40 büyük turistik tesis ve yazlık site, bir sanayi bölgesi ve 
Karadeniz'den gelenler) ve evsel atıksu kaçaklarından kaynaklanmaktadır. Bu 
kaynaklardan gelen kirlilik yükü, 20 milyon nüfusun kirlilik yüküne eşdeğerdir. Bunun da 
19 milyonu Karadeniz kaynaklıdır. Verilen bu rakama, 7,5 milyon nüfus eşdeğeri bir 
kirlilik yükü de bitişikteki Yunan yerleşimleri ve sanayi kuruluşları nedeniyle eklenmelidir. 
Böylece toplam kirlilik yükü 27,5 milyon nüfus eşdeğerine yükselmektedir. Yerel kirlilik 
sorunları arasında askıda katı maddeler, çözünmüş/dağılmış hidrokarbonlar, cıva ve 
kadmiyum yer alır. Ege'nin kuzeyinde BOİ, azot ve kanalizasyon kaynaklı fosfor 
boşaltımının 1990'dan 2010 yılına iki kat artması beklenmektedir. 

Kıyı ve kıyı yakınındaki kritik alanlar arasında şunlar yer alır: a) İç körfezi, İzmir 
kanalizasyonundan gelen organik kirlilikle birlikte, sanayi kuruluşları ile petrolden 
kaynaklanan ağır metal konsantrasyonlarının ve bunların yanı sıra liman etkinlikleri 
nedeniyle gemi atıklarının tehdidi altında bulunan İzmir körfezi; b) Bakırçay ve Gediz 
nehirlerinden gelen organik yüklerin yanı sıra tanker trafiği, rafineriler ve dolum 
tesislerinin kirliliğine maruz olan Çandarlı körfezi; c) hızlı bir nüfus ve turistik tesis, ikinci 
konut inşaatı artışına sahne olan, böylece bunların getirdiği kirlenmeye ve ekosistem 
bozulmalarına maruz kalan Kuşadası-Marmaris kıyı şeridi.  

Karadeniz: Tabanı 422.189 km² olan Karadeniz bir yarı iç denizdir. Boyutları 
doğudan batıya 1.200 km, kuzeyden güneye ise 600 km uzunluğundadır. Toplam su 
hacmi 536.969 km³tür. Bu su hacminin %87'sini oksijensiz derin sular oluşturmaktadır. 

Karadeniz’in, hem doğal nedenlerden hem de su toplama havzasında bulunan 
ülkelerden boşaltılan atıklar yüzünden kirlilik yükü oldukça yüksektir. Bu kirlenme, 
Marmara ve Ege denizlerini de etkilemektedir.  

Toplam 2.2 milyon km² olan, su toplama havzasındaki 16 ülkede 160 milyon insan 
yaşamaktadır. Bu alanda üretilen kirleticilerin tamamı Karadeniz’e boşalmaktadır. Tek 
başına Tuna nehri yılda 60 ton cıva, 1.000 ton krom, 4.500 ton kurşun ve 50.000 ton 
petrol taşımaktadır.  
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Ayrıca Karadeniz, kanalizasyon suyundaki bakterilerin Türkiye'deki başka 
denizlere göre daha uzun süre yaşayabildikleri bir akuatik ortamdır. Bunun nedeni, 
güneş radyasyonunun, su sıcaklığının ve tuzluluk oranının daha düşük olmasıdır. 
Deniz, plankton ve bu biyokütleden beslenen balıklar açısından zengindir. Bundan 
dolayı Karadeniz Türkiye'nin en önemli balıkçılık alanıdır. Karadeniz'in 1988 yılında 580 
bin ton olan balık potansiyeli 1991 yılında 290 bin tona düşmüş, sonra 1995 yılına 
doğru artarak 550 bin tona çıkmıştır. Sonuçta, Karadeniz'de ekonomik açıdan 
avlanabilir balık stoğu yıllar itibariyle azalmaktadır. 

Marmara Denizi: Marmara Denizi 11.350 km² alana ve 3.377 km³ su hacmine 
sahiptir. Boğazların yapısı nedeniyle kendine özgü hidrodinamik özellikleri vardır ve 
Karadeniz ve Akdeniz kaynaklı sular iki ayrı katman oluşturmaktadır. Marmara Denizinin 
özellikleri, Ege ve Akdeniz'in özelliklerine göre değişir.  

 Kıyılarında, Türkiye’nin en yoğun nüfus ve endüstri yerleşimlerini barındıran 
Marmara'ya yılda tahminen 766 milyon m³ atıksu boşalmaktadır. Bir yandan kıyılarında 
yerleşmiş olan İstanbul, İzmit Tekirdağ gibi yerleşim alanlarının öte yandan da buraya 
boşalan kirlilik yükü yüksek olan akarsuların baskısı altında olan Marmara Denizi’nin 
boğazlarla kısıtlanmış su değişim kapasitesi ve tabakalanmış yapısı yüzünden aldığı 
kirliliği seyreltme / uzaklaştırma kapasitesi çok düşüktür. Bu nedenle de, diğer denizlere 
göre kirliliğe daha duyarlıdır. Son yıllarda artan kirlilik nedeniyle, ötrofikasyon, fito ve 
zooplankton azalması, bazı balık türlerinin yok olması ve önemli ölçülere varan yosun 
artışı belirlenmiştir. İzmit ve Gemlik körfezleri kirlilik açısından en kritik iki bölgedir.  

Marmara denizinde deniz ulaştırması, deniz kirliliği açısından ayrı bir önem 
taşımaktadır.  Başta petrol taşıyan tankerler olmak üzere trafiğin yoğun olduğu yerlerde 
meydana gelen kazalardan; gemilerin uygunsuz biçimde bıraktıkları safra, sintine suyu 
ve katı atıklardan ileri gelmektedir. 1996 yılında İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi'nde 
her gün  140 yük gemisi ve 1.000-1.500 yolcu gemisi sefer yapmıştır. Buralarda yıllık 
yük taşımacılığı ortalama 42 milyon tonu bulmaktadır. 1996'da, yük gemilerinden 
%35'ini tankerler, taşınan yükün ise %38'ini petrol oluşturmuştur. Aynı yıl Çanakkale 
Boğazı'ndan geçen gemi sayısı günde 101 olmuştur. 1970 ile 1991 yılları arasında 
meydana gelen denize petrol dökülmesi olaylarının sayısı, tek yıl esasına göre üç ile 35 
arasında değişmektedir. Bu olaylarda denize saçılan petrol miktarı 50-70 bin ton 
arasındadır ve kirlilik yükünün %10'unun böyle oluştuğu tahmin edilmektedir. Yalnızca 
İstanbul'da 94 yolcu vapuru günde 750 sefer yapmakta, bu seferlerle yılda toplam 125 
milyon yolcu taşınmaktadır. 

1.12. Ormanlar ve Biyoçeşitlilik 
Türkiye'nin %26'sı ormanlarla kaplıdır. Bu ormanların %48’i  üretken, %52’si ise 

verimsiz ve bozuk orman alanlarıdır, Türkiye'deki ormanların yüzde 99'u devlet mülkiyeti 
altındadır ve ormanların korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik 
etkinlikler devlet orman işletmeleri tarafından yürütülmektedir. Bugüne kadar, ağırlıklı 
olarak planlı dönemde olmak üzere, toplam 1.700.000 hektarlık arazide ağaçlandırma 
yapılmıştır.  

Toplam nüfusu 8,2 milyonu bulan 17.797 köy, orman içinde ya da kenarındadır. 
Her yıl yasa dışı kesim, tarım alanı için orman açma, yasa dışı yerleşim ve yasa dışı 
otlatma sonucu olarak 1937'den 1995'e kadar iki milyon dönüm orman alanı yok olmuş,  
270 bin dönümlük orman alanına yerleşilmiştir. 

Her yıl 1500-2000 orman yangını meydana gelmekte ve 11.000-15.000 hektar 
orman alanını tahrip etmektedir.  Bu yangınların büyük çoğunluğu orman içinde ya da 
kenarında yaşayanların etkinlikleri yüzünden çıkmaktadır. Bu yangınların %28'i kasıtlı 
olarak çıkartılmakta, %24’ü ise söndürülmemiş piknik, çoban ateşi ya da sigara izmariti 
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gibi dikkatsizliklerden meydana gelmektedir. Eğitilmiş ve vasıflı yangın söndürme-
denetim personel ve donanımının bulunmaması sorunu daha da  ağırlaştırmaktadır. 

Biyoçeşitlilik:Türkiye iklim ve arazi koşulları nedeniyle biyolojik çeşitliliği çok 
yüksek olan bir ülkedir. Biyoçeşitlilik açısından dört duyarlı yaşam ortamına özellikle 
dikkat edilmesi gerekir. Bunlar, sulak alanlar, dağlık alanlar, kıyılar ve yaylalardır.  

Türkiye sulak alan genişliği açısından Avrupa ve Orta Doğu'nun en varlıklı 
ülkesidir. Ülkede, bir milyon ha genişliğe ulaşan 300 sulak alan bulunmaktadır. 
Bunlardan 61'i önemli kuş alanlarıdır.  

Dağlık yüzeyi ve 5.000 metreyi aşan yükseltileri ile Türkiye birçok dağ ekosistemi 
barındırmaktadır. Toplam olarak, zirve noktaları 3.000 metreyi aşan 130 dağ vardır. 
Bunlardan onu, kış turizmi ve sporları açısından birinci derecede önceliğe sahiptir. 
Yaylalar da sürdürülebilir kullanım sorunları olan duyarlı ekosistemler olarak 
tanımlanmaktadır. Ancak, bu konuda ayrıntılı döküm bulunmamaktadır. Yaylalardan 
birçoğu Karadeniz Bölgesi'nin doğusundadır. Bu tür yaylalardan 20'si Turizm Bakanlığı 
tarafından "turizm merkezi" olarak belirlenmiştir.   

Türkiye'nin kıyıları da önemli ekosistemlerdir. Bunlardan her biri, yönetim 
açısından farklı yaklaşımlar gerektirecek ölçüde değişik özelliklere sahiptir.  

Türkiye, Avrupa'da görülen bitki türlerinin %75'ine sahiptir. Kiraz, badem, incir ve 
lale hep Türkiye kökenlidir. Birçok bitkinin ıslahı da gene ilk kez Türkiye'de yapılmıştır. 
Flora, buğday, nohut, mercimek, elma, armut ve Antep fıstığı gibi önemli ürünlerin çok 
sayıda yabanisini de içermektedir. 

 Ülke florasının %33'ünü endemik türler oluşturmaktadır. Araştırmalara göre 
ülkede 163 bitki ailesi, 1.255 bitki cinsi ve yaklaşık 9.000 bitki türü bulunmaktadır. 
Bunlar doğal olarak yetişirler ve aralarından üçte biri endemiktir. Toplam 2.748 türden 
46'sı “yok olabilir”, 183'ü “tehlikede”, 1.701'i “nadir”, 5'i “güvende”, 798'i “nadir ve 
güvende”, 49'u ise durumu açısından “belirsiz”dir. Geri kalan 282 türe ilişkin bilgi 
yetersizdir. 

 Türkiye'de yaklaşık 120 bin omurgasız, 472 balık (192'si iç sularda), 426 kuş, 8 
kaplumbağa, 49 kertenkele, 36 yılan, yaklaşık 20 kurbağa ve 120 memeli türü 
bulunmaktadır. Dünya Bankasıyla birlikte hazırlanan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi 
ve Eylem Planı memeli türlerinden dördünün ve kuş türlerinden 13'ünün neslinin “yok 
olma tehlikesi altında” olduğunu belirlemiştir. 1996 yılında OECD, bilinen memeli 
türlerinin %10'unun, kuşların %9'unun ve balıkların %4'ünün tehdit altında olduğunu 
saptamıştır. Korunan alan göreceli olarak sınırlıdır (1990 yılında yalnızca 2700 km²). 
Ayrıca 2000 km² alan da rezerv ve milli park olarak sınıflandırılmıştır. Koruma altındaki 
alanlar ülkenin %0,3'ünü oluşturmaktadır. Oysa OECD ülkelerindeki ortalama %7,8'dir.  

Hızlı nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme ve turizmin gelişmesi, toprak ve diğer 
ekosistemlerde dolayısı ile de tüm canlılık üzerinde baskı oluşturmaktadır. Yasa dışı 
orman açma, aşırı otlatma, meraların tarıma açılması ve tehlike altındaki bitkilerin 
toplanması orman, bitki ve buralarda yaşayan hayvanların varlığını tehdit etmektedir. 

Barajlar, sulak alanlarda drenaj uygulamaları, yüzey sularının akış yönlerinin 
değiştirilmesi, yanlış sulama uygulamaları ile Doğu ve Güneydoğu'daki huzursuz-luklar, 
ekolojik açıdan önemli alanlar için tehdit oluşturmaktadır; 

Toprak kullanımını (özellikle meralarda ve ormanlarda) düzenleyen hükümet 
politikaları ve doğal kaynak yönetimi (özellikle yabani hayvanların, kuşların, bitkilerin ve 
balıkların avlanması ve toplanması bağlamında) etkisizdir; 
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Fiyat politikaları, aşırı sulamaya ve kimyasal gübre kullanımına yol açarak biyolojik 
çeşitliliğe zarar vermektedir;  

Koruma alanlarının oluşturulması ve endemik türler için yönetim planlarının 
geliştirilmesi gerekmektedir. Yaban hayatı koruma alanlarına yenilerinin eklenmesine, 
kurtarma merkezleri, üretme istasyonları ve arboretumlar oluşturulmasına gereksinim 
vardır. Topluma koruma kavramı, doğal kaynakların akılcı kullanımı ve ilkeleri 
konularında bilinç ve  duyarlılık yaratılması yönünde eğitim verilmesi  gerekir. Bu 
eğitimde kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve medya işbirliği  yapmalıdır.  

 

1.13.  Kazalar ve Afetler  
 Türkiye, jeolojik, topoğrafik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle, afet türlerinin 

hemen tamamından, az ya da çok, etkilenmektedir. 1900’lerin başından günümüze 120 
bini aşkın insan afetler nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Doğal olayların tetiklemesi ile 
gelişen afetler sonucunda oluşan ölümlerin; % 65’i depreme, % 15’i heyelana, % 12’si 
su basmasına, % 7’si kaya düşmesi ve % 1’ide çığ düşmesine bağlıdır. 

Türkiye’de afetlere neden olan en önemli olay depremdir. Topraklarının % 91’i , 
nüfusunun % 95’i , barajlarının  % 92’si, sanayisinin % 92’si ( % 74’ü birinci derece) 
deprem kuşağında bulunmaktadır. 1925’ten günümüze dek her yıl gayri safi milli 
hasılası(GSMH)’nın %2’sinden fazlası depremin acil hasarlarını karşılamaya 
harcanmıştır.  

2003 yılında Sağlık Bankalığı tarafından yayımlanan Sağlık İstatistiklerine göre; 
2001 yılında Türkiye’deki tüm hastanelere 4957800 kişi yatmıştır. Bunlardan 
226897’sinin (%4.58) hastaneye yatış nedeni kaza ve yaralanmalardır. Bir çalışmaya 
göre Türkiye’deki kazaların; %40 trafik, %25’i ev, %20’si iş kazası olup geriye kalanları 
da diğer nedenli kazalardır. Bu verilerden de görüleceği üzere, Türkiye’de başta trafik 
olmak üzere, iş  ve ev kazaları  önemli bir halk sağlığı sorunudur. Her yıl binlerce insan 
bu kazalar nedeniyle yaşamını kaybetmekte ve sakat kalmaktadır. Nitekim aynı yıl 
hastanelerde meydana gelen 81733 ölümün 4418’i (%5.41) kazalara bağlıdır. 

Son beş yılda, ortalama olarak her gün 900’ün üzerinde trafik kazası meydana 
gelmiş, 20’nin üzerinde kişi hayatını kaybetmiş ve 300’ün üzerinde kişi ise yaralanmıştır. 
1998 yılı verilerine göre; Türkiye’de 8359000 araç bulunmaktadır ve aynı yıl 65245 ölüm 
ya da yaralanmalı trafik kazası olmuştur. 100 milyon kilometreye düşen kaza sayısı 
135,9 ve ölüm sayısı 10,3 olarak saptanmıştır. Trafik kazaları nedeniyle, her 10000 
araca düşen yıllık ölü sayısı 75’dir. Bu kötü bilançoda, toplumun bu konudaki 
bilinçsizliğinin önemli bir payı vardır. Nitekim; trafik kazalarındaki kusur oranlarına 
bakıldığında, trafik kazalarının %96.5’in sürücü hatalarından kaynaklandığı 
görülmektedir. Bu durum, toplumun eğitilmesinin ne denli önemli olduğunu 
göstermektedir. 

Çeşitli verilerden hareketle Türkiye’de her yıl altı milyona yakın ev kazası meydana 
geldiği, bunlardan %2.1’inin hastaneye yatırılacak ağırlıkta olduğu hesaplanmıştır. 

Türkiye’de, resmi verilere göre 2002 yılında 72344 iş kazası kaydedilmiş olup, 
bunlardan 872 kişi yaşamını kaybetmiş, 45733 gün hastanede geçirilmiş ve1820 kişi de 
sürekli işgöremez hale gelmiştir. 

1.14. Haşereler Sorunu 
 Türkiye’de, vektör kontrolü için, çevre yönetimi ve kimyasal yöntemlere (pestisit 

kullanılması) başvurulmaktadır. Tıbbi entomoloji çalışması yapacak kurum ve 
kuruluşların bulunmaması, hem kimyasalların etkili ve verimli kullanımı hem de bu 
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maddelerin çevresel ve ekolojik sonuçları açısından büyük bir sorun oluşturmaktadır. 
Sonuçta, yapılan harcamalar boşa gitmekle kalmamakta, bu maddeler ile önemli 
oranda çevre kirliliği ortaya çıkmaktadır.  

Sahipsiz sokak hayvanlarının sayısı her geçen gün hızla artmakta ve beslenmesi, 
bakımı, aşılanması hizmetlerinde aksamalar meydana gelmektedir.    

 

2. TÜRKİYE HUKUKUNDA ÇEVRE KORUMA 

Türkiye’de çevreye ilişkin ilk yasal düzenleme 1926 Tarihinde yürürlüğe giren 
Medeni Kanun’un 661. maddesidir. Özünde komşuluk hakkını düzenleyen bu madde; 
“mülkiyet hakkının kullanımında komşusuna ve çevresine zarar verecek davranışlardan 
kaçınmayı” zorunlu kılmaktadır. Daha sonra, Köy Kanunu, Orman Kanunu, Su ürünleri 
Kanunu, İmar Kanunu, Belediye Kanunu, Umumi Hıfzıssıha Kanunu başta olmak üzere  
birçok kanun ve düzenlemede çevre ile ilgili doğrudan ya da dolaylı birçok  
düzenlemeye yer verilmiştir.  

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevre sorunlarına ilgi duyulmasının 
başlangıcı 1970’lere dayanır. Türkiye’de çevre sorunlarından söz eden ilk resmi 
metinlerden birisi III. Beş Yıllık Plandır (1974-1978). 1980’lerden sonra ise, çevre ile ilgili 
yasal düzenleme yapılma sayısı hızla artmıştır. Başka bir anlatımla, Türkiye’de çevre 
sorunlarının azaltılması ve kontrolü konusunda son 20 yıl içerisinde önemli gelişmeler 
olduğu gözlenmektedir. Buna karşılık, enerji, endüstri, ulaşım ve turizm sektörlerinde 
görülen hızlı büyüme ve kırsal yörelerden kentlere göçün hızlanması sonucu, çevre 
sorunları hem ağırlaşmış hem de yaygınlaşmıştır.  

1982 Anayasası vatandaşlara, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı 
tanımış, çevrenin geliştirilmesi, çevre sağlığının korunması ve kirliliğin önlenmesini 
devlet ve vatandaşın bir görevi olarak tanımlanmıştır. 1983 yılında çıkarılan Çevre 
Kanunu ile, çevre yönetimi ve çevre mevzuatının genel çerçevesi belirlenmiştir.  

Bu düzenlemelerin birçoğunda Almanya’daki düzenlemeler ve standartlar esas 
alınmıştır. Bu nedenle de, birçok yasal düzenleme ve bunlarla getirilen standartlarda 
genelde  AB’ndeki düzenlemelere bir benzerlik vardır. 

2.1. Anayasa 
Birçok ülkenin anayasasında olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 

beri, Türkiye Cumhuriyeti anayasalarında çevreyle ilgili birtakım düzenlemeler olmuştur. 
Ancak, Cumhuriyetin ilk yıllarında çevre korumadaki ana eksen / yaklaşım  insan 
sağlığının korunması yönünde olmuştur. Bu nedenle de, çevre koruma konusuna 
“Sağlık Hakkı” bölüm ya da başlıkları altında yer verilmiştir. Bunun bir sonucu olarak, 
çevrenin korunması / denetlenmesi görevi ve sorumluluğu da büyük oranda genel 
sağlığın korunması çerçevesinde ve  Sağlık Bakanlığına, yüklenen görevlerden birisi 
olmuştur. Örneğin; 1961 Anayasası’nda çevre konusuna VII. Sağlık Hakkı başlığı 
altında 49. maddede yer verilmiş olup, “Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde 
yaşıyabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir. Devlet, yoksul veya dar 
gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır” 
denilmektedir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere konuya yalnızca sağlık bağlamında 
yaklaşılmakla kalınmamış, aynı zamanda konu  konut boyutu ile de sınırlanmıştır.   

1982 Anayasası’nın “sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlığı altında yer 
alan 56. Maddesinde; “herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” 
denilerek, ilk defa doğrudan çevre eksenli / yaklaşımlı bir anayasal düzenleme getirilmiş 
ve çevre korumaya “çevre hakkı düzleminde” yeni bir boyut  kazandırılmıştır. Bunun da 
ötesinde; 1982 Anayasası’nda çevre koruma ile doğrudan ilgili madde yalnızca 56. 
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madde olmayıp, Anayasa’nın 41, 43, 44, 45, 56, 57, 63, 166, 168, ve 169. maddeleri 
doğrudan çevre koruma ile ilgili olan maddelerdir. Bu maddeler aşağıya çıkarılmıştır. 

Ailenin korunması 
MADDE 41. (Değişik: 3.10.2001-4709/17 md.) Aile, Türk toplumunun temelidir ve 

eşler arasında eşitliğe dayanır. 
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile 

planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı 
kurar. 

Kıyılardan yararlanma 

MADDE 43. Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil 

şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu 
yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir. 

Toprak mülkiyeti 
MADDE 44. Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, 

erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan 
çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu 
amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tespit edebilir. 
Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin 
düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması 
sonucunu doğuramaz. 

Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına 
devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların 
kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla 
düzenlenir. 

Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması 
MADDE 45. Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını 

ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve 
hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç 
ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. 

Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin 
üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır. 

Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması 
MADDE 56. Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek 

Devletin ve vatandaşların ödevidir. 

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; 
insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek 
amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. 

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından 
yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. 

Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık 
sigortası kurulabilir. 

 Konut hakkı 
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MADDE 57. Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama 
çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut 
teşebbüslerini destekler. 

Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması 
MADDE 63. Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını 

sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. 
Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar 

ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla 
düzenlenir. 

Planlama 
MADDE 166. 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 milli 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. 

Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 
onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin 
önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. 

Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi 
MADDE 168.  Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 

Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, 
gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve 
işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve 
tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve 
tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve 
esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir. 

Ormanlar ve orman köylüsü 
MADDE 169. Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için 

gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, 
bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi 
Devlete aittir. 

Devlet ormanlarının mülkiyeti devir olunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, 
Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu 
yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. 

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 
Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran 
orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek 
veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. 

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, 
aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 
31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya 
hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy 
yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma 
yapılamaz. 
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Yukarıda verilen maddelerden de anlaşılacağı üzere; Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nda çevre koruma ile ilgili düzenlemelerin azımsanmayacak düzeyde olduğu 
ve bunların çok genel bir bakışla AB Birincil mevzuatındaki düzenlemelere uyum 
açısından da yeterli olabileceği söylenebilir. Buna karşılık, Anayasa’daki çevre 
korumaya ilişkin bu maddelerin dağınık olması ve çevre hakkına da “Sosyal Ve 
Ekonomik Haklar Ve Ödevler” başlığının altında yer verilmiş olması, daha açık bir 
anlatımla Anayasa’da çevre korumaya ilişkin ayrı bir bölümün bulunmaması hemen 
dikkati çekmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre; “çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını 
korumak ve çevre kirlenmesini önlemek”  görevi hem devlete hem de vatandaşlara 
verilmiş bir görev olmasına karşın; şimdiye kadar olan uygulamalardan, gerek yetkili 
birimlerin ve gerekse toplumun önemli bir kısmının yeterli sayılabilecek bir çevre 
bilincine veya duyarlılığına sahip olduğu söylenemez.  Çevre koruma ile sorumlu 
kılınmış kurumların gerek kalifiye insangücü ve gerekse araç gereç  yönünden yeterli bir 
şekilde donatılamamış olması bunun en açık göstergesidir. Zaten, devlete “Sosyal ve 
Ekonomik Haklar ve Ödevler”  kapsamında ve 56. maddesi ile verilmiş olan çevre 
koruma görevi,  65. madde’deki  "Devlet, sosyal  ve ekonomik alanlarda Anayasa ile 
belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek, mali kayakların 
yeterliliği ölçüsünde yerine getirir” düzenlemesi ile sınırlı bir görev haline getirilmiştir.  
Devlet bu ödevini elindeki ekonomik olanaklar ölçüsünde yerine getirecektir. Ayrıca 
çevrenin korunması görevi, mevcut ekonomik koşuların iyileşmesi için ertelenebilir veya 
ekonomik istikrar için taviz verilebilir görevlerdendir.   

Bu saptamalardan hareketle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile çevre koruma 
konusunda devlete ve vatandaşa verilen görevin; çok sınırlı ve insan merkezli bir 
görevlendirme olduğu söylenebilir. Bu nedenle de, Avrupa Birliği’nin birincil 
yasalarındaki çevre koruma konusundaki temel düzenlemelere tam karşılık gelmemekte  
ve onlarla uyumlu değildir. Başka bir anlatımla AB ile tam bir uyum sağlamak için  
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda bazı değişikliklere ya da yeniden düzenlemelere 
gereksinim vardır. 

Bu yeniden düzenlemede, çevre hakkının “sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler”  
başlığı altından çıkarılarak ayrı bir bölüm halinde düzenlenmesi, çevre koruma 
konusundaki düzenlemelerin bir bölüm haklinde bir araya getirilmesi ve çevre koruma 
anlayışının  yukarıda sözü edilen sınırlılıklarından arındırılması ilk akla gelecekler 
olmalıdır. 

2.2.  Çevre Kanunu 
Türkiye’de çevre koruma politikası esas olarak 1983 yılında yürürlüğe konulan 

2872 sayılı Çevre Yasası ve bu yasaya göre hazırlanmış tüzük, yönetmelik ve 
tebliğlerden oluşur. Bu nedenle de 2872 Sayılı Yasa Türkiye’deki hem çevre ile ilgili 
köklü ve doğrudan  yasal çalışmaların başlangıcı  hem de çevre koruma politikasının  
temel çerçevesi olarak kabul edilir. 

Bir çerçeve kanunu olan 2872 sayılı  yasanın  amacı birinci maddesinde belirtilmiş 
olup, şöyledir; 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 düzeylerinin geliştirilmesi ve güvence 
altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri ekonomik ve sosyal 
kalkınma hedefleri ile uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemek; 
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uluslararası alanda işbirliği geliştirmek ve bu seviyede alınacak tedbirleri 
desteklemektir. 

Bu maddedeki ifadelerin / düzenlemelerin önemli bir kısmı AB düzenlemeleri ile 
uyumludur. Ancak “alınacak önlemleri ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri ile 
uyumlu” olmasını öngören kısmı  Amsterdam Antlaşmasının 174. maddesinde ortaya 
konulan; “ekonomik ve sosyal kalkınma sürdürülebilir ve çevresel değerleri hesaba 
katarak gerçekleştirilmelidir. Rekabet, tarım, sanayi gibi diğer alanlardaki politikalar 
saptanırken çevre politikalarının göz önünde bulundurulması” anlayış, hedef ya da 
düzenlemeleri ile uyuşmamaktadır. 

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun üçüncü maddesi, Türkiye’de uygulanacak / 
uygulanmakta olan çevre koruma politikası'nın temel ilkelerini düzenlemektedir.  Bu 
maddeye göre; çevre korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilke-
ler şunlardır: 

a) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi gerçek ve tüzel kişilerle 
vatandaşların görevi olup, bunlar bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara 
uymakla yükümlüdürler. 

b) Çevre korunmasına ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve 
uygulanmasında; insan ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak 
önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri 
dikkate alınarak kısa ve uzun vadeli değerlendirmelerin yapılması esastır. 

c) Arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren ve proje değerlendirmesi yapan 
yetkili kuruluşlar, kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilememeyi dikkate alarak 
çevrenin korunması ve kirlenmemesi hedefini gözetirler. 

d) Ekonomik faaliyetlerde ve üretim metotlarının tayininde çevre sorunlarının 
önlenmesi ve sınırlandırılması amacıyla en elverişli teknoloji ve yöntemler seçilir ve 
uygulanır. 

e) Kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılması ve mücadele için yapılan 
harcamaların kirleten tarafından karşılanması esastır. Kirletenin kirlenmeyi durdurmak, 
gidermek ve 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. 

Ancak kirletenler, kirlenmenin önlenmesi ve sınırlanması için yapılan giderleri 
ödeme yükümlülüğünden söz konusu kirlenmeyi önlemek için gerekli her türlü tedbiri 
aldıklarını ispat etmek kaydıyla kurtulabilirler. 

f) İnilebilecek en düşük kirlenme seviyesi esas alınarak, bu seviyenin 
üstünde meydana gelebilecek kirlenmeler için bu Kanun'un 18 inci maddesinin (ı) 
bendinde belirlenen ücretler ayrıca alınır. 
g) Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi konusunda alınacak 

tedbirlerin bir bütünlük içinde tespiti ve uygulanması esastır". 

Bu ilkeler; Avrupa Birliği Çevre Politikası'nın genel ilkeleri ile büyük oranda 
benzerlik göstermektedir. Buna karşılık, sayılan temel ilkeler arasında, “çevreye özen 
gösterme, ihtiyatlılık”, ve “önleme ve kaynağında önleme” ilkelerine açıkça yer 
verilmemiş olması önemli bir eksikliktir. 

Çevre Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan "kirleten öder" ilkesi, Avrupa Birliği 
Çevre Politikası'nın da temel ilkelerinden biridir. Bu ilke Kanun'un "Kirletenin 
sorumluluğu"  başlığını taşıyan 28. maddesinde:   

" Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve 
bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. 
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Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat 
sorumluluğu saklıdır". Şeklinde ifade edilmek suretiyle desteklenmiş ve “kirletenin ku-
surlu olmasa bile sorumlu tutulmasını öngörmüştür. Böylece kirletenin ödeme 
yükümlülüğünden kurtulmasının tek yolu, kirletenin söz konusu kirlenmeyi önlemek için 
gerekli her türlü tedbiri aldığını ispat etmesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş bulunan Çevre Kanunu Değişiklik 
Tasarısı'nda ise Kanun'un kirletenin sorumluluğu ile ilgili 28. maddesi: 

"Çevreyi kirleten ve zarar verenler, sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan 
doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. 

Çevreye verilen zararların tazminine ilişkin talepler zarar görenin, zararı ve 
tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak beş yıl içinde ve herhalde zarara 
neden olan fiilin meydana gelmesinden itibaren on yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. 

Kirletenin, meydana gelen zarardan ötürü diğer kanunlardaki hükümlere göre 
sorumluluğu saklıdır" şekline dönüştürülecektir. 

Bu değişiklikle, Kanun'un amaçları arasına sürdürülebilir kalkınma da dahil edilmiş 
olacak ve  böylece Türk Çevre Politikası'nın temel amaç ve ilkeleri, Avrupa Birliği Çevre 
Politikası'nın ilkelerine büyük ölçüde uyum sağlamış olacaktır. 

Çevre Kanunu madde 8'de "kirletme yasağı" adı altında "çevre kirlenmesi"ne ilişkin 
olarak alınan tedbirler belirtilmektedir. Bu madde uyarınca: 

"Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde 
belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı 
ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak 
yasaktır. 

Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; 
kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin 
etkilerini gidermek ve azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler". 

İcra edilmesinde sakınca görülen faaliyetlerle mevzuatta belirlenen standartların 
ve yöntemlerin ihlalinin önlenmesi amacıyla "kirleten" ile birlikte "kirletme olasılığı 
bulunanların" yükümlülükleri de bu maddede sıralanmış; kirlenmenin durdurulması veya 
etkilerinin giderilmesi için gerekli tedbirleri almaları istenmiştir. Böylece, "kirleten öder" 
ilkesi bu maddede de ayrıca zikredilmiş olmaktadır. 

Çevre Kanunu'nun 3. maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri çerçevesinde Türk Çevre 
Politikası'nın ekonomik kalkınma ve çevre koruması hedefleri, bir arada ve dengeli 
biçimde değerlendirilmektedir. Bilindiği gibi, AB Çevre Politikası'nın temel ilkelerinde ise, 
çevrenin korunması, ilk ve öncelikli hedef olarak gösterilmektedir. 

Buna karşılık, Çevre Kanunu'nun 3. maddesinin (g) bendi ile getirilen düzenleme 
uyarınca: 

"Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir 
bütünlük içinde tespiti ve uygulanması esastır". 

Bu düzenleme çerçevesinde çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi 
konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespit edilmesi ve uygulanmasının 
esas olduğu belirlenmiş olmaktadır. Nitekim, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 
Ulusal Çevre Eylem Planı'nda da çevre politikalarının diğer bütün politikalarla 
bütünleştirilmiş bir yaklaşımla ele alınması esası kabul edilmiştir. Bu şekliyle ulusal 
mevzuatımızdaki düzenleme, AB tarafından geliştirilen "entegre çevre koruma 
anlayışı" ile uyumludur. 

Ayrıca, Çevre Kanunu'nun 10. maddesi ile getirilen çevresel etki değerlendirmesi 
sistemi ve 30. madde ile getirilen çevre kirliliğinden haberdar olan kişilerin yetkili 
mercilere şikayette bulunma hakkı ile ilgili hükümler de AB Çevre Politikası'nın temel 
ilkeleri ile önemli ölçüde uyum içindedir. 
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Sürdürülebilir kalkınma ilkesi ise, Altıncı ve Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planları'nda ve Ulusal Çevre Eylem Planı'nda yer almaktadır. Bu bağlamda Çevre 
Kanunu'nun ve ilgili yönetmeliklerin de bu ilke doğrultusunda düzenlemeler içerdiği 
görülmektedir. Ancak, bu çerçevede öngörülen ilkeler tek başlarına yeterli olmadıkları 
gibi, uygulamadaki durum dikkate alındığında etkili şekilde yerine getirildikleri de 
söylenemez. Bu alanda yapılması gereken, Türkiye’deki çevreyle ilgili mevzuatın hem 
sürdürülebilir kalkınma, hem de Avrupa Birliği Çevre Politikası'nın diğer ilkeleri 
doğrultusunda gözden geçirilmesi olup, bu yönde bir faaliyet yukarıda işaret edildiği 
üzere Çevre Kanunu Değişiklik Tasarısı ile başlatılmış gibi görünmektedir. 

Gerek üçüncü maddede sayılan genel ilkeler ve gerekse diğer bölümleri 
incelendiğinde 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun; özen gösterme, önleme, kaynağında 
önleme ilkelerine açıkça değinmediği ve  genel olarak “onarımcı  çevre koruma modeli” 
üzerine oturtulmuş bir yasa olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir anlatımla kanununun 
birçok maddesi esas olarak kirlilik ortaya çıktıktan sonra müdahale edilmesine yönelik 
olarak düzenlenmiştir. Oysa, AB‘indeki çevre politikasının / mevzuatının esası önleyici 
model üzerine oturtulmuş olup, “özen gösterme, önleme, kaynağında önleme, kirleten 
öder” ilkelerine dayanmaktadır. Bu yönüyle, 2872 sayılı yasanın AB yasaları ile 
uyumlaştırılması gerekmektedir. 

 

2.3. Çevre Koruma İlgili Diğer  Düzenlemeler 

Türkiye’de çevre korumaya yönelik birçok yasal düzenleme vardır. Bunlardan 
hemen akla gelen başlıcaları şöyle sıralanabilir. 

1593 Umumi Hıfzıssıha Kanunu 
1580 Belediyeler Kanunu 
6831 Orman Kanunu 
775 Gecekondu Kanunu 
1380 Su Ürünleri Kanunu 
167 Yeraltı Suları Hakkında Kanun 
2863 Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
2873 Milli Parklar Kanunu  
2960 Boğaziçi Kanunu 
3194 İmar Kanunu 
3621 Kıyı Kanunu 
3030 Büyükşehir Belediyelerin Yönetimi Kanunu 
2634 Turizmin Teşvik Kanunu 
Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair kanun Hükmünde 

Kararname 
Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği 
Gürültü Kontrol Yönetmeliği 
Su kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
Tıbbi atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
Tehlikeli Maddelerin Kontrolü Yönetmeliği 
Zararlı Kimyasal madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
Çevre kirliliğini Önleme Fonu Yönetmeliği 
Özel Çevre Koruma Fonu Yönetmeliği 
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Başlıcaları yukarıda verilen, Türkiye’deki çevre koruma yasalarının uygulanması 
konusunda, “var olan hükümlere pratikte çok fazla uyulmadığı, hatta bu hükümlerden 
bazılarının uygulanabilir dahi olmadığı, bu nedenle de yasaların görev verdiği kurum ve 
kuruluşların sıkıntı içinde olduğu” şeklindeki eleştirilere çok sık rastlanmaktadır. Aynı 
şekilde “var olan yönetmeliklerin tam olarak uygulanmaya çalışılması halinde izin 
alabilecek tesis sayısının son derece az olacağı” görüşleri ileri sürülmektedir. Birçok 
yatırımcı “bürokratik işlemlerin çok zaman aldığını ileri sürerek, çoğunlukla izin alma 
işlemlerini daha sonraya bırakmaktadır”;  bu nedenle de yetkili birimler tarafından, 
“kurulmuş ve üretime geçmiş tesislerden ÇED rapor istenmektedir “denilmektedir. Tüm 
bu yakınmalar, henüz konunun taraflarında (sanayici-denetleyici ve uygulayıcı) çevre 
bilincinin oluşmadığının açık göstergesidir. 

. 

Çevre sorununun çözümü ilgili tüm tarafların / toplumun bilinçlendirilmesine 
bağlıdır. Bunun için bu alandaki eğitime önem verilmesi ve denetimlerin cezalandırıcı 
olmaktan çok, yol gösterici şekilde yapılması gerekmektedir. Çevrenin korunması 
konusunda hükümet, işçi ve işveren kesimlerinin işbirliği yaparak, herkesin üzerlerine 
düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Bir yandan yatırımcı kuruluşların 
çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak “sürdürülebilir kalkınma” 
sağlamaya çalışırken, öte yandan da çevreyi korumanın bu kuruluşlar üzerindeki 
yükünün taşınabilir olmasına özen gösterilmelidir.  

 

2.4. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında  Çevre Koruma Politikası 
Türkiye'nin çevre politikasının önemli belirleyicilerinden biri de, Devlet Planlama 

Teşkilatı tarafından her beş yılda bir hazırlanan ve şu anda sekizincisi yürürlükte olan 
Beş Yıllık Kalkınma Planları'dır. 

Birinci (1963-1967) ve ikinci (1968-1972) Beş Yıllık Kalkınma Planları'nda doğrudan  
bir çevre koruma bölümü yoktur. Dolaylı olarak çevreye değinen bölümler var ise de,  
bunlar da çok yetersizdir. Çevre konusuna ayrı ve yeterince bir yer veren ilk kalkınma 
planı, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’dır (1973-1977). Bu metin aynı zamanda 
Türkiye’deki ilk ulusal ölçekli çevre politikası metni olma özelliğine de sahiptir. Plandaki 
bu bölüm hazırlanırken, hazırlayanların hem Stockholm Çevre Konferansı'ndan hem de 
Avrupa Birliği Çevre Eylem Programları’ndan etkilenmiş oldukları anlaşılmaktadır. Bu 
nedenle de, bu planda öngörülen / çizilen çevre politikasının genel hatları ile AB çevre 
politikası ile uyumlu olduğu da söylenebilir. Ancak, bu planda tanımlanan çevre koruma 
politikasının “kirliliği  giderme / azaltma mantığı” üzerine oturtulmuş olduğu hemen dikkati 
çekmektedir. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da (1979-1983) konu hem anlayış 
olarak hem de biçim olarak aynı şekilde ele alınmıştır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda (1985-1989), “doğal kaynakların etkin 
kullanımı / çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin gelecek kuşaklara sağlıklı bir biçimde 
aktarımı”  ve “çevre kirliliğini önlemenin en az kirliliği ortadan kaldırılmak kadar önemli 
olduğu”  görüşlerinden söz edilmiş  ve bu görüşler  genel kabul görmüştür.   

1992 yılında Rio Zirvesi'nde kabul edilen “sürdürülebilir kalkınma” yaklaşımı, ilk kez 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1990-1995)  benimsenmiştir.  

1996 yılında uygulanmaya başlayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndaki (1996-
2000) "Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi" başlığını taşıyan üçüncü bölümü, bu 
bağlamdaki en geniş ve çağdaş metinlerden biridir. Ayrıca planın bütününde, diğer 
ekonomik ve toplumsal politikalar çizilirken, bu politikaların sürdürülebilir kalkınma 
politikası ile uyumlu olmasına çalışılarak, uluslararası antlaşmalara bağlılık  ve AB 
çevre standartlarının ve tüzüklerinin kabul edilmesi gereği vurgulanmıştır. Toplumsal 
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uzlaşma ve kitlesel katılımların desteklemesi öngörülerek, "Çevreye İlişkin Kurumsal 
Düzenlemeler" ile "Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı"nın hazırlanması önerilmiştir. 
Bunun üzerine DPT'nin koordinasyonunda Çevre Bakanlığı 'nın teknik desteği ve ilgili 
kurum ve kişilerin geniş bir şekilde katılımıyla Ulusal Çevre Eylem Planı (UÇEP) 
hazırlanmıştır.  

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, önceki planların aksine Türkiye’de 
uygulanan çevre koruma politikalarına eleştirel bir şekilde yaklaşılmış olması, kalkınma 
planları açısından önemli bir gelişmedir. Bu anlayışın bir uzantısı olarak; “Türkiye'de 
uygulanan çevre koruma politikalarının oluşan kirlilikleri ortadan kaldırma anlayışı 
üzerine oturduğu”, “buna karşılık sürdürülebilir kalkınma, çevreyi koruma, kirliliği 
önleme uygulamaları ile çevre bilinci yaratmaya yönelik eylemlerin eksik ve yetersiz 
olduğu” vurgulanmıştır. Bunun bir sonucu olarak da; kirlenmenin önüne geçme strateji-
lerine öncelik verilmesi, çevre politikalarının diğer ekonomik ve sosyal politikalarla 
bütünleştirilmesi, ilgili bakanlıkların, yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının yeniden 
düzenlenmesi, kurum ve kuruluşlar arasında işbölümü ve işbirliğinin geliştirilmesi 
yanında, mevzuattaki karmaşıklık ve eksikliklerin giderilmesi öngörülmüştür. 

Plan, Anayasa’nın çevre ile ilgili maddelerinin sürdürülebilir kalkınma ilkesi 
doğrultusunda  yeniden düzenlenmesini, Çevre Kanunu, Orman Kanunu, Turizmi Teşvik 
Kanunu, İmar Kanunu, Kıyı Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gibi 
çevre ile ilgili konuları düzenleyen kanunlarda önemli değişiklikler yapılmasını 
öngörmektedir. Ayrıca, karar verme, izleme ve denetleme süreçlerinde yerel 
inisiyatiflerin arttırılması; çeşitli uluslararası kuruluşların, çevre ve kalkınma ile ilgili 
çalışmalarının yakından izlenmesi; çevre sorunlarının çözümü için uygulanan politika ve 
kararların uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygunluğunun 
sağlanması önerilmiştir.  

Bu Plan'da, çevre koruma hizmetlerinin finansmanı için, genel bütçeden pay 
ayrılması; uluslararası kaynaklardan desteklenebilecek projelere öncelik verilmesi; çevre 
bilinci oluşturmak üzere örgün ve yaygın eğitimde düzenlemeler yapılması ve gönüllü 
kuruluşların desteklenmesi öngörülmüştür. 

Bu özetlemelerden de çıkarılacağı üzere; Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 
çizilen çevre koruma politikası Tamamen  Avrupa Birliği'nin politikaları ile uyumludur.  
Özellikle, sürdürülebilir kalkınma ve kalkınmada çevre değerlerinin hesaba katılması, 
çevre politikalarının diğer politikalara entegre edilmesi, önleyicilik ilkesi, karar verme 
süreçlerinde yerel kurum ve örgütlere yer verilmesi gibi konularda Avrupa Birliği Çevre 
Politikası'nın temel öncelik ve ilkelerine uygun bir yaklaşım gösterilmiştir.  

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da (2001- 2005) konuya eleştirel 
yaklaşılmaya devam edilmiş, temel politikalar Yedinci Plan’da çizilenin aynısı olmuştur. 
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın “XIII. ÇEVRE” başlıklı bölümü aynen aşağıya 
çıkarılmıştır: 

 
a) Mevcut Durum: Çevre sorunlarını çözmek amacıyla mevzuatta ve kurumsal 

yapının oluşturulmasında ilerlemeler kaydedilmiş, Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı 
(UÇEP) hazırlanmıştır. Temiz bir çevreye sahiplik konusunda toplumsal duyarlılık 
artmaktadır. Bu olumlu  gelişmelere rağmen, çevre yönetim sistemleri istenilen etkinlik 
düzeyine getirilememiştir. Hızlı kentleşme, başta kıyı alanları ve denizler olmak üzere 
doğal kaynaklar üzerindeki baskıları, atıkların miktarını ve diğer çevre sorunlarını 
artırmıştır. Eğitim, kararlara katılım süreçleri ve yerelleşme konularındaki eksiklikler, 
doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve çevre sorunlarının çözümünde önemli 
engeller oluşturmaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda, insan sağlığı ve doğal dengeyi 
koruyarak ekonomik kalkınmaya imkan verecek, doğal kaynakların yönetimini sağla-
yacak, gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakacak yönde 
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arzulanan nitelikte bir gelişme kaydedilememiştir. Ayrıca, çevre politikalarının ekonomik 
ve sosyal politikalarla entegrasyonu sağlanamamış, bu konuda ekonomik araçlardan 
yeterince faydalanılamamıştır. Çevre Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklar ve yerel 
yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin ihtiyaç devam 
etmektedir. Çevre ve kalkınma politikaları arasında uyum sağlanması ilkesi 
doğrultusunda etkili ve eşgüdüm içinde çalışan bir çevre denetim  sistemi  kurulması 
konusunda mesafe kaydedilememiştir. Çevre ve kalkınma ile ilgili veri ve bilgi erişim 
sistemleri, çevre izleme ve ölçüm altyapısı, çevre envanterleri, istatistikler ve standartlar 
konularında yeterli gelişme sağlanamamıştır. 

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği’nin uygulama sürecinde istenen 
başarı elde edilememiştir. 1996 yılında Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Çerçeve 
Sözleşmesi’ne, 1998 yılında da Özellikle Afrika'da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye 
Maruz Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele için Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne taraf 
olunmuştur. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ ne taraf olunması 
konusunda çalışmalar devam etmektedir. 

Çevre sorunlarının çözümü için uygulanan politikalar ve alınan kararların, AB 
normları ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi çalışmalarına devam edil-
mektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar: İnsan sağlığını, ekolojik dengeyi, kültürel, tarihi ve 
estetik değerleri korumak suretiyle ekonomik / sosyal gelişmeyi sağlamak esastır. 

UÇEP kapsamında belirlenen öncelikli faaliyetler gözden geçirilerek uygulanması 
için başlıca ilgi grupları arasında eşgüdüm sağlanacak;  çevre  sorunlarının  çözümüyle 
doğrudan ve dolaylı ilgisi olan kurum ve kuruluşlar arasında işbölümü ve işbirliği sağlan-
masına yönelik mekanizmalar geliştirilecek; çevre sorunlarına yönelik çözümlerde 
toplumsal uzlaşma ve katılıma önem verilecektir. 

UÇEP güncelleştirilecek ve yasal bir çerçeveye kavuşturulacaktır. UÇEP 
uygulamalarının da sağlıklı bir şekilde izlenmesi amacıyla sürdürülebilir kalkınma 
göstergeleri geliştirilecektir. 

Çevresel yönetim kapasitesi geliştirilecek, çevre yönetim araçlarının kullanımı 
etkin hale getirilecektir. 

Çevre politikalarının ekonomik ve sosyal politikalarla entegrasyonunda ekonomik 
araçlardan yararlanılacaktır. 

Uzun dönemde çevre sorunlarının çözümü için uygulanan politikalar ve stratejilerin 
ülke gerçekleri de dikkate alınarak AB normları ve uluslararası standartlara paralel 
olması sağlanacaktır. Çevre ve kalkınma ile ilgili veri ve bilgi erişim sistemleri 
oluşturulacak, çevre izleme ve ölçüm altyapısı geliştirilecek, çevre envanterleri, 
istatistikler ve standartlara yönelik ihtiyaç duyulan düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

Doğal   kaynakların   sürdürülebilir kullanımı teşvik edilecek; çevresel riskler en 
aza indirilecektir. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı amacıyla 
hazırlıkları tamamlanan Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı yürürlüğe 
konacaktır.Korunan  alanlar için  yönetim  planları ve uygulamasına yönelik eylem 
planları hazırlanacaktır. 

Çölleşme ve erozyonla etkili mücadele amacıyla, ormancılığı, tarımı, 
hayvancılığı,yerleşmeyi,  sanayi,  su  kaynaklarıyla  ilgili faaliyetleri, alternatif geçim 
kaynaklarını ve kırsal altyapının geliştirilmesini entegre olarak ele alan, Ulusal Çölleşme 
Eylem Planı hazırlanacaktır. 
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Kamu kuruluşları başta olmak üzere, bütün sektörlerde çevreye duyarlılığın artırıl-
ması ve kirliliğin önlenmesi için gerekli çalışmalar sürdürülecektir. 

Hava kirliliğinin önlenmesi konusunda tüm sektörlerde emisyon faktörleri 
belirlenerek emisyon envanterleri çıkarılacaktır. 

Sanayi  politikalarının belirlenmesinde ve yeni sanayi yatırımlarında çevre dostu 
teknolojilere öncelik sağlanacak, yerel imalatçılar çevre dostu teknolojiler konusunda 
bilgilendirilecek ve teşvik edilecektir. 

ÇED sürecinin daha etkin kılınması yönünde düzenlemeler yapılacaktır. 

Biyoteknolojik uygulamalardan kaynaklanabilecek olası biyogüvenlik risklerinin en 
aza indirilmesi için bütüncül bir yaklaşımla yasal, kurumsal   ve   uygulamaya   ilişkin 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Küresel iklim sisteminin korunması kapsamında ülkemizin üzerine düşen sorum-
lulukları çerçevesinde; artan nüfusun gereksinimleri temel alınarak ortak fakat 
farklılaştırılmış yükümlülükler ilkesi doğrultusunda İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
(İDÇS) sürecine katılmak üzere çalışmalar sürdürülecektir. 

Ulaştırma, enerji, sanayi ve konutlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 
kontrol etmek ve azaltmak amacıyla enerji verimliliğinin artırılması ve tasarruf sağlan-
ması yönünde düzenlemeler yapılacaktır 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler: 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Çevre 
Bakanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 443 sayılı KHK'da günün ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde düzenlemeler yapılacaktır. 

Biyogüvenlik Yasası  çıkartılacak; Ulusal Biyogüvenlik Kurulu oluşturulacaktır. 

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını temin etmek üzere gerekli yasal 
ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. Bu bağlamda, 6831 sayılı Orman Kanunu, 3194 
sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda ve çevreyle   ilgili   
yönetmeliklerde   gerekli düzenlemeler yapılacaktır 

 

2.5. Ulusal Çevre Eylem Planı 

1992 Rio Zirvesi'nde kabul edilen "Gündem 21"e göre katılımcı ülkelerin, bir ulusal 
çevre programı yapmaları gerekmektedir.Türkiye bu konudaki hazırlık çalışmalarına 
1995 yılında başlamıştır. Çalışmalara başta kamu ve özel ilgili sektörlere, üniversitelere, 
gönüllü kuruluşlara, belediyeler ile meslek kuruluşlarına mensup konularında uzman 
temsilcilerinden oluşan geniş bir grup katılmıştır. Çalışmalar, Mayıs 1998 tarihinde 
tamamlanarak "Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı (UÇEP)" adlı bir belge ortaya 
konmuştur.  

UÇEP'in beş ana hedefi vardır: 

1) Kirliliğin önlenmesi ve azaltılması, 

2) Bütün yurttaşların çevre altyapı ve hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, 

3) Yenilenebilir kaynakların sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi, 

4) Çevre ile ekonomiyi birlikte sürdürülebilir kılacak politika, proje, program ve önerilerin 
geliştirilmesi, 

5) Gerek insanların gerek çevrenin doğal ve insanların sebep olduğu risklere maruz 
kalma oranının mümkün olduğu ölçüde azaltılması. 
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Bu hedeflere ulaşmak üzere; toplumda bilgi ve duyarlılık düzeyinin yükseltilmesi 
için, çevre ile ilgili bilgi üretiminde güvenilir ve güncelleştirilebilir bir sistem geliştirilmesi 
ve etkin biçimde kullanılması öngörülmüştür. Bu amaçla, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasında bilinç ve duyarlık düzeyini yükseltecek eğitim programlarının uygulanması 
gerektiği vurgulanmıştır. 

Çevre yönetiminin iyileştirilmesine yönelik olarak gereksinim duyulacak yeni 
yatırımların finansmanı için; bütçe kaynakları, yerel yönetim kaynakları, bazı kamu 
hizmetlerinden alınacak ücretler, çevre ödentileri ve vergilerden kaynak sağlanması 
öngörülmüştür. Plana göre; endüstri kuruluşlarının kendi kirlilik harcamalarını 
kendilerinin karşılaması, çevre altyapısı ve hizmetlerinde kamu-özel sektör ortaklığının 
sağlanması bu finansmanda diğer bir kaynak oluşturacaktır. Ayrıca, dış bankalardan 
döviz borçlanması, uluslararası sivil toplum kuruluşlarından ve kalkınma kuruluşlarından 
sağlanacak kredi ve hibeler de kullanılabilecek finansman kaynakları olarak 
sayılmaktadır. 

 

2.6.Türkiye’de  Çevre  Koruma Hizmetlerinin  Örgütlenmesi  

 
2.6.1.  Çevre ve Orman  Bakanlığı 
İlk önce genel müdürlük, daha sonra da müsteşarlık düzeyinde yürütülen çevre 

korunma çalışmaları, 21 Ağustos 1991 tarihli Resmi Gazete'de 443 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin yayımlanması ve Çevre Bakanlığı'nın; kurulması ile bakanlık 
düzeyinde yürütülen bir hizmet haline gelmiştir.  Daha sonra 08.05.2003 tarih ve 25102 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4856 Sayılı Çevre Ve Orman Bakanlığı Teşkilat Ve 
Görevleri Hakkında Kanun ile Çevre ve Orman bakanlıkları birleştirilerek, Çevre ve 
Orman Bakanlığı kurulmuştur. Bu yasada, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın kuruluş 
amacı, görevleri ve örgütlenme biçimi aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

Amaç  

MADDE 1. Bu Kanunun amacı, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kırsal ve 
kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve 
korunması, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması, 
geliştirilmesi ve her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi ile ormanların korunması, 
geliştirilmesi ve orman alanlarının genişletilmesi, ormanların içinde ve bitişiğinde 
yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması, orman 
ürünlerine olan ihtiyacın karşılanması ve orman ürünleri sanayinin geliştirilmesi için 
Çevre ve Orman Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları 
düzenlemektir. 

Görev  

MADDE 2. Çevre ve Orman Bakanlığının görevleri şunlardır: 

a) Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve 
politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler 
yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını 
sağlayacak tedbirleri almak. 

b) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun 
olan teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek. 

c) Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile 
birlikte belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. 

d) Atık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı 
özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için 
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denetimler yapmak; ülke genelinde tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki 
taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak; ülkenin atık yönetimi politikasını belirlemek 
ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda 
faaliyetlerin durdurulması ile ilgili usul ve esasları yönetmelikle belirlemek. 

e) Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik 
kriterler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmek 
amacıyla laboratuvar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu 
kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarından yararlanmak. 

f) Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel 
bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve 
finansman bakımından çözümünü sağlayan kaynağın bulunmasıyla ilgili çalışmaları 
yönetmek veya yönlendirmek. 

g) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek 
her türlü plan, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir 
çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve 
stratejik çevresel değerlendirme çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları 
denetlemek ve izlemek.  

h) Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik 
kararların bir arada düşünülmesine imkan veren rasyonel doğal kaynak kullanımını 
sağlamak üzere, kalkınma planları ve bölge planları temel alınarak çevre düzeni 
planlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak.  

ı) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve 
kuruluşların işbirliği ile yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri 
desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak. 

i) Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve 
kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan 
gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını 
yönetmelikle belirlemek. 

j) Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve 
denetlemek. 

k) Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta mahalli idareler olmak 
üzere, sürekli bir eğitim programı uygulamak, bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini 
izlemek, desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini geliştirmek ve çevre problemleri 
konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak. 

l) Çevre ve orman konularında uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların 
izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları 
ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek ve bu çalışmalara Türkiye'nin iştirakine ilişkin 
koordinasyonun sağlanmasına, uluslararası ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat 
çerçevesinde yardımcı olmak. 

m) Ormanların korunması, imarı ve ıslahı ile bakımını sağlamak. 

n) Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet 
ormanlarına ilişkin kamu yararına irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek. 

o) Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel 
ağaçlandırma planı düzenlemek, bu planın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile 
ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak. 

ö) Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak. 

p) Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah 
etmek, otlatma amenajman planlarını yapmak veya yaptırmak. 
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r) Ağaçlandırma yapmak, devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, özel ağaçlandırma 
yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek. 

s) Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait 
amenajman planlarını yapmak veya yaptırmak. 

ş) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik 
gelişmelerini sağlamak maksadıyla bunları her türlü kredi ve yardım kaynaklarıyla 
desteklemek, orman-halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak. 

t) Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların 
kamulaştırılmasını sağlamak ve buraları ağaçlandırmak. 

u) Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, odun ve odun dışı orman 
ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin esasları belirlemek, gerektiğinde tohum, fidan ve 
üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek. 

v) Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi 
mesire yerleri ile biyolojik çeşitliliğin, av ve yaban hayatı alanlarının tespiti, yönetimi, 
korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak. 

y) Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri ve 
eğitim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit 
uygulamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, 
dokümantasyon ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak. 

Teşkilat 

MADDE 3. Bakanlık teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan 
meydana gelir. 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. Bakanlık merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim 
birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.  

Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bakan 

MADDE 5. Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiri olup, Bakanlık hizmetlerini 
mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve 
yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren 
konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve 
Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden ayrıca sorumlu olup, Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını 
denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Müsteşar 

MADDE 6. Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık 
hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve 
politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara ve mevzuata uygun olarak 
düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık Teftiş Kurulu hariç, Bakanlık kuruluşlarına 
gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı 
sorumludur. 

Müsteşar yardımcıları 

MADDE 7.Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardımcısı 
atanabilir. 
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Ana hizmet birimleri 

MADDE 8. Bakanlığın ana hizmet birimleri şunlardır: 

a) Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. 

b) Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü. 

c) Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü. 

d) Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü. 

e) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. 

f) Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. 

g) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı. 

h) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı. 

 

2.6.2. Çevre Koruması ile İlgili Diğer Bakanlık ve Kurumlar 
Türkiye’de çevre koruma görev ve sorumluluğu yalnızca Çevre ve Orman 

Bakanlığı’na verilmiş değildir. Bazı alanlardaki çevre korunma ve kirliliğin önlenmesi  
sorumluluk ve yetkisi diğer bazı bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara verilmiş olup, bu 
alanlarda bu kuruluşların çalışmaları Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan daha da önemli 
olabilmektedir. 

Bu bağlamda, başta Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı,  Bayındırlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Turizm Bakanlığı olmak üzere diğer birçok bakanlığın ve kuruluşun çevre 
koruma konusunda görev ve sorumlulukları vardır. Bu bakanlıklar arasında, çevre 
koruma konusunda ceza vermeye yetkili olan yerel mülki amirlerin bağlı bulunduğu 
İçişleri Bakanlığı’nın özel bir yeri vardır. 

Sağlık Bakanlığı, bir kısım çevre sağlığı hizmetlerinden; Kültür Bakanlığı, bazı 
doğal koruma alanlarından; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, su kirliliği ve kontrolü ile 
balıkçılık dahil doğal kaynakların korunmasından; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
enerji ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi ve tüketilmesinden; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ülkenin endüstri politikalarının belirlenmesinden sorumludur. 

 Çevre koruma ile ilgili görev, yetki  ve sorumlulukları olan kuruluşların başında 
ise; DPT, DSİ, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Hıfzıssıhha Enstitüsü bulunmaktadır. 

Bu kuruluşlar içinde Devlet Planlama Teşkilatı’nın, özellikle politika oluşturma 
açısından ayrı ve önemli bir yeri vardır. Çünkü; hükümet politikalarının 
koordinasyonunda temel araç olan “Beş Yıllık Kalkınma Planları”nı  DPT tarafından 
hazırlamaktadır.   

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), su kaynaklarının yönetimi ve 
geliştirilmesinden; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kırsal kesimdeki su arzı, sulama ve 
su arıtmasından, İller Bankası Genel Müdürlüğü ise, belediyelere proje hazırlama ve 
kent altyapısı ile ilgili projelerin uygulanmasından sorumludur. 

 

2.6.3. Yerel İdareler 
Türkiye’de çevre korunma alanındaki politikalar merkezi idareler tarafından 

geliştirilmekle birlikte, bu politikaların uygulanması genel olarak yerel idareler tarafından 
yapılmaktadır. İl düzeyinde çevre konusunda görev ve sorumlulukları olan birimlerin 
başında Valilik ve Belediyeler gelmektedir.   

Valiliğe bağlı olarak İl Özel İdaresi, Mahalli Çevre Kurulu, Hıfzıssıhha Kurulu, 
Sağlık Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlıklara bağlı olarak Sağlık 
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Grup Başkanlıkları (halk sağlığının korunması amacıyla yapılan diğer görevlerinin 
yanında) çevre konularında da görev yapmaktadır.  

Belediyeler, 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ile;çevre ve çevre koruma konusuna 
giren birçok konuda doğrudan yetkilendirilmiş, görevlendirilmiş ve sorumlu kılınmıştır. 
Konu ile ilgili ve yürürlükteki kanunların uygulanması açısından, düzenleme, kural 
koyma, denetim ve yaptırım yetkilerine sahiptir.  Aynı şekilde; çevre koruma önlemlerinin 
uygulanmasında, çevresel altyapının kurulmasında, kentsel atıkların toplanması ve 
zararsızlaştırılmasında, imar planlarının yapılmasında çok önemli bir yere sahiptir.  
Belediyeler bu görev ve hizmetlerini, çevre müdürlüğü, fen İşleri, park ve bahçeler 
müdürlüğü gibi birimleri ile yürütürler.  

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş 
olan Büyükşehir belediyeleri çevre koruma konusundaki görevlerini bu amaçla kurulmuş 
daire başkanlıkları ve bağlı müdürlükleri kanalıyla yerine getirirler. Ayrıca su ve atık su 
hizmetlerini bu amaçla kurulmuş olan genel müdürlükler arcılığı ile, katı atık işlerini ise 
Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) şeklinde kurulmuş kuruluşlar aracılığı ile yerine 
getirmektedirler.  

Türkiye’de çevre koruma  hizmetlerinin örgütlenmesindeki başlıca sorun 
karmaşıklıktır. Çevre koruma hizmetlerinden birinci derecede Çevre ve Orman 
Bakanlığı sorumlu olmakla birlikte, bir çok bakanlık, kurum ve kuruluşun yetki ve 
sorumlulukları vardır. Bu durum bir yandan hizmetlerin koordinasyonunda güçlükler 
yaratırken öte yandan da hizmetlerde kaynak israfına yol açmaktadır. Çevre koruma 
hizmetlerinde başarının ön koşulu sektörler, kurum ve kuruluşlar arası işbirliğidir. 
İstendik düzeyde bir işbirliğinin sağlanamaması bu alandaki en önemli sorundur.  

 

2.7. Türkiye’de  Çevre Koruma Hizmetlerinde Denetim 

2.7.1. İdari Başvuru Yolları ve İdari Denetim  

 Çevrenin korunması ve çevre hakkı bağlamında idari başvuru yolları Türk çevre 

mevzuatı çerçevesinde çeşitli hükümlerle düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu hükümler-de 

idari başvuru yollarının işletilmesi, bu imkandan yararlanacak kişiler ve başvurunun 

yapılacağı makamlar düzenlenmektedir. 

Genel olarak çevre konusunda idari başvuru hakkı, Anayasa'nın 74. maddesinde 
düzenlenen "Dilekçe Hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilir. Madde uyarınca; 

"Vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili 
makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 

Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. 

Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir". 

Bu amaçla çıkarılmış olan, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun'da da aynı 
ifadelere yer verilmekte; vatandaşların idare ile ilgili şikayetlerini içeren başvurularına 
yetkili makamların iki ay içinde yanıt verecekleri de belirtilmektedir. 

İdari başvuru yolları ile ilgili bir diğer genel düzenleme ise,İdari Yargılama Usulü 
Kanunu (İYUK) 10. maddede yer almaktadır. Bu madde uyarınca; 

"...ilgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması 
için idari makamlara başvurabilirler...". 

Çevrenin korunması alanında ise bu konuda özel bir düzenleme Çevre 
Kanunu'nun 30. maddesinde öngörülmüş bulunmaktadır. "İdari Makamlara Başvurma" 
başlığını taşıyan ilgili hüküm uyarınca; 
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"Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan 
gerçek ve tüzel kişiler, idari makamlara başvurarak bu faaliyetin durdurulmasını 
isteyebilirler". 

Burada ister gerçek, ister tüzel kişi olsun bütün kamu ve özel tüzel ve gerçek 
kişilerinin başvuru hakkından yararlanabileceği, özellikle, Çevre Kanunu'nun             1. 
maddesi çerçevesinde çevrenin bütün vatandaşların ortak varlığı kabul edilmesi ile, 
çevreye zarar verilmesi durumunda, bu işleme karşı herkesin yargıya başvuruda 
bulunabileceği açıktır.  

Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar görenlerin yanı sıra, çevreyi 
"kirletme tehlikesi" karşısında da idareye başvurarak faaliyetin durdurulmasının 
istenebilmesi gerekir. Bu durumda kişilerin idareye başvurarak en başta zararlarını, 
dolayısıyla faaliyetin durdurulmasını idareden isteyebilmeleri hakkı, idari bir izin ile 
faaliyete başlayan kirletici tesislerin yine idare tarafından faaliyetlerinin durdurulması 
niteliği ile 30. maddenin genel felsefesine uygun şekilde yorumlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan ve Çevre Kanunu'na önemli 
değişiklikler getirecek olan Kanun Tasarısı'nda, Kanun'un bilgi edinme ve başvuru 
hakkını düzenleyen 30. maddesi ise, ciddi ölçüde değiştirilecektir. Tasarı halindeki yeni 
hüküm uyarınca, 

"Çevreyi kirleten, bozan veya çevreyi kirletme ve bozma tehlikesi bulunan bir 
faaliyetten zarar gören ve haberdar olan gerçek ve tüzel kişiler, ilgili idari makamlara 
başvurarak faaliyetin durdurulmasını isteyebilirler. 

Herkes çevreye ilişkin bilgilere ulaşma hakkına sahiptir. İdari makamlar talep 
halinde çevreye ilişkin bilgileri vermekle yükümlüdür. 

Bilgi talepleri aşağıdaki konulara ilişkin olması halinde reddedilebilir;  

a) Gizlilik dereceleri ile korunan bilgiler, 
b) Açıklanması halinde Devletin dış ilişkilerine, mill i savunmasına ve milli 

güvenliğe zarar verecek bilgiler, 

c) İlgili yasal düzenlemelerle ticari sır olarak nitelendirilen veya niteliği gereği ticari 
sır sayılması gereken bilgiler, 

d) Fikri hakları olumsuz etkileyecek bilgiler, 

e) Açıklanması halinde üreme alanları, nadir türler gibi çevresel değerlere zarar 
verecek bilgiler, 

f) Yargılama görevinin yerine getirilmesini engelleyecek veya adil yargılama 
hakkını etkileyecek bilgiler, 

g) Suç işlenmesine yol açacak veya suçların önlenmesi ve soruşturulması için 
suçluların yasal yollarla yakalanıp kovuşturulmasını güçleştirecek bilgiler. 

Çevreye ilişkin bilgi talepleri, talep edilen bilgiye sahip olunmaması, talebin açık 
bir şekilde makul olmaması veya çok genel olması ve görüş, bilgi notu, tavsiye gibi 
kurum içi yazışmalara ilişkin olması durumunda da reddedilebilir. 

Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olanların 
idari makamlara başvurusu sonucu, iki durum meydana gelebilir: Öncelikle, idare 
çevreye zarar veren faaliyeti durdurabilir ki; bu durumda faaliyet sahibi idare aleyhine 
dava açabilecektir. İkinci olarak, idare başvuruya olumsuz cevap verebilir ya da hiç 
cevap vermeyerek, sessiz kalabilir. Bu durumda ise, başvuran İYUK madde 10/2 
uyarınca idarenin bu işlemini dava konusu yapabilecek ve yürütmenin durdurulması 
talebinde bulunabilecektir. Bundan başka, çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten 
zarar gören ya da haberdar olanlar idare hukukunun sorumluluk esasları çerçevesinde 
tam yargı davası da açabileceklerdir. 

Ancak, haberdar olanların, niteliği ve çerçevesi değerlendirilemeyen zararın 
parasal olarak değerinin ölçülmesinin güçlüğü karşısında tam yargı davası 
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açabilmelerinin pratik bir yararı olmayacaktır. Bu durumlarda idari başvuru yolu sona 
erecek ve yargısal süreç başlayacaktır. 

Bu çerçevede belirtilebilecek olan, Çevre Kanunu'nun 10. maddesi ile getirilen ve 
ilgili yönetmelik ile geliştirilen Çevresel Etki Değerlendirmesi sistemi ve 30. maddesi ile 
getirilen çevre kirliliğinden haberdar olan kişilerin yetkili mercilere şikayette bulunma 
haklarına ilişkin hükümlerin Avrupa Birliği'nin konu ile ilgili mevzuatı ile büyük ölçüde 
uyumlu olduğudur. 

Elbette idarenin bu tarz kişisel başvurular olmaksızın da çevrenin korunması 
alanında denetim gerçekleştirme yetkisi ve görevi vardır. Hem Çevre Kanunu, hem de 
bu Kanun'a dayanılarak çıkarılmış yönetmelikler bu konuda çeşitli hükümler 
içermektedir. 

Örneğin Çevre Kanunu, idareye; işletmelere izin vermek ve bu iznin verilmesi için 
gerekli denetimleri gerçekleştirmek (madde 11), kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin 
çevre koruması alanındaki denetimini sağlamak (madde 12), gerektiğinde veya tehlikeli 
hallerde faaliyetlerin geçici veya sürekli olarak durdurulmasına karar vermek       ( 
madde 15 ve madde 16), bu Kanun'un çeşitli maddelerine uymayanlara idari nitelikte 
cezalar vermek (madde 20-23) gibi yetki ve görevleri tanımaktadır. 

 

2.7.3. Hukuki Sorumluluk 
Çevre Kanunu'nun "Kirletenin sorumluluğu" başlığını taşıyan ve yukarıda ele 

alınmış olan 28. maddesi uyarınca, 

"Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler sebep oldukları kirlenme ve 
bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. 

Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat 
sorumluluğu saklıdır". 

Böylece, bu madde ile çevreyi kirleten veya bozanın, sebep olduğu zararlardan 
kusura dayalı olmayan bir şekilde sorumlu olacağı belirtilmiştir. 

Hukuki sorumluluğun şartları ise, çevrenin kirletilmesi veya bozulması, bundan 
ilgili kişinin bir zarara uğraması, çevre kirliliğine yol açan etkiler ile zarar arasında uygun 
bir illiyet bağı bulunması olarak belirlenmektedir. 

Unsurları bu şekilde belirlenen sorumluluğun sonuçları ise, Çevre Kanunu'nun 28/2 
maddesi uyarınca tazminat talep edilmesi veya Medeni Kanun'un 656. maddesine 
dayanılarak veya yine Medeni Kanun'daki 661. maddede yer alan "komşuluk hakkı" 
çerçevesinde eski hale iade ve tehlikenin giderilmesi talebi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Medeni Kanun'un "Malikin Mesuliyeti" başlığını taşıyan 656. maddesine göre, 
taşınmaz malların malikinin hakkını aşarak başkasına zarar vermesi halinde, zarar 
gören kişinin eski halin iadesini, tehlikenin uzaklaştırılmasını, gereken tedbirlerin 
alınmasını ve uğradığı zararın tazminini talep etme hakkının olduğu; 661. maddede 
düzenlenen "komşu hakkı" uyarınca ise, bir kimsenin mülkünü kullanırken ve özellikle 
sınai faaliyette bulunurken komşularına zarar verecek her türlü taşkınlıklardan çekinmeye 
zorunlu olduğu ve bu çerçevede hoş görülebilecek dereceyi aşan gürültü, sarsıntı, 
duman, kurum ve rahatsızlık veren diğer toz, buğu, koku çıkarmasının yasaklandığı 
hükme bağlanmıştır. Bundan başka, Borçlar Kanunu'nun 58. maddesine göre, "Bir bina 
veya üretilen herhangi bir mamulün maliki, o mamulün fena yapılmasından yahut 
muhafazasındaki kusurundan dolayı sorumlu" tutulacak; yine aynı Kanun'un 59. 
maddesine göre ise, bir binadan yahut imal edilen üründen diğer bir şahsın zarar 
görmesi halinde, zarar görenin tehlikeyi bertaraf etmek için lazım gelen tedbirleri 
almasını malikten talep etme hakkı bulunacaktır. 

Dolayısıyla, bu hükümler, kişilere özel hukuk alanında başvuru ve dava yoluna 
gitme imkanı sunmaktadır. 
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2.7.2. Yargısal Denetim 
 İptal Davası: Türk İdare Hukuku'nun temel ilkeleri uyarınca, Anayasa'nın 125. 

maddesinde de belirtildiği üzere, "İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu 
açıktır". 

Bu çerçevede İYUK'nun 10. ve 11. maddeleri kapsamında idareye yapılan 
başvuru üzerine 60 gün içinde ilgili idareden cevap gelmezse, talep reddedilmiş sayılır 
ve ilgililer bu sürenin bitiminden itibaren idari mahkemelerde dava açabilirler. 

İYUK madde 12 uyarınca, 

"...menfaatleri ihlal edilenler tarafından idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, 
konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için ..." 
dava açılması düzenlenmiştir. 

Bu çerçevede, Çevre Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında başvurulacak olan 
iptal davası, idarenin idari başvuruya rağmen çevreye zarar veren faaliyeti durdurmama 
şeklindeki hukuka aykırı işleminin bu hukuka aykırılığının tespiti ve ortadan kaldırılması 
için açılacaktır. Her türlü gerçek ve tüzel kişi de Çevre Kanunu'nun 30. maddesi 
sürecinden geçmiş olmak sebebiyle, ayrıca menfaat ispatına gerek kalmaksızın bu 
davayı açma imkanına sahip olacaktır. Burada, idari dava açmak için geçerli olan 
menfaat koşulu da mahkemeler tarafından geniş yoruma tabi tutulmaktadır. Dava 
süresi ise hukuka aykırı işlemden itibaren 60 gündür. 

Talebin idari mahkeme tarafından kabulü halinde, idarenin çevreye zarar veren 
faaliyeti durdurmama kararı iptal edilmiş olacaktır. İdarenin, mahkemelerin her türlü 
kararının gereklerini yerine getirme yükümlülüğü dolayısıyla bu aşamada idarenin 
çevreye zarar veren faaliyeti durdurması gerekecektir. 

İdarenin iptal kararı geriye de yürüdüğünden karardan önceki duruma dönüle-
bilmesi için gerekli bütün hukuki ve fiili tedbirleri de alması gerekecektir. İdare, bu 
çerçevedeki yükümlülüğünü en geç 60 gün içinde yerine getirmek zorundadır. 

Yukarıda da değinildiği üzere, Çevre Kanunu'nun "İlkeler" başlıklı 3. maddesinin 
(e) bendinde kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılması ve mücadele için yapılan 
masrafların kimler tarafından nasıl karşılanacağı düzenlenmektedir. Madde uyarınca; 

"Kirletenin kirlenmeyi durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli tedbirleri 
almaması veya bu tedbirlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması sebebiyle kamu 
kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcama lar...kirletenden tahsil edilir". 

Maddenin amacından hareketle iptal kararı üzerine faaliyetin durdurulmasıyla 
idarenin; kirlenme ve bozulmanın önlenmesi için gerekli bütün tedbirleri alması gerektiği 
sonucuna varılabilir. 

 Tam Yargı Davası: İdarenin eylem veya işlemlerinden dolayı kişisel hakları ihlal 
edilen ve bu ihlal sebebiyle zarara uğrayan kişilerin idare aleyhine tam yargı davası 
açarak tazminat talep etme imkanları da bulunmaktadır (İYUK madde 13). 

Burada, Çevre Kanunu'nun 30. maddesi gereğince, çevreyi kirleten veya bozan bir 
faaliyetten zarar görenler veya haberdar olanlar, ancak idare hukukunun sorumluluk 
esaslarının izin verdiği hallerde ve ölçülerde başvuruda bulundukları idareyi tazminata 
mahkum ettirebilirler. 

Tam yargı davası çerçevesinde idarenin sorumluluğu, çevrenin kirletilmesi veya 
bozulmasına karşılık, zamanında hareket ederek gerekli tedbirleri almaması ve bu alanda 
hizmet kusuru işlemesinden doğmaktadır. 

Tam yargı davasının unsurları olan kişisel hak ihlali, fiil ile zarar arasında uygun 
illiyet bağı ve idari eylemler halinde ön kararın temini (çevreye zarar veren özel 
teşebbüse ait faaliyetlerin zamanında denetlenmemesinden veya durdurulmamasından 
doğan zararların tazminini konu edinen tam yargı davasının açılabilmesinde ön karara 
ihtiyaç vardır) hususlarının gerçekleşmiş olması şartları aranacaktır. 
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Çevre Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca idari başvuru imkanını kullananların 
davacı olabilmeleri, uğradıkları zararın idarenin sorumluluğunu gerektirecek nitelikte, 
meşru, güncel ve kişisel olmasına bağlıdır. 

Çevreyi kirleten idare veya çevreye zarar veren faaliyet idarenin dışında, bir özel 
teşebbüs olduğu takdirde, dava; izin veya ruhsatla çalışma iznini veren ya da denetimi 
durdurma yetkisine sahip idari makama karşı açılacaktır. 

Dava açma süresi, idari işlemin uygulanması halinde 60 gün, idari eyleme karşı; 
çevreyi kirleten veya bozan eylemlerden hakları ihlal edilenler durumu öğrendikleri 
andan itibaren 1 yıl ve her halükarda eylemin yapıldığı andan itibaren 5 yıl içinde 
idareye başvurarak zararlarının ödenmesi için ön karar istenmesi şeklinde ortaya çıkar. 
Bu isteklerinin kısmen veya tamamen reddinin bildirildiği tarihten, eğer idare hiç cevap 
vermiyorsa, zımni red söz konusu ise, 60 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 60 gün 
içinde dava açılabilecektir. 

Dava sonucunda davacının hakkının ihlal edildiği anlaşılırsa, ihlal edilen hakların 
niteliğine göre hangi şekilde tamir ve telafi edileceğine karar verilir. Bu tamir ve telafi, 
ihlal edilen hakkın niteliğine göre parasal bir giderim olabileceği gibi, eski hale getirme 
veya aynen ödeme şeklinde de olabilir. 

Çevrenin korunması konusunda çevreyi kirletenin tazminat borcu kabul edilmiş (28. 
madde ), idari para cezalarına yer verilmiş (20. madde ), hatta hürriyeti bağlayıcı ceza bile 
öngörülmüş (26. madde ); ancak, eski hale getirmeye hiç değinilmemiş olması önemli bir 
boşluk olarak nitelendirilmektedir. 
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BÖLÜM V  

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE  

UYUM PROGRAMI 

 

 1.GİRİŞ 
Türkiye AB üyeliğine adaydır ve üyeliğe kabulü için, diğer alanlarda olduğu gibi, 

çevre koruma konusunda da AB mevzuatına uyum sağlamak zorundadır.  

Avrupa Birliği çevre koruma konusunda ilk kez 1972 yılında harekete geçmiş ve 
birbirini izleyen dört eylem programı kabul etmiştir. Günümüze kadar, Toplulukta 200 
dolayında hukuki metin kabul edilmiş ve bir çevre koruma mevzuatı meydana 
getirilmiştir. Bu mevzuatla özellikle, atık yönetimi, su ve hava kirliliği gibi alanlarda 
asgari standartlar getirilerek kirlenmeyi sınırlama amaçlanmıştır. Daha önceleri yalnızca  
bildirge niteliğinde olan çevre eylem programlarına Maastricht Antlaşması ile politika 
statüsü kazandırılmıştır. Amsterdam Antlaşması ile de bir adım daha gidilmiş ve 
sürdürülebilir kalkınma ilkesi, Avrupa Birliği’nin amaçlarından biri haline getirilmiştir.  

Avrupa Birliği’nde çevre koruma bağlamında; 1) Birliğe özgü ve Birlik tarafından 
değiştirilebilir kurallar / düzenlemeler ve 2) uluslararası antlaşmalardan gelen ve 
Birlik’çe değiştirilemez olan kurallar / düzenlemeler olmak üzere iki tür kurallar / 
düzenlemeler söz konusudur. 

Bunlardan; Avrupa Birliği’nin koymuş olduğu kurallara / düzenlemelere üye 
devletlerin uyması zorunludur. Diğer uluslararası kuruluşların koyduğu kurallara / 
düzenlemelere ise devletlerin bire bir uyması AB bağlamında zorunlu değildir. Bu 
nedenle de, Türkiye’nin Birliğe üye olması halinde, AB’nin kendisinin koymuş olduğu 
tüm yasal düzenlemelere  doğrudan uyması gerekir.  Başka bir anlatımla da,Türkiye’nin 
başta Anayasa olmak üzere tüm yerel düzenlemelerini AB düzenlemelerine uygun hale 
getirmesi gerekir.   

Türkiye’nin AB çevre koruma politikalarına uyumun sağlamasının en kolay / pratik 
yolu; zaten düzenleme var olan, ancak Birlik düzenlemeleri ile uyumsuz olan 
düzenlemelerini değiştirerek AB düzenlemeleri ile uyumlu hale getirmek, düzenleme 
olmayan konularda / alanlarda ise Birliğin düzenlemelerini iç hukuka aktarmaktır. 
Esasen Türkiye’nin yaptığı da budur. 

Türkiye 14 Nisan 1987’de tam üyelik için başvurduktan sonra; yasal düzenlemeler 
konusunda çalışmalar yapmak üzere 19 adet komite kurmuştur.  Bu komitelerden  birisi 
de “Çevre Alt Komitesi”dir. 1989 yılında ilgili bakanlıklarda  “Avrupa Topluluğu 
Koordinasyon Daire Başkanlılıkları”  ve DPT’de AT genel Müdürlüğü ve AT Özel İhtisas 
Komisyonu kurularak çalışmalar daha da ayrıntılandırılmış ve böylece Türkiye’nin 
Birliğe uyumunda önemli mesafeler kaydedilmiştir. 
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Ulusal Program’da çevre ile ilgili çok sayıda kısa ve orta vadeli önlemin var 
olduğunu görüyoruz. Başka bir deyişle, “Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı”na uyum 
konusunda Türkiye’nin önünde uzun, yorucu ve hayli masraflı bir yol bulunmaktadır. Bu 
işin Ulusal Program’da belirtilen kısa ve orta vadelerde pek gerçekleşemeyecek kadar 
zor olduğunu Avrupa Birliği de bilmektedir.  

Türkiye çevre konusunda son 15 yılda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Buna 
karşılık, Avrupa Birliği gerçekleştirilen bu gelişmenin yeterli olmadığı görüşündedir. 
Nitekim; 1999 İlerleme Raporu’nda Komisyon’ca, Türk çevre mevzuatının Topluluk 
müktesebatından çok farklı olduğu belirtilmiştir. 2000 İlerleme Raporu’nda ise hava 
kalitesi, atık yönetimi, su kalitesi, doğal yaşamın korunması, endüstriyel kirlenme 
riskleri, kimyasal ürünler, genetiğinde değişim yapılmış ürünler, ozon tabakası ve 
nükleer güvenlik alanlarında Türkiye’de bir gelişme kaydedilmediğine dikkat çekilmiştir. 
2001 İlerleme Raporu’nda ise Türkiye’nin, AB müktesebatı’nı ulusal mevzuat haline 
getirme konusunda önemli bir gelişme kaydetmediği belirtilmektedir. İlerleme 
Raporları’ndaki bu yönlendirmelerin yanında, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği için çevre 
mevzuatına uyum konusunda yapması gereken işler, 4 Mart 1998 tarihli Türkiye için 
Avrupa Stratejisi’nde, Katılım Ortaklığı Belgesi’nde ve nihayet Ulusal Program’da da 
belirlenmiştir.  

Türkiye 1999 yılında “Avrupa Çevre Ajansı”na (EEA) ve “Avrupa Bilgi ve Gözlem 
Ağı”na (EIONET) üyelik başvurusunda bulundu. AB ve Türkiye arasında Avrupa Çevre 
Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşması 9 Ekim 2000 tarihinde 
imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem 
Ağına katılımı anlaşmasının onaylanması konusu, Ulusal Programdaki kısa vadeli 
taahhütlerimiz arasında idi ve “Bu Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı” 23 Ocak 2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulu’nda kabul edildi. 

Ajans: 

-Türkiye’de hazırlanan projelerin AB tarafından finanse edilmesi amacıyla tüm 
projeler için şart olan Çevresel Etki Değerlendirmesinin yapılması için gerekli veri ve 
bilginin edinilmesine katkı sağlayacaktır. 

-Çevre ve diğer alanlarda (sanayi, tarım, vs) AB müktesebatına uyum sürecinde 
gerekli olan doğru, güvenilir, AB standartlarına uygun verinin toplanması ve işlenmesi 
için gerekli altyapının oluşturulması ve kurumsal yapının güçlendirilmesi mümkün 
olacaktır.  

-Uluslararası taahhütlerin bir gereği olarak bildirimde bulunması gereken, çevre ve 
sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin geliştirilmesine katkı verecektir. 

-Kalkınma planları, ulusal strateji ve politikaların hazırlanması aşamasında karar 
vericilere çevre alanında gerekli olan verilerin ve bilgilerin teminine yardımcı olacaktır.  

-Ülke içindeki çevresel değişimlerin, buna neden olan eylem ve sonuçların 
izlenmesi ve raporlanmasına katkı sağlayacaktır. - Çevresel veri toplama, doğrulama, 
değerlendirme ve bilgiye dönüştürmede standardizasyonun sağlanmasına katkı 
sağlayacaktır. 

Türkiye’nin şu andaki uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan raporlama 
yükümlüğü yalnızca 13 adettir. AB üyeliği durumundaki raporlama yükümlülükleri ise, 
AB mevzuatı, uluslararası anlaşmalar, Avrupa Çevre Ajansı ve EUROSTAT raporlama 
yükümlülüklerini içermekte olup 88 adet olacaktır.  AB üyeliği yolundaki Türkiye’nin bu 
zorunlulukları yerine getirmek için gerekli altyapıyı bir an önce oluşturmaya başlayacak 
olması açısından Ajansa katılınması önemlidir.  
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2. BAKANLAR KURULU KARARI 

  Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nı 
düzenleyen 23 Haziran 2003 tarih ve 2003/5930 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24 
Temmuz  2003 tarih ve 25178 mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı’nın tam metni aşağıda verilmiştir. 

 

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 

 

GENEL İLKELER 

Madde 1: “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı” 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde, kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi 
öngörülen çalışmaları kapsamaktadır. 

Söz konusu Ulusal Program, bu alanda yapılacak çalışmaların temel, esas ve 
unsurlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Madde 2: Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, gerekli çalışmaları Ulusal 
Program’da yer alan hedefler doğrultusunda ve belirlenen zamanda gerçekleştirmeleri 
esastır. 

Ulusal Program, yıllık gerçekleşmeler, Katılım Ortaklığı Belgesi ve İlerleme 
Raporları da dikkate alınarak, ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerine göre gerektiğinde 
güncelleştirilecektir. 

Madde 3: Kamu kurum ve kuruluşları, Avrupa Birliği Müktesebatının ulusal 
mevzuata aktarılması ve uygulanması için Ulusal Program’da yer alan gerekli idari 
düzenlemeleri ve personellerinin hizmet içi eğitimini yapacaklardır. 

Madde 4: Ulusal Program’da yer alan hedeflere uyum ve bunların uygulanması için 
gerekli finansmanın karşılanmasında öncelikle Ulusal Program’da yer alan ihtiyaçlar 
esas alınacaktır.  

Kamu kurum ve kuruluşları, Ulusal Program’da yer alan hedeflerin yerine 
getirilebilmesi için ihtiyaç duydukları finansmanın temininde Mali İşbirliği Programı 
kapsamında Avrupa Birliği tarafından verilen  katılım öncesi hibelerden yararlanmaları 
durumunda: 

- Mali İşbirliği Komitesi’nin görüşleri de alınarak Avrupa Komisyonu ile birlikte 
hazırlanan Mali İşbirliği Programı’nda yer alan yatırım ile ilgili projeler, ulusal katkı 
paylarının karşılanabilmesi için yıllık programlarda yer almasının sağlanması amacıyla 
Ulusal Mali Yardım Koordinatörü  tarafından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na 
gönderilir. 

- Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları, cari ve transfer harcamaları için Maliye 
Bakanlığı’na müracaat edeceklerdir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamdaki talepleri öncelikle karşılanacaktır. 

Madde 5: Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde, Kamu kurum ve 
kuruluşlarınca hazırlanacak mevzuatı Avrupa Birliği hukukuna uyum açısından gözden 
geçirmek, Türk ve Avrupa Birliği mevzuatının çeviri işlemlerini koordine etmek ve 
sistematiğini sağlamak, bunlara ilişkin envanter çalışmalarını yürütmek ve yapılacak 
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çevirilerin denetimini yapmak üzere Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nde Avrupa Birliği 
Hukuku ve Tercüme Denetim Birimi kurulacaktır. 

ULUSAL PROGRAMIN KOORDİNASYONU 

Madde 6: Ulusal Program’da yer alan hedeflerin belirlenen takvim içerisinde yerine 
getirilebilmesi için gerekli çalışmaların takip ve koordinasyonu Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği tarafından yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları bu koordinasyonun etkin 
bir şekilde yürütülmesi için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile işbirliği içinde gerekli 
çalışmaları yapacaktır. 

Madde 7: Kamu kurum ve kuruluşları, AB müktesebatına uyum çerçevesinde, 
görev alanlarına giren konuların gerçekleştirilebilmesi için Ulusal Program’da yer alan 
tedbirler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapacaklardır. Kurumların idari 
düzenlemelerinde gerekli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bu konuda yetkili 
kurumlarca azami gayret gösterilecektir. 

Madde 8: Kamu kurum ve kuruluşlarınca, Ulusal Program’da yer alan hedefler 
doğrultusunda mevcut mevzuatta değişiklik yapılması veya yeni mevzuat çıkarılması 

halinde mevzuat taslakları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda AB 
müktesebatına uyum açısından önceden incelenecek ve Genel Sekreterliğin görüşü 
alındıktan sonra Başbakanlığa sevk edilecektir. 

ULUSAL PROGRAMIN İZLENMESİ 

Madde 9:  Türkiye’nin AB müktesebatına uyum sürecinde kat ettiği gelişmenin 
düzenli olarak izlenebilmesini ve Avrupa Komisyonu’na iletilmesini teminen, kamu 
kurum ve  kuruluşları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nde oluşturulan “AB 
Müktesebatına Uyum Ulusal Veri Tabanı”na iki ayda bir düzenli olarak bilgi aktaracaktır.  

Madde 10: Ulusal Program’ın Bakanlar Kurulunca kabulünün ardından, Ulusal 
Program’da yer alan hukuki, idari ve kurumsal düzenlemelere ait tedbirlere ilişkin 
gerçekleşmeler, her ayın sonunda, kamu kurum ve kuruluşlarınca Genel Sekreterliğe 
bildirilecektir. Genel Sekreterlik, müteakip ayın ilk haftasında gelişmelere ilişkin olarak 

hazırlayacağı bir raporu  Bakanlar Kurulu’na  arz edecektir.   

 

3. ULUSAL PROGRAMIN GİRİŞ BÖLÜMÜ 

  Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”nı 
düzenleyen 23 Haziran 2003 tarih ve 2003/5930 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
ekinde yayımlanan “Ulusal Program”ın giriş bölümünün tam metni aşağıda verilmiştir. 

 

GİRİŞ 

Cumhuriyetin dayandığı temel ilkelere bağlı, ulusal bütünlük içinde, demokratik ve 
laik, bilgi çağını yakalamış, güçlü ve refah içinde  yaşayan çağdaş bir hukuk devleti 
olmak, gelecek kuşaklara karşı tarihi bir sorumluluktur. 

Çağdaşlaşmayı temel ilke olarak benimseyen Türkiye, aslında Cumhuriyetin 
kurulmasından bu yana siyasi, hukuki ve ekonomik alanlarda her zaman bir yenileme 
hareketinin içinde olmuştur. Modernleşme ve ileri görüşlü reformlarla somutlaşan bu 
hareket, Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini, her türlü dil, din, 
ırk, cinsiyet ve etnik ayırımın ötesine geçen yurttaşlık bağını ve vicdan özgürlüğüne 
dayalı laiklik ilkesinin pekiştirilmesi sayesinde güçlenmiştir. 
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Türkiye, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefi doğrultusunda,  kalkınmasını en 
ileri aşamalara getirmeye kararlıdır. 21. yüzyılda Türkiye, dünya standartlarında üreten, 
gelirini adil paylaşan, insan haklarını güvenceye alan, hukukun üstünlüğünü, katılımcı  
demokrasiyi, laikliği, din ve vicdan özgürlüğünü uluslararası standartlarda gerçekleşti-
ren, etkili ve yaratıcı bir devlet olma yönünde çabalar harcamaktadır. 

Türkiye’nin esenliğini belirleyecek hedeflere ulaşmasını sağlayacak en önemli proje 
Avrupa Birliğine tam üyeliktir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bütünleşme emeli, her 
vatandaşımızın bugününü ve yarınını temelden etkileyen toplumsal bir dönüşüm 
projesidir. Üretimden tüketime, sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye, enerjiden çevreye, 
adaletten güvenliğe, günlük yaşamın her alanında köklü değişiklikleri gerektiren, ülkeyi 
evrensel standart ve uygulamalara götürecek büyük bir reform hareketidir. Üyelik 
yolunda gerçekleştirilen siyasi, hukuki, ekonomik veya toplumsal her reform, bireyin 
hayat standardını yükseltirken, ülkemizin uluslararası ekonomik gücünü, demokratik 
saygınlığını ve güvenliğini de artırmaktadır. 

Avrupa Birliğine üyeliğimiz, halkımızın büyük çoğunluğunun desteklediği  ve ülkü 
birliğine vardığı ulusal bir hedeftir. Türkiye’nin stratejik vizyonunun da ayrılmaz bir 
parçası olan bu hedef, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ve Atatürk’ün ulusumuz için 
çizmiş olduğu çağdaş uygarlıkla bütünleşme vizyonuyla birebir örtüşmektedir .  

Tarih boyunca Avrupa Kıtası’nın siyasi, ekonomik ve kültürel yapısının bir parçası 
olan Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kırk yıldır devam eden ortaklık ilişkisi, 1999 
Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’nin adaylığının teyit edilmesiyle birlikte yeni bir sürece 
girmiştir. Anılan Zirve’den günümüze kadar kaydedilen gelişmeler, Türkiye’yi tam 
üyeliğe en fazla yaklaştıran bir noktaya taşımıştır. 12-13 Aralık 2002 tarihindeki 
Kopenhag Zirvesi’nde Avrupa Birliği, 2004 Aralık ayında, Avrupa Komisyonu’nun 
hazırlayacağı rapor ve öneriler doğrultusunda Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini 
yerine getirdiğine kanaat getirdiği takdirde, gecikmeksizin üyelik müzakerelerinin 
açılmasını taahhüt etmiştir. 

Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda hukuksal, siyasi ve ekonomik reformların 
gerçekleştirildiği dinamik bir süreç içinde bulunmaktadır. Bu süreçte amaç, demokratik 
sistemin tüm kurum ve kurallarıyla işlerliğinin sağlanmasıdır. Katılımcı demokrasi, 
hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlükler  sadece birer yüce evrensel 
insanlık değeri değil, ekonomik ve siyasal istikrarın ve kalkınmanın en güvenilir 
dayanağıdır. Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyeliğin şartı olan Kopenhag değerler sistemini 
benimseyerek  bugüne kadar gerçekleştirdiği reformlar  ve uyum çalışmalarıyla, daha 
özgürlükçü, daha katılımcı ve daha çağdaş demokrasiye ulaşma  iradesini kanıtlamıştır.   

Öte yandan, uygulanmakta olan ekonomik programın da etkisiyle, Türkiye serbest 
piyasa ekonomisinin kurallarıyla işlediği bir düzene sahiptir. Avrupa Birliği içindeki 
rekabete dayanıklılığını ise Gümrük Birliği’ndeki rekabet gücüyle ortaya koymuştur.  

Büyük toplumsal projesini tamamlamış bir Türkiye’nin 21. Yüzyıla bir demokratik 
güç odağı olarak girmesi,  bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarın tesisi için değeri 
biçilmez bir fırsat olduğu kadar, içinde yaşadığımız çalkantılı bölgede ve daha ötesinde 
çağdaşlaşma arayışı içinde olanlara da bulunmaz bir ilham kaynağıdır. 

Uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı, ülkemizin strateji, güvenlik 
ve siyasal bağlamda konumunu güçlendirmektedir. Türkiye, bu doğrultuda, komşularıyla 
ve civar bölgelerle ilişkilerini, barışçı dış politika hedefleri temelinde geliştirmeye devam 
edecektir.  Türkiye bu çerçevede, Yunanistan’la olan ikili sorunlarını diyalog yoluyla 
çözmeye yönelik çabalarını ve inisiyatiflerini sürdürecektir.  Benzer biçimde, Avrupa 
Birliği ile güçlendirilmiş siyasi diyalogun bir parçası olarak, Kıbrıs’taki gerçeklere ve her 
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iki tarafın egemen eşitliğine dayanan yeni bir ortaklık ihdas etmeyi amaçlayan ve her iki 
tarafça kabul edilebilecek olan bir çözümün bulunması yönünde BM Genel Sekreteri’nin 
iyi niyet misyonu çerçevesinde gösterdiği çabaları desteklemeye devam edecektir.  
Türkiye, güven ortamını geliştirerek kapsamlı bir çözüme imkan sağlamaya matuf 
olarak Kıbrıs Türk tarafının attığı adımları desteklemektedir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda atacağı adımlar, vatandaşlarımızın 
doğrudan doğruya daha gelişmiş demokrasi ve hukuk değerleri içinde yaşamlarını 
sürdürmeleri ve daha iyi ekonomik ve toplumsal şartlara sahip olmalarının 
hızlandırılmasına yönelik atılımlardır. Bu nedenledir ki, Türkiye, tam üyelik 
müzakerelerine biran önce başlayabilmek ve Avrupa Birliği’nin genişleme dinamiğinde 
yer almak için üzerine düşen yükümlülükleri, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine ve 
Atatürk’ün mirasına sahip çıkacak bir anlayışla, süratle yerine getirmek azminde ve 
kararlılığındadır. Ulusal Program’la ortaya konan yükümlülüklerimiz, Türk halkının 
benimsediği  bu yaklaşımı yansıtmaktadır. 

 

4.ULUSAL PROGRAMIN ANA BAŞLIKLARI 

 Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nı 
düzenleyen 23 Haziran 2003 tarih ve 2003/5930 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 
ekinde yayımlanan “Ulusal Program”ın bölüm başlıkları ve sayfa numaraları aşağıda  
aynen verilmiştir. 
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Yukarıdaki fihristten de görüleceği üzere; “Avrupa Birliği Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”nın “Üyelik Yükümlülüklerini 
Üstlenebilme Yeteneği” adlı IV. başlığı 29 alt bölümden oluşuyor. Bu alt bölümlerden; 
7)Tarım, 8)Balıkçılık, 9)Taşımacılık Politikası, 14)Enerji, 15)Sanayi Politikaları ,      
16) Küçük ve Orta Boy İşletmeler, 22) Çevre ve 23) Tüketici ve Tüketici sağlığının 
Korunması adlı altbölümler çevre ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilidir.  Bu 
altbölümlerin; öncelikleri, ana unsurları ve unsurları ulusal programda yer aldığı 
biçimiyle aynen aşağıya çıkarılmıştır. Bunu izleyen bölümde ise, bu kitabın konusunu 
oluşturan ve Ulusal Programda 22. altbölüm olarak yer alan “Çevre Uyum Programı” 

ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır.   

 

Yedi numaralı alt bölüm: TARIM  
24 Mart 2001 tarihinde yayımlanan ilk Ulusal Program’dan günümüze kadar Avrupa 

Birliği mevzuatına uyum sağlamak amacıyla çıkarılan kanunlar aşağıda, kanunlar 
dışında yayımlanan mevzuat ise karşılık geldiği AB mevzuatı ile birlikte Ulusal 
Program’ın eklerinden, Ek-7.1’de sunulmuştur: 

- 10 Mart 2001 tarih ve 24338 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile, zootekni konusundaki AB mevzuatına uyum 
sağlamak için gerekli yasal dayanak oluşturulmuştur.  

- 19 Nisan 2001 tarih ve 24378 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4634 Sayılı Şeker Kanunu  ile pancar üretiminde sözleşmeli sisteme,  şeker 
üretiminde de kota sistemine geçilmiştir.  
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- 26 Nisan 2001 tarih ve 24384 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 4648 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında  
Kanun ile hayvan hastalığı nedeniyle bir ülkeden yapılacak tüm ithalatlara ilişkin 
yasaklamanın, o ülkenin sadece hastalığın bulunduğu bölgesi ile sınırlandırılmasına 
olanak tanıyan düzenlemeler yapılmıştır.  

- 9 Ocak 2002 tarih ve 24635 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve 
Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tütün satışlarının açık artırma usulü, üretimin ise 
sözleşmeli olarak gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.  

 

I- ÖNCELİKLER LİSTESİ  

ÖNCELİK 7.1. Yatay Konulara İlişkin Düzenlemelere Uyum 

Ana Unsur 7.1.1. Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin (IACS) Temel Unsurlarının 
Oluşturulması  

Ana Unsur 7.1.2. Çiftlik Muhasebe Veri Ağının (FADN) Kurulması 

Ana Unsur 7.1.3. Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonuna (EAGGF) 
Yönelik İdari Yapıların Oluşturulması 

Ana Unsur 7.1.4. Organik Tarım 

ÖNCELİK .7. 2. Veterinerlik Mevzuatına Uyum 

Ana Unsur 7.2.1. Veterinerlik Çerçeve Kanununun Çıkarılması ve Bunun 
Uygulanmasına Yönelik AB ile Uyumlu İdari Yapılanmanın Oluşturulması  

Ana Unsur 7.2.2. Sınır Kontrol Noktaları 

Ana Unsur 7.2.3. Veterinerlik Bilgi Sistemi  

Ana Unsur 7.2.4. Hayvan Hastalıklarının Kontrolü ve İzlenmesi ile Acil Eylem 
Planları 

Ana Unsur 7.2.5. Hayvan Refahı 

Ana Unsur 7.2.6. Veteriner Halk Sağlığı 

Ana Unsur 7.2.7. Yem 

ÖNCELİK 7.3. Bitki Sağlığı Mevzuatına Uyum ve Gerekli Kurumsal Kapasitenin 
Oluşturulması   

Ana Unsur 7.3.1. Bitki Pasaportu Uygulamaları ve Sınır Kontrol Noktaları Dahil 
Zararlı Organizmalar 

Ana Unsur 7.3.2. Bitki Koruma Ürünleri (Pestisitler) 

Ana Unsur 7.3.3. Bitki Çeşidi Hakları 

Ana Unsur 7.3.4. Tohum ve Fide Kalitesi 

ÖNCELİK 7.4. Ulusal Kırsal Kalkınma ve Ormancılık Stratejilerinin Oluşturulması  

Ana Unsur 7.4.1. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin ve Programının Oluşturulması 

Ana Unsur 7.4.2. Ulusal Ormancılık Stratejisinin Oluşturulması 

ÖNCELİK 7.5. Gıda Güvenliği ve Kontrolü 
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Ana Unsur 7.5.1. Bitkisel Kökenli Gıda Maddelerinde Gıda Güvenliği 

Ana Unsur 7.5.2. Süt ve Süt Ürünlerinde Gıda Güvenliği 

Ana Unsur 7.5.3. Et ve Et Ürünlerinde Gıda Güvenliği 

Ana Unsur 7.5.4. Diğer Tarımsal Ürünlerde Gıda Güvenliği 

Ana Unsur 7.5.5. Alkollü İçkilerde Gıda Güvenliği 

Ana Unsur 7.5.6. Dikey Mevzuat 

ÖNCELİK 7.6. Ortak Piyasa Düzenlerinin Kurulması ve Tarım Piyasalarının Etkin 
Biçimde İzlenmesine Yönelik Yasal Dayanak, İdari Yapılar ve Uygulama Mekanizmala-
rının Oluşturulması 

Ana Unsur 7.6.1. Hububat ve Çeltik 

Ana Unsur 7.6.2. Sığır ve Dana Eti  

Ana Unsur 7.6.3. Süt ve Süt Ürünleri 

Ana Unsur 7.6.4. Taze Meyve ve Sebze  

Ana Unsur 7.6.5. İşlenmiş Meyve ve Sebze 

Ana Unsur 7.6.6. Zeytinyağı 

Ana Unsur 7.6.7. Şarap 

Ana Unsur 7.6.8. Şeker 

Ana Unsur 7.6.9. Tütün 

 

Sekiz numaralı alt bölüm: BALIKÇILIK 

I-ÖNCELİKLER LİSTESİ 
ÖNCELİK 8.1. Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum İçin Yasal Çerçevenin Oluşturul-

ması 

Ana Unsur 8.1. Yapısal Politikalar 

Ana Unsur 8.2. Koruma ve Kontrol Politikaları 

Ana Unsur 8.3. Pazarlama Politikası 

Ana Unsur 8.4. Balıkçı Tekneleri Kayıt Sistemi 

Ana Unsur 8.5. Bilgi Sistemleri ve İstatistikler 

Ana Unsur 8.6. Su Ürünlerinde Gıda Hijyeni 

Ana Unsur 8.7. Yetiştiricilik 

 

Dokuz numaralı alt bölüm: TAŞIMACILIK POLİTİKASI 
Türkiye’nin ana ulaştırma alt yapı ihtiyaçlarına ilişkin bir program, öncelikle, 

Ulaştırma Bakanlığı sorumluğunda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 
işbirliği halinde yürütülecek olan “Ulaştırma Ana Planı Stratejisi” kapsamında 
belirlenecektir. Ulaştırma Ana Planı Stratejisi çalışmalarında alt yapılarla ilgili hedefler 
konusunda Trans Avrupa Şebekeleri (TEN) ilkelerinin yer aldığı AB mevzuatı da 
incelenerek dikkate alınacaktır. 
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Söz konusu Strateji Belgesinin 2004 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir. Bir 
Strateji Belgesi hazırlanması Hükümetin Acil Eylem Planının da hedefleri arasındadır. 
TEN’e ilişkin projeler ise, Strateji Belgesinde belirlenecek hedefler doğrultusunda, 
mevcut proje stokunun gözden geçirilmesi ve yeni proje ihtiyaçlarının belirlenmesi 
suretiyle ortaya konacaktır. Sözü edilen Strateji Belgesi, hazırlanması amaçlanan 
Ulaştırma Ana Planına zemin oluşturacaktır. 

İlk Ulusal Programın sunulmasından sonra geçen süre içinde, AB mevzuatına 
uyum amacı ile çıkarılan idari düzenlemelere ilişkin liste Ulusal Program’ın eklerinden,  
EK 9.1’de verilmektedir.  

 

I- ÖNCELİKLER LİSTESİ 

ÖNCELİK 9.1. Kara yolu ulaştırması konusundaki AB mevzuatının Türk 
mevzuatına aktarılması ve AB mevzuatının uygulanması için bir uyum programının 
benimsenmesi 

ÖNCELİK 9.2. Demir yolu taşımacılığı konusundaki AB mevzuatının üstlenilmesi ve 
uygulanması 

ÖNCELİK 9.3. Hava taşımacılığı konusundaki AB mevzuatının üstlenilmesi ve 
uygulanması 

ÖNCELİK 9.4. Deniz taşımacılığı, özellikle deniz güvenliği konusunda, AB 
mevzuatının üstlenilmesi ve uygulanması için gerekli şartların sağlanması 

  Ana Unsur 9.4.1. Türkiye’de deniz taşımacılığı güvenliğinin güçlendirilmesi 
konusunda bir eylem planının kabul edilmesi, ilgili AB mevzuatına uyum, mevzuatın 
uygulanması, idari, teknik ve eğitim alanındaki tedbirlerle alt yapının güçlendirilmesi 

Unsur 9.4.1.1. Klas kuruluşlarının izlenmesi de dahil bayrak devleti uygulamalarının 
güçlendirilerek, Türk bayraklı gemilerin teknik durumlarının iyileştirilmesi. 

Unsur 9.4.1.2. İlgili AB mevzuatına uyum, mevzuatın uygulanması, idari yapı ve 
teknik alt yapının güçlendirilmesi ve eğitim alanındaki tedbirlerle liman devleti kontrol 
uygulamalarının güçlendirilmesi 

Unsur 9.4.1.3. Bayrak devleti ve liman devleti uygulamaları dışındaki deniz 
güvenliği ile ilgili diğer AB mevzuatına uyum ve uygulamaların güçlendirilmesi 

Ana Unsur 9.4.2. AB’nin deniz ticareti konusundaki uluslararası ilişkiler mevzuatına 
uyum ve mevzuatın uygulanması  

 

On dört numaralı alt bölüm:  ENERJİ 
Elektrik iç pazarı ile ilgili ortak kurallara ilişkin 19 Aralık 1996 tarih ve 96/92/EC 

Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine karşılık gelen 20 Şubat 2001 tarih ve 
4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 3 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir (3 Mart 
2001 tarih ve 24335 mükerrer Sayılı Resmi Gazete). 

Doğal gaz iç pazarı için ortak kurallar ile ilgili 22 Haziran 1998 tarih ve 98/30/EC 
Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine karşılık gelen 18 Nisan 2001 tarih ve 
4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu 2 Mayıs 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir (2 
Mayıs 2001 tarih ve 24390 Sayılı Resmi Gazete). 

Enerji alanında yayımlanan idari düzenlemelere ilişkin liste Ulusal Program’ın 
eklerinden, Ek 14.1, Ek 14.2 ve Ek 14.3’te yer almaktadır. 
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I- ÖNCELİKLER LİSTESİ 

ÖNCELİK 14.1.  Enerji iç pazarına uyumun tam olarak sağlanması 

Ana Unsur 14.1.1. Elektrik ve doğal gaz sektörlerindeki düzenleyici otoritenin 
bağımsızlığının ve etkinliğinin sağlanması; söz konusu otoriteye görevlerini etkili 
biçimde yerine getirmesi için gereken imkanların sağlanması   

Ana Unsur 14.1.2.  Sınır ötesi enerji ticaretindeki kısıtlamaların kaldırılması  

Ana Unsur 14.1.3. Elektrik ve doğal gaz direktiflerine uygun olarak rekabetçi bir 
enerji iç pazarının kurulmasının sağlanması  

ÖNCELİK 14.2. Enerji iç pazarı dışında kalan AB enerji mevzuatının benimsenmesi 
için bir program oluşturulması  

Ana Unsur 14.2.1. Mecburi petrol stokları konusunda AB mevzuatına uyum 
sağlanması  

Ana Unsur 14.2.2. Enerji verimliliği ile ilgili mevzuat uyumunun sağlanması  

Ana Unsur 14.2.3. Yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjinin üretiminin 
artırılması için bir program hazırlanması  

Ana Unsur 14.2.4. Topluluğun nükleer enerji ile ilgili AB mevzuatına uyum 
sağlanması  

ÖNCELİK 14.3. Trans Avrupa Şebekeleri (TEN) Enerji Yönlendirici İlkeleri 
kapsamında, ortak çıkarlara hizmet eden projeler olarak sınıflandırılan projelerin, 
Türkiye’de uygulanmasının teşvik edilmesi 

 

On beş numaralı alt bölüm: SANAYİ POLİTİKALARI 

I-ÖNCELİKLER LİSTESİ 
ÖNCELİK 15.1. Türkiye Sanayi Politikasının Uygulanması  

ÖNCELİK 15.2. Yabancı Yatırımlara Yönelik Bir Promosyon Stratejisinin 
Geliştirilmesi ve Uygulanması 

 

On altı numaralı alt bölüm:  KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER 
AB müktesebatı içinde bu alanda zorunlu düzenlemeler yer almamakla birlikte, 

Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ’ler) ilk Ulusal Programda da vurgulandığı üzere, 
Türkiye için AB’ne üyelik sürecinde önemli bir alan olma özelliğini taşımaktadır. 
KOBİ’ler, bu önemli konumunu, AB finansmanının aktarıldığı alanlar içinde de 
korumaktadır.  

AB’ne uyumlu bir KOBİ tanımının oluşturulması, bu Ulusal Program döneminde 
AB’ne uyum açısından öncelikli olarak ele alınacak bir konu niteliği taşıyacaktır.  

Buna ilave olarak, KOBİ’ler alanında Türkiye’nin AB politikaları ile uyum yönünde 
izleyeceği yaklaşımın ve rekabet güçlerinin korunması için alınması gerekecek 
tedbirlerin net bir şekilde ortaya konması amacıyla, bir KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 
hazırlanmıştır.  

I-ÖNCELİKLER LİSTESİ 

ÖNCELİK 16.1. KOBİ Tanımının Uyumlaştırılması  

ÖNCELİK 16.2. KOBİ Stratejisi ve Eylem Planının Uygulanması 
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Yirmi iki numaralı alt bölüm: ÇEVRE 
Avrupa Çevre Ajansına ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan 
Anlaşmanın Kabul Edilmesi ile İlgili Müzakerelerin Nihai Senedinin ve Türkiye 
Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Çevre 
Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağına Katılımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 28 Ocak 2003 tarih ve 25007 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 

2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi’nde çevre başlığı altında, AB mevzuatının 
üstlenilmesi için bir uyum programının benimsenmesi, yatırımları finanse etmek üzere 
her yıl için kamu ve özel sektör finansman kaynaklarına ve uyumlaştırma maliyeti 
tahminlerine dayanan bir planın geliştirilmesi tedbirleri yer almaktadır. Bu çerçevede 
MEDA Fonundan desteklenen Türkiye Çevre Mevzuatının İncelenmesi Projesi 
(MEDA/TUR/ENLARG/D4-01) 2002 yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında mevcut 
çevre mevzuatının AB mevzuatı ile karşılaştırılması, eksiklerin saptanması ve ağır 
yatırım gerektiren direktifler bazında tahmini yatırım maliyetlerinin hesaplanması 
çalışmaları yapılmıştır. AB mevzuatının uygulanması için gerekli finansmana ilişkin net 
değerlendirmeler, Türkiye İçin Entegre Çevresel Uyumlaştırma Stratejisi Projesi 
(Integrated Environmental Approximation Strategy for the Turkish Republic No:2002-
31739) 2004 yılında sonuçlandığında kesin olarak ortaya konulabilecektir. Öte yandan 
2002 Yılı Mali İşbirliği Programlaması kapsamında yer alan Türkiye’de Çevre Alanında 
Kapasite Geliştirilmesi Projesinin (TR-362.03) çevre ile ilgili ağır yatırımlar bileşeni 
çerçevesinde, üyelik için öncelikli çevre projelerinin belirlenmesi ve AB’nin çevre ile ilgili 
direktiflerinin gerektirdiği ağır yatırımların finanse edilebilmesi için bir mekanizma 
geliştirilmesinin desteklenmesi çalışmaları yürütülecektir. 

2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi’nin orta vade hedefleri arasında, sürdürülebilir 
kalkınma ilkelerinin, tüm diğer sektörel politikaların tanımlarına ve uygulamalarına 
entegrasyonu hususu yer almaktadır. Bu tedbir kapsamında proje fişi hazırlanmış olup, 
uygun bir zamanlama ile Mali İşbirliği Programlamasına sunulması öngörülmektedir. 

TBMM’de bulunan Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısında çevresel bilgiye erişim konusuna da yer verilmektedir. 2002 Mali İşbirliği 
Programlamasında kabul edilen, Türkiye’de Çevre Alanında Kapasite Geliştirilmesi 
Projesi (TR-362.03) kapsamında ele alınan “çevresel bilgiye ulaşım ve idari yapının 
geliştirilmesi” bileşeni kapsamında çevresel bilgi için ulusal veri tabanı oluşturulması ve 
idari yapının geliştirilmesi için personelin eğitimi çalışmaları yapılacaktır.  

AB çevre mevzuatı kapsamında raporlamaya ilişkin düzenlemeler, mevzuata uyum, 
uygulama ve alt yapı çalışmalarının başlaması sonrası ele alınabilecektir.  

İlk Ulusal Programın yayımlanmasından bu yana geçen sürede, AB mevzuatı ile 
uyum amacı ile yapılan idari düzenlemeler Ulusal Program’ın eklerinden,Ek 22.1’de 
verilmektedir. 

Avrupa Topluluğunun taraf olduğu çevre ile ilgili uluslararası sözleşmelere ilişkin 
ülkemizin durumu ve izleyeceği süreci gösteren tablo Ulusal Program’ın eklerinden, Ek 
22.2’de verilmektedir. 

I- ÖNCELİK LİSTESİ 

ÖNCELİK 22.1. SU KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

Ana Unsur 22.1.1. Tehlikeli Maddelerin Su Ortamına Deşarjı 
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Ana Unsur 22.1.2. Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Suda Nitrat Kirliliği 

Ana Unsur 22.1.3. Su Çerçeve Direktifi 

Ana Unsur 22.1.4. Arıtma Çamurları 

Ana Unsur 22.1.5. Kentsel Atıksu Arıtımı 

Ana Unsur 22.1.6. İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi 

Ana Unsur 22.1.7. Yüzeysel Su ve Yeraltı Suyu Kalitesi 

ÖNCELİK 22.2. ATIK YÖNETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ 

Ana Unsur 22.2.1. Entegre Atık Yönetimi  

Ana Unsur 22.2.2. Tehlikeli Atık Yönetimi 

Ana Unsur 22.2.3. Özel Atık Yönetimi 

ÖNCELİK 22.3.  HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

ÖNCELİK 22.4.  DOĞANIN KORUNMASI 

ÖNCELİK 22.5.  ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK VE RİSK YÖNETİMİ 

ÖNCELİK 22.6. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) SÜRECİNİN 
GÜÇLENDİRİLEREK ETKİNLEŞTİRİLMESİ VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLEN-
DİRME  (SÇD) DİREKTİFİNE UYUM SAĞLANMASI 

ÖNCELİK 22.7.  ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ 

ÖNCELİK 22.8. KİMYASALLAR YÖNETİMİ 

Ana Unsur 22.8.1. Kimyasallar 

Ana Unsur 22.8.2. Pestisitler  

ÖNCELİK 22.9.  GENETİK OLARAK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR 

ÖNCELİK 22.10. RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA 

 

Yirmi üç numaralı alt bölüm:  TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ 
KORUNMASI 

8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa 
Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde çıkarılan 
kanunlar aşağıda belirtilmiştir;  

- 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına 
Dair Kanun 11 Temmuz 2001 tarih ve 24459 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 11 
Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 4822 
Sayılı Kanun, 14 Mart 2003 tarih ve 25048 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Aynı çerçevede yayımlanan ve kanun dışında kalan diğer mevzuat Ulusal 
Program’ın eklerinden, Ek 23.1’de gösterilmiştir. 

I- ÖNCELİKLER LİSTESİ 

ÖNCELİK 23.1. Tüketicinin Korunması Mevzuatının Uyumu ve Kamuoyunun 
Bilgilendirilmesi 

ÖNCELİK 23.2. Ürün Güvenliği 
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5. ULUSAL ÇEVRE UYUM ROGRAMI 

 

ÖNCELİK: SU KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 

2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi’nde kısa vadeli hedefler arasında yer alan su kalitesi konusundaki AB mevzuatına uyum 
sağlanmasına ve uygulanmasına başlanması ve orta vadede yer verilen AB mevzuatına uyumun tamamlanması, çevre ile ilgili 
verilerin toplanması ve çevrenin korunmasını sağlamak için idari ve izleme kapasitesinin güçlendirilmesi hedefi göz önüne alınarak, 
su kalitesinin iyileştirilmesi tedbiri öncelik olarak belirlenmiştir. 

 ANA UNSUR : TEHLİKELİ MADDELERİN SU ORTAMINA DEŞARJI 

1) Kısa Bilgi  
 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde deşarj parametreleri 16 

sektör başlığı altında toplanmış ve sektörlerin deşarj parametreleri belirlenmiştir. AB mevzuatında ise “En Uygun Teknolojiler” 
dikkate alınarak deşarj parametreleri oluşturulmuştur. Bu itibarla, gerek mevzuatta gerekse  uygulamada uyum ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa ve Su Ürünleri Yönetmeliğine göre, denizlerimiz ve kıta içi yüzeysel su 
kaynaklarımız su ürünleri istihsal yerleri olarak tanımlanmıştır. Su ürünleri istihsal yerleri olan denizlerimiz ve kıta içi yüzeysel su 
kaynaklarında, Su Ürünleri Yönetmeliğinin 5. ve 6. eklerinde yer alan alıcı ortam ve atıksu deşarj kriterlerinin AB mevzuatına 
uyumlaştırılması gerekmektedir. 

 

2)Mevzuat Uyum Takvimi 

1 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Bazı tehlikeli maddelerin su ortamlarına deşarjının yarattığı kirliliğe dair 4 Mayıs 1976 tarih 
ve 76/464/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

2 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: 76/464/EEC Sayılı Direktifin Ekinde yer alan Liste I’de belirtilen bazı tehlikeli maddelerin 
deşarjının limit değerleri ve kalite hedeflerine dair 12 Haziran 1986 tarih ve 86/280/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

4 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: 76/464/EEC Sayılı Direktifte yapılan değişikliklere dair 27 Temmuz 1990 tarih ve 
90/415/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

6 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Kadmiyum deşarjlarının limit değerleri ve kalite hedeflerine dair 26 Eylül 1983 tarih ve 
83/513/EEC Sayılı  Konsey Direktifi 
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7 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Klor alkali elektroliz endüstrisi haricindeki sektörlerden kaynaklanan cıva deşarjının limit 
değerleri ve kalite hedeflerine dair 8 Mart 1984 tarih ve 84/156/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

8 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Klor alkali elektroliz endüstrisinin cıva deşarjının limit değerleri ve kalite hedeflerine dair 22 
Mart 1982 tarih ve 82/176/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak işler: a) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin gözden geçirilerek gerekli değişikliklerin yapılması görevini Çevre ve Orman 
Bakanlığı yerine getirecektir. Bakan Oluru ve yürürlüğe giriş için 2005, IV. Çeyrek planlanmıştır . 

b) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne  bağlı Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği’nin gözden geçirilerek gerekli değişikliklerin 
yapılması görevini Çevre ve Orman Bakanlığı yerine getirecektir. Bakan oluru ve yürürlüğe giriş  için  2005, IV. Çeyrek planlanmıştır . 

c) Su Ürünleri Yönetmeliğinin gözden geçirilmesi görevini Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yerine getirecektir. Bakan Oluru için 
30.06.2004 tarihi, yürürlüğe giriş  için  ise 15.07.2005  tarihi planlanmıştır. 

3 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: 76/464/EEC Sayılı Direktifin Ekinde yer alan Liste I’de belirtilen Bazı Tehlikeli Maddelerin 
Deşarjının Limit Değerleri ve Kalite Hedeflerine dair Direktifte yapılan değişiklikle ilgili 16 Haziran 1988 tarih ve 88/347/EEC 
Sayılı Konsey Direktifi 

5 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Hekzaklorosiklohekzanın deşarjının limit değerleri ve kalite hedeflerine dair 9 Ekim 1984 
tarih ve 84/491/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak işler : a) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin gözden geçirilerek gerekli değişikliklerin yapılması görevini Çevre ve Orman 
Bakanlığı yerine getirecektir. Bakan oluru  ve yürürlüğe giriş  için  2005, IV. Çeyrek planlanmıştır . 

b) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne  bağlı Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği’nin gözden geçirilerek gerekli değişikliklerin 
yapılması görevini Çevre ve Orman Bakanlığı yerine getirecektir. Bakan oluru ve yürürlüğe giriş  için 2005, IV. Çeyrek planlanmıştır 

Not:  Bu  bakanlıkların çalışmalarına  Sağlık Bakanlığı  katkıda bulunacaktır. 

 

 3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi  
Çevre Orman Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler: 1) Mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesi, 2) Personel alımı,               

3) Personel Eğitimi ve 4) Laboratuvarların su kirliliği analizleri açısından ekipman ihtiyaçlarının belirlenmesi ve alt yapının 
güçlendirilmesi. Bu işlerin 2004-2006 döneminde bitirilmesi öngörülmektedir.  
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler: 1) Laboratuvarların su kirliliği analizleri açısından ekipman 
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve alt yapının güçlendirilmesi, 2) İl Müdürlüklerine teknik eleman takviyesi ve 3) İl Müdürlüğündeki teknik 
elemanların eğitimi. Bunların  uygulama  süresi 2004-  2006 dönemi olarak öngörülmektedir. 

4) Planlanan Finansman İhtiyacı  

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın İhtiyaçları : I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 
ihtiyacı, tercüme, diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunlar için öngörülen finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir.

  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın İhtiyaçları : I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 
ihtiyacı, tercüme, diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunlar için öngörülen finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir.

  

 

ANA UNSUR : TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN SUDA NİTRAT KİRLİLİĞİ 

1)Kısa Bilgi  

91/676/EEC Sayılı Direktife karşılık gelen bir Türk mevzuatı bulunmamaktadır. Bu nedenle, yeni bir mevzuat taslağı 
hazırlanmaktadır. Su ürünleri istihsal yerleri olan denizlerimiz ve kıta içi yüzeysel su kaynaklarımızın tarımsal kaynaklı nitratın neden 
olduğu kirliliğe karşı korunması için çevre dostu tarımsal uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Uygulamanın tam olarak 
yapılabilmesi için geçiş dönemine ihtiyaç bulunmaktadır.  

2) Mevzuat Uyum Takvimi 

AB Mevzuatının Adı ve Numarası : Tarımsal kaynaklardan gelen nitratın sebep olduğu kirliliğe karşı suların korunmasına ilişkin 2 
Aralık 1991 tarih ve  91/676/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak İş: Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği’nin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  tarafından 
yayımlanması ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanması öngörülmektedir. Bakan oluru için 2003, IV. Çeyrek,  yürürlüğe 
giriş için ise 2005 IV. Çeyrek öngörülmüştür. Bu başlık altında yer alan mevzuatın uygulanması hem kamu hem özel sektör için ağır 
yatırım ihtiyacı gerektirdiğinden, alt yapı yatırımlarına ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, 
hangi kapsamda yürürlüğe konulacağı mevzuat hazırlıkları esnasında belirlenecektir. 

 

3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi 
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Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler: Mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesi, personelin eğiticilerin  
eğitimi yöntemi ile eğitimi öngörülmekte ve bu işlerin 2006 yılında dek bitilmesi planlanmaktadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Yapılması Gerekenler : 1) Laboratuvarların alt yapısının nitrat kirliliği analizleri 
konusunda güçlendirilmesi, 2) İyi tarımsal uygulamalar kurallarının oluşturulması  ve 3) İl Müdürlüğündeki teknik elemanların eğitimi 
(öncelikle eğiticilerin eğitimi ve sonra tüm il müdürlüklerine eğitim verilmesi) öngörülmekte ve  bu işlerin 2006 yılına dek bitirilmesi 
öngörülmektedir. 

4)Planlanan Finansman İhtiyacı 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ihtiyaçları : I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı eğitim, danışman 
ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunlar için öngörülen finansman miktarları ile kaynakları 
gösterilmektedir.  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması(personel alımı, danışman İhtiyacı,  
tercüme diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunlar için öngörülen finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir. 

   

ANA UNSUR : SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ 

1) Kısa Bilgi 
 AB su yönetimi başlığı altında yer alan 2000/60/EC Sayılı Direktife karşılık gelen Türk mevzuatı bulunmamaktadır. İlgili Direktif 

kapsamındaki konularda uygulamanın Türkiye’de su yönetimi ile ilgili  çeşitli kurumların yetki ve sorumlulukları dahilinde olması 
nedeniyle, 2001 yılında Türkiye’de Su Çerçeve Direktifinin Uygulanması konulu bir MATRA projesi oluşturulmuş ve başlatılmıştır. 
Bu projede, mevcut idari yapılanmanın nasıl bir değişim göstermesi gerektiği tespit edilecektir. MATRA Projesinin tamamlanmasını 
takiben, mevzuat uyumu çalışmasını ve uygulamalar konusunda ilgili kurumların merkez ve taşra teşkilatlarının eğitimini içeren, idari 
yapıların güçlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yatırım ihtiyaçlarını kapsayan bir proje önerisi, Mali İşbirliği Programlamasına 
sunulacaktır. 

2) Mevzuat Uyum Takvimi 

AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Su politikaları alanında Topluluk için çerçeve oluşturmaya ilişkin  23 Ekim 200 tarih ve  
2000/60/EEC  Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Bu direktife uyumu sağlayacak olan, Çerçeve Su Direktifi hükümlerini karşılayan hukuki düzenlemeyi; Çevre ve 
Orman Bakanlığı,Tarım ve Köyişleri  Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü birlikte yapacaklar. Bakan Oluru / Bakanlar 
Kurulu Kararı için 2005, IV. Çeyreği öngörülmüştür. İlgili Direktifin uygulanması, hem kamu hem özel sektör için ağır yatırım ihtiyacı 
gerektirdiğinden, alt yapı yatırımlarına ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, hangi tarihte 
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yürürlüğe konulabileceği mevzuat hazırlıkları esnasında belirlenecektir. 

 

3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler : Mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesi (ofis, laboratuvar gibi) 

teknik ve idari personel alımı ve eğitimi 2005-2006 yılına dek bitirilecek 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler : Laboratuvarların alt yapısının su kirliliği analizleri konusunda 

güçlendirilmesi İl Müdürlüğündeki teknik elemanların eğitimi 2005 yılına dek bitirilecek 

4) Planlanan Finansman İhtiyacı 

Çevre ve Orman Bakanlığı ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 
ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunlar için öngörülen finansman miktarları ile kaynakları 
gösterilmektedir.  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 
ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunlar için öngörülen finansman miktarları ile kaynakları 
gösterilmektedir.  

            

ANA UNSUR : ARITMA ÇAMURLARI  

1) Kısa Bilgi 
10 Aralık 2001 tarih ve 24609 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği AB 

mevzuatı ile büyük ölçüde uyumlu olmakla birlikte, uygulamaya yönelik zorluklar bulunmaktadır. Arıtma çamurlarıyla ilgili AB 
mevzuatına uyum sağlanması Çevre ve Orman  Bakanlığının sorumluluğu altında olup, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi (RSHM) Başkanlığı, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan arıtma çamurlarıyla ilgili analizleri yapmaktadır. 
Ülkemizde arıtma çamurlarıyla ilgili çalışmalar, başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, az sayıda yerel yönetim 
tarafından  yapılmaktadır. Konuyla ilgili en önemli sorunlardan birisi, ortaya çıkan arıtma çamurunun bertaraf edilmesidir. Bununla 
birlikte, arıtma çamurlarına yönelik yapılan az sayıdaki analiz sonuçları, tipik evsel atık özelliği göstermektedir. 

 

2) Mevzuat Uyum Takvimi 

AB Mevzuatının Adı ve Numarası : Arıtma çamurunun tarımda kullanılması halinde çevrenin ve özellikle toprağın korunması 
hakkında 12 Haziran 1986 tarih ve 86/278/EEC Sayılı Konsey Direktifi 
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Yapılacak iş: Bu direktife uyumu sağlayacak olan,  Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin gözden geçirilmesi Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından yapılacaktır, Bakan oluru ve yürürlüğe giriş için  2004, I. Çeyrek öngörülmüştür. Bu çalışmalara Sağlık 
Bakanlığı da katkıda bulunacaktır. Bu başlık altında yer alan mevzuatın uygulanması, hem kamu hem özel sektör için ağır yatırım 
ihtiyacı gerektirdiğinden,  alt yapı yatırımlarına ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, hangi 
kapsamda yürürlüğe konulacağı mevzuat hazırlıkları esnasında belirlenecektir denilmektedir.  

 

3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi: Bu aşamada kurumsal yapılanma 
öngörülmemektedir. 

       4) Planlanan Finansman İhtiyacı: Bu aşamada planlanan finansman ihtiyacı bulunmamaktadır. Türkiye için Entegre Çevresel 
Uyumlaştırma Stratejisi Projesi (2002 - 31739) sonuçlandığında yatırım ihtiyacı ortaya konabilecektir. 

 

ANA UNSUR : KENTSEL ATIKSU ARITIMI  

1) Kısa Bilgi: 91/271/EEC Sayılı Konsey Direktifine karşılık gelen Türk mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğidir. Ancak 
uygulamada belediyeler adına arıtma tesisinin yapılması İller Bankası ve Büyükşehir Belediyelerinin, kırsal kesimde ise Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yetkisi altındadır. Şehir atık sularına ilişkin deşarj parametreleri, AB mevzuatı ile tam uyumlu 
değildir ve mevzuat uyumlaştırmasının yanı sıra mevcut arıtma tesislerine de ilave yatırım yapılması gerekecektir. Direktif ağır 
yatırım gerektiren direktifler içinde değerlendirildiğinden tam uygulamaya geçilebilmesi için geçiş dönemine ihtiyaç vardır.  

2) Mevzuat Uyum Takvimi 

AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Kentsel atıksu arıtımı konulu 21 Mayıs 1991 tarih ve 91/271/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Bu direktife uyumu sağlayacak olan, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin gözden geçirilmesi görevi Çevre ve 
Orman Bakanlığı’na, uygulama sorumluluğu ise; büyükşehir belediyeleri, belediyeler, İller Bankası ve Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’ne verilmiştir. Bakan oluru ve yürürlüğe giriş  için 2005, IV. Çeyrek planlanmıştır. Bu başlık altında yer alan mevzuatın 
uygulanması, hem kamu hem özel sektör için ağır yatırım ihtiyacı gerektirdiğinden,  alt yapı yatırımlarına ve teknik kapasitenin 
güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, hangi kapsamda yürürlüğe konulacağı mevzuat hazırlıkları esnasında 
belirlenecektir. 

 

3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi 



 168 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler: Mevcut kurumsal yapının ve alt yapının güçlendirilmesi (araç, ofis, 
laboratuvar gibi), Personel alımı Personel eğitimi bunların  2004-2006 döneminde tamamlanması öngörülüştür. 

 
4) Planlanan Finansman İhtiyacı 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 

ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir.  

     

ANA UNSUR : İÇME VE KULLANMA SUYU KALİTESİ  

1) Kısa Bilgi 

 Su yönetimi ile ilgili ve bu Öncelikte yer alan direktiflere karşılık gelen Türk mevzuatı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 25 
Temmuz 2001 tarih ve 24759 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması Satışı ve 
Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliktir.  İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında 
Yönetmeliği kaldırarak yürürlüğe girecek olan Şişelenmiş Sular ile İçme ve Kullanma Suları Hakkında Yönetmelik Taslağı 
konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. İçme ve kullanma suyu kalitesi ile ilgili direktifler ülkemizde farklı kurum ve kuruluşların 
yetki alanına girmektedir. Direktiflere karşılık gelen Türk mevzuatı kısmen uyumludur. 98/83/EC Sayılı içme sularına ilişkin Direktife 
uyum sağlanması amacı ile 2004 yılı Mali İşbirliği Programlamasına sunulmak üzere bir proje hazırlanmıştır.   

2) Mevzuat Uyum Takvimi 

1 AB Mevzuatının Adı ve Numarası : İnsani tüketim amaçlı suyun kalitesi ile ilgili 3 Kasım 1998 tarih ve 98/83/EC Sayılı Konsey 
Direktifi 

Yapılacak iş: Şişelenmiş Sular ile İçme ve Kullanma Suları Hakkında Yönetmeliğin uyumunu sağlama görevi Sağlık 
Bakanlığı’na verilmiştir. Bakan oluru ve yürürlüğe giriş için 2004 IV. Çeyrek planlanmıştır. 

2 AB Mevzuatının Adı ve Numarası : Üye Devletlerde kullanılan içme suyunun analiz sıklığı ve ölçüm metotlarına dair 9 Ekim 
1979 tarih ve 79/869/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğinin gözden geçirilmesi görevi Çevre ve 
Orman Bakanlığı’na verilmiştir. Bakan oluru  ve yürürlüğe giriş için  2005 IV. Çeyrek  planlanmıştır. 

3 AB Mevzuatının Adı ve Numarası : Üye Devletlerde içme suyu için kullanılacak yüzey suyu kalitesine dair 16 Haziran 1975 
tarih ve 75/440/EEC Sayılı Konsey Direktifi 
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Yapılacak iş: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin gözden geçirilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilecektir. Bakan oluru ve yürürlüğe giriş için 2005 IV. Çeyrek planlanmıştır. 

 

3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi 
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler: 1) Bakanlık merkez kadro, RSHM çalışanları ve il sağlık müdürlükleri 

düzeyinde içme ve kullanma suyu kalitesi konusunda görev yapacak  elemanların mevzuat ve uygulama konusunda eğitimi, 2) 
RHSM ve Halk Sağlığı Laboratuvarının teknik donanım eksikliklerinin giderilmesi ve güçlendirilmesi, 3) İçme ve kullanma suyu 
kalitesi konusunda RSHM ve Halk Sağlığı Laboratuvarları çalışanlarına, bir Üye Devletin akredite olmuş  laboratuvarından tekn ik 
destek ve eğitim sağlanması, 4) İletişim ve bilgi değişimi için veri ağı sisteminin kurulması, 5) İnsani tüketim amaçlı kullanım 
sularıyla ilgili diğer otoritelerle işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması, 6) İnsani tüketim amaçlı kullanım suyunun kalitesiyle  ilgili 
risk noktalarının  tespiti ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, 7) Üretici ve tüketicilerin eğitimi, 8) İnsani tüketim amaçlı kullanım 
sularının örnek alımı ve analizine ilişkin ulusal protokolün geliştirilmesi ve uygulanması ve 9) İçme ve  kullanma sularına yönelik  
oluşabilecek tehditlerin giderilmesine yönelik ulusal müdahale stratejisinin oluşturulması ve uygulanması. Bu işlerin 2004-2006 
döneminde bitirilmesi öngörülmüştür. 

 
4) Planlanan Finansman İhtiyacı  

        Sağlık Bakanlığının ihtiyaçları : I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman ihtiyacı, 
tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir.   

              

ANA UNSUR : YÜZEYSEL SU VE YERALTI SUYU KALİTESİ 

1) Kısa Bilgi  
Su yönetimi ile ilgili ve bu Öncelikte yer alan direktiflere karşılık gelen Türk mevzuatı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Su 

Ürünleri Yönetmeliği ve 23 Aralık 1960 tarih ve 10688 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında 
Kanundur.  

Su kalitesinin izlenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı, halk sağlığının korunması amacıyla denize kıyısı olan illerde deniz 
suyu kalitesini izleme çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda alınan analizlerin değerlendirilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı 
tarafından çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde öngörülen sınır değerlere göre yapılmaktadır. Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliğinde öngörülen hükümler ve parametreler 76/160/EEC Sayılı Direktifi tam olarak karşılamamaktadır. 76/160/EEC Sayılı 
yüzme suları ile ilgili Direktife uyum sağlanması amacı ile 2004 yılı Mali İşbirliği Programlamasına sunulmak üzere bir proje 
hazırlanmıştır. 
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2) Mevzuat Uyum Takvimi 

1 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Yüzme sularının kalitesine dair 8 Aralık 1975 tarih ve 76/160/EEC Sayılı  Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: a)Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin gözden geçirilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacaktır. 
Bakan oluru  ve yürürlüğe giriş tarihi olarak  2005 IV. Çeyrek  planlanmıştır. 

b)Yüzme Suyu Kalitesi Tebliği Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Bakan oluru  ve yürürlüğe giriş için 2005, IV. Çeyrek  
planlanmıştır. 

2 AB Mevzuatının Adı ve Numarası : Deniz kabuklularının ortamlarının kalitesinin korunmasına dair 30 Ekim 1979 tarih ve  
79/923/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Bu direktife uygun genelge Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacaktır. Bakan Oluru ve  yürürlüğe 
giriş için 2005, IV. Çeyrek planlanmıştır. 

3 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Balıkların yaşamını korumaya yönelik tatlı su kalitesine dair 18 Temmuz 1978 tarih ve 
78/659/EEC Sayılı  Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Su Ürünleri Yönetmeliğinin gözden geçirilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Bakan oluru 
için 30.06.2004 tarihi,  yürürlüğe giriş için ise  15.07.2005 tarihi planlanmıştır. 

4 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Bazı tehlikeli maddelerin yarattığı yeraltı suyu kirliliğinin önlenmesine dair17 Aralık 1979 tarih 
ve 80/68/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Suda Tehlikeli ve Zararlı Maddeler Tebliği Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından gözden geçirilerek, değişiklikleri 
ile birlikte 2005, IV. Çeyrekte yürürlüğe  sokulacaktır.  

 

3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler : Laboratuvarların alt yapısının su kirliliği analizleri konusunda 

güçlendirilmesi ve İl Müdürlüğündeki teknik elemanların eğitimi 2004-2006 döneminde bitirilmesi öngörülmüştür. 
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler : 1) Bakanlık merkez kadro, RSHM çalışanları, il sağlık müdürlükleri ve halk 

sağlığı Laboratuvarları düzeyinde halk sağlığı yüzme suyu kalitesine ilişkin olarak görev yapacak  elemanların mevzuat uyum ve 
uygulama konusunda eğitimi 2) Direktifle uyumlu taslakta öngörülecek parametrelerin analizine yönelik Laboratuvar teknik alt 
yapısının güçlendirilmesi , 3) Yüzme suyu kalitesi konusunda çalışan  RSHM Başkanlığı ve halk sağlığı laboratuvarlarına bir Üye 
Devletin akredite olmuş  laboratuvarından teknik destek ve eğitiminin sağlanması, 4) İletişim ve bilgi değişimi için veri ağı sisteminin 
geliştirilmesi, 5) Yüzme sularıyla ilgili diğer otoritelerle işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması, 6) Türkiye’de yüzme suyuna 
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yönelik olarak numune alma / izleme noktalarının hangi kriterlere göre belirleneceğinin tespiti, 7) Örnek alma metotları hususunda  
AB normları ile uyumlu bir ulusal rehberin yayımlanması ve bu konuda numune alan ve analizi yapan personelin eğitimi ve 8) 
Yüzme sularında halk sağlığını tehdit edebilecek durumların giderilebilmesine yönelik ulusal müdahale stratejisinin oluşturulmasıdır. 
Bunların tamamının 2004-2006 döneminde bitirilmesi planlanmıştır. 

 

4) Planlanan Finansman İhtiyacı 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 

ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir. 
        Sağlık Bakanlığının ihtiyaçları : I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman ihtiyacı, 
tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir.  

 

ÖNCELİK : ATIK YÖNETİMİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ 

2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde kısa vadeli hedefler arasında yer alan atık yönetimi konusundaki AB mevzuatına uyum 
sağlanmasına ve uygulanmasına başlanması ve orta vadede yer verilen AB mevzuatına  uyumun tamamlanması, çevre ile ilgili 
verilerin toplanması ve çevrenin korunmasını sağlamak için idari ve izleme kapasitesinin güçlendirilmesi hedefi göz önüne alınarak, 
atık yönetiminin etkinleştirilmesi tedbiri öncelik olarak belirlenmiştir. 

Atık yönetimi konusunda, mevcut mevzuatımız, ilgili AB mevzuatının önemli bölümünü karşılamakla birlikte, eksikliklerin 
giderilmesi amacıyla aşağıda sıralanan AB direktiflerine tamamıyla uyumlu taslak yönetmelikler ve değişiklik teklifleri 
hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Atık yönetimi konusunda ülkemizin önemli sorunu endüstriden kaynaklanan 
tehlikeli atıkların, evsel nitelikli sanayi atıklarının, evsel atıkların, özel atıkların ve inşaat atıklarının ayrı toplama yapılmadan 
beraberce bertaraf edilmesidir. Ancak, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikler çerçevesinde, özellikle 
Büyükşehirlerde entegre katı atık yönetimi çalışmalarına başlanmış olup, belli ölçüde atıkların kategorizasyonu yapılarak 
toplanması ve bertaraf edilmesi işlemleri yürütülmektedir. Ülkemizde gerek tehlikeli gerekse evsel nitelikli atıkların bertaraf 
edilmesine yönelik sınırlı sayıda da olsa tesis bulunmaktadır.  

Türk mevzuatının, ambalajlama ve ambalaj atıkları Direktifine (94/62/EC), atık çerçeve Direktifine (75/442/EEC), tehlikeli atıklar 
Direktifine (91/689/EC), atıkların yakılmasına ilişkin Direktife (2000/76/EC), düzenli depolamaya ilişkin Direktife (99/31/EC) ve 
atıkların taşınmasına ilişkin Tüzüğe (259/93/EEC) uyumlaştırılması ve mevzuatın uygulanması için Çevre ve Orman Bakanlığında 
gerekli kapasitenin oluşturulmasına yönelik proje teklifi (TR-302.03) 2003 Mali İşbirliği Programlamasına sunulmuştur.   
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ANA UNSUR : ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ 

1) Kısa Bilgi  
Tabloda verilen direktiflere karşılık olarak birçok mevzuatta ilgili hususlar yer almakta, ancak bu durum tekrarlara neden 

olmaktadır. Bu itibarla, Türkiye Çevre Mevzuatının İncelenmesi Projesi (MEDA/TUR/ENLARG/D4-01) sonuçları göz önüne alınarak, 
uygulamada kolaylık sağlayacağından hareketle, söz konusu direktiflere ilişkin ayrı yönetmelikler hazırlanması öngörülmektedir.  
 

2) Mevzuat Uyum Takvimi 

1 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Atıklara ilişkin 15 Temmuz 1975 tarih ve 75/442/EEC Sayılı Konsey Direktifi  

 Yapılacak iş: Atık Çerçeve Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacaktır. Bakan oluru ve yürürlüğe giriş  için  
2005, IV. Çeyrek planlanmıştır. 

2 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Atıklar hakkında 75/442/EEC Sayılı Konsey Direktifinin 1a maddesine göre bir atık listesi 
oluşturulmasına dair 94/3/EC Sayılı  Kararı ve tehlikeli maddelere ilişkin 91/689/EEC Sayılı Direktifi Madde 1(4) e doğrultusunda 
tehlikeli atık listesinin oluşturulmasına ilişkin Konsey Kararını yürürlükten kaldıran 2000/532/EC Sayılı Komisyon Kararı  

Yapılacak iş: Atık Çerçeve Yönetmeliği Eki Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından uygun hale getirilecektir. Bakan  oluru ve 
yürürlüğe giriş için  2005, IV. Çeyrek  planlanmıştır. 

3 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Atıkların yakılmasına ilişkin 4 Aralık 2000 tarih ve 2000/76/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve 
Konsey Direktifi 

 Yapılacak iş: Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Bakan oluru ve 
yürürlüğe giriş için 2005 IV. Çeyrek  planlanmıştır. 

4 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: 99/31/EC Sayılı atıkların düzenli depolanmasına ilişkin Direktif 

 Yapılacak iş : Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Bakan 
oluru ve yürürlüğe giriş için 2005, IV. Çeyrek  planlanmıştır. 

5 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Avrupa Birliği içinde veya dışında atıkların gemiye yüklenmesi kontrolü ve danışmanlık 
hakkındaki 1 Şubat 1993 tarih ve  259/93/EEC  Sayılı Konsey Tüzüğü 

  Yapılacak iş: Atıkların Taşınımının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Bakan 
oluru ve yürürlüğe giriş için  2005, IV. Çeyrek  planlanmıştır.  
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3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi 
Çevre ve Orman Bakanlığı taafından yapılması gerekenler: 1) Yerel otoritelerin (belediyeler) finansman yönünden 

güçlendirilmesi, 2) Yerel otoritelerin (belediyeler) teknik açıdan güçlendirilmesi, 3) Yerel otoritelerde (belediyeler) entegre atık 
yönetiminden sorumlu birimin oluşturularak personelinin bu konuda eğitilmesi, 4) Atık miktarı, ara depolanması, bertaraf edilmesi 
gibi konularda bilgiye erişimin sağlanması için ağ  kurulması (bu işler 2004’ten itibaren sürekli olarak planlanmıştır), 5) Atık 
minimizasyonu için ayrı toplama sistemlerinin oluşturulması ve geri kazanım sistemlerinin güçlendirilmesi, 6) Geri kazanım ve 
bertaraf tesislerine lisans verme işlemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve personel alımı ile bu konuda çalışan personelin 
eğiticilerin eğitimi metodu ile eğitilmesi bu son iki iş  2004- 2006 dönemi için planlanmıştır. 

4) Planlanan Finansman İhtiyacı 

Çevre ve Orman Bakanlığının ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 
ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir  
             

ANA UNSUR :TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ 

1) Kısa Bilgi 

 27 Ağustos 1995 tarih ve 22387 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 75/442/EEC 
Sayılı Atık Çerçeve Direktifinin tanımlarının ve hükümlerinin büyük kısmına karşılık gelmektedir. Ancak, Yönetmelikte, AB atık 
yönetimi prensiplerine uygun hükümler net olarak yer almamakta ve kayıt tutma, izleme ve yürürlüğe koymaya ilişkin hükümlerin 
güçlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. İlgili Türk mevzuatının değiştirilmesi çalışmaları başlamış olup, ulusal bütçeden finanse 
edilen Tehlikeli Atıkların Yönetimi Projesi sonuçları ışığında uyumlaştırma stratejileri hazırlanmaktadır. 

Türkiye, 1994 tarihinden itibaren Basel Sözleşmesine taraftır. Sözleşme hükümleri Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
kapsamında bire bir uygulanmaktadır. AB’ne üyelik sürecinde atıkların taşınımının kontrolüne ilişkin ayrı bir yönetmelik hazırlanması 
öngörülmektedir.  

2) Mevzuat Uyum Takvimi 

AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Tehlikeli atıklar hakkında 12 Aralık 1991 tarih ve 91/689/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak iş : Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin gözden geçirilecek. Bakan oluru ve 
yürürlüğe giriş için 2005, IV. Çeyrek planlanmıştır. Bu başlık altında yer alan mevzuatın uygulanması hem kamu hem özel sektör için 
ağır yatırım ihtiyacı gerektirdiğinden, alt yapı yatırımlarına ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
nedenle, hangi kapsamda yürürlüğe konulacağı mevzuat hazırlıkları esnasında belirlenecektir. 
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3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler: 1) Tehlikeli atık envanter sisteminin güçlendirilmesi  ve teknoloji 

transferi için ağ kurulması, 2) Geri kazanım ve bertaraf tesislerine lisans verme işlemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ile personel 
alımı ve bu konuda çalışan personelin eğitimi, 3) Merkez , taşra teşkilatı ve yerel otorite (belediyeler) personelinin eğitilmesi ve             
4) Sanayicilerin eğitilmesidir. Tüm bu işlerin 2004-2006 döneminde tamamlanması öngörülmüştür. 

 
 

         4) Planlanan Finansman İhtiyacı 
Çevre ve Orman Bakanlığının ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 

ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir 

 

ANA UNSUR : ÖZEL ATIK YÖNETİMİ  

1) Kısa Bilgi  
Yürürlükte bulunan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin hususlar 

bulunmaktadır. Atık yağlar, Poliklorlu Bifenil (PCB) ve Poliklorlu Terfenillerin (PCT) atıkları, kullanılmış piller ve akümülatörler ise 
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer almaktadır. Ancak, Hurda Atıklara İlişkin Direktifin hükümlerini yansıtan bir 
Türk mevzuatı bulunmamaktadır. Mevcut mevzuatın bir kısmı, halihazırda söz konusu atıkların yönetimine ilişkin direktiflerin bazı 
hükümleriyle uyumlu olmakla birlikte, bazı yasal boşluklar ve net olarak belirlenmesi gereken hususlar mevcuttur.  Bu bağlamda, 
aşağıda sıralanan AB direktiflerine tamamıyla uyumlu taslak yönetmeliklerin hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır. 

  

2) Mevzuat Uyum Takvimi 

1 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Ambalajlama ve ambalaj atıklarına ilişkin 20 aralık 1994 tarih ve 94/62/EC Sayılı Konsey 
Direktifi  

Yapılacak iş: Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. 
Bakan oluru için 2003 IV. Çeyrek, yürürlüğe giriş için ise 2004, II.Çeyrek planlanmıştır. 

2 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Atık yağların bertaraf edilmesine ilişkin 16 Haziran 1975 tarih ve  75/439/EEC Sayılı 
Konsey Direktifi (75/439/EEC Sayılı Konsey Direktifini tadil eden 87/101/EEC Sayılı Direktif) 

Yapılacak iş: Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Bakan oluru için  2004 
II.Çeyrek 2003,  yürürlüğe giriş için ise 2004, II.Çeyrek planlanmıştır. 
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3 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Poliklorlu bifenil ve poliklorlu terfenillerin (PCB/PCT) ortadan kaldırılması hakkında 16 Eylül 
1996 tarih ve 96/59/EC Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: PCB ve PCT Atıklarının Yönetimine İlişkin Tebliğ Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanacaktır. Bakan 
oluru ve yürürlüğe giriş  için 2005, IV. Çeyrek planlanmıştır. 

4 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Bazı tehlikeli maddeler ihtiva eden piller ve akümülatörlere ilişkin 18 Mart 1991 tarih ve 
91/157/EEC Sayılı Konsey Direktifi (98/101/EC Sayılı Direktifle birlikte değerlendirilecektir) 

Yapılacak iş: Kullanılmış Pil ve Akümülatörlerin Kontrolüne İlişkin Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
hazırlanacaktır. Bakan oluru ve yürürlüğe giriş için 2004, II. Çeyrek planlanmıştır. 

5 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Bazı tehlikeli maddeleri ihtiva eden piller ve akümülatörlere ilişkin 91/157/EEC Sayılı 
Direktifin teknik gelişmelere uyarlanmasına ilişkin 4 Ekim 1993 tarih ve  93/86/EC Sayılı Komisyon Direktifi 

Yapılacak iş: Kullanılmış Pil ve Akümülatörlerin Kontrolüne İlişkin Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı  tarafından 
hazırlanacaktır. Bakan Oluru  ve yürürlüğe giriş için  2004 II. Çeyrek planlanmıştır. 

6 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Hurda Taşıtlara İlişkin 18 Eylül 2000 tarih ve 2000/53/EC Sayılı Direktif  

 Yapılacak iş: Hurda Taşıtların Kontrolü ve Yönetimine İlişkin Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı Tarafından 
hazırlanacaktır. Bakan oluru ve yürürlüğe giriş için  2005 IV. Çeyrek planlanmıştır. 

 

3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler: 1) Ambalaj atıkları için ayrı toplama sistemlerinin oluşturulması,           
2) Yerel otoritelerin (belediyeler) finansman yönünden güçlendirilmesi, 3) Yerel otoritelerin (belediyeler) teknik açıdan 
güçlendirilmesi      ( bu üç madde 2004’ten itibaren sürekli), 4) Personel alımı ve eğitimi, 5) Özel atık envanter sisteminin 
güçlendirilmesi  ve teknoloji transferi için ağ kurulması ve 6) Geri kazanım ve bertaraf tesislerine lisans verme işlemlerinin alt 
yapısının güçlendirilmesi ( bu işlerin2004-2006 döneminde yapılması planlanmıştır). 

4) Planlanan Finansman İhtiyacı 

Çevre ve Orman Bakanlığının ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 
ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir 
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ÖNCELİK : HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ  

1) Kısa Bilgi  

2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde kısa vadeli hedefler arasında yer alan, çerçeve mevzuat konusundaki AB mevzuatına 
uyum sağlanmasına ve uygulanmasına başlanması ve orta vade hedeflerinde yer verilen AB mevzuatına  uyumun tamamlanması, 
çevre ile ilgili verilerin toplanması ve çevrenin korunmasını sağlamak için idari ve izleme kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleri göz 
önüne alınarak, hava kalitesi konusu öncelik olarak ele alınmıştır. 

AB hava kalitesi mevzuatı ile Türk hava kalitesi mevzuatı arasındaki farklılıkların giderilmesi ihtiyacı vardır. Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından sürdürülmekte olan mevzuat uyum çalışmalarına Sağlık Bakanlığınca da katkıda bulunulmaktadır. 

Hollanda Hükümeti ile ikili işbirliği MATRA Programı altında desteklenen Dış Ortam Hava Kalitesi Tayini ve Yönetimine Dair 
Konsey Direktifi ile Üye Devletlerdeki Ölçüm Ağları ve Ayrı Ayrı Ölçüm İstasyonlarından Elde Edilen Veri ve Bilgilerin Karşılıklı 
Değişimine Dair 97/101/EC Sayılı Konsey Kararına Yönelik RSHM Başkanlığı Kurumsal ve İşletimsel Kapasitesinin Güçlendirilmesi 
Projesi 2003 yılında başlamıştır. Ayrıca 2003 Mali İşbirliği Programlamasına sunulan Hava Kalitesi, Kimyasallar ve Atık Yönetimi 
Alanında Türkiye’nin Desteklenmesi Projesi kapsamında  96/62/EC Sayılı Hava Kalitesi Çerçeve Direktifinin uyumlaştırılması ve 
uygulanmasına yönelik olarak idari kapasitenin geliştirilmesi konusu çalışılacaktır. 

2) Mevzuat Uyum Takvimi 

1 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Dış hava kalitesinin değerlendirilmesi ve yönetimine dair 27 Eylül 1996 tarih ve 96/62/EC 
Sayılı Konsey Direktifi  

Yapılacak iş: Direktife karşılık gelecek Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Hazırlanması ve 
yürürlüğe sokulması  2005, IV. Çeyrekte  planlanmıştır 

2 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Havadaki sülfür dioksit,nitrojen dioksit, nitrojen oksit, partikül ve kurşun değerlerinin 
sınırlanması ile ilgili 22 Nisan 1999 tarih ve 99/30/EC Sayılı  Konsey Direktifi (2001/744/EC Sayılı Direktif ile tadil edilmiştir)c) 

Yapılacak iş: Direktife  karşılık gelecek Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Hazırlanması ve 
yürürlüğe sokulması 2005, IV. Çeyrekte  planlanmıştır 

3 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Havadaki ozona ilişkin 12 Şubat 2002 tarihli 2002/3/EC Sayılı  Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Direktife  karşılık gelecek Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Hazırlanması ve 
yürürlüğe sokulması  2005, IV. Çeyrekte planlanmıştır 
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4 AB Mevzuatının Adı ve Numarası:Hava kalitesinde karbon monoksit ve benzen için sınır değerlerin belirlenmesine dair 16 
Kasım 2000 tarih ve 2000/69/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Direktife  karşılık gelecek Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Hazırlanması ve 
yürürlüğe sokulması  2005, IV. Çeyrekte  planlanmıştır 

5 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Bazı sıvı yakıtların kükürt oranının azaltılmasına ve 93/12/EEC Sayılı Direktifin 
değiştirilmesine dair 26 Nisan 1999 tarih ve 99/32/EC Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Direktife  karşılık gelecek İdari düzenleme Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. 

6 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Dizel yakıt ve benzin kalitelerine ilişkin 13 Ekim 1998 tarih ve 98/70/EC Sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Direktife  karşılık gelecek Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Hazırlanması ve 
yürürlüğe sokulması 2005, IV. Çeyrekte  planlanmıştır 

7 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Yeni binek araçlarının pazarlamasında  yakıt ekonomisi ve karbondioksit emisyonu 
konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesine ilişkin 13 Aralık 1999 tarih ve 1999/94/EC Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Yeni binek araçların yakıt ekonomisi ve karbondioksit emisyonu konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesine 
ilişkin Tebliğ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2003, II. Çeyrekte hazırlanacak ve 2007, I. Çeyrekte uygulamaya 
sokulacaktır. 

 

 

3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler: Uygulama Tarihi 

Hava Kalitesi 

1 Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yetkili otoritenin tayini 2006 

2 Çevre ve Orman Bakanlığının teknik ve idari anlamda güçlendirilmesi 2006 

3 Hava kalitesi izleme istasyon ağının ve ölçüm kalite sisteminin oluşturulması, laboratuvar 
altyapısının geliştirilmesi 

2006’dan sonra 
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4 Bütün farklı alanlarda (izleme ve modelleme dahil) hava kalitesi değerlendirmesi, envanter 
çıkarılması  

2010 

5 Hava kalitesinin sağlanamadığı alanlarda hava kalitesini iyileştirecek planların hazırlanması 2010 

6 Hava kalitesinin iyileştirilmesi için planların uygulanması 2010 

7 Sera gazları, kirleticilerin sınır ötesi taşınması gibi konularda izleme sistemlerinin kurulması 2010 

8 Hava kalitesi konusunda görev yapacak  elemanların mevzuat ve teknik konularda eğitimi 2004-2010 

Yakıt Kalitesi 

1 Ülkemizde dizel yakıt kalitesinin iyileştirilmesi 2007 

2 Ülkemizde benzin kalitesinin iyileştirilmesi 2007 

3 Otomobiller dışında kullanılan akaryakıt kalitesinin 
iyileştirilmesi 

TÜPRAŞ’ın  yatırımlarına gereksinim gösterilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı  tarafından yapılması gerekenler  Uygulama Tarihi 

1 Bakanlık merkez kadro, RSHM çalışanları ve İl sağlık müdürlükleri düzeyinde hava kalitesi 
konusunda görev yapacak  elemanların mevzuat uyum ve uygulaması konusunda eğitimi 

2004-2006 

2 Hava kalitesi izleme faaliyetlerine yönelik RSHM ve Halk Sağlığı  Laboratuvar alt yapısının teknik 
donanım eksikliklerinin giderilmesi  

2004-2006 

3 Hava kalitesi konusunda halkın bilgilendirilmesine yönelik sistemin güçlendirilmesi 2004-2006 

                 

4) Planlanan Finansman İhtiyacı 
Çevre ve Orman Bakanlığının ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 

ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir 
        Sağlık Bakanlığının ihtiyaçları : I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman ihtiyacı, 
tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir.  
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ÖNCELİK : DOĞANIN KORUNMASI 

1) Kısa Bilgi 
 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde doğa koruma ile ilgili AB mevzuatına uyum ve uygulamaya başlanması kısa vadeli 

öncelikler arasında yer almaktadır. 
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair 

Yönetmelik 27 Aralık 2001 tarih ve 24623 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe konu olan türlerin 
ticaretine ilişkin olarak ise, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2003/19) ile 
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat:2003/1) 21 Şubat 2003 tarih ve 25027 
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin hazırlanmasında 338/97/EC Sayılı Direktif dikkate alınmıştır. 
Ancak, ilgili mevzuat ile kısmi uyum sağlanabilmiş olup, mevzuata tam uyum için çalışmalar devam etmektedir. 

2002 yılı Mali İşbirliği Programlamasında çevre başlığı altında yer alan Türkiye İçin Çevre Alanında Kapasite Geliştirilmesi 
Eşleştirme (twinning) Projesi kapsamında: 

- 97/49/EEC Sayılı Komisyon Direktifi ile değiştirilen yabani kuşların korunmasına dair 2 Nisan 1979 tarih ve 79/409/EEC Sayılı 
Direktif 

- 97/62/EC Sayılı Komisyon Direktifi ile değiştirilen yabani fauna ve flora ile habitatlarının korunmasına dair 21 Mayıs 1992 tarih 
ve 92/43/EEC Sayılı Direktif 

- Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ile ilgili 9 Aralık 
1996 tarih ve 338/97/EC Sayılı Konsey Tüzüğü  

- Yabani hayvan ve bitki örtüsü türlerinin ticaretin düzenlenmesi yoluyla korunması hakkında 338/97/EC Sayılı Konsey 
Tüzüğünün uygulanması ile ilgili ayrıntılı kurallar belirleyen 30 Ağustos 2001 tarih ve 1808/2001/EC Sayılı Komisyon Tüzüğü 
bulunmaktadır.  

Mevcut mevzuattaki boşluk ve zayıflıkların giderilmesi amacıyla Çevre Kanunu, Milli Parklar Kanunu ve Kara Avcılığı 
Kanununda revizyon çalışmaları sürdürülmekle birlikte, Habitat ve Kuş Direktiflerinin Türk mevzuatına aktarılması, biyolojik 
çeşitliliğin korunması ve doğa korumaya ilişkin olarak yeni bir Kanun çıkarılması gerekli görülmektedir. Bu yeni Kanun, AB’nin çevre 
mevzuatının mevcut doğa koruma bölümü bileşeninin ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanması için de bir çerçeve 
sağlayacaktır.  

Küresel Çevre İmkanı (Global Environmental Facility - GEF) fonlarından finanse edilen bir proje ile biyolojik çeşitliliğin 
korunması ve doğa korumaya ilişkin yeni bir Kanun çıkarılması konusunda bir strateji hazırlanmıştır. 
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2) Mevzuat Uyum Takvimi 

1 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: 97/62/EC Sayılı Komisyon Direktifi ile değiştirilen yabani fauna ve flora ile habitatlarının 
korunmasına dair 21 Mayıs 1992 tarih ve 92/43/EEC Sayılı Direktif 

2 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Önerilen Natura 2000 alanları için bir alan bilgi formatına ilişkin 18 Aralık 1996 tarih ve 
97/266/EC Sayılı Konsey Kararı 

3 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Yabani kuşların korunmasına dair 79/409/EEC Sayılı Direktifi değiştiren 29 Temmuz 1997 
tarih ve 97/49/EC Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Yukarıdaki üç direktife uyum için; biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğa korumaya ilişkin yeni bir  kanun ile, 2872 
Sayılı Çevre Kanunu, 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’ndaki gerekli değişiklikler Çevre ve Orman 
Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Bakan Oluru / Bakanlar Kurulu Kararı için beklenen tarih Ekim 
2004, Meclis kabulü ve yürürlüğe giriş için ise 2005, III.Çeyrek olarak  planlanmıştır. 

4 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Yabani hayvan ve bitki örtüsü türlerinin ticaretin düzenlenmesi yoluyla korunmasına ilişkin 9 
Aralık 1996 tarih ve 338/97/EC Sayılı Konsey Tüzüğü 

5 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Yabani hayvan ve bitki örtüsü türlerinin ticaretin düzenlenmesi yoluyla korunması hakkında 
338/97/EC Sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması ile ilgili ayrıntılı kurallar belirleyen 30 Ağustos 2001 tarih ve 1808/2001/EC 
Sayılı Komisyon Tüzüğü 

Yapılacak iş: CITES Ulusal Uygulama Yönetmeliğinin gözden geçirilmesi, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki 
Türlerinin İhracatına İlişkin Tebliğde (İhracat:2003/1) değişiklik, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin 
İthaline İlişkin Tebliğde (İthalat:2003/19) değişiklik, Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı, Çevre ve Orman Bakanlığı,Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, TÜBİTAK, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı tarafından müştereken yapılacaktır. Bakan Oluru/Bakanlar 
Kurulu Kararı için 2004 IV. Çeyrek , Meclis Kabulü ve yürürlüğe giriş için ise 2005 III.Çeyrek planlanmıştır. 

6 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Topluluk dahilinde bacaktan yakalayan tuzakların kullanımını ve bacaktan yakalayan 
tuzaklar veya uluslararası insani yakalama standartlarına uymayan yöntemler kullanılan ülkelerde yaşayan hayvan türlerinin 
post ve diğer işlenmiş ürünlerinin Topluluğa sokulmasını yasaklayan 4 Kasım 1991 tarih ve 3254/91/EEC Sayılı Konsey 
Tüzüğü 

7 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: 3254/91/EC Sayılı Konsey Tüzüğünün kapsamına giren postlar ve bunlardan yapılan 
ürünlerin belgelenmesine ilişkin hükümleri içeren 10 Ocak 1997 tarih ve 35/97/EC Sayılı Komisyon Tüzüğü 
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8 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: 35/997/EC Sayılı Komisyon Tüzüğünün 1 (1) maddesi ve 3254/91/EEC Sayılı Tüzüğün 3(1) 
maddesinin 2. paragrafında verilen listeye ilişkin 22 Temmuz 1997 tarih ve 97/602/EC Sayılı Konsey Kararı 

Yapılacak iş: Yukarıdaki üç tebliğe uyum için; Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı Çevre ve Orman Bakanlığı  tarafından 
hazırlanacaktır. Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı için 31.12.2003, Meclis Kabulü ve yürürlüğe giriş için 2005, III.Çeyrek  
planlanmıştır. 

9 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Balina ve diğer cetacean ürünlerinin ithaline ilişkin 20 Ocak 1982 tarih ve 348/81/EEC Sayılı 
Konsey Tüzüğü 

10 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Belirli fok yavrularının ve bunların ürünlerinin Üye Devletlere ithaline ilişkin 28 Mart 1983 
tarih ve 83/129/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

 Yapılacak iş: Bu direktifin gerektirdiği hukuki düzenleme Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılacaktır.  Bu düzenlemenin 
zamanlaması Müzakere sürecinde belirlenecektir. 

11 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Yabani hayvanların hayvanat bahçelerinde barındırılmasına ilişkin 29 Mart 1999 tarih ve 
1999/22/EC Sayılı Direktif  

Yapılacak iş: Hayvanat Bahçelerinin Kurulması ve Açılması Yönetmeliği Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. 
Bakan oluru için 28.08.2004 tarihi, yürürlüğe giriş için ise Kasım 2004 tarihi planlanmıştır. 

12 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Deneysel ve bilimsel amaçla  kullanılan hayvanların korunmasına ilişkin Üye Devletlerin 
yasa, yönetmelik ve idari hükümlerinin yaklaştırılması hakkında 24 Kasım 1986 tarih ve 86/609/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

13 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Deneysel ve diğer bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların korunması danışma komitesi 
kuran 9 Şubat 1990 tarih ve 90/67/EEC Sayılı Komisyon Kararı 

Yapılacak iş: Bu direktiflere karşılık gelen  Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Korunmasına İlişkin 
Hukuki Düzenleme Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman ve Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken yapılacaktır. Bakan 
Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı için 2004, II. Çeyrek,  Meclis Kabulü ve yürürlüğe giriş için ise 2004, II. Çeyrek planlanmıştır. 

 

3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi  

No Çevre ve Orman Bakanlığı Yapılması Gerekenler  Uygulama Tarihi 

1 Alan ilanı, izleme ve uygulamanın yönlendirilmesi konularından sorumlu bir ulusal koruma konseyi ya 2004, II. Çeyrek 
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da komitesinin kurulması 

2 Doğa koruma planlaması ve saha planlaması alanlarında yeni birleştirilmiş olan Orman ve Çevre 
Bakanlıklarının kurumsal kapasitelerinin gözden geçirilmesi 

Ocak 2004 

3 Tam bir korunan alanlar ağı (network) oluşturulması için yerel finansman, personel ve ekipman 
kapasitelerinin güçlendirilmesi 

2005 

4 Doğa koruma yönetimi, rehabilitasyonu ve restorasyonu ve bunun ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki 
etkilerinden sorumlu bütün kuruluşlar arasında bir koordinasyon mekanizmasının ve Bakanlıkta teknik 
alt yapının kurulması 

2005 

5 Natura 2000 alanlarının izlenmesi için bir veri tabanı sisteminin kurulması 2006 

6 Türler için izleme veri tabanlarının oluşturulması 2006 

7 Yeni yasanın yaptırımı için kapasitenin güçlendirilmesi 2005 - 2006 

8 Halkın bilinçlendirilmesi ve eğitiminin artırılması 2003 - 2005 

9 Öncelikli ihtiyaçların ve projelerin değerlendirilmesi 2004 - 2005 

10 CITES türlerinin teşhis ve tanımlanmasında kullanılacak verilerin bilgisayar ortamında derlenmesi a) 2005 

11 CITES belgelerinin standardizasyonu ve veri bankasının oluşturulması a) 2005 

12 İlgili resmi kurumlar ve kamuya yönelik bilgi ağının oluşturulması a) 2005 

13 CITES türleri için mevcut kurtarma merkezlerinin iyileştirilmesi ve yenilerinin kurulması  b) 

14 CITES türleri için koruma, kontrol ve izleme sistemlerinin oluşturulması b) 

15 Paydaşların eğitimi ve bilgilendirme toplantıları a) 2003 - 2005 

16 İlgili kurumların CITES uygulamalarına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda fizibilite 
çalışması  

2005 

17 İlgili kurumların CITES uygulamalarına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi Süreç belirleyecektir 
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18 CITES mevzuatının ulusal ve uluslararası koordinasyonunun etkin yürütülmesi için Çevre ve Orman 
Bakanlığı kurumsal alt yapısının desteklenmesi  

2004 

19 CITES ofis/ofislerinin oluşturulması b) 

20 CITES sözleşmesi listelerine girmek üzere, uluslararası ticaret nedeniyle nesilleri tehlike altına giren 
yerli yabani hayvan ve bitki türlerin tespiti için araştırmaların desteklenmesi 

2004c) 

21 Deneysel çalışmalar ve diğer bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların korunması için bir danışma 
komitesinin ve bu komiteye hizmet edecek sekreteryanın kurulması ve çalışmalarına devam etmesi 

2004’ten itibaren 
sürekli 

a) Türkiye İçin Çevre Alanında Kapasite Geliştirilmesi Eşleştirme (Twinning) Projesi kapsamında tamamlanması öngörülmektedir. 
b) Türkiye İçin Çevre Alanında Kapasite Geliştirilmesi Eşleştirme (Twinning) Projesi sonucuna göre ihtiyaçlar belirlenecektir. 
c) Öncelikli türlerin tespitinden başlamak üzere sürekli olarak yapılması öngörülmektedir.  
        

4) Planlanan Finansman İhtiyacı 
 Çevre ve Orman Bakanlığının ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 

ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir 

               

ÖNCELİK : ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK VE RİSK YÖNETİMİ 

1) Kısa Bilgi 
 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde kısa vadeli hedefler arasında yer alan, mevzuatın uyum ve uygulamasına başlanması ve 

orta vadede uyumlaştırmanın tamamlanması hedefi göz önüne alınarak, endüstriyel kirlilik ve risk konusu öncelik olarak ele 
alınmıştır. 

Hollanda Hükümeti ile ikili işbirliği programı altında (MATRA) desteklenen IPPC (Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü) Direktifine 
Uyum Sağlanması için İdari Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi 2003 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Ayrıca, 2003 Mali İşbirliği 
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Programlamasına sunulan Hava Kalitesi, Kimyasallar ve Atık Yönetimi Alanında Türkiye’nin Desteklenmesi Projesi (TR-362.03) 
kapsamında  2001/80/EC Sayılı büyük yakma tesislerinden havaya yayılan bazı kirletici maddelerin sınırlanması hakkında Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Direktifinin uyumlaştırılması ve uygulanmasına yönelik olarak idari kapasite geliştirilmesi konusu ele 
alınacaktır.  

1996 yılında Seveso I Direktifi tercüme edilerek, Büyük Endüstriyel Kazalar için Yerel Acil Durum Planı Genelgesi hazırlanmış 
ve tüm illere gönderilmiştir. Seveso II Direktifi (96/82/EC) kapsamında Çevre Acil Durum Merkezinin Görevleri ve Acil Durumlarda 
Müdahale Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlanmaktadır. İlgili mevzuatın uygulanması hem kamu hem özel sektör için ağır 
yatırım ihtiyacı gerektirdiğinden, Seveso II Direktifi bu Ulusal Programda değerlendirilememiştir.  

Endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi konusunda özellikle entegre kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ve büyük yakma  tesisleri ile ilgili 
direktiflerin uyumlaştırılması ve uygulanması için önemli alt yapı yatırımlarına ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine ihtiyaç vardır.  

Bu başlık altında yer alan direktiflerin uygulanabilmesi için bu yatırım ihtiyacının karşılanmasına bağlı olarak geçiş dönemlerine 
ihtiyaç duyulacaktır. 

2) Mevzuat Uyum Takvimi 

N

o 
AB Mevzuatının Adı ve Numarası 

1 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Entegre kirlilik önleme ve kontrolü ile ilgili 24 Eylül 1996 tarih ve 96/61/EC Sayılı Konsey 
Direktifi 

2 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Endüstriyel fabrikalardan kaynaklanan hava kirliliği ile mücadele edilmesi hakkında 28 
Haziran 1984 tarih ve 84/360 Sayılı Konsey Direktifi 

3 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Büyük yakma tesislerinden havaya yayılan bazı kirletici maddelerin sınırlanması hakkında 23 
Ekim 2001 tarih ve 2001/80/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Yukarıdaki direktiflerin gerektirdiği Hukuki Düzenleme Çevre ve Orman Bakanlığı hazırlanacak, çalışmalara Sağlık 
Bakanlığı da katkıda bulunacaktır. Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı için 2006, IV. Çeyrek planlanmıştır, yürürlüğe giriş için ise, 
hem kamu hem özel sektör için ağır yatırım ihtiyacı gerektirdiğinden,  alt yapı yatırımlarına ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle hangi tarihte yürürlüğe konulacağı mevzuat hazırlıkları esnasında belirlenecektir. 
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3) Mevzuatın Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi  

Çevre ve Orman Bakanlığı Tarafından Yapılması Gerekenler Uygulama 

Tarihi 

Endüstri Tesisleri 

1 Yetkili otorite tayini 2006, II. Çeyrek 

2 Büyük yakma tesislerinin envanterinin çıkarılması 2004-2006 

3 Büyük yakma tesisleri Direktifi kapsamında belirlenen emisyon sınırlamasını sağlayıcı teknolojik 
değişimlerin maliyet analizlerinin çıkarılması 

2004-2006 

4 Teknoloji, arıtma yöntemleri gibi konularda envanter çalışmasının yapılması 2004-2006 

5 Emisyon envanterinin çıkarılması 2006’dan sonra 

6 Emisyon yüklerinin azaltılmasına yönelik programların oluşturulması 2006’dan sonra 

7 Yeni teknolojilere geçiş için mali kaynakların ve zaman periyotlarının saptanması 2006’dan sonra 

8 Kirleticilerin sürekli ölçülmesi için ekipman ve alt yapının ve ölçüm kalite sisteminin oluşturulması 2006, II. Çeyrek 

Entegre Kirlilik Önleme 

1 Kapsam envanterinin çıkarılması (IPPC Direktifinde yer alan EK-1 Tesisleri) 2006 

2 Türkiye için “En İyi Teknolojilerin” belirlenmesi ve uyum gerekliliklerinin ve maliyet analizlerinin yapılması 2006 

3 Kurumsal yapı gereklilikleri analizinin yapılması ve yetki karmaşasının giderilmesi 2004-2006 

4 İzin usullerindeki aksaklıkların giderilmesi ve sistemin basitleştirilmesi 2006 

5 Teknolojik ve idari altyapı oluşturulması 2010 

6 İnsan kaynakları konusunda kapasite artırımı 2010 

7 Uygulayıcı personel için uygulama kılavuzlarının hazırlanması 2010 
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8 Sektörler için uygulama kılavuzlarının hazırlanması 2010 

9 Ekonomik ve teknolojik olarak uygun emisyon sınırlarının uygulanması 2010 

10 Emisyonların ölçülmesinde akreditasyonun sağlanması ve emisyon verilerinin hazırlanarak Avrupa 
Komisyonuna gönderilmesi  

2010 

11 Entegre izin uygulamalarının başlatılması 2010 

 

 

4) Planlanan Finansman İhtiyacı 
 Çevre ve Orman Bakanlığının ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması (personel alımı, eğitim, danışman 

ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir 

 

ÖNCELİK: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ (ÇED) SÜRECİNİN GÜÇLENDİRİLEREK 

ETKİNLEŞTİRİLMESİ VE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) DİREKTİFİNE UYUM 

SAĞLANMASI 

1)  Kısa Bilgi  
2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde kısa vadeli hedefler arasında yer alan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Direktifinin 

uygulanması hedefi göz önüne alınarak, ÇED sürecinin güçlendirilerek etkinleştirilmesi ve 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde 
kısa vadeli hedefleri arasında yer alan mevzuata uyum sağlanmasına başlanması ve orta vadede uyumlaştırmanın tamamlanması 

hedefi göz önüne alınarak Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Direktifine uyum sağlanması öncelik olarak ele alınmıştır. 
Hollanda Hükümeti ile ikili işbirliği kapsamında, MATRA Programından desteklenen SÇD Direktifinin Türkiye İçin 

Uyumlaştırılması ve Uygulanması Projesi 2002 yılında uygulanmaya başlamış olup, proje 2004 sonu itibarı ile tamamlanacaktır. 
Proje, Taslak SÇD yönetmeliğinin işlerliğinin sınanacağı turizm sektörüne ilişkin bir pilot çalışmayı da içermektedir. 

2) Mevzuat Uyum Takvimi 

AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Bazı planlar ve programların çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin 27 Haziran 
2001 tarih ve 2001/42/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 

Yapılacak iş: Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Bakan oluru ve 
yürürlüğe giriş için  beklenen tarih 2005, IV. Çeyrek olarak öngörülmüştür. 
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3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi  
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler: 1) Mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesi için ÇED sürecine 

dahil personelin eğitimi, 2) Mevcut kurumsal yapının güçlendirilmesi için SÇD konusunda çalışan personelin eğitimi, 3) ÇED ve 
SÇD sürecinin etkinliğini artırmak üzere sektörel rehber dokümanların hazırlanması, 4) SÇD uygulaması yapacak diğer Bakanlık 
personelinin ve yerel yönetimlerin eğiticilerin eğitimi metodu ile eğitimi, ve 5) SÇD Yönetmeliğinin uygulamalarını izlemek üzere 
kapasitenin güçlendirilmesi olarak planlanmış ve bu işlerin en geç 2006 yılına dek bitirilmesi öngörülmüştür. 
 

4) Planlanan Finansman İhtiyacı 
 Çevre ve Orman Bakanlığının ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 

ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir 

 

ÖNCELİK : ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ 

1) Kısa Bilgi  
 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde kısa vadeli hedefler arasında yer alan, mevzuatın uyum ve uygulamasına başlanması ve 

orta vadede uyumlaştırmanın tamamlanması hedefi göz önüne alınarak, çevresel gürültü konusu öncelik olarak ele alınmıştır. 

AB gürültü mevzuatı ile Türk mevzuatı arasında farklılıkların giderilmesi için özellikle çevresel gürültü yönetimi ve 
değerlendirilmesine ilişkin 25 Haziran 2002 tarih ve 2002/49/EC Sayılı Konsey Direktifinde ele alınan stratejik gürültü haritalarının 
ve eylem planlarının  geliştirilmesi gerekmektedir. Bu haritalar çerçevesinde önleyici tedbirleri içeren eylem planlarının hazırlanması 
için de önemli alt yapı yatırımlarına ve teknik kapasitenin güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye’de gürültü kirliliği ile ilgili 
olarak 11 Aralık 1986 tarih ve 19308 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gürültü Kontrol Yönetmeliği yürürlüktedir. Yönetmeliğin 
uygulanması yerel yönetimler ve mahalli idareler tarafından gerçekleştirilmektedir. AB mevzuatına uyum amacıyla yönetmeliğin 
gözden geçirilmesi gereklidir.  

2) Mevzuat Uyum Takvimi 

 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Çevresel gürültü yönetimi ve değerlendirilmesine ilişkin 25 Haziran 2002 tarihli 2002/49/EC 
Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Bu direktife uyumun gerektirdiği İdari düzenleme Çevre ve Orman  Bakanlığı tarafından 2006, IV. Çeyreğe kadar 
tamamlanacaktır 

 



 188 

3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi 
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler: 1) Türkiye genelindeki endüstri ve ulaşım kaynaklı (karayolları, 

demiryolları ve havaalanları) gürültü göstergelerinin saptanması (hesaplama ve ölçüm yöntemleri kullanılarak), 2) Gürültünün 
toplum üzerindeki etkilerini belirlemek üzere “doz-etki” tayin yöntemlerinin belirlenmesi, 3) Gürültü haritalarının hazırlanması, 4) 
Gürültü kontrolüne yönelik eylem planlarının hazırlanması, 5) Gürültü ölçüm kalite sisteminin oluşturulması ve teknik personel ve 
laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesidir. Bu işlerin 2005-2007 döneminde tamamlanması öngörülmektedir. 

 

4) Planlanan Finansman İhtiyacı 
Çevre ve Orman Bakanlığının ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 

ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir 

            

ÖNCELİK : KİMYASALLAR YÖNETİMİ 

2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde kısa vadeli hedefler arasında yer alan, mevzuatın uyum ve uygulamasına başlanması ve 
orta vadede uyumlaştırmanın tamamlanması hedefi göz önüne alınarak, kimyasallar yönetimi konusu öncelik olarak ele alınmıştır. 

ANA UNSUR : KİMYASALLAR  

1) Kısa Bilgi 
 Kimyasallarla ilgili 67/548/EEC, 99/45/EC ve bu Direktiflere bağlı 91/155/EEC ve 93/67/EEC Direktiflerinin uygulanmasına 

yönelik idari kapasitenin güçlendirilmesi ve hukuki düzenlemelerin yapılmasına yönelik olarak hazırlanan Hava Kalitesi, Kimyasallar 
ve Atık Yönetimi Alanında Türkiye’nin Desteklenmesi Projesi (TR-302.03) 2003 Mali İşbirliği Programlamasına sunulmuştur.  

2) Mevzuat Uyum Takvimi 

1 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Bazı tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesine ilişkin Üye 
Devletlerin mevzuatının yakınlaştırılması hakkında 27 Haziran 1967 tarih ve 67/548/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

2 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Tehlikeli müstahzarların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesine ilişkin Üye 
Devletlerin mevzuatının yakınlaştırılması hakkında 31 Mayıs 1999 tarih ve 1999/45/EC Sayılı Konsey Direktifi  

Yapılacak iş: Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin gözden geçirilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Bakan 
oluru için 2005 IV. Çeyrek, yürürlüğe giriş için ise 2006, IV. Çeyrek planlanmıştır 

3 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: 67/548/EEC Sayılı Konsey Direktifine göre bildirimde bulunulan maddelerin insan ve 
çevre üzerindeki risklerini değerlendirme prensiplerine ilişkin 20 Temmuz 1993 tarih ve  93/67/EEC Sayılı Konsey Direktifi  
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Yapılacak iş: Direktife uyumu sağlayacak İdari düzenleme Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Bakan Oluru 
için beklenen tarih 2005, IV. Çeyrek,  Yürürlüğe Giriş için ise beklenen tarih . 2006, IV. Çeyrek olarak planlanmıştır 

4 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Tehlikeli kimyasalların ithalat ve ihracatına ilişkin  28 Ocak 2003 tarih ve 304/2003/EC 
Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (2455/92/EEC yürürlükten kaldırılmıştır) 

Yapılacak iş: Bazı tehlikeli kimyasalların ön bildirimli kabul sistemine göre ithali ve ihracatına ilişkin yönetmelik Çevre ve 
Orman Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Bakan Oluru için 2005, IV. Çeyrek, yürürlüğe giriş için ise. 2006 IV. Çeyrek  
planlanmıştır 

5 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Mevcut maddelerin risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolüne ilişkin 23 Mart 1993 tarih ve 
793/93/EEC Sayılı Konsey Tüzüğü  

Yapılacak iş:  Mevcut maddelerin risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolüne ilişkin yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı  
tarafından hazırlanacaktır. Bakan oluru için 2005 IV. Çeyrek, Yürürlüğe giriş için ise 2006 IV. Çeyrek planlanmıştır 

 

3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi  
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler: 1) İdari kapasitenin belirlenmesi ve Türkiye’de piyasaya arz edilen  

kimyasal maddeler envanterinin oluşturulması, 2) Kimyasallar veri bankasının oluşturulması, 3) Kimyasallara ilişkin direktiflerin 
uygulanması için ilgili tüm kurumlar dikkate alınarak kurumsal yapının oluşturulması ve güçlendirilmesi, 4) Kimyasallara ilişkin 
direktiflerinin Türkiye’de uygulanması için eylem planının oluşturulması ve uygulanması, ve 5) Eğiticilerin eğitimi ve bu çerçevede 
rehberlerin hazırlanması olup, bu işlerin 2006 sonuna dek yürürlüğe sokulması planlanmıştır. 
 

4) Planlanan Finansman İhtiyacı 
 Çevre ve Orman Bakanlığının ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 

ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir  

             

ANA UNSUR : PESTİSİTLER  

1) Kısa Bilgi 
 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde kısa vadeli hedefler arasında yer alan, mevzuatın uyum ve uygulamasına başlanması ve 

orta vadede uyumlaştırmanın tamamlanması hedefi göz önüne alınarak, pestisitler konusu ana unsur olarak  ele alınmıştır. 
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2) Mevzuat Uyum Takvimi 

AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Biyosidal ürünlerin piyasaya çıkartılması ile ilgili 16 Şubat 1998 tarih ve 98/8/EC Sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Direktife yumun gerektirdiği, Halk Sağlığı Alanında Kullanılan Pestisit ve Pestisit Benzeri Maddeler Hakkında 
Yönetmelik değişikliklerini Sağlık Bakanlığı, Veteriner Hekimlikte Kullanılan Biosidal Ürünlere İlişkin Talimat ‘taki ve Biosidal 
ürünlerin piyasada yer alması ile ilgili yönetmelik’teki değişiklikleri ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yapacak ve bu işler  2005 
sonuna dek tamamlanacaktır. 

 

3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi  
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler: 1) Bakanlık merkez kadro, RSHM çalışanları ve İl sağlık müdürlükleri 

düzeyinde halk sağlığı alanında kullanılan pestisitler konusunda görev yapacak  elemanların mevzuat uyumu ve uygulanması 
konusunda eğitimi, 2) RHSM ve Halk Sağlığı Laboratuvarlarının  teknik donanım eksikliklerinin giderilmesi ve güçlendirilmesi, 3) 
Halk Sağlığı alanında kullanılan pestisitler konusunda çalışan  RSHM Başkanlığı ve Halk Sağlığı Laboratuvarlarına  bir Üye Devletin 
akredite olmuş  laboratuarından teknik destek ve eğitimin sağlanması, 4) Halk sağlığı alanında kullanılan pestisitlerle ilgili risk 
noktalarının  tespiti ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, 5) Üretici ve tüketicilerin eğitimi ve 6) Halk sağlığı alanında kullanılan 
pestisitlerin örnek alımı ve analizine ilişkin ulusal protokolün geliştirilmesi. Bütün bu işler 2004-2006 döneminde tamamlanması 
öngörülmüştür. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler: 1) Laboratuvarların teknik alt yapısının güçlendirilmesi,             2) 
Mevzuat uyumu ve uygulanması konusunda personelin eğitimi ve 3) Pestisitler  konusunda çalışan laboratuvarlara teknik destek 
sağlanması ve laboratuvar personelinin, uygulamalara ilişkin eğitimidir. Bu işlerin 2004-2006 tamamlanması öngörülmüştür. 

 4) Planlanan Finansman İhtiyacı 
 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 

ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir, 
Sağlık Bakanlığı, bu aşamada planlanan işler için finansman ihtiyacı bildirmemiştir. 

         

ÖNCELİK: GENETİK OLARAK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR  

1) Kısa Bilgi 
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 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde kısa vadeli hedefler arasında yer alan, mevzuatın uyum ve uygulamasına başlanması ve 
orta vadede uyumlaştırmanın tamamlanması hedefi göz önüne alınarak, genetik olarak yapısı değiştirilmiş organizmalar konusu 
öncelik olarak ele alınmıştır. 

Ülkemizde genetik yapısı değiştirilmiş bitkiler ile ilgili olarak ilk mevzuat hazırlık çalışmaları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından 1998 yılı başında başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri 
Hakkında Talimat 14 Mayıs 1998 tarih ve TGD/TOH-032 Sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlüğe girmiş olup; bu talimat hem 
yurtdışından ithal edilmek istenen yurt dışında geliştirilmiş ve genetik olarak yapısı değiştirilmiş organizmalara, hem de yurt içinde 
geliştirilmiş ve genetik olarak yapısı değiştirilmiş organizmalara uygulanacak prosedürleri içermektedir.  

Konu ile ilgili olarak, 2001 yılında ulusal bütçeden destekle yürütülmesine başlanılan Biyogüvenlik Araştırma ve Geliştirme 
Projesinin yanı sıra, GEF tarafından desteklenen ve Eylül 2002-Şubat 2004 döneminde gerçekleştirilecek olan, Birleşmiş Milletler 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Cartagena Biyogüvenlik Protokolünün uygulanması için ülkemizde ihtiyaç duyulan yasal, idari ve 
teknik yapıyı oluşturmak üzere ihtiyaçların tespitini amaçlayan  Ulusal Biyogüvenlik Çerçevelerinin Geliştirilmesi Projesi, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. 

 

2) Gerçekleştirilecek Mevzuat Uyumu Takvimi 

1 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: 90/220/EEC Sayılı Konsey Direktifini yürürlükten kaldıran genetik olarak yapıları 
değiştirilmiş organizmaların kasıtlı olarak çevreye bırakılmasına ilişkin 12 Mart 2001 tarih ve 2001/18/EC Sayılı Konsey 
Direktifi 

Yapılacak iş: Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO)’ların Çevreye Bilinçli Salımı ve Pazara Sürülmesi Yönetmeliği 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak, Bakan Oluru 
ve yürürlüğe girişin  2004 IV.Çeyrekte olması  planlanmıştır. 

2 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Genetik olarak yapıları değiştirilmiş mikro organizmaların kullanımının devamıyla ilgili 23 
Nisan 1990 tarih ve  90/219/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Genetik Olarak Değiştirilmiş Mikroorganizmaların Kontrollü Şartlarda Kullanımına Dair Yönetmelik Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanacaktır. Bakan Oluru ve  Yürürlüğe Giriş için beklenen tarih. 
2005, IV.Çeyrek olarak planlanmıştır. 

 

3) Mevzuatın Uygulanması Gerekli Kurumsal Yapılanma Takvimi  
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler : 1) Ulusal Biyogüvenlik Komitesinin kurulması 2004 sonuna dek, 
2) GDO’ların risk analizleri ile her hangi bir ürünün GDO içerip içermediğinin tespitine yönelik testler için Referans 
Laboratuvarlarının kurulması ve bu amaçla alt yapılarının oluşturulması ve personelin eğitilmesi 2004-2010 döneminde 
tamamlanması planlanmıştır. 

 

4) Planlanan Finansman İhtiyacı 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ihtiyaçları: I-Yatırım, II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması(personel alımı, eğitim, danışman 

ihtiyacı, tercüme ve diğer) başlıkları altında bildirilmekte ve bunların finansman miktarları ile kaynakları gösterilmektedir 
 

ÖNCELİK : RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA 

1) Kısa Bilgi  
2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde kısa vadeli hedefler arasında yer alan, mevzuatın uyum ve uygulamasına başlanması ve 

orta vadede uyumlaştırmanın tamamlanması hedefi göz önüne alınarak, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma konusu 
öncelik olarak ele alınmıştır 

2) Mevzuat Uyum Takvimi 

1 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: İyonlama radyasyonundan kaynaklanan tehlikelere karşı işçilerin ve kamunun sağlığının 
korunması için temel güvenlik standartları belirleyen 13 Mayıs 1996 tarih ve 96/29/Euratom Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Direktifin gerektirdiği yönde, Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu tarafından  gözden geçirilecektir. Bakan oluru ve yürürlüğe giriş  tarihi olarak  2004’ün II. Çeyreği 
planlanmıştır.  

2 AB Mevzuatının Adı ve Numarası:Tıbbı olarak maruz kalmaya bağlı olarak iyonlama radyasyonunun tehlikelerine karşı 
bireylerin sağlıklarının korunması hakkında ve 84/466/Euratom Sayılı Direktifi kaldıran 30 Haziran 1997 tarih ve 
97/43/Euratom Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Direktifin gerektirdiği yönde, Nükleer Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ve Diagnostik Radyoloji uygulamaları  
Yönetmeliği Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından gözden geçirilecektir. Bakan oluru ve yürürlüğe giriş  tarihi olarak   
2004, II. Çeyreği planlanmıştır.  

3 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Radyoaktif maddelerin Üye Devletler arasında nakline ilişkin 8 Haziran 1993 tarih ve 
93/1493/Euratom Sayılı Konsey Tüzüğü   
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Yapılacak iş: Direktifin gerektirdiği yönde, Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği ve Radyoaktif Madde 
Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından gözden geçirilecektir. Bakan oluru 
ve yürürlüğe giriş  tarihi olarak   2004, II. Çeyreği planlanmıştır.  

4 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Radyoaktif atıkların Üye Devletler arasında ve Topluluk içi ve dışına naklinin denetlenmesi 
ve kontrolü hakkında 3 Şubat 1992 tarih ve 92/3/Euratom Sayılı Konsey Direktifi  

Yapılacak iş: Direktifin gerektirdiği yönde, Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliğinin ve Radyoaktif Madde 
Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından gözdem geçirilecektir. Bakan oluru 
ve yürürlüğe giriş  tarihi olarak   2004, II. Çeyreği planlanmıştır.  

5 AB Mevzuatının Adı ve Numarası: Kontrollü alanlardaki faaliyetleri sırasında iyonlama radyasyonu riskine maruz kalan dış 
mekanda çalışan işçilerin işyerinde korunmaları hakkında 4 Aralık 1990 tarih ve 90/641/Euratom Sayılı Konsey Direktifi 

Yapılacak iş: Direktifin gerektirdiği yönde, Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün ve Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu tarafından gözden geçirilecektir. Bakan oluru ve yürürlüğe giriş  tarihi olarak 2004, II. Çeyreği 
planlanmıştır.  

 

3) Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi: Bu aşamada Türkiye Atom Enerjisi Kurumu için 
kurumsal yapılanma öngörülmemektedir. 

4) Planlanan Finansman İhtiyacı :Bu aşamada Türkiye Atom Enerjisi Kurumu için finansman ihtiyacı bildirilmemiştir. 

 

EK 1: Ulusal Programda  Ek 22.1 olarak verilen  “AB Mevzuatı Ve Karşılık Gelen Türk Mevzuatı” adlı çizelge  
 

AB Mevzuatı Karşılık gelen Türk Mevzuatı 

Hava Kalitesi 

Yolda gitmeyen hareketli makinelerdeki içten yanmalı 
motorlardan kaynaklanan gaz ve partikül haldeki 
kirleticiler için tedbirlerle ilgili Üye Devletlerin 
mevzuatının yakınlaştırılmasına dair 16 Aralık 1997 tarih 
ve 97/68/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
Direktifi 

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinelere Takılan İçten Yanmalı 
Motorlardan Çıkan Gazlara ve Partikül Halindeki Kirleticilere Karşı Alınacak 
Tedbirler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT), 5 Ocak 2003 tarih ve 
24984 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır, Yürürlüğe giriş tarihi: 5 Nisan 
2003 Faz I, 1 Ocak 2005 Faz II 
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Çevresel Etki Değerlendirme 

Çevre ile ilgili resmi veya özel projelerin etkilerinin 
değerlendirilmesi hakkında 27 Haziran 1985 tarih ve 
85/337/EEC Sayılı Konsey Direktifi ve 97/11/EC Sayılı 
Tadili 

Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, 6 Haziran 2002 tarih ve 24777 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir( Sınıraşan çevre etkisi 
konusu dışında, Direktifle tam uyumludur) 

Gürültü 

Ev aletlerinden yayılan gürültüye dair 1 Aralık 1986 tarih 
ve 86/594/EEC Sayılı Konsey Direktifi 

Ev Aletlerinden Çevreye Yayılan Gürültüye İlişkin Tebliğ TRKGM:2003/02 
(86/594/AET), 26 Şubat 2003 tarih ve 25032 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır (Sanayi Bakanlığının için mevzuatın uygulanmasına ilişkin 
kurumsal yapılanma ve finansman ihtiyacı Malların Serbest Dolaşımı başlığı 
altında Bölümünde verilmektedir). 

Üye Devletlerin dışarıda kullanılan ekipmandan çevreye 
yayılan gürültüyle ilgili mevzuatının yakınlaştırılmasına 
ilişkin 8 Mayıs 2000 tarih ve 2000/14/EC Sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey Direktifi 

Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü 
Emisyonu ile İlgili Yönetmelik (2000/14/AT), 22 Ocak 2003 tarih ve 25001 
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır, Yürürlüğe giriş tarihi: 3 Temmuz 2004 
Faz I, 3 Ocak 2006 Faz II (Sanayi Bakanlığının için mevzuatın uygulanmasına 
ilişkin kurumsal yapılanma ve finansman ihtiyacı Malların Serbest Dolaşımı 
başlığı altında verilmektedir). 

Kimyasallar 

88/379/EEC Sayılı Direktifin onuncu maddesi uyarınca 
tehlikeli preparatlar hakkında spesifik enformasyon 
sistemini tanımlayıp detaylandıran 5 Mart 1991 tarih ve 
91/155/EEC Sayılı Komisyon Direktifi 

Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği, 
11.03.2002 tarih ve 24692 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır 

Radyolojik acil durum halinde halk sağlığını korumak için 
alınması gereken önlemler konusunda halkın 
bilgilendirilmesi hakkında 27 Kasım 1989 tarihli 
89/618/Euratom Sayılı Konsey Direktifi 

Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği 15 Ocak 
2000 tarih ve 23934 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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EK 2: Ulusal Programda  Ek 22.2  olarak verilen ve  “Avrupa Topluluğunun taraf olduğu çevre ile ilgili uluslararası 

sözleşmelere ilişkin Türkiye’nin durumu ve izleyeceği süreç” başlıklı çizelge 

Avrupa Topluluğunun Taraf Olduğu Çevre İle İlgili Anlaşmalar 

Resmi Gazete Tarih 

ve Sayısı 

 / Açıklamalar 

Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Dair Sözleşme (Barselona, 16.02.1976) 

Değişikliği, 10.06.1995 

12.06.1981-17368 

22.08.2002-24854 

Akdeniz’in Gemilerden ve Uçaklardan Vaki Olan Boşaltma Sonucunda Kirlenmeden Korunmasına Dair Protokol 
(Barselona, 16.02.1996) 

Değişiklik, 10.06.1996 

12.06.1981-17368 

22.08.2002-24854 

Fevkalade hallerde Akdeniz’in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele ve 
İşbirliğine ait Protokol (Barselona, 16.02.1976) 

12.06.1981-17368 

Gemilerden kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi ve  Fevkalade Hallerde Akdeniz’in Kirlenmesinde Yapılacak 
Mücadele ve İşbirliğine ait Protokol (Yeni Protokol)  

20.05.2003-25113 

Akdeniz'in Kara-kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü (Atina, 17.05.1980) 

Değişikliği, 8.03.1996 

18.03.1987-19404 

22.08.2002-24854 

Akdeniz’de Özel Olarak Korunan Alanlara Ait Barselona Sözleşmesi Protokolü (Cenevre, 3.4.1982) 12.10.1988-19968 

Akdeniz’de Özel Olarak Korunan Alanlara ve Biyolojik Çeşitliliğe Ait Barselona Sözleşmesi Protokolü (Barselona, 22.08.2002-24854 



 196 

10.6.1995) 

Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (Cenevre, 13.11.1979) 23.03.1983-17796 

Özellikle Afrika’da Ciddi Kuraklık ve/veya çölleşmeye maruz ülkelerde çölleşme ile mücadele için Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi  

16.05.1998-23344 

Avrupa’da Hava Kirliliğinin Takibi ve Değerlendirmesi İçin İşbirliği Programının uzun vadeli Finansmanına Ait 
Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi Protokolü (Cenevre, 28.9.1984) 

23.7.1985-18820 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 1987 

Londra Değişikliği, 29.06.1990  

Kopenhag Değişikliği, 25.11.1992 

Montreal Değişikliği, 17.9.1997 

Pekin Değişikliği, 3.12.1999 

28.12.1994-22155 

28.12.1994-22155 

29.09.1995-22419 

07.06.2003-25131 

17.06.2003,-25141 

Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Sözleşme Viyana, 22.3.1985 28.12.1994-22155 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Rio, 5.6.1992 27.12.1996-22860 

Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi, Bern, 1979 20.02.1984-18318 

Tehlikeli Atıkların Sınır ötesi Taşınımı ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi, 1989  15.5.1994-21935 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Biyogüvenlik Protokolü (Cartagena Protokolü), Montreal, 29.1.2000 24.06.2003-25148 

Avrupa Topluluğunun Taraf Olduğu Çevre İle İlgili Anlaşmalar Resmi Gazete Tarih ve Sayısı /Açıklamalar 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, New York, 9.05.1992 TBMM ilgili Komisyonlarında değerlendirilmektedir. 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolü Sözleşmeye taraf olunması süreci devam etmektedir. 
Bunu takiben, ülke şartları çerçevesinde Protokol 
değerlendirmeye alınabilecektir. 

Bazı Tehlikeli Kimyasalların Uluslararası Ticaretinde Uygulanacak Ön 
Bildirimli Kabul (PIC) Sistemine İlişkin Roterdam Sözleşmesi Roterdam, 
10.9.1991 

Sözleşme 1998 yılında imzalanmış olup, öncelikle 
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin, 67/548/EEC ve 
99/45/EEC Sayılı Direktiflere uyumunun sağlanmasından 
sonra onay işlemine başlanacaktır.  
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Bazı Kalıcı Organik Kirletici Kimyasalların (POP’s) Çevresel Açıdan Etkin 
Yönetimi Üzerine Stokholm Sözleşmesi 

Sözleşme 2001 yılında imzalanmış olup, konuyla ilgili 
eylem planın hazırlanmasını ve PIC Sözleşmesine taraf 
olunmasını takiben onay sürecine başlanacaktır. 

Azotoksit Emisyonlarının veya Sınır Ötesine Taşınmasının (flux) Kontrolüne 
Ait Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi Protokolü Sofya, 
31.10.1988 

Anılan Protokolün içeriği desteklenmekle birlikte, 
gereklerinin yerine getirilebilmesi önemli ölçüde altyapı 
yatırımlarını gerektirmekte ve finansman ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu itibarla, bu Ulusal Program döneminde 
bir değerlendirmeye gidilememektedir.    

Uçucu Organik Bileşiklerin Emisyonlarının veya Sınır Ötesine Taşınmasının 
(flux) Kontrolüne Ait Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi 
Protokolü (Cenevre, 18.11.1991) 

Anılan Protokolün içeriği desteklenmekle birlikte, 
gereklerinin yerine getirilebilmesi önemli ölçüde altyapı 
yatırımlarını gerektirmekte ve finansman ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu itibarla, bu Ulusal Program döneminde 
bir değerlendirmeye gidilememektedir. 

Kükürt Emisyonlarının Daha da Azaltılmasına Ait Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi 
Hava Kirliliği Sözleşmesi Protokolü (Oslo, 13.6.1994) 

Anılan Protokolün içeriği desteklenmekle birlikte, 
gereklerinin yerine getirilebilmesi önemli ölçüde altyapı 
yatırımlarını gerektirmekte ve finansman ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu itibarla, bu Ulusal Program döneminde 
bir değerlendirmeye gidilememektedir.  

Ağır Metaller Ait Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi 
Protokolü (Aarhus, 24.6.1998) 

Anılan Protokolün içeriği desteklenmekle birlikte, 
gereklerinin yerine getirilebilmesi önemli ölçüde altyapı 
yatırımlarını gerektirmekte ve finansman ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu itibarla, bu Ulusal Program döneminde 
bir değerlendirmeye gidilememektedir. 

Dayanıklı Organik Kirleticilere Ait Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği 
Sözleşmesi Protokolü (POPs) (Aarhus, 24.6.1998) 

Anılan Protokolün içeriği desteklenmekle birlikte, 
gereklerinin yerine getirilebilmesi önemli ölçüde altyapı 
yatırımlarını gerektirmekte ve finansman ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu itibarla, bu Ulusal Program döneminde 
bir değerlendirmeye gidilememektedir. 

Omurgalı Hayvanların Deneysel veya Diğer Bilimsel Amaçlı Kullanımlardan 
Korunmasına Dair Sözleşme (Strasburg, 18.3.1986) 

Sözleşme 5 Eylül 1986 tarihinde imzalanmıştır. 
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Yabani Hayvanların Göçmen Türlerinin Korunmasına Dair Sözleşme (Bonn, 
23.6.1979) 

Çevre ve Orman Bakanlığının eşgüdümünde taraf 
olunması değerlendirilmektedir. 

Sınır Ötesi Kapsamda Çevresel Etki Değerlendirilmesine Ait Sözleşme 
(Espoo, 25.2.1991) 

Üyelikle birlikte değerlendirilecektir. 

Sınıraşan Sular ve Uluslararası Göllerin Korunması ve Kullanılması 
Sözleşmesi (Helsinki, 17.03.1992) 

Üyelikle birlikte değerlendirilecektir. 

Endüstriyel Kazaların Sınır Ötesi Etkilerine İlişkin Sözleşme (Helsinki, 
17.3.1992) 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
değerlendirilmektedir. Sözleşme gereklerinin yerine 
getirilebilmesi önemli ölçüde altyapı yatırımlarını 
gerektirmekte ve finansman ihtiyacı bulunmaktadır. 

Uluslararası Tropik Kereste Anlaşması (Cenevre, 26.1.1994) Bu Ulusal Program döneminde öncelikli 
değerlendirilmemektedir. 

Afrika-Avrasya Göçmen Su Kuşlarının Korunmasına İlişkin Anlaşma (Lahey, 
15.6.1995) 

Bu Ulusal Program döneminde öncelikli 
değerlendirilmemektedir.  

Çevresel Konularda Bilgiye Erişim Karar Alma Sürecine Halkın Katılımı ve 
Yargıya Başvuru Sözleşmesi (Aarhus,25.6.1998) 

Üyelikle birlikte değerlendirilecektir. 
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 EK:3  Çevre ve Orman Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan  

“8 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARI İLE AB MEVZUATINA UYUM ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR” adlı çizelge 

 

22. BAŞLIK: ÇEVRE 

 

ULUSAL PROGRAM 

 

MEVCUT DURUM 

N

o. 

AB Mevzuatının Adı ve 

Numarası 

Karşılık Gelen Taslak Türk 

Mevzuatının Adı 

Ulusal 

Programda 

Öngörülen 

Tarih 

(Bakan Oluru/ 

Meclis Kabulü 

/Yürürlüğe 

Giriş  

 

Mevcut Durum 

Hakkında Açıklama Resmi Gazete’de 

Yayımlandığı 

Tarih:   

 

 

 

 

97/62/EC Sayılı Komisyon 
Direktifi ile değiştirilen yabani 
fauna ve flora ile habitatlarının 
korunmasına dair 21 Mayıs 
1992 tarih ve 92/43/EEC Sayılı 
Direktif 

Biyolojik çeşitliliğin korunması 
ve doğa korumaya ilişkin yeni 
Kanun ve aşağıdaki Kanunlar 
için değişiklikler: 

2872 Sayılı Çevre Kanunu  

Ekim 2004 

 2004, IV. 
Çeyrek 

    2005, 
III.Çeyrek 

11.07.2003 tarih ve 
25165 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 4915 
Sayılı “Kara Avcılığı 

Kanunu” ile , 3167 Sayılı 

 

  4915 Sayılı Kara   
Avcılığı Kanunu:  

     11.07.2003 
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ULUSAL PROGRAM 

 

MEVCUT DURUM 

N

o. 

AB Mevzuatının Adı ve 

Numarası 

Karşılık Gelen Taslak Türk 

Mevzuatının Adı 

Ulusal 

Programda 

Öngörülen 

Tarih 

(Bakan Oluru/ 

Meclis Kabulü 

/Yürürlüğe 

Giriş  

 

Mevcut Durum 

Hakkında Açıklama Resmi Gazete’de 

Yayımlandığı 

Tarih:   

 

 

 

1 

Önerilen Natura 2000 alanları 
için bir alan bilgi formatına 
ilişkin 18 Aralık 1996 tarih ve 
97/266/EC Sayılı Konsey Kararı 

4915 Sayılı Kara Avcılığı 
Kanunu  

2873 Sayılı Milli Parklar 
Kanunu 

 

 

 

31.12.2003 

Kara Avcılığı Kanununda 
düzenlemeler yapılmıştır. 

4915 Sayılı kanun 
çerçevesinde yönetmelik 

çalışmaları Bakanlık 
bünyesinde devam 
etmekte olup 2 (iki) 
yönetmelik Resmi 

 

Yaban Hayatı 
Koruma ve Yaban 
Hayatı Geliştirme 
Sahaları ile ilgili 
Yönetmelik 

08.11.2004 

Yabani hayvan ve bitki örtüsü türlerinin 
ticaretin düzenlenmesi yoluyla 
korunmasına ilişkin 9 Aralık 1996 tarih 
ve 338/97/EC Sayılı Konsey Tüzüğü 
ve diğer ilgili tüzükler 
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ULUSAL PROGRAM 

 

MEVCUT DURUM 

N

o. 

AB Mevzuatının Adı ve 

Numarası 

Karşılık Gelen Taslak Türk 

Mevzuatının Adı 

Ulusal 

Programda 

Öngörülen 

Tarih 

(Bakan Oluru/ 

Meclis Kabulü 

/Yürürlüğe 

Giriş  

 

Mevcut Durum 

Hakkında Açıklama Resmi Gazete’de 

Yayımlandığı 

Tarih:   

3254/91/EC Sayılı Konsey 
Tüzüğünün kapsamına giren 
hayvan postları ve bunlardan 
yapılan ürünlerin 
belgelenmesine ilişkin 
hükümleri içeren 10 Ocak 1997 
tarih ve 35/97/EC Sayılı 
Komisyon Tüzüğü  

 

 

 

 

Gazete’de yayımlanmış; 
diğerleri ise görüş alınma 

aşamasındadır. 

 

08.11.2004 tarih ve 
25657 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Yaban 

Hayatı Koruma ve Yaban 
Hayatı Geliştirme 
Sahaları ile ilgili 

Yönetmelik 

30.11.2004 tarih ve 
25656 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Av ve 

Yaban Hayvan Üretme 
Yeri ve İstasyonları ile 

Kurtarma Merkezlerinin 
Kuruluşu, Yönetimi ve 
Denetimi Hakkındaki 

Yönetmelik 

 

 

Av ve Yaban 
Hayvan Üretme 
Yeri ve 
İstasyonları ile 
Kurtarma 
Merkezlerinin 
Kuruluşu, 
Yönetimi ve 
Denetimi 
Hakkındaki 
Yönetmelik 

  30.11.2004 
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ULUSAL PROGRAM 

 

MEVCUT DURUM 

N

o. 

AB Mevzuatının Adı ve 

Numarası 

Karşılık Gelen Taslak Türk 

Mevzuatının Adı 

Ulusal 

Programda 

Öngörülen 

Tarih 

(Bakan Oluru/ 

Meclis Kabulü 

/Yürürlüğe 

Giriş  

 

Mevcut Durum 

Hakkında Açıklama Resmi Gazete’de 

Yayımlandığı 

Tarih:   

 

 

 

 

 

2 

86/609/EEC: Deneysel ve 
bilimsel amaçla kullanılan 
hayvanların korunmasına ilişkin 
Üye Devletlerin yasa, 
yönetmelik ve idari 
hükümlerinin yaklaştırılması 
hakkında 24 Kasım 1986 tarihli 
Konsey Direktifi 

Deneysel ve Diğer Bilimsel 
Amaçlarla Kullanılan 
Hayvanların Korunmasına 
İlişkin Hukuki Düzenleme 

 

 

 

 

 

01.07.2004 tarih ve 
25509 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5199 

Sayılı Hayvanları Koruma 
Kanunu. 

 

Etik Kurulların Kuruluşu 

         01.07.2004 
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ULUSAL PROGRAM 

 

MEVCUT DURUM 

N

o. 

AB Mevzuatının Adı ve 

Numarası 

Karşılık Gelen Taslak Türk 

Mevzuatının Adı 

Ulusal 

Programda 

Öngörülen 

Tarih 

(Bakan Oluru/ 

Meclis Kabulü 

/Yürürlüğe 

Giriş  

 

Mevcut Durum 

Hakkında Açıklama Resmi Gazete’de 

Yayımlandığı 

Tarih:   

90/67/EEC: Deneysel ve diğer 
bilimsel amaçlarla kullanılan 
hayvanların korunması danışma 
komitesi kuran 9 Şubat 1990 
tarihli Komisyon Kararı 

Hayvanları Koruma Kanunu   

2004, II. 
Çeyrek 

 

çalışma Usul Esasları, 
Hayvanları Koruma 

Kanununun 9. 
maddesinde, ilgili 
Bakanlıkların ve 

kuruluşların görüşü 
alınarak Bakanlığımızca 

çıkarılacak bir 
Yönetmelikle 

düzenlenecektir 

3 Yabani hayvan ve bitki örtüsü 
türlerinin ticaretin düzenlenmesi 
yoluyla korunmasına ilişkin 9 
Aralık 1996 tarih ve 338/97/EC 
Sayılı Konsey Tüzüğü 

CITES Ulusal Uygulama 
Yönetmeliğinin gözden 
geçirilmesi 

 

 

2004, II. 
Çeyrek 

06.08.2004 tarih ve 
25545 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan  
revize edilen CITES 

uygulama yönetmeliği 

 

 

06.08.2004 
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ULUSAL PROGRAM 

 

MEVCUT DURUM 

N

o. 

AB Mevzuatının Adı ve 

Numarası 

Karşılık Gelen Taslak Türk 

Mevzuatının Adı 

Ulusal 

Programda 

Öngörülen 

Tarih 

(Bakan Oluru/ 

Meclis Kabulü 

/Yürürlüğe 

Giriş  

 

Mevcut Durum 

Hakkında Açıklama Resmi Gazete’de 

Yayımlandığı 

Tarih:   

4 Atık yağların bertaraf 
edilmesine ilişkin 16 Haziran 
1975 tarih ve  75/439/EEC 
Sayılı Konsey Direktifi 
(75/439/EEC Sayılı Konsey 
Direktifini tadil eden 
87/101/EEC Sayılı Direktif) 

Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği 

  2004, 
II.Çeyrek 

21.01.2004 tarih ve 
25353 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Atık 
Yağların Kontrolü 

Yönetmeliği 

           21.01.2004 

5 Ambalajlama ve ambalaj 
atıklarına ilişkin 20 Aralık 1994 
tarih ve 94/62/EC Sayılı Konsey 
Direktifi  

Ambalaj ve Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği 

   2003,IV. 
Çeyrek 

     2004, 
II.Çeyrek 

30.07.2004 tarih ve 
25538 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Ambalaj 
ve Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği 

30.07.2004 
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ULUSAL PROGRAM 

 

MEVCUT DURUM 

N

o. 

AB Mevzuatının Adı ve 

Numarası 

Karşılık Gelen Taslak Türk 

Mevzuatının Adı 

Ulusal 

Programda 

Öngörülen 

Tarih 

(Bakan Oluru/ 

Meclis Kabulü 

/Yürürlüğe 

Giriş  

 

Mevcut Durum 

Hakkında Açıklama Resmi Gazete’de 

Yayımlandığı 

Tarih:   

6 Arıtma çamurunun tarımda 
kullanılması halinde çevrenin ve 
özellikle toprağın korunması 
hakkında 12 Haziran 1986 tarih 
ve 86/278/EEC Sayılı Konsey 
Direktifi  

Toprak Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliğinin gözden 
geçirilmesi  

    2004, I. 
Çeyrek 

Arıtma Çamuru Direktifi 
ile Toprak Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliğinin 
Uyumlaştırılması ve 

Uygulanması isimli proje 
İdari İşbirliği Fonu I’den 

desteklenecek olup, 
finansmanının teminen İŞ 
Tanımı hazırlanarak AB 

Komisyonu Temsilciliğine 
iletilmiştir. Söz konusu 

Direktif bu proje 
kapsamında çalışılacak 

ve mevzuat uyumu 
gerçekleştirilecektir. 

--- 
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ULUSAL PROGRAM 

 

MEVCUT DURUM 

N

o. 

AB Mevzuatının Adı ve 

Numarası 

Karşılık Gelen Taslak Türk 

Mevzuatının Adı 

Ulusal 

Programda 

Öngörülen 

Tarih 

(Bakan Oluru/ 

Meclis Kabulü 

/Yürürlüğe 

Giriş  

 

Mevcut Durum 

Hakkında Açıklama Resmi Gazete’de 

Yayımlandığı 

Tarih:   

7 Bazı tehlikeli maddeler ihtiva 
eden piller ve akümülatörlere 
ilişkin 18 Mart 1991 tarih ve 
91/157/EEC Sayılı Konsey 
Direktifi (98/101/EC Sayılı 
Direktifle birlikte 
değerlendirilecektir) ve Direktifin 
teknik gelişmelere 
uyarlanmasına ilişkin 4 Ekim 
1993 tarih ve  93/86/EC Sayılı 
Komisyon Direktifi 

Kullanılmış Pil ve 
Akümülatörlerin Kontrolüne 
İlişkin Yönetmelik  

2004, II. 
Çeyrek 

31.08.2004 tarih ve 
25569 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 

Kullanılmış Pil ve 
Akümülatörlerin 

Kontrolüne İlişkin 
Yönetmelik 

31.08.2004 

8 Ulusal Programda 22.3 Hava 
Kalitesinin İyileştirilmesi başlığı 
altında bu konuyla doğrudan 
bağlantılı direktif bulunmamaktır 
ancak ilgili AB Direktifleri 
mevcuttur. 

Endüstriyel Kaynaklı Hava 
Kirliliği Yönetmeliği 

2005, IV. 
Çeyrek 

07.10.2004 tarih ve 
25606 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren  

Endüstriyel Kaynaklı 
Hava Kirliliği Yönetmeliği 

07.10.2004 
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ULUSAL PROGRAM 

 

MEVCUT DURUM 

N

o. 

AB Mevzuatının Adı ve 

Numarası 

Karşılık Gelen Taslak Türk 

Mevzuatının Adı 

Ulusal 

Programda 

Öngörülen 

Tarih 

(Bakan Oluru/ 

Meclis Kabulü 

/Yürürlüğe 

Giriş  

 

Mevcut Durum 

Hakkında Açıklama Resmi Gazete’de 

Yayımlandığı 

Tarih:   

9 Dizel yakıt ve benzin kalitelerine 
ilişkin 113 Ekim 1998 tarih ve 
98/70/EC Sayılı Avrupa 
Parlamentosu ve Konsey 
Direktifi  

Benzin ve Dizel Yakıt 
Kaliteleri hakkındaki 
Yönetmelik 

Direktif kapsamındaki 
yakıtlara ilişkin sınır 
değerlerin sağlanması 
TÜPRAŞ’ın 
yatırımlarına bağlı 
olup, uygulama 
tarihleri yatırımlara 
bağlı olarak 
belirlenecektir. 

11.06.2004 tarih ve 
25489 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 
Benzin ve Dizel Yakıt 
Kaliteleri hakkındaki 

Yönetmelik 

11.06.2004 

 

 

 

7. BAŞLIK: TARIM 

ULUSAL PROGRAM MEVCUT DURUM 
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No. 
AB Mevzuatının Adı ve 

Numarası 

Karşılık Gelen Taslak Türk 

Mevzuatının Adı 

Ulusal Programda 

Öngörülen Tarih 

(Bakan Oluru/ 

Meclis 

Kabulü/Yürürlüğe 

Giriş  

Mevcut Durum 

Hakkında 

Açıklama  

Yürürlüğe  

  Giriş   

 

1 1696/87/EEC : Topluluk 
ormanlarının atmosfer kirliliğine 
karşı korunması hakkında 
3528/86 Sayılı Konsey  
Tüzüğünün uygulanması için 
bazı ayrıntılı kurallar belirleyen 
10 Haziran 1987 tarihli Komisyon 
Tüzüğü ve diğer ilgili tüzükler 

Ulusal Ormancılık Stratejisinin 
Kabulüne İlişkin Başbakanlık 
Genelgesi 

31.05.2004 

15.06.2004 

Ulusal Ormancılık 
Programına nihai 

şeklinin 
verilmesine ilişkin 

çalışmalar 
tamamlanmak 

üzeredir. 
Ormanların 

Atmosferik Kirliliğe 
Karşı Korunması 

başlığı altındaki AB 
Yönetmelikleri 

çerçevesinde proje 
hazırlama 

çalışmalarına 
başlanılmıştır. 

   ----- 
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2 1999/105/EC: Orman çoğaltım 
materyallerinin pazarlanmasına 
ilişkin 22 Aralık 1999 tarihli 
Konsey Direktifi” 

Orman Çoğaltım 
Materyallerinin Pazarlanması 
Hakkında Yönetmelik 

Mayıs 2005  

Haziran 2005 

Yönetmeliğin İlgili 
AB Mevzuatına 

uygun hale 
getirilmesi 
konusunda 
oluşturulan 
komisyon 

çalışmaları devam 
etmekte olup, 
Yönetmelik  

Taslağı kurum içi 
ve dışı görüşe 
sunulmuştur. 

----- 

3 1696/87/EEC : Topluluk 
ormanlarının atmosfer kirliliğine 
karşı korunması hakkında 
3528/86 Sayılı Konsey  
Tüzüğünün uygulanması için 
bazı ayrıntılı kurallar belirleyen 
10 Haziran 1987 tarihli Komisyon 

Tüzüğü ve diğer ilgili tüzükler 

Ulusal Ormancılık Stratejisinin 
Kabulune İlişkin Başbakanlık 
Genelgesi 

31.05.2004 

15.06.2004- 

Ulusal Ormancılık 
Programına nihai 
şekli verilmiş olup, 
Bakanlığımız APK 

Kurulu 
Başkanlığına 
gönderilmiştir. 

---- 
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6. AB RAPORLARINA GÖRE TÜRKİYE’NİN UYUM DÜZEYİ 

Avrupa Komisyonu, aday ülkelerin, AB’ne uyumu ve üyelik yolunda kaydettiği 
ilerlemeleri her yıl değerlendirerek bir rapor hazırlamaktadır. Daha önceki yıllarda 
yalnızca ilgili taraflara gönderilen bu raporlar, Haziran 1998 tarihinde toplanan Cardiff 
Zirvesi’nde alınan kararın bir gereği olarak, o yılından beri “İlerleme Raporları” adı 
altında yayımlanmakta ve kamu oyunun yararlanımına da sunulmaktadır.  

Türkiye için de ilk İlerleme Raporu (diğer aday ülkelerle birlikte ve toplu bir 
rapor halinde) 1998 yılı, ikincisi ise 1999 yılı sonbaharında yayımlanmıştır. Daha 
sonra 2000, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında da İlerleme Raporlarının hazırlanmasına ve 
yayımlanmasına devam edilmiştir. Bu Raporların sonuncusu, aday olan diğer 10 
ülkenin üyeliğinin Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşmesi nedeniyle,  Türkiye’nin de dahil 
olduğu üç aday ülke (Türkiye, Bulgaristan ve Romanya) için hazırlanmış ve 6 Ekim 
2004 tarihinde yayımlanmıştır.  

Avrupa Komisyonu 6 Ekim 2004 tarihinde Türkiye ile ilgili üç rapor 
yayımlamıştır. Bunlardan biri, yukarıda sözü edilen ve her yıl düzenli olarak 
yayımlanan İlerleme Raporu, diğeri 2002 Kopenhag Zirvesi gereğince hazırlanan 
Tavsiye Metni ve üçüncüsü ise Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliğinin olası 
etkilerinin değerlendirildiği Etki Raporu'dur.  İlerleme Raporu ve Tavsiye Metni, DPT 
AB İle İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe’ye çevrilerek “Türkiye'nin Avrupa 
Birliğine Katılım Sürecine İlişkin 2004 Yılı İlerleme Raporu ve Tavsiye Metni” adı altında 
yayımlanmıştır. Etki raporu ise, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından Türkçe’ye 
çevrilerek okuyucuların yararlanımına açılmıştır. Aşağıdaki metinler bu çevirilerden 
yararlanılarak hazırlanmıştır.   

 

6.1. İlerleme Raporunda Türkiye’nin Çevre Müktesebatına Uyumu 

 

6.1.1. Çevre 
Topluluğun çevre politikasının amacı, mevcut ve gelecekteki nesiller için çevrenin 

korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın geliştirilmesidir. Çevresel korumanın diğer 
Topluluk politikalarına entegrasyonu, önleme hareketi, kirleten öder ilkesi, 
çevresel kirliliğin kaynağında yok edilmesi ve sorumluluğun paylaşılma-sı temel 
alınmıştır. AB Müktesebatı, su ve hava kirliliği, atık ve kimyasalların yönetimi, 
bioteknoloji, doğa koruma, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, gürültü ve 
radyasyondan korunma alanlarını içeren 200'ün üzerinde hukuki düzenlemeyi 
kapsamaktadır. Müktesebata uyumun sağlanması önemli yatırımları gerektirmekle 
birlikte, fakat aynı zamanda halk sağlığı için önemli yararlar sağlamakta ve balıkçılık, 
peyzaj, binalar ve ormanların tahrip edilmesi gibi çevre zararlarını da önemli oranda  
azaltmaktadır. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde iyi donanımlı ve güçlü bir idarenin 
varlığı, çevre müktesebatının etkili bir şekilde uygulanması için zorunludur. 

Türkiye, 2003 İlerleme Raporu’nun yayımından 2004 Raporu’nun yayımlandığı 
güne dek, AB’deki çevre koruma ile ilgili bazı düzenlemeleri iç hukukuna aktarmıştır. 
Ayrıca, iç hukukta zaten var olan ancak uyum değişiklikleri gerektiren bazı 
düzenlemeleri de yapmıştır. Böylece bu alandaki müktesebata uyum için bir kısım 
ilerleme sağlanmıştır. Buna karşılık “çevresel konuların diğer politikalara 
entegrasyonu” konusunda  herhangi bir ilerleme sağlayamamıştır. 
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Türkiye, 2003 yılında, Çevre ve Orman Bakanlıkları birleştirmiştir. Bu durum 
entegre bir Çevre ve Orman Bakanlığı’nın kurulması ve “idari kapasite”nin 
arttırılması açısından olumlu bir adımdır. Bununla birlikte, söz konusu birleşme, 
henüz uygulamanın geliştirilmesi açısından belirgin bir etki göstermemiştir. Bu 
dönemde,  idari kapasitedeki gelişme sınırlı olmuştur. 

Çeşitli bakanlıklar ve kuruluşlar arasında yetki çatışması vardır ve bunu gidermek 
için daha fazla çabaya gereksinim vardır. İdari kapasitenin daha da güçlendirilmesi ve 
ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılması gerekmektedir. Yerel yönetim 
reformu yasa tasarısı kapsamında, ülkenin değişik düzeylerindeki idari yapılanmaya 
özel önem verilmelidir. Genel olarak, çevre mevzuatının planlanması ve etkili 
biçimde uygulanması temel bir sorundur. Uzman personelin istihdam edilmesi ve 
eğitilmesi ile teçhizat alımı başta olmak üzere, çevre mevzuatının etkili bir şekilde 
uygulanmasına yönelik olarak büyük çaba gösterilmesi gerekmektedir. 

İki rapor arasında geçen sürede, çevre ile ilgili konularda  bilimsel destek 
sağlayacak özel bir komisyonun kurulması ile ilgili bir yönetmelik, Çevresel Etki 
Değerlendirmesi ile ilgili kanun ve yönetmelik ile bilgiye erişim konusundaki yönetmelik 
kabul edilmiştir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
onaylanmıştır.  

Petrol ve dizel yakıt kaliteleri ile ilgili bir yönetmelik ve yeni yolcu arabalarının 
karbon dioksit emisyonları ve yakıt ekonomisi hakkında tüketicinin bilgilendirilmesi ile 
ilgili düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, Temmuz 2004'de, petrol ve dizel yakıtların 
kalitesi ile ilgili bir tebliğ çıkartılmıştır. Dizel ve sıvılaştırılmış petrol gazı kullanılan 
makinelerin emisyonlarına karşı önleme ölçümleri ile ilgili yönetmelik değiştirilmiştir.  
Böylece “hava kalitesi” alanında sınırlı bir ilerleme sağlanmıştır. Başta  hava 
kalitesini izlemenin geliştirilmesi olmak üzere, uygulamanın başlaması için 
adımların atılması ve daha fazla mevzuatın kabul edilmesi gerekmektedir. 

Tehlikeli atıkların Akdeniz'e atılması ve bunların sınır ötesi hareketlerinden 
kaynaklanan kirlenmenin azaltılmasına ilişkin bir yasa kabul edilmiştir. Aynı zamanda, 
ambalaj atığı, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü, atık yağlar ve 
liman ve körfezlerdeki tesislerin atıklarının yönetimi, pil ve akümülatörler ile ilgili 
mevzuat kabul edilmiştir. Böylece “atık yönetimi” alanındaki müktesebat uyumunda 
belli bir ilerleme sağlanmış olmakla birlikte, bir ulusal stratejinin ve atık yönetimi 
planının hazırlanması için daha fazla çabaya gereksinim vardır.   

Su kaynaklarının nitrattan korunması ile ilgili yönetmeliğin kabul edilmiş olması 

olumlu bir gelişmedir. Su kaynaklarının yönetimi ile ilgili ve Su Çerçeve Direktifi ile 

uyumlu yeni bir çerçeve kanun başta olmak üzere, “su kalitesi” alanındaki AB 

müktesebatının iç hukuka aktarılması ve uygulanması için daha fazla çabaya 

gereksinim vardır. Ayrıca, bu anlamda, komşu ülkelerle sınır ötesi işbirliğinin 

artırılması gerekmektedir. 

 “Endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi” alanında kayda değer bir gelişme 
sağlanamamıştır. Bu konu ile ilgili olarak, yasal uyum ve uygulama konularında daha 
fazla çaba gerekmektedir. 

 “Kimyasallar” alanında; “pestisit ve benzer ürünlerin pazarlanması ve kullanımı“ 
, “bilimsel ve diğer amaçlarla deney hayvanları yetiştirilmesi ve deneylerin 
gerçekleştirilmesi amacıyla, laboratuarların kurulması, yönetilmesi ve denetlenme-
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si”  ile ilgili  yönetmelikler kabul edilerek, sınırlı bir ilerleme sağlanmıştır.  “Genetik 
olarak değiştirilmiş organizmalar” alanında herhangi bir gelişme olmamıştır. 
Gerek kimyasallar ve gerekse genetik olarak değiştirilmiş organizmalar alanında , 
daha fazla çaba gerekmektedir. Bir envanter oluşturmasına gereksinim vardır.  

“Doğa koruma” alanında bir çok yönetmelik kabul edilmiş ve CITES 
Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Buna 
rağmen, yasal uyum çok düşük seviyede kalmıştır. Habitatların sürekli yok oluşları 
endişe vericidir. Doğa koruma ile ilgili bir çerçeve kanun ile kuşlar ve habitatlar ile ilgili 
uygulama yönetmeliğinin kabul edilmesi gerekmektedir. Mevzuatın etkili bir şekilde 
uygulanması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Doğa koruma ile bağı olan diğer politika 
alanlarındaki mevzuata özel bir önem verilmelidir. 

 Bu dönemde,  “gürültü kontrol” alanında AB müktesebatı ile uyum ve bunların 
uygulaması yönünde bir ilerleme sağlanamamış olup, daha fazla çaba gerekmektedir. 

“Nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma” alanında, radyoaktif 
maddelerin kullanımı ile oluşan atıklara ilişkin bir yönetmelik kabul edilerek sınırlı bir  
ilerleme kaydedilmiştir (bu konuya enerji bölümünde ayrıca değinilecektir). AB’ne yasal 
uyum ile ilgili daha fazla çabanın yanında, uygulamayı geliştirmeye yönelik adımların 
atılması gerekmektedir. 

Türkiye, bir sanayi stratejisi benimsemiş ve   “sanayi politikası” alanında, AB 
ilkeleriyle büyük ölçüde uyum sağlamıştır. Ancak, özelleştirme ve yeniden 
yapılandırma planlandığı gibi ilerlememektedir. Demir-çelik sektörünün ve özellikle 
devlet bankalarının yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Çerçeve mevzuatında 
kaydedilen ilerlemeye karşın, doğrudan yabancı yatırımlar düşük kalmaktadır. Küçük 
ve orta ölçekli işletmelere ilişkin olarak, mali kaynaklara erişim iyileşmiş olup, Türk 
politikası AB işletme politikası ile genel olarak uyumludur. Bununla birlikte, KOBİ'lerin 
mali kaynaklara erişimi ve iş ortamının iyileştirilmesi konularında daha fazla çaba 
harcanması gerekmektedir. Özellikle, ticari mahkemelere gelen davaların daha 
etkili bir şekilde ele alınması sağlanmalıdır. Türkiye'nin kullandığı KOBİ tanımı, 
Komisyon’un KOBİ'lere ilişkin tavsiyeleri ile uyumlu değildir. 

Genel Değerlendirme: Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere, Türkiye, 
2004 yılında çevre koruma alanında AB’ne uyum için bazı gelişmeler sağlanmıştır. 
Ancak bu gelişmeler Avrupa Komisyonu’nca genel olarak yetersiz bulunmaktadır. AB 
Komisyonuna göre,  bu yetersizliğin özellikle, AB çevre müktesebatının iç hukuka 
aktarılmasındaki yavaşlıktan ve aktarılanların da uygulamadaki zayıflığından ileri 
gelmektedir. Raporda, Kyoto Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından henüz onaylamadığı 
ayrıca belirtilmiştir. 

Yatay mevzuata ilişkin olarak, yeni “Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği”nin müktesebat ile uyumlu olduğu, ancak sınır ötesi etki değerlendirmesi 
ve halk danışması için ayrılan süre gibi bir dizi konuya daha fazla önem verilmesi 
önerilmektedir.  

Komisyon, Türkiye’ye, AB müktesebatı doğrultusunda ilerleme kaydedebilmesi 
için; başta hava kalitesi, atık yönetimi, su kalitesi, doğa koruma, endüstriyel kirlilik ve 
risk yönetimi alanları olmak üzere, yatay hukukun iç hukuka aktarılmasını 
hızlandırmayı ve uygulama ile ilgili olarak daha fazla çaba göstermesini 
önermektedir. Ayrıca, iç hukuka aktarılan yatay mevzuatın uygulanmasında önemli 
eksiklikler olduğu belirtilerek, çevre politikasının uygulanmasında rol alan kurumların 
idari kapasitelerinin arttırılması,  kurumlar arasında koordinasyon mekanizmalarının 
güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. 
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Çevre müktesebatının uygulanmasını sağlamak için önemli yatırımların gerekli 
olduğu vurgulanarak, orta vadede büyük yatırımların temin edilmesi ve bu kapsamda, 
bütün yeni yatırımların AB çevre müktesebatı ile uyumlu olmasının üzerinde önemle 
durulması önerilmektedir. 

Türkiye’ye, çevrenin korunmasına ilişkin zorunlulukları, diğer tüm politikaların 
tanımlanmasına ve uygulanmasına entegre ederek, sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamak için adımlar atması  tavsiye edilmektedir. 

 

6.1.2. Enerji 
Topluluğun enerji politikasının amaçları arasında rekabet gücünün iyileştirilmesi, 

enerji arz güvenliğinin sağlanması ve çevrenin korunması bulunmaktadır. Enerji 
müktesebatı, özellikle rekabet ve devlet yardımları konusunda düzenlemeleri ve 
politikaları (kömür sektörü dahil olmak üzere), enerji iç pazarı (yenilenebilir enerji 
kaynaklarının desteklenmesi, kriz yönetimi ve petrol stok güvenliğine ilişkin 
yükümlülükler), enerji verimliliği ve nükleer enerji konularını içermektedir. 

Türkiye, son İlerleme Raporu’ndan bu yana,  AB’nin “enerji müktesebatına 
uyum”  bakımından bazı ilerlemeler kaydetmiştir. Aralık 2003'de kabul ettiği, yeni 
Petrol Kanunu, AB’nin petrol stoklarına ilişkin müktesebatına uyum sağlamayı 
öngörmektedir. Ayrıca, söz konusu Kanun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu 
(EPDK), petrol ürünleri pazarını düzenleme ve denetleme konusunda 
yetkilendirmektedir. EPDK, bu Kanunla kurulan petrol stoku alanındaki 
uygulanmaların denetlenmesinden sorumlu olan komisyonun da bir üyesidir.  

Türkiye, “rekabet gücü ve enerji iç pazarı” konusunda belirgin bir ilerleme 
sağlamıştır.Yüksek Planlama Kurulu Mart 2004'de, elektrik sektöründe, özelleştirme 
de dahil olacak şekilde, sektörel reformu hedefleyen bir yol haritası ile birlikte bir 
elektrik enerjisi stratejisi kabul etmiştir. Üretimle ilgili özelleştirmenin 2006 yılında 
başlatılması, dağıtımı özelleştirmenin ise 2006 yılı ortasında tamamlanması 
öngörülmektedir. Söz konusu strateji, pazarın aşağıdaki şekilde, daha da açılmasını 
öngörmektedir: Pazarın halihazırda %28 oranında (yıllık 7,8 kw/s'den fazla tüketimde 
bulunanların müşteriler ehildir) açık olması durumu 2009 yılı başına kadar 
korunacaktır. 2009 yılından sonra ve arz güvenliği konusunda sağlanan 
gelişmeler doğrultusunda, 2011 yılı itibarıyla % 100 oranına erişecek şekilde pazar 
aşamalı olarak açılacaktır. Mevzuat bakımından, tarifelere ve lisanslara ilişkin 
düzenlemeler de dahil olmak üzere, elektrik piyasası ile ilgili Kanunun uygulanması ve 
daha da geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. Elektrik dağıtım şirketi tarafından 
(TEDAŞ) ödenmeyen faturalar sorununun giderilmesi amacıyla 2003 yılında 
başlatılan girişime rağmen, dağıtım kayıpları (teknik kaçaklar ve hırsızlıklar), 2003 
yılındaki elektrik üretiminin % 20'sini teşkil edecek şekilde çok yüksek bir oranda 
kalmıştır.Dağıtım kayıplarının, 2004 yılı itibarıyla % 18'e indirilmesi hedeflenmektedir. 

Enerji iç pazarına entegre olma ve gelecekte Türk elektrik dağıtım şebekesinin 
Batı Avrupa elektrik dağıtım şebekesine senkronize bir şekilde bağlanması perspektifi 
çerçevesinde, 2006 yılı sonu itibarıyla işler hale gelmesi öngörülen Babaeski-Filibe 
(Yunanistan) hattının inşasında ilerleme kaydedilmiştir. 

Doğal gaz sektöründe, daha önce BOTAŞ'ın sahibi olduğu ve işlettiği iki 
distribütör, Doğal Gaz Piyasası Kanunu uyarınca özelleştirilmiştir. Doğal gaza yeni 
geçilen şehirlerde, doğal gaz dağıtımının özelleştirilmesine devam edilmesi 
planlanmaktadır. Elektrikte olduğu gibi, doğal gaz alanındaki çalışmalarda da 
uygulamaya yönelik mevcut düzenlemelerin iyileştirilmesi esas alınmıştır. Türk doğal 
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gaz piyasasının açılım (yıllık bir milyon m³'den fazla tüketimde bulunan müşteriler 
ehildir) seviyesi % 80 oranında kalmıştır. Bununla birlikte BOTAŞ, ulusal pazara arz, 
ticari faaliyetler (uluslararası), taşıma ve stoklama konularında tekel durumunu 
korumaktadır. Bu kapsamda, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 2003 yılından bu yana 
BOTAŞ'ı, ithalatı yıllık tüketimin % 20'sine düşünceye kadar, doğal gaz alım ve 
satımına ilişkin mevcut akdi yükümlülüklerini diğer piyasa aktörlerine devretmek (doğal 
gaz piyasası liberalizasyon programı) üzere ihaleler düzenlemekle yükümlü 
kılmaktadır. 

Türkiye, Aralık 2003'de, enerji iç pazarı ilkelerine göre, Güney Doğu Avrupa'da 
bölgesel bir elektrik ve gaz pazarı oluşturulmasını hedefleyen Atina Anlaşması 
Mutabakat Zaptını imzalamıştır. Taraf ülkeler, söz konusu Mutabakat Zaptının 
bağlayıcı bir belgeye dönüştürülmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. 

İdari kapasite konusunda, yeni Petrol Kanunu’nda öngörülen faaliyetler 
çerçevesinde, EPDK'nın kırk personeli yeni kurulan Petrol İşleri Dairesi 
Başkanlığına devredilmiştir. 

Türkiye, petrol stokları da dahil, “enerji arz güvenliği”nin güçlendirilmesi 
çerçevesinde, kaynakları çeşitlendirmek, doğal gaz ve petrol taşımacılığında, Hazar 
Denizi ve Orta Doğudan Avrupa Birliği’ne kadar transit  bir ülke olmak  için çabalarını 
sürdürmüştür. Türkiye ile Yunanistan arasında Şubat 2003'de yapılan doğal gaz ara 
bağlantı anlaşması sonrasında, Türk ve Yunan doğal gaz şirketleri BOTAŞ ve DEPA, 
Aralık 2003'de doğal gaz alış ve satış anlaşmasını imzalamışlardır. Ara bağlantının 
inşasının 2004 yılında başlaması ve 2006 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 
Türkiye, buna ilave olarak, Türkiye ile Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya 
arasında yapılması planlanan ve İran'ı da kapsayacak şekilde Hazar Denizi 
Havzası’nın da arz kaynağı olduğu "Nabucco" doğal gaz boru hattı projesini 
desteklemekte ve Mısır, Suriye ve koşullar elverdiğinde Irak doğal gazının AB'ne 
doğru taşınması projesi kapsamında Maşrek ülkeleri ile işbirliği yapmaktadır. Petrol 
konusunda, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının 2005 yılı itibarıyla işler hale gelecek 
şekilde kurulması konusunda ilerleme kaydedilmiştir. 

“Enerji verimliliği” ile ilgili olarak, hükümetin kapsamlı bir enerji verimliliği 
stratejisi kabul etmesiyle bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Buna karşılık “yenilenebilir 
enerji  kaynakları”,  “katı yakıtlar” ve “nükleer enerji” konuları  ile ilgili olarak özel 
bir gelişme olmamıştır. 

Türkiye'nin nükleer santrali bulunmamaktadır. 1979 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde, ITU-TRR, 250 kV, TRIGA H tipinde bir araştırma reaktörü 
kurulmuştur. Diğer iki reaktör (TR-1, TR-2) ise, sırasıyla 1977 ve 1995 yıllarında 
kapatılmıştır. Radyoaktif atıkların işlenmesine yönelik bir tesis 1989 yılından bu yana 
Çekmece'de faaliyette bulunmaktadır. 

Enerji alanındaki müktesebat kapsamında yer alan “değişik sektörlerdeki 
uyum” durumu sınırlı ve dengesiz olmakla birlikte, Türkiye bazı ilerlemeler 
kaydetmiştir. Müktesebatın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için, idari kapasitenin 
güçlendirilmesi gerekmektedir. Özelleştirme ve fiyat sapmalarının ortadan 
kaldırılması dahil olmak üzere, bu alandaki yeniden yapılandırma devam etmelidir. 

Genel Değerlendirme: Arz güvenirliği konusunda, petrol stoklarına ilişkin 
müktesebatın uyumlaştırılması ile ilgili olarak yeni Kanun ileri bir adım olmuştur. 
Türkiye, Uluslararası Enerji Ajansının gereklerine uygun olarak, 90 günlük acil petrol 
stoklarına sahiptir. Bu miktarlarla ilgili  müktesebata uyum sağlanması gerekmektedir. 
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Elektrik sektöründeki temel sorunların çözülmesine olanak sağlayacak olan, son 
strateji dokümanının, tam ve zamanında uygulamaya konması gerekmektedir. Bu 
özellikle, garanti fiyatları bakımından Türkiye'deki mevcut hukuki çerçeveye 
uyarlanması gereken yap-işlet-devret sözleşmelerini ve işletme haklarının devrini 
(üretim ve dağıtım) kapsamaktadır. Sübvansiyonların aşamalı olarak kaldırılma-
sına ilişkin takvim uygulamaya geçirilmelidir. Enerji alanındaki işletmeci şirketlerde 
mali disiplin ve özellikle elektrik faturalarının tahsil edilme oranı konularında ciddi 
iyileşme sağlanmalıdır; çapraz sübvansiyonları yasaklayan düzenleme etkili bir 
biçimde uygulamaya konmalı ve bu sübvansiyonların aşamalı olarak kaldırılmasına 
yönelik bir takvim belirlenmelidir. Elektrik sektöründe müktesebatla uyumlu olacak 
şekilde rekabetçi bir pazarın işler hale getirilebilmesi için, ilave yasal ve idari önlemler 
alınmalıdır. Pazarlama konusundaki ulusal işletmenin toptancı pazarındaki hakim 
durumu uyumlaştırılmalı, sınır ötesi ticaretteki mevcut kısıtlamalar kaldırılmalı ve uzun 
vadeli enerji alımlarına ilişkin mevcut anlaşmalar ele alınmalıdır. Pazarın açılmasına 
ilişkin ilave önlemleri alınması sürdürülmelidir, özellikle Güney Doğu Avrupa'da bir 
Enerji (elektrik ve gaz) Topluluğu oluşturulması perspektifi çerçevesinde pazarın 
açılımına ilişkin bir takvim belirlenmelidir. Türkiye'nin AB elektrik iç pazarı ile fiziki ara 
bağlantısı göz önünde tutularak, elektrik ağının Batı Avrupa elektrik bağlantıları 
ile senkronize şekilde bağlantısının sağlanması yönünde çabalarını 
sürdürmesi desteklen-mektedir. 

Türkiye, özelleştirme de dahil olmak üzere, doğal gaz sektöründeki reform 
çalışmalarını sürdürmelidir. Bu kapsamda, doğal gaz piyasası liberalizasyon 
programının (bazı rekabete aykırı doğal gaz satışından vazgeçme çekilme 
zorunluluğu) birinci aşamasının uygulamaya konmasındaki gecikme, piyasada özellikle 
muhtemel yatırımcılar bakımından belirsizlik yaratmaktadır. Bu önemli programın 
gereği gibi uygulanabilmesi için somut bir strateji geliştirilmesi gerekmektedir. 
Müktesebata uyum tamamlanmalı ve etkili piyasa açılımı sağlanmalıdır. Bu 
çerçevede, tekel konumunda olan BOTAŞ'ın durumu gözden geçirilmelidir. 
Ayrıca, BOTAŞ hesaplarını faaliyet alanlarına göre ayırmalı ve müktesebata uygun 
olarak bir program kabul etmelidir. Çapraz sübvansiyonların kaldırılmasına ilişkin bir 
takvim belirlenmelidir. Gaz iletimi koşullarının adil ve şeffaf olmasını temin edecek 
hukuki ve mali çerçevenin geliştirilmesi gerekmektedir.  

Türkiye, AB'ne doğal gaz iletiminde transit ülke olarak kaynakların ve rotaların 
çeşitlendirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Trans-Avrupa Enerji Ağları’na ilişkin 
yönlendirici ilkeler çerçevesinde, ortak çıkara hizmet eden projelerin geliştirilmesi de 
dahil olmak üzere, enerji alanındaki transit ülke konumunu güçlendirmektedir. 
Türkiye, doğal gaz alanında, Nabucco boru hattının geliştirilmesi de dahil olmak 
üzere, Rusya, Hazar Denizi havzası ve Orta Doğu'dan gelen doğal gaz için ve komşu 
ülkelerle ara bağlantının iyileştirilmesi suretiyle elektrik için, transit ülke rolünü 
güçlendirmektedir. Türkiye, AB iç pazarının ihtiyaçlarının karşılanmasına, arz 
güvenliğinin güçlendirilmesine ve ayrıca, Güney Doğu Avrupa Enerji Topluluğuna 
dönük çabalarını sürdürme konusunda desteklenmektedir. 

AB'nde enerji alt yapılarını zarar verici eylemlerden koruma ihtiyacı konusunda 
gittikçe artan bilinçlenme sonucunda, Türkiye'nin, AB'nin enerji sektöründeki 
güvenliğin artırılması yönündeki girişimlerine aktif biçimde katılması beklenmektedir. 

Elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarına ilişkin düzenleyici kurum olan EPDK'nın 
idari kapasitesinin, kalifiye elemanların sayısının artırılması dahil olmak üzere, 
güçlendirilmesi gerekmektedir. Elektrik ve doğal gaz şebeke operatörleri olan 
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TEİAŞ ve BOTAŞ'ın faaliyetlerinin izlenmesi, düzenleyici kurumun temel 
görevlerindendir. 

Taş kömürü sanayine yapılan devlet yardımının seviyesi ve niteliği dikkat çekici 
olmaya devam etmektedir. İlgili müktesebata uyum sağlanmalıdır. 

Türkiye'nin, şimdiye kadar, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
ilişkin performansı zayıftır. Bu alandaki faaliyetleri desteklemek için mali kaynaklar 
sınırlıdır. Türk ekonomisinin enerji yoğunluğu yüksektir ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanım potansiyeli çok düşüktür. Enerji verimliliğine ilişkin mevzuatın 
yaklaştırılmasında ilerleme kaydedilmesine rağmen, müktesebat ile tam uyum için 
daha fazla çaba harcanmalıdır. Enerji Verimliliği Kanunu’nun zamanında kabul 
edilmesi uyumun tamamlanmasında yardımcı olacaktır. Yeni enerji verimliliği 
stratejisi, enerji verimliliği müktesebatına uyum konusunda bir plan oluşturmuş, 
düzgün bir şekilde uygulanırsa, Türkiye'nin enerji verimliliği potansiyelini önemli 
oranda artırmasına yardım edecektir. Enerji verimliliğine benzer bir şekilde, 
Türkiye'de yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için genel bir strateji 
oluşturulmalıdır. Türkiye Yenilenebilir Enerji Kanunu çıkarmalıdır. Ayrıca, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli potansiyelinin iyi bir şekilde kullanılması 
çabalarını artırmalı ve güçlü hedefler belirlemelidir. 

Enerji verimliliği önlemleri ve faaliyetleri, Enerji Bakanlığının sorumluluğu altında, 
Ulusal Enerji Verimliliği Muhafaza Merkezi tarafından yürütülmektedir. Bu Merkezin 
verimliliğinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa, enerji, inşaat, ulaştırma, sanayi ve 
çevre dahil, tüm ilgili sektörler arasında daha etkili yatay koordinasyonun temin 
edilmesi amacıyla değiştirilmesi gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin 
kurumsal koşulların geliştirilmesi gerekmektedir. 

Nükleer enerji konusunda, Türkiye'nin Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunun 
(Euratom) şartlarına ve usullerine uyum sağlanması gerekmektedir. Bu konuda, 
nükleer tesisatlar kullanan veya üniversiteler, hastaneler ve tıbbi klinikler gibi nükleer 
materyalleri depolayan kişiler veya işletmeler tarafından Euratom korunma 
önlemlerinin uygulamaya konulması çalışmalarına gereken önemin verilmesine devam 
edilmelidir. Türkiye'nin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile nükleer güvenlik 
konusunda 1981'de yürürlüğe giren bir koruma anlaşması imzaladığını ve bu 
anlaşmanın Temmuz 2001'de yürürlüğe giren Ek Protokolünü de onayladığını 
hatırlamak gerekir. 

Sonuç olarak; Türkiye, 2004 yılında Topluluk müktesebatına uyum bakımından 
ilerleme sağlamış ve mevzuatın etkili biçimde uygulaması için çabasını artırmış 
olmakla birlikte, politikasının değişik alanlarındaki genel uyum sınırlıdır ve dengeli 
değildir. Enerji piyasalarının müktesebata uygun biçimde rekabetçi bir yapıya 
kavuşturulması için, sektörlerin yeniden yapılandırılması faaliyetleri, özelleştirme ve 
fiyat sapmalarının önlenmesi de dahil olmak üzere sürdürülmelidir.  

 

6.1.3. Ulaştırma 
AB ulaştırma mevzuatı, etkin bir çevre ve kullanıcı dostu taşıma hizmeti sunarak, 

iç pazarın işleyişini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Ulaştırmaya ilişkin müktesebat, 
karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, hava taşımacılığı, deniz taşımacılığı 
ve iç su taşımacılığını kapsamaktadır. Ayrıca teknik ve güvenliğe ilişkin standartlar, 
sosyal standartlar ve Avrupa Tek Ulaştırma Pazarı kapsamında piyasanın 
liberalleşmesi konularını içermektedir. 
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Avrupa Komisyonu’na göre; Türkiye, son ilerleme raporundan bu yana, AB 
müktesebatı ile uyum ve idari kapasitenin güçlendirilmesi konularında bir miktar 
ilerleme kaydetmiştir. 

“Trans-Avrupa Ağları” konusunda, Türkiye için bir Ulaştırma Altyapısı 
İhtiyaç Analizi (TINA) araştırmasının hazırlıkları sürdürülmektedir. Bu çalışma 
gelecekteki ulaşım ağlarının belirlenmesi için temel oluşturacaktır. 

Temmuz 2003'de kabul edilen Karayolu Taşımacılığı Çerçeve Kanununun 
ardından Şubat 2004'de, lisans işlemleri dahil olmak üzere karayolu taşımacılığı 
faaliyetlerine ilişkin kuralları belirleyen ve karayolu operatörlerinin hak ve 
yükümlülükleri ile araçlarda aranan koşulları gösteren bir karayolu taşımacılığı 
yönetmeliği kabul edilmiştir. Böylece “karayolu taşımacılığına” ilişkin olarak, Türkiye 
mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması konusunda bir miktar ilerleme 
kaydedilmiştir. 

Türkiye, “demiryolu sektörünün” yeniden yapılandırılmasını öngören ve AB 
demiryolu müktesebatına uyum konusunda bir yol haritası niteliğinde olan, Demiryolu 
Taşımacılığı Eylem Planı kabul edilmiştir. Bu planda, demiryolu idaresinin AB 
müktesebatı ile uyumlu biçimde yeniden örgütlenmesi de dahil, demiryolu sektörünün 
tümünün yeniden yapılandırılmasına özel önem verilmiştir. Bu plan, Devlet Demir 
Yolları (TCDD) şirketi'nin yeniden yapılandırılmasına, liman ve demir yollarının yeniden 
düzenlenmesine ve demiryolu pazarının taşımacılık için rekabete açılmasına 
odaklanmaktadır.  

Aynı dönemde, Türk mevzuatı gözden geçirilmiş ve AB demiryolu müktesebatı ile 
uyumu konusunda iyi bir adım atılmıştır. Komisyon, tüm bunları  olumlu gelişmeler 
olarak kabul etmekte ve demiryolu sektörünün AB müktesebatına uygun olarak 
yeniden yapılandırılması için gerekli yasal ve kurumsal çerçevenin oluşturulması 
işlemlerinin hızlandırılmasını önermektedir. Demiryolu faaliyetlerine verilen 
yardımların kamu sektörü yükümlülüğü açısından ele alınmasını ve idari 
sözleşmeye bağlanmasını, ayrıca, ray altyapısının hızla modernizasyonuna özel 
önem verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Bu dönemde  “hava taşımacılığı” alanında müktesebat ile uyum konusunda bir 
gelişme olmamıştır. Buna karşılık, bazı Türk uçak firmaları İstanbul'a tarifeli iç hat 
seferleri başlatarak, iç hatlarda devlet tekelinin sona ermesine katkıda bulunmuşlardır. 
Ancak yine de, Türk Hava Yolları’nın konumunu korumaya yönelik mevcut yasal ve 
özellikle de idari uygulamaların gözden geçirilmesine gereksinim vardır. Türkiye’nin, 
sınırlı düzeyde olan müktesebat uyumunu daha da geliştirmesine gereksinim vardır.  

Türkiye, aralık 2003'de “deniz taşımacılığı”nın güvenliğini artırmak üzere beş 
yıllık (2004-2008)  Denizyolu Taşımacılığı Eylem Planı kabul etmiştir. Söz konusu 
Eylem Planı, denizyolu güvenliği müktesebatıyla yasal uyum, bayrak devleti ve liman 
devleti kontrolü alanındaki idari yapıların güçlendirilmesini hedefleyen önlemler ve 
eğitim ile malzeme ihtiyaçları konusunda bir yol haritası niteliğindedir. Plan, AB 
müktesebatının önemli kısımlarının iç hukuka aktarılmasını ve denizcilik sektörünün 
iyileştirilmesini öngörmektedir.  

Klas kuruluşlar ve liman atık alım hizmetleri ile ilgili mevzuat sırasıyla Ekim 
2003'de ve Mart 2004'de çıkarılmıştır. Denizcilik İdaresi 80 yeni personeli Liman 
Devleti Denetimi ve Bayrak Devleti Uygulaması konularında görevlendirmiştir. 

2003 yılında, Paris Mutabakat Zaptı çerçevesinde, liman devleti denetimleri 
neticesinde alıkonulan Türk bandıralı gemilerin oranı % 17.5 dir. Bu oran geçmiş iki 
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yıl ile karşılaştırıldığında daha düşüktür (2002: % 18.8, 2001: % 24.5). Ancak, AB 
bandıralı gemilerin 2003 yılı alıkonma ortalaması olan % 2.76 ile karşılaştırıldığın-
da da çok yüksektir. Türkiye, hala Liman Devleti Denetimine ilişkin Paris Mutabakat 
Zaptı Sekreterliğinin kara listesindedir. Bu durum Türk filosunun bayrak devleti 
performansının iyileştirilmesinin öncelikli bir sorun olduğunu göstermektedir. 
Alıkoyma oranlarının düşürülmesi için daha büyük çaba gerekmektedir.  

Türkiye’de Liman Devleti Denetiminin nicelik ve nitelik açısından iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Denizcilik Müsteşarlığının, bayrak devleti uygulaması ve liman 
devleti denetimi için yeni personel alması ve eğitmesi, gerekli uygulama 
kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Türkiye, atık alım hizmetlerinin 
geliştirilmesine önem vermelidir.  

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bandıralı gemilerin veya GKRY 
limanlarına giriş yapan gemilerin Türk limanlarına girmesine hala izin verilmemektedir. 
Türkiye, GKRY bandıralı ve GKRY limanlarına giriş yapan gemilere uygulanan 
mevcut kısıtlamaları kaldırmalıdır. Kıyı ticareti pazarına giriş sadece Türk bayraklı 
gemilere münhasır olmaya devam etmektedir. 

Genel Değerlendirme: Türkiye'nin mevcut ulusal altyapı planları 1980'lerden 
kalmadır. Ulaştırma altyapısı ile ilgili konularda birçok bakanlık ve kurum 
sorumludur ve geliştirilmiş bir koordinasyona gereksinim vardır. Türkiye’nin, 
gelecekteki ulaşım ağını ve Topluluğun altyapı geliştirmeye yönelik olarak ilerde 
sağlayacağı yardımın yönetim ve programlamasını gereği gibi yerine getirebilmek için, 
yeni bir ulusal altyapı planı ve  altyapının ülke çapında planlanmasına yönelik 
kapasitesini geliştirmesi gerekmektedir. 

Trans-Avrupa Ulaştırma Ağlarına ilişkin olarak, Türkiye’nin, TEN-Ulaştırma 
Kılavuzu ile uyumlu bir şekilde, temel ulaştırma altyapı ihtiyacı ve buna bağlı ulaştırma 
ağı projelerinin belirlenmesi amacıyla bir program hazırlamaya başlamış olması 
olumludur.  

Türkiye, karayolu sektörünün uluslararası ve ulusal bölümleri arasındaki farkın 
büyümesi sorununa eğilmeye başlamış ve bazı alanlarda ulusal sektörde de daha sıkı 
olan uluslararası kuralları uygulamaya başlamıştır. Fark analizinin ardından, 
mevzuat uyumu için bir plan hazırlanmış olup , bu planın uygulanması 
gerekmektedir. Mesleğe giriş, tehlikeli maddelerin taşınması (sadece uluslararası 
taşımacılıkta) ve güvenliğe ilişkin müktesebat (emniyet kemeri, yola uygunluk 
testleri) ve bunların uygulanmasına ilişkin bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak, 
Türkiye'nin kaza oranının AB'den altı kat daha fazla olması ve büyük can ve mal 
kayıpları ile sonuçlanması nedeniyle, karayolu güvenliğinin iyileştirilmesi öncelik 
taşımalıdır. Bu konuda mevzuatın etkili bir şekilde uygulanması henüz 
sağlanamamıştır. 

Ulaştırma Bakanlığının personeli ve kapasitesi önemli ölçüde güçlendirilme-lidir. 
Sosyal karayolu taşımacılığı müktesebatı ile ilgili olarak, Ulaştırma Bakanlığı, gerek 
piyasa gözetimi gerekse lisans rejiminin etkili bir biçimde uygulanması konusunda 
oldukça az sayıda nitelikli personele sahiptir. Bu durum, büyük ve hiç regüle 
edilmemiş olan yerli mal taşımacılığı pazarı için özel önem taşımaktadır. Teknik 
standartların etkili bir şekilde uygulanması için de daha fazla ve daha iyi eğitilmiş 
personele ihtiyaç vardır. 

 Ulaştırma Bakanlığı, karayolu taşımacılığı sektöründe kilit rol oynamaktadır. 
Buna karşılık, karayolu taşımacılığı ile trafik mevzuatının uygulanmasından, karayolu 
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taşımacılığı müktesebatının uygulanmasında rolü bulunan 10'dan fazla Bakanlık ve 
kurum daha sorumludur. Bu durum, etkin bir planlamayı ve faaliyetlerin 
koordinasyonunu güçleştirmektedir. Bakanlıklar arasında daha etkin bir 
koordinasyon sağlanmasına ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine 
yönelik mekanizmalar geliştirilmelidir. 

Sonuç olarak; Türk mevzuatının Topluluk ulaştırma müktesebatı ile uyumu sınırlı 
düzeyde kalmaya devam etmektedir. Müktesebatın iç hukuka aktarılması, uluslararası 
anlaşmalara taraf olunmasıyla paralel götürülmelidir. Ulaştırma Bakanlığının personel 
ve kapasite bakımından önemli ölçüde güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. 

Çabalar, müktesebatın iç hukuka daha fazla aktarılması ve etkili bir biçimde 
uygulanmasına yönelik kapsamlı alt-sektörel eylem planlarının geliştirilmesine 
yoğunlaştırılmıştır. Alt sektörel seviyedeki söz konusu münferit planların genel 
ulaştırma sektörü planlaması ile tutarlılık göstermesine dikkat edilmelidir. Demiryolu 
sektörünü müktesebat ile uyumlu hale getirmek için yasal ve kurumsal reformlara 
ihtiyaç vardır. Denizyolu taşımacılığı güvenliği ve karayolu taşımacılığı 
alanlarındakiler başta olmak üzere, uluslararası anlaşma ve kuralların kabulü, ilgili 
müktesebatın iç hukuka aktarılması suretiyle tamamlanmalıdır. Mevzuat uyumu 
konusunda daha fazla uyuma ihtiyaç olmasının yanı sıra, karayolu taşımacılığı 
sektörü başta olmak üzere ilgili idarelerin uygulama kapasitelerinin güçlendiril-
mesine özel önem verilmelidir. 

 

6.1.4. Tarım 
Tarım başlığı, tahıl, şeker, hayvansal ürünler, özel tahıllar gibi tarımsal ürünlerin 

yanında veterinerlik ve hayvan sağlığı, gıda güvenliği, bitki sağlığı ve bunun alt 
başlıkları olan tohum kalitesi, bitki koruma malzemesi, zararlı organizmalar gibi 
konuları da içeren son derece geniş bir alandır. AB müktesebatında, bu alana ilişkin 
olarak, çok sayıda ve genellikle doğrudan uygulanabilir nitelikte olan bağlayıcı kural 
vardır. AB üyeliği, bu kuralların iç hukuka aktarılmasını ve  tarım alanındaki ortak 
piyasa düzenlerine entegre olmayı gerektirmektedir. Başka bir anlatımla, AB Ortak 
Tarım Politikasına uymayı gerektirmektedir. AB Ortak Tarım Politikasının 
işleyebilmesi ise, bu kuralların gereği gibi uygulanmasına ve uygulamadan 
sorumlu kamu yönetiminin verimli çalışmasına bağlıdır. Bu, ödeme kurumu ve 
Entegre İdare ve Kontrol Sistemi gibi yönetim sistemlerinin oluşturulmasını ve 
ayrıca, kırsal kalkınma eylemlerini yürütme kapasitesini de içermektedir. 

Tarım, yıllar itibarı ile azalmakla birlikte, Türk ekonomisi içindeki en önemli 
sektörlerden biri olmayı sürdürmektedir. Tarımın ekonomideki payı 1983 yılında % 
21.4 iken, 2003 yılında % 12.2'ye düşmüştür. Toplam işgücünün, tarım sektöründe 
(ormancılık, avcılık ve balıkçılık dahil) istihdam edilme oranı;  2001 yılında % 35 iken, 
2002 yılında  % 34, 2003 yılında ise % 33'e (7 milyon civarında işçiye tekabül 
etmektedir) düşmüştür. 1991 yılında dört milyon olan tarımsal işletmelerin sayısı, 2001 
yılında üç milyona düşerek, son on yıl içinde % 25 azalma göstermiştir. 2001 yılında 
yapılan sayımda, ortalama çiftlik büyüklüğünün altı hektar ve çiftçilerin % 65'inin 
beş hektardan daha küçük araziye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Çiftliklerin 
sadece % 6'sı 20 hektardan büyüktür. 

2003 yılında, Türkiye ile AB arasındaki tarımsal ticarette küçük bir artış 
gözlenmiştir. Türkiye'nin AB-15'e ihracatı 2002 yılında 1995 milyon Euro iken 2036 
milyon Euro'ya, Topluluktan yapılan ithalat ise 2002 yılında 965 milyon Euro iken 1027 
milyon Euro'ya yükselmiştir. AB-15 ithalatında yine, meyve ve kabuklu yemiş (geçen 
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yıla göre azalmış olsa da) öne çıkmakta ve bunları takiben sebze ve meyve 
müstahzarları gelmektedir. AB-15 ihracatı ise, başlıca, tütün, hububat ve hayvansal 
ve bitkisel yağlardan oluşmuştur. 

Türkiye ile 10 yeni üye devlet arasında tarım alanındaki sınırlı ticaret bir miktar 
düşmüş olup, Türkiye, 126 milyon Euro ihracat ve 29 milyon Euro ithalat ile, ticaret 
fazlası vermeyi sürdürmektedir. 

AB şirketlerinden, ticarette teknik engellere ilişkin olarak ve gümrük birliği veya 
Ortaklık Anlaşması ihlalleri nedeniyle bir dizi şikayet gelmiştir. Canlı hayvan ve et 
ürünlerine getirilen ithalat yasağı hala sürmektedir. Bazı enerji içeceklerine getirilen 
yasak, Mart 2004'de çıkartılan yeni bir tebliğ ile kaldırılmıştır. 

Türkiye, tarım sektörünü ve bu alandaki kamu desteğini yeniden yapılandırmak 
için bir program uygulamaktadır. Hükümet, Dünya Bankası’nın desteğiyle, Tarım 
Reformu Uygulama Projesi’ni geliştirmiştir. Başlangıçta, 2001-2004 yılları için 
düşünülmüş olan Projenin, 2005 yılı sonuna kadar uzatılması öngörülmüştür. Projenin 
ana amacı, ürün ve girdiye dayalı desteğin tedricen kaldırılarak, yerine tarımsal alana 
dayalı gelir destek programının getirilmesidir. Projenin hedefleri şunlardır: a) 
Orantısız biçimde büyük çiftçilerin yararlandığı ve yılda 5 milyar dolara mal olan, 
gübredeki devlet desteği ile kredi ve fiyat desteklerinden oluşan sürdürülemez ve 
bozulmuş sistemi tedricen kaldırmak; b) devletin tarımsal ürünleri piyasaya sürme ve 
işleme konusundaki rolünün küçültülmesi amacıyla devlet tarım kooperatiflerinin 
çoğunu özelleştirmek; c) doğrudan gelir desteği sağlayan birleştirilmiş ulusal bir 
programın uygulamaya konulması; d) Türkiye'nin bazı bölgelerinde, çiftçileri fındık ve 
tütün yerine alternatif ürünler yetiştirmeye yöneltmek (alternatif ürün programı). 
Reform süreci henüz tamamlanmış değildir; ancak, örneğin ticareti en çok bozan 
destekler konusunda olduğu gibi, bazı olumlu etkileri olmuştur. Tüm bu olumlu 
girişimlere rağmen, Avrupa Komisyonu’na göre; son İlerleme Raporu’ndan bu yana, 
Türkiye tarım sektöründe,  az bir ilerleme kaydetmiştir.  

Henüz, “ortak piyasa düzenlerine” ilişkin mekanizmaların uygulanmasına 
genel olarak,  başlanmamıştır. Ancak, halihazırda meyve ve sebze ile ilgili olarak, 
AB sistemine benzer pazarlama standartları uygulanmaktadır. Bu standartların ulusal 
piyasada nasıl ve ne zaman uygulanacağı konusu üzerinde çalışılmaktadır. Üretici 
birlikleriyle ilgili olarak, 6 Temmuz 2004'de, üretici birliklerinin kurulmasını teşvik 
amacıyla Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu TBMM tarafından kabul edilmiştir. Bununla 
birlikte, Komisyon’un görüşleri dikkate alınmadan çıkartılan bu Kanunun amacına 
ulaşması zor görünmektedir. 

 “Kırsal kalkınma” alanında münferit projeleri gerçekleştirilmiş ya da Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı tarafından uygulanma aşamasındadır. Bunlar, sulama, arazi 
ıslahı, köy yolu yapımı, orman yolu yapımı, içme suyu sağlanması ve 
ağaçlandırma faaliyetlerini kapsamaktadır. Her ne kadar Ön Ulusal Kalkınma Planı 
kapsamında belli adımlar atılmış ise de, henüz kapsamlı bir kırsal kalkınma stratejisi 
geliştirilmemiş ve bu alanda fazla ilerleme kaydedilmemiştir. “Ormancılık” ile ilgili 
olarak, hükümet, Ulusal Ormancılık Programı’nın temel unsurlarını belirlemiştir. 

Hayvanları Koruma Kanunu’nun Temmuz 2004 kabul edilerek, uygulamaya 
sokulması  “hayvan refahı” açısından olumlu bir gelişmedir. Türkiye, Birliğin tavsiyesi 
doğrultusunda, büyük baş hayvanların tanımlanması, kayıt altına alınması ve 
izlenmesine ilişkin bir sistemi oluşturmaya başlamıştır. Bu sistem henüz başlangıç 
safhasında (büyük baş hayvanların kulağına işaret koyma) olup, geliştirilmesi 
gerekmektedir. Ağustos 2004 itibarıyla, 9.5 milyon büyük baş hayvan küpelenmiş ve 
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kayıt altına alınmıştır. Ayrıca 1.5 milyon hayvan çiftliği kayda geçmiştir. Zootekni 
alanında da ilerleme kaydedilmiştir (sürü katalogu). Koyun ve keçilerin (takriben 25 
milyon) tanımlanmasına ilişkin strateji üzerinde de çalışılmaktadır. 

Komisyon’a göre; son İlerleme Raporundan bu yana, Türkiye hayvan sağlığı 
konusunda, büyük çaba sarf etmiştir. BSE (sığırlarda görülen süngerimsi beyin 
hastalığı), scrapi, şap ve PPR (koyun ve keçi vebası) konularında izleme programları 
kabul edilmiş olup, Şap, brusella, koyun ve keçi çiçek hastalığı, antraks (şarbon), 
kuduz ve Newcastle hastalığına karşı aşılama gerçekleştirilmiştir. Nisan 2004'de de 
hayvan hastalıklarının bildirilmesi mecburiyeti ile ilgili bir tebliğ yayımlanmış ve 
yürürlüğe sokulmuştur.  

Aynı şekilde, Ocak 2004'de Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda değişiklik 
yapılmıştır. Bu değişiklikle, hayvanlara belli maddelerin verilmesi yasaklanmış ve bunu 
yapanlara ceza verilmesi konusunda yasal dayanak oluşturulmuştur. Ayrıca, kalıntı 
izleme planlarının uygulanması da dahil olmak üzere, denetim bakımından 
veterinerlik hizmetinin daha etkili olması sağlamıştır. Bu çabaların çoğu, Türkiye'nin 
üçüncü ülke olarak AB pazarına hayvansal ürünler ihraç etmesi bakımından Birlik 
tarafından aranan şartların yerine getirilmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu gelişmelere 
rağmen, Avrupa Komisyonu “veterinerlik alanındaki”  çalışmaları ve ilerlemeyi 
yetersiz / sınırlı bulmaktadır.    

Rapor döneminde “halk sağlığı” ile ilgili olarak, (a) kesim hayvanlarında hormon 
ve benzeri materyallerin kullanılmasının yasaklanmasına ilişkin tebliğ (Haziran 2003) 
ve (b) büyük baş hayvanlarda somatotrophine hormonunun yasaklanmasına ilişkin 
tebliğ (Temmuz 2003) olmak üzere iki adet tebliğ yayımlanmış ve bunların gerektirdiği 
önlemlerin uygulanmasına başlanmıştır. 

Türkiye’de “gıda güvenliğine” ilişkin yetkiler; değişik bakanlıklar arasında ya 
da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesindeki birimler arasında paylaşılmaktadır. Bu 
durum, sorumluluk açısından belirsizliğe ve yetki çatışmalarına neden olmakta ve 
etkin bir yönetime engel teşkil etmektedir. Bu nedenle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
bakanlık içindeki sorumlulukların dağılımını açıklığa kavuşturmalı ve gerek reformların, 
gerek müktesebatın uygulanmasına ilişkin kapasitesini güçlendirmelidir.  

Türkiye’de gıda güvenliği denetimi ve kontrol kapasitesine ilişkin olarak bazı 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Laboratuvarların gıda maddelerinde pestisit kalıntılarını 
tespit etme kapasiteleri, gerek yeni donanım gerekse nitelikli personel sayesinde 
artmıştır. Bununla birlikte, sadece çok sınırlı sayıda aktif madde için analiz 
yapılabilmektedir. Ancak uygulama, numune alma ve analiz konularında AB'ndeki 
uygulamalara uyum düzeyini arttırması gereklidir. Aynı şekilde, risk analizi sistemi 
geliştirmesi konusunda desteklenmekte olan Türkiye’nin, gıda işleme tesislerindeki 
teknik ve hijyenik koşulları iyileştirmesi gerekmektedir. 

Türkiye, laboratuvar alt yapısını iyileştirme ve idari ve kontrol kapasitesi 
güçlendirme yönündeki çabalarını sürdürme konusunda desteklenmelidir. 

“Bitki sağlığı” alanında, özellikle kimyasal gübreler konusunda ilgili müktesebatın 
iç hukuka aktarılması ve uygulanmasında bir miktar ilerleme sağlanmıştır. Bitkilere 
zarar veren organizmalarla ilgili olarak, 2000/29/EC sayılı temel Konsey Direktifine 
karşılık gelen, bitki sağlığı ile ilgili 1991 tarihli düzenleme 2003'de değiştirilmiştir. 
Tebliğ yayımlanmış ve böylece, bitki sağlığını koruma ürünlerine ilişkin olarak, bazı 
aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin piyasaya sürülmesinin 
yasaklanmasına ilişkin direktif iç hukuka aktarılmıştır. 2003 yılında, 377 
araştırmacıdan 79'u bitki karantina denetim teknikleri konusunda eğitim görmüştür. 
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Aflatoksinle mücadeleye yönelik bir eylem planı hazırlanmıştır. Bununla birlikte, 
fındık ve kuru incirde aşırı aflotoksin kirlenmesi, bazı meyve ve sebzelerde de 
sülfitlerin bulunması daha fazla önlem alınmasını gerektirmektedir. 

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun da kabul 
edilmiş ve Ocak 2004'de yayımlanmıştır. Toplam 207 adet yeni bitki türü tescil 
edilmiştir. Bu Kanun ile Türkiye, bitki türlerinin korunması hakkındaki uluslararası 
sözleşmeye (UPOV) katılım başvurusunda bulunabilmek için gerekli adımları atmış 
olmaktadır. 

Genel değerlendirme: Avrupa Komisyonu’na göre, son İlerleme Raporu’ndan bu 
yana, Türkiye’de tarım alanında sağlanan ilerleme ve AB müktesebatına uyum genel 
olarak sınırlıdır. Etkili bir uygulama ve müktesebatın iç hukuka aktarılması için  gerekli 
olan idari kapasite hala yetersizdir. Bu nedenle, tarım sektörünün ana önceliği, bir 
kırsal kalkınma stratejisinin hayata geçirilmesidir denilerek; 2003 Yılı İlerleme 
Raporu’ndaki “tarım sektörünün ve tarım alanlarının yeniden yapılanmasına 
yönelik bir kırsal kalkınma stratejisinin oluşturulması başlıca öncelik olmalıdır” 
önerisini bu İlerleme Raporu’nda da yinelemektedir.  

Özellikle veterinerlik, bitki sağlığı ve gıda konularında bazı ilerlemeler olmuştur. 
Hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve gıda konularında tam bir uyum sağlanabilmesi 
bakımından müktesebatın iç hukuka aktarılması ve etkili bir uygulanma için daha 
fazla çabanın gerektiği vurgulanmaktadır. Müktesebatın uygulanabilmesi için gerekli 
idari kapasiteyi güçlendirmesi, kontrol ve belgelendirme kurumlarının akreditasyonu ve 
güçlendirilmesi, organik tarım ve kalite politikası ile ilgili çabalarını sürdürmesinin 
önemi üzerinde durulmaktadır.   

Hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması ve kontrol sisteminin güçlendirilme-
sine yönelik bir stratejinin geliştirilmesine özel önem verilmesi önerilmektedir. Başlıca 
hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması için küresel bir strateji geliştirip 
uygulamasının önemi vurgulanarak, Uluslararası Salgın Hastalıklar Ofisinin acil 
durum planına göre A ve B listesindeki hastalıkların kontrolü ve ortadan 
kaldırılmasının gerektiği vurgulanmaktadır. Halihazırda, sınırlarda kullanılan kontrol 
sisteminin AB uygulamalarıyla bağdaşmadığı belirtilerek, Türkiye’nin, sınır kontrol 
noktalarını güçlendirme yönündeki çabalarını sürdürmesi istenmektedir. 

AB bitki sağlığı müktesebatı kapsamında yer alan üreticilerin ve sektörde faaliyet 
gösteren diğer kişilerin kayıt altına alınması yakın zamanda başlamıştır. Türkiye, sınır 
kontrol noktaları gözden geçirilmesi sırasında, kara ve deniz sınırlarındaki bitki ve bitki 
ürünleri ticaret akışının denetlenmesini temin etmelidir. Pestisit kalıntı denetimleri AB 
uygulamalarıyla uyumlu değildir.  

 

 

6.1.5. Balıkçılık 
Balıkçılık alanındaki müktesebat, iç hukuka aktarılması gerekmeyen 

tüzüklerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu müktesebat, idarenin ve bu 
alanda faaliyetler gösterenlerin Ortak Balıkçılık Politikasına (pazar politikası, kaynak ve 
filo yönetimi, teftiş ve kontrol, yapısal eylemler ve devlet yardımları alanlarında) 
katılımına yönelik hazırlıklar açısından bazı önlemler alınmasını gerekli kılmaktadır. 
Bazı durumlarda, üçüncü ülkelerle veya uluslararası örgütlerle yapılmış balıkçılık 
anlaşmalarının veya sözleşmelerinin iç hukuka aktarılması gerekmektedir. 
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Son İlerleme Raporu’ndan bu yana, Türkiye’de, balıkçılık alanındaki mevzuatını 
AB müktesebatı ile uyumlaştırma konusunda kayda değer bir ilerleme 
sağlanmamıştır.  Aynı şekilde, kaynak ve filo yönetimi, teftiş ve kontrol, yapısal 
eylemler ve devlet yardımları konularında herhangi bir ilerleme yoktur. 

“Uluslararası balıkçılık anlaşmalarına” ilişkin olarak, Türkiye Eylül 2003'de 
Atlantik Ton Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Komisyona tam üye 
olmuştur. Türkiye, Akdeniz Balıkçılık Genel Komisyonu, Avrupa İçsu Balıkçılığı 
Danışma Komisyonu ve EUROFISH gibi birçok bölgesel ve uluslararası örgütün 
üyesidir. 

“Pazar politikasına” ilişkin olarak, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış 
Yerleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 14 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. Değişiklik, toptan ve perakende satış yerleri için, hijyen, depolama, 
nakil ve satış bakımından daha katı standartlar getirmektedir. 

Çok sayıda su ürünleri kooperatifi tek bir merkezde (Türkiye Su Ürünleri 
Kooperatifleri Merkez Birliği) birleşmiştir. Üretici örgütleri, pazar fiyatlarının istikrara 
kavuşmasında ve pazarlama standartlarının yeknesak şekilde uygulanmasında önemli 
rol oynamaktadır. 

Balıkçılık sektörüne ilişkin idari yetkiler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
bünyesindeki birçok birim ile farklı kamu kurumları arasında dağılmış durumdadır. 

Sonuç olarak; Komisyona göre Türkiye, kaynak yönetimine ve gerekli teftiş ve 
kontrol kapasitelerinin güçlendirilmesine ilişkin çabalarını artırmalıdır. Balıkçılık ve 
akua kültür faaliyetlerinin lisans ve kayıt sistemi de iyileştirilmelidir. Balıkçı teknelerine 
ilişkin mevcut kayıt sistemi, veri toplama ve istatistik sistemi gözden geçirilmeli ve AB 
standartlarına uyum açısından güçlendirilmelidir. 

Avlanan balıkların, boşaltma yerlerinin ve balıkçılık faaliyetlerinin denetlenmesi ve 
bildirimi yetersizdir. Resmi görevliler balıkçılık limanlarında yerleşik değildir ve 
kurumsal yapının dağınık olması yönetimin etkinliğini azaltmaktadır. Mevzuatın 
uygulanmasının izlenmesi ile teftiş ve kontrol faaliyetleri, hem Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’nın, hem de İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 
yetkisindedir ve insan kaynakları, teknik imkanlar ve hukuki düzenlemelerdeki 
eksiklikler nedeniyle yeterince etkili değildir. Bunun dışında, yeterli bilimsel araştırma 
ve izleme verileri mevcut değildir ve hedef türlere ilişkin stok bilgileri bulunmamaktadır. 

Pazar politikası alanında, arz, fiyat ve piyasadan çıkışa ilişkin kontrol konusunda 
devletin müdahalesi çok sınırlıdır. Üretici örgütleri, Türkiye'de pazar politikasının ve 
kaynakların daha iyi yönetimi konusunda önemli bir rol oynayabilir. 

Türkiye balık stoklarının korunması, kaynak yönetimi ve üretim ve pazarlama 
yapılarının modernizasyonu konularındaki çabalarını artırmalıdır. İdari yapılar ile 
gerekli denetim ve kontrol kapasitelerinin güçlendirilmesi için büyük çaba sarf 
edilmelidir. 

 

6.2. Etki Raporunda Türkiye’nin Çevre Müktesebatına Uyumu 

 

6.2.1. Çevre  
Türkiye’nin AB’ne çevre alanındaki uyumunda mevzuatın aktarılmasından çok; 

idari kapasite, çevre mevzuatının izlenmesi ve uygulanması gibi yürütmeye yönelik 
konular önemlidir. Diğer aday ülkeler için hazırlanmış olan maliyet tahminleri temel 
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alındığında, Türkiye’nin çevre müktesebatına tam uyumuna yönelik toplam kamu ve 
özel sektör yatırımlarının onlarca milyar Euro tutacağı tahmin edilmektedir. Kamu 
sektörü için harcamalar esas olarak su temini, atık su toplanması ile atık toplanması, 
arıtılması ve uygun yöntemlerle giderilmesi alanlarında olacaktır. Hem kamudan hem 
özel sektörden gerekli fonları ayırmak için yaratıcı çözümler bulunması gerekecektir.  

Tüm alanlarda AB gereksinimlerini karşılamak için gerekli temel yatırım Türk 
endüstrisi tarafından üstlenilmelidir. Özellikle entegre kirlilik önleme ve kontrol kuralları 
oldukça pahalı bir uğraş olacaktır. AB üye ülkelerinde olduğu üzere uygun maliyetler 
ile iyileştirilmesi mümkün olmayan tesislerden vazgeçilebilecektir. Atık arıtımı ve hava 
kalitesi konularında da özel çaba gösterilmesi gerekecektir. Aynı şekilde, doğa koruma 
alanındaki uygulamalar da, çelişen ekonomik ve çevresel eğilimler nedeni ile Türkiye 
için zor bir iş olacaktır.  

Çevre konuları ile ilgili idari kapasite -ulusal ve bölgesel düzeyde- yeni üye 
ülkelerin katılım öncesi süreçteki benzer aşamadaki durumlarından daha az gelişmiş 
olduğu ve etkili idari yapının tesisinin on yıl alabileceği ifade edilmektedir. Türkiye’ye 
müktesebatın gerekliliklerine uyum sağlaması için yardım edilebilmesi; güçlü bir idari 
kapasitenin yanı sıra, çevre alanında net önceliklerin belirlenmesine ve finansman 
stratejisinin tamamlanmasına bağlıdır. Katılım öncesi süreçte, AB mali destekleri 
hedeflerinin iyi belirlenmesi ve çevresel etki değerlendirmesine ve doğa korumaya 
ilişkin önlemlerin şart olarak belirlenmesi gerekmektedir.  

Türkiye’nin muhtemel katılımının olumlu etkileri arasında, sınıraşan hava 
kirliliğinin azaltılmasına ek olarak, Karadeniz’in su kalitesinin (Bulgaristan ve 
Romanya’nın katılımı ile AB kıyısı olacak) daha da iyileşmesi, flora - fauna ve türlerin 
AB doğal hayatının zenginliğini arttırması beklenebileceği ifade edilmektedir. AB 
tarafında ise, doğa koruma altında kuş ve habitat tüzüğü eklerinin Türkiye’nin 
zenginliğini dikkate almak üzere revize edilmesi önemli bir görev olacaktır.  

Türkiye’nin Kyoto Protokolünü imzalanması ve Protokole taraf olması, Avrupa 
İklim Değişikliği Politikaları’na önemli katkı yapacaktır.  

Su kaynaklarının yönetimi ve ilgili alt-yapının geliştirilmesi Türkiye’nin katılımı 
çerçevesinde artan öneme sahip olacaktır.  

 

6.2.2. Enerji  
Kyoto Konferansı’nda belirlenen taahhütlerden kaynaklanan çevresel gerekleri 

karşılamak ve Avrupa endüstrisinin rekabet edebilirliğini artırmak üzere, uygun fiyatlar 
ile sürekli enerji akışı sağlamak için enerji alanında iç pazarın tamamlanması ve 
işlemesi önemlidir.  

Türkiye petrol ve doğal gaz açısından sınırlı, ancak kömür, özellikle de linyit 
açısından önemli kaynaklara sahiptir. Geçen otuz yıl içinde, yıllık enerji ihtiyacı %4-5 
artmıştır ve önümüzdeki yıllarda önemli yatırımlar gerektirecek şekilde hızla artmaya 
devam edecektir. Katı yakıt ve hidrokarbonların ihracatının 2000 ile 2020 yılları 
arasında en önemlisi doğal gaz olmak üzere ikiye katlanacağı beklenmektedir.  

Türkiye genişleyen AB’nin enerji arzı güvenliğini temin etmek yönünde önemli bir 
role sahip olacaktır ve önemli bir doğal gaz ve petrol transit ülkesi olması 
beklenmektedir. Türkiye’nin katılımı AB sınırlarını Ortadoğu ve Hazar havzasındaki 
dünyanın enerji zengini bölgelerine genişletecektir. Özellikle, 2004 yılında bir gaz 
aktarıcısının inşaatına başlanacaktır ve Türkiye, İran’ın dahil olduğu Hazar havzasının 
da tedarikçi olabileceği daha önceden planlanmış olan “Nabucco” gaz boru hattı 
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projesini (Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya) destekle-mektedir.  
Ayrıca, projede Mısır ile Irak ve İran’dan AB’ne gaz getirmek üzere Arap ülkeleri ile de 
işbirliği içinde olması, bu kaynaklara güvenli ulaşım ve bunların AB tek pazarına 
güvenli transferine yardımcı olacaktır. Trans–Avrupa Şebekeleri Yönlendirici 
İlkelerinde tanımlanan gaz altyapıları konusundaki uygulama yatırımları AB’ne giden 
gaz hatlarının çeşitlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’den geçen 
petrol boru hatları, Akdeniz’de ve İstanbul Boğazı’ndaki gemi taşımacılığı kaynaklı 
çevresel riskleri de azaltmaya yardımcı olacaktır.  

Türkiye’nin stratejik durumu ve enerji aktarımındaki anahtar rolü doğal gaz ve 
elektrik iç pazarına yönelik müktesebatın doğru uygulanmasını gerektirmektedir. 
Türkiye’nin, Batı Balkanlar, Romanya ve Bulgaristan’ı da kapsayan Güneydoğu Avrupa 
Bölgesel Enerji Pazarına (REMSEE) katılımı, mevzuatının üyelikten önce AB 
müktesebatı ile uyum içinde olmasını sağlayacaktır. Amaç, 2007’den önce bölgesel bir 
toptancı piyasasının işler halde olmasıdır. Bu, Türkiye’yi gaz ve elektrik alanında AB 
standartlarına çok yaklaştıracaktır.  

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konularında Türkiye kapsamlı 
politikalar oluşturmaya daha yeni başlamış ve bu alanda halen çabaya ihtiyaç vardır. 
Konu ile ilgili yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yönelik müktesebat tam olarak 
uygulanmalıdır.Türkiye Uluslararası Enerji Ajansının bir üyesi olarak 90 günlük ithalat 
karşılığı petrol stoku tutma yükümlülüğü altındadır.  

Stratejik olarak nitelendirilen enerji sektörü için verilecek katılım öncesi mali 
destek, nihai olarak Topluluk müktesebatının tam olarak uygulanabilmesi amacıyla, 
idari kapasitenin güçlendirilmesine tahsis edilmelidir.  

Türkiye halihazırda nükleer enerji üretimi yapmamaktadır, fakat bu konuyu 
gelecekte tekrar değerlendirebilir.  

AB’de enerji altyapısını kötü niyetli saldırılardan korumak konusunda artan 
farkındalığın sonucu olarak, Türkiye’nin enerji sektöründe daha güçlü bir güvenlik için 
AB’nin başlatacağı tüm uygulamalara aktif olarak katılımı beklenecektir.  

 

6.2.3.Ulaştırma  
Türkiye’nin konumunun, Avrupa’dan Orta Doğuya geçiş kapısı olması, ülkeye 

stratejik bir pozisyon sağladığı vurgulanmaktadır. Topluluk ulaştırma kurallarına uyum 
Ankara Antlaşmasında da öngörülmüş ise de halen uygulanmamıştır. Eğer Türkiye 
AB’ne katılırsa, kara, demir, hava, denizyolu ve boru hattı bağlantılarında Avrupa ve 
Türkiye’nin güney doğu komşuları arasındaki koridor görevinin artabileceği ifade 
edilmektedir. Bölgenin bir bütün olarak ekonomik gelişmesi ve entegrasyonu böylelikle 
artırılabilecektir. Türkiye için ulaştırma koridorları ile birlikte, bir TEN-T Ağı’nın da 
olabildiğince çabuk geliştirilmesi gerekecektir.  

Türkiye’nin 1980’de hazırlanandan daha yeni bir ulusal alt yapı planının olmadığı, 
ancak yeni planın hazırlandığı belirtilmektedir. Ayrıca, ulusal altyapının ülke çapında 
planlanmasından sorumlu tek bir bakanlık veya kurum bulunmamaktadır. Bu durum, 
gelecekte Trans-Avrupa Ağları’nın uygulanması ve yönetimi ile Topluluk mali 
yardımlarının programlanmasında sorunlara neden olabilir. Türkiye’nin ADR ve RID 
Sözleşmelerine (tehlikeli malların uluslar arası karayolu ve demiryolu ile taşınmasına 
ilişkin sözleşmeler) dayanarak hazırlanan AB gerekliliklerini sağlaması ve tehlikeli 
malların taşınmasına ilişkin mevzuatını yenilemesi gerekmektedir.  
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Ulaştırma müktesebatı temel gereklilikleri, uluslararası karayolu taşımacılığına 
ilişkin mevzuata aktarılmış olmakla birlikte, henüz yerel kara taşımacılığında 
uygulanması söz konusu olmayıp, sosyal mevzuat, güvenlik teknik ve çevre 
standartları etkili  bir şekilde uygulanmamaktadır.  

Demiryolu açısından, halihazırdaki mevzuat uyumu oldukça sınırlıdır. Demiryolu 
sektörünü müktesebatla uyumlu hale getirmek için ilk çalışmalar, TCDD’nin yeniden 
yapılmasına, özellikle mali açıdan limanlar ve demiryollarının ayrılmasına, demiryolları 
piyasasının eşya taşımacılığında rekabete açılmasına odaklanmalıdır. Yakın zamanda 
gerçekleşen kazalar, demiryolu güvenliğinin artırılması ihtiyacını göstermektedir.  

Havacılık açısından, 2003 yılında otuz milyondan fazla uluslararası, yerli ve 
transit yolcu kaydı yapılmıştır. Topluluk-Türkiye arasındaki hava trafiği hem programlı 
hem de programsız hizmetler açısından önemlidir. Türkiye Akdeniz’deki önemli turizm 
ülkesidir ve Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin yaklaşık dörtte üçü havayolu ile 
ulaşmaktadır.  

Türkiye Avrupa havacılık ailesinin uzun süreli üyesi olup, Avrupa’daki tüm 
hükümetler arası hava işbirliği yapılarının da (ECAC, JAA, Eurocontrol) tam üyesidir. 
Türkiye,  EASA’ya katılma arzusundadır.  

Diğer alanlarda olduğu gibi, havacılık müktesebatına uyum da sınırlıdır. 
Türkiye’nin Bulgaristan, Romanya ve diğer batı Balkan ülkelerini de içeren Avrupa 
Ortak Havacılık Alanına (European Common Aviation Area) olası katılımı, katılımın 
havacılık müktesebatının ilgili ülkelerce tam olarak uyumlaştırılmasına bağlı olması 
nedeni ile, sürecin hızlanmasına yardım edebilecektir.  

Deniz taşımacılığı ve özellikle deniz güvenliği, AB müktesebatının katılımla birlikte 
uygulanabilmesi için önemli gayretler gerektiren bir alandır. Yeni Avrupa Deniz 
Güvenliği Kuralları gereğince yasaklanmış gemilere ilişkin Komisyon listesinde halen 
Türk bayraklı gemiler vardır. Ayrıca, idari kapasitenin geliştirilmesi ve limanlarda etkili 
kontroller yapılmasının sağlanması gereklidir. Türk ticaret filosu Avrupa açısından orta 
büyüklüktedir. Bayrak, Paris Mutabakat Zabtı çerçevesinde sürekli olarak yüksek risk 
kategorisinde, kara listededir, bu Liman Devleti Kontrolü Direktifi tadilinde yer aldığı 
şekilde altı ay içinde bir kereden fazla tutulan gemilerin limanlara ulaşımının 
engellenmesine neden olabilecektir.  

Uluslararası Sözleşmelere uygun olarak, Türkiye önemli denizyollarından, 
özellikle Boğazlardan serbest geçişi sağlamalıdır. Türkiye, Kıbrıs Rum Yönetimi 
bayraklı ve Kıbrıs Rum Yönetimi için çalışan gemilere uygulanan sınırlamaları 
kaldırmalıdır.  

 

6.2.4.TARIM,  

Büyüklük ve Yapı: Tarım, Türkiye için hem sosyal ve hem de ekonomik açıdan 
çok önemlidir. Türkiye’nin 79 milyon hektarlık alanının yaklaşık yarısı tarıma ayrılmış 
olup, bu rakam AB-27 ortalaması (% 48) ile de aşağı yukarı uyumludur. Buna göre 
Türkiye’nin katılımıyla, AB’nin tarımsal alanında 39 milyon hektarlık bir artış 
sağlanacaktır. Bu, AB-25’deki tarımsal alanın % 23’ünü temsil edecektir. 2003 yılında 
işgücünün yaklaşık üçte biri tarımda istihdam edilmiş ve aynı yıl tarım sektörünün 
GSYİH’dakı payı % 12.2 olarak gerçekleşmiştir.  

Ülke genelindeki iklimsel ve coğrafi koşullar farklı çiftçilik faaliyetlerine olanak 
tanımakta olup, Türkiye hububat, pamuk, tütün, meyve ve sebze, fındık, şekerpancarı 
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ile koyun ve keçi etinde (belirli bir sıralamaya konmadan yapılan listedir) dünyanın 
büyük üreticilerinden biridir. Türkiye’deki tarım alanlarının yaklaşık %50’si tarla 
bitkilerine (bu oranın %20’si nadasa bırakılmış, %20’si sulanabilir alandır), %25’i çayır 
ve otlağa, %2.5’i de kalıcı ürünlere ayrılmıştır. Üretim şekillerinde önemli bölgesel 
farklılıklar vardır.  

Türkiye’deki çiftlik yapısı, bazı yeni üye devletler, Bulgaristan ve Romanya ile 
benzerlikler göstermektedir. 2001 sayımına göre, Türkiye’de çoğunu aile işgücünü 
kullanan aile çiftliklerinin oluşturduğu yaklaşık üç milyon tarımsal işletme vardır (AB-
25’te ise yaklaşık 13 milyon tarımsal işletme bulunmaktadır). Bu rakam 1991’deki dört 
milyon işletme sayısına göre daha düşüktür. İşletmelerin ortalama büyüklük 
göstergeleri, AB standartlarına göre küçük olduklarını ortaya koymaktadır (Türkiye 
ortalaması altı hektar, AB-25 ortalaması 13 hektar). Ancak, bu işletme ve ortalama 
büyüklük rakamları toplam alan ile uyumlu değildir. Bu farklılığın nedenleri 
bilinmemektedir ancak, umumi veya kullanılmayan alanların hariç tutulmasından ya da 
istatistiksel metodolojideki eksiklikten kaynaklanabilir.  

AB’nin belirli bölgeleri ile Bulgaristan ve Romanya’da olduğu gibi, geçimlik ve 
yarı-geçimlik (subsistence and semi-subsistence) çiftçilik, Türkiye tarımının da önemli 
karakteristik özelliğidir. Bu çiftlikler tipik olarak, verimliliğin düşük olması ve üretimin 
sadece küçük bir oranının pazarlanması ile ayırt edilirler. Geleneksel pazar ve fiyat 
politikalarıyla bu çiftliklere ulaşmak zor olsa da, bunlara ulaşmak Türkiye’deki kırsal 
nüfusun çoğunluğunun gelirinin güvence altına alınması ve geçimlerinin temini için 
önemlidir.  

Türkiye’nin katılımı ile birlikte AB-25’in 452 milyon tüketicisine, kişi başına düşen 
alım gücü AB-25 ortalamasından önemli ölçüde düşük olan 80 milyondan fazla yeni 
tüketici eklenecektir.  

Önceki katılan ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye daha büyük, daha kalabalık 
ve daha yoksuldur. Ayrıca, piyasa koşullarında diğer ülkelerden daha çok 
korunmuştur. Tarım ve tarımsal-gıda işletmelerinin rekabet yeteneği genellikle AB 
ortalamasından daha düşüktür.  

Mevcut Ortak Tarım Politikası (OTP) sisteminin Türkiye’nin katılımı ile nasıl başa 
çıkacağının ve bunun mali kaynaklar üzerindeki etkilerinin doğru biçimde 
değerlendirilmesi için, en azından yeni Üye Ülkeler için yapılan analiz kadar derin bir 
analizin yapılması gerekmektedir.  

Türk Tarım Politikaları : Tarihsel olarak Türkiye, tarifeler açısından yüksek 
oranda korunmuş bir tarımsal piyasaya sahip olmuştur. İthalat koruması yüksek 
seviyede kalırken, 2000 yılından itibaren Türkiye tarımsal desteğin yeniden 
düzenlenmesi, arz-talep dengesinin sağlanması, daha rekabetçi bir tarım sektörünün 
yaratılması ve devlet müdahalesinin azaltılmasını amaçlayan bir tarımsal reform 
programını uygulamaktadır. Tarımsal reform programının temel unsurları şunlardır: (i) 
Yurtiçi fiyatların azaltılması, (ii) üretimden bağımsız doğrudan gelir destekleri (0.5 ile 
20 hektar arasında araziye sahip çiftçilerin yaklaşık %90’ına yapılan ödemeler), (iii) 
çiftçileri tütün ve fındıktan alternatif ürünlere geçmeleri için özendirmek üzere, tek 
seferlik ödemeler, (iv) kamu iktisadi teşebbüsleri ve tarım satış kooperatiflerinin yerine, 
kendi finansmanını sağlayan özel kooperatiflerin oluşturulması ve (v) tüketimi 
özendirmek üzere kamuoyunu bilgilendirecek kampanyalarının düzenlenmesi.  

Reform süreci hala tamamlanmamış olmakla beraber, örneğin ticareti tahrif edici 
destek seviyelerinin çoğu üzerinde bazı olumlu etkileri de olmuştur. Ancak, özellikle 
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doğrudan desteğin payı ve etkili kırsal kalkınma politikasının eksikliği açısından, Türk 
tarım politikasının AB tarım politikasından hala önemli ölçüde farklı olduğu açıktır. 
Müdahale alımları, girdi destekleri ve üretimle ilgili destekler gibi bütçeden desteklenen 
çeşitli pazar politikaları hala bulunmaktadır. İthalat tarifeleri pek çok tarımsal ürün için 
AB’ndekinden yüksektir ve birçok hassas ürün için kısıtlayıcı düzeydedir. İhracat 
destekleri, AB’ndekinden daha az olsa da önemli bir role sahiptir. Kamuya ait tarımsal 
işletmelerin özelleştirilmesi gecikmektedir.  

Son OECD rakamlarına göre, 2003’te Türkiye’de Üretici Destek Oranı (ÜDO) 
%26 olmuş, (AB-15’te %37) ve Toplam Destek Oranı (TDO) ise GSYİH’nin %4.41’ini 
temsil etmiştir (AB-15’te %1.32). Türkiye’de 2001-2003 döneminde piyasa fiyat 
desteği, girdi ve çıktı ödemelerinin ÜDO’daki toplam payı %85 iken, bu rakam AB-15’te 
%69 olarak gerçekleşmiştir (aradaki fark, doğrudan desteğe AB-15’te daha çok önem 
verilmesinden kaynaklanmaktadır).  

Belli Başlı Tarımsal Sektörler : AB ve Türkiye’deki belli başlı tarımsal sektörlerin 
karşılaştırılması, istatistiksel yöntemlerdeki ve ürün kalitesindeki farklılıklar nedeni ile 
zorlukla yapılmaktadır. Katılım esnasındaki farklılıkların kapsamı, Türkiye’nin tarım 
politikası ve pazarlarında uzun katılım öncesi dönemde ortaya çıkacak gelişmelere 
bağlı olacaktır. Ancak, mevcut bilgi kaynaklarına dayalı olarak bazı genel sonuçlara 
ulaşılabilir.  

Türkiye ekilebilir ürünler (tarla bitkileri) sektöründe AB şartlarında önemli bir 
üretici olacaktır. Örnek olarak 2001 yılında Türkiye’de hububata ayrılan alan (pirinç 
hariç) 13,8 milyon hektar olmuştur, ki bu rakam aynı yıl için AB-25 toplamının %26’sına 
karşılık gelmektedir. Diğer taraftan, hububat rekoltesi (pirinç hariç) genelde düşüktür 
(buğday için hektar başına iki ton civarında, ki bu rakam toplam hububat üretiminin 
üçte ikisini temsil etmektedir). Fiyat seviyelerini karşılaştırmak zor olsa da; buğday, 
arpa ve belirli tahıllar için fiyatlar AB fiyatlarından önemli ölçüde yüksek görünmektedir.  

Meyve ve sebze alanında Türkiye dünyada önemli bir üretici ve net ihracatçıdır. 
AB’de önemli bir yere sahip olacaktır. Türkiye’nin mevcut meyve ve sebze üretimi AB-
25 üretiminin sırasıyla %40 ve %20’si kadardır. Türkiye sebze için açık ara AB’nin en 
büyük üreticisi, meyve için de üç numaralı üreticisi (İtalya ve İspanya’dan sonra) 
olacaktır. Türk meyve ve sebze fiyatları, AB’dekilere yakın fiyata sahip elma ve 
narenciyeler haricinde AB fiyatlarından biraz daha düşüktür.  

Kabuklu yemişler alanında Türkiye, özelikle dünyanın en büyük ihracatçısı olduğu 
fındıkla dünyada önemli bir yere sahiptir. 1999’daki fındık üretimi 500000 tondur 
(140000 tonluk AB- 15 toplamının üç katından daha fazla). Genelde Türkiye, iklim ve 
düşük işgücü maliyetleri sayesinde kalite/fiyat oranı açısından çok rekabetçi bir fındık 
üreticisidir.  

Diğer ürünler hususunda, Türkiye, nohut ve mercimek gibi belirli baklagiller, 
pamuk ve bazı kalitedeki tütün ve zeytinyağında (AB’de ve dünyada) rekabetçi bir 
üretici olarak görünmektedir. Şeker açısından Türkiye dünya koşullarında rekabetçi 
değildir ancak bunun önemi sadece AB şeker reformu netleştikten sonra 
belirlenebilecektir.  

Canlı hayvan ve hayvansal ürünler sektöründe Türkiye piyasası yüksek derecede 
korunmaktadır. Türkiye’de kişi başına koyun eti tüketimi AB ortalamasından yüksek 
olmasına rağmen, kişi başına düşen et tüketimi AB ortalamasının sadece beşte biridir. 
İnek sütü ve yumurta için Türkiye’nin tüketim rakamları AB ortalamasının sırasıyla 
yarısı ve dörtte üçüdür. Hayvancılık genellikle küçük ölçekli aile çiftçiliği faaliyetidir. 



 232 

Çiftliklerin sadece %2’si hayvan yetiştiriciliğinde uzmanlaşmıştır. AB ortalamasından 
biraz daha düşük olan koyun eti fiyatları haricinde pek çok çiftlik hayvanı ile et ve süt 
ürünlerinin piyasa fiyatları AB seviyesinden yüksek görünmektedir.  

Veterinerlik : Türkiye’de, hemen hemen tüm salgın ve bulaşıcı hayvan 
hastalıkları yaygın (endemik) olarak görülmekte olup, bu hastalıkların yok edilmesi 
amacıyla özel önlemler alınması gereklidir. Katılım öncesi dönemde, doğudaki komşu 
ülkeleri de kapsayacak şekilde önlemlerin alınması için çalışmaların arttırılması 
gerekmektedir. Bu önlemler uzun bir dönem devam edecektir, Katılım zamanına bağlı 
olarak, katılım sonrasında da devam edebilir ve maliyeti yüksek olacaktır. Şap 
hastalığına karşı alınan önlemler bu alanda bir model oluşturabilir ve hayvan 
hastalıklarının eradikasyonu ve içerideki hayvan hareketlerinin sıkı kontrollerinden 
sorumlu yetkili mercilerin oluşturulmasını da kapsamalıdır. Kuduz hastalığının 
eradikasyonu için özel önlemlerin alınması da öngörülmelidir. Su ürünleri ve kanatlı 
alanlarında özel önlemlere gereksinim olup olmadığı incelenmelidir.  

Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin topluluk içi ticaretindeki kurallarına ilişkin 
olarak, hayvan sağlığı durumu yeterli olmadığı takdirde, Türkiye’den gelen sevkıyatlar 
için özel kısıtlayıcı / koruyucu önlemler getirilmesi mümkün olmalıdır. Bu mevcut 
mevzuat temelinde de yapılabilir. Önlemler zamanla kabul edilebilir ve hayvan 
hastalıklarının eradikasyonu alanında kaydedilen gelişmeye göre şekillendirilebilir (etin 
kemiğinden ayrıştırılması, ışıl işlem görmüş süt ve süt ürünleri talebi).  

İç piyasadaki veterinerlik kontrol rejimi, üretim sahasında düzgün ve kapsamlı 
veterinerlik kontrolleri ve yeterli idari ve laboratuar kapasitesinin oluşturulmasını 
gerektirmektedir. Özellikle, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde yasaklı maddelerin 
kontrolü ve kalıntı izlemesinin yanı sıra BSE (bulaşıcı süngerimsi beyin hastalığı) 
izlemesinin de gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Hayvan sağlığı alanındaki problemler ışığında, Türkiye’den diğer AB üye 
ülkelerine canlı hayvan ve hayvansal ürünler sevkıyatında özel kuralların getirilmesi 
gerekebilecektir. Bu, Türkiye ve diğer AB üye devletleri arasındaki sınırlarda, özel 
veteriner kontrolleri şeklindeki düzenlemeleri engellemeyecektir.  

Veterinerlik sınır kontrolleri, sınırlı sayıda iyi donanımlı Sınır Kontrol Noktalarını 
esas almaktadır. Mevcut AB kurallarının uygulanması ve yürütülmesi için önemli 
oranda çalışmaya ihtiyaç vardır. Türkiye’nin doğu sınırlarına ilişkin olarak, mevcut 
mevzuatın, durumu tüm yönleriyle yeterli oranda dikkate alıp almadığı incelenmelidir 
(geleneksel yerel sınır ötesi hayvan hareketleri). AB’nin üçüncü ülkelere yönelik ithalat 
kuralları, Türkiye’ye doğudan, hayvansal ürünlerin özellikle canlı hayvan ticaret 
akışının çok sınırlı olacağını göstermektedir.  

Hayvansal ürün ve gıda işletmelerinde gıda güvenliği ve hijyen konusuna ilişkin 
olarak, AB’nin yüksek hijyen standartlarını düşürecek olaylar kabul edilemez. Gıda 
tesislerinin iyileştirilmesi için katılım öncesi dönemde önemli adımlar atılması 
gerekmektedir. Katılım tarihinde AB gerekliliklerini karşılamayan tüm tesislerin, bir 
geçiş dönemine tabi tutulmamaları halinde kapatılmaları gerekecek, bu durumda, diğer 
yeni katılan on ülkeye uygulanana benzer şekilde, geçiş dönemi verilecek tesislerin 
ürünlerinin diğer AB ülkelerine satışına izin verilmeyecektir.  

Hayvan refahı konusunda önemli iyileştirmelere gerek olacaktır. Mevcut 
mevzuatta helal et kesimine ilişkin özel koşullar bulunmasına rağmen, bu kuralların 
uyarlanmasına ihtiyaç olup olmadığı incelenmelidir.  



 233 

Bitki Sağlığı : Laboratuar altyapısı ve analitik kapasitesi de dahil olmak üzere 
idari kapasiteye ilişkin önemli adımların atılması halinde, Türkiye’nin katılımı bitki 
sağlığı mevzuatının kabul edilmesi ve uygulanmasında önemli bir sorun 
yaratmayacaktır.  

Zararlı organizmalara ilişkin mevzuat, iç üretimin gözetimini ve üçüncü ülkelerden 
ithalatın kontrolünü gerektirmektedir. Katılım öncesi dönemde, Bitki Pasaport 
Sisteminin uygulanması için operatörlerin kaydı da dahil olmak üzere bu 
yükümlülüklerin üstlenilmesi için önemli adımların atılması gerekmektedir. Sınır Kontrol 
Noktalarına ilişkin olarak, özellikle doğu sınırlarındakiler olmak üzere, bitkilerin ve 
bitkisel ürünlerin ticaret akışında tam kontrolün sağlanması gerekmektedir. Bitki 
Koruma Ürünlerine ilişkin olarak, Türkiye’nin, ürünlerin piyasaya sürümünün 
yetkilendirilmesi için önemli çaba gerektiren ön koşullar getiren AB sistemini 
oluşturması gerekmektedir. Maksimum Kalıntı Limitleri konusunda önemli bir sorun 
beklenmemektedir. AB ile uyumlu Kalıntı İzleme Sisteminin oluşturulması için önemli 
oranda kaynak gerekecektir.  

Tohum ve üretim materyallerinin pazarlanmasına ilişkin mevzuat, Topluluk için 
önem taşıyan bitki türlerinin kapsanmasını amaçlamaktadır. Türkiye’nin katılımı ile yeni 
türlerin ilave edilmesi gerekecektir. Bununla birlikte, gerekli prosedür AB mevzuatında 
öngörülmektedir. Katılım ile, bitki çeşidi haklarına ilişkin olarak, bitki yetiştiriciliğinde 
fikri mülkiyet haklarının korunmasına dair Topluluk sistemi otomatik olarak Türkiye’yi 
de kapsayacak şekilde genişletilecektir. Sistem, hali hazırda, üçüncü ülkelerden 
yetiştiriciler ve diğer hak sahiplerine açıktır.  

 Değerlendirme : Türkiye’de tarım sektörünün hem ekonomik hem de sosyal 
yönden büyük önem taşıması ve bütçede yaratacağı büyük etki nedeniyle, tarım, 
müzakerelerin açılması ile, katılım öncesi hazırlık döneminin en önemli konularından 
biri olacaktır. Tarımsal ürünlerde koruma oranının göreceli olarak yüksek olması, Türk 
tarımsal ürünlerinin AB içindeki rekabet edebilirliği açısından önemli bir husus olarak 
ortaya çıkmaktadır. Katılım sırasında, şok etkilerden kaçınmak için, AB ihracatlarına 
ticari kısıtlamaların katılım öncesinde aşamalı olarak ortadan kaldırılması ve Türk 
tarım-gıda sektörlerinin yeniden yapılandırılması ve modernize edilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Türkiye, bazı sektörlerde önemli bir üretim potansiyeline sahip olması 
nedeniyle, AB tarımında önemli bir rol oynama kapasitesine sahiptir, ancak, Türkiye 
hali hazırda AB’ne ihracatında önemli bir tercihli sistemden yararlanmakta olduğu için, 
temel Türk ihraç ürünleri için katılımın AB piyasalarındaki ani etkisi sınırlı kalacaktır.  

Kırsal nüfusun büyük bölümünü istihdam eden tarım sektörünün büyük ölçüde 
geçimlik ve yarı geçimlik çiftçiliğe dayanması sebebiyle katılımın Türkiye’de sosyal 
etkisi büyük olacaktır. Diğer ekonomik sektörlerin kapasitesi, geçimlik ve yarı geçimlik 
tarımdan geçen işgücünü, özellikle kırsal alanlarda, hazmedebilmesine bağlıdır.  

Tarımsal politikalara ilişkin olarak, Türkiye’de tarımsal reform programı doğru bir 
adım olmakla birlikte, henüz tamamlanmamıştır. Tarım mevzuatının uygulanması pek 
çok alanda henüz başlamamış olup, katılım öncesi dönemde, reform doğrudan OTP 
ihtiyaç ve gerekliliklerine göre yönlendirilmelidir. Katılım öncesi hazırlık döneminde 
temel hedef tarım sektörünün yeniden yapılandırılması ve modernize edilmesini 
(özellikle, geçimlik ve yarı geçimlik tarımcılığa ilişkin olarak) ve kırsal alanlarda 
ekonomik canlandırmayı hedefleyen bir kırsal kalkınma stratejisinin oluşturulması 
olmalıdır.  

Özel geçiş dönemleri ve derogasyonlara ilişkin olarak, tarama süreci 
gerçekleştirilmeden, şu aşamada nelerin müzakere edilebileceği konusunda bir yorum 
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yapmak zordur. Bu daha çok katılım öncesi dönemde, ne oranda uyumlaştırmanın 
gerçekleştirilebileceğine bağlıdır. Bununla birlikte, temel prensip açıktır: Türkiye 
müktesebatı daha sonradan uygulayacağı şekliyle kabul etmek zorundadır. Bu, 
muhtemel olarak, uzun ve katılım sonrasında sınırların muhafaza edilmesi için bir 
geçiş sürecini de kapsayan, geçiş düzenlemelerini gerektirecektir. Bunun gerekliliği, 
Türkiye tarafından yerine getirilmesi gereken düzenlemelerin kapsamı göz önüne 
alındığı takdirde, katılım esnasında ani şoklardan kaçınmak ve hatta bunu 
kolaylaştırmak için, bu noktada yetersiz gelişme gösterilmesi halinde, kanıtlanmış 
olacaktır. Bu aynı zamanda, bazı sektörlere ilişkin olarak mevcut AB üye ülkelerindeki 
korkuların giderilmesi için de yardımcı olabilir.  

Veterinerlik alanında, katılım öncesi dönemde, hayvan sağlığını iyileştirme 
yönünde büyük adımlar atılmalıdır; bununla birlikte, katılımda ciddi problemlerin 
yaşanması beklenebilir. Katılımdan sonra, Türkiye’den olan canlı hayvan ve hayvansal 
ürün hareketlerine özel kısıtlamaların getirilmesi beklenebilir. Bu, Türkiye ve diğer üye 
ülke sınırları arasında özel kontrollerin getirilmesi anlamına gelmektedir. Türkiye’nin 
doğu sınırlarındaki kontrollere de özel önem verilmelidir. Gıda güvenliği, halk sağlığı ve 
hayvan refahı alanlarında da önemli çalışmaların yapılması gereklidir. AB veterinerlik 
kontrol sisteminin düzgün uygulanması ile Türkiye’nin katılımının AB’ne olumsuz bir 
etkisi olmayacaktır.  

Bitki sağlığı alanında gerekli hazırlıklar yapılırsa, bu alanda önemli bir sorunla 
karşılaşılması beklenmemektedir. Bununla birlikte, Türkiye’nin doğu sınırlarındaki 
kontrollere önem verilmesi gerekmektedir. Özellikle, idari ve laboratuar kapasitesinin 
arttırılmasına ilişkin olarak önemli çalışmaların yapılması gerekmektedir.  

 

6.2.5. Balıkçılık  
Türkiye’nin Ortak Balıkçılık Politikasının gerekleriyle uyumlu hale gelmesi için idari 

kapasitesinin, özellikle kontroller ve denetimler alanlarında olmak üzere güçlendirilmesi 
gerekmektedir. AB’ne uyumlu balıkçı tekne kaydı ve daha büyük tekneler için tekne 
izleme sisteminin oluşturulması gerekecektir. Çeşitli idari birimlerin daha iyi koordine 
olması gerekmektedir. Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz dışında balıkçılık yapmadığı için 
Ortak Balıkçılık Politikasının büyük bölümü Türkiye’yi doğrudan ilgilendirmemektedir.  

Karadeniz’e ilişkin olarak, Topluluğun hali hazırda balıkçılık faaliyeti 
bulunmamaktadır, bu sebeple, bu alanda Topluluk mevzuatının tamamlanması 
gerekecektir. Kirliliğin, Karadeniz’deki stokların yeniden oluşturulması için en önemli 
sorunlardan biri olması sebebiyle, OBP dışında da politikalar da izlenebilecektir.  

Ortak Balıkçılık Politikasına ilişkin olarak, Türkiye katılım öncesi dönemde gerekli 
hazırlıkları yapabilir. Katılımın AB’ne bu alanda olumsuz bir etkisi olmayacaktır.  

 

6.2.6. Sanayi ve KOBİ’ler  
Türkiye’nin katılımının, büyüklüğü ve demografik özellikleri göz önünde 

bulundurulduğunda, uzun dönemde AB işletmeleri için gittikçe artan iş ve yatırım 
olanaklarından dolayı önemli katkılar sağlayacağı beklenmektedir. Türkiye, temel 
tüketim maddelerinden ileri teknoloji ürününe kadar hemen her tüketim alanında 
doyuma ulaşmamış bir pazara sahiptir.  

Türkiye’nin AB’ne girişinin AB Sanayi politikasına ve tekstil, otomotiv, ilaç ve gemi 
inşaat sektörleri gibi çeşitli sektörler üzerinde olası etkisi araştırılması gerekmektedir.  
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Türkiye, demir-çelik sanayinde yeni üye ve aday ülkeler arasında en önemli 
üreticidir. Türkiye’nin bu alanda şimdiden AB’ne karşı yerine getirilmesi gereken 
yükümlülükleri vardır. Demir-çelik sanayinin yeniden yapılandırılması Türkiye için başta 
gelen hedeflerden olacaktır.  

KOBİ’lerin Türkiye ekonomisinde, özellikle genel istihdam üzerinde gittikçe artan 
bir önemi vardır. Finansmana erişimin ve iş ortamının daha da iyileştirilmesine 
gereksinim vardır. KOBİ’lerin gelişmesi, büyüme ve istihdam üzerinde önemli derecede 
etkili olacaktır ve gelecek yıllarda sıkı takibe alınması gerekmektedir.  

 

 


